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bildtexten    
Lundmarks speceriaffär i korsningen Götgatan–Skolgatan i Umeå 

1920. Staden Umeå var under Stig Lindbergs barndomsår fort-

farande en borgerlig småstad, även om den första större industrin, 

det Scharinska träsliperiet, etablerats 1909. Förvaltning och ut-

bildning präglade tillsammans med militären staden – två rege-

menten hade några decennier tidigare förlagts dit. De flesta av 

Umeås vid den här tiden ca 5 000 invånare arbetade vid de of-

fentliga inrättningarna eller med handel och hantverk. Många var 

tjänstefolk, pigor och drängar till tjänste- och handelsmän. Anta-

let bilar var få och det var fortfarande vanligt med hästdynga på de 

kullerstenskantade gatorna.
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Stig Lindberg var en av Sveriges mest mång-
sidiga konstnärer och formgivare. De flesta 
svenskar har nog en relation till hans verk. 
Som kreativ formgivare och småningom konst-
närlig ledare för Gustavsbergs porslinsfabrik 
under mer än 40 år har han satt sin prägel på 
många av de föremål vi har och har haft om-
kring oss. Dessutom har han som lärare och 
professor på Konstfackskolan 1957–72 stimu-
lerat flera generationers konstnärer och konst-
hantverkare.

Stig Lindberg hade ett brett verksamhets-
fält, inte bara inom den keramiska världen 
utan också som formgivare av porslin-, glas- 
plast- och textilföremål. Som illustratör mö-
ter vi honom i många av Lennart Hellsings 
barnböcker. Dessutom har han arbetat som 
fri skapande konstnär, som skulptör, målare 
och emaljmålare. Han har utfört ett flertal 
offentliga konstnärliga utsmyckningar i Sve-
rige och utomlands.

Stickan från Umeå 

Stig Lindberg föddes i Umeå 1916 som yngst 
av fem syskon. Fadern hade varit yrkesmilitär 
men blev senare länsarbetsdirektör och mo-
dern arbetade först som lärarinna och senare 
som yrkesvägledare på arbetsförmedlingen. I 
en artikel i Västerbottens-Kuriren 1975, i sam-
band med att tidningen firade sitt 75-årsjubi-
leum, skrev han under rubriken ”Vi blev 
generationen som flyttade från stan” om upp-
växtåren i Umeå:

Själv var jag under denna tid ett högst 
välartat gossebarn. Jag måste ha varit 
mycket söt i mina ljusa lockar och min 
lilla halmhatt med röda band – alla 
tanters förtjusning och skolfröknarnas 
utvalde lille älskling. /…/ Min barn- och 
ungdomstid i Umeå på 20- och 30-talet 
framstår i dag med den distans som de 
många åren och ett allt mer svikande 

Stickan från Umeå 
G U L L - M A R I  R O S E N

Stig Lindberg blev med tiden en högt prisad konstnär och industridesigner, 

inte bara i Sverige utan även långt utanför landets gränser. Här i Västerbotten 

kan vi känna oss extra stolta eftersom han är född och uppvuxen i Umeå.  

Stig Lindberg har dessutom berikat vårt län med flera mer eller mindre 

offentliga utsmyckningar.

2

Stig Lindbergs konstnärliga uttryck växte snabbt och på bara några år utmanade  
han mer traditionella föreställningar om hur keramik kunde eller skulle se ut.
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Stig Lindbergs små keramikserier numrerades. Här är det vännen och konstnärskollegan  
Olle Blomberg som uppvaktats med nummer 1 i samband med sin 50-årsdag 1959.
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minne ger, som en rad av obegripligt 
lyckliga år. /…/ I min barndoms värld 
tycks det mig inte heller ha funnits några 
fattiga, inga olyckliga, inga orättvist 
behandlade. Alla klasskillnader som jag 
ju inte kunde undvika att observera 
betraktade jag som temporära tillfällig-
heter. En gårdskarl vann ju högsta vinsten 
och en dunderrik grosshandlare stod på 
näsan!

Lindberg berättar också att hela staden då 
var en lekplats och samlingsplats – på gatorna 
spelades boll, vid kajen hände alltid något 
spännande, i älven badades det. Mest spän-
nande var Platsen, Nytorget (där Länsstyrel-
sen nu ligger), som låg helt nära barndoms-
hemmet. Där slog sig besökande cirkusar ner 
och där firades Barnens Dag. Just livet kring 
cirkusen var lockande med djur och spän-
nande människor och han tillbringade många 
timmar som handräckare där under sin upp-
växt. Smeknamnet Stickan fick han vid den 
här tiden, delvis för att han var en mycket 
smal och spinkig yngling, och så hette han ju 
Stig.

Den lyckliga uppväxten i Umeå har säkert 
bidragit till att ge den trygghet och självsä-
kerhet som han kom att bära med sig genom 
livet. Han var inte rädd att prova något nytt. 
Genom kreativa lösningar var allt möjligt 
och värt att prova. Sannolikt har även den 
nära kontakten med det färgstarka främman-
de cirkuslivet gett många influenser till sena-
re bildframställningar som ju ofta präglas av 
färg och fläkt, flykt och rörelse.

Stig Lindberg skickade personliga julkort till sina vänner, däribland  
Olle och Hertha Blomberg på Tuggengården utanför Lycksele.
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Han gick i läroverket åren 1927–34. I VK-ar-
tikeln berättar han att de lärare, som sökt sig 
upp till den avlägset belägna staden Umeå, 
ofta var säregna, starka personligheter, även 
om de kanske inte alla gånger var så pedago-
giska. En av dem var teckningslärarinnan Maja 
Beskow, som genom sin krävande undervis-
ning gav många elever en ovanligt stimule-
rande utbildning. Hon har haft stor betydelse 
för det tiotalet läroverkselever som kom att 
ägna sig åt konstnärligt arbete och som till-
sammans bildade en pionjärgeneration i det 
västerbottniska konstlivet. Flera av dem, som 
Kjell Rosén, Olle Blomberg, Vera Frisén, Ber-
til Johansson (Bajo) och bröderna David och 
Stig Wretling, alla borgarbarn i Umeå, sökte 
sig efter läroverksstudier till Stockholm för 
att gå på konstskola. Några av dem återvände 
till hemstaden, såsom Bajo och Stig Wret-
ling, medan Olle Blomberg bosatte sig i 
Tuggensele, några mil från Lycksele. Andra 
stannade kvar i huvudstaden och verkade 
därifrån. 

Utbildning, arbete och vänskap

Stig Lindberg var några år yngre än de ovan 
nämnda och han sökte sig till Tekniska sko-
lan (nuv. Konstfackskolan) i Stockholm som 
nittonåring 1935. Han yrkesval stod mellan 
musiken och bildkonsten men på grund av 
en fingerskada kunde han inte ägna sig åt 
musik på professionell nivå. Den enda yrkes-
inriktning inom bildkonsten som föräldrarna 
kunde acceptera var läraryrket varför Stig 
sökte sig till teckningslärarutbildningen. 

Efter två år som elev på Tekniska skolan sökte 
han sommararbete på Gustavsbergs porslins-
fabrik. Den dåvarande konstnärlige ledaren 
Wilhelm Kåge blev hans handledare och 
också den som mot slutet av sommaren er-
bjöd honom anställning. Stig Lindberg kom 
sedan att bli Gustavsbergsfabriken trogen 
under drygt 40 år. Han har formgivit många 
av Gustavsbergs serviser även om hans fajans-
arbeten kanske är mest nyskapande. Just på 
fajansens vita glasyrer kunde han få utlopp 
för sitt kreativa bildskapande. Han var också 
en av pionjärerna när det gällde att utveckla 
emaljmåleriet, genom att väcka en gammal 
teknik till liv igen. Den skulle visa sig så funk-
tionell och uppskattad till bland annat of-
fentliga utsmyckningar.

Även om Stig Lindberg var verksam i 
Stockholm höll han kontakt med sina hem-
trakter. Under 1940- och 1950-talen var fle-
ra av de ovan nämnda konstnärerna bosatta i 
Stockholm. Familjerna Rosén, Blomberg och 
Lindberg hade ett livligt umgänge under 
denna tid. Det var ofta glada fester med 
mycket musik och konstdiskussioner. Olle 
Blomberg var då konservatorsassistent på 
Nationalmuseum och Kjell Rosén en etable-
rad konstnär. Blomberg sökte sig efter en svår 
sjukdomstid tillbaka till Västerbotten i bör-
jan av 1950-talet, han renoverade hustrun 
Herthas hemgård i Tuggensele. På Tuggen-
gården finns många bevis på den långa kon-
takten med Stig Lindberg i form av brev och 
de fyndiga julkort som han skickade årligen 
till sin bekantskapskrets.

7

Redan i början av 1940-talet visade Stig Lind-
berg upp sina verk i Gustavsbergs regi. Hans 
ljusa fajanser i folkviseton bröt mot tidens 
konstideal och väckte stor uppmärksamhet. 
På 1950- och 1960-talen visades hans arbeten 
på många stora internationella utställningar, 
och han förärades flera guldmedaljer. 

Först i början av 1960-talet framträdde Stig 
Lindberg på olika sätt i Västerbotten. Han 
fick flera större offentliga uppdrag som vi än i 
dag kan beskåda i Umeå, Skellefteå och Bur-
träsk. Hans konstnärliga verksamhet visades 
också på Västerbottens museum 1962, sam-
ma år som En bok om Stig Lindberg av Berndt 
Klyvare och Dag Widman, utkom.

Utställningarna i Umeå

Många konstnärer ville vid början av 1960-
talet testa andra underlag för sitt måleri än 
duk. Vid Gustavbergs porslinsfabrik användes 
emaljering vid tillverkningen av badkar, och 
där kunde ett gäng väl etablerade konstnärer, 
i samarbete med Stig Lindberg, experimen-
tera med den nyväckta emaljtekniken. De 
som sökte sig dit var Sven X:et Erixson, C.O. 
Hultén, Lage Lindell, Egon Möller-Nielsen, 
Endre Nemes, Acke Oldenburg och Eje 
Öberg. Det var resultatet av dessa övningar 
som visades upp på den vandringsutställning 
som i februari 1962 visades i Västerbottens 
museum under titeln ”8 emaljmålare”. Den 
färgsprakande utställningen blev mycket väl-
besökt och uppskattad av umeborna. 

Senare samma år visade Västerbottens 
museum en separatutställning av Stig Lind-
bergs keramiska konst kompletterad med 

Två av flera tecknade förlagor till reliefen ”Folkvisan”  
finns numera i Stiftelsen Helge Lindens minne ägo.
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skisser och målningar. Även denna utställ-
ning var en vandringsutställning framtagen 
av Gustavsbergs porslinsfabrik, samman-
ställd för att fira 25-årsjubileet av Stig Lind-
bergs insatser där. Den visades på många 
platser i Sverige och i Umeå berättade konst-
nären själv underhållande och roligt om de 
senaste 25 årens verksamhet.

År 1962 tog Västerbottens läns konstföre-
ning initiativet till ett upprop för att skapa 
en samling av nutida konst i Umeå, till minne 
av den 1961 bortgångne umekonstnären 
Helge Linden. Många lokala och nationella 
konstnärer skänkte verk till denna norrländska 
konstsatsning. Över 100 konstverk utgjorde 
grunden till samlingen som sedan genom 
stöd från Umeå kommun och olika donatio-
ner växt och i dag omfattar drygt 450 verk. 

Stig Lindbergs bidrag till samlingen utgörs av 
två emaljmålningar, donerade av konstnären 
1962.

Under våren 1985 visades på Västerbottens 
museum en heltäckande utställning med titeln 
”Stig Lindberg – formgivare”, med underrubri-
ken tygtryck, serviser, stengods, fajans, bok-
illustrationer och arbetsritningar. Utställningen 
var producerad av Kalmar museum och visa-
des på flera platser i landet. 

Offentlig konst i Umeå

Ett av Stig Lindbergs första arbeten i offentlig 
miljö i Umeå, åtminstone enligt ovannämnda 
artikel i VK 1975, skapades redan 1956 till det 
då så kallade Folksamhuset vid Västra Espla-
naden. Där byggde Folksam ett affärs- och bo-
stadshus av hög kvalitet med ett av de första 
inomhustorgen i Sverige. Arkitekt var Allan 
Werner från Stockholm och huset byggdes av 
byggfirman Bäckström och Strömberg. Många 
umebor har minnen från torget varifrån man 
kunde nå ett 20-tal butiker. Där låg också kon-
ditori Fokus, som anordnade mycket populära 
eftermiddagsdanser för såväl militärer som an-
dra stadsbor. Torget var också på 1970-talet en 
populär samlingsplats för bland annat ishock-
eylaget Björklövens unga supporterklubb. Mitt 
på innetorget stod en springbrunn som sanno-
likt var utförd av Stig Lindberg. Många har 
minnen från platsen och kan berätta hur det 
såg ut. Några minns hur de som barn slängde 
slantar i önskebrunnen. Det har dock varit 
svårt att hitta något bilddokument eller lik-
nande som kan verifiera att brunnen verkligen 
var av Stig Lindbergs hand. Inte ens en hjälp-

”Folkvisan” mäter 2x3 m. Den skapades ursprungligen till stadens bibliotek på 
1950-talet men har nu fått en mer undanskymd plats i Lantmäteriets lokaler.
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Det nya Centrumhuset vid Kungsgatan – ritat av umefödde arkitekten Erik Thelaus – hade vid sin tillkomst i början av 1960-talet 
ett elegant inomhustorg. Till vänster ses Stig Lindbergs keramikfontän. Den pryder numera Stadshusets trapphall.
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sam efterlysning i VK vintern 2005 har ska-
pat någon klarhet. Huset har under senare 
årtionden haft flera ägare och det vackra in-
omhustorget används i dag som träningslokal 
för ju-jutsi-utövare. Av springbrunnen finns 
inte ett spår.

Nästa utsmyckning av Stig Lindberg i 
Umeå skapades för Stadsbiblioteket, som då 
låg på Kungsgatan, Öst på stan. Det byggdes 
redan 1954 och arkitekt var umesonen Kjell 
Wretling. Flera år senare invigdes reliefen 
”Folkvisan”, placerad efter kortväggen i biblio-

tekets luftiga läsesal. Reliefen är ca 2x3 me-
ter och består av organiska former i den råa 
stengodslerans gula ton mot en glaserad 
mörk bakgrund. Reliefen kan fortfarande be-
skådas men nu i en trång passage vid entrén 
till Lantmäteriets lokaler. Den nuvarande 
placeringen gör inte alls reliefen någon rätt-
visa eftersom den kräver distans och utrymme 
för betraktaren. 

I oktober 1962 invigdes Centrumhuset i 
Umeå, det hus som ligger vid nuvarande Ren-
marksplan. Huset byggdes av direktör Eric 
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Modig och arkitekt var Erik Thelaus (1919–
2005), född och uppvuxen i Umeå. Thelaus 
hade ritat hotell Continental i Stockholm, 
som gett honom nationell berömmelse. Även 
Centrumhuset byggdes med ett stort luftigt 
inomhustorg. I den stora ljushallen, som rym-
de flera hundra personer, fick Stig Lindberg i 
uppdrag att göra två verk, dels en fontän och 
dels en större emaljmålning.

I ljusgården kunde man se och höra tre 
vattenstrålar muntert porlande från små fat 
ned i större fat, för att slutligen samlas upp i 
en fyrkantig bassäng, klädd med gul mosaik. 
Där lekte faktiskt också guldfiskar i stim. 
Faten var vackert glaserade i jordnära gröna 
och bruna toner och bildade ett osymme-
triskt tredimensionellt system. Förutom att 
fontänen gav trivsel i rummet förbättrade 
den också inomhusklimatet.

Ett färgsprakande utropstecken i den stora 
ljushallen utgjorde den sex meter höga och 
cirka en meter breda emaljmålningen. Moti-
vet var hämtat från grekiska mytologin och 
föreställde Ikaros flykt. Ikaros, som enligt my-
ten med vingar av vax flög högre och högre 
upp mot solen ända tills vingarna smälte och 
han åter föll till jorden. I emaljmålningen 
skildrar Lindberg flykten i abstraherad form 
upp mot den glödande solen från det heta 
landskapet, befolkat av djur och växter. Färg-
skalan går i mycket starka gula och röda ny-
anser. 

I dag finns ljusgården inte längre kvar, men 
Lindbergs verk kan ändå ses i Umeå. Den 
stora emaljmålningen sitter i foajén till hotell 
Umeå Plaza. Där har den placerats över en 

öppen spis där de glödande tonerna i emaljen 
tar upp eldens konstgjorda flammor i spisen. 

Keramikfontänen, eller springbrunnen 
som den kallas i samtida press, är numera 
placerad i Umeå stadshus. En trappa upp kan 
man redan på avstånd höra det gemytliga 
plaskandet av vattenstrålarna. Tyvärr har det 
fint dekorerade mosaikkaret, där guldfiskar-
na simmade, ersatts av ett tungt, cirkelfor-
mat gjutet kar, antagligen av säkerhetsskäl. 
Enligt utsago har fontänen också kapats av 
något för att få rum på sin nuvarande plats. 
Fontänen donerades i början av 1970-talet 
till kommunen av familjen Modig i samband 
med en ombyggnation av Centrumhuset.

I Umeås offentliga miljö finns ytterligare 
två verk av Stig Lindberg, dels en relief på 
väggen till nuvarande Victoriagallerian, fd 
Domusvaruhuset vid Rådhustorget, dels en 
fontän på Renmarksplan. Dessa båda verk 
belyser Anders Björkman närmare i sin arti-
kel på sidan 56.

Offentlig konst i Skellefteå och Burträsk

I nuvarande Hotell Malmia vid torget i Skel-
lefteå finns en utsmyckning av Stig Lindberg. 
Över trappan upp till restaurangen hänger 
en större relief i förgyllt järn från 1968. Den 
består av organiska former och ger associa-
tioner till både växter, djur och människor. 
På en skylt anges att Stig Lindberg har desig-
nat reliefen och att den har smitts av signatu-
ren E.Q. På restaurangplanet invid trappan 
finns en avlång, belyst och meterhög ljusgård 
där det hänger vackert blåglacerade keramiska 
former i flera rader. Formerna har olika stor-

11

I trappen på Hotell Malmia i Skellefteå återfinns denna relief  
i förgyllt järn som bär alla Stig Lindbergs lekfulla kännetecken.
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Detalj av Stig Lindbergs järnskulptur på  
Björnåkersskolans skolgård i Burträsk.
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lek och bildar tillsammans ett lekfullt spel. 
Sannolikt är även denna utsmyckning utfor-
mad av Stig Lindberg. 

I Burträsk kan ännu ett av hans verk be-
skådas, ”Trädet”, eller enligt Skellefteå kul-
turförvaltning ”Livets träd”. Det är en skulptur 
i svartmålat järn – numera starkt korroderad – 
som är cirka 250 cm hög. Här återkommer 
de abstraherade formerna av djur och växter 

som kan spåras i många av hans offentliga 
uppdrag. Skulpturen som också är från 1968 
står på Björnåkersskolans skolgård. Att båda 
Stig Lindbergs föräldrar härstammade från 
Burträskområdet har säkert bidragit till att 
skolan förärats en skulptur av den store, in-
ternationellt kände designern och allkonst-
nären Stig Lindberg. 
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En ung Stig Lindberg vid tiden för entrén på Gustavsbergs 
porslinsfabrik i slutet av 1930-talet. 

Kåge genomförde i början av sin bana som 
konstnärlig ledare ett digert program med 
studieresor till museer och konstnärskolleger 
över hela Europa. Nu var det Stig Lindbergs 
tur. Han reste till Paris för att få konstnärlig 
inspiration och studerade lerans olika villkor 
och förutsättningar i fabriken hemma i Sveri-
ge. Konsten och industrin samverkade sedan i 
den egna produktionen.

Wilhelm Kåge arbetade med alla de möj-
ligheter leran erbjuder en konstnär. Han rita-
de serviser, arbetade med det silverbemålade 
konstgodset Argenta, utnyttjade industrins 
möjligheter att arbeta med olika material 
som till exempel i den välkända servisen 
Pyro där godset är ugnseldfast. År 1930 lanse-
rade han sitt stengods under namnet Farsta-

gods. Kåges anställning hade föregåtts av ett 
antal år av hård kritik mot Gustavsberg. 
Svenska Slöjdföreningens sekreterare Erik 
Wettergren uppmanade Gustavsberg att för-
nya sig och den nye konstnärlige ledaren att 
avstå från att uppfinna hjulet på nytt. Sverige 
hade, menade Wettergren, en god keramisk 
formtradition med en höjdpunkt i de fajan-
ser som skapats under 1700-talet. Studera de 
gamla mästarna, uppmanade Wettergren, så 
har svensk industri vunnit mycket. I Kåges 
tidiga formspråk är det märkbart att han 
gjorde precis som Wettergren uppmanade 
honom att göra. 

Under 1930-talet arbetade Kåge inte en-
bart med 1700-talsfajansernas formspråk, utan 
även med materialets övriga möjligheter. Fa-
jans som är ett lergods bränns i temperaturer 
på 800–1100 grader. Under 1700-talet täck-
tes det med en vit tennglasyr för att efterlik-

Keramisk formgivare 
K A R I N  L I N D E R

När Stig Lindberg började vid Gustavsbergs porslinsfabrik 1937 var han  

21 år gammal. Han kom dit med en avslutad utbildning på Tekniska skolans 

Dagskola, i dag Konstfackskolan, i bagaget. På Tekniska skolan hade han 

bränt ett antal stengodspjäser, men i övrigt var den keramiska erfarenheten 

begränsad. Situationen hade varit densamma för Wilhelm Kåge när han 

värvades som konstnärlig ledare till Gustavsberg 1917.



13

En ung Stig Lindberg vid tiden för entrén på Gustavsbergs 
porslinsfabrik i slutet av 1930-talet. 

Kåge genomförde i början av sin bana som 
konstnärlig ledare ett digert program med 
studieresor till museer och konstnärskolleger 
över hela Europa. Nu var det Stig Lindbergs 
tur. Han reste till Paris för att få konstnärlig 
inspiration och studerade lerans olika villkor 
och förutsättningar i fabriken hemma i Sveri-
ge. Konsten och industrin samverkade sedan i 
den egna produktionen.

Wilhelm Kåge arbetade med alla de möj-
ligheter leran erbjuder en konstnär. Han rita-
de serviser, arbetade med det silverbemålade 
konstgodset Argenta, utnyttjade industrins 
möjligheter att arbeta med olika material 
som till exempel i den välkända servisen 
Pyro där godset är ugnseldfast. År 1930 lanse-
rade han sitt stengods under namnet Farsta-

gods. Kåges anställning hade föregåtts av ett 
antal år av hård kritik mot Gustavsberg. 
Svenska Slöjdföreningens sekreterare Erik 
Wettergren uppmanade Gustavsberg att för-
nya sig och den nye konstnärlige ledaren att 
avstå från att uppfinna hjulet på nytt. Sverige 
hade, menade Wettergren, en god keramisk 
formtradition med en höjdpunkt i de fajan-
ser som skapats under 1700-talet. Studera de 
gamla mästarna, uppmanade Wettergren, så 
har svensk industri vunnit mycket. I Kåges 
tidiga formspråk är det märkbart att han 
gjorde precis som Wettergren uppmanade 
honom att göra. 

Under 1930-talet arbetade Kåge inte en-
bart med 1700-talsfajansernas formspråk, utan 
även med materialets övriga möjligheter. Fa-
jans som är ett lergods bränns i temperaturer 
på 800–1100 grader. Under 1700-talet täck-
tes det med en vit tennglasyr för att efterlik-

Keramisk formgivare 
K A R I N  L I N D E R

När Stig Lindberg började vid Gustavsbergs porslinsfabrik 1937 var han  

21 år gammal. Han kom dit med en avslutad utbildning på Tekniska skolans 
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värvades som konstnärlig ledare till Gustavsberg 1917.
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na det vita porslinet som importerades från 
Kina. När Stig Lindberg började hos Wil-
helm Kåge var det just fajansens vita grund 
som fick en betydelsefull roll i formgivarnas 
arbete. Formerna blev enkla och rena, långt 
från 1700-talets mjuka rokokoformer. Kåges 
och Lindbergs vaser, fat och kannor går sna-
rare tillbaka till den italienska bruksfajansen, 
med fat för uppläggning, kannor för vin och 
vaser att ställa på golv. Den vita ytan använ-
des som en målarduk och flera av de runda 
formerna fick en fram- och baksida. Stig 
Lindberg dekorerade till en början former ri-
tade av Wilhelm Kåge och under parets första 
år tillsammans signerade de båda föremålet. 
Lindbergs tidiga dekorer präglas av en åter-
hållsamhet och vilja att stämma överens med 
Kåges formspråk. Fem år senare hade Lind-
bergs eget konstnärliga uttryck vuxit sig så 
starkt att han också utmanade mer traditio-
nella föreställningar. I Lindbergs fajanser är 
formen underordnad dekoren som i sin tur 
är full av upptåg och lekfullhet. Ett av Stig 
Lindbergs mest kända fat är dekorerat med 
tvätt på linor – en för den tiden ganska ovan-
lig dekor!

Debuterade som keramiker 1942

När Stig Lindberg debuterade som en av 
Gustavsbergs nya stora keramiker var han en 
fristående konstnär som gjorde såväl form 
som dekor själv. Skillnaden mellan Kåges och 
Lindbergs konstnärskap är vid det laget tydlig. 

Samma år som Lindberg debuterade star-
tade Gustavsbergs porslinsfabrik ett slags es-
tetiskt laboratorium – Gustavsbergs Studio –

Stig Lindbergs lekfullt blomsterprydda fajanser från början av 1940-talet går 
tillbaka till den italienska bruksfajansen med kannor för vin och vaser att ställa 
på golvet.
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Under sent 1930-tal dekorerade Stig Lindberg skålar och vaser formgivna av 
Wilhelm Kåge.
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Vaser i fajans från 1940-talet.
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där konstnärerna skulle ha möjlighet att 
utnyttja industrins alla fördelar och på så sätt 
utvecklas som de individualister de faktiskt 
var. Det året visades också det första resulta-
tet av Studions verksamhet i utställningen 
”Fajanser målade i vår”. Fabrikens butik på 
Birger Jarlsgatan fylldes av fajanser av Kåge 
och Lindberg.

Medan Kåges måleri är kraftfullt med breda 
penseldrag och klara färger är Lindbergs 
mogna måleri sirligt och av mer lekfullt de-
korativ karaktär. Lindberg fyller ytan med 
ängsblommor, mytologiska figurer och kvin-
nor i olika kompositioner. Lindbergs glada 
blomstermåleri har i efterhand tolkats som 
krigsårens törst efter glädje och hopp. Men 
redan under 1930-talet öppnade systrarna 
Lisbeth och Gocken Jobs marknaden för 
blomstermåleriet. De gjorde ett enklare fa-
jansgods med dekor av svenska ängsblom-
mor i fint måleri på tennglaserad bottenyta. 
Systrarna arbetade i egen studio och hade 
inte möjlighet att få den mediala genomslags-
kraft en fabrik i Gustavsbergs storlek hade. 
För konstartens skull var det lyckosamt att 
Gustavsberg som fabrik lanserade fajansen 
som serietillverkad produkt. 

Industriell produktion

Idén med Gustavsbergs Studio framstår kla-
rare när man förstår vilka krav industriell 
produktion ställer på en konstnär. I den in-
dustriella tillverkningen styr rationalitet, 
produktionsgång, antal arbetsmoment och 
inte minst säljargumenten. Om konstnären 
var fri i Studion var han/hon desto mer styrd 

Under 1960-talet förenklades fajansernas dekor 
till linjer och färger, som här i enkla ränder.TH
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i sitt arbete med industritillverkningen. Sam-
tidigt var det i massproduktionen ägarnas 
ideologi låg. KF ville producera bra och billi-
ga produkter för fler konsumenter. Både 
Kåge och Lindberg delade denna ideologi 
och stred hårt för begreppet kvalité inom 
porslinsfabriken.

Medan Kåges studieresor under 1900-ta-
lets första del koncentrerades till de äldre 
museernas praktsamlingar befann sig Lind-
berg i en internationell rörelse där etablerade 
föreställningar ställdes på ända. I Lindbergs 
fall gällde detta även industriproduktionen. 
Efter att i några år ha gjort dekorer till Kåges 
serviser var det 1945 dags att formge en egen 
servis. 1940-talet hade ett internationellt 
eget formuttryck. Tidens formgivare lekte 
med oregelbundna och oväntade former. Så 
även Stig Lindberg. Den så kallade LA-servi-
sens tallrikar (bokstavsförkortningen LA är 
fabrikens modellnamn – L står förstås för 
Lindberg och A för att det är den första mo-
dellen) är trekantsformade och upplägg-
ningsfatens rundade former ligger nära den 
fajans som serietillverkades under samma 
period. Några år senare kom LB-servisen. 
Enligt flera av Lindbergs senare elever var 
det den som gjorde honom till föregångare i 
det modernistiska uttrycket. LB-servisen är i 
kontrast till LA-servisen klassisk och stilren. 
Den producerades i över trettio år med flera 
olika dekorer. LB-servisen utgjordes av flera 
former präglad av precision och elegans. 
Lindbergs humor lyste igenom även i det av-
skalade när han myntade begreppet skållrik 
för en skål med lågt bräm, lämplig för grytor 

Gustavsbergs återförsäljare kunde beställa dekor och  
form på fajansen efter olika beställningssystem.
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och redda soppor. Lindbergs vilja att möta 
det förväntade med något oväntat styrde 
sannolikt såväl LA-servisen utformning som 
LB-servisens återgång till mer klassiska drag. 
Fem år senare presenterades servisen Servus. 
Industrins krav på rationalisering utmanade 
formgivaren och resulterade i ett stark redu-
cerat antal delar. Locken till kannorna passa-
de till fyra olika typer av kannor. Kaffe- och 
tekoppens storlek kunde tidigare variera upp 
till fem olika storlekar. Lindberg reducerade 
antalet till en och gjorde en mellanstorlek 
som bidrog till en rationellare och därmed 
billigare produktion.

De oväntade formerna finner vi i hela 1940-
talsproduktionen och varje framgångsrik 
porslinsfabrik ifrågasatte de invanda servis-
formerna och den funktionella rollen. I Gus-
tavsberg hade Wilhelm Kåge redan inlett 
detta ifrågasättande 1933 med Praktika. Det 
var en servis som introducerade ett nytt slags 
tänkande. Den anpassades efter tiden köksin-
redning och var stapelbar för att spara skåp-
utrymme. Kåge begränsade servisdelarnas 
antal och fördyrande dekor och utsmyckning 
rationaliserades bort. Praktika blev aldrig po-
pulär utan togs ur produktion efter några få 
år. I dag är Praktika en ikon för funktionalis-
mens genombrott i den svenska konstindu-
strin och varje designkännare med självakt-
ning känner till den enkelt dekorerade, men 
ack så tunga stapelbara servisen. 

Mycket av det nytänkande som Kåge intro-
ducerade i Gustavsberg förde Stig Lindberg i 
mål. Det är intressant att se hur de två konst-

närsprofilerna delade ideologi, gemensamma 
arbetsuppgifter, liknande typ av skolning men 
hur tiden skapade olika förutsättningar. Kåges 
arbete uppmärksammades i samhällets intel-
lektuella och kulturella kretsar, symboliserade 
av Nationalmuseum, Kungahuset och Svenska 
slöjdföreningen, SSF, medan Lindbergs lek-
fullhet bidrog till hans folkliga popularitet 
och starka genomslagskraft i det svenska 
folkhemmet.

Konstgods och skulptur

Gustav VI Adolf var under 1930- och 1940-
talet en kunnig och väl etablerad samlare av 
konsthantverk. Han introducerade den östasia-
tiska keramiken för svenskarna och bidrog till 
att flera samlarklubbar instiftades. I umgänges-
kretsen ingick Nationalmuseums överinten-
denter, konsthantverksintendenter, Svensk 
slöjdförenings styrelse, konstkritiker som Nils 
Palmgren och Gustaf Näsström. Kungen var 
en av de mest drivande personerna i arbetet 
att öka det svenska intresset för det keramiska 
konsthantverket. När Gustavsberg genom 
Wilhelm Kåge och Berndt Friberg skaffat sig 
en framträdande position med det svenska 
stengodset var Gustav VI Adolf alltid först 
som kund.

Även Stig Lindberg arbetade med sten-
gods. Han formgav och hantverkare med hög 
yrkesskicklighet utförde arbetet. Lindberg 
arbetade till en början med de klassiska for-
merna och glasyrerna men måste bryta sig 
ut. Hans temperament och individualistiska 
uttryckssätt passade inte de stränga formkra-

19

Den unge Stig Lindberg, här i sällskap med den skicklige drejaren Berndt Friberg.
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ven. Lindberg accepterade inte uppgiften att 
arbeta efter äldre tiders ideal. I de fall han 
använde de klassiska harpälsglasyrerna har 
han, i motsats till de kinesiska slutna formerna, 
öppnat kärlens form på ett sätt som inbjuder 
till ett nyfiket skärskådande av in- och utsida. 
Han arbetade gärna med ett slags balanserad 
obalans och använde de etablerade teknikerna 
men på ett föga klassiskt manér. Lindbergs 
respektlösa hållning till den klassiska kerami-
ken bidrog säkert såväl i hans egen konst som 

i lärargärningen till den experimentlust som 
bröt ut i slutet av 1950-talet.

Stig Lindberg levde där och då och arbe-
tade efter sina egna visioner. En av dem var 
att höja nyttokonstens status. Han skrev flera 
artiklar, han var en god skribent och retoriskt 
skicklig. Nyttokonstnärens dilemma skildrade 
han i flera olika sammanhang. Han stred för 
den skapande konstnärens särställning inom 
industrin, och ville inte vara en bland alla an-
dra. Samtidigt såg han hur nyttokonstnärens 
framgång var beroende av flera aktörer inom 
industrin. Han balanserade mellan uppdra-
gen att vara en fri konstnär och samtidigt en 
i laget inom den industriella produktionen. 
För Lindberg som person gällde det att vara 
trovärdig både som humoristisk konstnär 
och tekniskt insatt industridesigner. Efter-
som Lindberg var verksam inom industrin 
var det sannolikt den fria konstnärsrollen 
som behövde värnas vilket också tog sig ut-
tryck i konsten.

Som tredimensionellt konstnärligt uttryck 
har skulpturen en status långt över nytto-
konsten. I en porslinsfabrik är det keramiska 
materialet även skulptörens material och 
Lindberg gav sig under 1940-talet i kast med 
mängder av små skulpturer.

I småskulpturen fick Lindbergs fantasi 
fritt utrymme. Han modellerade unika före-
mål och satte några av dem i serieproduktion 
i en begränsad upplaga. I flera fall förekom-
mer konstnärens egen vardag som tema. 
Lindberg vävde samman mytologin med 
krigsflyktingar, ängsblommor, växande grenar, 
vardagsföreteelser och det praktiska arbetet 

Stig Lindbergs respektlösa hållning till den klassiska keramiken bidrog  
säkert till den experimentlust som bröt ut mot slutet av 1950-talet.
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Stig Lindbergs respektlösa hållning till den klassiska keramiken bidrog  
säkert till den experimentlust som bröt ut mot slutet av 1950-talet.
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I småskulpturen fick Lindbergs fantasi fritt utrymme. 
Han modellerade unika föremål och satte några av 
dem i serieproduktion i en begränsad upplaga.
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på fabriken. I småskulpturen använde han 
sig av en grov lera vars grovhet förstärkts 
med nedmalda brända lerbitar, så kallad cha-
mott. Figurinernas tredimensionalitet stärks 
genom grenar och blad som växer organiskt 
på de avbildade kropparna.

Skulpturer i mindre format blev så små-
ningom en av Gustavsbergs verkliga inkomst-
källor när Lisa Larsons figurer blev storsälja-
re i de svenska hemmen.

Visionerna infrias på 1950-talet

År 1949 gick Wilhelm Kåge i pension och 
Stig Lindberg tog över ledningen av det 
konstnärliga arbetet vid fabriken. Han var då 
32 år gammal. Kriget var slut, produktionen 
hade börjat komma igång på allvar. Gustavs-
berg som ort var ett gott exempel på indu-
strins goda utveckling där teknik, konstnär-
lighet och bostadsplanering samverkade till 
ett modernt och välmående samhälle. Fabri-
kens vinst ökade, ledningen engagerade sig 
allt mer i folkhemsbygget och det blev möjligt 
att infria 1930-talets funktionalistiska idéer. 

I porslinsfabriken hade man ett kemiskt 
laboratorium där man arbetade med olika 
typer av leror. Man sökte efter material som 
stod upp till den nya tidens krav. Ett av önske-
målen var en modernare form av Pyros ugns-
fasta gods som Kåge gav form åt 1930. 1952 
gjorde Stig Lindberg den ugnssäkra servisen 
Gefyr i ny modern form och uppseende-
väckande blå färg. Gefyr uppvisade fortfarande 
något av 1940-talets former med korta hand-
tag, små lockknoppar och rundad estetik. 

Tre år senare vid Helsingsborgsutställningen 
H55 lanserade Lindberg hushållsservisen Ter-
ma, som tillverkades i ett brunglaserat flam-
säkert material. Lindberg gjorde stekpannor, 
kaffekannor, karotter och grytor i materialet 
som kunde sättas direkt på spisens gaslåga. 
Bort med aluminium och fula grytor. När 
maten var färdiglagad kunde man lyfta kär-
len direkt från spisen till serveringsbordet! 
Som komplement till Terma skapade Lind-
berg samtidigt en ugnssäker serie som fick 
namnet Spisa. Dekoren kallades Ribb och 
bestod av smala svarta streck, sammanbunda 
med en brun rand. Spisa Ribb och Terma ut-
gjorde en väl matchad bordservis där Lind-
berg använde de olika keramiska materialen 
efter funktion. Tallrikarna gjordes i flintgods 
och de mer stötutsatta kopparna i te- och kaffe-
servisen i benporslin. Studerar man Terma 
och Spisa Ribb och tankarna bakom produk-
tionen blir det tydligt hur Stig Lindberg till 
fullo behärskar den industriella formgivning-
en. Tallrikarnas enkla form är anpassade efter 
tillverkningsprocessens krav vilket i konsu-
mentledet betydde ett relativt lågt pris. Varje 
del i servisen är gjord i det för ändamålet 
mest lämpliga materialet och samtidigt utgör 
de olika delarna en helhet sammanlänkade 
genom dekor och färg.

En mindre välkänd men väl så tidstypisk 
servis är Colorado. I den fortsätter Lindberg 
med de oregelbundna formerna och blandar 
dessutom kontrasterande färger. Colorado är 
färgstark och står i bjärt kontrast till den vita 
LB-servisen. Coloradoservisens delar är gla-
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Servisen Spisa Ribb är en av Stig Lindbergs tidlösa klassiker som blev en stor 
försäljningsframgång för Gustavsbergsfabriken. Den introducerades på 
Helsingborgsutställningen 1955.

serade i svart och gult eller grönt och turkos. 
Salt- och pepparkaren är uppstudsigt trekan-
tiga. Tekannan står liksom många av kannor-
na i fajans på vattenkannan och hela servisen 
baseras på Lindbergs LA-servis. Kaffekoppen 
står på ett fat som fungerar både som assiett 
och koppfat. TV:n skapade andra behov än 
det traditionella kafferepet och Lindberg an-
passade snabbt servisutformningen därefter.

1950-talet en brytpunkt

De flesta av Gustavsbergs serviser under 
1950-talet formgavs av Stig Lindberg. Han 
hade ett tungt ansvar som konstnärlig ledare 
med allt större efterfrågan på nya produkter. 
Samtidigt som Stig Lindberg tog många av 
folkhemsvisionerna i mål fick han möjlighet 
att nyanställa konstnärlig kraft. De nyrekry-

terade förmågorna kom direkt från konstnär-
liga utbildningar i Sverige och hamnade i en 
miljö som tack vare stora försäljningsfram-
gångar tillät allt. Anders Bruno Liljefors an-
ställdes som konstnär och slapp undan kra-
ven på industriell produktion. Han arbetade 
enbart med unika föremål och experimente-
rade med en sandlåda för gjutningsprojekt i 
stort format. Tekniken att gjuta i sand använ-
des framförallt vid arbeten till offentlig ut-
smyckning. Vid samma tid som Liljefors ex-
perimenterande accepterades och utvecklade 
andra konstnärer expanderade Kooperatio-
nens byggande. Domusvaruhus över hela lan-
det skulle smyckas med konst från Gustavs-
bergsfabriken. Lindberg arbetade med tiotals 
offentliga utsmyckningar över hela Sverige. 
Några av dem var beställda av hemorten 
Umeå men även skolor och sjukhus i närom-
rådet runt Gustavsberg är smyckade med 
Lindbergs humoristiska väggar.

1950-talet var det årtionde då mycket av 
Svenska Slöjdföreningens tankar om vackra-
re vardagsvara gick i uppfyllelse. H55 i Hel-
singborg visade att flera formgivare hade 
tänkt på vad deras skapande skulle användas 
till. Konsumtionsvanorna studerades innan 
produkten färdigställdes. Sverige och de an-
dra skandinaviska länderna vann världsrykte 
som formgivarnationer. Lindberg har flera 
gånger kommenterat att slutet av 1950-talet 
blev ett slags status quo. Eleverna på Konst-
fack klagade över att allt redan gjorts och 
själv uttrycker Lindberg det som att slutet av 
1950-talet var ett slags ”viljeförlamning inför 
fulländningen”. 
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Mot slutet av 1950-talet kan vi ana hur 
det kommande årtiondet skulle komma att 
te sig. Kraven på industriell konstnärlig pro-
duktion hårdnade. Lindberg presenterade 
1958 serien Karneval. Den består av raka och 
enkla former – lätta och billiga att producera 
– med grafiska dekorer där den yttre kontu-
ren märkts ut med svart färg. Dekormålan-
det krävde ingen större yrkesskicklighet och 
resultatet är också stelt och anpassat efter 
produktionens krav. 

Visionerna i mål – vad hände sedan

När 1950-talet ebbat ut var Gustavsberg en 
internationellt välkänd industri som fick ta 

emot statsbesök från flera länder. Decenniet 
hade inletts med Wilhelm Kåges bortgång. 
Hans internationella erkännande betydde 
mycket för varumärket Gustavsberg. 1960-
talet visade att varumärket skulle hålla i sig 
men i en annan riktning.

Den amerikanska pop-kulturen gjorde en-
tré. Arbetskraftsinvandringen till Sverige och 
Gustavsberg var hög. Den högkonjunktur som 
fört fabriken framåt under 1950-talet fortsat-
te en bit in i 1960-talet. Influenserna utifrån 
är påtagliga men det fanns även plats för till-
bakablickar i den egna produktionen. I Gus-
tavsberg blev industrin allt mer uttalat mass-
industriell. Produktionen skulle vara snabb 

En av Stig Lindbergs 
mest älskade 60-tals 
serviser är Berså i flint-
gods och benporslin. 
Den tillverkades 
1960–74 och betingar 
numera ett högt 
värde i antikvitets-
affärerna.
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och lönsam. För Stig Lindbergs del betydde det 
att den skulptur han gjorde under 1940-talet 
återuppstod i gjuten serieproduktion. För enkel-
hetens och billighetens skull i vitt. Även serien 
Grazia från 1948 togs upp i produktion igen.

Lindberg gjorde också flera typiska 60-tals 
serviser. Berså är sannolikt den i dag mest kända 
av dem. Dekoren till Berså och även Prunus 
gjordes med hjälp av dekaler som var en nyhet 
inom porslinsindustrin. Men fortfarande på 
1960-talet handmålade man dekorer som till 
exempel Kanton, som är ett stiliserat blått gra-
natäpple elegant spritt över servisen. Odon är 
en annan typisk 1960-tals dekor som dock ald-
rig rönte samma framgång som Berså. 

De ugnssäkra serviserna var fortsatt efter-
traktade. 1966 lanserade Lindberg den rustika 
servisen Coq som är brunglaserad med vit kant. 
Tallrikarna var större än tidigare och passade 
utmärkt till den nya mat de italienska invand-
rarna fört med sig till Sverige – pizzan. Coq 
blev en uppskattad restaurangservis.

Gustavsbergs Studio fungerade fortfarande 
och med Sven Wejsfelt som drejare arbetade 
Lindberg vidare med det unika stengodset. 
Den tidigare släta ytan förstärktes ofta med 
pressade eller stämplade ytdekorer som sam-
spelar med glasyren. 

1970-talet

1972 återkom Lindberg som konstnärlig leda-
re vid Gustavsberg. Han hade då fullgjort sin 
roll som lärare för keramikfacket vid Konst-
fackskolan. Början av 1970-talet var proble-
matiska både för Lindberg som person och för 
Gustavsbergsfabriken som helhet. 

Trots alla problem presenterade han 1973 
servisen Birka som blev en stor exportfram-
gång. Det svenska kungaparet förärades en 
specialdekorerad utgåva vid kungabröllopet 
1976 och servisen såldes till framförallt Tysk-
land. När Gustavsberg så småningom såldes 
via omvägar till ARABIA fortsatte de att pro-
ducera Birka ända till början av 2000-talet.

1970-talet innebar också att konsumen-
tens röst blev en allt mer bestämmande fak-
tor för fabriken. I Gustavsberg var det säljarna 
som förmedlade köparnas önskemål. Tanken 
om vackrare vardagsvara till alla var långt 
borta och Stig Lindberg klagade flera gånger 
över hur stort inflytande försäljningsavdel-
ningen hade. Han ville inte ge upp den grund-
tanke som Kåge förmedlat och som varit bä-
rande för KF och konstindustrin under större 
delen av 1900-talet. Ca tjugo år efter det att 
den keramiska industrin lyckats med pro-
duktionen av den vackrare vardagsvaran och 
bättre VVS-varor till de svenska folkhem-
men var visionerna slut. 

1970-talet skildras ofta som ett slags upp-
givet årtionde där allting gick utför. Hus-
hållsporslinsfabriken stod inför problem, 
konstnärerna gnabbades och under 1980-ta-
let fullbordades eländet när finska Wärtsilä 
köpte fabriken och lade ned produktionen. 
Tittar man till vad som producerades ser 
man emellertid konstnärer som aktivt deltog 
i det omgivande samhället. Konstnärer som 
producerade tokroliga föremål där materia-
let spelade en underordnad roll. Stig Lind-
berg gjorde sprattelfigurer i lera som före-
ställde glada frodiga kvinnor som gick att dra 



26

B
ER

N
D

T 
KL

Y
VA

R
E/

N
O

R
D

IS
K

A
 M

U
SE

ET
S 

A
R

KI
VStig Lindberg arrangerade 

själv sina uppställningar  
i samarbete med företagets 
fotograf Hilding Ohlson.

27

och lönsam. För Stig Lindbergs del betydde det 
att den skulptur han gjorde under 1940-talet 
återuppstod i gjuten serieproduktion. För enkel-
hetens och billighetens skull i vitt. Även serien 
Grazia från 1948 togs upp i produktion igen.

Lindberg gjorde också flera typiska 60-tals 
serviser. Berså är sannolikt den i dag mest kända 
av dem. Dekoren till Berså och även Prunus 
gjordes med hjälp av dekaler som var en nyhet 
inom porslinsindustrin. Men fortfarande på 
1960-talet handmålade man dekorer som till 
exempel Kanton, som är ett stiliserat blått gra-
natäpple elegant spritt över servisen. Odon är 
en annan typisk 1960-tals dekor som dock ald-
rig rönte samma framgång som Berså. 

De ugnssäkra serviserna var fortsatt efter-
traktade. 1966 lanserade Lindberg den rustika 
servisen Coq som är brunglaserad med vit kant. 
Tallrikarna var större än tidigare och passade 
utmärkt till den nya mat de italienska invand-
rarna fört med sig till Sverige – pizzan. Coq 
blev en uppskattad restaurangservis.

Gustavsbergs Studio fungerade fortfarande 
och med Sven Wejsfelt som drejare arbetade 
Lindberg vidare med det unika stengodset. 
Den tidigare släta ytan förstärktes ofta med 
pressade eller stämplade ytdekorer som sam-
spelar med glasyren. 

1970-talet

1972 återkom Lindberg som konstnärlig leda-
re vid Gustavsberg. Han hade då fullgjort sin 
roll som lärare för keramikfacket vid Konst-
fackskolan. Början av 1970-talet var proble-
matiska både för Lindberg som person och för 
Gustavsbergsfabriken som helhet. 

Trots alla problem presenterade han 1973 
servisen Birka som blev en stor exportfram-
gång. Det svenska kungaparet förärades en 
specialdekorerad utgåva vid kungabröllopet 
1976 och servisen såldes till framförallt Tysk-
land. När Gustavsberg så småningom såldes 
via omvägar till ARABIA fortsatte de att pro-
ducera Birka ända till början av 2000-talet.
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givet årtionde där allting gick utför. Hus-
hållsporslinsfabriken stod inför problem, 
konstnärerna gnabbades och under 1980-ta-
let fullbordades eländet när finska Wärtsilä 
köpte fabriken och lade ned produktionen. 
Tittar man till vad som producerades ser 
man emellertid konstnärer som aktivt deltog 
i det omgivande samhället. Konstnärer som 
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i med ett snöre. Under samma tid kommen-
terade Lisa Larson den pågående samhälls-
debatten med en figurin där en kvinna bär en 
man på raka armar. 1970-talet var en tid där 
man bröt nya vägar. Det är ett faktum som 
ofta kommer bort, eftersom det samtidigt 
var en nedgångsperiod för svensk industri 
och svensk porslinsindustri i synnerhet.

Flera vinnare

I historiens backspegel letar vi ofta efter en 
konstnärs eller formgivares särart. Decennier 
efter det att arbetet utförts är det möjligt att 
se en personlig utveckling men också lättare 
att se tidens eget uttryck, det gemensamma 

och likartade. Många av de former och ut-
tryck Stig Lindberg arbetade med finner vi 
även i andra europeiska porslinsfabriker. Ser-
viser har oregelbundna former, dekorerna är 
likartade etc. Tittar vi till tidens förutsättning-
ar finner vi att de i de flesta fall är desamma. 
Den tekniska utvecklingen gick parallellt 
inom flertalet av industrierna, och mässor 
och utställningar skapade naturligtvis ett ge-
mensamt synsätt på såväl nyttokonsten som 
konstgodset.

Stig Lindberg hade en förmåga att utnytt-
ja alla dessa tillgångar. Han kunde verkligen 
kombinera konstnärens roll med industride-
signerns. Han sökte sig till Gustavsbergs fa-
briker och fick arbetsförutsättningar som är 
få förunnat. Men historien om Gustavsberg 
och Stig Lindberg rymmer långt mer än en 
vinnare.

En lekfullhet till färg och dekor tillhör Stig Lindbergs främsta kännetecken.

På 1960-talet tillverkades begränsade serier av  
Stig Lindbergs småskulpturer från 1940-talet.
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Då hade konstnären Wilhelm Kåge redan i 
tjugo år arbetat på Gustavsberg för att ge 
form åt den ”vackrare vardagsvaran”. Vackra-
re vardagsvara var ett begrepp som skapats 
1918 av Gregor Paulsson, direktör för Svens-
ka Slöjdföreningen. Föreningens målsättning 
handlade bland annat om att upprätta ett 
konstnärligt program för den framväxande 
industrin. Skönheten skulle nå ut i alla hem, 
finnas även i vardagen. Föreningen inrättade 
1914 en arbetsförmedling för att lotsa ut 
unga konstnärer i industrin. På så sätt kom 
Wilhelm Kåge till Gustavsberg. I den välbe-
sökta Hemutställningen på Liljevalchs 1917 
blev programmet förkroppsligat. Det för-
stärktes ytterligare på Stockholmsutställ-
ningen 1930.

Wilhelm Kåge fick en stor konstnärlig frihet 
redan från början och en stab av kvalificera-
de konsthantverkare till sin hjälp. Han arbe-
tade inte bara med fabrikens serieproduktion 
av serviser utan också med stengods och fa-
janser som unika objekt. Det hade gjort ho-
nom till en erkänd och hyllad keramiker och 
skänkt porslinstillverkningen en viss status. 
Men fabrikens ekonomi vacklade och det 
fanns lite resurser för förnyelse och experi-
ment.

Detta skulle nu Hjalmar Olson ändra på. 
Han hade en helhetsvision, som omfattade 
inte bara produkternas tekniska, praktiska 
och konstnärliga kvaliteter, utan också för-
hållandena under vilka de tillverkades. Han 
arbetade med tidens främsta arkitekter för 
att inte bara råda bot på bostadsnöden utan 
också för att bygga ett väl fungerande sam-
hälle, som rymde gemenskap. Usla arbetsför-
hållanden förbättrades efterhand. Till mo-

Tusenkonstnären
G U N I L L A  L U N D A H L

Stig Lindbergs tid på Gustavsbergs porslinsfabrik sammanfaller med en spännande 

storhetstid för hela fabriken och samhället omkring. Det var en tid då en utopi 

skulle förverkligas. Fabriken med sina stora markområden och många byggnader 

hade just köpts upp av Kooperativa Förbundet, KF. Med stort ideellt engagemang 

skulle dess nye dynamiske direktör, Hjalmar Olson förvandla det gamla brukssam-

hället till ett modernt mönstersamhälle. Det hela började 1937.

Det dagliga och lyhörda samarbetet mellan konstnären och 
hans medarbetare, här mästerdrejaren Sven Wejsfelt, var 
karakteristiskt för ateljéproduktionen i Gustavsbergs Studio. 
Foto i början av 1960-talet.
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derniteten hörde också tidsstudier av arbetet, 
vilket en tid skapade störningar i den gamla 
”gustavsbergsandan”, men viktiga ekonomis-
ka framgångar. Gustavsbergs samhälle blev 
snart ett utflyktsmål för moderna samhälls-
planerare.

Ny teknik kom till både för att underlätta 
arbetet och förbättra varornas kvalitet. Tek-
niska innovationer infördes och silikatforsk-
ningen blev avancerad. Hjalmar Olson upp-
rätthöll täta internationella kontakter för att 
öka kunskapsnivån i företaget och för att 
bredda försäljningen. Så småningom utvid-
gades tillverkningen till att också omfatta sa-
nitetsporslin, badkar i stålplåt, rör och plast. 
Fabriken växte i takt med folkhemmet. Detta 
skapade resurser för det konstnärliga arbetet.

Stig Lindberg börjar på fabriken

I denna sjudande miljö skulle Stig Lindberg 
införlivas. År 1937 mötte han Hjalmar Olson 
ute på fabriksgården. Där ”stod en yngling 
smal över axlarna som en kvartersbutelj”. 
Stig Lindberg behövde sommarjobb. Han 
hävdade bestämt att han skulle kunna göra 
nytta. Han hade två år bakom sig av teck-
ningslärarutbildning på Tekniska skolan, som 
Konstfackskolan hette då. Hjalmar Olson 
skickade iväg honom till Kåges ateljé och 
han fick göra ett prov som föll väl ut. Mästa-
ren antog den unge mannen som elev. Väl 
där skickades han också till Paris för att ytter-
ligare gå i lära.

Lindberg växte in i en skapande atmosfär, 
där han snart skaffade sig en självständig 
ställning. Kåges främste drejare Berndt Fri-

berg framträdde redan under eget namn och 
visade stengodspjäser i strängt klassiska for-
mer med skimrande glasyrer, som liknades 
vid harpälsar. På 1940-talet hade Tyra Lund-
gren en egen ateljé i fabriken. Hon var skulp-
tör, utbildad på Kungl. Konstakademien, men 
hade valt leran till sitt främsta material. Hon 
hade en internationell publik och hennes fi-
gurer blev ofta infogade i arkitektoniska sam-
manhang. Lite senare arbetade även Anders 
Bruno Liljefors på Gustavsberg i en egen 
ateljé. Han räknades till de stora och banbry-
tande keramiska begåvningarna. Han dog 
ung, men hann göra några stora keramiska 
väggar i sandgjutningsteknik, som han själv 
utvecklat. Metoden kom att utnyttjas på ett 
intressant sätt även av de andra konstnärerna 
på Gustavsberg. Keramiken hamnade i den 
offentliga miljön och blev var mans egendom.

Gustavsbergs Studio 

Förnyelsearbetet i företaget hade god fart i 
början av 1940-talet och det konstnärliga en-
gagemanget skulle förtydligas än mer. Med 
buller och bång inrättades Gustavsbergs Stu-
dio 1942. Pressen hyllade den samstämmigt. 
Studion blev konstnärernas arbetsplats. Där 
skulle det fria skapandet blomma, samtidigt 
som bruksvaran skulle bli än bättre. Stig 
Lindberg muttrade först över denna formgi-
varens dubbelroll, både fri och bunden på en 
gång. Men så småningom hörde han till 
mångsidighetens ivrigaste förespråkare.

Satsningen på Studion blev framgångsrik 
och den växte sig allt större. Som mest hade 
Studion nio konstnärer anställda och över 
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Ur industriformgivarens synvinkel var badkars- och sanitetsgodsproduktionen ett tungarbetat fält. 
Det berodde inte minst på det standardtänkande som växte fram i den industriella produktionens 
spår och som begränsade möjligheterna att realisera en ny syn på formgivningen. Här en bild från 
transportbandet i sanitetsfabriken på Gustavsberg omkring 1961.
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Serien Pungo av stengods med vit carraraglasyr tillverkades 1953–64.

35

femtio personer som på olika sätt assisterade 
dem. En sommar på 1950-talet hölls också 
en keramikkurs i Studion för att fånga upp 
unga begåvningar till företaget. 

Stig Lindberg kunde inte själv dreja. Men 
hans drejare Sven Wejsfelt var desto skickli-
gare på att ge Lindbergs skisser en tredimen-
sionell form. Arbetet i måleriverkstaden 
krävde också skickliga utövare med en viss 
frihet i tolkningen. De skickligaste satte en 
liten egen signatur bredvid Lindbergs. Karin 
Björqvists lilla lotusblomma skvallrar om att 
hon tillbringade sina första gustavsbergsår i 
måleriverkstaden. 

Flaggskepp i den kooperativa rörelsen

Silikatforskningen var viktig för kvalitetsut-
vecklingen på Gustavsbergs alla områden. 
Det handlade om leror. Det fanns en ambi-
tion inom företaget att vara i främsta ledet i 
sin produktion. Det styrde såväl sanitetsgods-
avdelningen, badkarstillverkningen och plast-
fabriken som porslinsfabriken. Silikatlabora-
toriet gav ett viktigt stöd åt Studions 
experiment med glasyrer. Fascinationen in-
för förvandlingarna i elden och hettan av jor-
dens mineraler präglade den nordiska kera-
mikutvecklingen under lång tid. I Kina och 
Japan fanns förebilderna. Glasyrrecept beva-
kades som stora hemligheter. Det högbrända 
stengodset blev konstobjekt och föremål för 
samlarnas intresse. Kåge, Friberg och Lind-
berg konkurrerade om uppmärksamheten 
och möttes med vördnad av kritikerna.

Tillhörigheten till KF betydde mycket för 
Gustavsbergs utveckling och ställning. Gus-

tavsbergs fabriker var flaggskeppet i den koo-
perativa rörelsen. Där förankrades den socia-
lestetiska ideologin och där fanns en bred 
plattform för budskapet.

Estetisk fostran hörde till ambitionerna i 
tiden liksom inom KF. Den skulle utövas ge-
nom praktisk åskådning och goda förebilder. 
Kooperationen rymde husmodersföreningar 
och husmoderspaneler, som både kunde ge 
synpunkter och bli mottagare av propagan-
dan. En omfattande kursverksamhet bedrevs 
både i Gustavsberg och runt om i landet. 
Framförallt handlade det om att hjälpa till 
att skapa vackra, hygieniska hem. KF:s fabri-
ker skulle tillverka deras utrustning.

Försäljare och butikspersonal inom KF 
hade ett stort inflytande över urvalet av pro-
dukter och det gällde att påverka även dem. 
Ute på ”Vår Gård” i Saltsjöbaden, som också 
hade en fin samling modern konst, förlades en 
stor del av den socialestetiska utbildningen.

KF:s butiker var de självklara estraderna 
för Gustavsbergs produkter. Där anordnades 
utställningar både av bruksvaran och av konst-
godset. De recenserades av tidningarna och 
ibland deltog också formgivarna i presenta-
tionerna. Nya Domusvaruhus byggdes på 
1950- och 1960-talen och många av dem 
fick utsmyckningar av Gustavsbergskonstnä-
rerna. Gustavsbergsbutiken på Birger Jarls-
gatan i Stockholm var den självklara platsen 
för lanseringen av ny formgivning med välre-
gisserade utställningar. Där fick Stig Lind-
berg sitt egentliga genombrott i samma veva 
som också Studion presenterades 1942 med 
Kåge, Friberg och Lindberg som stjärnor. Där 
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spelade Lindberg ut sitt fantasteri och sin 
lekfullhet och Dagens Nyheter hörde till de 
beundrande, som blivit ”trött på förnuftet”. 

Inom KF:s provkök fanns ett livligt intres-
se för att medverka till att bättre köksred-
skap, servisporslin och köksutrustning intro-
ducerades. De upprätthöll ett konstruktivt 
samarbete med flera av Gustavsbergs form-
givare. Hemmens Forskningsinstitut, som 
bildades efter kriget tillförde även det viktig 
kunskap i kampanjen för det goda hemmet. 
Lindberg hänvisade dit när han behövde stöd 
gentemot försäljarna.

Starka band till Svenska Slöjdföreningen

Till Svenska Slöjdföreningen, SSF, den orga-
nisation, som i dag heter Svensk Form, hade 
Gustavsbergs ledning och konstnärer starka 
band. Gustavsberg iscensatte SSF:s ideal och 
Slöjdföreningens filosofi fungerade som ett 
starkt stöd för Gustavsbergs helhetstänkande 
och den moraliska förpliktelsen att också 
bygga det goda samhället.

Gregor Paulsson, konsthistorikern och idé-
skaparen bakom form- och bostadsutställ-
ningarna under 1900-talets första hälft hade 
nära kontakt med Hjalmar Olson. Efter Hel-
singborgsutställningen 1955, H55, ville Ols-
son att Paulsson skulle skriva en sammanfatt-
ning av sina ståndpunkter i en lättfattlig bok, 
som KF kunde sprida. Det blev Tingens bruk 
och prägel, utgiven 1956 tillsammans med 
sonen Nils och med Lindbergs Termagods på 
omslaget. ”Med tingen kan vi skapa oss ett 
bättre liv”, var Paulssons slutsats. Genom att 
lära sig att förstå sammanhangen mellan so-

cialt, praktisk och estetiskt bruk av tingen, 
kan man lära sig att välja själv och därmed bli 
en bättre konsument. Också Stig Lindberg 
skulle en tid tala sig varm för den livsfilosofi 
som utvecklades i boken.

SSF hade efter andra världskriget omorgani-
serat sig till en tredelad förening med sektioner 
för formgivare, producenter och konsumenter. 
Stig Lindberg valdes in i facksektionen där 
formgivarna samlades och satt några år även i 
dess nämnd. I facksektionen blev han en del av 
den samtida formdebatten. Där engagerade sig 
de ledande formgivarna och de omfattande in-
ternationella kontakterna slussades ofta genom 
sektionen. Sektionen anordnade egna utställ-
ningar och hade också ett inflytande på urvalet 
till de stora internationella utställningar som 
SSF anordnade i Sverige, Europa, USA och 
Kanada. Kretsen blev inte så stor. De flesta 
kände varandra.

Där fanns också en kanal till SSF:s tidskrift 
Form. Flera skribenter i både Form, dagspress 
och fackpress tillhörde facksektionen. Arthur 
Hald, redaktör på Form på 1940-talet, skrev 
flera presentationer av Stig Lindberg i inter-
nationella tidskrifter. Arthur Hald kom också 
att bli konstnärlig ledare på Gustavsberg un-
der den tid Lindberg var lärare på Konstfack. 
Under flera decennier kom den stående an-
nonsen på Forms baksida från Gustavsberg 
och då och då var det Lindberg själv som teck-
nat den.

Nordiska Kompaniet en annan viktig scen

Sedan början av 1920-talet hade NK:s ljus-
gård fungerat som en viktig scen för konst-
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Stig Lindberg skapade sammanlagt ett 50-tal textila mönster.

hantverk och konstindustri. Där presenterades 
också nyheter från Gustavsbergs konstnärer. 
År 1936 hade NK:s textilkammare inrättats 
under Astrid Sampes ledning. Sampe var 
själv en skicklig textilkonstnär som knöt 
många nyskapande textilare och konstnärer 
till sig. Under kriget hade hennes familj eva-
kuerats till Gustavsberg och hon kom att bo 
granne med den lindbergska familjen. Hon 
insåg att Stig Lindbergs begåvning skulle 
passa också för textil och inbjöd honom att 
teckna för Textilkammaren. Det var inte helt 
nytt för honom. Han hade redan synts med 
några mönster hos Heyman och Olesen, som 
anlitade många konstnärer.

Stig Lindbergs egentliga textila debut kom 
på en utställning på nystartade NK-Bo, som 
leddes av den kända heminredaren och sam-
hällsdebattören Lena Larsson och som vände 
sig till en ung okonventionell publik. Lind-
berg utformade själv utställningen och svep-
te tre meter höga gipsdockor i sina tyger. Ty-
gerna hängdes också på stafflier och tvättlinor. 
Hans målade fajanser som var en stor fram-
gång ströddes in på hyllor och bord. Succé 
även detta. Han tecknade spirituella berättel-

I maj 1947 debuterade Stig Lindberg som textil formgivare på 
NK-Bo. Han hade tillgång till NK:s dekorationsavdelning som 
fick ta fram 3–4 meter höga skyltdockor. Lena Larsson 
beskriver debuten i den självbiografiska Varje människa är ett 
skåp (1991): Det var en glad och lekfull utställning inspirerad av 
hans sagofigurer tillsammans med Lennart Hellsing: Krakel 
Spektakel och hans vänner. Vi jobbade hela natten och jag 
glömmer aldrig hur Stig i soluppgångens ljus bar sin hustru, som 
var polioförlamad, runt utställningen och visade henne allt.
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långt avsteg från utställningen ”Kontakt med 
nyttokonstnären” fem år tidigare. Den stän-
digt närvarande sprickan i SSF mellan före-
trädare för form och för praktisk nytta blev 
därmed frilagd.

Stig Lindberg skrev i Form 1951 en artikel 
som rubricerades ”Tjäna tre herrar” där han 
förklarar sin ståndpunkt. ”Dagens brist i vårt 
land på originella och personliga formlös-
ningar men ett i och för sig icke dåligt men 
kanske enformigt överflöd på vad man kan 
kalla ”hyfsade saker” är väl resultatet av en 
allt för långt driven social ansvarskänsla hos 
våra formgivare.”

1951 var även året då hans genomslag som 
formgivare av servisporslin kom med flera 
prisade hela serviser. Serviserna presenteras 
med en broschyr där han själv framhåller 
funktionen, enkelheten, mångsidigheten och 
den höga tekniska kvaliteten. ”Skönhet utan 
stramande tyglar.”

Slöjdföreningen bedrev en omfattande ut-
ställningsverksamhet på 1950- och 1960-ta-
len hemma och i världen. Nya marknader 
öppnade sig efter kriget utanför Sverige. Den 
svenska bruksvaran mottogs med entusiasm 
inte minst i USA. Såväl Gustavsberg som 
NK och Slöjdföreningen tog med sig Stig 
Lindbergs verk ut i världen. Under många år 
turnerade skandinavisk design i USA och Ka-
nada. Lindberg fick tillfälle att knyta interna-
tionella kontakter. I Milano blev Triennalerna 
efter kriget en tävlingsarena för konstindu-
strins nya stjärnor. Där fanns medaljer och 
utmärkelser att hämta. Stig Lindberg erövra-
de troféer där både 1948, 1951 och 1954. 

ser, lätt absurda och färgstarka. Inte alltid me-
tervara utan också en slags väggprydnader.

Lindberg återkom 1951 på NK med ab-
strakta och strama mönster. Pressen undrade 
oroligt om Stig Lindberg blivit allvarlig. Kon-
kretismen hade slagit igenom inom konsten 
– 1940-talets längtan efter idyll och verklig-
hetsflykt var förbi. Till de stora utställningar-
na från NK:s Textilkammare hörde ”Signe-
rad textil” dit även arkitekter inbjudits. Stig 
Lindberg ingick i skaran. Sammanlagt teck-
nade Lindberg ett 50-tal mönster – Lustgår-
dar och Paradisdrömmar. Ett par har blivit 
starka klassiker.

Utställningen ”Nyttokonstnären 1949”

Utställningsform engagerade också Stig Lind-
berg. 1949 anordnade Facksektionen i SSF 
en utställning på Nationalmuseum, ”Nytto-
konstnären 1949”. Den presenterade den 
nya generationen konsthantverkare, som 
också skaffat sig intressanta profiler inom in-
dustrin. Utställningens arkitekt var Eyvind 
Beckman. Han bröt rejält med den sobra in-
redningsstil som dittills varit rådande. Han 
använde starka färger och häftiga kontraster, 
svarta väggar och abstrakta idéarrangemang. 
Stig Lindberg hade bidragit med små finur-
ligheter och utställningens affisch. Själva 
konceptet hade facksektionen ansvar för. 

Utställningen blev grundligt utskälld för 
både form och innehåll. Den beskylldes för 
formalism och alltför stor vitsighet. Tingen 
hade lösts ur sitt sociala sammanhang, det 
som SSF så länge propagerat för. Estetiken 
hade satts i första rummet vilket innebar ett 
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Ordentligt uppmärksammad blev också hans 
separatutställning i New York på Georg Jen-
sens firma. Stig Lindberg blev en internatio-
nell storhet.

Aktiv i föreningslivet

Stig Lindberg var under en period en ivrig 
föreningsmänniska. År 1945 gick han in i 
Konsthantverkarnas Gille, som sex år senare 
öppnade Konsthantverkarna i Stockholm – 
en butik där medlemmarna själva bestäm-
mer. På 1940-talet fanns han med i SSF:s 
facksektion. Han var aktiv i Svenska Teckna-
re. När SID, Svenska Industridesigner, bilda-
des 1957 som en liten exklusiv klubb för ca 
tjugo personer tillhörde han den. Men bris-
ten på fackligt engagemang i SSF och den in-
dustriella exklusiviteten i SID eggade ho-

nom att ta initiativ till KIF, Föreningen 
Sveriges Konsthantverkare och Industriform-
givare 1961. Han blev KIF:s förste ordföran-
de med uppgift att se till att medlemmarna 
fick stipendier och normalkontrakt. Och kan-
ske att ändra på ecklesiastikministerns upp-
fattning att konsthantverk var ”hobbykonst”.

Kreativt flöde i många riktningar

Stig Lindbergs storhetstid infaller på 1940- 
och 1950-talen. Vid debuten 1942 med ”Fa-
janser målade i vår” tillsammans med Kåge 
och Friberg hälsades han som en vårlig fläkt. 
Kritikerna använde framöver ord som smek-
samt, smältande, ljuvligt, roligt och vackert 
om hans föremål. Konstnären är en spjuver, 
kapriciös, sirlig och dåraktig. Keramiken be-
tecknas som surrealistiskt modern. I fortsätt-

Ett uppdrag som uppenbart 
roade Stig Lindberg var att  
utforma nya spelkort åt  
Öbergs spelkortsfabrik 1958.  
Han fördjupade sig i symboler 
och figurernas ursprung i 
franskt 1400-tal. Jokern slapp 
vara spegelvänd – han kunde  
ju faktiskt lika gärna stå på 
huvudet! Liksom i fajanserna  
lät han färgerna spela och som 
alltid väckte han stor uppmärk-
samhet.
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41

Ordentligt uppmärksammad blev också hans 
separatutställning i New York på Georg Jen-
sens firma. Stig Lindberg blev en internatio-
nell storhet.

Aktiv i föreningslivet

Stig Lindberg var under en period en ivrig 
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en butik där medlemmarna själva bestäm-
mer. På 1940-talet fanns han med i SSF:s 
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des 1957 som en liten exklusiv klubb för ca 
tjugo personer tillhörde han den. Men bris-
ten på fackligt engagemang i SSF och den in-
dustriella exklusiviteten i SID eggade ho-

nom att ta initiativ till KIF, Föreningen 
Sveriges Konsthantverkare och Industriform-
givare 1961. Han blev KIF:s förste ordföran-
de med uppgift att se till att medlemmarna 
fick stipendier och normalkontrakt. Och kan-
ske att ändra på ecklesiastikministerns upp-
fattning att konsthantverk var ”hobbykonst”.

Kreativt flöde i många riktningar

Stig Lindbergs storhetstid infaller på 1940- 
och 1950-talen. Vid debuten 1942 med ”Fa-
janser målade i vår” tillsammans med Kåge 
och Friberg hälsades han som en vårlig fläkt. 
Kritikerna använde framöver ord som smek-
samt, smältande, ljuvligt, roligt och vackert 
om hans föremål. Konstnären är en spjuver, 
kapriciös, sirlig och dåraktig. Keramiken be-
tecknas som surrealistiskt modern. I fortsätt-

Ett uppdrag som uppenbart 
roade Stig Lindberg var att  
utforma nya spelkort åt  
Öbergs spelkortsfabrik 1958.  
Han fördjupade sig i symboler 
och figurernas ursprung i 
franskt 1400-tal. Jokern slapp 
vara spegelvänd – han kunde  
ju faktiskt lika gärna stå på 
huvudet! Liksom i fajanserna  
lät han färgerna spela och som 
alltid väckte han stor uppmärk-
samhet.
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Krakel Spektakel är en av Lennart Hellsings  
och Stig Lindbergs mest kända sagofigurer.

ningen får han en position jämsides med 
Kåge och Friberg. 1949 överlämnar Kåge 
ledningen för Studion till Lindberg och drar 
sig tillbaka för att enbart ägna sig åt konst-
godset.

Kritikerna är samstämmigt berömmande 
inför den nye keramikern. En enstaka kritisk 
röst kommer från den danske arkitekten Poul 
Henningsen, PH-lampans skapare, som när 
trion ställer ut i Köpenhamn ser ”for meget 

av klubben Flink”, effektsökeri och dekadens. 
Men han är dock som helhet positiv.

Lindbergs kreativa energi sträcker sig ut i 
många riktningar. 1947 debuterar han som 
barnboksillustratör med bilderna till Lennart 
Hellsings Nyfiken i en strut. Boken fick ett 
blandat mottagande, men ansågs banbrytan-
de och blev med åren förvandlad till en klas-
siker. Samarbetet fortsatte med Daniel Dopp-
sko, Krakel Spektakel och Musikbussen. Likaså 
med illustrationer till fristående dikter av 
Hellsing. Krakel Spektakel hamnade också 
på barnserviser. Ännu en barnbok kom till i 
samarbete med Britt G. Hallqvist – ABC. 
Med 1950-talet tog den leken slut. I många 
av hans näpna figurer är det lätt att känna 
igen honom själv med rosett under hakan.

Som fabulerande och underhållande teck-
nare tycks Lindberg outtröttlig. Han illustre-
rar egna och andras artiklar, ritar affischer 
och leker fram julkort. Han engagerar sig 
starkt i Gustavsbergs grafiska profil med ita-
lienska Olivetti som förebild. Han skriver 
och ritar broschyrer till nya serviser, han ritar 
omslagspapper för Gustavsberg. Han utveck-
lar en rytmkänsla i grafisk täta, välbalansera-
de mönsterrapporter och får i uppdrag att 
rita omslagspapper även för det japanska va-
ruhuset Seibu i Tokyo.

Med stor stramhet och elegans löste han 
uppdraget för Bonniers att formge banden 
till deras nya lexikon 1961. Där satt kunska-
pens äpple och flaggade med sitt blad på rygg 

Omslagspapperet för det japanska varuhuset Seibu  
i Tokyo bär omisskännligen Stig Lindbergs prägel.
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och pärm. En bild som osvikligt fastnade på 
näthinnan, när den dök upp i en bokrad.

Också som designer

Som designer provade Stig Lindberg på att 
rita både TV-apparater och en bärbar transis-
torradio för Luma. En TV-apparat var spek-
takulär därför att kåpan följde bildrörets 
form och alltså inte utgjorde en låda. Dessut-
om för att skärmen var rörlig ovanpå elektro-
nikens ask. Pigtittaren nämnde han som fö-
rebild. Skärmen kunde riktas mot tittarna 
och möbleringen behövde inte anpassas till 
TV:n. ”Varför inte tvärtom”, tog Lindberg 
gärna till sitt valspråk. TV:n kom dock inte i 
produktion. Det gjorde inte heller dess före-
gångare i andra länder.

Stig Lindbergs ambition att också ha ett 
finger med i spelet i produktionen av sani-
tetsporslin föll aldrig i riktigt god jord ute i 
fabriken. Men han uppträdde gärna som de-

signer där. Gustavsberg tog också tidigt in 
plast i sin produktion och inrättade en avdel-
ning för detta. Stig Lindberg gav form åt ett 
par produkter som fick en självklar plats i 
svenska hem – bland annat en termos, en en-
kel bricka och en vattenkanna med lång pip. 
Raka motsatsen till Carl-Arne Bregers stub-
biga tvågrenade vattenkanna. Med Breger 
startade den egentliga plasttillverkningen 
och själv inledde han där sin karriär som Mr 
Plast. Hela ansvaret för plastproduktionen 
övertogs sedan av formgivaren Peter Pien.

Några glasserviser av Lindbergs hand kom 
också i produktion, ritade för Målerås, nor-
ska Hadeland och Kosta.

Som tavelmålare framträdde Stig Lindberg 
ett par gånger i KF:s regi tillsammans med 
konstnärer knutna till kooperationen. Då med 
naturscenerier och romantiska drömmar. Den 
sidan av sitt konstnärskap lyfte han inte ofta 
fram. Däremot kom han att allt mer helhjär-
tat ägna sig åt offentlig utsmyckning med 
åren. För det mesta utfördes dessa verk i kera-
mik. Men här kommer också emaljerna in. 
Hans sista stora utsmyckningsprojekt gällde 
entrén till ett hotell i Bagdad.

Började experimentera med emalj

Gustavsbergs tillväxt hängde nära samman 
med den allmänna konsumtionsökningen, 
men också med de stora byggprogrammen, en 
utveckling som Hjalmar Olson tog engagerad 
del ibland annat inom Byggforskningsrådet. 
Tanken dök också upp att den emaljerade plåt 
som användes i badkarstillverkningen skulle 
kunna användas för fasader och för konstnär-

1961 formgav han bokbanden till Bonniers nya lexikon.
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Stig Lindberg ritade också teveapparater, här pågår ett experimentarbete för Luma TV 1959.
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ligt arbete. Här öppnades nya möjligheter att 
gå upp i format. Emalj hade dittills mest va-
rit småkonst. 

Hjalmar Olson lockade Studion med det-
ta och möttes av ett visst kallsinne. Så små-
ningom nappade dock Stig Lindberg. Han 
bjöd in till samarbete och experiment i lag 
med en rad kända konstnärer. Till att börja 
med Egon Möller-Nielsen och Endre Nemes, 
som hade uppdrag de ville förverkliga. En 

ateljé inrättades på en balkong ovanför bad-
karshallen. Gustavsberg ställde bränningstid 
och färger till förfogande mot en avgift och 
många konstnärer strömmade till – Sven Er-
ixon, Lage Lindell, Arne Jones och Öjvind 
Fahlström bland andra. 1958 ställde emalj-
målarna ut tillsammans på Galleri Artek. Då 
hade Eje Öberg nyligen övertagit ansvaret 
för emaljverkstaden. På 1970-talet blev det 
Bengt Berglunds tur. Enprocentsregeln sti-
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pulerade att en procent av kostnaderna i ett 
statligt bygge skulle avsättas till konstnärlig 
utsmyckning. Den började allt mer tillämpas 
och nu kom beställningarna.

Kraft och dynamik, briljans och lysande 
färg präglade mycket av emaljmåleriet som 
kom till i dånet från de stora stålpressarna. 
Sju tusen olika färgnyanser stod till konstnä-
rernas förfogande. På sju minuter var plåtar-
na brända. De kunde brännas flera gånger 
om konstnären ville arbeta vidare på samma 
plåt. Färgen kunde läggas på med stora rörel-
ser med kraftiga penslar eller också med hän-
derna eller med sprutpistol. Den målade 
emaljen användes också till bordsskivor och 
bojar. Stig Lindberg åstadkom bland mycket 
annat en utegrill.

Stig Lindberg var med överallt

Förmågan att uppfatta, tillvarata och omsät-
ta alla de resurser och arbetsmöjligheter, som 
Gustavsberg, undervisningen och tiden er-
bjöd, möjliggjorde bredden i Stig Lindbergs 
verksamhet. Han fanns med överallt. Ofta i 
täten. Inte alltid utan kamp, även om myck-
et tycktes flyta lekande lätt ur honom. Han 
övertog ledningen över Studion redan 1949. 
Studion var ett fantastiskt erbjudande för 
konstnärerna och en arbetsgemenskap. Men 
också vartefter den växte en plats för hård 
konkurrens och slitningar. Allt kunde inte 
produceras. Vems förslag skulle släppas fram 

Till de mer originella experimenten hör denna  
utegrill i emaljerad metall från 1950-talet.

1970 skapade han glada och delvis rörliga figurer  
i emaljerad plåt till Ekedalsskolan i Gustavsberg.
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1970 skapade han glada och delvis rörliga figurer  
i emaljerad plåt till Ekedalsskolan i Gustavsberg.
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till formarna? Stig Lindberg satt i många led-
ningsgrupper, men var ändå tvungen att bryta 
ner ett motstånd från tekniker, försäljare och 
marknadsavdelning. Alla var inte på samma 
linje. Han hade dock stor arbetskapacitet. En 
del såg i honom en rastlös människa. Händer-
na var ständigt i rörelse.

Lärare i keramik

1957 blev Stig Lindberg huvudlärare i keramik 
på Konstfackskolan, just när den skulle flytta 
till nya, fina lokaler på Gärdet (de invigdes 19 
september 1959). I undervisningen försökte 
han nu införa ett industriellt tänkande. De skiss-
uppgifter han gav hade gärna den inriktningen. 
Det uppstod en tävlan mellan keramik och me-
tall om vilket fack som skulle utvecklas till ett 
industridesignfack.

Många elever såg i Stig Lindberg en inspire-
rande, idérik och uppmuntrande lärare. Han 
drog in dem i sitt eget arbete och öppnade en 
egen värld för dem. Full av infall. 1966 visade 
Hantverket utställningen ”Nylera”. Till den 
hade Lindberg hämtat de av sina elever som 
han själv fann mest intressanta. Utställningen 
väckte uppmärksamhet. Det var ovanligt att 
elever exponerades med den tyngden. Hant-
verket var en viktig utställningsplats för eliten. 
De sex – bland dem Ulrica Hydman-Vallien 
och Bertil Vallien – arbetade skulpturalt i lera 
och betong. Britt-Ingrid Persson Bip var en an-
nan av dem, även om den lärare som betydde 
mest för henne var Olle Adrin på skulpturfack-
et. Det gick lätt att röra sig över gränserna.

Alla fann inte nåd inför Stig Lindberg och 
de kunde sågas ganska brutalt av honom. Då 

fanns Tom Möller, facklärare på keramik som 
stöd. 1970 utnämndes Stig Lindberg till pro-
fessor och han behöll sin tjänst till 1972. 
Men han var allt mer sällan där. Han plåga-
des av magsår.

Åter på Gustavsberg

Stig Lindberg återtog ansvaret för den konst-
närliga ledningen på Gustavsberg när han slu-
tade på Konstfack. Vid det laget började pro-
blemen i porslinsindustrin ge sig till känna. 
Konkurrensen utifrån, som man tidigare kun-
nat möta genom att utveckla kvalitet, teknik, 
propaganda och estetik räckte inte längre. 
Inom konstindustrin slogs företagen samman. 
Konstnärer sades upp, ateljéerna minskade. 
De små företagen försvann vartefter. Det ideo-
logiska engagemanget inom KF bleknade. Den 
omfattande utställningsverksamheten tynade. 
KF-butikerna satsade på det som var billigt 
och Gustavsberg konkurrerades ut.

Ännu en anledning till att ljuset släcktes 
var att tidningarna, decimerade även de, inte 
längre i samma utsträckning uppmärksam-
made konstindustri och konsthantverk. De 
speciella ”kvinnosidorna” med konsumentin-
riktning som flitigt recenserat nyheter bort-
föll. Konsthantverket försvann också från 
kultursidorna. Tidigare hade tunga kritiker 
och konsthistoriker som Gregor Paulsson, 
Gotthard Johansson, Nils Palmgren och Gus-
taf Näsström bedömt den nya keramiken.

På 1970-talet klagar Stig Lindberg lite bit-
tert i Form över att det inte gick att uppfost-
ra folket. Det Gustavsberg gjorde hade bara 
nått ut till elitkonsumenten. ”Det Kåge och 
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jag gjorde var för avancerat för vanliga män-
niskor.” Det var nu inte alldeles sant. Gustavs-
bergs porslin blev verkligen under en kort ly-
sande epok den vackrare vardagsvaran.

Under sina första decennier hade Lind-
berg pressen i sin hand. Han var ung, livlig 
och spirituell och berättade roliga historier. 
Han kunde utförligt berätta hur han tänkt 
och hur han arbetat. Lyssnarna återgav gärna 
och detaljerat hans funderingar och utlägg-
ningar. Artiklar från tiden är överraskande li-
kalydande.

Lindberg var själv en god skribent och 
skrev artiklar om keramik i kataloger, tid-
skrifter och böcker. Han talade i radio och 
höll föredrag både i Sverige och USA. Han 
var starkt engagerad i Gustavsbergs utveck-
ling. Planer på ett Keramiskt centrum i Gus-
tavsberg stöttes och blöttes. 1960 framförde 
Stig Lindberg ”ett djärvare projekt”. Gustavs-
berg borde lämpa sig för ett svenskt Louisia-
na. Det skulle ge platsen en internationell 
ryktbarhet.

Stig Lindberg åtnjöt ju själv ett gott inter-
nationellt rykte. I Sverige var han en super-
kändis på 1940- och 1950-talen. Det gällde 
flera av hans kolleger i den skandinaviska 
konstindustrin. Hemma hos-reportagen dug-
gade tätt.

I hemmet manifesterades livsstilen

Familjen Lindberg disponerade en gammal 
krog någon kilometer från fabriken. Senare 
köpte de också en gammal skånegård utanför 
Helsingborg som blev deras sommarhus. Stig 

och hans fru Gunnel var båda starkt engagera-
de i hemmets inredning, som också skulle ma-
nifestera deras livsstil. Viktiga inslag var hans 
tryckta textilier och hennes vävda mattor. 
Hans målningar fanns där förstås liksom ti-
dens moderna design, Bruno Mathsons stolar, 
Triva-möbler från NK-Bo. Hyllmöblerna skul-
le stå på ben. 

Formgivarna fanns ju i bekantskapskretsen. 
En återkommande bild visar ett rum där taket 
klätts med en grön stormönstrad ormbunksta-
pet ritad av Sven-Erik Skawonius. En av väg-
garna har klätts med en rödrandig dansk ta-
pet. En trappa svänger upp och bildar ett hörn 
där en NK-soffa står, ritad av Elias Svedberg 
och klädd med ett falurött tyg av Astrid Sam-
pe. På golvet en grågrön flossamatta som Gun-
nel Lindberg vävt. En dörr är dekorerad med 
schabloner från fabriken. En murgröna sling-
rar sig runt dörrkarmen. Ett hörn av ett piano 
sticker fram med en lindbergsvas på. Musik 
var tidigt en alternativ karriärväg för Stig 
Lindberg. Djärvt och mycket lindbergskt och 
mycket en raffinerad bild av tidens konstindu-
striella avant-garde.

Under 1970-talet försvann Stig Lindberg 
alltmer ur blickfånget. 1972 opererades hans 
ena cancerangripna lunga bort. 1974 dog hans 
fru. Efter det bosatte han sig huvudsakligen i 
Italien. Ingrid Thulin erbjöd honom där ett 
hem. Han reser ibland till Gustavsberg för att 
få resurser att genomföra sina utsmycknings-
uppdrag eller för att få nya fajanser utförda. 
Han slutade egentligen aldrig formellt på fabri-
ken. 1982 dog han i Italien i en hjärtattack.
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Stig Lindberg var i mycket en speg-
ling och en produkt av sin tid och 
samtidigt en både rik och originell 
begåvning. Till hans begåvning hör-
de att han var mycket receptiv, 
snabb i sin uppfattning. Det han 
uppskattade kunde han uppfatta 
som sprunget ur hans egen fantasi, 
när han väl omsatt det.

Mötet med konsten i Paris fri-
gjorde en gång hans bildspråk. Pi-
casso, Klee och Miró kunde anas 
som förebilder. Han lät sig inspire-
ras både av kolleger i Studion och 
av elever. Hans likar kunde man hit-
ta i Gocken och Lisbeth Jobs och i 
Birger Kaipiainen på Arabia i Fin-
land. En resa till Japan satte tydliga 
spår. Nyfikenheten fanns där hela 
tiden. Han ville kunna det mesta. 
Den formgivning vi har idag lever 
under helt andra villkor. Kanske 
därför blir suget så starkt. I återske-
net från en utopi vi övergav.

År 1989 såldes Gustavsberg till Arabia. Tillverk-
ningen lades ner. Men porslinstillverkningen 
återuppstod i liten skala genom en eldsjäl, Siv 
Juhlin, som inte ville att alla kunskaper på fabri-
ken skulle gå till spillo. Än i dag letar man efter 
modeller för att ta tillvara byggnader, kunnande 
och minnen. I en del av byggnaderna har flera 
fria konsthantverkare nu sina ateljéer och ett 
museum tillvaratar den rika porslinshistorien.

Den unge Lindberg i Gustavsbergs Studio  
med en av sina handmålade fajanser.
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Min professor på Konstfack
U L R I C A  H Y D M A N - V A L L I E N

Snabb i rörelsen och kvick i repliken, rolig och obönhörligt dömande 

klev Stig Lindberg in i mitt liv. Han blev 1960–61 min professor i 

keramik på Konstfackskolan.

Mina första två år på skolan var den spän-
nande Lis Husberg huvudlärare på keramik-
facket. Så kom Stig. Han krävde mycket och 
kunde lätt döda vem som helst av oss elever 
mentalt, som gick på avdelningen för kera-
mik och glas. Han var dräpande och hänsyns-
löst fördömande av dåliga idéer, och han ut-
tryckte lika stor förtjusning då han tyckte 
något var bra. Han höll öppen skisskritik in-
för alla sina elever i de två klasser som gick 
tillsammans på den så kallade högre skolan, 
det vill säga de avslutande två av sammanlagt 
fyra år. Stig stod längst fram och skickade 
upp oss en och en till svarta tavlan där skis-
serna hängdes och skulle förklaras. Därpå 
kom han sedan igång med ett ordflöde och 
gestikulerande i hetsiga snabba avgörande 
omdömen. Det blev sällan några diskussio-
ner utan det var Stigs dissekerande och om-
dömen – han var mycket egotrippad och 
tyckte om att själv befinna sig i rampljuset.

Han berättade ofta roliga episoder från 
sina resor i världen och många timmar satt vi 

och lyssnade till spännande möten han haft. 
Till exempel en gång i Japan blev han bestört 
då han såg hur ett företag kopierat ett av hans 
bestick. Han hade då sagt spontant och tem-
peramentsfullt ”men ni har ju i minsta detalj 
kopierat mitt senaste bestick!!!!” Då bugade 
japanen djupt och sade ”Thank you, thank 
you”. Det var den största komplimang de kun-
de få att kopian var just på pricken likt origina-
let – en kulturell egenhet att självklart kopiera. 
Stig satte sig matt ner på en stol och torkade 
sin svettiga panna.

Jag var nog ingen lätt match som elev, då jag 
inte alltid fogade mej i leden. Stig gav mig bland 
annat en gång som en designuppgift att rita en 
symaskin för Husqvarna. Jag gjorde en modell – 
som då den förevisades på ett skissmöte inför 
klassen fick omdömet ”hon skulle designa en 
symaskin, men gjorde en fågel – som ser ut som 
en gräshoppa!” Jag var inget designämne utan 
ägnade mej mer åt den friare keramiken. Där 
rev han sig i huvudet åt mina höga spagettibur-
kar och taggiga målade slottskrokaner.
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Den mycket intresserade kung Gustav VI Adolf följde under 
många år Stig Lindbergs arbete och var alltid en av de första 
kunderna när Lindberg ställde ut sitt stengods. Här besöker 
han också den av Stig Lindberg initierade avgångsutställ-
ningen och till artikelförfattarens glädje blev det också affär. 
På bilden syns förutom kungen och Stig Lindberg Bertil 
Vallien och Ulrica Hydman-Vallien.

Fem år efter att jag slutat Konstfack, det var 
1966, inbjöd Stig till en utställning som kall-
lades ”Nylera – Sex unga keramiker” med 
sina bästa elever. Utställningen väckte stor 
uppmärksamhet då den visades på Hantver-
ket i Stockholm. Eugen Wretholm skrev i ka-
talogen bland annat ”När Stig Lindberg nu 
stimulerat sex av sina bästa elever till en ge-
mensam utställning möter vi här en genera-
tion, vilkens keramiktänkande främst är inrik-
tat på formproblemen. Samtliga är väsentligen 
skulptörer fostrade till misstroende mot lätt-
vunna glasyreffekter. Kravet på keramisk fan-
tasi är obönhörligt. Dessa sex keramiska 
skulptörer har insett det nödvändiga i att 
lämna redan inmutade områden och skapa 
något som svarar mot dagens konstnärliga si-
tuation. Svensk keramik har fått ett nytt an-
sikte”. De utställande unga keramikerna var: 
Bengt Berglund, Margareta Swahn-Furten-
bach, Bertil Vallien, Lars Hellsten, Britt-Ing-
rid Persson Bip och jag.

Detta var just Stig Lindbergs styrka, att ge 
den kick och frihet i det egna uttrycket. Själv 
arbetade han mycket över gränserna i olika 
material, det känner vi ju alla till. Jag tror att 
jag själv av Stig har anammat möjligheten att 

förstå att det ÄR möjligt att gå över gränser-
na i material och uttryck. Med den person-
lighet jag besitter och utvecklar och att inte 
”bli vid sin läst”, att dekorera, att flöda, att 
använda lera, textil, illustration, porslin och 
nu mest glas för att vidareutveckla det man 
själv tror på. Om Stig var kritisk, fick man 
lust att tro på sig själv.

För mej då som elev och nybörjare blev 
Stig en häftigt lynnig men inspirerande lära-
re. Han blev med åren en vän som gjorde 
sina besök hos oss i stugan i Småland. Han 
ristade sitt namn i vårt köksbord och satt 
länge vid måltiderna i vårt kök och filosofe-
rade kring konst, design och livet. Jag kom-
mer särskilt ihåg hur han ofta berättade om 
sina döttrar som han kallade för Vanilj och 
Choklad, en ljus och en mörk, sin son och sin 
hustru Gunnel som han träffat tidigt och äls-
kade mycket. Han var en rastlös person med 
spirituell lusta att dela med sig då det föll 
honom in.

I dag ser vi att hans konstnärliga och var-
dagliga bredd håller sig väl. Hans alster syns 
just nu på museer, utställningar och i varje 
hem kan man antagligen plocka fram en Stig 
Lindbergprodukt att återigen älska och vårda.
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Bengt Berglund, Margareta Swahn-Furten-
bach, Bertil Vallien, Lars Hellsten, Britt-Ing-
rid Persson Bip och jag.

Detta var just Stig Lindbergs styrka, att ge 
den kick och frihet i det egna uttrycket. Själv 
arbetade han mycket över gränserna i olika 
material, det känner vi ju alla till. Jag tror att 
jag själv av Stig har anammat möjligheten att 

förstå att det ÄR möjligt att gå över gränser-
na i material och uttryck. Med den person-
lighet jag besitter och utvecklar och att inte 
”bli vid sin läst”, att dekorera, att flöda, att 
använda lera, textil, illustration, porslin och 
nu mest glas för att vidareutveckla det man 
själv tror på. Om Stig var kritisk, fick man 
lust att tro på sig själv.

För mej då som elev och nybörjare blev 
Stig en häftigt lynnig men inspirerande lära-
re. Han blev med åren en vän som gjorde 
sina besök hos oss i stugan i Småland. Han 
ristade sitt namn i vårt köksbord och satt 
länge vid måltiderna i vårt kök och filosofe-
rade kring konst, design och livet. Jag kom-
mer särskilt ihåg hur han ofta berättade om 
sina döttrar som han kallade för Vanilj och 
Choklad, en ljus och en mörk, sin son och sin 
hustru Gunnel som han träffat tidigt och äls-
kade mycket. Han var en rastlös person med 
spirituell lusta att dela med sig då det föll 
honom in.

I dag ser vi att hans konstnärliga och var-
dagliga bredd håller sig väl. Hans alster syns 
just nu på museer, utställningar och i varje 
hem kan man antagligen plocka fram en Stig 
Lindbergprodukt att återigen älska och vårda.
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Det mest offentliga
A N D E R S  B J Ö R K M A N

Av Stig Lindbergs verkförteckning framgår att det framför allt är under senare delen av 

karriären som han arbetar med det som brukar kallas offentlig konst. Från något enstaka 

verk under 1940-talet och en handfull under det därpå följande decenniet ökar antalet 

dramatiskt under 1960-talet då han utför över tjugo arbeten i det offentliga rummet. 

Sedan sjunker åter intensiteten under 1970-talet för att avslutas strax före Lindbergs 

bortgång 1982 med en stor väggkeramik på hotell Al Rashid i Bagdad.

57

Mycket kan förvisso rymmas inom begrep-
pet ”offentlig konst”. Allt från en målning i 
kommunalrådets tjänsterum, över parkskulp-
turer och tunnelbanemosaiker till perfor-
manceakter på torget. Däremot räknas var-
ken konsten i kyrkorna eller den som finns 
på museer till den offentliga, trots att den 
definitivt äger större allmän tillgänglighet än 
den som hänger hos tjänstemännen. Dessut-
om är det så att somliga konstverk som till-
kommit utan särskilda avsikter beträffande 
brukandet blir offentliga först när någon från 
något allmännyttigt konstråd inköpt dem. 
Andra är så att säga avsedda för de offentliga 
rummen redan i sitt koncipieringsstadium. 
Ofta, men kanske inte alltid, kan konsten 
inom den sistnämnda kategorin karakterise-
ras som platsspecifik. Den har tillkommit 
mot alldeles bestämda omständigheter och 
omgivningar.

I Stig Lindbergs födelsestad Umeå finns 
några av hans offentliga verk. Vid inledning-
en av 1960-talet gjorde han arbeten för det 
då relativt nya stadsbiblioteket Öst på stan, 
och för Centrumhuset, beläget där Kungsga-
tan mötte det som på den tiden hette Ren-
marksesplanaden. Båda dessa miljöer har – 
vilket Gull-Mari Rosén visar i sin artikel på 
sidan 2 – förändrats, såväl vad gäller innehåll 
som form, och beträffande konsten i Cen-
trumhuset har den delvis hamnat på hotell 
och delvis i Stadshuset. Om dessa gestalt-
ningar kan sägas att de var – och fortfarande 
är i sina nya miljöer – av halvoffentlig art. 
Bibliotek, kommunkontor, hotell och affärs-
lokaler är visserligen öppna för allmänheten, 

dock inte alltid. Och den som inte sköter sig 
enligt föreskrifterna kan motas ut. 

Alldeles tillåtet att uppföra sig hursomhelst 
är det naturligtvis inte ute på torg och gator 
heller. Men det är ändå de platserna som i or-
dets främsta bemärkelse kan kallas offentliga. 
Så den fris vid Rådhustorget och den fontän 
på Renmarkstorget som Stig Lindberg utfört 
gör bägge goda skäl för benämningen konst i 
det offentliga rummet. Omständigheterna 
kan dock komma att ändras om det med ojäm-
na mellanrum upphoppande, och knappast 
särskilt kloka, förslaget att glasa in gågatsstrå-
ket skulle förverkligas med möjlig privatisering 
som följd. Nåväl, om dessa två – fortfarande i 
det mest offentliga rummet sig befinnande – 
konstverk skall här något ordas.

”Tillvarons former” 

Med framsidor mot Rådhustorget och Kungs-
gatan byggdes under tidigt 1960-tal ett nytt 
Domusvaruhus i Umeå. Huset är ibland om-
nämnt, och detta med all rätt, som ett av de fi-
nare exemplen på efterkrigstidens svenska va-
ruhusarkitektur. Med konstruktiv klarhet 
redovisas byggnadens inre struktur i fasaden 
genom ett ljust rutnät i huggen sten vars mel-
lanrum fyllts med rött tegel. I den annars täm-
ligen tillslutna designen av våningarna mellan 
bottenplanets helglasade skyltrum och ett 
heldraget fönsterband strax under takfoten 
accentueras det som från början var varuhu-
sets restaurang med ett kortare och högre 
fönsterband i fronten mot torget. Över raden 
av fönster löper Stig Lindbergs stengodsfris 
”Tillvarons former”.
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sidan 2 – förändrats, såväl vad gäller innehåll 
som form, och beträffande konsten i Cen-
trumhuset har den delvis hamnat på hotell 
och delvis i Stadshuset. Om dessa gestalt-
ningar kan sägas att de var – och fortfarande 
är i sina nya miljöer – av halvoffentlig art. 
Bibliotek, kommunkontor, hotell och affärs-
lokaler är visserligen öppna för allmänheten, 

dock inte alltid. Och den som inte sköter sig 
enligt föreskrifterna kan motas ut. 

Alldeles tillåtet att uppföra sig hursomhelst 
är det naturligtvis inte ute på torg och gator 
heller. Men det är ändå de platserna som i or-
dets främsta bemärkelse kan kallas offentliga. 
Så den fris vid Rådhustorget och den fontän 
på Renmarkstorget som Stig Lindberg utfört 
gör bägge goda skäl för benämningen konst i 
det offentliga rummet. Omständigheterna 
kan dock komma att ändras om det med ojäm-
na mellanrum upphoppande, och knappast 
särskilt kloka, förslaget att glasa in gågatsstrå-
ket skulle förverkligas med möjlig privatisering 
som följd. Nåväl, om dessa två – fortfarande i 
det mest offentliga rummet sig befinnande – 
konstverk skall här något ordas.

”Tillvarons former” 

Med framsidor mot Rådhustorget och Kungs-
gatan byggdes under tidigt 1960-tal ett nytt 
Domusvaruhus i Umeå. Huset är ibland om-
nämnt, och detta med all rätt, som ett av de fi-
nare exemplen på efterkrigstidens svenska va-
ruhusarkitektur. Med konstruktiv klarhet 
redovisas byggnadens inre struktur i fasaden 
genom ett ljust rutnät i huggen sten vars mel-
lanrum fyllts med rött tegel. I den annars täm-
ligen tillslutna designen av våningarna mellan 
bottenplanets helglasade skyltrum och ett 
heldraget fönsterband strax under takfoten 
accentueras det som från början var varuhu-
sets restaurang med ett kortare och högre 
fönsterband i fronten mot torget. Över raden 
av fönster löper Stig Lindbergs stengodsfris 
”Tillvarons former”.
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Reliefen ”Tillvarons former” på före detta Domusvaruhuset vetter mot Rådhustorget. Den anknöt ursprungligen till restaurangen 
som fanns på andra sidan väggen. Numera lever den mer tillbakadraget, undanknuffad av det högljudda budskap som dagens 
logotyper förmedlar.
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Inom modernismens syn på arkitektur har 
den från funktionen fristående dekorationen 
inte haft någon särskilt framträdande plats. 
När det ibland hände att konsten släpptes 
fram som exempelvis i stockholmsförorten 
Årsta, där fasaderna fylldes med konkretis-
tiskt måleri, väckte detta ont blod hos somli-
ga delar av den samtida kritiken. Så kan vi, 
om vi ser oss om i det Umeå som nybyggdes 
under efterkrigstiden, heller inte se något 
större utbud av den sortens fasadkonst som 
Stig Lindbergs fris är ett exempel på. Det 
som i stället pryder byggnaderna är logoty-
per och reklam. Dessa är som bekant av tem-
porär art. Just för tillfället är det McDonald’s 
visuellt ganska högljudda ljuslådor som ut-
gör närmaste granne till Lindbergs verk. Och 
där det en gång stod skrivet ”Domus” i stram 

typografi står nu något annat eftersom här 
inte längre är varuhus utan galleria. Konsten 
består dock tills vidare.

Frisen med den kanske något kryptiska ti-
teln består av tre likadana stycken lagda 
bredvid varandra. Tillsammans med den före 
detta restaurangens fönsterrad och tre ovan-
för frisen belägna franska balkonger med 
geometriskt finlemmade balustradmönster 
bildas en för tiden ovanlig monumentalitet. 
Varje stycke av frisen utgör en egen symme-
tri bestående av nio figurer, fyra varandra 
speglande på var sida om en lätt skevande i 
mitten. Figurerna i mörk relief mot en ljusa-
re fond har ett uttryck som närmast kunde 
kallas grovhugget och omedelbart. Det är 
mera grafiskt än voluminöst med en kraft-
fullhet som står stark mot den bastanta bygg-
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”Fontän” i sin ursprungliga omgivning vid mitten av 1970-talet, innan Renmarkstorget fick den gestaltning det har i dag.

naden, och med en organisk avrundning som 
bryter mot den rätvinkliga rutigheten. Här 
finns en avspänd respektlöshet som erinrar så-
väl om stengodsserien ”Karneval” och Krakel 
Spektakelillustrationerna som om Lindbergs 
spelkortsdesign från 1958. Dock är graden av 
figurativitet mindre i reliefens figurer än i 

dessa. Men alldeles omöjligt att göra sig en fö-
reställning är det inte. Kanske ser man en gaf-
fel, en fisk, ett vinglas med bubblor; kanske ett 
bröd, en blomma eller något helt annat. De 
kulinariska associationerna motiveras möjli-
gen av den verksamhet som en gång försiggick 
på andra sidan väggen. Och visst skulle man 
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fullhet som står stark mot den bastanta bygg-

59

”Fontän” i sin ursprungliga omgivning vid mitten av 1970-talet, innan Renmarkstorget fick den gestaltning det har i dag.

naden, och med en organisk avrundning som 
bryter mot den rätvinkliga rutigheten. Här 
finns en avspänd respektlöshet som erinrar så-
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figurativitet mindre i reliefens figurer än i 

dessa. Men alldeles omöjligt att göra sig en fö-
reställning är det inte. Kanske ser man en gaf-
fel, en fisk, ett vinglas med bubblor; kanske ett 
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kulinariska associationerna motiveras möjli-
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utan vidare spisning också kunna tänka sig 
motivet som dekor på någon av Stig Lind-
bergs köksserviser. Riktigt varför den kallas 
”Tillvarons former” är däremot inte helt lätt 
att begripa. Tillvaron låter sig ju näppeligen 
fångas i en eller annan form. Men det kanske 
är som med jazzlåtar; något ska det heta.

”Fontän” på Renmarkstorget

Ett par välriktade stenkast väster om Rådhus-
torget ligger Renmarkstorget, som fordom 
alltså var en esplanad. Där står Stig Lind-
bergs ”Fontän” i driven grönpatinerad koppar 
sedan slutet av 1970-talet. Platsen är en av 
de starkast koncentrerade rumsligheter som 
Umeå äger, med torgets kilform mellan Erik 
Thelaus självsäkert välproportionerade fasa-
der av senmodernistiskt snitt. En i sak ele-
gant avslutning mot söder utgörs av Hotell 
Plaza även om man kunde ha önskat sig ett 
något mindre förskrämt utanverk. Så vill 
man få en snygg vy över fontänen då ska man 
vända ryggen mot turistbyrån i norr och den 
betydligt håglösare arkitektur som inramar 
denna del av torget. 

”Fontän” består av en skulpturgrupp i en grund 
cirkelrund bassäng som står excentriskt upp-
lyft på ett fundament av sten. För inte så länge 
sedan var stenfundamentet tätt planterat med 
en tämligen yvig buskvegetation. Grönskan är 
numera borta och vi må hoppas att det inte 
blott var en tillfällig insats. Konstverket kom-
mer helt klart bättre till sin rätt utan stickig 
skäggväxt vid fotknölarna. Gruppen består av 
fem plintar eller socklar som samtidigt är ett 
slags kantiga stjälkar, en högre i mitten och fyra 
runtom. Dessa kröns av i tur och ordning en 
fisk, en fågel, en grönsak och en blomma. I mit-
ten där ett bladverk vecklar ut sig tornar ytterli-
gare en fågel som en vakande kyrktupp. Längre 
ut mot bassängkanten spirar fyra små stjälkskott 
i vardande. Fontänens motiv handlar uppenbar-
ligen om sådant som växer, och sådant som man 
ibland äter. Fågel, fisk eller mittemellan.

Formerna har en påtaglig kroppslighet, ja 
rentav kunde man säga köttighet. Skulpturen 
blir med lite fantasi ett arrangemang av storväx-
ta bladsuckulenter. Och i än större mån än fal-
let är med frisen på Domusväggen utgör fon-
tänfigurerna en organisk – om än lite kantigt 
tillskuren – och lekfull motvikt mot de allvar-
samt stämda byggnaderna runtom. Stig Lind-
bergs fontän är dessutom ett av förvånansvärt få 
riktigt monumentala konstverk som finns i 
Umeås centrum. Egentligen är det bara Vicke 
Lindstrands gröna glaseld framför Järnvägssta-
tionen som gör den rangen stridig. Men kanske 
kommer beståndet att växa nu när den av tung 
skulpturkonst dokumenterat intresserade bygg-
mästaren Krister Olsson börjat verka också 
mera centralt i staden. 
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Historien om Ben-Pelle och hans släkt
L A R S  W E S T E R L U N D  T E X T  &   
C L A R A  S A L A N D E R  T E C K N I N G A R

Ett sällsamt besök hos Nils Persson på Öhn i Umeå en tidig morgon  

i mars 1809 blev upptakten till epoken Ben-Pelle, benläkaren, 

kotknackaren, kiropraktikern, kvacksalvaren. Långt in på 1950-talet 

kom tusentals människor till hemmet i Umeå för att få hjälp av  

Ben-Pelle och hans ättlingar med brutna ben, vrickade handleder 

och allehanda andra krämpor.

nära 
notiser

Under denna rubrik är korta notiser från länets 

hembygdsföreningar och museer välkomna. 

Program, projekt och initiativ är spännande  

och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser 

eller idéer för nästa nummer till redaktören 

senast den 15 juli 2005.

Tidigt på morgonen bultade det på yt-

terdörren. Far i huset satt vid köksbor-

det och tog sig en första morgonslurk 

ur kaffepannan. Hustrun och yngsta 

pojken låg ännu i sina sängar i kam-

mar’n. Vem kunde det vara som kom i 

denna tidiga timma?

– Öppna! Öppna fort!

Nils Persson hajade till. Han hörde 

på brytningen att det var en ryss som 

stod där ute i snöovädret och ville in.

– Lugn, lugn, jag kommer, ropade 

han tillbaka samtidigt som han stop-

pade ned skjortan i byxorna, drog 

raggsockorna upp till knäna och gick 

mot ytterdörren.

Där ute stod mycket riktigt en ryss. 

Nils förstod att han kommit från för-

läggningen som ryssarna provisoriskt 

upprättat vid älvstranden.

– Behöver häst och kusk, fort, sa 

ryssen, som var kapten enligt vad Nils 
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kommer beståndet att växa nu när den av tung 
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Historien om Ben-Pelle och hans släkt
L A R S  W E S T E R L U N D  T E X T  &   
C L A R A  S A L A N D E R  T E C K N I N G A R

Ett sällsamt besök hos Nils Persson på Öhn i Umeå en tidig morgon  

i mars 1809 blev upptakten till epoken Ben-Pelle, benläkaren, 

kotknackaren, kiropraktikern, kvacksalvaren. Långt in på 1950-talet 

kom tusentals människor till hemmet i Umeå för att få hjälp av  

Ben-Pelle och hans ättlingar med brutna ben, vrickade handleder 

och allehanda andra krämpor.

nära 
notiser

Under denna rubrik är korta notiser från länets 

hembygdsföreningar och museer välkomna. 

Program, projekt och initiativ är spännande  

och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser 

eller idéer för nästa nummer till redaktören 

senast den 15 juli 2005.
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pojken låg ännu i sina sängar i kam-

mar’n. Vem kunde det vara som kom i 

denna tidiga timma?
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Nils Persson hajade till. Han hörde 

på brytningen att det var en ryss som 

stod där ute i snöovädret och ville in.
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ryssen, som var kapten enligt vad Nils 
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Persson kunde läsa ut av dekoratio-

nerna på axelklaffarna.

– Vadå häst? Nils förstod ingenting.

– Kusken fara Vasa med sjuk kap-

ten. Bråttom. Komma nu.

Ryskt sändebud knackar på

Det här besöket hos Nils Persson på 

Öhn i Umeå en tidig morgon i mars 

1809 blev tillsammans med de hän-

delser som följde upptakten till en 

märklig epok, epoken Ben-Pelle, ben-

läkaren, kotknackaren, kiropraktikern, 

kvacksalvaren. Långt in på 1950-talet 

kom tusentals människor från hela 

Västerbotten och närliggande län till 

hemmet på Öbacka i Umeå för att få 

hjälp av Ben-Pelle eller hans ättlingar 

när det gällde brutna ben, vrickade 

handleder och allehanda andra kräm-

por.

Men det var alltså på Öhn det bör-

jade denna vinter i början av 1800-ta-

let när ryssarna försökte invadera de-

lar av Västerbotten.

Som framgått av skildringar från 

detta det senaste kriget på svensk 

botten mötte den ryska hären inget 

nämnvärt motstånd när Umeå i slutet 

av mars 1809 intogs. 3 700 man ur den 

ryska armen hade i sträng kyla mar-

scherat över Kvarken, vilat i Obbola för 

att den 22 mars göra sig beredda att 

slå sig in i Umeå. Men någon egentlig 

strid blev det aldrig. De ryska soldater-

na drabbades mer av sjukdomar och 

förfrysningar (det var 30 minusgra-

der!) än av skador som tillfogats av det 

svenska motståndet. Sedan Umeå väl 

intagits drog sig ryssarna efter bara 

några dagars ockupation tillbaka över 

Kvarken igen för att senare på våren 

och sommaren komma tillbaka – land-

vägen.

När det bankades på dörren hem-

ma hos Nils Persson tidigt denna mars-

morgon hade den ryska hären statio-

nerat sig i närheten av Öhn. De civila 

svenskarna trakasserades inte nämn-

värt av den främmande styrkan, men 

när det som hos Nils Persson krävdes 

en tjänst var det aldrig tal om att neka. 

Det blev unge Nils, den ende hemma-

varande sonen, som fick uppdraget 

att verkställa ordern från ryssen. Nå-

gon annan fanns ju inte att skicka.

Nils fick fort på sig kläderna, vad-

malsbyxorna och storvästen över skjor-

tan, det var svinkallt ute. 

– Han sa något om Vasa, sa fadern. 

Bäst du tar riktigt på dig.

Cathrina Olofsdotter, Nils Perssons 

hustru, kom in från kammaren. Hon 

hade virat en schal runt axlarna. 

– Inte kan dom väl fara iväg med 

han till Vasa, sa hon bekymrat.

– Näädå, ingen fara. Jag klarar mig 

nog. Inte ska jag väl åt Vasa. Att fara 

över Kvarken i den här kylan – nää, det 

vill jag nog inte.

Men det var just vad som väntade 

Nils.

Under natten hade en rysk kapten, 

en underrättelseofficer, kommit ridan-

de över isen från Finland. Han hade 

förfrusit båda fötterna och måste kom-

ma under snar vård. På den svenska si-

dan hade ryssarna inte mycket till 

sjukvårdsresurser. Det enda som stod 

till buds var amputation, något som 

officeren motsatte sig.

– I Vasa finns ett bättre utrustat 

sjukhus, ta mig dit. Där kanske man 

kan rädda benen.

Officeren gav order om att en skjuts 

skulle ställas i ordning och att trans-

port skulle ske så fort som möjligt var.

Och det var där Nils kom in i bilden. 

När han kom ned till älvstranden låg 

kaptenen nedbäddad i en släde, en 

rissla, och Nils hade bara att spänna 

för hästen som han hämtat ut från 

stallet.
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Kvarken. Den kalla vinden bet i kinder-

na. Solen hade inte hunnit upp ännu.

Vintern var bister. Kvarkens is var 

nog så tjock att den skulle bära häst 

och släde, den hade ju burit delar av 

ryska armen som tågat över Kvarken 

mot Sverige. Men hur länge skulle isen 

bära. En vecka? En månad? Och skulle 

Nils kunna ta sig tillbaka till Sverige? 

Skulle han få möjlighet att göra det 

när han avlämnat sin last vid sjukhu-

set i Vasa? Skulle man hålla kvar ho-

nom där? Skulle han någonsin få åter-

se sina nära och kära? Tankarna ilade 

genom hans huvud. Han måste göra 

något åt sin situation. Men vad? 

De hade varit på färd i några tim-

mar, gjort ett kort uppehåll på Hol-

mön och befann sig mitt ute i det blå-

frusna islandskapet. Nils vände sig 

Han fick klara besked av den kap-

ten som kallat honom för detta ovanli-

ga uppdrag.

– Officeren till sjukhus Vasa. Du ta 

honom dit. Du inte smita. Kaptenen 

pistol under fällen. Skjuta om du smita.

Nils tittade förskräckt bort mot slä-

den. Kaptenen sa något på ryska till 

honom. Den nedbäddade officeren 

räckte upp ena handen. Där höll han 

ett förskräckligt muskedunder.

– Där ser du. Inte smita. Kapten 

skjuta, sa den ryske officeren och 

hjälpte upp Nils på hästryggen. 

– Men hur ska jag ta mig tillbaka, 

tänk om isen på Kvarken blåser upp.

Kaptenen tog en björkkvist och 

daskade till hästen över länden. Det 

bar av nedför älven. Nils hade inte ens 

hunnit säga farväl till far och mor. Hur 

skulle detta sluta? 

Tvingades följa med som kusk

Nils Persson, som sedermera kom att 

kalla sig Nils Nilsson (efter faderns för-

namn) hade hunnit bli 25 år och han 

var enda barnet som var kvar hemma. 

Hans fyra syskon Olof (född 1776), Pet-

rus (1777), Anna Greta (1780) och Lena 

Brita (1781) hade gift sig och flyttat 

hemifrån för flera år sedan. Nils hade 

stannat hemma för att hjälpa far och 

mor med jordbruket – de hade börjat 

bli till åren. Pappa Nils var redan 54 år 

och modern nio år äldre.

Tankarna på syskonen och far och 

mor for genom Nils´ huvud när han 

satt på hästryggen och styrde ut på 

försiktigt om och tittade bort mot slä-

den. Mannen med pistolen hade sjun-

kit ned, troligtvis hade han somnat 

där under fällen, kanske hade han 

svimmat av smärtorna. Ekipaget fort-

satte i några minuter till innan Nils åter 

vände på sig och konstaterade att 

mannen låg i samma ställning. Han 

måste ha somnat. 

Det var då hans flykttankar föddes. 

Försiktigt, medan hästen fortfarande 

lunkade på som vanligt, böjde han sig 

ned först mot ena sidan på hästen, se-

dan mot den andra och drog upp ska-

kelpinnarna som höll fast skaklarna i 

seltyget. Så med förenade krafter spar-

kade han skaklarna utåt, båda på en 

gång, och körde in hälarna i sidan på 

hästen. Fick fart på den och red i en 

vid cirkel i riktning mot det svenska 
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transporten på Kvarkens is. Han våga-

de inte ge sig tillkänna för ortsbefolk-

ningen. Han visste inte om de skulle 

ange honom. Och vad som kunde 

hända med honom om ryssarna fick 

veta vad han gjort vågade han inte 

ens drömma om. Nej, Nils bröt sig in i 

en övergiven fiskarstuga. Eldade en-

bart på nätterna för att ingen skulle le-

das till honom av röken ur skorstenen. 

Han smälte snö för att få något att 

dricka och lyckades fånga något vilt 

för att få något att äta.

När isen i den havsvik han befann 

sig vid gick upp började han lägga ut 

nät som han hittat. En dag upptäckte 

han en man som närmade sig kobben 

där Nils befann sig. Mannen manövre-

rade sig med sin skötbåt mellan isfla-

ken. Nils höll sig i bakgrunden, gömde 

sig, visste inte vem det kunde vara. 

När båten kom närmare upptäckte 

han att det var en yngling från Öhn 

som han kände igen. Nils blev glad 

över att se en vänlig själ, gav sig till-

känna, viftade och ropade. 

När de båda vännerna förenats fick 

Nils berätta vad han varit med om. 

Och så fick han höra hur oroliga alla på 

Öhn, främst förstås hans föräldrar och 

syskon, varit när de inte visste något 

om hans vidare öden.

De båda vännerna fiskade tillsam-

mans i flera dagar. Vårsolen värmde 

gott. Helst hade Nils velat återvända 

hem men det vågade han inte. Ryssar-

na fanns ju överallt.

Tillfångatogs av ryssarna

En dag när de båda fiskekamraterna 

tagit land ute på ett skär fick de se hur 

en starkt bemannad slup kom i rikt-

ning mot den ö de tagit land på. Nils 

befann sig på bortre sidan av ön, hans 

kamrat vid båten på andra sidan. Nils´ 

kamrat blev förskräckt, hoppade i bå-

ten och rodde allt vad han förmådde 

iväg. Kvar på kobben blev Nils. Slupen 

styrde mot honom och två av mannar-

na gick i land och beordrade honom 

att följa med. Alla de tänkbara tankar 

for genom hans huvud när han sattes i 

båten. Visste dom vad han gjort? Skul-

le han avrättas nu? Hans tankar for till 

hemmet. Skulle han någonsin få åter-

se de sina?

Nils blev förvånad då han efter en 

kort stund fick syn på ett fartyg som 

fastlandet. Kvar på isen stod släden 

med den beväpnade officeren. Yrva-

ket tittade han upp. Det tog en stund 

innan han fått klart för sig vad som 

hänt. Han höjde pistolen och sköt ef-

ter sin skjutskarl. Men då hade Nils re-

dan hunnit så långt att han var utom 

skotthåll.

Vad som hände med kaptenen är 

inte känt. Senare gick delar av de ryska 

styrkorna tillbaka över Kvarken till 

Vasa. Om de då fann den övergivna 

släden har inte hävderna några vitt-

nesutsagor om.

Gömde sig i Holmöns skärgård

Hur det gick med Nils Nilsson är däre-

mot dokumenterat. Hans efterlevan-

de har berättat om hur han tog sig till 

Holmön sedan han avvikit från sjuk-
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knappt tro det var sant att pojken hans 

klarat livhanken. För alla som ville höra 

berättade Nils om sina strapatser. 

Nils Nilsson gifte sig så småningom 

med Cajsa Greta Jonsdotter och de 

fick tillsammans nio barn. Och här 

hade historien kunnat vara slut om 

det inte hade varit det här med de 

kunskaper om människokroppens 

funktioner han skaffat sig på det ryska 

lasarettsfartyget. Han hade varit med 

om operationer, han hade sett hur lä-

karna behandlat benbrott och skador 

av varjehanda slag och allt hade han 

tagit till sig.

låg bakom en av kobbarna. Ett ryskt 

fartyg. Det hade han bara inte vetat 

fanns där fast han rört sig ganska vitt 

omkring bland öarna och skären.

Det visade sig att det var ett ryskt 

lasarettsfartyg som kommit mot den 

svenska kusten för att ta hand om så-

rade ryska soldater. Ombord på denna 

farkost fördes Nils. Han fick på en gång 

börja hjälpa till med olika sysslor. Täm-

ligen avancerade operationer utför-

des i den provisoriska operationssalen 

och där fick Nils assistera. Det berättas 

att Nils själv tyckte tillvaron på båten 

var tämligen intressant fast han i själ-

va verket var att betrakta som ryssar-

nas fånge. Mycket snart blev han ock-

så läkarnas gunstling. Hans stora 

intresse för deras göromål gjorde att 

de i sin tur delgav den unge mannen 

en del lärdomar om människokrop-

pens funktioner. Och Nils insöp allt 

han fick sig serverat.

När det så efter krigsslutet blev 

dags för fartyget att segla vidare und-

rade Nils vad som skulle hända med 

honom. Skulle han tvingas följa med? 

Men enligt vad som muntligt berät-

tats och förts vidare genom genera-

tionerna fick Nils inte bara lämna bå-

ten. Han fick till och med en present 

som tack för det intresse han visat för 

sitt arbete. 

Glädjen över hans återkomst till 

föräldrahemmet blev stor när han fram-

på höstkanten knackade på dörren till 

hemmet på Öhn. Mamma Catharina 

grät en skvätt och pappa Nils kunde 
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ange honom. Och vad som kunde 

hända med honom om ryssarna fick 

veta vad han gjort vågade han inte 

ens drömma om. Nej, Nils bröt sig in i 

en övergiven fiskarstuga. Eldade en-

bart på nätterna för att ingen skulle le-

das till honom av röken ur skorstenen. 

Han smälte snö för att få något att 

dricka och lyckades fånga något vilt 

för att få något att äta.

När isen i den havsvik han befann 

sig vid gick upp började han lägga ut 

nät som han hittat. En dag upptäckte 

han en man som närmade sig kobben 

där Nils befann sig. Mannen manövre-

rade sig med sin skötbåt mellan isfla-

ken. Nils höll sig i bakgrunden, gömde 

sig, visste inte vem det kunde vara. 

När båten kom närmare upptäckte 

han att det var en yngling från Öhn 

som han kände igen. Nils blev glad 

över att se en vänlig själ, gav sig till-

känna, viftade och ropade. 

När de båda vännerna förenats fick 

Nils berätta vad han varit med om. 

Och så fick han höra hur oroliga alla på 

Öhn, främst förstås hans föräldrar och 

syskon, varit när de inte visste något 

om hans vidare öden.

De båda vännerna fiskade tillsam-

mans i flera dagar. Vårsolen värmde 

gott. Helst hade Nils velat återvända 

hem men det vågade han inte. Ryssar-

na fanns ju överallt.

Tillfångatogs av ryssarna

En dag när de båda fiskekamraterna 

tagit land ute på ett skär fick de se hur 

en starkt bemannad slup kom i rikt-

ning mot den ö de tagit land på. Nils 

befann sig på bortre sidan av ön, hans 

kamrat vid båten på andra sidan. Nils´ 

kamrat blev förskräckt, hoppade i bå-

ten och rodde allt vad han förmådde 

iväg. Kvar på kobben blev Nils. Slupen 

styrde mot honom och två av mannar-

na gick i land och beordrade honom 

att följa med. Alla de tänkbara tankar 

for genom hans huvud när han sattes i 

båten. Visste dom vad han gjort? Skul-

le han avrättas nu? Hans tankar for till 

hemmet. Skulle han någonsin få åter-

se de sina?

Nils blev förvånad då han efter en 

kort stund fick syn på ett fartyg som 

fastlandet. Kvar på isen stod släden 

med den beväpnade officeren. Yrva-

ket tittade han upp. Det tog en stund 

innan han fått klart för sig vad som 

hänt. Han höjde pistolen och sköt ef-

ter sin skjutskarl. Men då hade Nils re-

dan hunnit så långt att han var utom 

skotthåll.

Vad som hände med kaptenen är 

inte känt. Senare gick delar av de ryska 

styrkorna tillbaka över Kvarken till 

Vasa. Om de då fann den övergivna 

släden har inte hävderna några vitt-

nesutsagor om.

Gömde sig i Holmöns skärgård

Hur det gick med Nils Nilsson är däre-

mot dokumenterat. Hans efterlevan-

de har berättat om hur han tog sig till 

Holmön sedan han avvikit från sjuk-
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knappt tro det var sant att pojken hans 

klarat livhanken. För alla som ville höra 

berättade Nils om sina strapatser. 

Nils Nilsson gifte sig så småningom 

med Cajsa Greta Jonsdotter och de 

fick tillsammans nio barn. Och här 

hade historien kunnat vara slut om 

det inte hade varit det här med de 

kunskaper om människokroppens 

funktioner han skaffat sig på det ryska 

lasarettsfartyget. Han hade varit med 

om operationer, han hade sett hur lä-

karna behandlat benbrott och skador 

av varjehanda slag och allt hade han 

tagit till sig.

låg bakom en av kobbarna. Ett ryskt 

fartyg. Det hade han bara inte vetat 

fanns där fast han rört sig ganska vitt 

omkring bland öarna och skären.

Det visade sig att det var ett ryskt 

lasarettsfartyg som kommit mot den 

svenska kusten för att ta hand om så-

rade ryska soldater. Ombord på denna 

farkost fördes Nils. Han fick på en gång 

börja hjälpa till med olika sysslor. Täm-

ligen avancerade operationer utför-

des i den provisoriska operationssalen 

och där fick Nils assistera. Det berättas 

att Nils själv tyckte tillvaron på båten 

var tämligen intressant fast han i själ-

va verket var att betrakta som ryssar-

nas fånge. Mycket snart blev han ock-

så läkarnas gunstling. Hans stora 

intresse för deras göromål gjorde att 

de i sin tur delgav den unge mannen 

en del lärdomar om människokrop-

pens funktioner. Och Nils insöp allt 

han fick sig serverat.

När det så efter krigsslutet blev 

dags för fartyget att segla vidare und-

rade Nils vad som skulle hända med 

honom. Skulle han tvingas följa med? 

Men enligt vad som muntligt berät-

tats och förts vidare genom genera-

tionerna fick Nils inte bara lämna bå-

ten. Han fick till och med en present 

som tack för det intresse han visat för 

sitt arbete. 

Glädjen över hans återkomst till 

föräldrahemmet blev stor när han fram-

på höstkanten knackade på dörren till 

hemmet på Öhn. Mamma Catharina 

grät en skvätt och pappa Nils kunde 
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Använde sjukvårdskunskaperna

När så en av de närmaste grannarna i 

byn en olycksalig dag bröt benet skul-

le han förstås kalla på doktorn. Men 

det var besvärligt och dyrt skulle det 

också bli, så varför inte fråga Nils, han 

hade ju berättat hur han varit nästan 

som en doktor där hos ryssarna. Så 

grannen lät kalla på Nils, som kände 

på benet och konstaterade, efter att 

ha strukit med handflatorna utefter 

underbenet, att ena benpipan nog 

hade fått sig en ordentlig smäll. Benet 

var helt enkelt av.

– Vi får försöka spjäla benet och så 

får du ligga stilla med det tills det blir 

läkt.

Nils gick ut i vedboden och täljde 

till två tunna vedbitar, precis som han 

sett att man gjort på det ryska lasa-

rettsfartyget. Så gick han in och band 

de båda spjälorna på var sin sida om 

benet, rakt över brottet. Sedan tog 

han en handduk och virade runt be-

net och träspjälorna.

– Nu får du ligga alldeles stilla med 

benet i två veckor till att börja med så 

får vi se hur det artar sig, sa Nils.

– Så jag behöver inte gå till doktorn 

då?

– Nej, gör du bara som jag säger så 

blir det nog bra.

Och grannens brutna ben läkte och 

någon tid senare var han ute i arbete 

igen och kände inte av sitt tidigare så 

onda ben.

Ryktet om Nils Nilssons på Öhn fär-

digheter spred sig snabbt. Många kom 

till honom med brutna ben, axlar som 

gått ur led, vrickade fotleder och stu-

kade tummar. Vid sidan av jordbruket, 

som var familjens huvudsakliga in-

komstkälla, gav besöken av folk med 

allehanda skavanker också en viss in-

komst. Men Nils Nilsson var dålig på 

att ta betalt av den inte alltför välbe-

ställda allmogen så någon större för-

mögenhet skapade han aldrig.

Kunskaperna övertogs

Bland Nils och Cajsa Gretas nio barn 

var det särskilt Jonas, född 1817, som 

kom att följa sin far i spåren när det 

gällde att hjälpa människor med brut-

na leder. I vilken utsträckning Jonas 

utövade benläkarkonsten (han kalla-

des ofta benläkare bland befolkning-

en) har inte gått att finna ut. Troligtvis 

höll han kunskapen vid liv men i ganska 

blygsam omfattning för att sedan föra 

över det han visste till Per Jonsson. Den-

ne föddes 1854 och kom att bli den i 

hela Övre Norrland välkände Ben-Pelle.

Ben-Pelle var nummer fyra av de 

åtta barn som Jonas Nilsson och hans 

maka Maja Helena Pehrsdotter (1823–

87) satte till världen. När Pelle gifte sig 

med den ett år yngre Katarina Sofia 

Hedman flyttade han över älven till 

Öbacka som då var rena landsbygden, 

strax öster om den stillsamt växande 

staden Umeå. Familjen bosatte sig i 

den byggnad som fortfarande står 

kvar där – i gården intill kom för övrigt 

brodern Carl att bosätta sig. Det var 

när Ben-Pelle kom att bo på ”stadssi-

dan” som läkarkonsten i det jonsson-

ska huset började blomma ut för fullt. 

Fortfarande var jordbruket huvudsyss-

lan för honom men allt eftersom åren 

gick och hans fyra barn växte upp äg-

nade han sig alltmer åt att vara ”benlä-
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kare”. Jordbrukssysslorna överlät han 

allt eftersom åren gick på barnen.

Ben-Pelle hade mottagning i kam-

maren hemma i mangårdsbyggnaden 

på Öbacka. När han kom hem, anting-

en från sysslor ute på åker och äng el-

ler från något stadsbesök, satt ofta pa-

tienter och väntade inne i den 

glasveranda som fortfarande finns på 

husets framsida. En soffa som täckte 

tre väggar inne i verandan blev vänt-

rumsmöbel. Och så togs patienterna 

in en efter en i mottagningskamma-

ren. Patienterna fick ta plats på en sof-

fa, som för övrigt tillverkats av snickar-

kunnige sonen Ernst. Sedan kände 

Pelle med sina händer, precis som 

hans förfäder, utefter det onda benet 

och konstaterade vari felet bestod. 

Och så blev det behandling.

Handlade det om en axel som gått 

ur led behövde han assistans. När poj-

karna Albin och Ernst blev så pass star-

ka att de orkade med det fick de hjäl-

pa till. Då fick de ta en handduk, vira 

ihop den och trä den under armhålan 

på den axel som gått ur led. Meningen 

var att hela axelpartiet skulle lyftas 

upp med hjälp av handduksmedhjäl-

paren. Sedan tog Pelle och liksom 

masserade med tummarna utanpå ax-

eln tills han kände att axeln var i led 

igen. Och patienten kunde botad läm-

na plats för nästa.

Brutna armar och ben spjälades. 

Från ett snickeri i bygden rekvirerades 

millimetertunna spjälor som sågades 

till i lämpliga längder. Sedan syddes 

gasbinda fast runt spjälorna innan de 

applicerades runt den brutna leden. 

Och så bandage utanpå. Pelle överlät 

ofta på döttrarna Alma och Anna att 

sy bandagen. Med åren blev de flinka i 

fingrarna och avlastade sin far. 

Från ett apotek i kungliga huvud-

staden rekvirerades ett slags under-

medicin som en apotekare Pelle kom-

mit i kontakt med kokat ihop. Plåster 

kallade man det ljusbruna medlet som 

levererades i runda stavar. Det använ-

des på så sätt att man värmde en kniv 

på spisen, skar av en bit av den runda 

staven, bredde ut den på en bit linne 

och anbringade det på det ställe där 

något ont förekom. Det var bra mot 

sårrodnad, det ”drog ut” föroreningar i 

öppna sår och var allmänt bra mot 

värk. Beställningar gjordes någon 

gång per år – mot postförskott.

Pelle gjorde ofta hembesök hos 

sina patienter. Han budades genom 

att någon släkting helt enkelt kom 

hem till honom på Öbacka och sa, att 

nu måste Ben-Pelle komma och hjälpa 

till att kurera den som kommit i olycka. 

Vintertid selades hästen framför riss-

lan och någon av sönerna, Albin eller 

Ernst, fick ofta följa med som kusk – 

och ibland också som medhjälpare 

om så skulle krävas. På somrarna var 

det trillan som gällde. När bilarna gjor-

de sitt intåg i Umeå införskaffades en 

sådan och då gick det förstås litet 

snabbare att ta sig fram.

Sjukresorna kunde vara både långa 

och besvärliga. Det berättas om besök 

Pelle gjorde långt uppe i lappmarken. 

Han fick ibland övernatta med sina pa-
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Använde sjukvårdskunskaperna

När så en av de närmaste grannarna i 

byn en olycksalig dag bröt benet skul-

le han förstås kalla på doktorn. Men 

det var besvärligt och dyrt skulle det 

också bli, så varför inte fråga Nils, han 

hade ju berättat hur han varit nästan 

som en doktor där hos ryssarna. Så 

grannen lät kalla på Nils, som kände 

på benet och konstaterade, efter att 

ha strukit med handflatorna utefter 

underbenet, att ena benpipan nog 

hade fått sig en ordentlig smäll. Benet 

var helt enkelt av.

– Vi får försöka spjäla benet och så 

får du ligga stilla med det tills det blir 

läkt.

Nils gick ut i vedboden och täljde 

till två tunna vedbitar, precis som han 

sett att man gjort på det ryska lasa-

rettsfartyget. Så gick han in och band 

de båda spjälorna på var sin sida om 

benet, rakt över brottet. Sedan tog 

han en handduk och virade runt be-

net och träspjälorna.

– Nu får du ligga alldeles stilla med 

benet i två veckor till att börja med så 

får vi se hur det artar sig, sa Nils.

– Så jag behöver inte gå till doktorn 

då?

– Nej, gör du bara som jag säger så 

blir det nog bra.

Och grannens brutna ben läkte och 

någon tid senare var han ute i arbete 

igen och kände inte av sitt tidigare så 

onda ben.

Ryktet om Nils Nilssons på Öhn fär-

digheter spred sig snabbt. Många kom 

till honom med brutna ben, axlar som 

gått ur led, vrickade fotleder och stu-

kade tummar. Vid sidan av jordbruket, 

som var familjens huvudsakliga in-

komstkälla, gav besöken av folk med 

allehanda skavanker också en viss in-

komst. Men Nils Nilsson var dålig på 

att ta betalt av den inte alltför välbe-

ställda allmogen så någon större för-

mögenhet skapade han aldrig.

Kunskaperna övertogs

Bland Nils och Cajsa Gretas nio barn 

var det särskilt Jonas, född 1817, som 

kom att följa sin far i spåren när det 

gällde att hjälpa människor med brut-

na leder. I vilken utsträckning Jonas 

utövade benläkarkonsten (han kalla-

des ofta benläkare bland befolkning-

en) har inte gått att finna ut. Troligtvis 

höll han kunskapen vid liv men i ganska 

blygsam omfattning för att sedan föra 

över det han visste till Per Jonsson. Den-

ne föddes 1854 och kom att bli den i 

hela Övre Norrland välkände Ben-Pelle.

Ben-Pelle var nummer fyra av de 

åtta barn som Jonas Nilsson och hans 

maka Maja Helena Pehrsdotter (1823–

87) satte till världen. När Pelle gifte sig 

med den ett år yngre Katarina Sofia 

Hedman flyttade han över älven till 

Öbacka som då var rena landsbygden, 

strax öster om den stillsamt växande 

staden Umeå. Familjen bosatte sig i 

den byggnad som fortfarande står 

kvar där – i gården intill kom för övrigt 

brodern Carl att bosätta sig. Det var 

när Ben-Pelle kom att bo på ”stadssi-

dan” som läkarkonsten i det jonsson-

ska huset började blomma ut för fullt. 

Fortfarande var jordbruket huvudsyss-

lan för honom men allt eftersom åren 

gick och hans fyra barn växte upp äg-

nade han sig alltmer åt att vara ”benlä-
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kare”. Jordbrukssysslorna överlät han 

allt eftersom åren gick på barnen.

Ben-Pelle hade mottagning i kam-

maren hemma i mangårdsbyggnaden 

på Öbacka. När han kom hem, anting-

en från sysslor ute på åker och äng el-

ler från något stadsbesök, satt ofta pa-

tienter och väntade inne i den 

glasveranda som fortfarande finns på 

husets framsida. En soffa som täckte 

tre väggar inne i verandan blev vänt-

rumsmöbel. Och så togs patienterna 

in en efter en i mottagningskamma-

ren. Patienterna fick ta plats på en sof-

fa, som för övrigt tillverkats av snickar-

kunnige sonen Ernst. Sedan kände 

Pelle med sina händer, precis som 

hans förfäder, utefter det onda benet 

och konstaterade vari felet bestod. 

Och så blev det behandling.

Handlade det om en axel som gått 

ur led behövde han assistans. När poj-

karna Albin och Ernst blev så pass star-

ka att de orkade med det fick de hjäl-

pa till. Då fick de ta en handduk, vira 

ihop den och trä den under armhålan 

på den axel som gått ur led. Meningen 

var att hela axelpartiet skulle lyftas 

upp med hjälp av handduksmedhjäl-

paren. Sedan tog Pelle och liksom 

masserade med tummarna utanpå ax-

eln tills han kände att axeln var i led 

igen. Och patienten kunde botad läm-

na plats för nästa.

Brutna armar och ben spjälades. 

Från ett snickeri i bygden rekvirerades 

millimetertunna spjälor som sågades 

till i lämpliga längder. Sedan syddes 

gasbinda fast runt spjälorna innan de 

applicerades runt den brutna leden. 

Och så bandage utanpå. Pelle överlät 

ofta på döttrarna Alma och Anna att 

sy bandagen. Med åren blev de flinka i 

fingrarna och avlastade sin far. 

Från ett apotek i kungliga huvud-

staden rekvirerades ett slags under-

medicin som en apotekare Pelle kom-

mit i kontakt med kokat ihop. Plåster 

kallade man det ljusbruna medlet som 

levererades i runda stavar. Det använ-

des på så sätt att man värmde en kniv 

på spisen, skar av en bit av den runda 

staven, bredde ut den på en bit linne 

och anbringade det på det ställe där 

något ont förekom. Det var bra mot 

sårrodnad, det ”drog ut” föroreningar i 

öppna sår och var allmänt bra mot 

värk. Beställningar gjordes någon 

gång per år – mot postförskott.

Pelle gjorde ofta hembesök hos 

sina patienter. Han budades genom 

att någon släkting helt enkelt kom 

hem till honom på Öbacka och sa, att 

nu måste Ben-Pelle komma och hjälpa 

till att kurera den som kommit i olycka. 

Vintertid selades hästen framför riss-

lan och någon av sönerna, Albin eller 

Ernst, fick ofta följa med som kusk – 

och ibland också som medhjälpare 

om så skulle krävas. På somrarna var 

det trillan som gällde. När bilarna gjor-

de sitt intåg i Umeå införskaffades en 

sådan och då gick det förstås litet 

snabbare att ta sig fram.

Sjukresorna kunde vara både långa 

och besvärliga. Det berättas om besök 

Pelle gjorde långt uppe i lappmarken. 

Han fick ibland övernatta med sina pa-
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tienter innan han kunde vända hemö-

ver igen. Ofta krävde dessutom ben-

brotten tillsyn. Efter någon vecka fick 

han fara iväg för att se om läkningen 

gått som planerat. För många med ben-

brott var det svårt att hålla sig stilla och 

då blev läkningen inte som planerat.

Uppskattades inte av läkarna

Pelle Jonssons hem var beläget bara 

ett stenkast från lasarettet i Umeå. Där 

såg läkarna inte med blida ögon att en 

kvacksalvare (de kallade honom så) 

uppträdde med sina ”konster”. Att det 

skedde alldeles utanför deras egen 

dörr gjorde inte saken bättre. Men Pel-

le Jonsson hade ett gott anseende i de 

breda folklagren så läkarna lät honom 

hållas så länge han inte gjorde någon 

direkt skada. Pelle var angelägen att 

visa sina belackare, för sådana fanns 

det gott om, att han hade sina patien-

ters fulla förtroende. Därför infordrade 

han intyg om sin kunnighet, ofta från 

betrodda och ansedda personer i sam-

hället som anlitat honom.

Axel Ohlsson, ordförande i fattig-

vårdsstyrelsen i Umeå landsförsamling, 

skrev således i ett brev daterat den 11 

april 1903:

Att hemmansägaren P. Jonsson av 

denna församling flera gånger under 

den tid jag fungerat som fattigvårdssty-

relsens ordförande anlitats av fattig-

vårdsstyrelsen för botande av benbrott 

och ledvrickningar och alltid med gott 

resultat behandlat nämnda åkommor 

samt att jag sedan många år tillbaka har 

mig bekant att Jonsson i vida trakter 

häromkring åtnjuter stort förtroende 

bland allmänheten för sin mångåriga 

och framgångsrika behandling av ben-

brott försäkras.

John Pettersson, ordförande i kom-

munalnämnden, skrev i ett brev också 

daterat 11 april 1903 bland annat: 

Att herr Per Jonsson i Öbacka i 29 år 

inom denna och närgränsande försam-

lingar anlitats vid arm- och benbrott 

samt vrickningar m.m. och därvid åda-

galagt en synnerlig insikt och nog-

grannhet intygas. Själv har jag för min 

familj anlitat honom i dylika fall med de 

lyckligaste resultat varför det är ett nöje 

att rekommendera honom för sådana 

lidande.

Sparbankskamrer E.O. Mångberg 

skrev i samma positiva ordalag liksom 

C.G. Westerberg, chef för Sandviks 

Ångsåg. Något uppseendeväckande 

förefaller det att också förre rege-

mentsläkaren G. Waldenström i sep-

tember 1903 skrev att han åtskilliga 

gånger varit i tillfälle att se och bedö-

ma de åtaganden Jonsson gjort och 

att han kunde lämna de bästa vitsord.

– Han har utfört sina uppdrag sam-

vetsgrant, nöjaktigt och utan anmärk-

ning, skrev Waldenström. 

Ett gripande vittnesmål om vilka 

besvärligheter ett benbrott kunde 

föra med sig ges i ett brev från en man 

vid namn Albert Lidström, hemmahö-

rande i Älvsbyn i Norrbotten. I brevet 

rubricerat ”Intyg” och daterat den 12 

maj 1909 skriver han:

Då jag var anställd i arbete vid Nauta-

nen år 1907 avbröt jag genom olycksfall 

ena benet den 7 oktober. Samma dag 

fördes jag till Gällivare sjukstuga där jag 

vårdades av tvenne läkare intill den 24 

januari 1908. Under tiden blev benet 

först spjälkat, sedan gipsat och därpå 

uppbrutet och ånyo spjälkat, men allt 

medförde ingen vidare förbättring. Se-

dan transporterades jag till Luleå lasa-

rett och var där under läkarvård till den 

24 april samma år men utan resultat. 

Läkaren förklarade att det fanns föga 

hopp för mig att få behålla benet, vilket 

jag hade mycket svårt att tänka på. Jag 

bad då att få resa hem vilket även bevil-

jades. Under tiden fick jag underrättelse 

om en benbrottsläkare i Umeå vid namn 

P. Jonsson. Jag beslöt då att resa till 

Umeå och pröva hans skicklighet, vilket 

stod för mig som sista utvägen. Jag fö-

retog resan under svåra omständighe-

ter och kom till Jonsson den 30 april. 

Mitt ben var då sju centimeter för kort. 

Men Jonsson bröt upp benet och gav 

det på alla sätt en god behandling. Jag 

stannade under hans goda vård intill 

den 3 juli 1908. Då var benet blott tre 

centimeter för kort och jag kunde gå 

med tillhjälp av krycka. Sedan har benet 

allt mer förbättrats så att jag kan gå 

utan stöd. Allt detta är med sanningen 

överensstämmande.

När allmän sjukförsäkring infördes 

kunde den som drabbats av en olycks-

händelse i arbetet få hjälp med läkar-

kostnaden. En viss ersättning för ute-

bliven arbetsförtjänst utgick också. 
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Men sjukintyg som accepterades som 

underlag för ersättning kunde i prin-

cip bara skrivas ut av legitimerade lä-

kare. Ben-Pelle som den självlärde 

”benläkare” han var hade ingen rätt att 

skriva ut några sjukintyg.

År 1922 försökte han göra slag i sa-

ken. Han skrev till Riksförsäkringsan-

stalten och begärde att få rätten att 

skriva sjukintyg som anstalten skulle 

godkänna. 

I en skrivelse daterad den 4 decem-

ber 1922 heter det:

På grund därav att jag under en tid 

av femtio år, eller sedan 1872, stått all-

mänheten till tjänst inom halva Övre 

Norrland och även på kallelse på orter 

därutanför, vid inträffade olycksfall, så-

som benbrott och ledvrickningar i en hel 

del fall av ganska svårartad beskaffen-

het, och allmänheten därför under alla 

dessa år vant sig att anlita mig vid be-

handling av dylika skador får jag med 

hänvisning till bifogade intyg, på före-

kommen anledning till Riksförsäkrings-

anstalten hemställa att de intyg som av 

mig utfärdas vid förekommande olycks-

fall måtte av Riksförsäkringsanstalten 

godkännas. Ytterligare intyg och refe-

renser kunna, om Riksförsäkringsan-

stalten så önskar, anskaffas.

Intygen var i legio. Häradsskrivare 

P.O. Nordström skrev ett varmt beröm-

mande brev som t.o.m. hade sigill un-

der namnteckningen. John Boman, 

kronolänsman och ordförande i Umeå 

landsförsamling strödde också super-

lativer –- han hade själv blivit hjälpt 

vid ett olycksfall några år tidigare. Lant-

räntmästare A. Nettelbrandt skrev att 

hans hustru under svår ishalka ramlat 

och såvitt han förstått fått höften ur 

led men att herr Jonsson genast be-

redvilligt kommit och ”återsatt höften 

i led”.

Men intygen hjälpte inte. Redan den 

16 december samma år kom svaret:

Med anledning av Eder skrivelse den 

4 dennes får Riksförsäkringsanstalten 

meddela att jämlikt bestämmelserna i 

lagen om försäkring för olycksfall i arbe-

te den 17 juni 1916 samt Kungl. kungö-

relsen angående anmälan om olycksfall i 

arbete m.m. den 21 december 1917 däri 

omnämnda intyg skola vara utfärdade 

av legitimerad läkare, med undantag en-

dast för vissa särskilt avgivna fall, då i 

stället må avgivas intyg av präst eller an-

nan tjänsteman i orten, av ordföranden 

i kommunalstämman eller ordföranden 

eller ledamot i kommunalnämnden eller 

av ledamot i häradsnämnden. På grund 

härav och med hänsyn till Riksförsäk-

ringsanstaltens erfarenheter rörande 

förevarande fråga får anstalten efter 

samråd med sin överläkare och sina bi-

trädande läkare meddela att anstalten 

funnit sig icke kunna godtaga intyg som 

utfärdats av Eder.

Beskedet blev ett bakslag för Pelle. 

Han var erkänd av hög och låg och 

kunde väl inte riktigt förstå varför inte 

de kunskaper han genom alla år tillgo-

dogjort sig skulle vara lika mycket vär-

da som det som andra läst sig till i 

böcker. Men strömmen av patienter 

upphörde inte. Många avstod från 

sjukpenningen bara de blev behand-

lade av Pelle Jonsson. En inte helt 

ovanlig ordning var den att en patient 

först gick till en legitimerad läkare för 

att få sitt sjukintyg utfärdat, därefter 

fick Jonsson besök och ombads ta 

hand om blessyren. I vart fall upplys-

tes alltid de presumtiva patienterna 

om att det nog vore bäst gå till lasaret-

tet – hur skulle det annars bli med 

sjukpenningen?

Chikanerades av officerarna

Att Pelle Jonsson ofta övertog patien-

terna från de erkända läkarna sågs 

som sagt inte med blida ögon av lä-

karkåren. I det etablerade Umeå – 

bland höga officerare och bland sta-

dens borgerliga överklass – skojade 

man om Ben-Pelle och drev gäck med 

honom och hans färdigheter. Berättel-

sen om dragonofficerarna som festa-

de om på stadens stadshotell och be-

slöt sig för att skoja med honom är 

klassisk. I Natt & Dags provnunmmer 

som utkom i kungl. hufvudstaden den 

26 november 1924 skrev signaturen P. 

om historien och berättade hurusom 

det glada officersgänget hade beslu-

tat att en gång för alla få Ben-Pelle att 

bli den driftkucku de ansåg att han 

skulle vara. De skickade bud efter ben-

läkaren med beskedet att ett benbrott 

inträffat i stadshotellets festvåning – 

kunde Ben-Jonsson möjligen komma 

och ta sig an det inträffade. Ben-Pelle 

spände hästen för släden och for iväg i 
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tienter innan han kunde vända hemö-

ver igen. Ofta krävde dessutom ben-

brotten tillsyn. Efter någon vecka fick 

han fara iväg för att se om läkningen 

gått som planerat. För många med ben-

brott var det svårt att hålla sig stilla och 

då blev läkningen inte som planerat.

Uppskattades inte av läkarna

Pelle Jonssons hem var beläget bara 

ett stenkast från lasarettet i Umeå. Där 

såg läkarna inte med blida ögon att en 

kvacksalvare (de kallade honom så) 

uppträdde med sina ”konster”. Att det 

skedde alldeles utanför deras egen 

dörr gjorde inte saken bättre. Men Pel-

le Jonsson hade ett gott anseende i de 

breda folklagren så läkarna lät honom 

hållas så länge han inte gjorde någon 

direkt skada. Pelle var angelägen att 

visa sina belackare, för sådana fanns 

det gott om, att han hade sina patien-

ters fulla förtroende. Därför infordrade 

han intyg om sin kunnighet, ofta från 

betrodda och ansedda personer i sam-

hället som anlitat honom.

Axel Ohlsson, ordförande i fattig-

vårdsstyrelsen i Umeå landsförsamling, 

skrev således i ett brev daterat den 11 

april 1903:

Att hemmansägaren P. Jonsson av 

denna församling flera gånger under 

den tid jag fungerat som fattigvårdssty-

relsens ordförande anlitats av fattig-

vårdsstyrelsen för botande av benbrott 

och ledvrickningar och alltid med gott 

resultat behandlat nämnda åkommor 

samt att jag sedan många år tillbaka har 

mig bekant att Jonsson i vida trakter 

häromkring åtnjuter stort förtroende 

bland allmänheten för sin mångåriga 

och framgångsrika behandling av ben-

brott försäkras.

John Pettersson, ordförande i kom-

munalnämnden, skrev i ett brev också 

daterat 11 april 1903 bland annat: 

Att herr Per Jonsson i Öbacka i 29 år 

inom denna och närgränsande försam-

lingar anlitats vid arm- och benbrott 

samt vrickningar m.m. och därvid åda-

galagt en synnerlig insikt och nog-

grannhet intygas. Själv har jag för min 

familj anlitat honom i dylika fall med de 

lyckligaste resultat varför det är ett nöje 

att rekommendera honom för sådana 

lidande.

Sparbankskamrer E.O. Mångberg 

skrev i samma positiva ordalag liksom 

C.G. Westerberg, chef för Sandviks 

Ångsåg. Något uppseendeväckande 

förefaller det att också förre rege-

mentsläkaren G. Waldenström i sep-

tember 1903 skrev att han åtskilliga 

gånger varit i tillfälle att se och bedö-

ma de åtaganden Jonsson gjort och 

att han kunde lämna de bästa vitsord.

– Han har utfört sina uppdrag sam-

vetsgrant, nöjaktigt och utan anmärk-

ning, skrev Waldenström. 

Ett gripande vittnesmål om vilka 

besvärligheter ett benbrott kunde 

föra med sig ges i ett brev från en man 

vid namn Albert Lidström, hemmahö-

rande i Älvsbyn i Norrbotten. I brevet 

rubricerat ”Intyg” och daterat den 12 

maj 1909 skriver han:

Då jag var anställd i arbete vid Nauta-

nen år 1907 avbröt jag genom olycksfall 

ena benet den 7 oktober. Samma dag 

fördes jag till Gällivare sjukstuga där jag 

vårdades av tvenne läkare intill den 24 

januari 1908. Under tiden blev benet 

först spjälkat, sedan gipsat och därpå 

uppbrutet och ånyo spjälkat, men allt 

medförde ingen vidare förbättring. Se-

dan transporterades jag till Luleå lasa-

rett och var där under läkarvård till den 

24 april samma år men utan resultat. 

Läkaren förklarade att det fanns föga 

hopp för mig att få behålla benet, vilket 

jag hade mycket svårt att tänka på. Jag 

bad då att få resa hem vilket även bevil-

jades. Under tiden fick jag underrättelse 

om en benbrottsläkare i Umeå vid namn 

P. Jonsson. Jag beslöt då att resa till 

Umeå och pröva hans skicklighet, vilket 

stod för mig som sista utvägen. Jag fö-

retog resan under svåra omständighe-

ter och kom till Jonsson den 30 april. 

Mitt ben var då sju centimeter för kort. 

Men Jonsson bröt upp benet och gav 

det på alla sätt en god behandling. Jag 

stannade under hans goda vård intill 

den 3 juli 1908. Då var benet blott tre 

centimeter för kort och jag kunde gå 

med tillhjälp av krycka. Sedan har benet 

allt mer förbättrats så att jag kan gå 

utan stöd. Allt detta är med sanningen 

överensstämmande.

När allmän sjukförsäkring infördes 

kunde den som drabbats av en olycks-

händelse i arbetet få hjälp med läkar-

kostnaden. En viss ersättning för ute-

bliven arbetsförtjänst utgick också. 
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cip bara skrivas ut av legitimerade lä-

kare. Ben-Pelle som den självlärde 

”benläkare” han var hade ingen rätt att 

skriva ut några sjukintyg.

År 1922 försökte han göra slag i sa-

ken. Han skrev till Riksförsäkringsan-

stalten och begärde att få rätten att 

skriva sjukintyg som anstalten skulle 

godkänna. 
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därutanför, vid inträffade olycksfall, så-

som benbrott och ledvrickningar i en hel 

del fall av ganska svårartad beskaffen-

het, och allmänheten därför under alla 

dessa år vant sig att anlita mig vid be-

handling av dylika skador får jag med 

hänvisning till bifogade intyg, på före-

kommen anledning till Riksförsäkrings-

anstalten hemställa att de intyg som av 

mig utfärdas vid förekommande olycks-

fall måtte av Riksförsäkringsanstalten 

godkännas. Ytterligare intyg och refe-

renser kunna, om Riksförsäkringsan-

stalten så önskar, anskaffas.

Intygen var i legio. Häradsskrivare 

P.O. Nordström skrev ett varmt beröm-

mande brev som t.o.m. hade sigill un-

der namnteckningen. John Boman, 

kronolänsman och ordförande i Umeå 

landsförsamling strödde också super-

lativer –- han hade själv blivit hjälpt 

vid ett olycksfall några år tidigare. Lant-

räntmästare A. Nettelbrandt skrev att 

hans hustru under svår ishalka ramlat 

och såvitt han förstått fått höften ur 

led men att herr Jonsson genast be-

redvilligt kommit och ”återsatt höften 

i led”.

Men intygen hjälpte inte. Redan den 

16 december samma år kom svaret:

Med anledning av Eder skrivelse den 

4 dennes får Riksförsäkringsanstalten 

meddela att jämlikt bestämmelserna i 

lagen om försäkring för olycksfall i arbe-

te den 17 juni 1916 samt Kungl. kungö-

relsen angående anmälan om olycksfall i 

arbete m.m. den 21 december 1917 däri 

omnämnda intyg skola vara utfärdade 

av legitimerad läkare, med undantag en-

dast för vissa särskilt avgivna fall, då i 

stället må avgivas intyg av präst eller an-

nan tjänsteman i orten, av ordföranden 

i kommunalstämman eller ordföranden 

eller ledamot i kommunalnämnden eller 

av ledamot i häradsnämnden. På grund 

härav och med hänsyn till Riksförsäk-

ringsanstaltens erfarenheter rörande 

förevarande fråga får anstalten efter 

samråd med sin överläkare och sina bi-

trädande läkare meddela att anstalten 

funnit sig icke kunna godtaga intyg som 

utfärdats av Eder.

Beskedet blev ett bakslag för Pelle. 

Han var erkänd av hög och låg och 

kunde väl inte riktigt förstå varför inte 

de kunskaper han genom alla år tillgo-

dogjort sig skulle vara lika mycket vär-

da som det som andra läst sig till i 

böcker. Men strömmen av patienter 

upphörde inte. Många avstod från 

sjukpenningen bara de blev behand-

lade av Pelle Jonsson. En inte helt 

ovanlig ordning var den att en patient 

först gick till en legitimerad läkare för 

att få sitt sjukintyg utfärdat, därefter 

fick Jonsson besök och ombads ta 

hand om blessyren. I vart fall upplys-

tes alltid de presumtiva patienterna 

om att det nog vore bäst gå till lasaret-

tet – hur skulle det annars bli med 

sjukpenningen?

Chikanerades av officerarna

Att Pelle Jonsson ofta övertog patien-

terna från de erkända läkarna sågs 

som sagt inte med blida ögon av lä-

karkåren. I det etablerade Umeå – 

bland höga officerare och bland sta-

dens borgerliga överklass – skojade 

man om Ben-Pelle och drev gäck med 

honom och hans färdigheter. Berättel-

sen om dragonofficerarna som festa-

de om på stadens stadshotell och be-

slöt sig för att skoja med honom är 

klassisk. I Natt & Dags provnunmmer 

som utkom i kungl. hufvudstaden den 

26 november 1924 skrev signaturen P. 

om historien och berättade hurusom 

det glada officersgänget hade beslu-

tat att en gång för alla få Ben-Pelle att 

bli den driftkucku de ansåg att han 

skulle vara. De skickade bud efter ben-

läkaren med beskedet att ett benbrott 

inträffat i stadshotellets festvåning – 

kunde Ben-Jonsson möjligen komma 

och ta sig an det inträffade. Ben-Pelle 

spände hästen för släden och for iväg i 
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den sena kvällen. Väl framme i festsa-

len pekade officerarna på en stol vars 

ena ben gått av.

– Där är benbrottet, kan du göra 

något åt det.

Pelle tittade på officerarna, tittade 

på stolen och tog sedan fram läkarväs-

kan. Utan att säga ett ord lade han ett 

förband på stolsbenet, packade ihop 

sina pinaler och drog iväg. Officerarna 

hade svårt att sluta upp med sin mun-

terhet. 

Inte lika muntra, skrev tidningen, 

blev sällskapet dagen därpå när de 

fick en räkning på 50 riksdaler för lä-

karbesöket. Officerarna fann för gott 

att betala eftersom Pelle Jonsson ho-

tade stämma dem om betalning ute-

blev.

Så nu kanske mina läsare förstår 

varför Ben-Jonsson är den ende kvack-

salvaren här i riket som jag betraktar 

med viss sympati. Så avslutade signa-

turen sin artikel

Ben-Pelles söner tog vid

Allt eftersom åren gick fick sönerna Al-

bin (1883–1952) och Ernst (1887–1962) 

mer och mer insikt i de färdigheter de-

ras far Per tillgodogjort sig. Inte bara 

att de följt med på många hembesök 

och assisterat, de hade också fått nog-

grann undervisning i det Per lärt av 

sina förfäder. I hemmet fanns också 

döttrarna Alma och Anna. När Pelles 

maka Katarina Sofia dog 1924 vid 69 

års ålder fick döttrarna överta hus-

hållsarbetet för inte bara sin far utan 

också sina bröder. Då skrevs också ett 

senare lagfaret dokument om de un-

dantagsförmåner som den då 70-åri-

ge pappa Per skulle ha intill sin död 

när de fyra barnen övertog hemmanet 

gemensamt. Det föreskrevs att han 

skulle ha tillgång till hela nedre vå-

ningen i mangårdsbyggnaden, samt 

östra vindsrummet med där invid va-

rande alkov och skrubb. Dessutom 

skulle ha tillgång till under huset va-

rande källare, rättighet i tvättstuga, is-

källare och torkvind samt fri rätt till 

vatten från gårdens vattenledning. 

Han skulle också ha rätt till tillträde i 

övriga hus inom gården för alla tillfälli-

ga behov. Vidare skulle till pappa Per av 

barnen levereras 4.5 hektoliter korn, 

100 kg vetemjöl, 100 kg rågsikt, 25 kg 

fläsk, 110 kg färsk lax, 1 spädkalv, ett 

jordområde i närheten av gården för 

utsäde av 100 liter potatis, den jorden 

skulle av sönerna behörigen plöjas 

och gödslas. Vid påfordran skulle pas-

sande åkdon och skjutsbonde ställas 

till förfogande för skjuts till landskyr-

kan, vidare skulle hemförd småhug-

gen, under tak lagd torr ved tillhanda-

hållas för behovet. Vidare fem liter söt, 

oskummad mjölk dagligen, vilken skul-

le levereras till faderns boningsrum. 

De sista åren var Pelle sjuklig. När 

han dog 1935 hade sönerna tagit över 

– inte bara jordbruket utan också 

”mottagningen”.

Västerbottens-Kuriren skrev om ho-

nom som en folkets välgörare i sin 

hembygd. Säkert är att många väster-

bottningar vid underrättelsen om hans 

bortgång skall välsigna hans minne, 

hette det bland annat i minnesrader-

na efter honom.

Sönerna Albin och Ernst kom att 

dela både på patienter och göromål 
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ute på åker och äng. Albin gifte sig på 

20-talet men hans maka dog när hon 

skulle föda sin förstfödda. Därefter för-

blev Albin änkeman, han hittade ald-

rig någon ny livsledsagerska. De båda 

systrarna, Alma och Anna, förblev 

”gammjänter”. De köpte sig på 50-ta-

let ett hus inne i centrala Umeå där de 

slutade sina dagar. Ernst, yngstpojken, 

gifte sig i början av 30-talet med den 

16 år yngre Tekla Johansson som kom-

mit från Vännäsby för att vara piga i 

det jonssonska hemmet. 

Patienterna fortsatte att strömma 

till hemmet på Öbacka. Det var fot-

bollspelare som råkat ut för stukning-

ar, det var gamlingar som halkat och 

gjort sig illa, och det var benbrott och 

axlar ur led i en aldrig sinande ström. 

Det goda rykte som Ben-Pelle hade 

runtom i bygderna fördes över på sö-

nerna. De ansågs kanske inte lika färg-

praktiskt taget slukats av utveckling-

en och när Ernst, yngsta brodern, av-

led 1962 hade all jordbruksverksam-

het upphört. När Ernsts betydligt 

yngre hustru, Tekla, blev ensam kvar 

på gården hade också Epoken Ben-

Jonsson gått i graven. Sjukbesöken i 

hemmet på Öbacka var ett minne 

blott, men ett minne som är värt att 

bevaras till eftervärlden.

I dag vilar hela släkten Ben-Pelle 

under den största gravstenen på Back-

ens kyrkogård minnande om en säll-

sam epok i det Västerbotten som inte 

längre finns.

starka som sin far men hade sannolikt 

lika stora färdigheter i att lägga brutna 

leder till rätta som han haft. I vart fall 

använde de samma metoder som de-

ras far använt och som det fått lära sig 

av honom. 

Det mesta gick bröderna väl i hän-

derna. Det expanderande Umeå bred-

de ut sig. Deras ägor som tidigare le-

gat långt utanför stan befanns plötsligt 

vara begärliga för byggande. När uni-

versitetet kom till Umeå reserverades 

de åkertegar som bröderna Jonsson 

och före dem deras förfäder brukat för 

lärosätets behov. I dag sitter tusentals 

studenter och bryr sina hjärnor på den 

plats där de i sitt anletes svett bärgat 

höskördar och skurit korn. Åkrarna 

kring hemmet på Öbacka blev till bo-

städer i den växande staden.

När äldste brodern, Albin, dog i 

början av 50-talet hade jordbruket 
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Så nu kanske mina läsare förstår 

varför Ben-Jonsson är den ende kvack-

salvaren här i riket som jag betraktar 

med viss sympati. Så avslutade signa-

turen sin artikel

Ben-Pelles söner tog vid

Allt eftersom åren gick fick sönerna Al-

bin (1883–1952) och Ernst (1887–1962) 

mer och mer insikt i de färdigheter de-

ras far Per tillgodogjort sig. Inte bara 

att de följt med på många hembesök 

och assisterat, de hade också fått nog-

grann undervisning i det Per lärt av 

sina förfäder. I hemmet fanns också 

döttrarna Alma och Anna. När Pelles 

maka Katarina Sofia dog 1924 vid 69 

års ålder fick döttrarna överta hus-

hållsarbetet för inte bara sin far utan 

också sina bröder. Då skrevs också ett 

senare lagfaret dokument om de un-

dantagsförmåner som den då 70-åri-

ge pappa Per skulle ha intill sin död 

när de fyra barnen övertog hemmanet 

gemensamt. Det föreskrevs att han 

skulle ha tillgång till hela nedre vå-

ningen i mangårdsbyggnaden, samt 

östra vindsrummet med där invid va-

rande alkov och skrubb. Dessutom 

skulle ha tillgång till under huset va-

rande källare, rättighet i tvättstuga, is-

källare och torkvind samt fri rätt till 

vatten från gårdens vattenledning. 

Han skulle också ha rätt till tillträde i 

övriga hus inom gården för alla tillfälli-

ga behov. Vidare skulle till pappa Per av 

barnen levereras 4.5 hektoliter korn, 

100 kg vetemjöl, 100 kg rågsikt, 25 kg 

fläsk, 110 kg färsk lax, 1 spädkalv, ett 

jordområde i närheten av gården för 

utsäde av 100 liter potatis, den jorden 

skulle av sönerna behörigen plöjas 

och gödslas. Vid påfordran skulle pas-

sande åkdon och skjutsbonde ställas 

till förfogande för skjuts till landskyr-

kan, vidare skulle hemförd småhug-

gen, under tak lagd torr ved tillhanda-

hållas för behovet. Vidare fem liter söt, 

oskummad mjölk dagligen, vilken skul-

le levereras till faderns boningsrum. 

De sista åren var Pelle sjuklig. När 

han dog 1935 hade sönerna tagit över 

– inte bara jordbruket utan också 

”mottagningen”.

Västerbottens-Kuriren skrev om ho-

nom som en folkets välgörare i sin 

hembygd. Säkert är att många väster-

bottningar vid underrättelsen om hans 

bortgång skall välsigna hans minne, 

hette det bland annat i minnesrader-

na efter honom.

Sönerna Albin och Ernst kom att 

dela både på patienter och göromål 
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ute på åker och äng. Albin gifte sig på 

20-talet men hans maka dog när hon 

skulle föda sin förstfödda. Därefter för-

blev Albin änkeman, han hittade ald-

rig någon ny livsledsagerska. De båda 

systrarna, Alma och Anna, förblev 

”gammjänter”. De köpte sig på 50-ta-

let ett hus inne i centrala Umeå där de 

slutade sina dagar. Ernst, yngstpojken, 

gifte sig i början av 30-talet med den 

16 år yngre Tekla Johansson som kom-

mit från Vännäsby för att vara piga i 

det jonssonska hemmet. 

Patienterna fortsatte att strömma 

till hemmet på Öbacka. Det var fot-

bollspelare som råkat ut för stukning-

ar, det var gamlingar som halkat och 

gjort sig illa, och det var benbrott och 

axlar ur led i en aldrig sinande ström. 

Det goda rykte som Ben-Pelle hade 

runtom i bygderna fördes över på sö-

nerna. De ansågs kanske inte lika färg-

praktiskt taget slukats av utveckling-

en och när Ernst, yngsta brodern, av-

led 1962 hade all jordbruksverksam-

het upphört. När Ernsts betydligt 

yngre hustru, Tekla, blev ensam kvar 

på gården hade också Epoken Ben-

Jonsson gått i graven. Sjukbesöken i 

hemmet på Öbacka var ett minne 

blott, men ett minne som är värt att 

bevaras till eftervärlden.

I dag vilar hela släkten Ben-Pelle 

under den största gravstenen på Back-

ens kyrkogård minnande om en säll-

sam epok i det Västerbotten som inte 

längre finns.

starka som sin far men hade sannolikt 

lika stora färdigheter i att lägga brutna 

leder till rätta som han haft. I vart fall 

använde de samma metoder som de-

ras far använt och som det fått lära sig 

av honom. 

Det mesta gick bröderna väl i hän-

derna. Det expanderande Umeå bred-

de ut sig. Deras ägor som tidigare le-

gat långt utanför stan befanns plötsligt 

vara begärliga för byggande. När uni-

versitetet kom till Umeå reserverades 

de åkertegar som bröderna Jonsson 

och före dem deras förfäder brukat för 

lärosätets behov. I dag sitter tusentals 

studenter och bryr sina hjärnor på den 

plats där de i sitt anletes svett bärgat 

höskördar och skurit korn. Åkrarna 

kring hemmet på Öbacka blev till bo-

städer i den växande staden.

När äldste brodern, Albin, dog i 

början av 50-talet hade jordbruket 
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folkhögskola som 100-årsjubilerar – Strömbäcks folkhögskola fyller för 

övrigt 50 i år. Men det blir inte bara folkhögskolorna och deras framtid, 

även ett axplock av studieförbundens mångskiftande verksamhet pre-

senteras. Liksom studieförbundens förhållande till alla nya västerbott-

ningar, detta som en försmak av Mångkulturåret 2006.

”Tema folkbildning” utkommer lagom till festiviteterna på Vindelns 

folkhögskola den 20 augusti.
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Degerfors byamän samlade 1971 in gamla 
fotografier från socknen. Däribland denna 
från folkhögskolan som försetts med 
bildtexten: ”Smånassarna få även god  
vård av lanthushållstöserna – solgrisarna. 
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mindre offentliga miljön i länet med tyngdpunkt på Umeå. 
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och konstnärlig ledare för Gustavsbergs porslinsfabrik. Det var en karriär som mycket 

framgångsrikt inleddes redan sommaren 1937 under ledning av Wilhelm Kåge.

Journalisten och författaren Gunilla Lundahl berättar om Stig Lindbergs 

fortsatta karriär, som designer, inflytelserik debattör, aktiv i föreningslivet och 

idérik konstnär med många strängar på sin lyra.

En av Stig Lindbergs mest framgångsrika och namnkunniga elever på Konst-

fack, Ulrica Hydman-Vallien, ger några glimtar av Stig Lindberg som pedagog  

och inspirationskälla.

Slutligen bidrar FD Anders Björkman med en betraktelse över några av Stig 

Lindbergs mer framträdande bidrag till det offentliga rummet i Umeå, en keramik-

fris på före detta Domusvaruhuset och skulpturen “Fontän” på Renmarkstorget.

I Nära notiser berättar journalisten Lars Westerlund till Clara Salanders härliga 
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samlingen till redaktionens förfogande, liksom till Skellefteå museums fotograf 

Krister Hägglund, som alltid ställer upp när redaktionen är i nöd. 

Där ej annat anges är bilderna hämtade ur Nationalmuseums Gustavsbergs-

samling. Tyvärr har inte upphovsmannens namn gått att belägga.

© Stig Lindberg/BUS 2005.

Serien Salix i benporslin är från 1950-talet.
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