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I detta nummer

Möjligen är det första gången vi trycker om en text 
som redan tidigare publicerats i VÄSTERBOTTEN. 
Emellertid har den ihärdiga efterfrågan på Emma 
Bergström-Andelius' skrift från 1932 om rotkorgar 
— som nytrycktes i VÄSTERBOTTEN 1966 mo
tiverat detta avsteg från våra publiceringsvanor. De 
kompletterande texterna av Katarina Ågren har vi
dare omarbetats och utökats. Förnyats och utökats 
har också bildmaterialet, som vi dessutom, med 
vårt nuvarande tryckningsförfärande, hoppas skall 
komma till sin rätt. Vi hoppas särskilt att den lilla 
redovisning av korgformer från inventeringarna i 
Nordmaling, Dorotea och Malå skall förmedla en 
inspirerande glimt av vad en fältinventering ännu

kan ge av ny kunskap om den traditionella slöjdens 
rika formförråd.

Baskerville (fotosätt) är denna gång häftets 
rubrikstil och inte Egyptienne som vi aviserade i 
förra numret. Skälet till den omkastningen redovi
sar vi på sid 292. Där presenteras också — trots allt 
— typsnittet Egyptienne som genom alla år har an
vänts i vår tidskrifts logotyp. Med det är vår lilla ge
nomgångav klassiska typsnitt avslutad, samtidigt 
som jubileumsåret Svenskt Boktryck 500 år närmar 
sig sitt slut.

VÄSTERBOTTENS läsare önskas god jul och gott 
återseende 1984 — hembygdens år!
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E m m a  B K R a s r R ö M - A N n E U v s

O C H  D ERA S  BXNDH1KG

En klassisk korgbok
Skriften Om lapska rotkorgar och deras bindning. 
För nomadskolor och arbetsstugor utarbetad av 
Emma Bergström-Andelius utgavs 1932. Författa
rinnan hänvisår i en förtext till att nomadskolins
pektören dr Erik Bergström påyrkat utgivandet av 
skriften och att den utarbetats i samråd med ho
nom. I bakgrunden skymtar alltså samme entusiast 
för lappmarkens traditionella slöjd som drev fram 
utgivningen av Mönsterbok för lappsk hemslöjd i 
Västerbottens län, 1920. Med det fotografiska bild
materialet hade hon fått hjälp av Nordiska museet 
och »Umeå museum», teckningarna hade utförts av 
konstnären Einar Norelius, Stockholm. Trycknings
kostnaderna täcktes genom anslag som utverkats 
genom förmedling av landshövdingarna G Rosén i 
Västerbottens län och A B Gärde i Norrbottens län.

Skriften omtrycktes första gången 1947 som en 
del av Borglund-Hylléns Handbok i korgflätning. 
Tack vare tillmötesgående från författarinnans kvar-

levande släktingar kunde ett nytryck av det efter
frågade häftet göras i Västerbottens läns hembygds
förenings årsskrift 1966 .1 samband därmed komp
letterades det med en utökad bilddel och två tex t
avsnitt av undertecknad. Detta nytryck har seder
mera utgivits separat i två upplagor, senast 1970. 
Också dessa omtryck är sedan flera år slut.

När hembygdsföreningen nu på nytt utger skrif
ten, denna gång i nytt format, publiceras huvudtex
ten och de tecknade illustrationerna, liksom Nils 
Lithbergs förord, utan förändringar. Bilddelen och 
de kompletterande textavsnitten har emellertid för
nyats och utökats. Liksom 1966 har hemslöjdskon- 
sulent Karin Lundholm, Järvsö, medverkat i de tek
niska beskrivningarna och bildurvalet. Hemslöjds- 
konsulent Karin Holmberg, Umeå, har skrivit kapit
let om korgar från Nordmaling, Dorotea och Malå.

Katarina Ågren
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OM
LAPSKA ROTKORGAR

O C H  D E R A S  B I N D N I N G

FÖR NOMADSKOLOR OCH ARBETSSTUGOR 

E m m a  B e rg s trö m -A n d e l iu s

A tt göra korgar är en av de konster, människan 
först lärt sig.

Vi ha svårt att tänka oss, att under största delen 
av den tid, människosläktet levat på jorden, ett så 
vardagligt och nödvändigt instrument som kniven 
saknats, men under stenåldern voro förutsättning
arna för slöjd helt andra, än de blevo sedan metal
lerna upptäckts. Även vävnadskonsten fordrar — 
t o m i  sina enklaste former — åtminstone en bered
ning av själva materialet, av garnet, genom spinning 
och för linets vidkommande även ett framprepare- 
rande av själva spånadsämnet, färdigheter, som män
niskan först på ett högre stadium av civilisation för
värvat.

Korgtillverkningen däremot arbetar med det enk
laste material, rötter och kvistar, som kunna skra
pas rena med en vass stenkant, samt de enklaste 
redskap, fingrarna, tänderna och därtill på sin höjd 
en benpryl. Därför äro också de folk på jorden y t 
terst få, för vilka korgtillverkning är obekant.

Korgar kunna förfärdigas på två olika sätt, dels 
genom flätning, dels genom vad vi kalla bindning.
Av dessa bägge metoder har flätningen den vidaste 
spridningen och är därför troligen den äldsta. Men 
även bundna korgar förekomma eller ha förekom 
mit över större delen av jordklotet. Särskilt skickli
ga i denna konst äro Afrikas negrer och Amerikas 
indianer. Troligen ha bundna korgar även funnits 
hos alla de gamla folken i Europa; numera förekom 
ma de i mera anmärkningsvärd utsträckning endast 
på de stora medelhavsöarna Korsika och Sardinien 
samt på Skandinaviska halvön. Och även här har 
denna slöjd endast i mera ålderdomliga och avlägs
na bygder lyckats hålla sig kvar, såsom i Dalarna 
och Jämtlands län, i vissa delar av Västerbotten och 
Lappland, i Telemarken i Norge, med flera ställen; 
dessutom finna vi hos lapparna en rik tillverkning

av bundna korgar, troligen en gång erhållen som lån 
från våra nordiska förfäder.

Den korgslöjd, som ännu i dag lever i nordligaste 
Sverige, och som efterföljande skrift vill bidraga till 
att rädda från att försvinna i nutidens industrialise
ring — denna korgslöjd har utövats av våra fäder 
troligen sedan minst fyra årtusenden tillbaka. Och 
det kan med en sannolikhet, som gränsar till visshet, 
påstås, att vissa grupper av lerkärl från stenålderns 
senare del lånat sin ornamentik från korgar, vilkas 
väggar äro bundna så, att de erhålla figurer av sick
sackband, treuddar, stjärnor, timglas, virvelhjul 
m m. Ty dessa ornament erhållas direkt genom den 
för en viss art av korgbindning tillämpade tekniken. 
Av denna äro de uppenbarligen först skapade, och 
från korgväggarna ha de sedan flyttats över i ler
gods, trä eller metall.

Korgslöjden äger sålunda ett betydande intresse 
för ornamentikens historia och även för slöjdernas 
i det hela. Men dessutom har den såsom modern 
folkslöjd rätt till vår uppmärksamhet och vår om 
vårdnad genom sin vederhäftighet, genom sin direkt 
i material och teknik väl förankrade stilistiska sä
kerhet och genom de möjligheter, den alltjämt be
sitter, att kunna fylla anspråken på god handaslöjd. 
Det är detta betydelsefulla syfte, författarinnan av 
efterföljande skrift velat främja. Fru Emma Ande- 
lius har haft lyckan att vara den som infört den 
gamla förnämliga västerbottniska korgslöjden i den 
svenska hemslöjdens verksamhetsfält, må det också 
bliva henne förunnat att genom denna skrift befäs
ta den gamla svenska korgslöjdens tillvaro ännu un
der många släktled efter oss.

Stockholm den 7 februari 1932.

Nils Lithberg
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Material
Det för rottågskorgar behövliga materialet finns i 
outtömliga massor i våra myrmarker och fjällslutt
ningar.

Såväl björk- som granrötter kunna användas. Na
turen själv anger, vilken sorts rötter som bör kom
ma i fråga.

För den som bor i de egentliga fjällen säger det 
sig självt, a tt björkrötter komma till användning, ef
tersom granen icke växer där. I trakter, där både 
gran och björk växa, kan valet vara fritt. Granrötter 
äro att föredraga till större korgar, såsom hushålls- 
korgar och dylika, under det att de smidiga björk
rötterna lämpa sig mera till prydnadskorgar och fi
nare nyttighetsföremål.

Redskap för korgbindningen

Insamling av rötter

U

Fig 1. a. S -form igt b ö jt rundjärn, ca 6 å 8 mm diam. 
b. Järnkrok på  träskaft, c. Täljkniv m ed något avrundad  
rygg. d. Pryl. B äst och  hållbarast, om  den göres av e t t  får
ben, som  ej varit k o k t. Ledkulan bör sitta  kvar. Den ger 
g o tt  s tö d  för handen, e. L iten , p la tt tång.

•  För materialet användes konsekvent benämningen 
tåg (sing, en tåg, tågen; plur. flera tåger, tågerna). Or
det tåg med betydelsen rotfibrer, mindre trädrötter är, 
enligt Prof. E Wessen, den genuina dialektform en i he
la Norrland och  en ursprungligare form  än riksspråkets 
tåga.

Insamlingen av rötter kan ske dels på våren, dels på 
hösten. Om våren, under savtiden, befrias rötterna 
lättast från barken. Om hösten äro tågerna ljusare 
än på våren, men alla tåger mörkna så småningom, 
och värdet förringas icke därav. Däremot är det all
deles förkastligt att använda ljusa och mörka tåger 
om varandra i ett och samma arbete.

Man söker rötterna i lös och lucker jord, utgåen
de från det träd eller den buske, som man tror vara 
lämplig. Utefter dikeskanter och multnande stockar 
plägar man finna de bästa tågerna.

Med det s-formade järnet eller järnkroken fattar 
man rottågen, lyfter upp den och lossar den samti
digt försiktigt ur jorden med tillhjälp av järnet och 
handen.

Granens rötter äro i allmänhet längre än björkens. 
Är jordmånen lämplig, kunna rottåger av flera me
ters längd på detta sätt dragas upp.

Rötterna skalas. Detta bör helst ske medan de 
ännu äro smidiga av den naturliga fuktigheten. Se
dan kunna de hängas upp till förvaring för bindning 
vid lämplig tidpunkt, då de lätt mjukas upp i varmt 
eller kallt vatten.

Beredning av rötterna
Förutom den ovan omtalade skalningen, som utfö- 
res med hjälp av knivryggen, måste rötterna före 
bindningen ytterligare ansas. Med kniven rensas alla 
birötter varligt bort, till och med de fina trådar, 
som utgå från de små, så kallade »ögonen».

Härefter företas klyvningen, ett arbete som ford
rar stor försiktighet. Efter klyvningen uppmjukas 
tågen ytterligare på så sätt, att den »dras» mellan en 
över knäet lagd duk eller skinnlapp och den runda
de knivsryggen, tills den är smidig och blank. En 
skarp kant på kniven kan lätt skada tågen eller skä
ra av den.

Korgar kunna även bindas av okluvna rötter, men 
då böra dessa vara mycket fina. Sådana korgar bun-
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dos förr »så täta, att man i dem kan förvara malet 
kaffe, salt och snus, utan att det rinner ut» (G von 
Diiben).

Endast bindetågen klyves; stödjetågen är i regel 
okluven (se nedan).

Skarvning av rottågerna
Vid bindningen har man att skilja mellan stödjetåg 
och bindetåg.

Stödjetåg kalla vi den tåg, vilken bildar liksom 
stommen i arbetet.

Bindetåg nämna vi den tåg, med vilken stödjetå
gen överbindes och sammanhålles.

En grov stödjetåg skarvas genom att lägga de 
snett skurna tågerna mot varandra, varpå skarven 
lindas över med bindetågen (textfig 2 a). Begagnar 
man sig av flera stödjetåger, lägger man in nya så
dana, i den mån de gamla taga slut.

Då en ny bindetåg skall tillsättas, lägges denna 
parallellt med stödjetågen tillsammans med sista 
biten av den bindetåg, som skall skarvas vid, och 
båda överbindas. Eller också gör man med knivspet
sen ett stick i stödjetågen och trär både den gamla 
bindetågen och den nya igenom den sålunda upp
komna lilla springan (textfig 2 b), varpå den nya 
bindetågen noga lindas över skarven.

Fig 2. Skarvning av tågerna 
a. S tödjetåg. b. B indetåg.

Bindning av rotkorgar med tät vägg
1. Bindningen av en korg kan börja på olika sätt 
men utgår alltid från mitten av botten.

En eller flera kluvna eller runda rottåger läggas 
kring spetsen av prylen (textfig 3). Tag så bort pry
len och linda över den i ring lagda stödjetågen en fi
nare, kluven eller hel tåg, bindetågen (textfig 4), 
tills den lilla ringen är fast och jämn.

Fig 3. Bindningen börjar. Fig 4. B indetågen lindas
över stödjetågen.

Ett annat sätt är att över en grövre, avspetsad, 
rak stödjetåg linda den finare bindetågen ett par 
centimeter (textfig 5 a), böja den sålunda omlinda
de stödjetågen till en ring, ju mindre desto bättre, 
och sedan fortsätta lindningen. En liten förtjock- 
ning brukar gärna uppstå över fogen, men denna 
kan lämpligen jämnas ut medelst den platta tången. 
De gamla korgbinderskorna brukade använda sig av 
tänderna.

Fig 5. L indning kring rak 
stödjetåg. a. Lindningen  
börjar, b. S tödjetågen  
böjes därefter.
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2. Stödjetågen fortsätter och bildar nästa varv, som 
fästes vid det föregående på så sätt, a tt bindetågen 
lägges över första och andra varvets stödjetåger till
sammans; bindningen sker alltså över två stödjetå
ger på en gång (textfig 6).

Fig 6. Bindningen fo r tsä t
ter varv e fter  varv.

I den mån ytterkanten vidgas, följer man med 
vid bindningen genom att på lämpliga avstånd träda 
in bindetågen två gånger på samma ställe, d v s  mel
lan samma två »omtag» av bindetågen i föregående 
varv.

På detta sätt åstadkommes den enkla bindningen 
av korgbotten på fig 41. Då botten är så stor, man 
vill ha den, ökar man icke längre ytterkanten i ho
risontell (vågrät) riktning.

3. I stället bygger man upp korgen i vertikal (lod
rät) led. Genom att helt enkelt lägga varv på varv 
utan ökning eller åtstramning får man den raka 
korgväggen.

En bukig korgvägg åstadkommes genom delvis 
vidgning, delvis åtstramning av stödjetågen.

4. På bilderna å fig 47 och 48 ligger stödjetågen 
bitvis fri, omlindad av bindetågen, vilken på bestäm
da avstånd sammanhåller de olika varven på sätt 
som beskrivits ovan under 2, men så att den bildar 
mönster — här stjärnor och romber. (Romb är en 
fyrkant, vars sidor äro lika stora, men vars vinklar
— hörn — icke äro räta.) Vid framställandet av des
sa mönsterbildningar lägges bindetågen i det över
liggande varvet på ena eller andra sidan om närmas
te omtag av bindetågen i föregående varv, beroende 
på formen av den figur man vill ha fram (textfig 7).

Bilden å fig 45 visar e tt enkelt strålmönster, där 
varven sammanhållas med en kedjeliknande över
bindning. Redan med andra varvet böljar framstäl
landet av mönstringen, i det att bindetågen från 
detta varv omfattar den lilla begynnelseringen på 
fyra ställen. Två omslag göras på samma punkt, så 
att de bilda liksom en maska. Varv efter varv upp
repas detta, med nedstick två gånger i föregående 
varvs maska. Emellan dessa nedstick ligger stödje
tågen fri, omlindad av bindetågen.

Nya strålar infogas, när det nya varvet behöver 
ytterligare stöd i det föregående varvet.

Arbetar man med grov tåg, kan en liknande ef

Fig 7. Bindning av 
mönsterfigur. 
Lithberg, R ig 1921.

Fig 8. Bindning av 
m önsterfigur m ed  
instick i bindetågen. 
Lithberg, R ig 1921.

Fig 9. Bindning av 
korgar m ed  jä m n 
löpande fin och grov  
stödjetåg.
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fekt åstadkommas även på annat sätt: i stället för 
att sticka in bindetågen emellan två omtag av före
gående varvs bindetåg, sticker man den igenom fö
regående varvs bindetåg, som klyves med knivspet
sen för att släppa igenom tågen (textfig 8).

För att hålla strålarna raka måste lindningen av 
stödjetågen noga avpassas.

Lindningen är å fig 45 gjord över endast en fritt 
liggande stödjetåg. På bilden å fig 46 äro stödjetå- 
gerna två eller flera. Vi ha här samma kedjeliknan- 
de sammanbindning av varven som på bilden fig 45, 
dock med den skillnaden, att bindetågen här icke 
omfattar två hela varv utan delar på det ena varvets 
stödjetåger, så att sömmen griper om hela det nya, 
men blott hälften av det föregående varvets stödje
tåger.

5. Höjden av konstfärdighet är nådd i gamla korgar, 
som äro bundna av förut omnämnda, okluvna rot- 
tåger.

Bindningen av dessa korgar har utförts över två 
parallellt liggande stödjetåger, en grov i undre kan
ten och en smal i den övre (textfig 9). Med prylens 
tillhjälp stickes bindetågen in mellan de parallella 
stödjetågerna, så att endast den övre, smala tågen 
blir fäste för nästföljande varv. Stygn för stygn, så 
tä tt som möjligt utföres detta arbete så, att korg
väggen blir fast och jämn.

6. På en sålunda bunden korgs sidor och lock u t
göra valkar och inflätade olikfärgade tåger en vac
ker och lämplig dekor. Utförandet av dessa prydna
der fordrar dock färdighet och noggrannhet i högs
ta grad.

Då man vill åstadkomma en valk, se fig 64, bän
der man, med tillhjälp av tången, det sist bundna 
varvet u tåt så mycket som möjligt. Nästa varv fäs
tes på insidan av den utböjda stödjetågen, men i 
föregående varv. Vill man t  ex att sjunde varvet 
skall bli valk, bänder man ut detta och fäster nästa 
varv, det åttonde i sjätte varvet.

Korgar med inlagda, olikfärgade bindetåger, fig 
68, äro rätt vanliga, särskilt i Norrbottens län. Från 
Arvidsjaur och Arjeplog finnas väl bibehållna, stora 
korgar med rik mönstring. Bindesättet är här beträf
fande stödjetågerna detsamma som skildrats under 
punkt 5. Materialet bör vara fint och jämnt.

Fig 10. Bindning 
m ed olikfärgade 
tåger.

Utsmyckningen utgöres av enkla ränder och rut- 
figurer i avvikande färg (textfig 10). I gamla korgar 
är en brunröd färg allmänt förekommande. Enligt 
sägnen har denna åstadkommits med saliv efter 
tuggning av albark.

Vacker brun färg kan emellertid erhållas även ge
nom kokning av en hel del i Lappland förekomman
de växter. Den undre barken av björken ger sålunda 
en gulbrun färg. Islandslav, stenmossa och pors läm
na även bruna nyanser. Nutida korgbinderskor till
gripa de bekväma, men ohållbara och allt för grella 
anilinfärgerna i rött, blått och grönt.

Den färgade tågen inlägges framåt längs stödje
tågen och lindas över denna så många slag, som 
mönstret fordrar. Den ofärgade bindetågen följer 
därvid stödjetågen och överbindes med den färgade 
tågen. När så den ofärgade tågen skall fortsätta 
mönstret, följer den färgade på samma osynliga sätt 
stödjetågen, tills den åter skall framträda i mönst
ret. Samma förfaringssätt alltså som vid virkning 
med garn i två färger.

7. Förfärdigandet av lock till korgarna medför inga 
särskilda svårigheter.
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Bindning av rottågskorgar
med genombruten vägg

1. De i Lappland oftast förekommande korgarna 
med genombrutna väggar äro ostkorgarna, vilka väl 
sedan gammalt ingått som en oundgänglig del av 
husgerådet hos både nomader och bofasta.

De äro bundna över två eller flera stödjetåger, på 
samma sätt som beskrivits i föregående avsnitt 
punkt 4. Se närmare fig 46.

2. För att få korgen gles, så att vasslan vid ostbe
redningen kan pressas ut, skiljas varven åt. Detta 
sker genom att lägga bindetågen ett eller flera slag 
omkring sig själv, så att den bildar en knut eller sta
pel, innan den griper om det övre varvet (textfig 
11). Se även fig 42.

För prydlighetens skull böra dessa knutar och 
staplar återkomma på bestämda avstånd från var
andra. Se fig 71 och 94.

Fig 11. Bindning m ed genom bruten  
vägg. L ithberg, R ig 1921.

3. På fig 47 och 61 se vi, huru de överlindade stöd- 
jetågerna äro böjda till ett jämnlöpande sick-sack- 
galler mellan fler eller färre släta varv. Man kan, 
som framgår av bilderna, begagna sig av en eller fle
ra stödjetåger för att variera sick-sackbågarnas grov
lek, men uddarna måste vara lika stora i samma 
varv och passa ihop vid slutet av varvet.

4. Icke sällan förekomma korgar med fot. På stora 
korgar utgöres foten oftast av en eller ett par grova, 
stadiga tåger, på mindre är den ibland arbetad i 
mönster, av material, som överensstämmer med 
korgkroppens, såsom på fig 92.

Först sedan korgen, eller i varje fall korgbotten, 
är färdigbunden, ditsättes foten.

En stödjetåg lindas härvid några varv med en bin- 
detåg, fästes därpå med denna vid e tt bottenvarv på 
lämpligt avstånd från korgbottens medelpunkt. Den 
sålunda fastgjorda, överbundna stödjetågen följer 
sedan varvet, vid vilket den ytterligare fästes me
delst bindetågens genomdragning på med hänsyn 
till stöd eller mönstring lämpliga ställen. Så fortsät
ter man runt botten. Det ena varvet lägges därefter 
på det andra såsom förut beskrivits, till dess foten 
är färdig.

På släta, omönstrade korgbottnar förekommer 
ofta, att foten är fästad vid en valk, sådan som be
skrivits under punkt 6 (se fig 64). I en dylik valk 
har man bra fäste för foten, som givetvis bör vidgas 
nedåt och bindas jämn runt om, så att korgkroppen 
vilar ordentligt på den och icke står snett eller osta
digt.

Slutord
Konsten att binda rottågskorgar är icke svårlärd i 
fråga om tekniken, men för att nå ett gott resultat 
fordras stor noggrannhet. En illa gjord korg har in
tet värde, då däremot en välgjord är till både nytta 
och prydnad. Rotkorgens hållbarhet är också så
dan, att man ej sällan finner korgar i fullt bruk, 
som bevisligen äro ett- ä tvåhundra år gamla. Detta 
oaktat de ej alltid åtnjutit den bästa behandling.

Bindning av rottågskorgar har fordom praktise
rats på många håll i vårt land. Särskilt kunna Härje
dalen och Dalarna framvisa vackra prov därpå, lika
så Värmland och Småland. Ingenstädes har man 
dock i vårt land nått en sådan konstfärdighet i det
ta avseende som i Lappland, förr i världen inom 
Norrbottens, i vår tid inom Västerbottens län.

Särskilt kan emellertid denna art av korgbind
ning sägas vara en fjällbefolkningens slöjd. I fjäll
trakterna finns det bästa material tillgängligt utan
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extra kostnader, och vad beträffar försäljning av 
den färdiga varan är rotkorgen synnerligen lämplig, 
eftersom den är både lätt och hållbar.

Fjällborna äga skönhetssinne och inneboende 
konstnärlighet, därom bära många av deras alster 
vittne. I den i Västerbottens län år 1920 utgivna 
»Mönsterbok för lapsk hemslöjd» finner man myc
ket av deras rika och smakfulla ornamentik samlad

och bevarad, väl bevisande riktigheten av detta på
stående. I rotkorgsbindningen kan både originalitet 
och fantasi inläggas. Dess utövare finna i sin konst 
många tillfällen till arbetsglädje, och den ger dem, 
när färdighet är uppnådd, en ingalunda föraktlig in
komst.

Ur alla synpunkter är denna ädla slöjdart alltså 
väl värd att övas och vårdas.

En rotkorg bindes
Karin Lundholm • Katarina Ågren

Fig 1. Tagning av rötter på ett gammalt torvtag. Man 
strävar alltid efter att få långa, raka rötter. Sådana 
får man på gamla torvtag med små björkar, vid gam
la vindfällen där rötterna växer längs de multnande

stammarna, på myrmarker och i sandjord. Rötter tag
na i myrmarker är mörkbruna, ibland blåaktiga, röt
ter tagna i sandjord är ljusare men förekommer i mind

r e  mängd. Rötter kan samlas så länge marken är bar.
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Fig 2-3. Vid upptagning av rötter an
vänds en järnkrok eller en potatishac
ka. Sedan man försiktigt dragit upp 
rötterna skär man av dem med kniv.

Fig 4. Rötterna rullas ihop för att lät
tare kunna transporteras hem.

233



Fig 5. De fuktiga rötterna skrapas vid hem
komsten rena från bark och fukten pressas 
ur dem med baksidan av en kniv. Ju mer 
vatten man pressar ur rötterna, desto lju
sare blir de. Barken lossar lättast från röt
ter tagna på våren.

Fig 6. De rensade rötterna buntas ihop och 
förvaras torra tills de skall användas. Då 
lägger man dem i varmt vatten för att de 
skall bli mjuka.

Fig 7-8. De rensade rötterna klyvs då de skall användas som bind- 
tåger först med kniv, därefter delas tågen mellan fingrarna. Det är 
viktigt att man känner var mitten på tågen är.
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Fig 10. Då en korgbotten skall påbörjas spetsas först en 
okluven tåg, den blivande stödtågen, med en vass kniv.

Fig 9. Bindtågen dras mot knäet under knivbaken så 
att vatten pressas ut och tågen blir mjuk.

Fig 11. Genom denna gör man ett hål med en spetsig 
pryl av ben.

Fig 12. Genom hålet sticks en kluven bindtåg.

Fig 13. Den viks ner så att den kommer att ligga ut
med stödtågen. Därefter börjar omlindningen.



Fig 14. Man lindar sedan bindtågen runt stödtågen och Fig 15. Då man nått stödtågens yttersta spets rullar 
bindtågens ände så att denna fästes. man ihop det lindade partiet.

Fig 16-18. Nästa varv påbörjas genom att bindtågen 
lindas runt den ring man gjort och stödtågen som lig
ger utanför. Med prylen gör man en öppning att trä 
bindtågen genom. Det är viktigt a tt man får en bra 
början. Det lönar sig a tt göra om den tills man lyckats.



Fig 19. Vill man göra en oval botten, viker 
man stödtågen i två delar. Bindtågen träs 
in i vecket och dess spets läggs utmed stöd
tågen som sedan lindas.

Fig 20. Bindtågen lindas i åttor kring den 
vikta stödtågen.

Fig 21. Bindningen fortsätter därefter som 
när man gör en rund korgbotten.
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Fig 22. En oval botten kan också påbörjas 
som en rund, se fig 11-14. Dock lindas bind- 
tågen i riktning från spetsen, tills det är dags 
att göra veck på stödtågen.

Fig 23. Bindtågen lindas vidare kring stöd
tågen. Omtag görs på jämna avstånd.

Fig 24. Bindningen fortsättes på samma 
sätt, sedan stödtågen ånyo vikts.



Fig 25. Vid skarvning av bindtågen görs ett hål genom Fig 26. Genom hålet trär man sluttampen på den gam-
stödtågen med prylen. la bindtågen samt början på den nya.

Fig 27. De båda tamparna 
viks ner och läggs på insi
dan av stödtågen, varefter 
bindningen med den nya 
bindtågen kan fortsätta.



Fig 28. Vid skarvning av stödtågen spetsas den gamla 
och den nya stödtågen plana i ytterändarna. De avfa
sade ändarna läggs m ot varandra och skall då vara lika 
tjocka som den hela stödtågen. Det är viktigt att stöd- 
tågerna är jämna och utan knölar.

Fig 30. Knutarna i en ostkorg får man genom att linda 
bindtågen runt enkla eller dubbla stödtåger, och på 
jämna avstånd göra omtag i föregående varv.

Fig 29. Då den uppåtgående väggen i en korg skall på
börjas, läggs stödtågen ovanpå föregående varv och 
bindningen fortsätter som förut.

Fig 31. Bindtågen läggs därefter över omtaget och träs 
ner på arbetets baksida. Därifrån viks den ut m ot utsi
dan och bindningen kan fortsätta som tidigare.
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Fig 32. Då en korg skall avslutas, tunnas slutändan 
av stödtågen i god tid, så att överkanten sakta blir 
lägre — när den färdiga korgen läggs upp och ner, 
skall den nämligen ligga plant mot underlaget.

Fig 33. Stödtågens slutända binds omsorgsfullt i 
undre stödtågen så att hela spetsen döljs.

Fig 34. Med prylen görs ett hål genom undre stöd
tågen.
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Fig 35. Bindtågen träs igenom.

Fig 36. Bindtågen dras åt och skärs av på korg
väggens insida.

Fig 37. Den färdiga avslutningen.



Fig 38. När en uddformacL genombrytning skall gö
ras i en ostkorgs botten, börjar man med att linda 
bindtågen omkring stödtågen utan att binda i före
gående varv.

Fig 39. När ett stycke av stödtågen lindats, tillräck
ligt långt för att bilda en udd, viks den utåt med 
prylens hjälp.

Fig 40. Därefter binds den i föregående varv med 
ett enkelt omtag och lindningen av nästa udd bör
jar.
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Fig 41. 
ning.

Korgbotten, enkel bind-

Fig 42. Korgbotten med 
knutar.



Fig 43. Korgvägg med mönster
bindning, delade stödtåger.

Fig 44. Korgbotten med mönsterbindning. 
Korgväggen avbildad å fig 43.



Fig 45. Korgbotten med 
strålar.

Fig 46. Korgbotten med 
delade stödtåger.



Fig 47. Korgbotten med 
romber.

Fig 48. Korgbotten med 
stjärna.

m m å
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Fig 49. Oval korgbotten.

Fig 50. Oval korgbotten.



Fig 51. Rektangulär förvaringskorg. 24x14 cm, 
höjd 13,5 cm.
Fig 52. Korgens botten. Denna är m ycket 
ovanlig genom att stödtägerna löper från väns
ter till höger tvärs över hela botten i stället för 
att från mitten byggas ut i cirklar.

Fig 53. Fyrkantig förvaringskorg. Har.haft 
lock. Botten 12x12 cm, höjd 9 cm. Västerb.
Fig 54. Samma korgs botten. För att få botten 
fyrkantig har stödtägerna först bockats till i 
den önskade formen. I  hörnen har stödtågen 
flätats några lösa varv utanför stödtågen för 
att fylla ut detta till en spetsig vinkel.
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Emma Andelius och den västerbottniska rotslöjden

Emma Andelius var född 1862 i Uppsala. I en inter
vju inför 90-årsdagen 1952 berättade hon hur hen
nes intresse för slöjd, då särskilt textilslöjd, väcktes 
under de tidiga barnaåren. »Lyckligtvis hade jag för
stående föräldrar som lät mig välja den bana jag vil
le, och när jag efter min skolgång i Uppsala kom till 
Stockholm gick jag på Handarbetets Vänner och på 
Hulda Lundins kurser och utbildade mig, och sedan 
var jag anställd som handarbetslärarinna vid de stör
re privata läroverken i stan tills jag gifte mig.» Det 
var efter giftermålet Emma Andelius kom till Umeå. 
Där stannade hon till 1921 och blev en verklig pion
jär inom länets hemslöjdsrörelse. Det var också hon 
som skrev föreningens 10-åriga historia i e tt häfte 
utgivet 1919.

När Emma Andelius’ skrift »Om lapska rotkorgar 
och deras bindning» utkom 1932 hade författarin
nan redan under många år lagt ned ett stort arbete 
på att sprida kunskap om de bundna rotkorgarna. 
Genom hennes insatser har rotkorgarna från Väster
botten vunnit berömmelse, blivit kända både inom 
och utom landet i en sådan utsträckning att många 
nu lever i den föreställningen att det är en speciell 
västerbottnisk slöjdgren. Som Nils Lithberg emeller
tid påpekade i sitt förord har bundna korgar före
kommit över större delen av jorden. Som levande 
slöjd har dock tillverkningen endast hållit sig kvar i 
vissa ålderdomliga och avlägsna bygder — för Sveri
ges del exempelvis Småland, Dalarna, Jämtland, 
Västerbotten — samt bland samerna.

Tio år tidigare hade Nils Lithberg skrivit en upp
sats om svensk korgslöjd (Svensk korgslöjd, RIG 
1921), f ö det enda uttömmande arbetet i ämnet.

Han nämner där helt flyktigt de samiska och väster
bottniska korgarbetena. Några sådana finns heller 
inte avbildade. Vi måste alltså tillskriva Emma 
Andelius äran av att inte bara ha räddat korgslöjds- 
traditionen i länet utan också av att ha spritt upp
lysning om och gjort reklam för denna slöjd.

I början av 1900-talet var kunskapen om den väs
terbottniska slöjden mycket obetydlig. Redan på 
1860-talet i samband med nödåren hade landstinget 
satsat stora summor på inköp av slöjdalster för att i 
någon mån bereda nödlidande möjlighet till kon- 
tantinkomster. Hushållningssällskapet startade och 
drev slöjdskolor både i Umeå stad och på landsbyg
den, en verksamhet som senare kom att infogas i 
den obligatoriska folkskolans undervisning. I all 
denna undervisning använde man sig av mönster
böcker och litteratur som rekvirerades utifrån, lä
rarna meriterade sig med att gå på kurser i södra 
Sverige och utomlands, man eftersträvade moderna 
ändamålsenliga modeller och var öppen för allt som 
kom utifrån, blind för det som landsdelen själv ha
de att erbjuda.

1907-08 hotades återigen de västerbottniska 
hemmen av brist på både mat och kläder under en 
period av låg sysselsättning. Liksom tidigare i såda
na situationer såg många en möjlighet till inkomst i 
a tt förfärdiga slöjdalster för avsalu. Produkterna for 
man med till bl a Umeå och sålde eller bytte mot 
mat och kläder.

Vid samma tid hade Härnösands hemslöjds-, 
hantverks- och konstlotteri kommit till stånd och 
till detta skulle också Västerbotten leverera hem
slöjd. Fru Emma Bergström-Andelius fick av lands-
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hövding Henning Björklund i uppdrag att från länet 
köpa för 2.000 kr hemslöjd av en sådan kvalitet att 
den kunde mäta sig med vad Norrland i övrigt hade 
att bjuda, och det skulle ske inom loppet av några 
månader.

Dessa båda företeelser, arbetslösheten och konst
lotteriet, blev de samverkande faktorer, som ledde 
till bildandet av Västerbottens läns hemslöjdsför
ening år 1909. I styrelsen ingick naturligtvis fru 
Andelius. Den nybildade föreningen hade i motsats 
till tidigare insatser på slöjdens område i länet som 
rättesnöre att framförallt uppmuntra för länet ur
sprungliga och typiska slöjdgrenar i enlighet med de 
nya tankegångar som kommit till uttryck bl a i 
Hemslöjdskommitténs betänkande 1917.

Under insamlingsarbetet till lotteriet hade det på 
grund av transportsvårigheterna visat sig svårt att ge 
tärnaborna något lämpligt förslag till hemslöjdsleve- 
rans. Det var otänkbart att dit föra tungt råmaterial 
för bearbetning och det som skulle skickas därifrån 
måste vara lätt och hållbart. Fru Andelius, som var 
värmländska, hade då kommit a tt tänka på sin barn
doms värmländska rotbundna ost- och brödkorgar 
och föreslog tärnaborna att de skulle ta upp tillverk
ningen av sådana korgar.

Man kände emellertid inte till någon i Tärna, 
som kunde konsten att av rötter binda korgar. Den 
närmast boende kända korgbinderskan var Eva 
Nyberg i Gafsele, inom Åsele socken, en gammal 
kvinna, som nu åtog sig att lära ut sin konst. En 
pojke, Ernst Johansson från Björkfors — sedermera 
kommunalnämndsordförande i Tärna — fick tack 
vare ett anslag från Hushållningssällskapet möjlig
het att resa till Gafsele och bli elev åt Eva Nyberg. 
Han hade fått förbinda sig att i hemsocknen sedan 
fungera som lärare. Om och hur Ernst Johansson 
fullgjorde sitt uppdrag finns inga närmare uppgifter. 
Emma Andelius skriver i en reserapport 1931 att 
rotkorgsarbetet återinfördes i Rönäs 1910. Hon 
skriver dock i Hemslöjdsföreningens jubileumsskrift 
1919, att endast några få i Tärna hade vågat sig på 
att göra rotkorgar. Bland dem märktes särskilt ett 
par gamlingar, troligen Samuel Samuelsson och 
hans hustru Dorotea i Rönäs, vid Tängvattnet, som 
uppnått stor skicklighet och hade bindningen som 
sitt levebröd, samt en 14-årig flicka som band kor
gar samtidigt som hon vallade kor. »Kan hon få sina

Fig 55. Korgbinderskan Eva N yberg  i Gafsele 1928. F oto  
Nordiska museet.

Fig 56. Korgar tillverkade av Eva N yberg  i Gafsele 1932.  
F oto Nordiska museet.



Fig 57. Samuel och Dorotea Samuelsson, Rönäs, Tärna, binder 
korgar. Dorotea hade lärt korgbindning av sin mor och pare t

jämnåriga att följa exemplet, blir det kanske en bör
jan till den hemindustri, som man hoppats att dessa 
korgar skulle ge uppslag till.»

Även om produktionen alltid har varit mindre än 
efterfrågan kan man glädja sig åt att Emma 
Andelius’ initiativ ändå burit en rik frukt. Redan 
1919 uppger hon att Hemslöjdsföreningen utbeta
lar flera hundra kronor om år för rotkorgar från 
Tärna.

För att stimulera korgtillverkningen företog 
Emma Andelius många och strapatsrika resor för 
a tt samla och fotografera gamla korgar i både Norr- 
och Västerbotten. 1931 gjorde hon för stipendie-

hade korgtil lverkning som si t t  levebröd redan i början av 
1900-talet. Bilden fotograferad av Erik Bergström 1919.

pengar en resa, som hon beskrivit i årsboken Väster
botten 1932. Resan var uppenbarligen en viktig för
beredelse för den följande år utgivna skriften. Det 
var Stiftelsen Lars Joh. Hiertas minne och Läng- 
manska Kulturfonden som bekostade resorna och 
sedermera tackas i skriftens förord. Planeringen ha
de skett i samråd med nomadskolinspektör Erik 
Bergström. Vid själva utarbetandet av texten fick 
hon hjälp av Nils Lithberg och Ola Bannbers vid 
Nordiska museet.

Från Umeå flyttade Emma Andelius till Helsing
borg, men hennes korgstudier och kontakter med 
länet fortsatte uppenbarligen.
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Så småningom vändes emellertid hennes intresse 
åter till textilier. Särskilt kom det a tt gälla kors- 
stygn — hon gjorde omfattande studieresor i 
Europa, publicerade böcker i ämnet, komponerade, 
broderade, ställde u t (bland annat i Umeå, då hon 
var över 80 år gammal).

Hon fick många utmärkelser för sina insatser — 
Nordiska museets Hazelius-medalj, Västerbottens 
läns hushållningssällskaps guldmedalj, flera för
tjänsttecken från hemslöjdsrörelsen, Illis Quorum.

I hemslöjdsföreningens årsberättelse för 1921 
apostroferas Emma Andelius på följande sätt: »Att 
söka värdesätta hennes insats för den västerbottnis
ka hemslöjdens pånyttfödelse och utveckling torde 
vara fåfäng möda. Den kulturgärning hon utförde 
kan icke mätas med mått. Att Västerbotten för det 
närvarande intager en av de främsta platserna bland 
rikets län i fråga om hemvävda textilier kan emeller
tid till stor del skrivas på fru Andelius’ konto och 
detta faktum torde vara tillfyllest för dem som kun
na uppskatta värdet av handaslöjdens bevarande 
och förkovran.»

Vid sin död 1956 hade Emma Andelius testa
menterat sin samling av rotkorgar — 29 stycken, de 
flesta nygjorda — till Västerbottens museum, där de 
visats i flera utställningar, bl a museets första vand
ringsutställning. Många av dem fanns avbildade i 
skriften 1932.

Fig 58. N ygjord  ostkorg. Tärna socken.
Fig 59. Karottunderlägg. Sedan de bundna korgarna blivit  
en hemslöjdsvara har nya användningsområden för denna  
teknik t i l lkom m it och uppmuntrats. Detalj se fig 4 7 .  /
Fig 60. Brödkorg. Genom Emma Andelius kom  också m o 
deller med mönsterdetaljer från andra delar av Norden a tt  
spridas i Västerbotten.
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Fig 61. Handtagskorg. Korgarna fick efterhand  
som  de blev mer populära en allt sprödare och  
elegantare form  samtidigt som  de övergick från 
a t t  ha varit bruksföremål till a t t  vara prydn a ds
föremål.

Fig 62. Prydnadskorg. Större delen av de ny- 
gjorda korgar som ingår i Emma A n de liu s’ do  
nation till Västerbottens museum är gjorda i 
Rönäs i Tärna socken. De skiljer sig från äld
re korgmaterial genom  a t t  de är gjorda av y t 
terst jämna och tunna tåger.
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Om bundna korgars ålder och förekomst
Möjligen vittnar ytmönstren på nordisk keramik 
från yngre stenålder om korgbindningsteknikens 
höga ålder. Mönstren brukar nämligen tolkas som 
avtryck av bundna korgar mot vilkas insida leran 
pressats vid kärlens formning. Dock finns från den
na tid inga korgar bevarade på grund av det organis
ka materialets förgänglighet.

De äldsta bevarade bundna korgarna — som ock
så är de tidigaste överhuvudtaget — kommer från 
järnåldern. I Torsbjergfyndet från Jylland, daterat 
till 300-talet (yngre romersk järnålder), finns en 
sköldbuckla, »halvklotformig, gjord som en bunden 
korg med i spiral lagda, runda fyllnadsvidjor sam
manhållna genom bindning över dubbla varv av 
kluvna bindevidjor». I det rika norska Osebergsfyn- 
det från 900-talet finns rester av en bunden korg.

Det tills vidare äldsta svenska fyndet, mittpartiet 
av en flat korgbotten, är medeltida, inte yngre än 
1300-talet, och kommer från stadsgrävningarna i 
Lund.

Bindningstekniken har stor spridning i världen, 
också det ett tecken på hög ålder, i synnerhet som 
de påträffas i levande tradition i den mänskliga kul
turens mest perifera områden i Eurasiens och Ame
rikas randområden, liksom i Afrika. Materialen som 
används varierar naturligtvis efter naturförutsätt
ningarna — på många håll i Europas centrala bygder, 
där flätade korgar dominerar, har bindningstekni
ken levt kvar i föremål tillverkade av halm. Bundna 
rotkorgar finns i norra Eurasien, Sibirien och Nord
amerika, ofta har de nära nog identiska former.

Traditionsuppgifter om västerbottnisk rotkorgslöjd

Traditionsuppgifterna om bundna rotkorgar är myc
ket fåtaliga, vilket skulle styrka Emma Andelius’ 
uppgifter om att det var en slöjdgren i utdöende i 
böljan av 1900-talet. En hel del uppgifter finns 
dock, som visar att enstaka slöjdare på skilda håll i 
länet burit traditionen vidare. Följande samman
ställning är byggd på uppteckningsmaterial från 
Västerbotten i folkminnesarkiven i Stockholm, 
Umeå och Uppsala samt i Sigrid Drakes avhandling 
om västerbottenslappama.

Material och materialinsamling
Som råmaterial har björk- och granrötter varit de 
mest använda. Viderötter nämns i en uppteckning

från Djursjöberg, Vilhelmina, med uppgiften att de 
höll sig vita längst. I Juktå, Sorsele, ansågs att sälg- 
rötter var alltför sköra, »frön». Drake uppger där
emot att sälgtåger använts i Lule lappmark. Talltå- 
ger ansågs enligt henne svaga. Gran- och björktåger 
tycks ha använts jämsides, men grantåger har före
dragits av samerna och befolkningen i Sorsele och 
de nordvästra socknarna av Västerbottens län.

Rotdragningen sker på myrmark eller på sand
jord. På många håll söker man tågerna på gamla 
vindfällen, där rötterna utvecklas längs de förmult
nade stammarna och blir särskilt långa och raka. In
samling av rötter har kunnat ske så länge marken 
var ofrusen, men på våren under savtiden lossnade 
barken lättast. En uppteckning från Sorsele uppger 
att man ofta var två, då man tog rötterna, av vilka 
den ene alltid var korgbindaren. Man använde hän
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Fig 64. Korg med valkar. Rödmålad. Diam 9,5 cm, h 6,5 cm. 
VM.

Fig 63. Flaska. Diam  7 cm, h 7,5 cm. Västerbotten. VM.

Fig 65. Förvaringskorg med monster av färgade tåger. L 19 
cm, h 11 cm. VM.
(V M = i Västerbottens museum)

derna, ett potatisgräv eller något annat krokigt red
skap och grävde fram en tjock rotgren en bit från 
en björk eller en gran. Alla de fina rotgrenar som 
växte u t från denna tog man vara på. De hopsamla
de tågerna bands samman till buntar, som vid hem
komsten lades i vatten nere vid sjöstranden för att 
barken vid beredningen lättare skulle lossna.

För att befria tågerna från bark användes en sär
skild anordning. En några decimeter hög påle slogs 
ned i marken, på dess översida lades en hopvikt tyg
bit och över den ett stycke skinn, som knöts fast 
runt pålen. Korgbindaren satte sig vid beredningen 
på marken intill pålen, drog rottågerna mot den 
iordninggjorda kudden och skrapade dem med bak
sidan av en kniv. På så sätt drogs varje tåg några

gånger tills den var fri från bark och fukt. Sedan la
des den åter i vatten för att efter en tid på nytt be
handlas vid pålen innan den var färdig för bindning.

En annan metod vid rensningen var att man an
vände »alnslånga stycken ur en björkstam av tre 
fingers tjocklek». I ett sådant stycke klövs en 
springa som nådde till kubbens mitt. Genom denna 
drogs tågen tills den var befriad från bark. Var väd
ret dåligt, höll man till inomhus och knöt helt en
kelt ett skinnstycke ovanför knäet på högra benet 
och drog tågerna över skinnet tills bark och fukt 
var bortpressade. Tågerna kunde sedan lindas in i 
ett tygstycke och förvaras fuktiga i en kall källare 
för att hålla sig mjuka tills de på nytt skulle använ
das. På andra håll uppges att man lindade ihop rö t
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Fig 66. Förvaringskorg, tätbunden. R utm önstrad  m ed alrots- 
färgad bindtåg. L  18 cm, br 13 cm, h 6 cm.

Fig 67. Förvaringskorg med mönster av färgade tåger. Sten- 
sele socken.

Fig 68. Samma korg, lockets insida.

terna till en ring och förvarade dem torra. När de 
skulle användas, lades hela rotknippet i vatten för 
att rötterna skulle bli mjuka och smidiga. Innan 
själva bindningen började klövs bindtågerna mellan 
fingrarna.

tetsben från renen. Från Vilhelmina berättar en 
uppteckning att stödtågen kallades »röggtåga», d v s  
ryggtåg, och bindtågen »sömtåga», d v s  sytåg, ter
mer som i sig är mycket talande. Den samiska täta 
bindningstekniken över två stödtåger kallas »lapp
stick».

Bindningen
Vid bindningen av tågerna användes en kniv och en 
benpryl. Denna kallas på samiska salpek, en term, 
som enligt Bo Sommarström endast finns på sydsa- 
miskt område. Den skall vara gjord av ett extremi-

Föremålsformer och 
användningsområden
Det gamla korgmaterialet kan indelas i några få hu
vudgrupper med hänsyn till korgarnas användning.
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Fig 69. Ostjakisk förvaringskorg med locket fasthållet m ed  Fig 70. Föruaringskorg med locket fasthällel med läderrem
läderremmar. Bindningen bildar e t t  kedjestygnsliknande mar. Västerbotten,
mönster genom a t t  tågerna kluvits vid om tagningen av p å 
följande varv. Diam 33 cm, h 15 cm. Etnogr museet,  Sthlm.
Fig 71. Förvaringskorg med väggarna genombrutna av knutar, en tek- Fig 72. Reskorg med gångjärn och järnbeslag. Diam  
nisk detalj som annars mest förekom m er i ostkorgar i norra Norrland. 24,5 cm, h 21,5  cm. Har varit överklädd med säl- 
Selet, Lövånger socken. skinn. VM.

Inom varje grupp finns sedan ett stort antal form
varianter. Det visar sig också att olika korgtyper har 
olika spridningsområden.

Gruppen tätbundna förvaringskorgar med lock 
dominerar inom Västerbottens län. De varierar i 
storlek från de minsta med en diameter på ca 6 cm 
till stora korgar med en diameter på ca 60 cm. 
Som framgår av bildmaterialet kan de ha formen av

små runda flaskor med smal hals, vara ovala eller 
helt runda. Locken ligger ofta utanpå en låg hals, 
som är så utformad att då locket trycks på, sitter 
det fast även om korgen vänds upp och ner. Alter
nativt har locken en indragen sarg som trycks ner 
i korgens plana öppning. Ibland förekommer det 
att korgbindaren har pressat ut ett eller ett par 
varv av stödtågen utanpå korgen som en valk, vil-
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Fig 73. Förvaringskorg m ed locket fasthållet med läderrem
mar. Diam 16 cm, h 12 cm. Renbergsvattnet, Burträsk soc
ken. VM.

Fig 74. Förvaringskorg m ed mönster av färgade tåger. Ä lg 
sjö, Åsele socken.
Fig 75. Samma korg, lockets insida.

ken dessutom kan markeras ytterligare genom en 
extra söm av tåger. Dessa valkar har en praktisk 
uppgift eftersom de ger korgen ökad styrka, men 
utnyttjas också dekorativt. I denna korggrupp träf
far man också på många korgar som mönstrats ge
nom inslag av färgade tåger. I äldre tid användes al
bark, i nyare tid anilinfärger. Ofta har färgen blivit 
starkt blekt på utsidan eller helt enkelt målats över,

då korgen börjat bli gammal och sliten, men inuti 
kan man i stället tydligt studera de färgade mönst
ren. Förvaringskorgarna har använts för många ett 
hems förnödenheter från salt, kaffe och mjöl till 
snus, kaffekoppar och småföremål men också till 
kläder, mössor och värdesaker. Hit kan också räk
nas en mycket stor handtagskorg med lock och en 
klädkorg för tvätt i museets samlingar. Förvarings-
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Fig 77. Rund förvaringskorg utan lock. Mönster av färgade 
tåger. Norsjö socken.

Fig 79. Korg m ed uddkant. Diam 15 cm, h 9 cm. Grisbacka, 
Umeå socken. VM.
Fig 76. Virkkorg m ed hål i locket för  garnet a t t  löpa igenom. 
Diam 12 cm, h 13 cm. Börtingsberg, Stensele socken. VM.
Fig 78. Förvaringskorg utan lock. Diam 11 cm. Västerbotten. 
VM.

korgarna finns spridda inom hela länet och har för 
övrigt förekommit i hela Norrland. I samiskt korg
material är de vanliga och har där ibland locken 
fastknutna vid korgen med läderremmar eller gång
järn och lås av metall. De samiska korgarna är ofta 
tätare bundna och av tunnare tåger än de korgar 
man finner vid kusten. I Hälsingland har landets 
kanske största förvaringskorgar med lock bevarats,

några av dem har gångjärn, lås och handtag och 
uppges ha använts som färdkorgar på resor. Under 
beslagen finner man ibland rester av sälskinn som 
korgen varit klädd med. En speciellt samisk form är 
saltflaskan, som var hållbar och lätt för samerna att 
medföra under flyttningar.

Ostkorgarna utgör en annan stor grupp. De bands 
med genombruten botten för att vasslan skulle kun
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Fig 80. Tvättkorg m ed botten  av träspån lindade m ed  kluv
na tåger. Korgen är märklig genom  sin storlek. L 82  cm, 
br 46  cm, h 21 cm. Umeå stad. VM.

Fig 81. Handtagskorg med lock. Indelad i två sektioner.  
L 60 cm, br 40  cm, h 25 cm. Umeå stad. VM.

Fig 82. Förvaringskorg utförd  m ed stor  teknisk precision.  
Formen är här liksom i många andra korgar hämtad från fö 
remål i andra material, i de tta  fall från en driven metallpjäs. 
Diam 19 cm, h 20 cm. Sorsele socken. VM.

na pressas ut, men de genombrutna mönstren kom 
också att avteckna sig på osten, då den torkade, 
och hade alltså ett dekorativt värde. Ostkorgarna 
varierar i storlek från några cm, till ca 45 cm i dia
meter. Samernas ostkorgar har ofta mycket stora 
format trots att varje renko mjölkade mycket små 
mängder, osten var däremot fet och hade stor bety
delse så länge mjölkhushållningen var levande. Ren

ostarna röktes ofta i kåtaöppningen för a tt kunna 
förvaras över vintern. Den fasta befolkningen gjor
de i ostkorgarna både getost och vitost av komjölk. 
Ostkorgar förekommer i hela länet, men är mycket 
vanliga i inlandet och ovanliga nere i kustlandet. De 
har fått olika lokal utformning. I södra länsdelen, 
d v s  söder om Umeälven, förekommer enbart kor
gar med sicksackmönster i botten, se fig 83, medan
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Fig 84. Ostkorg. Diam 32 cm, h 10 cm. Åsele socken. VM.

Fig 83. Ostkorg m ed g en om bru te t  sicksackmönster, vanlig i 
södra Västerbotten. Diam 29 cm, h 6,5 cm. Vilhelmina soc 
ken. VM.
Fig 85. Ostkorg bunden med knutar omväxlande med m öns
terbundna varv. Diam 26  cm, h 4 cm. Västerbotten. VM.

norr därom korgar med bottenspiralerna åtskilda 
genom knutar dominerar, se fig 87. I detta område 
förekommer någon enstaka korg med sicksackmöns
ter och i Sorsele någon korg med båda mönsterty
perna blandade. Det förefaller som om spridning
en mot kusten följer samebyarnas sträckning. Kor
garna med knutar har använts av samerna i same
byarna Umbyn, Ran och Gran och i Norrbotten

medan sicksackmönstren har stor spridning i södra 
Norrland och övriga svenska landskap. Man skulle, 
som Lithberg, påpekat, kunna förmoda att de med 
knutar gjorda korgarna är en arktisk företeelse, som 
från samerna spritt sig till nordborna. Teorin faller 
dock på att typen förekommer i Norge, bl a i Tele
marken, och f ö ej har någon spridning utanför 
Norden. I Hälsingland har de utformats med en ka
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Fig 86. Ostkorg med hög vägg. V  Ormsjö, 
Dorotea socken.

Fig 87. Ostkorg, bunden m ed knutar, 
av den ty p  som  är vanlig norr om Ume- 
älven. Diam 27 ,5  cm, h 6,5 cm. Väster
botten. VM.

rakteristisk detalj — början har gjorts som ett runt 
hål med ett kors, vilket alltså sitter mitt i korgens 
botten. Även från Värmland, Dalsland och på Got
land finns uppgifter om liknande korgar. Ostkorgar 
kunde tillverkas av både gran- och björkrötter, men 
på sina håll påpekar man att björkrötter föredrogs, 
då de inte gav någon smak av kåda.

En korgtyp med spridning endast i kustlandet är

såkorgarna, »sesskorgarna», som man bar med hand
tag på armen. De är tätbundna, av ganska breda tå
ger, har handtag av trä och en liten extra ring under 
botten som fot. Flertalet är bundna med omtagning
ar på varje varv, men det finns också exempel på 
mönsterbindningar. De förekommer i hela kustom
rådet och i Åsele lappmark. Egendomligt nog upp
ges i lappmarkerna att man använde spånkorgar el-
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Fig 88. Såkorg. Diam 35 cm, h 17,3 cm. Åsele  
hembygdsgård.

Fig 89. Såkorg med trähandtag lindat m ed  tåger. 
Diam 35 cm, h 20-35 cm. Rödviken, Burträsk sn.

Fig 90. Samma korg, detalj av handtagets fäste se t t  från utsidan av korgen.  

Fig 91. Samma korg, detalj av handtagets fäste se t t  från insidan av korgen.

ler tillfälliga kärl av någon sort vid sådden, trots att 
man använde ostkorgar och förvaringskorgar bund
na av rötter. Det tycks också som om såkorgen av 
rottåger vore lokalt bunden till övre Norrland och 
en särform för denna landsdel.

En speciell förvaringskorg utgör brödkorgarna. 
De kan vara tätbundna, ibland med mönster i bind
ningen, eller ha sidor genombrutna av sicksack

mönster. De har då ofta handtag på korgens kortsi
dor. De flesta korgar av denna typ är ovala, men 
även trekantiga korgar ibland av stort format före
kommer, avsedda för i trekant vikt tunnbröd. Be
tydligt vanligare är emellertid en typ av helt genom
brutna, luftiga korgar, vars bottnar vanligtvis består 
av träspån som lindats med rottåger och sinsemellan 
bundits samman. Väggarna i dessa korgar består av
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Fig 92. Brödkorg på  fo t .  Modellen uppges vara från 1 799. 
Diam 23 cm, h 9 cm. Västerbotten.

Fig 94. Brödkorg m ed väggarna genombrutna m ed knutar. 
L 30 cm, br 22 cm. Ånäset, Nysätra socken. VM.

bindtåger lindade runt okluvna stödtåger som lagts 
i glesa sicksackmönster. De har ofta fyra små fötter. 
De är fyrkantiga eller ovala och har i senare fallet 
gärna uppsvängda sidor, se fig 99. Enligt Lithberg är 
de vanliga i Hälsingland och Ångermanland, vilket 
svarar mot en tätare förekomst i Västerbottens söd
ra socknar. Han anser att de påverkats av silverfor
mer från 1700-talets slut. Samma teknik med linda

Fig 93. Brödkorg pä  fot. Överkalix socken, N orrbotten .

Fig 95. Brödkorg. Diam 21 cm, h 11 cm. Bullmark, Sävar 
socken. VM.

de bottnar förekommer i enstaka små handtagskor- 
gar. I länsmuseets samlingar finns ett par stora kor
gar, en handtagskorg och en tvättkorg i samma tek
nik, vilka dock har tätbundna väggar. Se fig 80 och 
81.

En typ av bundna korgar, som helt saknas i Väs
terbotten och Norrbotten, är förningskorgarna, of
ta mycket konstrikt bundna handtagskorgar, som
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Fig 99. Brödkorg med genombrutna väggar och högre k o r t 
sidor av den typ  som anses vara gjord efter silverformer från 
1 700-talet. L 31,5 cm, br 22 cm, h 9 cm. Västerbotten. VM.
Fig 100. Samma korg, bottnen. M ittpartie t är g jor t  av e t t  
träspån lindat med tåger.

Fig 96. Bestickkorg från Ånäset,  Nysätra sn. Med gen o m 
bruten skiljevägg, k rön t med uddar. L 33,5 cm, br 17 cm, 
vägghöjd 6 cm. VM.

Fig 97. Brödkorg med botten av träspån lindade m ed tåger. 
Stöcksjö, Umeå socken.
Fig 98. Liknande korg, detalj av bo tten  och sida.

förekommer i stora delar av landet, i Skåne, Ble
kinge och Hallands skogsbygder, Västergötland, Bo
huslän, Dalsland, Värmland, Roslagen, Sörmland, 
södra Norrland, Jämtland, Härjedalen, Dalarna och 
Ångermanland (dit Nordmaling hör). I Jämtland

finns en typ med cirkelformiga genombrytnings- 
mönster, som är besläktade med norska korgar.

Av rötter har i övre Norrlands lappmarker förr 
tillverkats rep av framförallt granrötter, vilka an
vänts som notrep och nät-telnar samt av samerna
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Fig 101. Korg på  låg fo t .  Diam 38 cm, h 15,5 cm. Söråsele, 
Åsele socken. VM.

Fig 103. Brödkorg. Idvattnet,  Vilhelmina socken.

HiES&r

som kastrep. Drake omtalar sådana från Pite och 
Lule lappmarker. I Västerbotten har de tillverkats 
framförallt i Malå och Sorsele socknar. Gränsområ
det mellan Sorsele, Arvidsjaur och Arjeplog har en 
gång varit så berömt för de notrep, som där förfär

Fig 102. Brödkorg. Diam 22 cm, h 5 cm. Lajksjö, Dorotea  sn.

Fig 104. Brödkorg med bo tten  av trä. Baksjöberg, Fredrika 
socken.

digats i stor skala för försäljning, att trakten kallas 
»repriket». I dessa trakter tillverkades också fiskkas
sar av granrötter, helt genombrutna.
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Korgslöjdarna

Frågar man vem som tillverkade bundna rotkorgar 
och hur de spreds får man många olika svar. Att det 
varit en hemslöjd i ordets egentligaste mening är 
helt klart vad beträffar Västerbottens inland. Av 
uppteckningsmaterialet framgår, att både män och 
kvinnor kunde syssla med denna slöjd, dock kanske 
företrädesvis kvinnor. Ibland omtalas att mannen 
kunde göra såkorgar och kvinnorna ostkorgar, men 
en sådan arbetsfördelning är inte generell.

I lappmarken träffar man både svenska och sa
miska slöjdare. Man kan också i allmänhet namnge 
den som tillverkat en viss gammal korg och än i dag

träffa korgslöjdare, som är bärare av en tradition 
som levt inom familjen utan påverkan av hemslöjds- 
kurser och liknande. Dock framgår att korgslöjdar
na i början av 1900-talet var ganska fåtaliga och att 
de som var duktiga hade många beställningar på 
korgarbeten. Så t ex berättar fru Viktoria Larsson, 
Dorris, Vilhelmina (f 1871), att hon som getarflic- 
ka i Strömnäs lärt sig binda ostkar av en gammal 
kvinna, som hette Karin Grahn. Hon säger sig i bör
jan av 1900-talet vara den enda i Vilhelmina som 
sysslar med sådant arbete och hon har en inkomst 
av 50-60 kr per år av sin slöjd. I Gafsele sades vid 
samma tid Eva Nyberg vara en av de sista korgslöj
darna till vilken, som tidigare nämnts, hemslöjds
föreningen sände sin stipendiat från Tärna.

Emma Andelius berättar i artikeln i Västerbot
ten 1932 om sitt möte med Eva Nyberg: »Eva kan 
konsten att binda rotkorgar hon, men så har hon 
också praktiserat i nära åttio år. Redan vid sju års 
ålder tävlade hon och en jämnårig lappflicka om 
vem, som kunde komma hem från getarskogen med 
den finaste korgen. Vad det blev av lappflickan vet 
jag ej, men att Eva förblivit en skicklig korgbinders- 
ka i alla sina dagar, därpå har vi många bevis intill 
den tid som är. Aldrig snål om sin konst, har hon 
frikostigt lärt ut den. — Förr bundos korgar allmänt 
här i Gafsele, sade mig en gammal man, som i sin 
ungdom mindes, hurusom vid skördetiden rötter 
drogos upp ur myrar och dikeskanter för att vid 
rodden till och från arbetet i utmarkerna av flitiga 
kvinnohänder formas till korgar. Att sådana värde
rades högt även på den tiden framgår av vad en 
kvinna berättade för mig. Hon visade en ostkorg 
bunden för c:a 50 år sedan. Den skänktes till hen
nes mor, som blev så förtjust över gåvan att hon 
klippte sju alnar ulltyg ur väven och gav till korg- 
binderskan.»

Ursprunget till korgslöjdstraditionen i Rönäs, 
Tärna, brukar ofta förknippas med Ernst Johans
sons lärlingstid i Gafsele hos Eva Nyberg. Frågan 
kan emellertid inte besvaras med en hänvisning en
bart till detta initiativ av hemslöjdsföreningen. I ett 
brev till Emma Andelius 1935 skriver nämligen 
Signe Samuelsson själv: »Klara (Samuelsson, Signes 
dotter) har bett mig upplysa om att vi har lärt oss 
binda korgar av min svärmor Dorotea Samuelsson. 
Hennes föräldrar var inflyttade från Dorotea till

Fig 105. Eva N yberg i Gavsele, Åsele, 1928. F oto  Nordiska  
museet.

268



Fig 106. Korgbinderskan Brita Grahn,
Örnäsudden, Sorsele. F oto  R o b er t  
Lundgren.

Tärna och de voro av svensk härkomst, men min 
svärmor sade i sin livstid, att hennes make hade lärt 
sig binda korgar av en lappkvinna. Dorotea Samuels
son var faster till Lars Larsson. Hans söner är gans
ka skickliga slöjdare i hornarbeten och träslöjd. En
ligt min svärmoders uppgift har hon lärt sig binda 
korgen av sin moder. Det förekom bara ostkorgar 
på den tiden, ända tills fru Andelius utarbetade 
(skriften) »Lapska korgar».

Uppenbarligen var inte Eva Nyberg så ensam om 
sitt kunnande, som det. antagits. I sin officiella rese
berättelse till Stiftelsen Lars Hiertas minne uppger 
också Emma Andelius att hon i det samiska ålder
domshemmet på örnäsudden sammanträffade med 
»den gamla Brita Grahn, som sysslar med korgbind
ning». Brita, som tidigare bott i Grannäs, var en i 
Sorselebygden välkänd korgbinderska, som det än
nu berättas om.

I kusttrakten kan man däremot mycket sällan 
namnge den som gjort de korgar som finns kvar. 
Dels kan de vara så gamla att man inte längre minns 
vem det var, dels är de köpta och inte tillverkade i 
gårdarna. På många håll uppges, att de bundna kor
garna — särskilt såkorgarna — tillverkades av samer.
I Nordmaling talas om en »Lapphinrik», i Nysätra 
om en »lappstinta», i Burträsk och Sävar talas om 
en gumma, som kallades »Lappmaria». I Sävar berät
tas a tt samerna förr i världen om vintern kom ner 
och bodde i bagarstugorna och under sin vistelse 
där tillverkade och sålde korgarbeten. I Burträsk 
lever traditionen om en gammal samekvinna som 
tidvis bodde inhyst i en liten stuga i Lappvattnet. 
Ibland gav hon sig iväg till andra orter för någon tid. 
Detta skall ha varit under senare delen av 1800- 
talet. Såkorgar, ostkorgar och brödkorgar av hen
nes hand finns ännu kvar.
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Det finns många uppgifter som visar på att bind
ningen av rotkorgar varit en konst som samerna va
rit mästare i. Johannes Schef ferus skriver i sin stora 
bok Lappland på 1670-talet följande om de samis
ka rotkorgarna (återgivet efter den svenska översätt
ningen 1956):

Den fem te konsten består i att göra korgar. Här
om säger Samuel Rheen: »The äro och ganska be
händige att göra korgar.» Och denna konst är en av 
de för lapparna säregna och överallt känd, enär in
tet annat folk finnes, som kan tävla med dem här- 
utinnan. Korgämnet består av trädrötter, som stö
tas, blötas och klyvas i långa trådar, så att de kun
na böjas hur som helst. Johannes Tornceus säger 
härom: »De fläta korgar av alla slags trädrötter.» 
Flätningssättet är icke det bland andra folk brukli
ga utan tillgår så: Lapparna ta ringar — så stora som 
de vilja ha korgen — och sammanbinda dem, den 
ena ovanpå den andra, med dessa rotband så tätt 
som möjligt, tills den rätta höjden på korgen upp
nåtts. När de vilja vara särskilt noga, kunna de med 
sådan skicklighet få rotbanden så tätt ihop, att kor
gen icke läcker, om man häller vatten i den som i 
ett helt kärl. Korgarna ha icke alla samma utseende, 
en del äro stora, en del små. De flesta äro runda 
med lock, andra äro öppna med halvcirkelformigt 
handtag, i vilket de kunna bäras på armen, andra 
finnas också, som äro fyrkantiga och avlånga. Såda
na korgar användas icke blott av lapparna utan även 
ganska ofta av svenskarna; de skickas också utom 
lands på grund av sin varaktighet och prydlighet.

Han konstaterar alltså att de samiska korgarna 
är tekniskt sett annorlunda gjorda än de svenska 
korgarna vanligtvis är. Han beskriver bindningstek- 
niken som någonting speciellt. Korgarnas höga kva
litet framhålls — de görs så täta a tt de kan hålla 
vatten och de är så starka och vackra att de t o m 
går att exportera. Ingen annan kan tävla med dem i 
denna konst. Han beskriver vissa modeller på kor
gar, främst då förvaringskorgarna med lock av den 
typ som samerna själv använder, men talar också 
om handtagskorgar som troligen varit avsedda att 
säljas till svenskar.

Också den brevväxling som på 1760-talet förs 
mellan Ecklesiastikverket för lappmarken och Ma
nufakturkontoret visar, att man ansåg samernas 
korgslöjd vara av en speciell sort och kvalitet. Man

Fig 107. Förvaringskorg avbildad i Schefferus’ Lapponia i 
den franska upplagan tryck t  i Paris 1678.

har funnit denna slöjd vara i avtagande och vill gö
ra något för att återuppliva den så att den på nytt 
kan bli en viktigare handelsvara. Man planerar u t
bildning för samerna hos svenska korgmakare för 
att de skall få kunskap om vilka modeller som är 
moderna och efterfrågade i handeln. Vid samma 
tid föreslår också en till Umeå utsänd expert att 
handelsmännen i större utsträckning skall försöka 
organisera en handel med rotkorgar.

Petrus Laestadius skriver i sin Journal från 1827 
om sockenlapparna, att de är idoga människor och 
händiga i synnerhet till korgarbeten av tåger.

Även senare tiders traditionsuppgifter från Väs
terbotten visar, att tillverkning av bundna rotkor
gar varit vanlig bland samerna och att dessa korgar 
salu bjudits i hela länet.

I sin studie om sockenlapparna 1981 har Ingvar 
Svanberg tagit fram en rad traditionsuppgifter från 
södra Norrland om att man också där köpt de 
bundna rotkorgarna av samer. Även från Dalarna 
finns liknande uppgifter. Samerna tillverkade alltså 
en lång rad korgtyper för försäljning som man inte 
själv hade bruk för. De korgar samerna gjorde för 
eget bruk har alltid en mycket karakteristisk bind
ning. De är bundna över två relativt kraftiga stöd-
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Fig 108. Förvaringskorg. Har haft lock. Diam 18,5 cm, 
h 7,5 cm . V ästerbotten . VM.

tåger med relativt tunna och smidiga bindtåger. De 
är alltid oerhört tä tt och hårt bundna och stoppar 
för hårda påfrestningar under långa och många 
transporter. De karakteristiska föremålen är trans
portkorgar med lock, ostkar, saltflaskor och stora 
bärkassar främst använda i fisket.

Transportkorgarna är ibland formade så, att de 
är smalare i en ända som då sticks in i ackjans spets, 
öppning och lock är så utformade, att då locket 
tryckts på det inte ramlar av. Mindre korgar har 
dessutom ofta läderremmar att knyta fast locket 
med. De samiska ostkorgarna är hårt och tä tt bund
na och ofta förvånansvärt stora med tanke på de 
små mängder mjölk, varje renko gav. Slutligen är 
saltflaskan en föremålstyp som enbart använts av 
samer. Dess form för tankarna till liknande föremål 
i trä och metall, en gång använda som kruthorn och 
senare som brännvinskärl.

I svensk ägo kan man ibland hitta korgar med 
detta speciella samiska utseende, men oftast har de 
korgar, som gjorts för försäljning inte bara haft till 
andra behov anpassade former, som såkorgen, sked
korgen, bestickkorgen, sykorgen, förningskorgen, 
bjudkorgen osv,  utan dessa korgar har i regel bun
dits med mycket grövre bindtåger och med enbart

W m
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Fig 109. Förvaringskorg använd av samer. I korgväggen har 
stödtågen  i e t t  antal varv pressats u t så a tt  valkar bildats.
L 36 cm, br 27 cm , h 17 cm. Malå socken. VM.
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Fig 110. Saltflaska. Br 16  cm , dj 5 cm, h 22  cm . Stenbacken, 
A rvidsjaur sn, N orrbotten . VM.
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en stödtåg som stomme. Inom denna saluslöjd har 
vissa elegantare former utvecklats med mönster
bindningar i korgens väggar. Det återstår ännu myc
ket arbete att analysera det totala svenska rotkorgs- 
beståndet för att ur det kunna bättre urskilja det 
samiska materialet och avgöra vilken betydelse de 
samiska rotslöjdstraditionerna har haft.

Forskare som Sigrid Drake och Nils Lithberg var 
av den uppfattningen, att tekniken att binda rotkor
gar hos samerna är ett lån från kringboende nord
bor. Detta har skett i samband med andra kulturlån,

så t ex följer ostkorgen med mjölkhanteringen. En 
del benämningar på föremål gjorda av rottåger upp
ges även vara nordiska låneord.

Rotkorgar har stor spridning i Norden. Det är 
dock påfallande att inga korgar har så hög kvalitet 
ur funktionell och oftast även estetisk synpunkt 
som de samiska. De korgar som gjorts inom det ti
digare samiska bosättningsområdet för svenskars 
bruk har också mycket större formrikedom och 
estetisk kvalitet än motsvarande korgar utanför 
detta område.

Korgar från Nordmaling, Dorotea och Malå

Som tidigare berättats (i årets första kvartalshäfte) 
bedriver Västerbottens läns hemslöjdsförening och 
Västerbottens museum tillsammans och med hjälp 
av de lokala hembygdsföreningarna inventeringar 
av traditionell slöjd. De senaste årens inventeringar 
har rört fällar, fälltäcken och korgar i tre begränsade 
områden, Nordmaling, Dorotea och Malå socknar.
Vi har överallt m ött intresserade och välvilliga män
niskor som givit oss möjlighet att se och dokumen
tera ett överraskande rikt och varierat bestånd av 
gamla vackra föremål.

I detta sammanhang känns särskilt angeläget att 
få berätta om de korgar vi fann. Det kan tyckas 
märkligt att vi, femtio år efter Emma Andelius’ in
ventering av rotkorgsbeståndet i Västerbotten, kan 
finna »nya» modeller som vi inte känt till. Många 
frågar sig kanske, kan rotkorgen variera så mycket 
i ett landskap. Ja, tittar man på det gamla materia
let i museer och hembygdsgårdar, så ser man det. 
Ännu mer varierar formrepertoaren när korgar i en

skild ägo tas med, vilket följande bilder vill visa.
I Nordmaling dominerade följande korgtyper: 

såkorgar, handtagskorgar, bestickkorgar, brödkor
gar och sykorgar. Såkorgarna användes av kvinnor
na vid kornsådden; från en hink eller säck fick bar
nen fylla på såkorgen. Om vissa kvinnor berättas 
att de var så skickliga i att så, att de även kunde få 
så åt andra i byn.

Handtagskorgar, sk  bjudkorgar, skulle medföras 
med förning när det bjöds till bröllop. Brödkorgar
na finns i två olika utföranden, dels en större typ 
med tätbunden botten och korgväggar med omväx
lande tätbundna partier och genombrutna sick-sack- 
bårder. I dessa har det vikta tunnbrödet lagts upp. 
Dels finns en mindre typ med botten av träspån 
omlindade med tåger och genombrutna korgväggar, 
se sid 266.

Bestickkorgsmodellen har ofta inslag av färgade 
tåger av anilin.

Sykorgarna var små, runda eller ovala, korgar
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med mönsterbundna korgväggar.
I Dorotea fanns ostkorgar, brödkorgar och för- 

varingskorgar.
I materialet dominerar ostkorgen. Den har tä t

bundna väggar med sick-sackbård i botten, ibland 
med två sick-sackbårder och på de riktigt stora kor
garna (30-32 cm i diam), som samerna tillverkade 
renostar i, finns tre sick-sackbårder.

Inom Dorotea finns vidare brödkorgar med tä t
bundna bottnar och genombrutna korgväggar. Små 
tätbundna korgar med lock finns också, en sådan 
som saknar lock, uppges ha använts som Doroteas 
första kollektbössa.

En mer ovanlig rotkorg får väl den tätbundna 
kont från Avaträsk sägas vara, som återges på sid 
281. Den saknar tv  motsvarigheter.

I Malå fick vi se ostkorgar, förvaringskorgar och 
bärkassar.

Inom Malå där skogssamer finns, tycker man 
kanske att ett rikt korgmaterial borde finnas. Så är 
inte fallet; här verkar visserligen ostkorgen med 
knutar i botten och vägg ha funnits i vaije hem 
(även om det nu endast finns i ett fåtal), dock är 
andra korgar sällsynta. En uppgiftslämnare i Näs- 
bergsbränna, Malå, kunde berätta att ostkorgen 
skulle tillverkas av »björkångar», björkrötter som 
var långa, stadiga, sega och jämntjocka, dessa gre
nade sig inte. De växte på torr myrmark. Även gran

rötter gick att binda korgar med, hade en gammal 
samekvinna berättat, men dessa var mer tungarbe- 
tade.

En annan typ av rotkorg, »mars», en bärkasse av 
rot, användes i dessa trakter. Kassen var helt ge
nombruten och försedd med fässlor. Den bars på 
ryggen och kunde användas t ex när kött skulle bä
ras hem från en renslakt eller fisk från en fisketur. 
Dessa kassar gjordes av björk- eller grantåger. Släkt
skap finns med rotrepen, som också tillverkade i 
dessa trakter.

Sammanfattningsvis kan sägas att ju rikare sock
nen varit, desto flera variationer har rotkorgarna 
uppvisat. Rotkorgens användning har varierat 
starkt. I inlandet har tyngdpunkten legat på ostkor
gar och tätbundna förvaringskorgar, medan kust
bygden dominerats av såkorgar och prydnadskor- 
gar.

I dag tillverkas rotkorgar inte bara i Västerbot
ten, utan i hela landet. Ofta är det tunna, spröda, 
vackra rotkorgar i låga brödfatsmodeller med stjär
na i botten, som är så karakteristiska för korgar 
från Rönäs by.

När man ser alla de många vackra korgmodeller
na i de tre inventerade socknarna, så skulle man 
önska att korgslöjdarna med nytt intresse kunde 
studera sin egen hemtrakts korgar och av dem inspi
reras att göra nya »gamla» korgmodeller.

E tt ostrecept från Avaträsk, Dorotea 

40-50 l skummjölk
2-3 matskedar löpe (för mycket löpe ger hård 
ost)

Mjölken värms så att den blir ljum i en järn
gryta, löpet rörs ner och mjölken får sedan 
stå ungefär 1 timme. Därefter tänder man 
under grytan och rör om i mjölken, som får 
bli ganska varm, men inte koka. När ostmas
san sjunker mot botten, tar man upp den och 
pressar ur vasslan samtidigt som man ger os
ten rektangulär form. Sedan osten torkat och

fått kanter läggs den i saltlake ca ett dygn. 
Skummjölksost brukar lagras 2 1/2 månad. 
Får en lätt syrlig smak.

I Sandsjö, Åsele, uppges a tt osten fick ligga 
i saltlake en vecka. Lagrades sedan i en bytta 
med lock på i en sval, fuktig stenkällare.
Efter ett par månader var massan innanför 
skalet alldeles genomskinlig och välsmakande.

R ecep t efter Selina Svanlund. Ur VÄSTERBO TTEN  
1971 /4 .
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Nordmaling

Fig 111. Såkorg, »sesskorg», tätbunden. 
Indragen fotsarg under botten . Övre diam  
ca 30 cm , h 15-26 cm. D jupsjö.

Fig 112. Såkorg, »sesskorg», m önsterbun- 
den. Har haft trähandtag om lin dat m ed 
tåger. Indragen fotsarg, också m önster- 
bunden. D iam 37  cm, h 17 cm. Mullsjö.
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Fig 113. H andtagskorg m ed lock , 
»bjudkorg», tätbunden. Grönmålad. 
Järnbandet runt bo tten  senare till
sats. A nvänd då man bjöd till bröl
lop. 33 ,5x24  cm. Handtagens höjd
2 0 ,5  cm. Håknäs.

Fig 114. K org m ed lock. Har haft 
två grepar. Fotsarg. Terrin-form, 
troligen kopierad efter förem ål i 
porslin  eller metall, öppn in gens  
diam 30 ,5  cm, h 21 cm. Nordmaling.
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Fig 115. K org m ed  
lock. Har haft hand
tag. Fotsarg m ed knu  
tar. öppn in g  17x12  
cm, h 10 ,5  cm. 
Baggård.

Fig 116. B estickskorg för förvaring av knivar och gafflar. 
K orgen har inslag av anilinfärgade tåger i översta och ne
dersta varven i korgväggarna, sam t i mellanväggens övre 
parti, ö p p n in g  20 ,5 x 3 0  cm, h 8 ,5 -13 ,5  cm. Nordmaling.
Fig 117. B estickskorgens bo tten  gjord  av träspån, o m 
lindade m ed tåger. 27 x 1 7  cm.
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Fig 118. B estickskorg  
m ed genom bruten  udd- 
bunden vägg. Mellanvägg 
genom bruten  av tvä ra
der uddar. Fotsarg bun
den kring kluven s tö d 
tåg. öppn ingen  38x23  
cm , h 9 cm. Baggård.

Fig 119. B estickskorgens  
botten , genom bruten  m ed  
knutar. 31 ,5 x 1 6 ,5  cm.
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Fig 120. K org, »sykorg», 
m önsterbunden och gen om 
bruten. öppnin gens diam  14 
cm, h 11 cm. G enom brytn ing
ens höjd 1,3 cm. Baggård.

Fig 121. K org m ed genom bruten  vägg och fyra grepar. 
Delvis (albarks-)färgade tåger. Väggens nedre kan t bun
den över tre stödtåger, bo tten  över två stödtåger. Diam  
39 cm, h 14-15,5  cm . Mullsjö.

Fig 122. D etaljb ild  av grepe och genom brytn ing.
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Fig 123. K org m ed  g e 
nom bruten  vägg och tät- 
bunden botten . G enom 
brytn ing av korsställda  
uddar. Indragen fotsarg  
bunden m ed knutar 
m ed två om tag. 47x35  
cm, h 13 cm. G enom 
brytningens höjd  2 ,5  cm.

Fig 124. D etaljb ild  av 
kan t och genom brytning. 
Observera de diagonal
bundna tåger som  fö r
stärker kanten.



Fig 125. K org m ed gen om 
bruten vägg, tätbunden  
bo tten  och två grepar. G e
nom brytn ingen gjord m ed  
knutar m ed dubbla omtag. 
Diam 25 cm, h 10 cm. 
G räsm yr (inropad på auk
tion i Vännäsby).

Fig 126. D etaljb ild  av korg
väggen m ed delvis albarks- 
färgade tåger.
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Dorotea
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Fig 127. K o n t bunden av kluvna björkrötter. R ödm ålad. L oc
k e t fasthållet m ed läderremmar. Fässlor av läder. B o tten  42x42  
cm, h 49 cm. Avaträsk.

Fig 128. Ostkorg. Tillverkad av Brita H ellqvist från R ö r
ström , då hon som  11-åring var getare i Vallsjö 1897-98. 
A vsedd  fö r tillverkning av getarnas lilla m atsäcksost. Diam  
8 ,3  cm , h 5,5 cm. Brännåker.

Fig 129. O stkorg för tillverkning av liten ge to s t. Korgen  
bunden av Lisa Johanna Eliasson, Sörstrand, 1935. Diam
9,5 cm , h 5 ,5  cm. Brännåker.
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Fig 130. Ostkorg, samisk. 
M ed träplatta i bo tten  
m ed skurna ornam ent 
och borrade hål fö r  vass- 
lan. Bunden över tre h e
la stödtåger. Ö ppning  
17 ,5x16  cm, h 4 ,5  cm. 
D orotea (inropad på  
auktion  i Brännåker).

Fig 131. D etaljb ild  av 
den skurna och genom  
borrade bo ttenpla ttan  
av björk.



Fig 132. B rödkorg för  
»pickebrö» (tunnbröd  
bakat på rågsik t  och  
m jölk). M ed gen om bru
ten vägg och tätbunden  
bo tten . D iam u pptill 
40 cm, h 13 ,5  cm. 
Högland.

Fig 133. D etaljb ild  av 
bo tten  och korgvägg.
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Fig 134. B rödkorg m ed  
genom bruten  vägg och  
tätbunden botten .
Diam u pptill 23 ,5  cm, 
h 5 ,5  cm. D orotea  h em 
bygdsgård.

Fig 135. Korgen sedd  
uppifrån.

'  fil
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Fig 136. Förvaringskorg m ed lock. M önsterbunden vägg. L o c
k e ts  diam 7 cm, h 9 cm. D orotea  hem bygdsgård.
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Fig 137. Korg, tätbunden. Grönmålad. A nvänd som  D orotea  
kyrkas första  kollektbössa. Har troligen haft lock. Diam u pp
till 8 ,5  cm, h 7,5 cm. D orotea  hem bygdsgård.

Malå

Fig 138. O stkorg, »ostkar». G enom bruten  
bo tten  m ed enkla om tag av bindtågen ord 
nade strälform igt. D iam  15 cm, h 3 cm. 
Lainejaur.

m
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Fig 139. O stkorg, »ostkar». G enom bruten  
som  föregående korg, men m ed dubbla  
stödtåger. Troligen tillverkad av Anna 
Sara i Setsele. Diam 15 cm, h 4 cm.

Fig 140. Förvaringskorg m ed lock. Tät- 
bunden m ed kluvna bindtåger så a tt  e t t  
kedjestygnsliknande m önster bildats. 
Bunden över två stödtåger. Två mässings
plåtar, varav en fjädrande, har en gång 
låst locket. Diam 1 7 cm, h 8 ,8  cm. 
Karolinelund.
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Fig 141. Förvaringskorg m ed lock, samisk. 
Tätbunden. L ocke t ligger utanpå en utsvängd 
låg hals, så a t t  lo ck e t kan säkert pressas fast. 
B otten  1 4 ,5x13  cm.

Fig 142. Sam m a korg, den m önsterbundna  
bottnen .
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Fig 144. Bärkasse, »mars» (m öjligen av lapskans marseje, fisk
korg). G lest bunden av granrötter, svartnad. Har h aft läderfäss- 
lor. L 69 cm , h 37 cm. Malå hembygdsgård.
Fig 145. D etaljb ild  av bärkassens bindning. Den är bunden som  
e tt nät m ed sto lpar mellan varven. R oten  tvinnas som  e tt  rep 
allteftersom  öglorna binds. Två häl i varje långsida vid överkan
ten är om lindade m ed läderremmar. Där har fässlor löpt.

Fig 143. Förvaringskorg m ed lock, tätbunden. R ödm ålad  
m ed b lå tt ru tm önster. L o ck e t hålls fast m ed tunna tvinnade 
läderremmar. B o tten  17x12  cm, lockets diam 11,5  cm, h 
12 cm. Malå hem bygdsgård.



Om korgslöjdens senare utveckling

Tack vare Emma Andelius’ uppmuntran och det 
stöd hon kunde ge med en försäljningsorganisation 
blev byn Rönäs i Tärna den västerbottniska rotkorg- 
slöjdens centrum. Hennes beundran för korgbindar
na i Tärna är emellertid inte kritiklös. I den redan 
citerade reserapporten 1931 skriver hon att rot- 
korgsarbetet »flitigt och tacksamt bedrives av inne
byggarna i Rönäs... Både gamla och unga ägna sig 
åt detta arbete, som tillför familjerna en välbehöv
lig, ekonomisk fördel. Jag underhandlade med Tär
na prästerskaps och kommunalmän om möjligheten 
att få till stånd en å två timmars undervisning i den
na slöjd i den lilla folkskolan på platsen, där lämplig 
och villig lärarinna finnes — hustrun Signe Samuels
son. Jag hade nämligen funnit en del, icke fullgoda 
arbeten salu bjudna och måste därav anta att beund
rande mammor ej utöva nödig kontroll över arbe
ten som barnen utföra. En allmän sänkning av kvali
tetsnivån kan bli följden härav om skolan icke tar 
hand om undervisningen och inger den nya genera
tionen respekt för arbetet.»

Som vi sett utgår traditionerna i Rönäs ifrån 
Dorotea och Samuel Samuelsson. Fru Signe Samu
elsson, sonhustru till »Gamm-Samuel», och hennes 
dotter Klara, tillsammans med medlemmar av famil
jerna Rönér, Larsson, Burman, Kristoffersson och 
Samuelsson, för där arbetet vidare. Flera bybor 
som lämnat Rönäs, har fortsatt med sin slöjd och 
blivit leverantörer åt länets hemslöjdsförening på 
den ort, dit de flyttat.

Under 1940-talet kommer ibland Klara och 
Signe Samuelsson från Rönäs till Umeå för att de

monstrera korgbindning i samband med utställning
ar och andra arrangemang, korgarna saknas aldrig 
på hemslöjdens utställningar och man var mån om 
att alltid ha korgar inne till försäljning. En rotkorg 
var också den naturliga hedersgåvan i olika samman
hang, inte minst till kungligheter på besök.

Det ser inte u t a tt ha ordnats några kurser i ro t
slöjd förrän 1950. Då leder Sofia Rönér från Rönäs 
en kurs i Tärnaby. Under 1950-talet, då Åke Lid
ström är hemslöjdsföreningens konsulent, och un
der 1960-talet, Karin Lundholms konsulenttid, ord
nas så gott som varje år kurser i rotslöjd på olika 
platser i länet.

Under 1940-50-talen levererar mellan 10-12 per
soner rotkorgar till hemslöjden. Men fr o m 1960 
tappar man kontakten med slöjdarna i Rönäs, som 
nu fått ett mera närbeläget försäljningsställe i Tär
naby, Edvin och Karin Norbergs »Trolltrumman». 
Hemslöjden får under kommande år sina korgar 
från framförallt Alfhild Wahlberg, en Rönäsbo som 
flyttar ner till Umeå. Hon och hennes döttrar står i 
dag för en obruten tradition både då det gäller korg
tillverkning och relationerna till hemslöjden.

Försäljningsvärdena har stadigt stigit från de någ
ra hundra kronor om år, som Emma Andelius anger 
1919. Under 1965 köptes rotkorgar enbart till 
Hemslöjdsföreningens butik i Umeå för 8.300 kr 
och till Trolltrumman för 8.000 kr enbart från slöj- 
dare i Rönäs.

Under 1960-talet växer sig studieförbunden star
kare, olika sorters konsthantverk blir en allt vikti
gare del av deras kursutbud. 1966 tog Eivor Anders

289



son, konsulent vid Vuxenskolan i Skellefteå, initia
tiv till kurser i rotslöjd och skrev själv kursplan. 
Kurserna fick dispens och räknades som försöks
verksamhet. Intresset visade sig vara mycket stort 
— under 1968 ordnades 44 kurser med 297 deltaga
re, 1969 50 kurser med 369 deltagare, 1970 57 
kurser med 378 deltagare och 1971 78 kurser med 
536 deltagare. När det upptäcktes att kurserna gått 
på dispens i flera år, gjordes en utvärdering och det 
ifrågasattes starkt från centralt håll om de skulle få 
fortsätta, korgslöjden ansågs inte uppfylla kravet 
på att vara konsthantverk och därmed ett konstnär
ligt uttrycksmedel. Det var ju bara fråga om slöjd 
och den har studieförbunden inte ställt upp på 
centralt. Kravet på att få ha kurser var dock så stort 
att en studieplan till slut godkändes.

Också i Jämtland och Norrbotten har den bland 
samerna bibehållna korgbindningstekniken fått be
tydelse för traditionens fortlevande — fast på olika 
sätt.

I Jämtland är rotkorgsbindningen framförallt för
knippad med Gertrud Nilssons namn. Hon var lära
rinna och brukade tillbringa sina sommarlov bland 
samerna i Härjedalen. 1928 anger hon som det år 
då hennes intresse för rotkorgar på allvar väcktes. 
Hon lärde sig då av en av sina vänner bland samerna 
att binda korgar, något som hon alltsedan ägnat 
mycket tid och stort intresse. Till skillnad från 
Emma Andelius lärde hon sig göra korgarna själv 
och har också förmedlat sin kunskap på kurser, 
men framförallt har hon via utställningar och per
sonliga kontakter skapat ett intresse och spritt kun
skap. Hennes bok »Min sjuhundrade korg», som u t
kom 1968, är full av minnen från ett långt liv med 
korgslöjden, ofta förknippade med starka upplevel

ser från Härjedalens fjäll.
I Norrbotten är det en företrädare för de samiska 

slöjdar na själva, Asa Kitok, f 1893, som har för
tjänsten av att ha fört slöjdtraditionen vidare och 
att tillsammans med sina döttrar Ellen Kitok 
Andersson och Margit Kitok Åström ha utvecklat 
den till modernt konsthantverk. Socialantropolo
gen Tom G Svensson har ägnat Asa Kitok och hen
nes gärning en särskild studie, som bland annat be
lyser frågan om hur den kultursituation ser ut som 
tillåter att en gammal teknisk tradition för att till
verka bruksting kan leva vidare då bruksföremålen 
finner ersättning i nya industriellt massproducera
de ting i billiga material; hur denna teknik och de 
traditionella föremålen plötsligt kommer att spela 
en roll för kulturidentiteten, därmed får en ny köp
publik och förutsättningarna för utvecklingen av 
ett konsthantverk på denna traditionella tekniska 
grund uppstår.

De namnkunnigaste samiska rotkorgsslöjdarnas 
konstfulla arbeten, bundna med ytterst fina tåger 
är i dag dyrbara samlarobjekt, som aldrig saknas i 
de stora sameslöjdsutställningarna. Ännu i slutet av 
1940-talet arbetade Asa Kitok i all tysthet med 
denna nedärvda rotslöjdstradition. Genom initiativ 
från Samernas folkhögskola i Jokkmokk kom så 
småningom kurser i rotslöjd till stånd med Asa 
Kitok som lärare. I den allra första kursen deltog 
dottern Ellen, Jokkmokk, som i Konstnärscentrums 
tidning (1977:1-2) uttrycker sig så här om sitt ar
bete:

»Jag har valt rotslöjden och vill värna om den, så 
a tt jag i det moderna hemmet med dess möjligheter 
har någonting kvar av den kultur, som jag känner 
mig tillhöra med hela själen.»
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Här finns mer att läsa:

EMMA BERGSTRÖM-ANDELIUS Kring polcirkeln  
på spaning efter gamla rotkorgar. I VÄSTER
BOTTEN 1932 .

ARNE BIÖRNSTAD Korg och korgflätning. I Kul
turhistoriskt lexikon för nordisk m edeltid, bd 
IX. Malmö 1964 .

AXEL-MAC-NUS CARLSSON Västerbottnisk korg
slöjd. I Norrland i ord och  bild, 1928:43 , s 6.

SIGRID DRAKE Västerbottenslapparna under förra 
hälften av 1800-talet. Uppsala 1918 . N y uppl 
Umeå 1979.

GUSTAF VON DUBEN Om Lappland och Lappar- 
ne. Stockholm  1873 . N y uppl Stockholm  1977.

OSSIAN ELGSTRÖM Hyperboréer. Stockholm  
1922.

NILS LITHBERG Svensk korgslöjd. I Rig 1921.

PETER LUNDKVIST Bundna rotkorgar i norra
Sverige. Stencilerad uppsats i etnologi. Uppsala 
universitet, höstterm inen 197 3.

ERNST MANKER De svenska fjällapparna. S tock 
holm  1947 .

JAN HENRIK M UNKSGAARD Kurver. Oslo 1980 .

GERTRUD NILSSON Min sjuhundrade korg. Borås 
1968.

ANNA-MAJA NYLÉN Hemslöjd. Lund 1968.

OSSIAN OLOFSSON Rep av rot och  näver. I N O R R 
BOTTEN 1936.

INGA LISA PETERSSON Möte med Gertrud Nilsson. 
I Hemslöjden 1 9 6 8 /2 , s 42.

JOHANNES SCHEFFERUS Laponia. Franska uppl 
Paris 1678 . Svensk uppl i Acta lapponica VIII. 
Uppsala 1957.

INGVAR SVANBERG Sockenlappar. Etnologiska  
institutionens småskriftsserie 31. Uppsala 1981 .

TOM G SVENSSON K ontinuitet och förändring in
om  samisk rotslöjd. I By og Bygd, bd XXVI.
Oslo 1978 .

VÄSTERBOTTENS-KURIREN 11/1  1931 Osigne
rad artikel: Av myrarnas björkrötter.

VÄSTERBOTTENS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING  
1909-1919 . Umeå 1919.

ARVID WALLA Vi binder med taeger. Oslo 1968 .

HEMSLÖJDSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE avgivet 
den 10 dec 1917 , del I-II. Stockholm  1918.

KATARINA AGREN Om korgar. I VÄSTERBOT
TEN 1969.

KATARINA ÅGREN Korgtraditioner i Västerbotten. 
I HEMSLÖJDEN 1979:1, s 21.

KATARINA ÅGREN Tankar kring en rotkorg.
I Handlag, red Birgitta Watz-Wåreus. 1979 .
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Egyptienne
Clarendon heter det typsnitt som formar 
namnet på tidskriften

Västerbotten
Det är ett utpräglat annons- och reklam
snitt av typfamiljen Egyptienne. Karaktären 
är mycket speciell och redaktionen kände 
starkt när den började arbeta med detta häf
te att Egyptienne inte är någon riktigt bra 
rubrikstil för texter och bilder om spröda, 
tunna rotkorgar.

Egyptienne uppträdde som trycktyp i 
början av 1800-talet. Dessförinnan hade sti
len förekommit som skyltbokstäver, utsåga
de i trä och metall eller målade med platt
pensel. Man kan misstänka att det är just i 
målning med plattpensel som bokstäverna 
fått sin karakteristiska form. Särskilt schat
teringarna ser ut som tvärställda penseldrag. 
Typfamiljens namn brukar förklaras med 
det stora intresse för Egypten som uppstod 
efter Napoleons fälttåg dit. Något släktskap 
med egyptiska bokstäver finns i varje fall 
inte.

Detta häftes rubrikstil är alltså inte egyp
tienne — som vi aviserade i förra häftet. Vår 
logotyp får motivera den uppmärksamhet 
vi ägnar stilen. Vi återgår i stället till Basker- 
ville som under ett antal årgångar varit vår 
fasta rubrikstil.

Många av uppgifterna i jubileumsserien 
kring typografi har hämtats ur boken Bok- 
stavsformer och typsnitt genom tiderna av 
Valter Falk. Den är utgiven på Prisma 1975 
och ett av de mest fullständiga verk som 
finns i ämnet — även internationellt. Boken 
är slut på förlaget sedan länge och hittas 
nog lättast på antikvariat.

E gyptienne i rubrik och ingress från en annons i 
U m ebladet den 13 ju li 1888 — knappa tre veckor 
efter stadsbranden.

SVEA.
Från och med denna dag gamla och nya fBrsåkringar tecknas 1 Svea mot dubbel 

premie 1 staderna och 50 prooents förhöjning för 5ftlka risker, genom WUh. d ias.
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VÄSTERBOTTENS MUSEUM, UMEÅ:

•  KORTA MÖTEN
En stor retrospektiv fotoutställning av Stig T Karls
son.

•  SE VERIN NILSSON 1846-1918
Museet i Halmstad har sammanställt en presentation 
av denne klassiske fotograf, målare, tecknare och 
samlare.

•  KOR G H AN TVERK I BOTS WAN A
Kring en donation av bundna korgar från ett afri
kanskt land.

•  FAY GODWIN
En brittisk landskapsfotograf.

SKOGSMUSEET, LYCKSELE:

•  BILDER FRÅN E TT SVUNNET LYCKSELE  
Gamla bilder från Lycksele.

•  Basutställningen kring skogen och skogsbruket, 
som är under byggnad, kan beses i sina färdiga delar.

SKELLEFTEÅ MUSEUM:

•  LIN, LÄRFT, DRÄLL, DAM AST
En utställning om linets traditionella odling, bered
ning och användning.

•  FÖR HAND -  REDSKAP, VERKTYG OCH 
SLÖJD

Västerbottens läns hemslöjdsförening presenterar 
produkter som bl a bygger på äldre förlagor från 
länet. I samband med denna utställning anordnas 
praktiska slöjddemonstrationer.

•  JEN NY NYSTRÖM  -  INTE BARA TOMTAR 
Om en folkkär konstnär och hennes bilder.

•  PÄ SNÖ
Skidåkning förr och nu — i allvar och lek.
En vandringsutställning från Västerbottens museum.

•  Den industrihistoriska basutställningen är natur
ligtvis också öppen.

Museernas öppettider i jul —se kommande annonser.

I nästa nummer Med anledning av hembygdens år inleds nästa år
gång med en presentation av länets hembygdsgår
dar och hembygdsföreningar.



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


