
Västerbotten •

Skinnkläder, pälsar, skor och bygdedräk ter  — Karin H olm berg och Katarina  
Ågren berättar vidare om  västerbottniska kläder. D essu tom  artiklar om  den  
siste vargjägaren, om  e t t  sko lpro jek t i Vilhelmina där eleverna räddar en 
skvaltkvarn och om  konstnären Angela L ind Bergström från Lom sjö.  1*83



I detta nummer
Karin Holmberg och Katarina Ågren fortsätter sin i 
föregående häfte påbörjade presentation au väster
bottniska kläder och dräkttraditioner. De behand
lar nu användningen av skinn och läder i klädes
plagg, handskar, mössor och skodon, och tar i an
slutning därtill upp användningen av vävda och flä
tade band i skilda funktioner.

Dräkttem at avslutas med en genomgång av väs
terbottniska bygdedräkter och folkdräktsrörelsens 
historia i länet. De båda författarna beskriver i en 
anslutande artikel sitt  gemensamma arbete med  
slöjdinventeringar och berättar om  nyttan av såda
na.

Christer Westerdahl tar upp tråden från jakthäf
te t  1981 och skildrar vargjägaren Valfrid Enoks- 
sons levnadsöde. Han var länge verksam i den väs
terbottniska fjällvärlden, men kom  ursprungligen 
från Västergötland.

Två lärare i Vilhelmina, Sune Lind och Bo R en
man, berättar om e t t  intressant försök a tt  låta skol-
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elever arbeta med renoveringen av en gammal 
skvaltkvarn, e t t  p ro jek t som främjar en naturlig 
samverkan mellan flera skolämnen, kan utsträckas 
över flera läsår och innebär en samhällsinsats av 
n y t t  slag.

I numret presenteras också en tecknare, Angela 
Lind Bergström, i Lomsjö, Åsele, som under våren 
ställer ut i Västerbottens museum.

Om VÄSTERBOTTEN under 1983 kan nu be
rättas a tt  häfte 2 kom m er att  handla om  arkeolo
giska undersökningar av en speciell typ , häfte 3 om  
nutida skogsarbete och årets sista häfte om  rotkor
gar, vari Emma Andelius' ivrigt efterfrågade klassis
ka skrift »Om lapska rotkorgar» åter publiceras.

Bilderna till numrets huvudartiklar är liksom i 
föregående häfte fotograferade av Nordiska museet, 
Henry Lundström, Skellefteå museum och Göte  
Böhlin och Maria Gradin, Västerbottens museum. 
De svarar för fotograferingen av föremål i respekti
ve museer.
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SVENSKT BOKTRYCK 500 ÅR

För 5 00  år sedan trycktes den första boken i Sve
rige — Dialogus creaturarum op tim e moralizatus 
eller De skapade varelsernas bästa moralsamtal. 
Tryckaren, Johann Snell, var tysk invandrare och  
hade sin press uppställd i Gråbrödraklostret på  
Riddarholmen i Stockholm.

VÄSTERBOTTEN har för avsikt a t t  fira detta  
anmärkningsvärda jubileum genom a t t  för varje 
nummer under året presentera e t t  klassiskt typsn itt  
som genomgående rubrikstil. Vi börjar i detta  num
mer m ed Garamond. Men märk väl — rubrikerna är 
faktiskt inte fotosatta  eller gnuggade utan satta 
med b ly typer  i den jubilerande boktryckartekni-  
ken. Avdragen av blysättningarna är sedan överför
da till film och tryckta i offse t som häftet för ö v 

rigt. Den tekniken har nu nästan helt tagit över i 
våra tryckerier.

Till hösten hoppas vi ha rustat upp den gamla 
handdrivna digelpress som finns i museets ägo, så 
a tt  vi kan demonstrera boktryck  i en liten jubile
umsutställning. D e t  saknas emellertid en hel del 
tillbehör ännu — t  ex en äldre regal med kaster. 
Boktryckare Bror Hansson, som under många år 
har varit ordförande i Västerbottens Tryckeriför
ening, hjälper oss med sakkunskap när vi nu försö
ker kom plettera våra samlingar. Om ni har bok tryc
keriutrustning a t t  överlåta på museet  — hör av er 
till Göran Carlsson.

På sid 62-63 presenteras detta  häftes rubrikstil.
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SKINNPLAGG OCH PÄLSAR
Karin Holmberg •  Katarina Agren

Det anses allmänt a tt människans första kläder va
rit gjorda av skinn och man tycker sig i primitiva 
tygplagg ana, a tt de häm tat sin form  från tillskär
ningar som fallit sig naturliga för djurhudar. Man 
föreställer sig därför också gärna a tt då skinn levt 
kvar som material i dräkter inom avlägsna eller iso
lerade bygder, ursprungliga form er, tillskärningar 
skulle ha bevarats. Men det är bara så undantagsvis. 
Vanligast är a tt komplicerade textila skärningar 
helt enkelt kopierats i skinnplaggen. Se härom  när 
det gäller den samiska dräkten i VÄSTERBOTTEN 
1977/3.

Med tanke på det kalla klim atet är det förvånans
värt a tt  så få skinnplagg bevarats i V ästerbotten, 
medan de i sydligare bygder funnits kvar i levande

bruk ännu vid senaste sekelskifte. Skriftliga källor 
visar a tt förhållandena tidigare varit annorlunda.

»Bland utgifter till gårdsfolket anteckna vi ur 
1562 års räkenskaper a tt 3 st fåreskinn lämnades 
en dräng till ullenskjorta», skriver Johan Nordlan
der i sin skildring av Umeå kungsgård (Norrländska 
samlingar 1:6). Han fortsätter: »Sex kalvskinn gåvos 
drängarna och pigorna till räfsehandskar. Till skinn
kjortlar erhöllo två gårdsens pigor år 1559 24 st få
reskinn.» Den sistnämnda uppgiften måste antingen 
innebära a tt plaggen var m ycket stora, skinnen 
m ycket små eller a tt de skulle räcka till mer än en 
kjortel per piga. Till en hel klädning med kjol och 
liv beräknas i Hälsingland åtgången till 6 skinn.

Av kungsgårdsräkenskaperna framgår också a tt



tjänstefolket fick skor i lön. Var och en av drängar
na samt »kånorna» och pigorna fick 1564 e tt par 
dubbel- och två par ensålade skor. Om m aterialåt
gången till skorna finns också uppgifter: »Efter tre 
oxa- och två stutahudar samt två kalvskinn, som 
uppgjordes (=garvades), hade fogden 8 par dubbel
skor, och 40 par endobbelskor, om vilka alla upply
ses a tt  de äro givna gårdsens drängar och pigor. Ef
ter en kohud gjordes 12 par handskar, som gåvos 
åt de förra.» En fogde får 1538 reprimand eftersom 
han, efter varje hud, som var uppgjord till skor, en
dast redovisade 9 1/2 par skor, men den ansågs räc
ka till 8 par dubbelskor och 10 »ensolade» skor, 
»och fattades av det förra slaget 15 par och av det 
senare 2 par».

Bouppteckningsmaterialet lämnar också åtskilli
ga uppgifter om skinnplagg, särskilt ytterpälsar av 
olika slag. Redan vid m itten  av 1700-talet är emel
lertid kjolar och korta livplagg av sämskat skinn el
ler pälsskinn sällsynta.

För den följande redovisningen har samma källor 
u tnyttja ts som anfördes i förra häfte t, sid 207-208.

Läs mer i:
ÅKE CAMPBELL Om fot- och  benbeklädnaden hos 

allmogen i Norrland. RIG 1942 .

KARL HAMPUS DAHLSTEDT Det svenska vilhel- 
minamålet. 1950 .

MARGRETE HALD Primitive Shoes. Köpenhamn  
1972.

VÄSTERBOTTEN 1968 . Hudar och  skinn.
VÄSTERBOTTEN 1 /6 9 . Om skor.
VÄSTERBOTTEN 3 /7 7 . Om de västerbottniska sa- 

mernas dräktskick och dräkttraditioner (med u t
förlig litteraturförteckning på sid 202)

VÄSTERBOTTEN 3 /7 8 . A tt bereda skohö.
VÄSTERBOTTEN 1 /7 9 . Norrlandspjäxan.
VÄSTERBOTTEN 1 /8 0 . Om bandskedar och  band i 

Västerbotten.

Statsrevisorerna på besök i Gunnarn, Stensele, 1 914 . De fär
dades i öppna bilar iklädda fotsida varg- och  hundskinnspäl- 
sar. O Öbergs samling, Västerbottens museum.



Får skinnskjolar och skinnlivstycken för kvinnor
Endast i fyra bouppteckningar, nämligen från åren 
1801, 1808, 1810 och 1811, omtalas skinnkjortel 
eller fårskinnkjortel. De står upptagna tillsammans 
med skinnlivstycken i två fall, och med skinntröjor 
i två fall. I ytterligare en annan bouppteckning ta 
las om e tt livstycke med fårskinnsfoder. Där det in
te  uttryckligen sägs a tt livstyckena är sydda av får
skinn, kan det också röra sig om livstycken av 
sämskskinn. E tt sådant sämskskinnslivstycke finns 
bevarat från Lövånger (VÄSTERBOTTEN 1982, 
sid 213).

Bruket av skinnkjolar, som i t  ex Dalarna, Häl
singland och vissa socknar i Skåne varit levande 
fram till slutet av 1800-talet, tycks ha upphört ti
digt i V ästerbotten och kan bara spåras i enstaka 
belägg vid slutet av 1700-talet.

Pälströja, pälsjacka, pälskofta
En pälströja för kvinna omtalas 1812, en tröja av 
fårskinn 1808 och en tröja för man fodrad med får
skinn 1766. Skinntröjor för kvinnor omtalas, som 
redan näm nts, två gånger tillsammans med skinn
kjolar. Tröja — det gamla folkliga nam net på korta 
och långa livplagg — byts vid den här tiden u t m ot 
m odernare ord, något som kan tyda på a tt  de plagg 
som ännu kallas trö jor, har en ålderdomlig och av 
de flesta övergiven tillskärning.

Elva gånger mellan 1798 och 1819 omtalas päls
jackor och vadmalsjackor med skinnfoder för både 
män och kvinnor. 1809 förekom m er en skinnjacka 
med gredelin färg ägd av en man. Det kan då vara 
e tt  plagg sy tt av berett skinn utan hår, som färgats. 
Den är ensam i sitt slag.

Tio gånger omnämns mellan 1800 och 1820 päls
koftor i kustbygden och en gång i lappmarken, alla 
ägda av kvinnor. De är klädda med satin, röd vad
mal, eller anges vara blå eller rödbruna.

Byxor av skinn
I bouppteckningsm aterialet från slutet av 1700- 
tale t är skinnbyxorna redan ganska ovanliga. Troli
gen avser man med skinnbyxor sådana som gjorts 
av sämskat skinn. Ibland talas det om sämskskinn, 
ibland om bockskinn eller renskinn. I flera fall på

pekas a tt de är gamla. Det sägs ingenstans, men kan 
tas för givet, a tt det rö rt sig om knäbyxor av den 
typ som under hela 1700-talet användes i stora de
lar av landet och som ända fram m ot seklets slut in
gick i soldatmunderingen.

En bonde i Kattisavan, Lycksele, efterläm nar år 
1800 e tt par byxor av fårskinn. De är ensamma i 
sitt slag.

Pälsar av fårskinn
I de genomgångna bouppteckningarna finns pälsar 
upptagna i så gott som varenda mans och kvinnas 
ägo. Ofta har man ägt två eller flera pälsar. Sällan 
talas det om av vilket skinn pälsen är sydd, får- 
skinnspälsar omtalas bara tio gånger. Det ligger 
dock nära till hands a tt förm oda, a tt flertalet av 
övriga pälsar just varit av fårskinn då inget annat 
angivits. Pälsen kan anges som stor för män (5 
gånger), kort (9) eller mindre (2). För övrigt har vi 
ingenting a tt rä tta  oss efter beträffande utseendet. 
Men eftersom  man skilt u t tröjor, jackor, koftor 
och korta pälsar, kan man förm oda, a tt de övriga 
var långa ytterplagg. Två manspälsar av fårskinn an
ges vara långa.

Benämningen lifpäls förekom m er tio gånger om 
manspälsar (varav en anges vara av fårskinn) och 
två gånger om kvinnopälsar. Pälsplagg i andra delar 
av landet har i regel samma tillskärning som plagg i 
tyg använda i samma bygd. Ordet »lifpäls» leder 
tankarna till livrocken, e tt åtsittande plagg som 
från 1600-talets senare del får stor spridning i lan
det som soldatrock för Karl XI :s och Karl XII :s sol
dater. Dess tillskärning kom a tt starkt påverka 
landsbygdens klädmode. A tt man i de västerbott
niska bouppteckningarna från slutet av 1700-talet 
och början av 1800-talet särskiljer livpälsen från 
andra pälsar i samma bouppteckningar visar kan
ske, a tt den hade e tt annat ålderdomligare utseen
de än de för tiden vanliga pälsarna (hur nu de tog 
sig ut). Intressant är också a tt bland dessa om tala
de livpälsar två stycken uppges vara obeslagna, d v s  
de hade ullen vänd inåt och skinnets köttsida syn
lig utåt. Så bars till vardags i regel de fårskinnspäl- 
sar som fram till slutet av 1800-talet användes i 
Dalarna och Hälsingland, där de ibland kallas »bar
pälsar» till skillnad från de överklädda pälsarna.

4



Med e tt enda undantag är alla andra pälsar i bo- 
uppteckningsm aterialet överklädda , överdragna el
ler beslagna med olika tyger. Det uppges a tt de är 
röda, blå, grå, svarta eller bruna. Möjligheten finns 
naturligtvis a tt det kan röra sig om pälsar vars k ö tt
sida målats i någon färg eller a tt grå, svart eller brun 
syftar på pälshårens färg. Det finns exempel på 
skinnplagg från Skåne som varit målade i svart eller 
rö tt på köttsidan. Det finns också exempel på a tt 
får- och getskinn kunnat färgas blå så a tt också 
ullen är blå. Sådana skinn finns bevarade i slädfällar 
och i bräm till slädfällar från Dalarna och Hälsing
land. I Härjedalen har det också förekom m it såda
na handskar. Man kan alltså inte helt bortse från 
möjligheten a tt skinnen färgats också i V ästerbot
ten.

Av de pälsar som karakteriseras bara med en färg 
är de blå pälsarna i flertal (27). De har ägts av både 
män och kvinnor.

Materialen i de överklädda pälsarna har varit vad
mal (svart, b lått, brunt, grönt, rö tt där färgen an
ges), kam lot (röd, blå, gredelin, ljusblå, grårandig). 
Med kam lot avses här troligen e tt ganska tjockt 
glättat ylletyg, eventuellt med inblandning av get
hår. Alla kamlotspälsarna (28) har ägts av kvinnor. 
A tt de kunnat vara m ycket fina framgår av a tt  en 
röd och en ljusblå päls haft stoffering av hermeli
ner, medan en grå kamlotspäls haft »hillerskinns- 
bräm» — den har alltså varit kantad med illerskinn. 
Dessa var troligen m ycket dyrbara, eftersom  iller 
inte har funnits så långt upp i Norrland. Skinnen 
eller hela pälsen har därför troligen köpts i Stock
holm eller på annan plats. I bouppteckningarna om 
talas vidare sattinspälsar (17), röda, blå, ljusblå och 
svarta till färgen, alla ägda av kvinnor. Dessa pälsar 
har varit klädda med satin-atlas, här troligen en 
halvsidenvävnad med silke i varpen och bomull i in
slaget.

Utöver vadmal, kam lot och satin finns enstaka 
exempel på a tt även andra tyger använts som över
drag till pälsar, t  ex siden (1), skiftatyg (2), cattun 
(1) och kläde i en pälskappa (2).

Päls av vitt kalvskinn, använd i säljakt. H olm ön. I Nordiska 
museet.

Kalvskinnspälsar
I männens ägo har också förekom m it kalvskinns
pälsar (18), e tt par av dem vita. De kan beskrivas 
som gamla, nö tta  eller långa, men de har aldrig 
överklädsel. Det är troligt a tt de sett u t som den vi
ta  kalvskinnspäls från Holmön som finns i Nordiska 
museet. I de bouppteckningar (7) vari gördlar om 
talas, står dessa upptagna i anslutning till kalv
skinnspälsar, vilket gör det sannolikt a tt de burits 
till dessa pälsar. Samma förhållande gäller två bind
lar från lappm arken. En av gördlarna var rödrandig. 
Kanske har de flesta av dessa pälsar varit vita, efter
som fjällkorna, västerbottningarnas koras fram för 
andra, i regel var vita med svarta öron.

Lappm uddar
Pälsar av renskinn, lappmuddar, är relativt sällsyn
ta. En gammal renskinnspäls upptas i en boupp
teckning efter en man 1810. I lappm arken omtalas 
lappm uddar i bouppteckningar efter män fyra 
gånger. Man kunde ha väntat sig a tt dessa pälsar va
rit vanligare där med tanke på närheten till tillver
karna. Pälsar av renskinn tillverkades av samerna 
och var en av lappmarkens viktiga exportprodukter. 
Läs härom  i VÄSTERBOTTEN 1977:3.
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Vänstra bilden: Till vänster vit hundskinnspäls med bälte. 
Pälsen väger 5,4 kg. L 138 cm . Bältet av läder med yllebro
deri i grönt, gult och  rött. Har tillhört hästhandlaren Engel
bert M oritz, Järvsjö, Vilhelmina.
Till höger vargskinnspäls med pälsgördel. Pälsen väger 4,5  kg 
L 130 cm. Y llefoder, mellanfoder av bom ullsfilt och ett la
ger bomullsvaddering. Har tillhört bonden Sigfrid Jonsson, 
Teg, Umeå. I Västerbottens museum. Pälsbandet virkat av 
rött och lila ullgarn. L 446  cm , br 12 cm . Från Selet, Löv
ånger. I Västerbottens museum. Hundskinnshandskar, Järv
sjö, Vilhelmina.
Högra bilden: Getskinnspäls. Folke Eriksson, Hum m elholm , 
Nordmaling.

Pälsar av varg-, hund- och getskinn 
I museisamlingar och i privat ägo finns i Västerbot
ten förvånansvärt många pälsar av varg-, hund- och 
getskinn bevarade. De har alla likartad tillskärning, 
är stora, vida, raka och nästan fotsida. De har hår
sidan vänd u tå t och är i regel fodrade med e tt kraf
tig t ylletyg, ofta hemvävt. Kragen är stor och vilar 
u t på axlarna, men kan fällas upp vid dåligt väder 
och då knytas med smala remmar, som är trädda 
genom metallringar fastsydda på kragens undersi
da. Pälsarnå knäpps med två-tre knappar gjorda av 
läder i form  av en liten rulle och en läderögla. Av 
de pälsar som kunnat studeras i detalj, har de som 
gjorts av varg- och hundskinn varit sydda för hand,
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med kastsömmar, medan getskinnspälsama varit 
sydda på maskin. Dessa motsvarar kastsömmar och 
liknar inte vanliga symaskinsömmar, men heller in
te helt de sömmar senare tiders pälssymaskiner gör.

Vargskinnen har tä t  mjuk bottenull och korta 
täckhår i en svagt gulaktig till brun färgton. De skil
jer sig tydligt från hundskinnen. Dessa har i regel 
en grå till gråsvart färg, de har ordentlig bottenull 
och blanka täckhår, men är inte lika tä ta  som varg
skinnen.

Getskinnspälsama som började förekom m a un 
der senare delen av 1800-talet har alla en grå till 
gulbrun färg och man får e tt  intryck av a tt  de valts 
för a tt så m ycket som möjligt likna varg- och hund
skinn. De har en gles och lite tovig bottenull och 
långa grova täckhår.

En wargskinnspäls har ägts av häradshövding 
Furtenbach i Skellefteå och upptas i bouppteck
ningen från 1812. Den är sliten och gammal. Varg- 
skinnspälsar är i övrigt påfallande sällsynta.

Hundskinnspäls förekom m er första gången i en 
bouppteckning från 1800 och en päls med hund- 
skinnsfoder omtalas följande år. I lappm arken om 
nämns en hundskinnspäls 1814. De förekom m er 
annars inte, medan hundskinnsm össor och hund-

skinnshandskar är m ycket vanliga.
Hundskinnspälsar ser u t a tt ha varit särskilt van

liga i norra Norrland. Enstaka pälsar har enligt upp
gifter i muntlig tradition sytts av lokala skräddare. 
Man kan också berätta om hur rika bönder, fram 
för allt i lappm arken, kunde hålla valpkullar efter 
gråhundar under sommaren för a tt på hösten avliva 
dem och ta  vara på skinnen. A tt avliva hundar hör
de längre tillbaka i tiden till de uppgifter som, lik
som hästslakt, bönderna helst undvek a tt utföra 
själva. I de landskap där det förr fanns s k socken
lappar hade dessa ofta i uppgift a tt flå hästar och 
hundar. I Jäm tland fanns denna sockenlappsinsti- 
tu tion . Från Jäm tland ser också många hundskinns
pälsar u t a tt ha spritts med handlande bönder både 
norr, söder och öster u t. Vissa byar utpekas som 
centra för hundskinnstillverkning. I »Sunnebygden» 
1973 berättas t  ex om Magnus Olsson som 1885 i 
Storsele startade tillverkning av hundskinnspälsar 
hemm a i sin kökskammare. Med tiden knöts flera 
anställda, skräddare och andra, till rörelsen som 
växte. Kvinnorna i gården sydde foder av röd ylle
boj och kragar. Barnen fick hjälpa till med a tt piska 
och borsta de färdiga pälsarna. Dessa såldes, liksom 
handskar och mössor, på m arknader och torg, då

Körare iklädd hundskinnspäls. Stensele kyrk- 
plats. O Öbergs samling. V ästerbottens museum.

7



också hundskinn köptes upp, t  ex i Röros i Norge, 
Vilhelmina i V ästerbotten och i Hudiksvall i Häl
singland. 1918 betalades för en hundskinnspäls 
500 kr.

Ännu i början av 1900-talet såldes hundskinns- 
pälsar t  ex på m arknaden i Vilhelmina. Henning 
Lundberg, Umeå, minns från sin skoltid i Vilhelmi
na, då han bodde i en kyrkstuga som ägdes av Sell- 
gren i Hacksjö, hur denna fylldes med hundskinns- 
pälsar under marknadsdagarna.

Sellgrens handlade med pälsvaror och tillverkade 
en stor del av dem själva eller lade u t beställningar i 
granngårdarna. Sellgren härstamm ade från Själevad 
eller Nätra. När skinnvarorna staplats upp, fylldes 
stugan med en stark lukt av bark.

En pälshandlare i överhörnäs i norra Ångerman
land började 1915 sin pälsrörelse som 12-åring med 
a tt bereda och sy hundskinn till pälsar och hands
kar. Just vid denna tid  hade i hans hem trakter 
hundskatt införts, och många gjorde sig av med si
na hundar. Då han sedan for på affärsresor uppåt 
Jäm tland, fann han a tt  bönderna ofta hade hund
skinn liggande i uthusen. De gamla jäm tländska tra 
ditionerna a tt sy hundskinnspälsar avspeglar sig här, 
men troligen var de redan då på väg a tt försvinna.

Hundarna och därför också pälsarna var i regel 
grå. Hästhandlaren och affärsmannen Engelbert 
Moritz i Järvsjö, Vilhelmina, hade en helvit fotsid 
hundskinnspäls väl tilltagen för hans stora kropps
hydda. Till den hade han hundskinnshandskar och 
b rett läderbälte. Pälsen finns i dag i Västerbottens 
museum.

Hund-, varg- och getskinnspälsarna ser u t a tt upp
leva en storhetstid  under de stora skogsavverkning
arnas tid  — då nyrikedom en bland det nya skogsfol
ket manifesterade sig bl a i dessa im posanta pälsar, 
som dock har föregångare i äldre tid . Kanske var det 
därför a tt  efterfrågan blev så stor som man fick till
gripa im porterade getskinn för a tt täcka behovet.

Getskinnen im porterades från Kina. Exportfir
man var engelsk och låg norr om Peking. Många 
skinn i dessa pälsar har stämplats med röda tex ter 
på kinesiska och med exportfirm ans namn. Efter 
boxarupproret 1906 upphörde all export från Kina 
till Västeuropa, varför getskinnspälsarna knappast 
kunde tillverkas efter denna tid.

De stora pälsarna behövdes väl, så länge man fär
dades i öppna slädar av olika modell. När bilar bör
8

jade kom ma i bruk, upphörde så småningom beho
vet av de stora oformliga pälsarna. En tid fortlevde 
dock bruket, eftersom  de första bilarna ofta var 
öppna och synnerligen kalla.

Pälsband
I de äldre bouppteckningarna finns gördlar upptag
na alltifrån slutet av 1700-talet. I Lycksele tingslag 
finns benämningen bindel med samma betydelse. 
Denna bindel liksom ytterligare sex gördlar är gula 
och en av dem är gjord i flaggduk. De ger e tt in
tryck av a tt ha använts som maggördlar, kanske är 
de en avspegling av det mode som svenska dräkten, 
Gustav III:s hovdräkt, förde med sig.

E tt par av de övriga gördlarna är röda, en är 
grön. En omtalas som pälsgördel. Denna har, lik
som förmodligen flera av de uppräknade, använts 
som pälsband på det sätt som varit brukligt in på 
1900-talet. De stora varg-, hund- och getskinnspäl
sarna knäpptes endast med några få knappar. För 
a tt hålla ihop dem krävdes e tt bälte eller e tt  päls
band. Pälsbältena var ofta broderade med ullgarn i 
flera färger på stramalj bo tten  och broderierna m on
terade på breda läderbälten. Pälsbandet lades om 
halsen under kragen, sedan i kors över bröstet och 
knöts om magen. Bandändarna hängde ner. De över 
fyra m eter långa banden räckte lagom till detta. 
Dessa pälsband kallas i norra länsdelen list.

Gördlar och lister har gjorts på flera olika sätt, 
vilket det bevarade m aterialet belyser.

I texkom m entaren till bilden av dräkt från Löv
ånger socken i boken »Folkdräkter» skriver Anna- 
Maja Nylén, a tt skärpet valts enligt foto och m unt
liga uppgifter. Hon kallar det livband. Det skall ha 
använts till helgdags ännu på 1900-talet. Bandet 
liknar de pälsgördlar i ullgarn som allmänt uppges 
vara använda till pälsar.

Ernst W esterlund skriver om kläder och skor i 
sin hem by Ersmark i Skellefteå: »Bland äldre män 
förekom  ännu in på 1900-talet a tt m an vid stark 
kyla eller opasslighet, lindade en flera m eter lång 
’list’, d v s  e tt ylleband, ca 15 cm brett, vävt eller 
stickat, kring magen.» Ester Mannberg i överboda, 
Umeå, berättar om hur gamla män som kände sig 
frusna och dåliga i kyla lindade om sig t  ex en hjärt- 
värmare i kors över bröstet och run t magen. På



Pälsband vävt med upplockade mönster. Pälsband vävt i kypert. Av ullgarn. I 
R ött och  svart ullgarn. Från Yxsjö, Skellefteå museum.
Åsele. I Västerbottens museum.

Pälsband vävt med upplockade mönster 
på ripsbotten. Grönt och svart ullgarn.
Från Gräsmyr, Nordmaling.

samma sätt kunde lasskörare från Bjurholm göra. 
»Hade man en lång bindel, en så kallad hjärtvärma- 
re, flere m eter lång och tre  decimeter bred, så linda 
man på en sådan utanpå västen, således kring livet 
och över axlarna, innan man begav sig åstad», skri
ver Hedvig Johansson 1934 i e tt frågelistsvar.

I dessa fall har bindeln, listen eller gördeln an
vänts endast vid stark kyla eller opasslighet.

Från Kattisavan i Lycksele finns en uppteckning 
som säger a tt där använts »bindlar, som voro an
tingen breda, tjänande som pälsskärp, eller smala, 
då de av m ännen virades run t livet ovanpå västen, 
vävdes för 50 år sedan vanligen i stora vävstolar. 
Bindlarna voro svarta och röda.»

Fru Lydia Jonsson i Tavelsjö, Umeå, har till 
Västerbottens museum skänkt en gördel av svart 
och grönt ullgarn med upplockade mönster. Den 
hade använts av hennes farfar som bar den utanpå 
bussaronen såväl sommar som vinter. Farfadern 
hade d ö tt i början av 1940-talet. Även här är det 
en äldre man som brukat gördeln.

Pälsbanden har vävts eller virkats. I de vävda 
pälsbanden har flera vävtekniker använts. På grund 
av det stora antalet trådar i varpen har pälsbanden

vanligen vävts i vävstol. Endast en känd bandsked i 
Västerbottens museum är bred nog för a tt  ha kun
nat användas till pälsband.

Ripsband med upplockade m önster är vanliga i 
södra Västerbotten och Umeå, Lycksele, Åsele, 
Dorotea. Karakteristiska för dessa band är de små 
rutorna och rom berna, som varieras över hela vä
ven, så a tt aldrig samma kom binationer upprepas. 
Ibland formas enkla människofigurer med romber- 
nas och trianglarnas hjälp. I bandens y tterändar är 
i regel årtal och ägarens initialer invävda. Initialerna 
kan också ha placerats m itt på bandet. Samtliga 
kända band av denna typ  är från 1800-talets senare 
del. Färgerna är i regel rö tt och svart eller grönt 
och svart.

Band med tuskaftsbotten  och särskilda m önster
trådar som plockas upp är den andra typen. I Väs
terbottens museum finns e tt exempel på denna typ 
av band. Det är vävt med m ycket tä t bo tten  med 
kraftigt ullgarn. M önstren ligger ovanpå väven, som 
blir m ycket kraftig och stum  i jämförelse med de 
m ycket mjuka och följsamma ripsbanden.

I Nordiska m useet och i privat ägo finns från 
norra V ästerbotten pälsband vävda i kypert, rosen-
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gång och upphäm ta. De har samma längd som and
ra pälsband men har en annan mjukare struktur, de 
liknar mer smala långa yllehalsdukar än vävda bre
da band. De kan förmodligen ha haft fler använd
ningsområden än som pälsband, t  ex som hjärtvär- 
mare för kvinnor och lindor för spädbarn.

En fjärde typ  representerar e tt intressant päls
band från Åsele. Det är ursprungligen vävt som e tt 
ripsband i vitt ullgam och har sedan färgats rö tt. 
Före färgningen har i bandets y tterändar ägarinitia- 
ler och årtal broderats, liksom en enkel blomma. 
E fter färgningen har de täckande stygnen sprättats 
bort och man har då få tt fram i vitt utsparade 
m önster på det röda bandet.

Slutligen har virkade pälsband förekom m it. Ock
så bland dem finns exempel på a tt man virkat med 
vitt gam med svarta m önster och sedan överfärgat 
det färdiga bandet med rö tt. Den svarta m önster
tråden döljs under den röda ytan, men löper med 
hela vägen. Banden har virkats på längden.

Virkningar i ullgarn i kraftiga färger är mycket 
sällsynta och förekom m er utom  i pälsbanden en
bart som uddspetsar i svart eller grått ullgarn i ne- 
derkanten på röda ylleunderkjolar.

Pälsband av denna långa breda typ  ser u t a tt ha 
fram förallt en östsvensk spridning. De har också 
använts i Finland.

En rik folklig virkningstradition utvecklades un
der 1800-talet i Ö sterbotten. Björköborna gjorde 
stora delar av den s k Korsnäströjan i virkning, men 
också små påsliknande väskor, och hängslen i färg
stark virkning. En väst från Umeå socken med 
fram styckena i denna typ  av virkning finns avbil
dad i VÄSTERBOTTEN 1982, sid 273. Dessa tra 
ditioners historia är ännu oskriven, men kom mer 
kanske i fram tiden a tt kunna kasta ljus över de väs
terbottniska ullgarnsvirkningarnas bakgmnd.

Pälsband, vävt av vitt ullgarn i ripseffekt. Färgat rött med 
m önster utsparade genom  om knytning och täckande brode
ri. Från Åsele.

Pälsband. Virkat i rött-svart-vitt ullgarn. Längd 493  cm, 
bredd 16,8  cm. Från Ava, Lövånger.
Nedan: Pälsband. Virkat av vitt och  svart ullgarn och sedan 
överfärgat med rött. Från Umeå stad. I V ästerbottens mus.



Pälsfodrade överrockar
Man kan tycka a tt böndernas och nybyggarnas päl
sar med överdrag av köpta tyger gör e tt nog så dyr
bart intryck, men de överträffades ändå av över
hetspersoner och de allra förmögnaste vad gäller 
lyx.

Som redan nämnts ägde häradshövding Furten- 
bach i Skellefteå en »wargskinnspäls», vilket man 
inte finner i någon annan bouppteckning från den
na epok. Men han äger också en gammal »utanpäls» 
med slitet överdrag av hemvävt ylletyg och förnött 
foder av björnskinn. Hans hustru har också hon en 
»utanpäls». Den är av brunröd kam lot med gråverks- 
foder (vinterekorrskinn) samt »siberisk» lamm- 
skinnsstoffering. Hon äger också en svart siden- 
sargepäls med gråverksbräm och en gredelin siden- 
sargepäls fodrad med gråverk. Dessutom har hon 
två kappor, den ena med gråverksbräm, den andra 
med vitt rävskinnsbräm. Sådana skinn omtalas inte 
i andra bouppteckningar.

En tulubb omtalas 1819 första och enda gången 
under denna tid  i en bouppteckning från Vallen, 
Lövånger. Ordet kom mer av e tt ryskt »tulup», får- 
skinnspäls, och har i svenskan kom m it a tt beteckna 
en lång och vid pälsfodrad överrock. I det här fallet 
hade den svart pälsfoder.

De båda gånger beteckningar som »sourtoutpäls» 
eller grå »sourtout» med skinnfoder förekom m er, 
bör det röra sig om ytterrockar skurna som syrtuter.

Boa av ekorrsvansar från Lund, Skellefteå. I Skell museum. 
T h: Muff och  krage av svarta hundskinn. I Skell museum.

Boa, krage, m uff
Muffar förekom m er relativt ofta i kvinnornas bo
uppteckningar (27). De är gjorda av hundskinn, 
bäver eller av tyg som siden, kam lot, fälb eller 
schagg. Exempel på sådana m uffar tinns i Nordiska 
museet (se VÄSTERBOTTEN 1944) och i Skellef
teå museum. De senare är gjorda av svarta långhåri
ga hundskinn och ganska små. Till m uffarna kunde 
ofta en lös skinnkrage i samma material bäras.

Ekorrboor är belagda i bouppteckningarna. En 
sådan boa från Dorotea har bevarats i Nordiska m u
seet och en från Lund, Skellefteå, i Skellefteå m u
seum.
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Teckning av Claes Fredrik Sundling 1883: »S.k. Helsingörs- 
mössa. Svart fårskinnsbräm och slät blank läderkull. Brämet, 
som kan nedvikas, sammanhålles af 2 röda band på hvar sida. 
Mössan bäres vanligen med banden åt nacken. Vanlig kort 
rock utan insnörning i ryggen. Svångrem af svart läder med  
messingspänne. S.k. kängskostöflar (svarta). (Snygga käng- 
skostöflar förfärdigar i Skellefteå Korpral Frisk.) Skägg s.k. 
bondkrans (rättarkrans).» (Se även sid 23.)

12

Mössor
Av alla skinnmössor som omtalas i bouppteckning
ar är hundskinnsmössorna de allra vanligaste.
Många har haft både en bättre  och en sämre. De 
har förmodligen haft kulle av tyg och bräm  av 
hundskinn. I en bouppteckning 1808 talas om en 
gråhundskinnsmössa med röd klädeskulle. I en an
nan från 1802 nämns en hundskinnsmössa med röd 
kamlotskulle. Bara en gång vardera om talas en varg- 
skinnsmössa, en utterskinnsmössa, en bäverskinns- 
mössa och en kalvskinnsmössa. Vid kusten före
kom  »hillerskinnsmössor» av det enbart längre sö
der u t förekom m ande illerskinnet. Inga kända 
mössor av denna typ  finns längre kvar.

Säljägare i vita jaktdräkter. Mannen t v bär en harskinnsmös- 
sa. H olm ön. F oto  Ellen V leugel, ca 1926.



Mössa av harskinn, använd i säljakt. H olm ön. I Nordiska museet.
Nedan: Harskinnsmössa. Det svaga harskinnet har sytts fast på en gammal mjuk 
filthatt, vars brätten klippts till så att en skärm återstår. H olm ön. I V ästerbot
tens museum.

Endast ett fåtal pälsmössor finns i museer
nas samlingar. Ingen utterskinnsmössa t ex , 
som bärs av mannen t v på bilden nedan. 
Visitkort av Lydia Blom qvist, Lycksele.
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Handskar och vantar
A tt handskar varit viktiga vid utom husarbete, fram 
förallt körningar vintertid, avspeglar sig i boupp
teckningarna alltifrån 1765. Den allra största grup
pen handskar utgörs av hundskinnshandskarna, 
1795 nämns de första gången. De uppges ibland va
ra sydda av hundbällingar och ha björnskinnsbräm. 
Två par vargbällinghandskar nämns 1776. Lapp
handskar och renbällinghandskar omtalas i flera 
fall och det borde vara samma sak. övriga handskar 
är av kalvskinn eller sämsk. Till dessa tum handskar 
hörde ofta  e tt par vantar, breda och vida som 
handsken. Någon gång sägs handskarna ha vantar, 
eller sakna vantar. Även lösa ullvantar omnämns, 
men ingenting avslöjar om de varit stickade eller 
eventuellt nålbundna. E tt par vantar är »påtade» — 
virkade. E tt annat par är sydda av vadmal.

Till de mer eleganta handskarna hör fingerhands
kar och halvhandskar. Fingervantarna kan vara 
gjorda av bomull och »påtade».

Handskarna och vantarna i kvinnornas ägo har — 
då material och utförande anges — mer karaktär av 
finplagg än arbetsplagg. Fingerhandskar och halv
handskar är sydda av klippingskinn, ofta vitt.

E tt par fingerhandskar sydda av tu n t linne från 
Flurkm ark, Umeå, finns i Västerbottens museums

Nålbundna vantar av grått ullgarn. Brån, Vännäs. I Väster
bottens museum.

samlingar. Handskarna användes vid slåtterarbete.
Bruket av hundskinnshandskar har varat långt 

fram i tiden. Ännu på 1970-talet kunde man få se 
dem bjudas u t av handskfabrikanter från Själevads
bygden. De sålde även sälskinnshandskar, vilka 
märkligt nog saknas i bouppteckningarna. De har 
dock varit oumbärliga för sälj ägarna, liksom säl- 
skinnsskorna en gång var det.

E tt par vargbällinghandskar finns bevarade i 
Åsele hembygdsgård. De är särskilt intressanta där
för a tt de har e tt par vita nålbundna ullvantar fast- 
sydda inuti handsken. D etta är e tt av de m ycket få 
gamla exempel som finns från V ästerbotten på nål
bundna vantar.

I Västerbottens museum finns också exempel på 
broderade, skinnfodrade kvinnovantar. E tt par från 
Umeå har foder av brunt renkalvskinn. De är kläd
da med svart kläde och broderade med silke. E tt 
par från Degerfors har vitt lammskinnsfoder och 
klädsel av brunfärgat sämskskinn med silkebroderi. 
Båda paren har en öppen springa på insidan för 
fingrarna. Man kunde då vända bladen i psalm bo
ken med vantarna på i de oeldade kyrkorum m en.

Kyrkvantar av detta  slag finner man i stora delar 
av landet. De ser u t a tt ha spritts från vissa tillverk- 
ningscentra.

Stickade vantar avsedda att bäras inuti handskar. Grått ull
garn. Bursiljum, Burträsk. I Västerbottens museum.



Handskar av hundbällingar. Järvsjö, 
Vilhelmina. I Västerbottens museum.

Kyrkhandskar för kvinna. Foder av 
brunt renkalvskinn. Klädda med svart 
kläde med silkebroderi i rött, vitt, 
blått m fl färger. Umeå. I Västerb mus.

Handskar av vargbällingar med bräm av 
svart kattskinn. I handens insida garvat 
läder. I handsken är fastsydd en nålbun- 
den vante av vitt ullgarn. Åsele hem 
bygdsgård.

Kyrkhandskar för kvinna. Foder av vitt lammskinn. Springan för fingrarna kantad 
med harskinn. Klädda med gulbrunt sämskskinn med silkebroderi i v itt, grönt, 
gult och blått. Degerfors. I Västerbottens museum.

Sälskinnshandskar, sydda av Fritz 
Holmgren, Ava, Lövånger. I V ästerbot
tens museum.

15



Kängskor och skoband var länge den normala fotbeklädnaden. En syskonskara i Kinnbäck, Byske, 1926 . F oto  JH  Fahlgren.

SKOR
Skor m ed spännen, klackskor, svarta skor, stövlar 
och galoscher, lappskor, lappskostövlar, kängskor, 
kängskostövlar, hämskor, bällingskor, nosskor, 
skälskor, dragskor, snöhämtare, kyrkskor  — raden 
av benämningar på olika skoform er i bouppteck
ningarna är lika lång som intressant. De flesta sko
typerna är gemensamma för män och kvinnor, men 
modellernas antal har varit större för männen.

Skor med spännen, klackskor, svarta skor har 
använts av både män och kvinnor. Det är skor 
som med största sannolikhet avspeglar sin tids 
mode, liksom troligen männens stövlar och käng
or gör det. Några exempel på hur dessa skor sett 
u t har vi inte.

Galoscher äger prästsonen, revisorn Nordlund, 
då han dör 1810, liksom häradshövding Furten- 
bach 1812. Bonden Johan Jönsson har också han 
»calosjer», men det är först 1862. Dessa är av läder 
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och sådana finns bevarade. De har form ats så a tt 
man kan använda dem till klackskor eller stövlar, 
dyrbara skodon som behövde skyddas.

Men bouppteckningarna innehåller också en rik 
provkarta på skor med klar lokal anknytning och 
av m ycket ålderdomliga modeller.

Den vanligaste skon bland dessa var kängskon, 
en mockasinsmodell som användes av både män 
och kvinnor långt in på 1900-talet och finns i flera 
utföranden. Lappm arksborna, nybyggarna, har lik
som samerna ofta  själva sy tt sina kängskor med 
skärnål och becktråd eller sentråd. Vid kusten har 
man sedan långt tillbaka haft skomakare som laskat 
— spannsytt — kängskorna på en läst, vilket gav 
dem en vacker form . Det har i V ästerbotten funnits 
en äldre modell, med rem m ad plös som vikts utåt. 
Den har av en gammal skomakare i Lövånger kal
lats den gamla västerbottensm odellen. Den finns



också i Ö sterbotten. Den i senare tid vanligaste 
kängskomodellen har invikt plös. Den kallas av 
samme skomakare för norrbottensm odellen. Alla 
dessa modeller har haft skoband som lindats u tan
på skoskaft och byxben för a tt inte snön skulle 
komma in. Kvinnornas kängskor har, troligen un
der påverkan från snörkängorna med klackar, för
setts med snörning upp efter benet. Slutligen finns 
det en kängsko utan skaft, en modernisering för a tt 
anpassa kängskon till lågskomodet.

Kängskomodellen användes också i stövlar med 
skaft som gick ända upp över låren. Dessa kängsko- 
stövlar användes fram förallt av flottarna och var i 
bruk fram till 1920-talet, då de ersattes av gummi
stövlar. Skorna gjordes vattentäta med hjälp av en 
blandning av tjära och fe tt som hälldes i dem och 
sedan sögs upp av skinnet om skorna lades på en 
varm plats.

Kängskorna har många namn — näbbskor, näbb- 
kängskor; öknam net skrenablemmer har de få tt för 
a tt de var så hala, blisterpungar troligen för a tt det 
visslade om dem. E tt annat öknamn var flatvattu- 
skor.

Av bouppteckningarna framgår a tt piekser, pje- 
xor, pjächsor  har ägts av kvinnor i ö rträsk , Lyck
sele och Tuggensele på 1810-talet. K B Wiklund 
anser a tt ordet pjäxa (fi pieksu) är e tt ursprung
ligen finskt namn på kängskor. Benämningarna 
har anknytning till de finska släkter som under 
1700-talet koloniserar Lycksele lappmark med 
örträsk  som utgångspunkt.

I senare tid  har arbetsskor av läder m ed höga 
snörda skaft och kraftig pliggad lädersula kallats 
»norrlandspjäxor». Dessa tillverkades under några 
årtionden under 1900-talets förra hälft i relativt 
stor skala i V ästerbotten och såldes u t över landet 
och till armén.

1862 upptas i en kustbondes bouppteckning ett 
par »bårtfårer», vilket av Ernst W esterlund tolkats 
som utanpåstövlar. 1877 uppträder e tt par y tte r
stövlar som kallas »snöhämtare». De bevarade ex
emplar som Västerbottens museum äger, har vida 
låga skaft som lätt samlade hö.

Vid kusten har man använt »själaskor», sälskinns- 
skor, och »nosskor» av kutskinn. Sådana sälskinns- 
skor har också de varit i bruk, tills man fick gummi
stövlar. De användes fram förallt av säljägarna som 
behövde vattentäta skor och därför gjorde dem av

de feta, oberedda sälskinnen och med bo tten  av en 
helt oberedd nöthud.

Kustborna har också använt vad som kallas »drag
skor» med band i bouppteckningarna. Med drag
skor avser Pehr Stenberg i sin ordbok över umemå- 
let (1804) sälskinnsskor med bo ttnar av härnor.
Har skorna bo ttnar av bällingar kallar han dem bäl- 
lingskor. I Lövånger har ännu i levande tradition 
nam net dragsko använts om en ålderdomlig skom o
dell av garvat läder. Samma modell har i Burträsk 
kallats butsko. »Stor sko, u tan  näbb, stoppas med 
hö och användes vid stark kyla», skriver J  V Lind
gren i sin ordbok över burträskm ålet.

För vinterbruk har man använt skinnskor sydda 
av bällingar — skinn från djurens ben — och härnor 
— skinn från djurens pannor — vilka hade en sär
skilt slitstark hårrem. Var de sydda av renskinn 
kallades de lappskor eller lappskostövlar. Dessa se
nare var stora och drogs över andra skor t  ex då 
man satt still i slädar vintertid. De kan vara fodra
de och försedda med hundskinnsbrän. Lappskor 
har använts både vid kusten och i inlandet, både av 
män och kvinnor.

I inlandet upptas i bouppteckningarna även ko- 
bällingskor, kohäm skor och hästbällingskor. I be
varat material finns dessutom älgbällingskor. Ko- 
bällingarna flåddes så a tt kons häl bildade en natu r
lig häl utan sömmar i skon. Dessa skor kallades i 
lappm arken »kosik» eller »gosik».

I lappm arken har bruket av skohö varit levande 
in på 1900-talet i vissa miljöer. Skoklutar, »slarven», 
har också använts kring fo tterna i stället fö r strum 
por. Från Sorsele berättas a tt man i sträng kyla 
kunde vira harskinn runt fotterna.

I bouppteckningarna saknas de enkla träsandaler 
med tårem  och de flätade näverskor man kan få hö
ra äldre människor tala om. De har gjorts och an
vänts i senare tid  i lappm arken fram för allt av barn 
och ungdomar som vaktade kreatur, »getare». Inte 
heller luddorna omtalas i bouppteckningsmateria- 
let. De representerade inte något värde, gjorda som 
de var av gammal vadmal som sytts ihop i flera la
ger till sulor och överdel på skon. Efter pappers- 
massefabrikernas tillkom st blev luddtillverkningen 
vanlig i industrisamhällen där det fanns tillgång till 
dessa fabrikers utslitna m achongfilt. Här etablera
de sig också skomakare med luddtillverkning som 
specialitet.
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Galoscher. Barkgarvad nöthud. Häst- 
skoform igt klackjärn. Åsele hem bygds
gård.

Kängskor med remmad utvikt plös. 
Barkgarvad nöthud. Sydda av skom a
kare Westermark, Ånäset, Nysätra. 
Västerbottens museum.

Kängskor med sydd invikt plös. Bark
garvad nöthud. Skobotten lagad med 
en pliggad sula. Västerhiske, Umeå. 
Västerbottens museum.

Kängskor med invikt plös. Botten och  
ovanläder av barkgarvad nöthud. Hem- 
garvningen och  söm naden gjorda av 
hemmansägare Erik Sjödin, Ulvoberg, 
Vilhelmina, i samband med film inspel
ning 1964 .

I lappmarken användes skohö på 
många håll in på 1900-talet. Svarta väv
da skoband lindades utanpå byxbenen  
som  drogs ner över skoskaften. Väster
bottens museum. Kängskostövlar. Barkgarvad nöthud. 

Skor och stövlar av läder gjordes vat
tentäta med tjärvatten, som fick sugas 
in i lädret på varm plats. Västerbottens 
museum.

Kvinnoskor av kängskom odell utan 
skaft. I de utskurna trianglarna intill 
snörningen är infällt rött skinn som  de
kor. Sydda av skomakaren August An
dersson, Mångbyn, Lövånger på 1960- 
talet. Västerbottens museum.

Kängskor med snörning, användes av 
flickor och  kvinnor. V ästerbottens m u
seum.

»Snöhämtare», kängskostövlar med 
öppna vida skaft. Barkgarvad nöthud. 
Västerbottens museum.
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Sälskinnssko. B otten av ogarvad n öt
hud, ovandel och  skaft av ogarvat säl- 
skinn. Skorna har burits med skoband. 
Västerbottens museum.

Dragsko/butsko. Barkgarvad nöthud. 
Skon har en söm m itt fram. Sydda av 
hemmansägaren Fritz Holmgren, Ava, 
Lövånger. Västerbottens museum.

Kosik-skor av kobällingar. Kons häl bil
dar en naturlig häl i skon. Sydda av Sofia  
Rönnér, Tärna. Västerbottens museum.

Kosik-skor av kobällingar m ed skaft av Lappskor av renbällingar. Västerbottens Lappskostövlar av renbällingar med 
barkgarvad nöthud. Västerb museum. museum. hundskinnsbräm. Foder av röd bom-

ullsflanell. Plåtknappar. Västerbottens 
museum.

Skor av hästbällingar. Sydda av skoma- Skor av älgbällingar. Västerbottens Sälskinnsstövlar av kängskom odell.
karen Almar Lövroth, Broträsk, Löv- museum. Skellefteå museum,
ånger. Västerbottens museum.
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Luddor med sula och  klack av läder. Maskinsydda. Åsele 
hembygdsgård.

Träskor. Av björk med tåhätta av vadmal och rem av läder. 
Västerbottens museum.

Luddor av svart vadmal. Handsydda. För barn. Åsele hem 
bygdsgård.
Näverskor. Flätade av dubbelt näver. Långed, Nordmaling. 
Västerbottens museum.
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Kängskor med utvikt plös omlindad med vävda 
skoband, överklinten , Bygdeå, A Lindholms 
samling. Västerbottens museum.

Till de flesta av de gamla skomodellerna med käng- 
sko- eller lappskomodell har skoband använts. Byx
benen har dragits ner över skoskaften och sedan 
lindats med e tt ca två m eter långt skoband. D etta 
för a tt hindra snön från a tt tränga in i skorna.

Skobanden har varit vävda eller flätade, »smöj- 
da» eller »lagda». De vävda är ofta helt svarta, me
dan de smöjda gärna är gjorda i två färger, t  ex svart 
och rö tt, vilket även bouppteckningarna om vittnar.

Enstaka rester av ylleband med upplockade 
m önster, också de i regel i svart och rö tt eller grått 
och rö tt, visar a tt det förr också funnits granna 
m önstrade skoband. E tt annat vittnesbörd om det
ta är de »skobandskedar» med särskilda springor 
och extra hål för m önstertrådar som är karakteris
tiska för Västerbottens kustland.

Om band har tidigare berättats i VÄSTERBOT
TEN 1974, sid 161-163, och 1980, sid 71-80.

Skoband. Vävda i kypert av svart ullgarn. Skoband. Vävda i rips av rött 
L 142 cm , br 2 cm. Klabböle, Umeå. och  svart ullgarn. VM.

Skoband

Mansdräkt från Vilhelmina sådan 
den tedde sig omkring 1900 . 
Lägg märke till knäbanden (jäm
för med bild i 1 9 8 2 /4 , sid 248). 
Dräkten sydd 1956  åt länsm use
et av »Skräddar-Olle», Olof 
Daniel Larsson, Dorris, V ilhel
mina.
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Folkdanslag i Skellefteå omkring 1911 . Bland dräkterna kan urskiljas »lappdräkter» och  Vingåkersdräkter. Ett flertal av 
dräkterna är dock rena fantasidräkter.

FOLKDRÄKTSRÖRELSEN
Intresset för på landsbygden kvardröjande ålder
domliga och särpräglade dräkttraditioner från and
ra grupper i samhället går långt tillbaka i tiden. I 
V ästerbotten har detta  intresse fram förallt varit 
rik ta t m ot Lappland och samerna, om vilkas dräk t
traditioner det finns en m ycket stor litteratur.
Även när dräktintresset m ot 1800-talets slut tar sig 
synliga u ttryck  inom  folkdans- och hembygdsrörel
sen och rörelsens medlemmar börjar klä sig i vad 
som då kallades »nationaldräkter», väljer många a tt

klä sig i »lappdräkt». Vid sidan om dräkter från 
Rättvik och Leksand, Vingåker och Skåne ser »lapp
dräkten» u t a tt ha varit den mest populära i landet. 
På fotografier från sekelskiftet ser man städernas 
ungdomar, utklädda i mer eller m indre fantasiful
la efterapningar av traditionella folkdräkter. I sam
band med välgörenhetsbasarer, barnensdagsfester 
och andra ideella tillställningar förekom m er dessa 
dräkter.
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A tt e tt intresse också funnits för den västerbott
niska bondebefolkningens dräktskick visar e tt par 
teckningar u tförda av Claes Fredrik Sundling 1883. 
Han föddes 1857 i Skellefteå och var son till en 
färgare. Efter studentexam en i Umeå studerade 
han nordiska språk i Uppsala från 1877. Eftersom 
hans stora intresse var konst och musik, kom  han 
a tt undervisa i teckning och modellering vid teknis
ka aftonskolan i Uppsala. Han var medlem av stu
dentföreningen Philocoros som bildades 1880 för

a tt återuppliva de gamla svenska folkliga danserna. 
»I flera år uppträdde han exekverande folkmusik å 
sin fiol, ackompanjerad av Nalle Haldén», skriver 
Gustaf Renhorn i boken »Gamla stadsbor». I sam
band med en båtresa till Stockholm  från Skellefteå 
skall han ha gjort de två teckningar, som är signera
de Åbyn 5 juni och Nordmaling 20 juni 1883. Till 
de kläder m annen från Åbyn i Burträsk bär hör en 
ner k lottrad kom m entar (se sid 12).

Teckning av Claes Fredrik Sundling 1883: 
»Påminner om  spelman Löfgren från 
Umeå Fällfors, tecknat i Nordmaling efter 
naturen den 20 juni 83.» (Se även sid 12.)
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Vid Baltiska utställningen i Malmö 1914  kan man för första gången se den kvinnliga västerbottensdräkten.

OM VÄSTERBOTTENSDRÄKTEN
1909 bildades Västerbottens läns hemslöjdsför
ening. Det ser u t som om föreningen redan under 
sina första år kom  a tt engageras i skapandet av en 
dräkt för Västerbottens län. Kanske kändes beho
vet starkt inför den stundande Baltiska utställning
en i Malmö 1914. Till denna förelåg den första 
kvinnliga västerbottensdräkten, som visades tillsam
mans med västerbottniska vävnader (bilden ovan).

Dräkten ser u t som den som finns avbildad och

beskriven i VÄSTERBOTTEN 1923. Där står a tt 
läsa: »Sedan åtskilliga år har försök gjorts av hem- 
slöjdsintresserade i Västerbotten, på sistone också 
av de västerbottniska folkdanslagen, a tt av dräktde
taljer från våra bygder konstruera eller rekonstrue
ra en Västerbottensdräkt.»

Dessa dräktdetaljer utgjordes av »tvärarmatröjan» 
från Lövånger i Nordiska museet och av en bind
mössa av okänd härkom st.
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D räktkonstruktionen beskrivs så här: »Stycke 
och mössa: kulört för yngre och ogifta. Svart för 
äldre och gifta. Skjorta = särk: vit med enkel ogar
nerad halslinning och sprund fram. Krage anses 
kunna brukas, men utan  spetsar eller broderier. 
Tröja: blårandig, enligt gammal modell från Nor
diska museet, av ylle eller bomull. Slät åtsittande, 
utan söm över axlar, klippt i e tt med långa, tä tt å t
sittande ärmar, fram till hjärtform ad ringning och 
knäppning med hakar och hyskor, något åt vänster 
sida. Sidenhalsduk: brokig. Får hänga i en lös snibb 
på ryggen, men fram till stickas snibbarna inom trö 
jans ringning. Kjol: av svart vadmal eller tunnare 
hemvävt ylletyg. Kort rynkad run t om livet. Skärp: 
av samma tyg som kjolen, ca 20 cm brett, med bro
derade ändar, knytes med en liten rosett m itt fram. 
Får sedan hänga rakt ner, så a tt det bildar liksom 
e tt förkläde. Y tterkofta: av samma material som 
kjolen och sydd som tröjan, men hög i halsen med 
en låg uppstående krage av samma typ. K näppt 
m itt fram med hornknappar. Underkjol: av svart 
och rö tt jäm nrandigt bomullstyg samt ’stickstubb’. 
Skor: med träbottnar, överläder av skinn (läder). 
Strum por: svarta.»

Denna beskrivning av den västerbottniska kvin
nodräkten skulle härstam m a från Burträsk och 
Lövångers socknar och uppgifterna var lämnade av 
Gunborg Grenander, född Markgren, i Burträsk och 
Dagmar Rönnberg i Ljusvattnet.

Redan 1927 kan man se a tt dräkten börjat ändra 
utseende, tröjans långa ärmar har klippts av och 
liknar närm ast en holkärm . Några år senare är även 
denna ärm borta och utseendet börjar nu likna ett 
livstycke.

Övre bilden: Kvinnor iförda västerbottensdräkten. Sittande 
fr v: Cally Jonsson, Umeå, Thyra Sandström, föreståndare 
på Hem slöjden, Gurli Olsson, ö stteg , sm åskollärare, och sit
tande på golvet Greta Krikortz, som  arbetade på Hem slöj
den 1914-1915 . Ateljébild tagen omkring 1914  i Umeå. 
Undre bilden: F oto  taget på Barnens dag i Umeå ca 1915-16. 
Sittande fr v: Hedvig Sandström, föreståndare på Hem slöj
den, och Tekla R ådström , barnfödd från Stensele; hon hade 
tapisseriaffär i Umeå. Stående okänd kvinna från Lycksele. 
Kvinnorna brukade vara i bondstugan där det serverades fil, 
renkött m m.
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Folkdanspar från Umeå besöker SGU-kongress 1934 .

Inför prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas 
besök i V ästerbotten 1933 genomgick dräkten sin 
största förändring. En dräkt skulle skänkas till 
prinsessan och det ansågs då a tt en viss översyn 
måste göras. Bandet med de broderade ändarna be
traktades exempelvis som olämpligt, då ursprunget 
var okänt. Två nya förslag till förkläden gjordes.
E tt av b lått siden med en bård nertill av bindm ös
sans broderi, samma tyg som mössans och e tt an
nat vävt i svart halvylle med längsgående ränder i 
Holmöväv.

M önstret till det vävda förklädet sägs en förestån
dare på Hemslöjden i Umeå ha få tt, när hon  träffa
de en bonde på väg in till stan. Baktill på lastflaket 
till m jölkskjutsen låg e tt fälltäcke över m jölkkru
korna. Hon fick en bit av bonden och detta  skall 
ha utgjort förlaga till förklädet.

De två uppgjorda förslagen sändes till Stockholm 
för »godkännande», vart är inte känt. Resultatet 
blev det vävda förklädet i Holmöväv.

Sidenschalen hade också vid denna tid  bytts ut 
m ot e tt hemvävt halskläde, rutigt i tu n t mercerise- 
rat bomullsgarn. Det fanns i två färgställningar, 
b lått och vinrött.

Bindmössan fanns också a tt få med broderi på 
vinrött siden. V inrött halskläde och mössa sades nu 
vara avsedda för ogift kvinna.

Halvlinneblusen hade försetts med broderi på 
krage och »manschett» och avslutades nertill med 
en fåll i vilken e tt resårband var indraget.

Om dessa förändringar som dräkten genomgick 
under 1930-talet står a tt läsa i VÄSTERBOTTEN 
1940, där dräkten också avbildas i färg.

Under en lång följd av år, från 1930-talet och 
fram åt, har dräkten förändrats på grund av svårig
heter a tt få tag på material och rä tta  färger. Men 
även snitt och sömnad har starkt varierat. Livstyc
ket har haft tryckknappar eller hyska och hake för 
hopsättning, andra har haft blixtlås m itt fram eller 
i sidan, kjol och livstycke finns hopsydda med 
blixtlås fram. Bystsömmar och sprängveck är van
liga, linning på livstycke, av sidenbanden har sytts 
förkläden — ja, uppräkningen skulle kunna bli lång 
— varianterna har varit många. Största orsaken till 
a tt de tta  inträffat, är förmodligen a tt det saknats 
originalplagg — det har saknats e tt dräktskick a tt 
falla tillbaka på och det har heller inte funnits nå
gon uppsydd västerbottensdräkt hos Hemslöjden 
som rättesnöre.

1952 förelåg e tt förslag till brosch för västerbot- 
tensdräkten u tarbetat av Evert Larsson, Hössjö. 
1954 kom  broschet i produktion, e tt  kom ponerat 
cirkelrunt silverbrosch med kornax och skära. Det 
finns inte längre i produktion.

I början av 1980-talet har representanter för 
Svenska Ungdomsringen för bygdekultur och Hem
slöjden enats om förslag till förbättringar av dräk
ten. Som underlag för detta  arbete har västerbot- 
tensdräkter från olika tider inlånats och studerats. 
Förbättringsförslagen har fram förallt gällt tillskär
ning, sömnad och material.

Frågan om en manlig västerbottensdräkt aktuali
serades 1 9 2 3 .1 Norra Västerbottens Jul-hälsning 
detta  år kan man läsa: »Under en följd av år har
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Den dräkt man i början av 1980-talet enats om 
a tt rekom m endera:
K vinnodräkt:
Kjol: svart helylle, tuskaft, tre våder med knäppta ryn

kor bak, nederkant och  linning skodda med linne.
L ivstycke: randigt halvylletyg i oliksidig korskypert, 

blågrön botten  med längsgående ränder i gult, svart, 
rost och  vitt. Linnefodrat.

Förkläde: randigt halvylle i Holmöväv, svart botten  
med längsgående ränder i rosa-rött, rost, vitt, grönt 
och gult. Förklädesband i förklädets färger i varp- 
rips. Knyts i vänster sida.

Överdel: linne, med eller utan hålsömsbroderi på krage, 
smal obroderad ärmlinning.

Underkjol: kopia av underkjol från Hössjö, Umeå soc
ken. Linne med nederdel av randigt bom ullstyg, tu 
skaft. Bom ullstyget kan variera.

A lt. lång särk: bom ull utan broderi på krage och  ärmlin
ning.

Halskläde: rutigt merceriserat bom ull, tuskaft i blått, 
gult, rött, rosa, grönt, svart och  ljusblått. Frans runt 
om . Alternativ som  helgdagsschal: enkelt mönstrad 
sidenschal.

Bindmössa: svart eller mörkblått siden med tambur- 
sömsbroderi. Kopia av gammal bindmössa.

Stycke: av spets med linneremsa i storlek och  form som  
de gamla styckena. A lt. stycke i ty ll med broderi 
och ytterst knypplad spets.

Sm ycke: enkel silversölja.
Strumpor: svarta ullstrumpor med strumpeband.
Skor: svart klacksko.
Kjolväska: enkel kjolväska i oblekt linne att bäras osyn 

lig under förkläde eller kjol, alternativt sys en kjol- 
ficka i kjolen.

Ytterplagg: storschal, svart tuskaft med tvistränder i 
svart/vitt. Frans runt om.

M ansdräkt:
Jacka: svart kläde med ståkrage och stora slag, dubbel- 

knäppt. Fodrad.
Långbyxor: svart kläde med storlucka.
Väst: fram stycke i rosengång, vitt, gult, rött, mörkblått, 

ljusblått och grönt halvylle. Bakstycke och  foder i 
linne. Schalkrage, enkelknäpps med mönstrade gul- 
metallknappar.

Skjorta: av vitt bomulls- eller linnelärft med ärmspjäll, 
förslag, krage och smal ärmlinning.

Halsduk: av rutigt mönstervävt siden.
H uvudbonad: kaskett av grönt eller brunt skinn.
Skor: svarta stövlar med röd skinnkant.
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problem et om en V ästerbottnisk m ansdräkt syssel
satt intresserade personers hjärnor. A rbetet med a tt 
skaffa fram något karaktäristiskt har gått trögt, 
kanske mest därför a tt hoppet om e tt gynnsamt 
resultat inte varit alltför stort. Man har stirrat sig 
blind på vadmalsbyxor, kängskor och skoband och 
haft på känn a tt en dräkt byggd på dessa plagg inte 
haft några u tsikter a tt  slå igenom.» Vidare sägs: 
»Ingen tro r väl heller på allvar, a tt en pampig väs
terbottn isk  bonde t  ex gifte sig i vadmalsbyxor och 
kängskor!»

Intendent Ernst Westerlund, Skellefteå, som inte 
avslöjar vilka de intresserade personerna är, ger i 
artikeln e tt förslag på hur en m ansdräkt skulle kun
na se ut:

»Svarta halvstövlar med röd kant överst på skaf
tet, svarta byxor instoppade i stövelskaften, svång- 
rem, blå vadmalsskjorta, den brokiga västen, en 
svart/vit/blå halsduk kring halsen och en svart hatt 
av ullfilt med gult band kring kullen. En dräkt i 
denna sammansättning är provad och gör e tt syn
nerligen äkta och originellt intryck. Vad ovan skri
vits är ju  dock ännu a tt betrakta som e tt förslag. 
Men jag skulle önska a tt förslaget med eventuella 
ändringar, kunde bliva något mera. Varför skulle 
just V ästerbotten vara det enda landskap som sak
nar egen mansdräkt?»

Den brokiga väst som här nämns, skall vara en 
gammal väst som h ittats på en vind, en »kyrkväst». 
Tyvärr är både denna väst och de stövlar som har 
s tå tt modell spårlöst borta.

Redan i »Redogörelse för kurserna vid Västerbot
tens läns folkhögskola, Lantmannaskola och hus
hållsskola i Degerfors läsåret 1923-24» kan man se 
e tt fo to  av Hartvig Brändström, Teg, iförd den 
första västerbottniska m ansdräkten, som framställts 
genom folkdanslaget »Midsommarkransens» försorg. 
Ivrig initiativtagare till a tt denna dräkt uppsyddes 
var rektorskan Vifell i Vindeln. Vid visningen av 
den var man enig om a tt den fyllde alla anspråk: 
»dess intryck av kärv manlighet står i bästa över
ensstämmelse med karaktären hos det landskap,

den skall representera.»
Denna dräkt överensstämmer i sto rt med dess 

nuvarande utseende. När dräkten beskrivs i VÄS
TERBOTTEN 1940, hör till den en virkad rosa/ 
brun mössa, som senare under 1950-talet byttes ut 
m ot en virkad i grönt och svart. D etta förmodligen 
sedan man upptäckt, a tt originalet till denna mössa 
i Nordiska m useet kom från överkalix i N orrbot
ten. Den grön/svarta mössan är troligen kom pone
rad av Evert Larsson. Virkade mössor har använts 
också i V ästerbotten, vilket framgår av bouppteck
ningar och e tt foto från Sörfors.

Idag rekom m enderas en kaskett till dräkten, 
uppsydd efter något av de original som finns här i 
länet.

I beskrivningen 1940 omtalas också en jacka.
På e tt fo to  från 1938 vid Nordiska museet ser man 
denna jacka med tä tt åtsittande liv, som slutar vid 
midjan och har dubbla rader av knappar. Om plag
gets härkom st finns inga uppgifter. Den har stånd
krage och stora slag.

Vi har valt a tt utförligt behandla Västerbottens- 
dräktens tillkom st och historia så gott källorna har 
tillåtit det. Också Lövångersdräkten har få tt en fyl
ligare presentation, dels därför a tt den bygger på 
de äldsta kända dräktdelarna från länet, dels därför 
a tt dess historia speglar några av de många m otsätt
ningar, som är så vanliga i samband med dräktfrå
gorna. Vi ville också gärna helt kort presentera lä
nets övriga dräkters tillkom sthistoria, även om vi 
inte haft resurser nog a tt presentera dem i bild och 
beskriva deras olika delar och förlagor. Tillsam
mans speglar de många av de problem  och svårighe
ter som är förknippade med fram tagandet av nya 
lokala dräkter. Många detaljer är redan glömda, 
kanske också glädje- och tvisteäm nen i samband 
med dräkternas tillkom st.

Här följer i bokstavsordning de olika bygdedräk
terna. Lägg märke till a tt många av de äldre dräkt
plagg som nämns som förlagor, beskrivs i VÄSTER
BOTTEN 1982:4!
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OM BYGDEDRÄKTERNAS TILLKOMST

Bjurholm
I samband med Bjurholms hembygdsgårds uppfö
rande väcktes intresset för en egen sockendräkt i 
Bjurholm. Barbro Olofsson hörde till initiativtagar
na. Uppgifter om äldre dräktskick efterforskades 
och man sökte efter förlagor. Slutligen enades man 
om a tt använda västerbottensdräkten, men ge den 
lokal prägel genom a tt som alternativ till den svarta 
kjolen föreslå yngre kvinnor a tt  använda en röd
brun kjol. Man hade uppgifter om a tt rödbrunt ha
de varit en om tyckt färg i klänningstyger medan 
dessa ännu vävdes i hemmen. Man valde a tt använ
da samma mössa som till Nordmalingsdräkten — av 
blått siden med broderi föreställande liljekonvaljer. 
På Karl-Erik Bj urbergs förslag broderades också 
åkerbärsblomman in i m önstret. Därmed ville man 
markera sambandet mellan de två socknarna. Man 
kom ponerade också en väska av svart kläde med 
baksida av tu n t läder, som fodrades med samma 
tyg som användes i livstycket. På väskans framsida 
broderades i schattersöm  e tt  m önster som förestäl
ler Ångermanbalens konturlinje samt konvaljer, 
smörblomm or och klöver. Till väskan hör e tt spän
ne av tenn med ägarinnans initialer. Till dräkten 
hör också en brosch av silver eller tenn  med en in
graverad bäver, som är häm tad från det gamla soc
kensigillet. Den 13 maj 1955 kunde den första 
Bjurholm sdräkten visas upp i samband med e tt be
sök av prinsessan Sibylla i Bjurholms hembygds
gård. E tt hundratal dräkter finns nu i socknen.

Kvinnodräkt:
Kjol: halvylle, svart bomullsvarp, röd/brunt ylleinslag. 
Livstycke: samma som västerbottensdräkten.
Förkläde: samma som  västerbottensdräkten. 
överdel: samma som  västerbottensdräkten.
Halskläde: samma som västerbottensdräkten.
Huvudbonad: bindm össa av blått siden med broderi av lilje

konvaljer. Stycke.
Sm ycke: tenn med avbildad bäver.
Väska: svart kläde med broderi föreställande Ångermanba

lens kontur, konvaljer, smörblomm or och klöver.

Burträsk
Efter a tt ha deltagit i en studiecirkel i äm net Svens
ka folkdräkter anordnad av Vuxenskolan, arbetade 
en grupp kvinnor under e tt par år i slutet av 1950- 
talet med a tt få fram förlagor till en kvinnlig dräkt. 
Hos Malin M arkström i M jödvattnet fann man e tt 
förkläde vävt av hennes m orm or Sara Margareta, 
hustru till Olov Andersson i Holm tjärnliden, om 
kring 1865, som kunde användas. Originalet ägs nu 
av Gösta M arklund, Bursiljum. D räkten har i övrigt 
utform ats av textilkonstnärinnan Clara Salander, 
Robertsfors, i samråd med Ernst Westerlund, Skel
lefteå museum, Hemslöjden i Skellefteå och Bur
träsk hembygdsförening. Kjolens gröna färg och 
klövern i knapparna skall påminna om jordbruks
näringen och det gula inslaget i dräkten om den be
römda smör- och ostproduktion som karaktäriserat 
bygden. Materialet till dräkten har fram ställts av 
Hemslöjden i Skellefteå. Den kvinnliga dräkten vi
sades för första gången vid Burträsk hembygdsför
enings årsmöte i maj 1961.

Till socknens m ansdräkt hör en röd halvylle
skjorta. Burträskborna har långt fram i tiden fått 
bära öknam net »röskjorteburträska», vilket då fram 
förallt användes av skellefteborna som själva mest 
använde blå skjortor och norsjöborna som föredrog 
vita eller grå. Så länge tyget till halvylleskjortorna 
vävdes i hemmen, brukade man i Burträsk färga 
tyget rö tt, vilket hände ännu vid början av 1900- 
talet. Oscar Lindberg, hembygdsföreningens ord
förande, säger a tt han n ö tt en sådan skjorta som 
barn. Byxan med storlucka är av samma typ  som 
Västerbottensdräktens liksom även stövlarna. Väs
ten  har kom ponerats och sys av samma tyg som 
kvinnodräktens kjol på framsidan och livstyckets 
tyg på ryggen.

Den manliga Burträskdräkten förelåg i färdigt 
skick 1972.
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Kvinnodräkt:
Kjol: grön med smala gula längsgående ränder, halvylle.
Livstycke: gult halvylle, dubbelknäpps.
F örkläde: röd botten  med rosengångsbårder.
Överdel: blus i vit bom ullslärft med spets på krage och  

m anschett.
Huvudbonad: bindmössa av svart siden med broderi i gult 

och grönt. Stycke.

M ansdräkt:
Byxa: långbyxa av svart kläde med storlucka.
Väst: fram stycke av grönt halvylletyg med smala gula rän

der (samma som  kvinnokjolen), bakstycke av gult halv
ylle (samma som kvinnolivstycket).

Skjorta: röd bomull eller halvylle.
Skor: svarta stövlar med röd skinnkant.

Bygdeå
I Bygdeå socken arbetade m ot slutet av 1950-talet 
Maria Bäckström, Ratan, N Johansson, överklinten, 
Agda Johansson vid Lanthushållsskolan i Dalkarlså 
och Helena Nilsson, Skinnarbyn med a tt skapa en 
dräkt för socknen. Man hade under arbetets gång 
kontakt med Hemslöjdens dräktråd. Textilkonst- 
närinnan Clara Salander ritade dräktförslaget. För
slaget till den röda yllekjolen kom  från prosten 
Hjalmar Westeson, Bygdeå.

Blusen syddes av linne med ståndkrage på inrå
dan av Evert Larsson. De långa hålsömmarna längs 
ärmarna föreslogs av Helena Nilsson. Förkläden av 
vitt linne hade man funnit vara vanligt längre tillba
ka. Nederkanten på förklädet försågs med e tt vit
broderi. M önstret till detta  häm tade Evert Larsson 
från e tt skåp från Åkullsjön som finns i museet. 
Samma m önster användes på schalen, här som 
blocktryck. Tryckstockarna skars i trä  av Evert 
Larsson och överlämnades till Helena Nilsson, som 
utför trycken idag.

Bindmössan av svart siden försågs med e tt bro
deri. Även m önstret till detta  skar Evert Larsson ut 
i en trästock med vilken mösstyget trycktes för a tt 
sedan broderas av den som sydde sig en dräkt. För
lagan till detta  broderi hämtades från en gammal 
tygtryckstock. Evert Larsson försökte vid många 
tillfällen under sitt arbete i dräktrådet föreslå an
vändning av tryckta m önster i de nykom ponerade 
dräkterna, men rönte oftast föga förståelse.

Hos Johanna Andersson i Dalkarlså fann m an en 
svart bindmössa med två stycken, e tt för fest och 
e tt för begravning. E tt av dessa stycken ritades upp 
av Helena Nilsson och sändes till Linköpings hem 
slöjd som knypplade en spets efter denna ritning, 
som man döpte till »Spättan».

Till dräkten hör en silverbrosch med m önster 
häm tat från Bygdeå kyrkas rosettfönster. Smycket 
utförs av Valter Asplund.

Kvinnodräkt:
Kjol: röd, helylle.
Livstycke: grå/grönt halvylle.
Förkläde: vitt linne med kedjesömsbroderi samma som  

halsklädets.
överdel: blus i halvlinne, med hålsöm , ståndkrage, raglan- 

ärm.
Halskläde: helylle gråmelerat, med handtryckt m önster på 

kortsidorna.
Huvudbonad: bindmössa av svart siden med rött broderi.

Stycke.
Brosch: silver.

Dorotea
Redan i början av 1930-talet fick de dåvarande 
doroteaborna Astrid Undin och Olga Marklund i 
uppdrag a tt  i socknen söka gamla tyger vilkas 
m önster skulle kunna användas för en hembygds- 
dräkt. Hos Sara Lindblom i Avaträsk fann man ett 
gammalt rutigt tygstycke som var vävt i början av 
1880-talet. E tt likadant tyg vävdes upp. Av olika 
anledningar fullföljdes inte arbetet. Under årens 
lopp har dock många typer av egenhändigt kom po
nerade dräkter förekom m it. Det gemensamma för 
dessa har varit det nyss nämnda tyget.

På hembygdsfesten i Dorotea septem ber 1943 
uppges i e tt  protokoll a tt många varit iförda Doro- 
teadräkt.

I m itten av 1960-talet togs dräktfrågan upp på 
n y tt och hembygdsföreningen utsåg en kom m itté 
bestående av Sonja Wikström, Anna Thomasson 
och Margit Halin.

Man beslöt sig för a tt hålla fast vid det gamla 
rutiga tyget. Det visade sig dock a tt varken passan
de färger eller garner fanns a tt tillgå. Här fick man 
emellertid hjälp av Västerbottens läns hemslöjds
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förening i Umeå, som ombesörjde färgning av gar
net och vävde tyget till det första tio tale t dräkter. 
Till mansdräktens skjorta användes samma tyg som 
i kvinnodräktens kjol men randigt, och till kavajen 
e tt rö tt  halvylle — samma som i kjolen. Skisserna 
till dräkten gjordes av textilkonstnärinnan Brita 
Georgsson, Hemslöjden. Den manliga dräkten var 
färdig 1973.

En silverbrosch kom ponerad av Sonja Wikström 
efter en i trä  utskuren dekoration som tillhört 
Dorotea gamla kyrka tillverkas av guldsmed Tore 
Davidsson, Dorotea. Skinnväskan av samma modell 
som den samiska kaffepåsen tillverkas av Astrid 
Sjödin, Risbäck.

Några förebilder till de övriga tillbehören finns 
inte, u tan  dessa har nykom ponerats för a tt  passa 
dräkten.

K vinnodräkt:
Kjol: storrutig i brunt, rött och mörkblått halvylle. 
L ivstycke: samma som till kjolen. Livet fastsytt i kjolen. 
Förkläde: rött halvylle dekorerat med blå/svarta halvylle

band.
Överdel: samma som till västerbottensdräkten.
Halskläde: vitt helylle.
Huvudbonad: av rött siden. Stycke av veckat linne.
Väska: m odell som  samisk kaffepåse.
Brosch: silver.

M ansdräkt:
Byxor: svart y lle, kläde.
Skjorta: samma tyg som kvinnodräktens kjol m en randigt, 

halvylle.
Kavaj: rött halvylle, samma tyg som kvinnodräktens förklä

de, ståkrage, knäpps med agretter och  tennknappar. 
Huvudbonad: skärmmössa av samma tyg som  skjortan, svart 

skärm.

Fredrika
Intresset för en Fredrikadräkt ledde vid början av 
1970-talet till a tt Barbro Holmgren i samarbete 
med Hemslöjden i Umeå på grundval av insamlat 
material av gamla tyger och kläder sammanställde 
en Fredrikadräkt.

Kjoltygets randning har häm tats från e tt gam
malt bolstervar, som ägts av Augusta och Anselm 
Edman, Tallsjö. Blusen har inspirerats av en vit

bomullsblus med dekor av vit-röda bomullsband, 
troligen från sekelskiftet. Ägare till blusen är Anna 
Danielsson, som också äger förlagan till livstycket. 
D etta livstycke är sy tt av vitt ylletyg, vävt i tuskaft 
som sedan stam pats ihop något. Livstycket har an
vänts omkring sekelskiftet, men var då e tt under
plagg. Förlagan till halsduken har burits av Charlotta 
Nordlund i Tallsjö i slutet av 1800-talet. Väskan 
har man också kopierat efter e tt original, troligen 
tillverkat på 1920-talet, som ägs av Ingegärd Bur
ström , Tallsjö. Mössan har kom ponerats av Barbro 
Holmgren som inspirerats av en gammal lappmössa. 
Till dräkten är det meningen a tt man skall bära lju
sa strum por och svarta skor.

K vinnodräkt:
Kjol: halvylle, röd botten  med längsgående ränder i brunt, 

vitt och  rött.
Livstycke: vitt helylle.
Överdel: blus i linne med krage, dold knäppning, volang 

runt ärmlinning, krage och  volang försedd med platt- 
sömsbroderi.

Halsduk: svart- och  vitrutig, helylle.
Huvudbonad: kilmössa sydd av samma tyg som kjolen. 
Kjolväska: vit filt med ullgarnsbroderi föreställande penséer.

Hörnefors
Drivande kraft bakom  Hörneforsdräkten var tex til
läraren Alice Niréus, Hörnefors. 1953 var de första 
dräkterna färdiga.

Till kjoltyg valde hon e tt randigt tyg som Hem
slöjden i Umeå hade vävt upp till Nordmalingsdräk- 
tens förkläde, men som inte antagits i Nordmaling. 
Från Hemslöjden fick hon tygprover som förslag 
till livstycke. Fru Niréus visade upp dem för alla 
dräktintresserade för a tt få hjälp a tt  välja något 
som alla tyckte om. Valet föll på en blå färg som 
inte blev lila i eldsljus. Förklädet och halsduken 
kom ponerade fru Niréus med utgångspunkt från 
stycket till Västerbottensdräkten. En packe tyll 
köptes från NK och broderierna utfördes dels av 
fru Niréus själv, dels av de ungdom ar som skaffade 
sig dräkten. Knapparna i form  av en liten åkerbärs- 
blomma köptes först hos Elsa Wikner i Umeå, sena
re hos Sporrongs i Stockholm, som nu också upp
hört a tt  föra dem. Därför används andra modeller
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på knappar. Broderiet till bindmössan som förestäl
ler åkerbärsblommor komponerades av fru  Niréus.

Västtyget till m ansdräkten är detsam ma som 
kjoltyget, men med smalare ränder. Byxtyget be
ställdes från Hemslöjden. Skjortorna syddes och 
broderades av fru Niréus.

Då dräkten var ny fanns i Hörnefors e tt aktivt 
folkdanslag. För a tt göra dräkterna ekonom iskt 
överkomliga för folkdanslagets ungdomar fick fru 
Niréus e tt lån på 3.000 kr från dr Kempe och 
1.000 kr från Hembygdsföreningen för a tt  kunna 
köpa material. Genom inkom sterna från dansfram- 
trädanden kunde de betala av dräkterna, som fru 
Niréus till stor del sy tt, men som en del av dem va
rit med a tt arbeta på.

K vinnodräkt:
Kjol: halvylle med längsgående ränder i blått, gult, v itt och  

grönt.
Livstycke: blått halvylle, skört, snörning.
Förkläde: vit tyll med broderi samma som på stycke. 
Överdel: samma som västerbottensdräkten.
Halsduk: vit ty ll med broderi samma som  på stycke. 
Huvudbonad: bindmössa i blått siden med broderi. T yll

stycke med broderi.

M ansdräkt:
Byxor: knäbyxa, blå helylle.
Väst: fram stycke i halvylle, samma tyg som kvinnodräktens 

kjol men ränderna vävda smalare. Bakstycke av vit lärft. 
Skjorta: vit lärft med blombroderi på krage, bröst och m an

schett.
Huvudbonad: kilmössa sydd av omväxlande tyg från byxa  

och väst.
Runt halsen ett vävt band.

Lycksele
Den kvinnliga Lyckseledräkten var färdig 1951, då 
den godkändes och rekom m enderades av Lycksele 
kommunalfullmäktige enligt protokoll från den 30 
juli samma år. Första gången den användes var i 
samband med hembygdsgårdens invigning på 
Gammplatsen.

Den kom m itté som arbetat med dräktfrågan be
stod av bl a Tora Risberg, Henny Lundquist, Ebba 
Hedman, Gunhild Dahlgren och Uno Olofsson. 
Man samarbetade med hemslöjdsföreståndarinnan
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Hilda Andersson i Umeå. Innan dräkten godkändes, 
hade en rad m öten ordnats på olika platser för a tt 
så många som möjligt skulle få vara med och be
stämma färgen på livstycke och halsduk. Resultatet 
blev a tt man fick en »stadsvariant» och en »lands- 
församlingsvariant» av dräkten.

Blusen/skjortan är gjord efter en nattkofta , s k 
»kom-i-säng-skjorta», som fanns i Kattisavan. Liv
stycket av rö tt  halvylletyg med kantband är u tfö rt 
i e tt material som på 1800-talet användes i den s k 
yllemäckan som uppges ha burits av både män och 
kvinnor. En sådan mäcka finns bevarad i Rusksele. 
Förklädet har inspirerats av m önster från gamla 
fälltäcken i rosengång. Bindmössans broderi har 
kom ponerats särskilt till Lyckseledräkten.

Broschen, som föreställer en simfågel, är utförd  
i silver. Den är en kopia av en brosch som hittats i 
e tt lapskt offerplatsfynd i Björksele. Originalet som 
är från ca 1000 eK r finns i Västerbottens museum, 
Umeå. Till mansdräktens väst användes samma tyg 
som i förklädet, med baksida av byxtyget. Till 
m ansdräkten finns inga bestämda förlagor.

Kvinnodräkt:
Kjol: blått ylle med kjortelficka.
Livstycke: rött halvylle, kantat m sd röda band, skört. 
Förkläde: bom ull med längsgående ränder i rosengång i vitt, 

grönt, gult, brunt, blått och rött.
Överdel: blus i bomullslärft med virkad spets runt krage och  

manschett.
Halsduk: bom ull, blå botten med rutor i brunt, vitt, rött, 

blått och beige.
Brosch: silver föreställande simfågel, kopia av gammalt 

brosch.

Mansdräkt:
Byxor: mörkblått halvylle, knäbyxa.
Väst: samma tyg som kvinnodräktens förkläde, baksida av 

byxtyget.
Skjorta: vit bomullslärft med bandkrage och broderi på 

manschetter.
Huvudbonad: kilmössa med passpoaler av rött kläde. 
Strumpor: grått ylle.
R osett av rutigt siden.
Skor: svarta lågskor.



Helgdagsdräkt från Lövånger. Vardagsvariant. Under halvyllebussaronen bärs 
en skjorta av randigt hemvävt
tyg.

Lövånger

Initiativet till den kvinnliga Lövångersdräkten togs 
i slutet av 1950-talet av dåvarande Hushållsnämn- 
den i Lövånger. K ontakt togs med in tendent Ernst 
Westerlund, Skellefteå, som i sin tu r satte sig i för
bindelse med Nordiska museet. I augusti 1958 fick 
Henrietta Andersson besked om a tt en dräkt från 
Lövånger fanns utställd i Nordiska museets dräkt
galleri. Den bestod av livstycke, tröja, bindmössa, 
stycke till bindmössan och kjolväska. Plaggen i 
Nordiska museet hade skänkts år 1873 av p rästdot
tern Emmy Löfling, född 1849, från Lövånger. 
Kjol, överdel, förkläde och halsduk saknades och 
en grön kjol och e tt linongförkläde sades ha valts 
på grundval av bouppteckningsuppgifter. Förklädet 
var från Sorunda, Södermanland, och kjolen från

Leksand, Dalarna. Ritningar över plaggens tillskär
ning kunde köpas från museet. I brev till Ernst 
Westerlund erbjuds fo ton  och även vävanalys m ot 
extra kostnad. Man föreslår a tt  någon från Hem
slöjdsföreningen kom m er till m useet för a tt  stude
ra plaggen. E tt år senare upptas korrespondensen 
på ny tt av Alida Pettersson, Hökmark. Museet sva
rar a tt man inte har möjligheter a tt hjälpa till med 
anskaffning av tyg eller lämna praktiska råd, utan 
föreslår a tt  Hushållsnämnden vänder sig till Hem
slöjden. Man erbjuder sig också a tt engagera en tex- 
tilkonstnärinna som kan hjälpa till med vävnotor 
och färgprover. Erbjudandet antas. Det blir Lisa 
Santesson, som upprättar ritningar över livstycke, 
tröja, kjolväska, mössa och stycke från Lövånger 
samt vävnota till tröjan. Akvarellerade färgprover 
bifogades. »Till förklädet kan lämpligen tagas nå
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gon tunn  linong, eventuellt med något myggtjälls- 
mönster», skriver hon. Materialet överlämnades till 
Hemslöjden i Skellefteå, som vävde tygerna till de 
första tio  dräkterna.

Lövångers m ansdräkt syddes första gången 1968 
till två brudpar. Även till den hämtades förlagan 
från en utställd dräkt i Nordiska museet. Den be
stod av en blå bussaron från Lövånger, men f ö 
byxor från Bara i Skåne, list från Bjuråker i Häl
singland och skoband från Medelpad. Denna gång 
förelåg inga ritningar, färgprover eller m önster från 
Nordiska museet.

Lövångersdräkten har uppskattats av många, 
som skaffat sig den, ofta med motiveringen a tt  den 
har gamla förlagor till flera av plaggen. Kjolens färg, 
och tillskärning, liksom förklädet, halsduken och 
listen, som alla ursprungligen gjordes efter förlagor 
från andra delar av landet, har varit förem ål för dis
kussioner. En genomgång av bouppteckningar från 
slutet av 1700-talet och början av 1800-talet från 
Lövångers tingslag, gjord av Ungdomsringens dräkt
sektion, har givit vid handen a tt svart varit den 
vanligaste kjolfärgen och kattun  det vanligaste för- 
klädstyget under den tid  som de gamla dräktdelar-, 
na är från. Sedan man haft möjlighet a tt jäm föra 
de fram tagna tygerna med originalens, har korrige
ringar av tillskärningar och färger företagits av 
Slöjdkammaren i Lövånger och Hemslöjden i sam
arbete med Svenska Ungdomsringen för bygdekul
tur.

Nordiska museet har sedan flera år inte längre 
de två dräktdockorna från Lövånger utställda, ef
tersom de inte är kom pletta.

Kvinnodräkt:
Kjol: grönt ylletyg, tre våder med knäppta rynkor bak. Ne- 

derkant och  linning skodda med linne eller lärft.
Som alternativ kan blå eller svart kjol användas. 

Livstycke: rött tuskaftat ylletyg med svarta stickningar.
Knäpps med hyskor och  hakar, linnefodrat.

Förkläde: linong eller kattun.
Särk: vit bomulls- eller linnelärft med ståndkrage, smal ärm- 

linning.
Halskläde: vit tunn bom ull eller sidenschal.
Huvudbonad: För ung flicka ljusblå bindmössa.

För äldre bindmössa av m örkblått, alt svart siden med 
tambursömsbroderi. Stycke av spets med linneremsa. 

Strumpor: vita yllestrum por med strumpeband.
Skor: brun eller svart klacksko.
Kjolväska: av rödviolett yllerips, kantning och baksida av

skinn, alternativt röd- och  vitrandig, kantad m ed brun- 
mönstrad kattun, skinnbaksida.

Tröja: halvylle i blått med längsgående ränder i svart, vitt, 
rött och gult. Fodrad. Knäpps med hyskor och  hakar. 

Dräkten kan varieras med huvudduk, skinnlivstycke, andra 
förkläden och skor vid mindre högtidliga tillfällen.

M ansdräkt:
B yxor: långbyxa av svart kläde med storlucka.
Bussaron: blått halvylle.
Skjorta: randig bomull.
Huvudbonad: svart filtad hatt.
Strumpor: stickade yllestrum por.
Skor: kängskor med skoband.
Dräkten kan varieras med vit skjorta, halsduk av mönstrat 
siden, väst, lågskor och  kaskett vid högtidligare tillfällen.

Malå
Vid sammanträde med Malå hembygdsförening i 
oktober 1958 beslöts a tt  man skulle arbeta fram 
förslag till en Malådräkt. Uppdraget överlämnades 
till en kom m itté på fem personer vars drivande 
kraft var föreningens dåvarande ordförande Carl 
Marklund. På inrådan av intendent Ernst Wester- 
lund tog man kontak t med konservator Evert Lars
son, som då satt i länets dräktråd. Av honom  upp
manades man a tt  samla in gamla dräktplagg.

Hatten i m ansdräkten är den detalj av dräkten 
som man lagt sig vinn om, då man ännu väl minns 
gamla gubbar som burit liknande slokhattar. 

Dräkten har sytts i e tt fåtal exemplar.

Kvinnodräkt:
K jol: grönrandigt bom ullstyg.
Livstycke: rött helylle, dubbelknäppt.
Överdel: blus av halvlinne med hålsömsbroderi runt krage. 
Huvudbonad: bindmössa med stycke, mössa av samma tyg  

som  kjolen.
Väska: av vitt bom ullstyg med yllebroderi föreställande 

blomma.
Brosch: i tenn föreställande Malå kyrka.
Strumpor: röda.
Skor: svarta.

Mansdräkt:
Byxor: knäbyxa av svart ylle m ed röda tofsar runt knäna. 
Väst: röd.
Skjorta: av valfri m odell.
Halskläde: svart rosett runt halsen.
H uvudbonad: svart filthatt.
Strum por: yllestrum por.
Skor: lågskor.
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Nordmaling
Intresset för en sockendräkt väcktes inom Nord- 
malings hembygdsförening, där kyrkoherde Adolf 
Råde var drivande kraft. 1951 tillsattes en kom 
m itté som fick i uppdrag a tt arbeta fram en kvinn
lig dräkt. I kom m ittén ingick bl a Astrid Råde,
Betty Sandberg, Karin Engman, Nordmaling, och 
Hjördis Granström, Mullsjö. Kyrkoherde Råde bi
drog själv med uppgifter om gammalt dräktskick i 
socknen och även den gamla lärarinnan Jossa Winn- 
berg rådfrågades.

Den blå färgen på kjolen uppgavs ha varit vanlig 
i socknen. Livstycket syddes av sömmerskan fru 
Häggström i samråd med Karin Engman. De stora 
tennknapparna till livstycket togs hem av firman 
Englunds textil i Nordmaling. Förklädet kom pone
rades och vävdes upp av fru Ingeborg Dellkrantz i 
Nordmaling. Mössan med broderi av liljekonvaljer 
kom ponerades av fröken Birgit Jonsson Stockholm.

Den första uppsättningen tyger till Nordmalings- 
dräkten vävdes upp av Västerbottens läns hem 
slöjdsförening, men därefter har Englunds textil i 
Nordmaling hållit material till dräkten i lager. Även 
mössan har m onterats i Nordmaling hos Ingrids 
mode.

Den manliga dräkten togs fram 1975. Modellen 
till knäbyxorna hämtades från e tt  par byxor av 
brun m anchester i Nordmalings hembygdsgård som 
ägts av bonden Johan Johansson i Baggård. De syd
des av samma tyg som kvinnodräktens kjol. Västen 
syddes upp efter en ungbonnväst i hembygdsgår
den, som burits av Johan Bäcklund, örsbäck. Den 
syddes i samma tyg som kvinnodräktens förkläde.

Kvinnodräkt:
Kjol: halvylle, svart bomullsvarp, blått ylleinslag. Fyra våder. 
Blus: samma som  västerbottensdräkten.
Livstycke: svart och  rödbrunt halvylle. Skört. Snöres med  

mönstervävt band i rött och  vitt runt sex stora tennknap
par med drakornament.

Förkläde: halvylle, svart bomullsvarp, ylleinslag i vitt, blått, 
rött, gult och  grönt.

Mössa: blått siden. Stor rosett bak. Silkebroderi i grönt och  
vitt föreställande liljekonvaljer. Stycke som till västerbot
tensdräkten.

Mansdräkt:
Byxor: svart och blått halvylle, samma som  i kvinnodräktens 

kjol. Knäbyxa med storlucka.

Skjorta: oblekt linne, ståndkrage.
Väst: halvylle. Fram stycket samma tyg som kvinnodräktens 

förkläde, bakstycket som kvinnodräktens livstycke. 
Strumpor: knästrumpor i rostbrunt, samma färg som på 

västens rygg.
Skor: svarta lågskor.

Norsjö
Intresset för en sockendräkt väcktes hos en folk
dansgrupp inom NTO som var aktiv i början av 
1950-talet. 1953 tog man kon tak t med intendent 
Ernst Westerlund och uppmanades av honom  a tt 
försöka få fram gamla förlagor. Man tog även kon
tak t med Hemslöjden i Skellefteå.

I efterforskningarna fick man hjälp av fru E 
Berglund i  Svansele som var aktiv inom Husmoders
föreningen, som också hade intresse av en dräkt. 
Till halsduk och förkläde hittades gamla förebilder, 
men f ö enades man om a tt använda Skelleftedräk
tens kjol, livstycke, blus och mössa. Till m ansdräk
ten valdes samma tyg till västen som i kvinnodräk
tens kjol.

De första dräkterna syddes upp till de å tta  paren 
i folkdanslaget och de två spelmännen.

Kvinnodräkt:
Kjol: halvylle, svart botten med smala längsgående ränder i 

rött, samma som  till skellefteådräkten.
Livstycke: rött halvylle, med skört.
Förkläde: vitt med gula och blå ränder i rosengång, bomull. 
Överdel: samma som till västerbottensdräkten.
Halsduk: blå/vit/brun rutig bomull.
Huvudbonad: bindm össa med broderi samma som till skel

lefteådräkten.

M ansdräkt:
Byxor: grön helylleknäbyxa med storlucka, band och tofsar 

vid knäet av läder.
Väst: fram- och bakstycke av samma tyg som kvinnodräk

tens kjol.
Skjorta: vit bom ullslärft.
R osett av hemvävt band.

Nysätra
1971 väcktes tanken hos Gerd Olofsson, folkdans
ledare i Nysätra, a tt försöka få fram en socken
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dräkt. Efter kontakter med länsmuseet i Umeå och 
dräktsektionen vid Svenska ungdomsringen för byg
dekultur började Gerd Olofsson söka gamla klädes
plagg, läsa bouppteckningar och göra intervjuer 
med gamla för a tt få e tt underlag. 1978 förelåg e tt 
färdigt uppvävt och uppsytt förslag till en nysätra- 
dräkt, till vars färdigställande hembygdsföreningen 
ekonomiskt bidragit. Gerd Olofsson hade funnit 
förlagor till särk, förkläde, hilka och bindmössa i 
olika hem i Kålaboda. F ö baserade sig dräkten på 
muntliga uppgifter. Den visades första gången på 
hembygdsföreningens sommarfest i juli 1978.

K vin nodräkt:
Kjol: svart helylle.
Livstycke: rött helylle med skört.
Förkläde: halvylle, blå och brun botten  med munkabältes- 

bårder i blått och  beige, rött och  beige.
Särk: vit bomullslärft med ärmspjäll, kilar, liten ståndkrage. 
Huvudbonad: till vardags blå/röd/vit bomullshilka.

Till helgdags mellanblå bindm össa av siden utan broderi, 
med stycke av spets, sidenschal.

Strumpor: röda ullstrumpor med svart/röda flätade strum pe
band.

Skor: till vardags näbbsko, till helgdags svart klacksko. 
Kjolväska: filt med applikation.
Sm ycke: sölja i silver.

M ansdräkt:
Byxa: mörkgrå vadmal m ed storlucka.
Bussaron: röd halvylle med kort knappslå, ärmspjäll, låg 

ståndkrage.
Huvudbonad: svart filtad hatt.
Skor: kängskor med röd/svarta vävda skoband.

Renbergsvattnets by, Burträsk
1976-77 väcktes tanken på a tt ta  fram en dräkt för 
Renbergsvattnet, Burträsk, hos Kristina Wallmark 
och Margita Lundström . Genom inventering av 
gamla plagg i byn och intervjuer med gamla män
niskor fick man fram e tt material, som kunde ligga 
till grund för en dräkt. K ontakt togs med Ung-" 
domsringens dräktsektion, Ingrid Hedberg, och 
Skellefteå museum, Asta Brandt. Förlagan till kjo
len hämtades från en klänning vävd i början av 
1900-talet, livstycken fanns det flera i byn  — man 
valde e tt  som var i samma röda tyg som den halv

ylleskjorta man valt för m ansdräkten. Hilka fanns 
också. Med ledning av fotografier och i samråd med 
Hemslöjden, m useet och Ungdomsringen valdes e tt 
förklädstyg på Hemslöjden. Kängskor har sytts av 
en pensionerad skomakare, Hugo Brännström. Hem
slöjden i Skellefteå har hjälpt till med material, väv- 
notor och garner. Tyg till 28 kvinnodräkter och 20 
m ansdräkter har vävts upp. De dräkter som är fär
diga har sytts för hand på syjuntor. Dräkten invig
des vid en hembygdsfest i byn i juli 1979.

E tt bildband har gjorts med tex t och bilder om 
dräktens förlagor och tillkom st.

K vinnodräkt:
Kjol: lila- och  svartrandig, halvylle.
Livstycke: rosarött halvylle.
Förkläde: långrandigt, bom ull i v itt, rött och blått.
Särk: vit bomullslärft med krage.
Huvudbonad: hilka i blå- och vitrutig bomull.
Strumpor: svarta eller grå ullstrumpor med grå/röda flätade 

strumpeband.
Skor: kängskor.
Storschal: grå/svart med bård i svart och vitt, halvylle.

Mansdräkt:
Byxor: långbyxa av grått kläde med knäppgylf.
Bussaron: rosaröd halvylle, knäppning på axel.
Skor: kängskor med svarta skoband.

Skellefteå
Initiativet till framtagande av en dräkt för Skellef
teå kom från fru Aggan Åman i Medle på 1940- 
talet. Under de förberedande diskussionerna fram
kom  a tt e tt par systrar, Anna Edlund och Emilia 
Lundberg i Medle, hade äldre textilier i sin ägo, 
lämpliga a tt ligga till grund för en dräkt. En dräkt 
buren av deras mormors mor (de båda systrarna var 
mellan 60 och 70 år gamla) kunde lä tt rekonstrue
ras därför a tt en del plagg fanns i original, andra i 
kopior. Det var de båda systrarnas bestämda upp
fattning a tt den dräkt man sålunda fick fram, varit 
tämligen allmän åtm instone bland mera burgna.

Det är dessa kvinnors utsagor som ligger till 
grund för Skelleftedräkten. Deras uppgifter har 
sam m anfattats på följande sätt av Ernst Westerlund:

Kjol, hemvävt halvylle, 1 cm breda svarta ränder, 
smal röd rand (två trådar).
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Livstycke, rö tt  halvylle, svängt över höfterna, 
har snibbar fram och är rynkat i sidorna.

Blus, vit, vanlig tuskaft bom ull när den började 
bli vanlig, lik en skjorta med långa ärmar och lin- 
ningar.

Förklädet som knöts under livstycket var »gam- 
melblått» med en bred bård nertill i gult, grönt, 
vitt, m örkblått och varmrosa (finns i original). 

Strum por svarta och röda.
Skelleftedräkten är alltså väsentligen en kopia av 

vad som en gång burits tämligen allmänt, åtm insto
ne under första eller förra delen av 1800-talet, möj
ligen också något längre tillbaka. Det medges oför
behållsamt a tt  smärre detaljer alltid varierade, så
som färg i förklädet, randningens utförande etc.

K vinnodräkt:
Kjol: svart botten  med smala röda längsgående ränder. 
Livstycke: rött halvylle med skört, linnefodrat, knäpps med 

hyskor och  hakar.
Förkläde: blå botten  med tvärgående rand nertill i gult, 

grönt, vitt, mörkblått och  rosa. 
överdel: samma som till västerbottensdräkten.
Halsduk: rutig bomull i vitt, rött, lila och blått eller röd/ 

svart sidenschal till högtid.
Huvudbonad: bindmössa av svart siden med broderi. Stycke.

Sorsele
1957 tog Sorsele hembygdsförening kontakt med 
Hemslöjdens dräktråd. Bland dem som var intresse
rade av en Sorseledräkt var bl a spelmannen William 
Holmgren och hans fru, Lisa Lindström, Sture Lind 
och Ingegärd Lundmark.

Två förslag till dräkt utarbetades av Hemslöjdens 
textilkonstnärinna Clara Salander i samråd med 
dräktrådet. Förslagen presenterades i maj 1957.
Det ena förslaget var en grårandig kjol, som bygger 
på e tt gammalt ylletyg från Ammarnäs. D etta tyg 
har använts som förlaga till dräktkjolen. F ö tycks 
man inte ha tagit fasta på Hemslöjdens förslag till 
kvinnlig eller manlig dräkt. Huvudbonaden gjorde 
man utan förlagor, am bitionen var a tt hålla priset 
på dräkten nere.

Förhållandevis få personer skaffade Sorseledräkt 
på 1950-talet.

Intresset för Sorseledräkten vaknade på ny tt

1976. Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete 
med Sorsele hembygdsförening startade då väv- och 
sykurser, som e tt hundratal personer deltog i för 
a tt göra egna dräkter. Vissa ändringar har gjorts i 
dräkten. Kvinnan och m annen har samma linne
skjorta med hålsömmar. Kvinnan har kvar det gam
la kjoltyget som också används i männens västar. 
Kvinnan bär e tt smycke bundet av björkrot.

Kvinnodräkt:
Kjol: brun/grå botten med längsgående ränder i svart, grönt 

och lila.
Livstycke: gult halvylle, skört.
Förkläde: vitt linne med kypertränder.
Överdel: blus med sm ock vid axel och  ärmlinning, virkad 

spets runt krage.
Huvudbonad: snibb av samma tyg som förkläde, virkad 

spets runt kanterna.

Storum an
1976 utsågs i Storum an en kom m itté inom Vuxen
skolan för a tt ta  fram en dräkt för Storum an, be
stående av Tora Johansson, Åskilje, Sigrid Berggren, 
Storum an, Estrid Westman, Joeström , Svea Johans
son, Umnäs, och Britt-Mari Ärlebrandt, Långsjöby. 
Vid utarbetandet av förslaget kom  kom m ittén fram 
till a tt det inte fanns någon tidigare dräkt, vars fär
ger och modell man kunde arbeta efter. »Det måste 
bli en helt ny kom position. Då gällde det för kom 
m ittén a tt kom ma fram till en lämplig färgskala. 
Den tid  då kom m ittén samlades första gången var 
tidig höst, och naturen omkring prunkade i de 
vackraste höstfärger. Där fanns färgskalan. Mot 
granskogens m örkt gröna stod bj örkarnas gula löv 
och vita stammar, och markvegetationen gick i 
b runt och rost. Alla enades om a tt ta  upp dessa 
färger i dräktförslaget.» Det fram tagna förslaget 
diskuterades, och innan beslut togs om t  ex mössan, 
företogs omröstning.

A rbetet skedde som nämnts inom studieförbun
det Vuxenskolan. Kommunens kulturnäm nd stöd
de arbetet ekonom iskt, bl a genom a tt lämna medel 
så a tt en uppsydd dräkt kunnat överlämnas till 
Västerbottens museum. Sedan kom m unen antagit 
dräkten, har den ställts u t i Handelsbankens skylt
fönster och visats på dräktparad i Robertsfors ord
nad av Hushållningssällskapet.
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Tyg till e tt sto rt antal dräkter har vävts upp och 
flera dräkter också sytts. Förfrågningarna är många 
från främ st u tfly ttade storum anbor.

Kvinnodräkt.
Kjol: halvylle, grön botten  med längsgående ränder i gul- 

rött, brunt och  vitt.
L ivstycke: gulrött halvylle med snörning fram.
överdel: halvlinne med ärmspjäll, förslag, krage. I ärmen in

fälld virkad spets.
Förkläde: halvlinne, gult med bård nertill i mörkare och lju

sare brunt och vitt. Vävt förklädesband i förklädets fär
ger.

Halsduk: bom ull, gul med rutor i mörkare och ljusare brunt 
och vitt.

Sm ycke: tenn.
Huvudbonad: hätta, mörkbrun med uppvikt framkant i 

mörkare och ljusare brunt och vitt.
Strumpor: vita.
Skor: svarta.

M ansdräkt:
Byxa: knäbyxa med storlucka, brunt halvylle, vävt band i 

grönt, gulrött, brunt och  vitt runt knäna.
Skjorta: vit av halvlinne med ärmspjäll, krage och förslag.
Väst: fram stycke i kvinnodräktens kjoltyg, bakstycke av 

byxans tyg.
Strumpor: gröna ullstrumpor.
Skor: svarta lågskor.
Smalt vävt ylleband i gult/brunt/vitt i rosett.

Vilhelmina
Intresset för en sockendräkt i Vilhelmina väcktes 
hos fru  Irm a Essegård i samband med den stora 
sockenutställningen 1942, till vilken förem ål sam
lats från hela socknen av Elis och Irma Essegård (se 
VÄSTERBOTTEN 1977, s 207).

K ontakt togs med intendent Hans Beskow vid 
Västerbottens läns museum, som i sin tu r stod i 
kontak t med intendent Gunnel Hazelius Berg vid 
Nordiska museet. Redan till utställningen hade 
gamla textilier spårats upp på vindar och i uthus.
På inrådan av intendent Beskow uppsökte fru Esse
gård därefter gamla personer i socknen och inter
vjuade dem om gamla tiders dräkttraditioner i sock
nen. 1944 var efterforskningarna klara och det in
samlade m aterialet förelädes Hans Beskow och 
Hemslöjdens föreståndarinna Hilda Andersson i

Umeå. De första dräkterna syddes upp av Hemslöj
den efter Irma Essegårds förslag, enbart med en 
ändring av förslaget till kjoltyg.

Till förkläde, bindmössa och m ansdräktens liv
tröja hade man gamla plagg som förlagor. Den grö
na kjolen och livstycket baserar sig på muntliga 
uppgifter. Väskans broderi är häm tat från en mössa 
i Vilhelmina hembygdsmuseum.

1944 var alltså den kvinnliga dräkten klar och 
1945 den manliga. Dräkten har sytts upp i e tt stort 
antal exemplar och är m ycket uppskattad. Den 
kvinnliga dräkten invigdes i kyrkan på hembygds- 
söndagen 1944 med e tt tal av Hans Beskow.

K vinnodräkt:
Kjol: grå/grönt halvylle.
Livstycke: brun/rött halvylle, kantad med svarta ylleband. 

Skört.
Förkläde: randigt med tvärgående mönsterbårder i munka- 

bälte i grönt, rött, vitt, b lått, svart och rosa.
Överdel: halvlinne med hålsömmar på krage och manschett. 
Halsduk: bom ull i grönt och  rött.
Huvudbonad: bindmössa av grönt siden. Stycke.
Brosch: silversölja eller brosch i silver och  guld med löv. 
Strumpor: röda yllestrum por.
Skor: svart klacksko.
Väska: av samma tyg som livstycket, med blomsterbroderi 

i ull, kantad med svarta band.

Mansdräkt:
Byxor: blå/svart halvylle, knäbyxa med storlucka, brunröda 

band och tofsar vid knäna.
Skjorta: vitt linne med broderi på ärmen m ot axeln.
Väst: halvylle, samma tyg som  kvinnodräktens förkläde 

men med smalare bårder, bakstycke av halvlinne, gås
ögon.

R osett av blått siden.
Jacka av rött ylle.

Vännäs
Initiativet till en sockendräkt för Vännäs togs på 
1950-talet av kvinnor inom Hushållsnämnden. Dess 
ordförande var Anna Salojnonsson i Vännäsby.
Hon lade fram förslaget på en husmodersdag i 
Stärkesmark tillsammans med hem konsulenten 
Karin Dahlgren. Efter detta  tog man kontakt med 
länets dräktråd. Den då nyanställda textilkonstnä- 
rinnan Clara (Nordfors) Salander lade fram e tt för-
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slag till dräkt. Kjoltyget diskuterades fram och till
baka. Till slut enades man om en svart-vitrandig, 
man hade en ca 40 år gammal kjol med denna rand- 
ning. Halsduken blev godkänd i två varianter, en 
gul med bruna ränder och en svart med blå ränder 
som skall symbolisera Umeälven och Vindelälven. 
Till livstycke valde man e tt tyg i samma färg som 
den blå i halsduken. Evert Larsson kom ponerade 
en brosch som föreställde e tt  brospann och under 
det e tt  hjärta. Brospannet ingår även i socken vap
net rita t av konstnären C M Lindqvist. Broschen 
utfördes i silver av Verner Asplund, Bygdeå. Många 
kvinnor i byarna Brån, Vännäsby och Vänfors äger 
i dag dräkten. Intresset ökade också då hembygds
föreningen bildades och man kunde inviga hem
bygdsgården 1961.

K vinnodräkt:
Kjol: svart- och  vitrandig med längsgående ränder, halvylle. 
Livstycke: blått halvylle.
Förkläde: vitt linne med tvärgående ränder i ripseffekt. 
Överdel: samma som  till västerbottensdräkten.
Halsduk: svart helylle med ränder i blått.
Huvudbonad: bindmössa av svart siden med broderi. Stycke.

Åbyn, Byske
1975 samlades 17 kvinnor till kurs i Åbyn, Byske, 
i Vuxenskolans regi för a tt  studera gamla kläder i 
bygden. Studiebesök gjordes i Skellefteå museum, 
man sökte efter gamla plagg, besökte gamla m än
niskor och frågade u t dem om vad de mindes om 
hur folk var klädda förr. Även bouppteckningar _ 
studerades. En bussaron, e tt förkläde och en blå- 
rutig halsduk fanns i den egna byn. På grundval av 
dessa plagg och traditionsuppgifter gjorde textil
lärare Björg Nygren en skiss till en Åbydräkt.

Inom ram en för en ny kurs vävdes material till 
dräkten, för a tt  sedan sys upp till dräkter av kurs
deltagarna. De första dräkterna användes vid e tt 
bröllop 1979 och vid skolavslutningen samma år 
bar Björg Nygren sin Åbydräkt.

K vinnodräkt:
Kjol: grå/blå randig, halvylle.
Livstycke: rött helylle.
Förkläde: blått med bård i rött, grönt, svart, vitt och gul- 

rött, halvlinne.

Överdel: med ärmspjäll, krage och  m anschett, hellinne. 
Huvudbonad: hilka, blå- och vitrutig.
Skor: svarta med plös.
Strumpor: svarta eller grå ullstrumpor.
Storschal: rutig i svart, brunt, gult, vitt, halvylle.

M ansdräkt:
Byxor: grå vadmal.
Bussaron: röd helylle, knappslå.
Skor: kängskor med svart, vitt och rött vävt skoband. 
Huvudbonad: svart filtad hatt.

Åsele
Vid m itten av 1940-talet togs i Åsele initiativet till 
en sockendräkt. Bland dem som arbetade med 
dräktfrågan var Birgit Mårtensson vid Yrkesskolan 
och Linnea Svensson i Söråsele. Bland uppgiftsläm- 
narna märks Mia Eddn, Åsele, och Kristina Svens
son, Söråsele. Förlagor till mössa och schal fann 
man hos Mia Edén. Två mössor fanns i original, en 
svart och en brun. Dessa färger uppges ha använts 
av äldre gifta kvinnor, medan de ogifta hade blå 
mössor. Man stannade för a tt  använda samma mös
sa som till Västerbottensdräkten. Schalen av ylle 
var randig. Senare om arbetades den så, a tt färgerna 
kom  till användning i en rutig bomullshalsduk. Fru 
Eden mindes också a tt man använt livstycke av rö tt 
ylle och förkläde av rö tt ylle med breda bårder i 
olika färger.

övriga uppgifter lämnades av Kristina Svensson, 
omkring 80 år gammal, som mindes vit- och svart
randiga kjolar i halvylle. Av Kristina Svensson låna
des en ungmorsklänning, som hon själv vävt och 
sytt. Kjolens skärning användes, liksom blusens till 
livstycket. Modellen till förklädet häm tades från 
e tt förkläde ägt av en fru Hörnstrand, som få tt det 
till skänks som liten flicka i början av 1890-talet av 
farfadern i Söråsele.

Intresset för en manlig dräkt väcktes på 1960- 
talet, då Åsele få tt e tt  livaktigt folkdanslag. Kon
tak t togs då genom Nicke Danielsson med Katarina 
Ågren vid Västerbottens museum.

Kristina Svensson hade i en uppteckning m edde
lat, a tt  m ännen brukade få skjortor av samma röda 
tyg som kvinnorna använde till livstycken. Till 
Åseledräkten valde man därför en röd ylleskjorta,
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till vilken man fick m önster från en röd bussaron i 
Västerbottens museum. Byxan och mössan häm ta
des från Väster bottensdräkten, men med den avvi
kelsen a tt kanten gjordes som e tt smöjt band. För
lagan till gördeln hämtades från en dräktdocka i 
Nordiska museet, som var klädd i plagg från Löv
ångers socken. Under 1970-talet har vissa ändringar 
gjorts på initiativ av medlemmar i folkdanslaget 
som tillhör Svenska ungdomsringen för bygdekul
tur. Bl a använder man nu kängskor med band till 
dräkten och i stället för virkad mössa en tovad hatt.

Kvinnodräkt:
Kjol: halvylle med längsgående ränder i svart och vitt. 
Livstycke: rött halvylle med skört.
Förkläde: halvylle i rött, vitt, blått, gult och grönt med  

m önster i munkabälte. 
överdel: samma som  till västerbottensdräkten.
Halsduk: rutig bom ull i svart, rött, gult, vitt, blått och  grönt. 
Huvudbonad: bindmössa i blått siden med broderi. Stycke. 
Brosch: silver.

M ansdräkt:
B yxor: svarta långbyxor med storlucka.
Skjorta: halvylle, röd. Bussaronmodell med låg ståndkrage. 
Gördel: y lle , svart/grönt. Smöjd.
Mössa: y lle, svart/grönt. Smöjd kant, virkad överdel.

Åskilje, Stensele
Till Åskilje bys tvåhundraårsjubileum 1955 skapa
des en särskild dräkt. Under det följande året för
des livliga diskussioner kring dräkten, i vilka även 
länets dräktråd deltog genom Evert Larsson och 
Hilda Andersson. Bland de drivande krafterna i 
Åskilje m ärktes Tora Åström och Alma Eriksson.

Till dräktens grå kjol, röda livstycke och randiga 
förkläde kan inga egentliga förebilder visas upp.

Den svarta sidenschalen med broderi i flera färger 
är dock en kopia av en gammal sådan från Åskilje 
by. E tt förslag a tt dräkten skulle registreras som 
Stensele sockens dräkt röstades ner av komminister 
Rusen, varför man beslöt a tt kalla dräkten Åskilje- 
dräkten vid e tt allmänt m öte som hölls i byn i maj 
1956.

K vinnodräkt:
Kjol: grått halvylle.
Livstycke: rött halvylle, med skört.
Förkläde: bom ull med längsgående ränder i beige, blått, 

rött, grönt, gult och  vitt.
Överdel: samma som till västerbottensdräkten.
Halsduk: svart siden med broderi. Frans runt om . 
Huvudbonad: bindmössa av rött siden. Stycke.

örträsk
Initiativet till a tt skapa en örträskdräk t togs av en 
grupp kvinnor inom Centerns kvinnoförening 1962. 
Bland dem var Ebba Königsson, ö rträsk , hennes 
syster Nina Gustavsson och Signe Johanna Dahl
gren, nu ca 80 år. Signe Dahlgren var den huvud
sakliga kunskapskällan. I samråd med länets dräkt
råd kom ponerades dräkten. Man såg den som e tt 
minne från den tid  ö rträsk  var egen socken. 1982 
har dräktintresset väckts på n y tt och vissa ändring
ar gjorts i dräkten.

Kvinnodräkt:
Kjol: grönt helylle.
Livstycke: gul/grönt halvylle med kort skört.
Förkläde: vitt linne med kypertränder.
Överdel: blus i vit lärft med krage, m anschett, dold knäpp

ning, broderi på axeloket.
H uvudbonad: bindmössa av svart ylle med broderi. Stycke.
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Bygdedräkterna i går - i dag - i morgon

Av de tjugotvå dräkter från Västerbotten vi känner 
till vid sidan av västerbottensdräkten, har två till
kom m it under 1940-talet, tio under 1950-talet, 
fyra under 1960-talet, tre  under 1970-talet och en 
under 1980-talet. Tre av de på 1950- och 1960- 
talen tillkom na kvinnodräkterna har på 1960-talet 
kom pletterats med en manlig dräkt. Å tta dräkter 
har endast kvinnodräkt. Endast fem av de gamla 
socknarna i länet saknar i dag dräkter, men i vissa 
av dem är arbetet igång med förberedelser. I tre  by
ar har lokala dräkter utarbetats: Åskilje, Åbyn och 
Renbergsvattnet.

Intresset ser u t a tt ha varit som störst under 
1950-talet. Initiativ till dräktarbetet har tagits av 
hembygdsföreningar, t  ex i Bjurholm, Burträsk, 
Dorotea, Malå och Nordmaling, i hushållsnämnder, 
t  ex i Bygdeå, Lövånger och Vännäs, och av folk
dansare i t  ex Norsjö och Åsele då m ansdräkten 
togs fram. Ofta ligger någon eller några enskilda 
personers starka intresse bakom arbetet. I Åskilje 
var det byns 200-årsjubileum som ledde fram till 
dräkten. I Örträsk tillhörde de som arbetade med 
dräkten centerns kvinnoförbund.

I de flesta fall har de kom m ittéer eller enskilda 
som fått i uppdrag a tt genomföra arbetet tagit kon
tak t med Hemslöjdsföreningen och något av länets 
museer. Även Nordiska museets personal har råd
frågats. Under 1950-talet vände man sig till det s k 
dräktrådet, som bestod av hemslöjdsföreståndarin- 
nan Hilda Andersson och konservatorn Evert Lars
son vid Västerbottens museum. Båda deltog aktivt 
och hjälpte till a tt ta  fram  förslag till lösningar. Då

textilkonstnärinnan Clara Salander arbetade på 
hemslöjden, engagerades också hon i arbetet. En 
rad dräktskisser finns av hennes hand för t  ex Bur
träsk, Bygdeå, Lycksele och Skellefteå dräkter. I 
den återblick på hemslöjdsföreningen under 50 år, 
som lämnades i förvaltningsberättelsen 1958-59, 
noteras följande om bygdedräkterna: »Intresset för 
bygdedräkter har varit i oavbrutet stigande under 
senare år, varvid föreningen varit vederbörande 
ortsintressen behjälplig med kom ponering och 
framställning av nya dräkter. Vid årsm ötet 1957 
uppvisades e tt 20-tal dylika dräkter.» Av förvalt
ningsberättelserna från 1950-talet framgår a tt Hem
slöjden årligen tillverkar mellan 20 och 60 dräkter 
och levererar material till omkring 300 dräkter. På 
1960-talet upphörde dräktrådet.

I regel uppmanades man av dräktrådet, hemslöj
den eller museerna a tt leta fram förlagor, äldre klä
desplagg som skulle kunna tjäna som förebild till 
en ny dräkt. Det kan ha resulterat i e tt tyg, e tt för
kläde, en halsduk, en bussaron — oftast något udda 
plagg lösryckt ur sitt sammanhang med andra klä
despersedlar. I Bjurholm och Norsjö har man valt 
a tt använda Västerbottens och Nordmalings res
pektive Skellefteås dräkter, men med vissa små 
ändringar. Därmed markerande både gemenskap 
och egenart. Många plagg har i brist på förlagor 
kom ponerats, både vad gäller modell och material. 
Då m ansdräkter skapats har man ofta av praktiska, 
men också estetiska skäl valt a tt  använda samma 
tyger som i den kvinnliga dräkten, t  ex förklädsty- 
get eller kjoltyget i västen, eller samma tyg i byxor

41



som i kjol. Det har vid några tillfällen också hänt 
a tt förslag till dräktdelar, som varit kopior av eller 
byggt på äldre modellers utseende och färger, inte 
uppskattats u tan  ersatts av nya modeller. Det har 
alltid varit svårt a tt finna lösningar, som passat alla, 
kompromisserna har varit många. Dräkten har för 
många haft e tt stort symbolvärde. Färger och for
mer, fram förallt i smycken, har skapats för a tt ge 
associationer till bygden, älven, det gröna landska
pet, det gula smöret och andra företeelser, som 
man sätter värde på och finner karakteristiskt för 
hembygden. Men viktigast av allt har till slut ändå 
varit, a tt man enats kring en dräkt man trivts i och 
tyck t vara vacker. Den stora faran med detta  förfa
ringssätt har varit, a tt smaken förändras så snart. 
Efter något tiotal år kom mer nya dräktintressera- 
de, som har e tt annat seende på dräkten. Då har 
det hänt a tt dräktarbetet återupptagits. När det 
gäller västerbottensdräkten kan man se hur de sto
ra vågorna av intresse kom m it med ca 25 års inter
valler.

1969-1970 höll Svenska Ungdomsringen för byg
dekultur, övre Norrlands distrikt, en ungdomsledar- 
kurs för dräktrådgivare. En ny fas i dräktarbetet in
leddes därmed genom a tt en större grupp dräktint- 
resserade folkdansare började studera dräktskickets 
historia i bouppteckningsmaterial, muntlig tradi
tion och bevarade plagg i privat ägo och i museer. 
E tt ökat intresse visades från och med nu även de 
tekniker, som olika plagg, skor, band o s v  var u t
förda i. Nya kurser kom  till stånd — i sömnad, 
mösstillverkning m m. D etta arbete, i kom bination 
med folkdansarnas speciella önskemål då det gäller 
dräkten, ledde till en ny syn och nya krav på dräk
ternas utförande. Då så småningom förslag till änd
ringar och ibland variationer på dräktdelar i redan 
etablerade dräkter fördes fram och genomfördes, 
uppstod en hetsig debatt mellan dem som deltagit 
i fram tagandet av dräkten och dem som önskade 
vissa ändringar.

Kanske kan man i den debatt som gällde lövång- 
ersdräkten urskilja några principiella åsikter i d räkt
frågor, som också m öter på andra håll i landet. Å 
ena sidan fram träder en önskan om a tt dräkten 
skall vara en och densamma för alla, så a tt  ingen 
tvekan behöver råda, om vilken dräkt det är man 
bär. Å andra sidan finns en önskan a tt kunna varie

ra dräkten för olika situationer. Stomm en i dräk
ten  skulle vara densamma, men bindmössan kunna 
bytas u t m ot hilka i vardagslag, linongförklädet 
m ot e tt mer vardagsbetonat. Många anser det orik
tigt a tt  i enklare sammanhang bära en alltför hög- 
tidsbetonad dräkt. Beträffande m ansdräkten i Löv
ånger, med sin halvyllerona, har den tvärt om upp
fattats som alltför vardagsbetonad i förhållande till 
kvinnodräkten. Där har önskemålet varit a tt  få en 
högtidsbetonad dräkt med vit skjorta och väst. De 
som på detta  sätt vill ge dräkten fler variationsmöj
ligheter bygger sina argument på de dräktstudier de 
bedrivit och hävdar, a tt det aldrig funnits något 
som varit en enhetlig lövångersdräkt. De som öns
kar ha kvar den ursprungligen kom ponerade löv- 
ångersdräkten anser, a tt de uppgifter m an erhöll 
från Nordiska m useet vid fram tagandet av dräkten 
är tillräckliga för a tt ligga till grund för en dräkt: 
man har ju  rådfrågat dräktexpertis vid Nordiska 
museet.

Krav ställs också num era på a tt de dräktdelar 
som har bestämda förlagor, skall utföras i färger, 
material och teknik, som helt överensstämmer med 
originalens.

Diskussioner med liknande innehåll har förts 
och kom mer säkert a tt  föras på många håll. Ibland 
underbyggs diskussionerna med den kunskap man 
skaffat sig genom dräktstudier, ibland fram för man 
enbart personliga sm aksynpunkter. Och diskussio
nen kommer a tt  kunna pågå i alla tider eftersom 
det inte finns någon fixerad »sanning», och det san
nolikt inte någonsin kom mer a tt gå a tt hindra, a tt 
nya »dräktmoden» växer fram. Människans förhål
lande till sina kläder har aldrig varit stillastående, 
men m ycket känsligt och personligt.

Gemensamt för de allra flesta som arbetat med 
a tt skapa lokala dräkter, är en stark önskan om att 
få dräkten »stadfäst», »godkänd» eller »registrerad» i 
någon form . I brist på självskriven auktorite t har 
man då prövat olika vägar, t  ex a tt kontak ta  riks- 
heraldikeräm betet, Nordiska m useet eller Väster
bottens museum, som dock inte har någon sådan 
uppgift. I Lycksele och nu senast i Storum an har 
kom m unerna bidragit ekonom iskt till dräktfram- 
tagningen och sedan stadfäst den som kom m un
dräkt.
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Björksta folkdanslag på Gammlia i maj 1968 . Många bär västerbottensdräkten, men flickan i förgrundsparet bär en dräkt 
från Jämtland, paret bortom  dem bär dräkter från Ångermanland (flickan) och  Norra N y i Värmland, flickan i m itten bär 
nordmalingsdräkten och snett bakom henne till höger en flicka i en dräkt från Småland. F oto  Hans-Olov Lundkvist.
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INVENTERING, UTSTÄLLNING, NYPRODUKTION
Karin Holmberg •  Katarina Agren

Hur e t t  samarbete mellan länshemslöjden, länsmu
seet och lokala hembygdsföreningar i lokala inven
teringar av slöjd kan genomföras och vilka resultat 
som kan uppnås visar e t t  par inventeringar som ge
nomförts de senaste åren.

Västerbottens läns hemslöjdsförening har sedan 
1963 sam arbetat med Västerbottens museum med 
slöjdinventeringar. Föreningen kom  detta  år för 
första gången i åtnjutande av de statsmedel som ge
nom  Industriverket och Svenska Hemslöjdsför
eningarnas Riksförbund tilldelas landets hemslöjds
föreningar för inventering av gammal slöjd. En u t
gångspunkt för de första årens arbete bildade den 
utställning, »Minne från Västerbotten», som 1960 
hade visats i museet. Den redovisade resultatet av 
en souvenirpristävlan som anordnats tillsammans 
av länshemslöjden och Västerbottens-Kuriren. I det 
brokiga utställningssortim entet fanns exempel på 
genuina slöjdtraditioner som gav ledtrådar till slöj- 
dare runt om i länet. Inventeringsmedlen gav nu en 
möjlighet a tt uppsöka dem och a tt fördjupa kun
skapen om deras tekniska och formmässiga trad i
tioner. Den vaknande insikten om hur snabbt de 
tekniska kunskaperna höll på a tt försvinna ledde 
fram till det filmningsprojekt, som startade 1964 
och syftade till a tt så noggrant som möjligt doku
m entera traditionellt slöjd- och hantverksarbete. 
Filmningen, som ekonom iskt kom  a tt stödjas av 
Kempe-stiftelserna, pågick mer och m indre in ten
sivt under hela 1960- och 1970-talen med Rickard 
Tegström som skicklig filmare. Under denna tid  u t
vecklades e tt nära och kontinuerligt samarbete mel
lan m useet och hemslöjdsföreningen. Det var exem 
pelvis nu, i samband med filmningen, som den folk
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liga tovningstraditionen »upptäcktes» och ledde till 
en ny verksamhetsgren och e tt n y tt sortim ent mom 
länshemslöjden.

En rad textilinventeringar kunde också under 
dessa år genomföras. När en diskussion togs upp 
om hur inventeringsmedlen för 1980-81 skulle an
vändas, enades parterna om a tt pröva en ny arbets
form . Inventeringen skulle gälla e tt par begränsade 
föremålsgrupper och genomföras inom tre begrän
sade områden. Valet föll på fällar, fälltäcken och 
korgar, som skulle inventeras inom Nordmaling, 
Dorotea och Malå kom muner. A rbetet skulle u tfö 
ras av hemslöjdskonsulenten Karin Holmberg och 
intendenten Katarina Ågren. Motivet för a tt inte 
använda tillfälligt anställda in venterare utan a tt vi, 
fast anställda vid respektive länshemslöjd och läns
museum, skulle utföra fältarbetet, var värdet av de 
personkontakter som inventeringen ger — sagesmän 
för fördjupade intervjuer och inspelningar, kon tak t
personer för kursverksamhet och föremålsinsam- 
ling, kanske aktiva hemslöjdare, intresserade a tt ar
beta för länshemslöjden. Värdet av sådana kontak
ter kan bara förvaltas av personer som är kontinu
erligt knutna till institutionerna, inte av tillfälliga 
in venterare. En tanke var också a tt inventeringarna 
skulle genomföras i aktivt samarbete med hem 
bygdsföreningar och kulturnäm nder i de kom m u
ner som skulle besökas.

I november 1980 höll vi e tt sammanträde med 
Nordmalings hembygdsförenings styrelse i hem 
bygdsgården. Styrelsen engagerade sig entusiastiskt 
i inventeringsplanen och det överenskoms a tt resul
ta te t skulle visas i en ny utställningslokal i Nord
maling, Vallstugan. Det är en tidigare kyrkstuga, 
som tro ts långt gånget förfall nu på e tt föredöm ligt 
sätt renoverats och bl a inrym mer en liten utställ
ningslokal. Föreningen skulle annonsera i det loka



la annonsbladet och låta sätta upp upprop i byar
nas butiker för a tt  varsko om inventeringen. Repre
sentanter för föreningen skulle ta  em ot telefonsam 
tal och tips från dem som läst annons eller upprop 
och ville anmäla a tt  de hade ting a tt bese. Tre vec
kor skulle hela pro jek tet få ta.

Den 9-13 februari 1981 skulle fältarbetet genom
föras. Många korgar och några fällar fanns då redan 
hos hembygdsföreningens representanter och en 
lång lista på personer a tt  besöka. Fyra dagar hade 
vi på oss a tt uppsöka alla dem som väntade. Dagar
na blev långa och intensiva — vi hann ändå bara be
söka en del av de byar vi hoppats hinna med. Mate
rialet visade sig vara överm åttan rikt. Vi skrev låne- 
kvitton, antecknade uppgifter om förem ålen, om 
tidigare historia, om tillverkning och användning.
På kvällarna kunde vi lasta ur en fullpackad bil i 
Vallstugan.

På fredag, den fem te dagen, kom  m useitekniker 
Lennart Jarem an till Vallstugan med skärmar, po 
dier, färdigtryckta rubriker. På lördag kunde hem 
bygdsföreningen öppna utställningen för allmänhe
ten. Föreningens medlemmar hade åtagit sig a tt 
fungera som utställningsvakter under två veckor. 
Under tiden ordnades e tt lotteri för a tt få ihop 
pengar till lokalhyran. Det var glädjande många be
sökare, inte minst u tnyttjade skolorna i Nordma- 
ling tillfället. Folk kom in från byarna och det kom 
t o m  studiebesök från Umeå.

Under utställningstiden gjorde vi beskrivningar 
av föremålen, som också fotograferades i svart/vitt 
och färg. Fälltäcken analyserades och färgprover 
togs u t. God hjälp hade vi av praktikanter från Dra
gonskolans i Umeå ettåriga yrkeskurs i vävnad. Vi 
försökte också uppsöka en del av dem vi inte t i 
digare hunnit med, men vi blev snart nog helt upp
tagna med alla de föremål och all den inform ation 
vi fick av besökare i utställningen. Under de tre 
veckorna hann vi inte, som vi hoppats, renskriva 
och färdigställa inventeringsmaterialet. D et berod
de dels på a tt det var så om fattande, dels på a tt så 
m ycket tid  gick åt till visningar och samtal. Ur ar- 
betssynpunkt var det naturligtvis ändå effektivt a tt 
genomföra förem ålsdokum entationen på en plats i 
stället för vid hembesöken.

Den 2-3 mars tog vi ner utställningen med 
Lennart Jaremans hjälp och återställde de inlånade 
föremålen så långt som möjligt till ägarna — det

som återstod åtog sig hembygdsföreningen a tt om 
besörja.

Inventeringen i Dorotea genomfördes efter sam
ma m önster som i Nordmaling i m itten av maj. 
Också här var hembygdsföreningen en engagerad 
sam arbetspartner, svarade för utställningslokal, 
kontakter och tillsyn av utställningen. Den här 
gången var bara två veckor anslagna för arbetet, 
trots a tt avstånden är stora och m ycket tid  därför 
gick till resor. D etta kompenserades dock i någon 
mån av a tt vi hela tiden hade hjälp av en p rakti
kant från Handarbetets Vänner och två praktikan
ter från Dragonskolan i Umeå.

De båda utställningarna i Nordmaling och Doro
tea blev en förövning till en större hemslöjdsmani- 
festation i Umeå 1981. På försommaren skulle 
nämligen Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksför
bund hålla årsmöte i Umeå med länshemslöjden 
som värd. Till årsm ötet var museets som m arutställ
ning färdig a tt invigas — med tem at »Fällar, fälltäc
ken och korgar»! Vi hade i sammanhanget na tu r
ligtvis stor ny tta  av kunskaper och kontakter från 
inventeringarna och kunde på ny tt låna några av 
de fina gamla föremål vi funnit till utställningen i 
Umeå. Men nu visades inte bara gamla föremål, 
tyngdpunkten låg på den aktuella hemslöjdspro
duktionen. Nya fällar hade handsytts av Viola Asp
lund, Nyliden, Skellefteå, och till dem hade nya 
fälltäcken vävts efter förlagor i museets samlingar, 
e tt arbete som naturligtvis planerats långt i förväg. 
Glädjande nog hade länshemslöjden också få tt fram 
en kopia på en av de vävar som påträffats i Nordm a
ling. Ägarinnan, fru Olga Sandgren, hade själv åta
git sig a tt väva upp den nya fäll täcksväven. Sedan 
dess har länshemslöjden en ny m edarbeterska i hen
ne, som då och då åtar sig en väv.

Traditionella fälltäcksvävar hade också tjänat 
som förlagor och inspiration för nyskapade m öns
ter av Cecilia Berthelsson och Solveig Vredberg, 
m önster avsedda för stickade plagg — koftor, väs
tar, mössor, strum por. I utställningen visades vidare 
hur fälltäcksm önster, direkt kopierade, kan bli 
vackra västtyger, i synnerhet i kom bination med 
fårskinn, som i fällarna.

Bland korgarna visades flera nya modeller både i 
rotbindning och flätning med furuspån. Lissy 
Olofsson, Botsmark, hade åtagit sig a tt nytillverka 
en rad spånkorgsformer, som vi funnit i Nordma-
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ling, överhuvudtaget försökte vi i utställningen be
lysa den vitalisering av form repertoaren som slöjd
inventeringar kan innebära, nödvändigheten av a tt 
alltid ha en öppen blick för de tekniska insikter, 
den m aterialkännedom  och de form er som en 
bygds slöjdtraditioner rym m er, om en hemslöjds
produktion skall kunna förnyas.

Efter utställningarna har den system atiska bear
betningen av inventeringsuppgifterna fortsatt, fram 
för allt genom hemslöjdskonsulenten. Till julen 
1981 kunde m useet och länshemslöjden tillsam 
mans producera en serie nya vykort i färg som bl a 
avbildade förem ål från inventeringarna. En av läns- 
hemslöjdens rotslöjdare, Gunnel Eriksson, Bots
mark, ny tillverkade några av de bundna korgar som 
påträffats. De kunde senare representera V ästerbot
ten i den stora utställningen »Hemslöjd angår alla» i 
Liljevalchs konsthall sommaren 1982. Med i den 
var också en nyfram tagen spånask, som hade en 
nyfunnen ask från Nordmaling som förebild.

Utom  den nyproduktion som inventeringarna 
inspirerade, fick Dorotea-inventeringen en oväntad 
följdverkan. Det hade visat sig a tt  m ycket bunden 
rosengång där förekom m it i fälltäckena, vilket tid i
gare varit okänt. M önstren var rika, täckena vackra. 
Liknande fälltäcken förekom m er i V ästerbotten ba
ra i bygderna längs Ångermanälvens dalgång. Under 
senare tid  har de tta  vävslag böqat glömmas bort i 
och med a tt fällar kom m it ur bruk. När länshem
slöjden nu tog initiativ till en vävkurs helt inriktad 
på de lokala rosengångstraditionerna, väckte det 
starkt gensvar. Kommunen hjälpte till med kurslo
kal, vävutrustning och bidrog ekonom iskt. Förra 
hemslöjdskonsulenten i Jäm tlands län, Inga Lisa 
Pettersson, som skrivit en bok om bunden rosen
gång, ställde upp som lärare under åtta  intensiva 
arbetsdagar. Många gamla fälltäcken plockades på 
n y tt fram  och gav inspiration till de nya vävarna.

I Dorotea finns sedan flera år vävstugor, som 
drivs med IKS-medel, och vars produktion placeras 
i kom munens byggnader. Här kom mer nu förhopp
ningsvis i fortsättningen bunden rosengång a tt vä
vas, e tt vävslag som väverskorna nu blivit medvetna 
om som »ortskarakteristiskt» och värt a tt utveckla. 
Sonja Wikström i hembygdsföreningen har föresla
git kulturnäm nden a tt satsa på inköp av täcken i 
bunden rosengång som utsm yckning i kom munens

lokaler. Tidigare har ranor köpts in, som inte har 
någon tradition i bygden. K ulturnäm nden har ställt 
sig positiv. Både tradition och sysselsättningsmöj
ligheter i den egna kom m unen går a tt tillvarata och 
utveckla i e tt fo rtsatt samarbete kring slöjden.

Fältinventeringar är en ständigt pågående verk
samhet i museer. De kan gälla arkeologiska förete
elser, bebyggelse och byggnader, olika föremåls
grupper, gamla fotografier. De är också något för 
museer kännetecknande, e tt ständigt sysslande med 
det konkreta, e tt ständigt insamlande av kunskap 
om den m ateriella verkligheten i alla dess detaljer, 
de representerar den nödvändiga livgivande ström 
men av historiska data om vår miljö som gör muse
erna till fungerande samhällsminnen. Men de ger 
också kontakter med människor och människors 
kunskap som är viktiga a tt underhålla och stimule
ra, de är ju  det rotsystem  som ger kulturinstitu tio
ner fäste i sin bygd. Slöjdinventeringar kanske ge
nom  sitt syfte ger speciella möjligheter. Våra senas
te inventeringar har visat vilket fruk tbart samspel 
som kan utvecklas mellan länsinstitutioner och lo
kala föreningar, det intresse, den generositet och 
det engagemang, som så många enskilda personer 
visat inventerarna, som vi är helt beroende av och 
m ycket tacksamm a för, den ökande m edvetenhet 
som de lokala utställningarna bidragit till, den roll 
utställningarna kan spela för själva inventeringsar- 
betet och till sist den inspiration och direkta bety 
delse som förlagor inventeringsresultaten omedel
bart kan få.

Den läsare som följt med ända hit, kanske nu 
otåligt frågar sig hur de märkliga föremål ser u t, 
som inventerarna fann och om inventeringarnas 
föremålsbeskrivningar kom m er a tt publiceras eller 
på annat sätt göras tillgängliga. Avsikten är a tt e tt 
studiematerial skall utarbetas på inventeringarna 
som skall kunna studeras hos länshemslöjd, länsmu
seum och den lokala hembygdsföreningen. Men det 
är naturligtvis också en förhoppning a tt små häften 
om olika föremålsgrupper skall kunna ges u t i tryck.

Och hur gick det med Malå? Ja, den tredje pus
selbiten i inventeringsplanen har ännu inte fallit på 
plats. Men i höst skall också den inventeringen ge
nomföras. Vi är redan nu tacksamma för alla upp
lysningar om fällar, fälltäcken och korgar som vi 
skulle kunna få se inom Malå kom mun.
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LABYRINTER Bilder a v  Angela Lind Bergström

Följande bilder ingår i en större serie teckningar i 
tusch och akvarell, som Angela visade i en utställ
ning på museet under mars-april i år. Förutom  teck
ningarna bestod utställningen av en stor bildväv och  
e t t  antal konkreta, omvandlade »bikupor» i trä, som  
påminner om  dem  på bilden ovan.

Röda, spetsiga, aggressiva former, som återkom  
här och där i hela utställningen, tjänade som en röd 
tråd genom »Labyrinterna» för besökarna. Kolore
rade signaler finns också m ed på  de följande teck
ningarna, vilket tyvärr inte framgår av d e t  svart/vita 
trycket.
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F oto: T om m y Bergström .

E tt par mil nordväst om Åsele, e tt par kilom eter 
vid sidan om vägen m ot Dorotea, ligger byn Lom- 
sjö, där num era knappt hundra m änniskor bor. Bu
tiken lades ner för flera år sedan, i höstas drogs 
byns B-skola in, eftersom  byns barn inte ens räckte 
till för en samlad klass. Det är naturskönt kring 
Lomsjön, men det finns nästan ingenting a tt leva av 
för dagens m änniskor. Ändå har man just ställt i 
ordning en liten hembygdsgård. Och i byns gamla 
skola (inte den som just lagts ner), en stor vit trä 
byggnad, slog sig för tio år sedan e tt konstnärskol- 
lektiv ner. Det fanns gott om plats för verkstäder 
och ateljéer. Nu finns tre konstnärer ur det u r
sprungliga Lomsjökollektivet kvar — Angela Lind 
Bergström, grafikern Tommy Bergström och skulp
tören Mats Caldeborg.

Angela kom m er från Sjunne i Värmland, Tommy 
och Mats är också från Mellansverige. Kursverksam
het, stipendier, gemensamma utställningar, tillfällig- 
hetsjobb ger inkom ster. De verkar optim istiska be
träffande sina möjligheter. Någon enstaka u tflyk t 
till Stockholm  varje år stärker dem i tron  på sitt val 
av miljö. K ontakt med konstlivet ger tidningar, tid 
skrifter, besök i Umeå. Väl så viktigt är dock kon
takten med m änniskorna och bygden närm ast om 
kring dem som bl a y ttra r sig i den bokutlåning de 
sköter åt Åsele bibliotek.

Angela, Tommy och Mats ser inte u t a tt  lida av 
isolering. Reser de kanske inåt i stället för utåt?  
Angelas bilder idag ger en fingervisning i den rik t
ningen. Fram till 1980 arbetade hon nästan huvud
sakligen med a tt väva stora gobelänger med expres
sivt, berättande innehåll, ofta med en ironisk udd 
riktad m ot manssamhället och m yterna kring kvin
nan/m odern. Sedan hon börjat arbeta med tusch 
och akvarellfärger på papper har hon läm nat de 
lättillgängliga symbolerna. Det hon berättar verkar 
som rapporter inifrån henne själv. Hon skriver: 
»Fastän jag inte arbetar med a tt måla av landskapet 
vi har runt byn, berör landskapet mig djupt. Här 
bor vi, med de stora myrarna, de pinade skogarna, 
de bottenlösa tjärnarna. De hårda vintrarna och de 
nyckfulla somrarna. Jag skriver också dikter. Dom 
är inte kom m entarer till bilderna, utan på samma 
sätt som målningen e tt försök a tt kvarhålla mig 
själv, dagarna och sånt som annars hotar a tt  fö r
svinna. Ungefär som nålar, som håller kvar anteck
ningar på väggen.»

Angelas bilder andas eftertänksam het. Hon teck
nar på e tt »kvinnligt» sätt, påminner om oron, osä
kerheten och lågmäldheten hos kvinnliga debutan
ter i manliga sammanhang. Men intrycket av tvek
samhet är skenbart. Varje linje, prick, stänk i bil
den är definitivt, avsiktligt. A tt e tt rö tt  stänk del
vis täcker e tt svart streck är betydelsefullt. Det är 
något som hänt, som var en nödvändighet. Alla bil
derna utgör spår som anger en tillryggalagd väg, 
men också visar vägen tillbaka.

Angela Lind Bergströms utställning i V ästerbot
tens museum under mars heter »Labyrinter». Var
för? Kanske därför a tt det inte finns något enkelt 
svar på livsfrågorna eller a tt Angela åtm instone inte 
funnit det ännu, utan som i en labyrint vandrar 
fram och tillbaka och inte h ittar u t. Eller positivt 
u ttryck t: a tt vi är fångna i e tt gemensamt krets
lopp och a tt den frihet som står till buds är den 
man kan finna inne i system et, i sig själv kanske. 
Inte i en verklighetsflykt u tanför system et, bortom  
samhället, bortom  m edmänniskorna.

Elisabeth Rasch
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Förmörkelse.



t

50

Utsatt växt.



Ljusskärva.
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Mångård

52



Visst skulle snön smälta 
på m itt skrivbord 
när detta  faller i korsdraget. 
Rädslan stänger fönstret 
och drar för gardinen.
När vi ser u t
bildar landskapet labyrinter. 
Vädret byter skepnad 
och genom det andra fönstret 
ligger ökenlandskapet 
dallrande 
i februari månad.

Febr -82

Vi arbetar med våra själar. 
E tt sökande i  snön 
efter de röda kornen. 
Klarheten i ögats spegel. 
Berget längst bort 
är e tt heligt berg.
Fåglarna bygger bon 
och gräset växer 
till gröna nålar 
som sticker igenom 
landskapet.

Jan -83
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DEN SISTE VARG JÄGAREN
Christer Westerdahl

Enokssons stuga i Rem dalen, nära Haldanjaure och  norska gränsen. F oto  Nordiska museet.

överallt i Vilhelminas fjällbygder berättas ännu om 
honom . Från torp  och gårdar till turisthotell och 
sommarstugor. Alldeles särskilt tycks samerna och 
andra fjällbor ha anledning a tt minnas. Enoksson är 
en gestalt som dragit till sig nästan lika stor upp
märksamhet som Stor-Abram, Ransarkungen,
Petrus Holmgren eller Sjul Jonsson.

Och han var en märklig man, Västerbottens siste 
professionelle vargjägare. Kanske var han alldeles 
unik. Det är verkligen inte vanligt a tt en sydsvensk, 
i detta  fallet en västgöte, slår sig på vargjakt i fjället,

till på köpet med bara e tt öga och dessutom lyckas 
klara sig på det.

D etta levnadsöde intresserade mig särskilt, efter
som jag liksom Enoksson från början är västgöte. 
Dessutom hade vi vandrat ungefär samma stigar. I 
tre somrar inventerade jag kulturhistoriskt värde
full bebyggelse i Västerbottens fjällvärld, vilket 
också var Enokssons jaktom råde.

Vi kom  a tt så a tt säga stö ta  samman direkt, fast 
utan a tt mötas, i byggnader som jag beskrev. Enoks 
son har byggt den största kåta jag sett (undantaget
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kyrkkåtor i N orrbotten), Ljusfjällskåtan, åt Vilhel
mina norra sameby (en s k kassakåta, efter same
byns gemensamma kassa), vilken liksom hans egen 
stuga uppe i Remdalen var särdeles välbyggd. Den 
senare ägs nu av G otthard Larsson i Grytsjö, som 
är ordförande i samebyn och en av dem jag intervju
ade.

Självfallet kunde jag inte underlåta a tt även be
söka Enokssons födelsebygd. Den ligger inte många 
mil från min egen, vid kanten av Tiveden, som nu
mera inrym m er den senaste av våra nationalparker. 
Där hade jag god tu r. Enoksson hade visserligen 
inga närmare släktingar i livet, och hans u tflykter 
till hembygden hade varit få, sedan han bosatt sig 
i lappm arken. Men en relativt avlägsen granne, Sven 
Andersson från byn Lilla Pjungserud, hade brevväx
lat med och även besökt honom  samma år som han 
dog. Och från denna vinter 1977 fanns faktiskt en 
lång bandinspelning!

Det är med hjälp av detta  band, av intervjuer där
nere och häruppe, som denna skildring är samman
ställd. Den är vare sig uttöm m ande eller kontrolle
rad i alla detaljer. Jag hoppas dock a tt  genom den
na artikel få tag på flera vittnesbörd (och bilder! ). 
Faktum  är, a tt Enokssons jakthistorier en gång 
samlades för a tt bli till en bok, men försöket skrin
lädes — som jag hoppas även rent bokstavligt.

Enoksson lär ha skjutit en av de största vargar 
som är kända och bevarade (till viss del) i Sverige. 
Enligt Naturhistoriska museets åtkom sthandlingar 
levererades skinn och skelett till m useet 1937 av 
J V Enoksson, Ljusliden, Vilhelmina, genom lapp- 
tillsyningsman Petrus Holmgren och lappfogde 
Hilding Johansson.

Enoksson sköt denna varg den 15/1 1937 vid 
Lauktjom tjuolta i Remdalen. Han ansåg själv a tt 
vargen ensam och av idel m ordlystnad måste ha 
dödat hundratals renar. Enoksson, liksom även and
ra, hade bevittnat eller på spåren kunnat notera hur 
»Gammelfar» m otade bo rt en 7-8 andra vargar och 
ensam angrep hela renflockar, varpå han tagit 6-7 
renar per gång.

Denna jättevarg var inte bara den första, utan 
även den största, som Enoksson någonsin fick se. 
»Gammelfars» ben var, uppgav Enoksson, m åhända 
med en lätt överdrift, stora som på en m indre häst. 
Spåren var så stora a tt de alltid kunde skiljas från 
andra vargars, med en nästan 2 dm  lång och 9 cm

bred fram fot. Höjden vid bogen var omkring 1 m. 
Men svansen var, tillägger Enoksson, tyvärr stub
bad, avskjuten, dock ej av honom  själv.

En kontroll ger vid handen a tt kraniet på  denna 
varg är ca 265 mm långt, medan absolut maximum 
ligger på ca 270 mm. Vikten var över 70 kg. Nor
malt var stora svenska vargar på 60-70 kg. Den 
största varg som är känd i världen vägde 79,5 kg 
(175 pounds) och sköts i Alaska. Enoksson är av
bildad tillsammans med denna varg i Notini/Hag- 
lund (red), Sveriges däggdjur. 1953 (sid 177).

Enoksson hade mera av en slump så sent som i 
fyrtioårsåldern följt med en same 1934 upp i Vil- 
helminafjällen för a tt hjälpa till i vargjakten. Undra 
på a tt han blev biten!

Det blev väl e tt dussintal vargar to ta lt. I alla hän
delser var det noteringen omkring 1950, då han var 
på besök i Västergötland och berättade om sin jakt. 
Vargjakten kanske inte gav så sto rt u tby te , men 
den var Enokssons speciella passion. Jak t på järv 
var någorlunda acceptabel, rödräv kunde möjligen 
tänkas. Men jag tro r aldrig Enoksson u tny ttjade sin 
licens a tt  skjuta skadebjörn.

Här har jag delvis lånat uppgifter ur några tid 
ningsartiklar. Däremot kunde han, som det berät
tas, sitta och svälta i kojan — han hade, u tom  stu
gan, två jaktkojor, av honom  själv målande be
näm nda Storsvälta och Lillsvälta, i Ransaråns dal
gång — hellre än a tt ta  vara på de goda fiskemöjlig
heterna i ån. A tt ta  em ot och äta fisk som besökare 
kom  med — som förresten inte var så få — var han 
dock inte obenägen till.

Enoksson beskrev vargplågan som direkt besvä
rande, när han började i Ammarnäs- och Laster- 
fjällen. På en enda na tt hade sex vargar t  ex dräpt 
inte mindre än 78 renar. De gamla vargarna hade 
drivit upp hela renflocken på en höjd och höll dem 
kvar där genom a tt ständigt varva dem. Ungvargar
na angrep sedan renarna inuti ringen. D etta kallade 
samerna vargskolning, när vargarna lär ungarna a tt 
riva ren.

Det var på in te t sä tt ovanligt a tt påträffa rivna 
renar i fjället i större eller mindre grupper.

Särskilt m ordlysten blev tydligen vargen på för
vintern före jul, då m indre renhopar samlades före 
flyttningen ned till skogsbetena. I november 1941 
kom  Enoksson plötsligt på sju vargar och lyckades, 
tro ts a tt terräng och väderlek var ogynnsamma (för-
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fallstid) döda två, varav en stor, ung hanne.
Vilhelmina hade denna tid  ännu en fast vargstam. 

När vargen nu kände sig förföljd flydde den till de 
högre och mera svårtillgängliga fjällen i Norge. Men 
den var ständigt beredd till snabba räder in över 
gränsen. På en enda n a tt kunde, enligt Enokssons 
beräkning, en varg i oländig terräng tillryggalägga 
omkring sju mil.

Vargarna gick ofta i led och de tram pade så nog
grant i varandra spår, a tt det t o m  för vant folk var 
svårt a tt bedöma antalet djur.

Enoksson jagade alltid ensam, men han hade ald
rig blivit angripen av någon enda varg. Jakten kun
de ändå bli dramatisk. En ofta berättad historia om 
honom  handlar om hur han höll på a tt drunkna ef
ter a tt ha avlivat sju vargar i en lya. D etta skedde 
sedan isen hade brustit i vårfloden i Skårnebäcken 
ned m ot Ransarån. Han lyckades emellertid med 
uppbjudande av sina icke obetydliga kroppskrafter 
ta  sig upp innan forsarna tog honom . Denna gång 
vart även ungarnas m or byte för Enoksson, så det 
året lär han inte ha svultit. Han berättar själv i in
spelningen från 1977 om denna händelse.

Hur kunde han klara sig ekonom iskt? Tillfrågad 
om saken svarade han, a tt drygt 500 kr i skottpeng
ar, ungefär lika m ycket ur lappfonden och därtill 
försäljningen av skinnet räckte för honom . Detta 
under förutsättning a tt  han sköt tre djur per år.

Det gjorde han nu inte. Han sköt betydligt färre 
vargar, kanske högst 12-15 stycken på 11 år, vilket 
tro ts andra inkom ster på jak t måste innebära a tt 
han hade det ganska besvärligt. Speciellt som han 
enligt flera uppgifter hade skaffat sig e tt u tom or
dentligt dyrbart och fin t gevär (med kikarsikte, en
ligt vad som berättats). Medan den tidens vapen 
sällan kostade mer än 700-800 kr, hade Enokssons, 
uppgavs det, kostat hela 5.000 kr.

Men tacksamma samer skaffade ströjobb åt 
Enoksson, t  ex kåtabyggen. Lappväsendet under
stödde också på flera sätt. Ragnar Degerström i 
Dikanäs berättar, a tt han i fem tiotalets början, kan
ske mest av nyfikenhet, hade besökt Enoksson på 
vintern uppe i Remdalen. Enoksson led då direkt 
nöd och fick e tt  handlån på 100 kr m ot vedhugg
ning åt lappväsendet. När Degerström senare t it ta 
de efter, fann han a tt vedhögen var värd m inst 300 
kr.

Viss hjälp kunde han säkert också få i Norge, där 
närmaste grannen Axel Iversen med pojkarna 
H em m ing och Petter bodde i Harvasstua. Enoksson 
hade också flera vänner där, med vilka kontakten 
upprätthölls under ockupationen. Någon flydde 
även över till Sverige.

Johan Valfrid Enoksson, av västgötska vänner 
kallad Friden, föddes den 8/6 1892 i Bromossen, 
M yrhult, Älgar ås, Skaraborgs län. Han var trilling i 
en niobarnsfam ilj. I likhet med de flesta torparfa- 
miljer i dessa magra delar av Västergötland fick bar
nen tidigt ge bidrag till försörjningen. Fridens bi
drag kom  bl a genom jak t, även olaglig. Med myn- 
ningsladdare och hem stöpta blykulor smög ungar
na omkring i markerna och sköt skogsfågel.

En gång hade den lille tonåringen Friden slagit 
följe med Alfred Älg, en känd skarpskytt i trakten, 
i den s k öna , på Sätra bruks marker. De ertappa- 
des plötsligt av en skogvaktare som hette  Kling.
Med bibehållen sinnesnärvaro vände de, delade på 
sig och smet. Kling sprang efter Friden. I despera
tion brände Friden då av e tt skott som brakade 
rakt in i berget. Skogvaktaren fann det då bäst a tt 
uppge jakten.

Den historien berättas fortfarande av äldre folk 
i Älgar åsby gden.

Man drömde säkert också om storvilt. Ännu vid 
1900-talets början sjöngs en sång om den sista var
gen i M yrhult, som bör ha tagits av daga på 1870- 
ta le t:

»Sju ungar tog vi, varghona sköt vi...».
Friden fick i trettonårsåldern e tt  svårt handi

kapp. Han arbetade med bössan och fick genom en 
olycka en baksmäll, som slog in i högerögat. Han 
måste då, i sällskap med brodern Hjalmar, vandra 
iväg och fortsätta  med tåg under nästan e tt  halvt 
dygn för a tt opereras i Mariestad. När de äntligen 
kom  fram, var där till y tterm era visso en blind- 
tarm soperation före.

Trettonåringen förlorade naturligtvis sitt skada
de öga. En stor del av sitt liv hade han dessutom 
krutfläckar i ansiktet som e tt slags födelsemärken.

I tjugoårsåldern, åren före första världskriget, be
gav sig Friden och bror Hjalmar u t på äventyr. 
Enoksson berättade, a tt  han hade tänk t sig a tt bli 
fångstman på Spetsbergen, till a tt börja m ed på e tt 
valfångstfartyg. Han hade dock förlorat sina betyg 
i Tromsp och fick problem . En serie ströjobb följ
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de, i Båtsfjorden (Tana), på Sunndalsoyra, i Kirke- 
nes, Narvik, Kiruna, Luleå och slutligen Ljungaver- 
ken.

Till slut fick han, sedan broderns och hans egna 
vägar slutgiltigt skilts, e tt fastare jobb i Härjedals- 
skogarna.

När världskriget bröt u t 1914 livnärde han sig på 
har- och skogsfågeljakt i bolagsskogar, där bönder
na undantagit jak trätten . Han hade skickat efter ge
väret per post från kusinen i Halna i Västergötland.

Så småningom började avverkningarna på ny tt, 
denna gång i Orsaskogarna. Här är mina uppgifter 
ganska obestäm da. Men en episod från dessa år be
rättas i Vilhelmina.

Enoksson skulle ha gett sig på e tt  verkligt stort 
företag. Han grävde i sto rt sett ensam e tt jättelik t 
dike mellan två tjärnar för a tt få upp fisken till 
skogskojan där han bodde. Om det gav något ome
delbart resultat är okänt. Men följden blev a tt tall
skogen i om rådet fick en riktig kraftinjektion. Nå
gon gång i Enokssons senare liv lär skogsägaren ha 
hört av sig till honom  med e tt  erbjudande a tt få bo 
gratis på denna mark, som en ersättning för den 
förbättrade växtligheten.

Enoksson flyttade m ycket riktigt till de tta  om 
råde i Dalarna/Hälsingland när han lämnade Vilhel
mina.

Hans arbetskapacitet och uthållighet var erkända 
och uppskattade. Meningarna om hans noggrannhet, 
som gränsade till pedanteri och petighet, var för
stås delade. Om Ljusfjällskåtan, som Enoksson 
skall ha lagt ned tre  gånger, innan han vart nöjd.
Om dimensionerna på tim ret, både björk- och barr
träd, i hans byggnadsmaterial kan in te t tvivel råda: 
visserligen var de överdrivna, men det var i positiv 
mening e tt rejält jobb.

När Enoksson flyttade från Vilhelmina är oklart. 
I Björna i norra Ångermanland berättar en sages
man, som i sin tu r få tt uppgiften från en samisk 
renskötare, som fortfarande fly ttar med sina renar 
från Vilhelmina till landet nolaskogs, a tt han fly tta 
de när hans fina bössa blev stulen. Före e tt  besök 
neröver under andra världskrigets slutskede hade 
han gömt det under sin väldiga vedstapel. När han 
efter några veckor kom tillbaka, hade tyska solda
ter varit där och stulit bössan. Det sägs a tt  tyskarna 
därefter for på permission hem och a tt Enoksson 
av den anledningen inte kunde göra något åt saken.

Enoksson på pensionärshem m et i Furudal, jan 1977 . F oto  
Sven Andersson.

Samtidigt kom  emellertid tre vargar förbi vid den 
vargväxel i Remdalen där han bodde. Med sin and
ra, sämre bössa skall han då ha bom m at helt på var
garna. Han blev så arg a tt han skänkte bo rt stugan 
och for för gott.

D etta skall alltså ha skett 1945. Om han kom 
upp 1934 hade då onekligen elva år förflu tit, den 
tid  han själv uppger för vistelsen i Vilhelmina. Men 
Enoksson måste bevisligen ha varit kvar ännu un
der 1950-talets m itt och kanske ännu längre.

Efter hand flyttade Enoksson ändå ned till u t
kanten av sina älskade Orsaskogar (Orsa finnm ark), 
där han bl a bodde på Lobonäs vid Loån/Voxnan i 
Hälsingland. Sedermera hamnade han på Ore (Furu
dals) pensionärshem, där han avled den 2/12 1977, 
85 år gammal.
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SKVALTKVARNEN VID 
VARESÅS-TJÄRNEN
Sune Lind och Bo Renman

Kan skolan på e t t  konkret sätt hjälpa till i kultur
minnesvårdande uppgifter? I Vilhelmina har man 
ställt sig frågan och inlett e t t  spännande restaure- 
ringsprojekt!

F oto: Bo Renm an.

Vårvintern 1980 kom det en undran som bra m yc
ket liknade e tt förslag till oss vid Volgsjö skola i 
Vilhelmina (en 3-parallellig låg- och mellanstadie
skola med ca 360 elever): Vid bäcken som rinner 
från Varesåstjärnen finns en förfallen gammal 
skvaltkvarnsanläggning. Det märkvärdiga är a tt den 
dels är så liten och »kompakt» — kvarnhusets invän- 
diga m ått är bara 180x200 cm — och a tt den dels 
är belägen vid en tjärn ute på en myr! Skvaltkvar- 
nar ligger ju  i allmänhet vid steniga forsar och 
ström mar. Avståndet från skolan i Vilhelmina till 
den lilla skvaltkvarnen är bara 16 km landsväg och 
600 m eter gångväg. Skulle eleverna och lärarna vid 
skolan våga ge sig på och kunna restaurera den gam
la kvarnen?
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Några klasser hade haft utom ordentligt positiva 
erfarenheter av det s k UTE-projektet, e tt  projekt 
som gick u t på a tt  lära eleverna a tt  vara u te och 
klara sig i skog och mark i alla väder. Vi tyck te  där
för a tt förutsättningarna var goda och beslöt a tt  ar
beta vidare.

Det inledande förslaget utvecklades i följdfrågor:
Skulle eleverna kunna delta i och göra väsentliga 

delar av restaureringsarbetet inom ram en för ämne
na slöjd och orienteringsämnen?

Skulle eleverna fortsättningsvis kunna vårda och 
använda kvarnen — kanske rent av mala korn som 
man odlat själv i närheten?

Borde man inte med fog kunna påstå a tt  skolans 
och elevernas arbete med den lilla skvaltkvamen 
väl stämde överens med den konkretisering av ar
betssätt, arbetsform er och mål som betonas i läro
plan 80?

Ägaren till kvarnen — Arvid Andersson i den när
belägna gården Nordanås — var redan från den allra 
första kontakten m ycket positivt och generöst in
ställd till a tt  skolan och eleverna skulle få försöka 
sig på restaureringsarbetet. Kvarnen hade för e tt 
tjugotal år sen hotats av flyttning till en bäck några 
kilom eter från Varesåstjärnen, men det ho te t hade 
Arvid Andersson lyckats avvärja. Dessa flyttnings- 
diskussioner visade sig höra ihop med en intressant 
om ständighet: Kvarnen var belägen på en s k strö- 
äng — d v s en m yrslåtterm ark som vid avvittringen 
ham nat inom kronans mark, men som fortsättnings
vis ändå skulle få användas av den ursprunglige bru
karen till dess ströängen eventuellt löstes in av kro
nan.

Arvid Andersson kunde berätta:
»Skvaltkvarnen vid Varesåstjärn får sitt vatten 

från Varesåsbäcken eller Karlsbackbäcken som den 
num era kallas i trakten. Kvarnen timrades av Gus
tav Håka (Gustaf Håkansson), som med sin familj 
kom m it flyttande från Norråker (Norrby) i Tåsjö 
socken 1876. Den bästa fallhöjden fanns en knapp 
kilom eter från bäckens u tlopp i Maksjön. Platsen 
kallades Kvamsidda och där uppfördes kvarnen.

1905 flyttades kvarnen till sin nuvarande plats. 
Det hade visat sig svårt a tt  ny ttja  den p g a det sto 
ra avståndet till gården — det var dryga 3 km. Dess
utom  hade avvittringen fö rt med sig a tt  Kvamsidda 
ham nat på Karlsbacka bys ägor.
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Här arbetar elever med att riva en av de gamla dammarna...

Det var min far Lestadian Andersson som fly tta
de kvarnen. Kvarnen användes fram till andra 
världskrigets u tb ro tt. Man malde både korn och 
råg. Kvam-stuten fylldes på morgonen och målning 
en var klar morgonen därpå.

Myren vid Varesåstjärnen var en av de ängeslägen- 
heter som bonden Jon Jonsson uppvisade när kro- 
nonybygget Nordanås utsynades. Tjärnen hade då 
inget egentligt u tlopp utan svämmade vid högvat
ten u t över m yren, där sen bäcken tog sin början. 
Genom a tt gräva e tt dike från tjärnens södra spets 
erhölls en bra vattenledningsanläggning, d v s e tt be- 
vattningsdike för översilning av m yren för a tt  för
bättra  gräsväxten. Myren bärgades på hö fram till 
slutet av 1930-talet. Ängarna närm ast bäcken blev 
slagna sista gången en extrem t to rr sommar i m it
ten av 1950-talet då hötillgången på de vanliga läg- 
dorna var knapp.»

De närmaste turerna handlade om kontakter 
med Domänverkets revir i Vilhelmina (som också 
gav restaureringstankarna sitt gillande och stöd) 
och m ed Per-Uno Ågren vid länsmuseet. Tillsam
mans med honom  gjordes i slutet av maj 1980 e tt 
besök ute på kvarnplatsen. På vår begäran bekräfta
de länsmuseet sedan a tt »det u r kulturm innesvår
dens synpunkt är värdefullt a tt en byggnad som

den lilla skvaltkvarnen på ursprunglig plats, med 
möjlighet till god dokum entation av tillkom st och 
användning och med åtkom lighet, blir föremål för 
bevarandeåtgärder». I brevet heter det vidare, a tt 
viktigast är »idén a tt en praktisk kulturvårdsuppgift 
skall kunna integreras i skolans arbete och u tn y tt
jas inom ramen för skolans arbete i flera ämnen 
och möjligen på flera stadier av e tt alldeles särskilt 
intresse. Projektet representerar nämligen i detta  
avseende något helt n y tt här i länet i fråga om pe
dagogiskt arbete med museal anknytning.»

När det hela kom m it så långt var det dags a tt bil
da en projektgrupp för den fortsatta  planeringen 
och inform ationen. Denna grupp gjorde sedan via 
skolstyrelsen en framställning till länsskolnämnden 
om hjälp med pengar — i första hand resekostnader. 
Skvaltkvarnsprojektet fick redan från första början 
e tt m ycket starkt stöd av skolinspektören Carl- 
Henry Johansson, vilket bl a inneburit e tt välkom
m et ekonom iskt bidrag från länsskolnämnden för 
projektet vaije år.

Hösten 1980 gjordes en genomgång av kvarnan
läggningen, vilket resulterade i en kortfa ttad  be
skrivning och planering av nödvändiga åtgärder 
samt i vilken ordning de borde genomföras. Sedan 
dess har följande gjorts:
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... och  här bygger de en ny.

På en skogsbacke invid myren med Varesåstjär- 
nen och kvarnen har en rastplats ordnats. Eleverna 
har själva byggt det lilla gröna »dasset».

Kvarnhuset med kvarnstenarna har tagits ned 
och lagts upp. Kvarnens grundläggning måste för
nyas, likaså de nedersta stockvarven i kvarnhuset.

Genom tillmötesgående från Domänverkets revir 
och personal har ca 100 stockar inköpts. Eleverna 
fick själva pröva på a tt barka stockarna med hjälp 
av barkspadar — något som de faktiskt klarade 
m ycket bättre  än väntat.

Vilhelmina-Sågen har ställt upp och skänkt de 
bräder och plank som behövs — bl a för a tt  spånga 
gångvägen på myren, som annars kom m er a tt kraf
tigt skadas av alla som måste färdas där.

Den översta dammen — just vid u tloppet från 
Varesåstjärnen — har förnyats.

A rbetet m ed en detalj kartering av m yren och 
kvarnom rådet har också påbörjats. Allt eftersom 
studierna av om rådet fördjupas visar det sig, a tt där 
finns m ycket mer kunskap a tt häm ta. Floran och 
faunan kan inventeras, hur en översilningsäng fun
gerar kan studeras, eleverna kan få pröva på gam
maldags m yrslåtter, ja, genom a tt närm are lära kän
na den här m yren och ströängen får eleverna bättre 
förutsättningar a tt förstå kolonisationen av skogs-

och m yrlandet i södra Lappland. Klär finns också 
slutavverknings- och föryngringsytor i skogsmarker 
a tt närmare studera, det är bara e tt par kilom eter 
till Maksjön, och Varesen med lämningar efter sten- 
åldersfolket i förhistorisk tid .

För närvarande planerar arbetsenheterna vid 
Volgsjö skola a tt besöka och arbeta med restaure
ringen under tre dagar per läsår. D etta betyder a tt 
hela arbetet kom mer a tt ta  lång tid  — kanske tio  år.

Alla är sm ått förundrade över med vilken entusi
asm och energi som eleverna arbetar därute vid 
skvaltkvarnen. Dessutom har skolan få tt uppleva 
m ycken uppm untran från många vuxna i omgiv
ningen, som m enar a tt det är meningsfullt a tt  arbe
ta med e tt  sånt här projekt. Det finns t  o m de som 
ringt och erbjudit sina tjänster.

Vi är i början av det här projektet. Det finns sä
kert många problem  och bekym m er som väntar. 
Men en sak är redan klar: De kunskaper eleverna 
får på det här sättet — dem kan de inte få på något 
annat sätt.

Sune L ind är mellanstadielärare och Bo R enm an slöjdlärare 
vid Volgsjö skola.
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GARAMOND
o c h  a n d r a  t y p s n i t t

Döbelns »Tal till Finska Troupperne», tryck t i Här
nösand 1809, är med sin stilblandning en ganska 
typisk trycksak från den här tiden.

På omslaget är de fyra översta raderna, fö rkort
ningen »m.m.», titeln  »Friherre» samt tryckort och 
tryckår satta i frakturstil. Likaså är den löpande 
texten i det fyrasidiga trycket satt i fraktur.

När Gutenberg i m itten av 1400-talet skar och 
göt de första trycktypem a så tog han den gotiska 
handskriftsstilen — texturen  — som förebild. En se
nare variant kallas fraktur och blev ända fram på 
1930-talet det helt dom inerande typsn itte t i Tysk
land. Den var det också ganska länge i Sverige.

Hitler förklarade frakturen som det tyska rikets 
nationalstil i början av 1930-talet, för a tt sederme
ra förbjuda den när han m ärkte a tt  den var svårläst 
i andra länder. Den kunde m otverka hans am bitio
ner a tt erövra världen. Så viktiga kan bokstavsfor
mer vara alltså!

För de första italienska och franska stilgjutarna i 
slutet av 1400-talet var frakturen främ mande och 
de tog i stället den handskrivna humanistantikvan  
som m önster för sina blytyper. I Sverige förekom  
länge fraktur och antikva parallellt. Delar av omsla
get till Döbelns tal är satt med e tt antikvasnitt, 
hans namn, militära titel och ordet October.

Sedan några år finns en ny term inologi Utarbetad av stan- 
dardiseringsmyndigheterna. Typsnitt kallas exem pelvis 
teckensnitt, för att markera att bokstäver inte längre trycks 
enbart med blytyper. I den genomgång av några klassiska 
typsnitt och  typgrupper som vi tänker göra under året, an
vänder vi dock de gamla typografiska termerna.

D etta häftes genomgående rubrikstil är Gara- 
m ond, det mest välkända av alla antikvasnitt. 
Fransm annen Claude Garamond skar och göt sina 
beröm da typer i m itten av 1500-talet. De väckte 
genast beundran för sin elegans och stora läsbarhet. 
Alla världens stilgjuterier har sedan dess gjort sina 
egna varianter av garam ondsnittet. Det är fortfaran
de e tt m ycket använt typsnitt, tro ts a tt sättnings- 
m etoder och tryckteknik har förändrats helt.

Alla antikvasnitt är uppbyggda med varierande 
linjebredd. Det är naturligt för en bokstavsf orm 
som ursprungligen har skrivits med bredpenna. An- 
tikvabokstäver är också försedda med fö tte r — se- 
riffer eller schatteringar. För den antikvagrupp som 
Garamond tillhör finns också en del andra särtec-
ken.

De bokstäver du just nu läser är alltså av antik va
typ  men tillhör inte samma grupp som Garamond. 
Typsnittet heter Century och tex ten  är utskriven 
på en IBM Composer-maskin.

Göran Carlsson
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V

D.N.
Birger Lundquist 
Livet på 40-talet 

i bläck och blyerts

MUSEET

Från den 19 mars till den 24  
april visas i m useets stora hall 
en fyllig utställning av Birger 
Lundquists teckningar — fram
för allt från 1940-talet. Han 
tecknade under en följd av år i 
Dagens Nyheter och han räknas 
fortfarande som  den absolute 
mästaren i sin genre. U tställ
ningen i Västerbottens museum  
om fattar drygt 200  bilder som  
lånats från Nationalm useum  
och Kajsa Lundquist och  är 
dessutom  kom pletterad med 
en vandringskollektion från 
Konstfrämjandet.

Notera affischens typsnitt! 
Det råkar vara just det typsnitt 
som vi kom m er att presentera i 
nästa VÄSTERBOTTEN.
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SLÖJDA PÅ GAMMLIA
med Länshemslöjden och Västerbottens museum.

Binda skihage i maj
Vill Du lära Dig bygga en skihage, den traditionella 

gärdsgården, den 13-14 m aj?
I maj brukade bönderna se över sina många ha

gar, rätta upp dem, laga och bygga nya inför som 
maren. K nut Eklund från Bursiljum har lovat lära 
ut konsten a tt binda en skihage under några maj
dagar på Gammlia. A rb e te t  pågår kl 9-16. Kursav
gift 125 kr. Sista anmälningsdag 30 april.

Vi kom m er a t t  sätta upp granstörar, sveda, vrida 
band av smågran och björk. A rbe te t  är ganska tungt 
och smutsigt, tag därför på oöm m a kläder. Tag med  
yxa och kniv, handskar och matsäck.

Arbeta med lin i sommar
Sommarkurserna kom m er i år a t t  gå i linets tecken  
och därmed ansluta till utställningen LIN, LÄRFT,  
D R Ä L L  OCH DAMAST.

Vuxenkurser
27  juni—1 juli LINSPÅNAD

Kursen ger övning i a tt  bråka, dra, häckla och borsta lin, 
i a tt  spinna långlin och blånor sam t a tt bleka lin och byka  
linnetvä tt på  gam m alt sätt.

27  juni—1 juli BLOCK- och SC H A B LO N TR YC K  
2 7  juni—1 juli VÄXTFÄRGNING A V ULL 
4 juli—8 juli VÄXTFÄRGNING A V  LIN

En fortsä ttn ing  på ullfärgningen, men d e t är b e tyd lig t svå
rare a tt  färga lin. Deltagarna får pröva gamla recep t och  
även försöka sig på  styckefärgning.

4 juli—8 juli ROTSLÖJD
11 juli—15 juli TILL VERKNING A V LINBERED- 

NINGSREDSKAP.

Ungdomskurser (lägsta ålder 1 0 år)
11 juli—15 juli LINBEREDNING och LINSPÅNAD  
11 juli—15 juli N Y T T A  OCH NÖJE MED N A T U R E N

•  Kursavgift 250  kr, till ungdomskurserna 50 kr, materialkostnad och resekostnad vid insamling av ma
terial tillkommer. Sista anmälningsdag 4 juni.

Närmare upplysningar genom museets reception, tel 090/11 86  35, eller hemslöjdskonsulent Karin 
Holmberg, Umeå, tel 0 9 0 /1 3  79 25 (säkrast måndagar).

I nästa nummer

Historisk arkeologi!
Hur man med arkeologiska m etoder undersöker 
försvunna anläggningar från historisk tid beskrivs 
i en rad uppsatser med utgångspunkt från aktuella 
undersökningar i Västerbotten.

Här förbereds upptagningen av ett städ till en stångjärnsham
mare på bruksområdet i Robertsfors.



Västerbotten •
En tidskrift om liv och arbete förr och nyss,
om natur och kultur, om människor och djur. Västerbottens läns hembygdsförening

Tidskriften utkommer med fyra nummer per år. 
Rekvisitioner och prenumeration: 
Västerbottens läns hembygdsförening,
Pg 6 26 22 - 6.

Prenumeration: årets häften
häften i en bok 
häften och bok 
lösnummer


