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Förra året, 2009, fyllde Västerbottens läns hemslöjdsförening 100 år. Jubilaren
hyllades med den stora sommarutställningen ”Självklart” på Västerbottens
museum. I år fyller man alltså 101. Vid den åldern får man ﬁnna sig i att uppmärksammas även när åldern inte alltid är jämnt delbar med tio.
Årets sista nummer handlar om hemslöjdsföreningens historia. Och vem
kunde vara mer ämnad att nedteckna denna än Katarina Ågren. Under fem
decennier har hon arbetat med hemslöjd och hantverk i olika sammanhang:
på länsmuseet, inom hemslöjdsföreningen och som redaktör för tidskriften
Hemslöjden. Det har blivit en lång rad utställningar, artiklar, inventeringar,
ﬁlm- och fotodokumentationer.
Katarina Ågren talar alltså av egen erfarenhet, och skildrar historien från sitt
perspektiv. Någon saknar kanske somligt, som vi får avstå ifrån till förmån för
en personlig inifrånskildring.
Texten är delad i sju kapitel. ”Slöjd under nödår och depression”, handlar om
förhistorien, föreningens bildande 1909 och om den textila slöjden som varit
ryggraden i föreningens historia.
Kapitlet ”Rotkorgen skötebarn och stolthet” beskriver konsten att göra korgar
av björkrötter, och berättar om byn Rönäs i Tärna som intar en särställning inom
detta hantverk.
I ”Trä och hornslöjd” möter vi Samuel Samuelssons fågelskålar och mästaren
Kniv-Elis ﬁnskurna hornarbeten.
”Sameslöjd” har en självklar position inom hemslöjdsrörelsen. Särskild
uppmärksamhet riktas mot Mönsterbok för lapsk hemslöjd i Västerbottens län.
I kapitlet ”Gamla tekniker kommer till heders” berättas bland annat om
näverslöjd och tovning.
”Träslöjden vinner terräng” handlar förstås om Wille Sundqvist och Bengt
Lidström. Här läser vi också mer om korgtillverkning.
Det avslutande kapitlet ”Folkkonst och modernitet” diskuterar de senare årens
utveckling och öppnar en förhoppningsfull dörr öppen mot framtiden.
I Nära notiser berättar Seved Johansson om Wilhelm Peterson-Bergers opera
”Arnljot” som fyller hundra och sätts upp på Operan i Stockholm.
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OMSLAGETS FRAMSIDA
Omslaget till hemslöjdsföreningens jubileumsskrift 1949. David Wretlings skiss
till en ﬁgur som utfördes av Seth Lindgren i trapphuset på yrkesskolan i Umeå.

OMSLAGETS BAKSIDA
Från Slöjdcirkusen på utställningen ”Självklart” på Västerbottens museum, 2009.
Foto: Petter Engman/Västerbottens museum
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bildtexten
”Särskilt värdefullt föremål (som uppskattas mycket)”. Så lyder den korta och
kärnfulla deﬁnitionen av ordet ”klenod” i Nationalencyklopedin. På Västerbottens museum ﬁnns det gott om klenoder, men en som sticker ut lite extra,
nämligen Kalvträskskidan med mer än 5000 år på nacken.
Numera är skidan dessutom efter omröstning utnämnd till årets klenod 2010
i ett samarrangemang mellan Riksförbundet Sveriges Museer och en tillverkare
av montrar.
Syftet med tävlingen Klenod 2010 är att lyfta fram, och medverka till att
rädda, föremål som tillhör kulturarvet – sällsynta, spännande eller vardagliga
föremål som är särskilt värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Och det
stämmer ju bra på Kalvträskskidan.
Förutom den stora äran att vara Klenod 2010 får skidan en specialdesignad
monter – särskilt utformad med tanke på stöldrisk och klimatpåverkan – att visa
upp sig i.
Skidan, som egentligen är två hittades 1924 ett myrområde mellan byarna
Fäbotjälen och Nybrännet, två kilometer öster om Kalvträsk i norra Västerbotten.
Vid en dikesutgrävning upptäcktes några långa träföremål, som vid närmare
granskning visade sig vara ett par skidor med tillhörande stav.
Den ena av skidorna är i det närmaste intakt medan det av den andra endast
återstår fragment.
En tidig pollenanalys gav vid handen att skidornas ålder uppgick till ungefär
4000 år. Förvisso en ansenlig tid i myren. Senare undersökningar med C-14metoden kunde emellertid lägga till ytterligare 1200 år, vilket gör att skidan är
500 år äldre än pyramiderna i Egypten.
Kalvträskskidan.
Foto: Sune Jonsson.
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David Sandströms ”Släktträd”
som gjordes till utställningen
”Självklart” 2009. Lilla bilden:
Katarina Ågren självklar i trädet.
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År 2009 ﬁrade Västerbottens läns hemslöjdsförening sitt hundraårsjubileum
med en stor utställning, som efter många överväganden ﬁck namnet ”Självklart”.
I den kunde man glädja sig åt slöjd i ännu levande traditionella slöjdtekniker
och se hur folkkonsten inspirerar slöjdare och konsthantverkare.

Mitt i utställningen reste sig ett stort ”släktträd”
målat av David Sandström, en påminnelse om
de människor, som var och en på sitt sätt, bidragit till hemslöjdens utveckling med idéer, energi,
kunskap, fantasi samt tålmodigt och väl utfört
arbete. De är så många, att bara några få av alla
som deltagit i föreningsarbetet, varit anställda
eller som slöjdare varit knutna till hemslöjden
ens kan nämnas vid namn. Pionjärer och förkämpar som blickade ner på utställningen skulle
ha förundrats och glatt sig åt att hemslöjden
efter hundra år är ”självklar”. För dem var hemslöjdens överlevnad en utopi.
Styrelsens ledamöter har inom sina olika
nätverk främjat hemslöjdens sak både när det
gäller ekonomiskt stöd och en positiv inställning till verksamheten.
Den trofasta personalen i föreningens butiker samt konstnärer och konsulenter har varit
hemslöjdsföreningens ansikte utåt. De har tillsammans skapat efterfrågan på hemslöjdens
kunskap och produkter, de har entusiasmerat,
men också fått ta emot den kritik som riktats

mot hemslöjden. De har byggt upp relationen
till slöjdarna, som de har inspirerat, uppmuntrat och undervisat.
Slöjdarna, ja, utan dem hade det inte funnits
vare sig slöjd eller hemslöjdsförening. Slöjdarna
har varit föremål för rent ”matriarkala” omsorger. Emma Andelius, föreningens viktigaste tillskyndare, skriver själv om sin moderliga inställning till slöjdare som behövde uppmuntran.
Föreningen såg som sin uppgift att hjälpa människor ekonomiskt, men också att uppfostra till
flit och noggrannhet. När samhällets hierarkier
börjar upplösas och slöjdarnas ekonomiska situation efter hand blir bättre, förändras också
deras relation till hemslöjdsföreningen. Föreningens beroende av slöjdarna blir uppenbar.
Det har alltid funnits slöjdare som skapat sig
ett namn, men nu stiger fler och fler fram ur
anonymiteten. De signerar sina arbeten, säljer
hemifrån eller på marknader. Några få av den
äldre generationens slöjdare får representera
alla dem som i tidiga barndomsår haft sina faroch morföräldrar som förebilder och läromäs3

tare i slöjd. De blev förankrade i en tradition
och de har generöst delat med sig av slöjdkunskaper och erfarenheter som hemslöjdsföreningen och museerna dokumenterat i ord och
bild och försökt att praktiskt förmedla till nya
generationer.
Det är från de gamla traditionsbärarna och
deras förfäder som all slöjdkunskap utgår och

de vore värda ett eget äreminne. När jag nu
skall försöka sammanfatta vad hemslöjdsföreningen betytt för länets slöjdtraditioner får de
tidiga årens insatser ta stor plats. Dagens ”Slöjder och slöjdare” kan man läsa om i tidskriften
Västerbotten 2004:2 där Gunilla Lundahl porträtterar många verksamma slöjdare.

Slöjd under nödår och depression
Västerbottens läns hushållningssällskap, har alltsedan det bildades 1814 främjat husslöjden.
Under tidiga år delar sällskapet ut premier för
att stimulera yllevävning. Linodling och linnevävning stöds genom inköp av ritningar till en
vattendriven linberedningsmaskin. Under 1820talet sprider sällskapet den kände östgötavävaren J.E. Ekenmarks avancerade vävbok Handbok för unga fruntimmer i konsten att tillverka
bomulls- och linneväfnader, efter engelska uppgifter och egna försök. På 1840-talet bekostas utbildning i Magers dubbelspinningsmetod för
Catharina Löf, vilken senare anställs som lärarinna. Spinnrockarna förses med två snälldon
och kvinnorna lär sig spinna två trådar samtidigt, en med var hand. Efter ett par år har 263
elever utbildats.
År 1865 ordnar hushållningssällskapet för
första gången slöjdutställningar i samband med
lantbruksmöten som hålls i Umeå och Skellefteå, en tradition som skall bestå under många år.
Åren 1866–67 drabbas Västerbotten av svår
missväxt. Nödhjälpskommittéer bildas och stora
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medel satsas för att lindra nöden. En viktig del
av hjälparbetet består i inköp av slöjd, som säljs
på auktion varefter intäkterna används till nya
inköp; allt för att framkalla arbeten och på
samma gång understödja de nödställda, vilket
dubbla ändamål över förväntan ernåddes. I tidens anda ger man hellre hjälp till självhjälp än
direkta bidrag.
Hushållningssällskapet, som anser att slöjd
är en viktig binäring till jordbruket, gör på
1870-talet stora satsningar på undervisning i
manlig slöjd på ambulerande kurser. En slöjdskola öppnas i Umeå med medel från stat,
landsting och Umeå stad. Här liksom på de
mindre slöjdskolorna i Skellefteå, Byske, Robertsfors och Sävar, undervisas i svarvning, träsnideri, hornarbete, halmflätning, lövsågning,
enklare möbeltillverkning, korgmakeri samt
borstbindning.
Ett problem är tillgången på modeller till
produkter som kan ge en jämn och säker avsättning. Det räcker inte med att slöjden i länet är
välgjord och ändamålsenlig. Modellerna är ”min-

levnadsstandarden var ofantlig låg. /…/
Ofta nog fingo hustrurna spinna garn och
väva det tyg, som behövdes för arbetskläder,
lakan, handdukar o.s.v., som sedan syddes.
Dessutom stickades allt som behövdes. De,
som voro mera händiga och skickliga, gjorde
ofta arbetsbyte med grannar och släktingar.
Under vintrarna måste man dessutom ofta
leva på förskott och krediter, som sedan fick
betalas av under sommarmånaderna.
Färdigheterna ifråga om handaslöjd, såväl
manlig som kvinnlig, uppehöllos främst på
grund av förenämnda omständigheter.
Man tvingades av ekonomiska skäl att
själv tillgodose föreliggande behov för att
överhuvudtaget kunna leva.

Hemslöjdsföreningen bildas
I början av 1900-talet är det åter svåra tider
och missväxt. Lilli Zickerman, initiativtagaren
till Föreningen för Svensk Hemslöjd, gör 1902
en resa i Norrbotten för att köpa slöjd i avsikt
att lindra nöden. Den kontakt hon då knyter
med Hushållningssällskapet i Norrbotten blir
bestående. Svensk Hemslöjd fortsätter att beställa slöjd och uppmuntrar till försäljning i länet. Svensk Hemslöjd erbjuder också Hushållningssällskapet i Västerbotten ett samarbete,
som dock inte kommer till stånd.
”Tidigare försök att återuppliva hemslöjden
inom länet hade strandat och västerbottningarna hade fått ett oförtjänt dåligt anseende inom
hemslöjdskretsar…”, skriver Emma Andelius i
hemslöjdsföreningens jubileumsskrift 1919.
Under de svåra tiderna 1907–08, då arbetslösheten är stor, söker de som har möjlighet
åter spontant sin räddning i slöjden. De spinner och väver för eget bruk, och försöker också sälja sina alster för att få kontanter. Slöjden
kan i Umeå bytas mot mat och kläder hos
handlarna. Man går från hus till hus och försöker sälja slöjd till privatpersoner. Apotekarfrun Emma Andelius (f Bergström) ser att det
behövs någon som kan hjälpa till att sälja slöjden för att ge inkomster till de nödlidande.
Hon hade själv tankar på att privat ordna med
detta, då hon 1909 får i uppdrag att på kort tid
ta fram vinster till Norrlands konst-, hemslöjds- och hantverkslotteri till förmån för
Föreningen för norrländsk hembygdsforskning
som bildats i Härnösand 1909. På ett par månader skall hon köpa in slöjd för 2 000 kronor.
Hennes ansträngningar är framgångsrika. Bland
inköpen finns:
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dre tidsenliga” och uppfyller inte ”de fordringar,
en förädlad smak numera ställer på artiklar,
som tillhöra den större marknaden och allmännare förbrukningen.” Ritningar till moderna
produkter tillhandahålls av ornamentbildhuggaren Carl Ahlborn, som är lärare på de tidiga kurserna. Han håller föredrag, ger upplysningar och
råd och ”tyckes hava ägt en sällspord förmåga att
intressera allmogen”. Modellerna och teknikerna
är de samma i hela landet, och är inte sällan
hämtade från Tyskland och Schweiz.
Det är ändå inte så lätt att sälja skolans produkter, vilket under 1880-talet beror på ”det
rådande ekonomiska betrycket, som karakteriserades av stor penningbrist och dålig varuomsättning”. Bristen på kontanter gör att man på
landsbygden själv tillverkade ”vad som behövdes ifråga om husgeråd, kläder och andra förnödenheter.” Slöjdkunnigheten är helt enkelt
människornas räddning i fattigdom och nöd.
Det råder arbetslöshet och:

Emma Andelius.
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Husbehovsslöjd och saluslöjd
År 1912 tillsätter staten en hemslöjdskommitté
som kommer med ett omfattande betänkande i
två band 1917. Västerbotten framstår i detta
som ett anspråkslöst men stort slöjdlän, där
människor av hävd reder sig själva. Man spinner
ull och lin, väver, syr kläder, hundskinnspälsar
och skor av olika slag, stickar strumpor och vantar, gör laggkärl, möbler, båtar, körredskap och
mycket mer. När kommittén gör uppskattningar
av husbehovsslöjdens värde i de olika länen,
visar det sig att Västerbotten ligger främst, följt
av Västernorrlands, Norrbottens och Kopparbergs län.
Hemslöjdsföreningen uppger emellertid i ett
yttrande till utredningen att den gamla slöjden
har:

Aﬃsch för
medlemsvärvning.

fälltäcken av hårgarn i praktfulla färger,
dukar av linne och bomull, möbeltyger
och gardiner, kängskoband och vantar, en
präktig roddbåt från Lövånger och en rissla
monterad med vadmal från fjället och
sälskinn från Holmön, skidor, slidknivar,
konstnärliga renhornsarbeten från Malå,
originella träskålar från Tärna samt
rotkorgar från Åsele.
Hon är glad över resultatet och inser att tiden
nu är mogen för en större satsning på hemslöjden i länet. I november 1909 bildas på Emma
Andelius initiativ Västerbottens läns hemslöjdsförening. Av jubileumsskriften från 1919
framgår att föreningens primära uppgift är att
sälja slöjd för att lindra nöden.
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avtagit betydligt /…/ Spånad ombesörjes
ofta av fabriker och strumpstickning i
betydlig grad av yrkesstickerskor. Även
snickeri och smide utföres allt mer av
yrkesarbetare. I de trakter, där bolag äga
hemmanen, har i allmänhet utövningen
av slöjd avtagit mera, än där det finnes
en självägande bondeklass.
Föreningen, som nu varit verksam ett par år, ser
stora problem men har en viktig uppgift att fylla:

I intet län torde svårigheten för hemslöjdens
effektiva upplivande vara större än inom
Västerbottens, där avstånden äro stora och
vidsträckta delar ligga isolerade, snart sagt
utan vägar, men ingenstädes torde heller
hemslöjden så väl behöva vinna insteg som
just här, ingenstädes kan den hava större
ekonomisk och moralisk betydelse än just
bland den i regel fattiga befolkning, som

TOR EKH OLTZ /VÄSTERBOT TENS MUSEUMS F OTOARKIV

Interiör från Hemslöjdens butik vid Rådhustorget i Umeå.

bygger och bor i dessa avlägsna och karga
trakter.
I sitt yttrande klagar föreningens styrelse också
över ”en sorglig okunnighet om hemslöjden
och dess betydelse”:

/…/ Man har sökt att med goda råd och
tillhandahållande av lämpliga mönster
uppmuntra länsinnevånarna till, i första
rummet husbehovsslöjd och genom sträng
kritik av deras arbeten uppfostra dem till
noggrannhet.

I hemslöjdsföreningens jubileumsskrift 1949
återger föreningens hävdatecknare Elof Lindgren hela utlåtandet, som han tycker ger en
oberättigat pessimistisk syn på hemslöjden i länet. Den visar att styrelsen ännu inte hade ”den
önskvärda kontakten och överblicken på området” och var ”ganska orättvis mot de tusentals
slöjdarna ute i länet, som oberoende av de åtgärder, som vidtagits av olika samhällsinstitutioner, hela tiden flitigt hade fortsatt att utöva
hemslöjden.” I sin irritation över styrelsens
svartmålning skriver han att man skulle ”vara
7

Slöjd som ger hemmet trivsel
Emma Andelius respekterar och visar sin beundran för de kvinnor hon möter. ”På irrfärder
ute i de västerbottniska bygderna, har jag besökt många hem, som husfolkets arbete och
händighet gjort ljusa och trevsamma”, skriver
hon i hembygdsföreningens årsbok Västerbotten 1920. Hon beskriver ett hem där vävstolen
står vid fönstret och varpade vävlängor hänger
på väggen. Vid spinnrocken sitter gamla farmor
medan husmor är i ladugården:

Hon hade sex barn att fostra och i ladugården stodo nio kor, kalvar, grisar, får och
höns, vilka alla voro beroende av hennes
omsorger. Under vintern sköter hon ensam
sitt stora hushåll, men om sommaren har
hon tjänarinna. Det är väl då, när dagarna
därtill äro långa, som hon kan ”stjäla
undan” en och annan timme för vävstolen,
där arbetet säkert är den enda förströelse
och vederkvickelse hon unnar sig för dagen.
Det är ett stort livsverk, som här utföres i
8

det tysta, betydligt större än månget, som
prisas och honoreras inför offentligheten.
Heder åt denna husmor och hennes likar!
/…/ Måtte Västerbottens kvinnor vårda sitt
arv och sätta en ära uti att förkovra det.
Ännu i slutet av 1930-talet är slöjden en del av
vardagslivet i många hem. Hemslöjdens föreståndarinna, Hilda Andersson, tecknar i hembygdsföreningens årsbok 1939 bilden av en
ålderdomlig livsform, när hon berättar vad ordet hemslöjd betyder för henne:

Det gömmer inom sig så mycket av frid och
stilla förnöjsamhet. Man tänker sig elden i
den öppna spisen kring vilken man samlats,
man hör spinnrockens entoniga surr blandat
med det fräsande ljud som blir när kardorna
läggs mot varandra och ”tylla” efter ”tylla”
läggs ner i ullkorgen. Man ser far i stugan
trygg och säker gröpa ur det ämne, som
sedan skall bli en tunn fin sked, sätta nya

EKH OLTZ ARKIV/VÄSTERBOT TENS MUSEUMS F OTOARKIV

böjd att tro, att någon desorienterad sörlänning
på blixtvisit fört pennan”.
Man kan om man vill se svartmålningen som
ett sätt att övertyga staten om att den måste gå
in och stötta hemslöjdsrörelsen. En annan tolkning är att människorna inte förstår värdet av
de kunskaper och traditioner de äger, samt att
en höjd kvalitet är en förutsättning för traditionens överlevnad. Kanske behövs en ”sörlänning” som ser med den moderna hemslöjdsrörelsens ögon på slöjden. Husbehovsslöjden,
som lever sitt eget liv på landsbygden, behöver
utvecklas och saluslöjden anpassas till hemslöjdsföreningens kundkrets av stadsbor.

Spånadstävling vid Sävargården på Gammlia 1937.

pinnar i sina räfsor eller se till sina körredskap. Detta är höstarbetet och när det se’n
lider efter jul och dagarna bli längre, då
sättes vävstolen in, då surrar spolrocken i
raskare takt, då blir det fart, det lider mot
vår. Så har det varit och är fortfarande på
sina håll ännu i dag. En inrotad vana –
glädje av arbetet – och den sparade slanten
genom arbetet gör att hemslöjden trots brist
på lejd arbetskraft ej alldeles blivit åsidosatt.
Husbehovsslöjden stöds under 1900-talets första
hälft på flera sätt. Under de båda världskrigen råder det brist på material, då uppmuntras linodling och hushållningssällskapet och hemslöjdsföreningen lyfter fram och premierar kvinnors
textila arbete i lokala och större utställningar.
Hemslöjdsföreningen ordnar tillsammans med
Västerbottens läns hembygdsförening den första
spånadstävlingen i länet 1937 och den kommer
att följas av spånadskurser och många mindre
tävlingar. Hushållningssällskapets vävlärarinna
undervisar i vävning och ibland i växtfärgning på
ambulerande kurser. På länets folkhögskolor ordnas sommartid vävkurser. På 1940-talet växer
också hemslöjdsföreningens utbud av kurser i en
rad olika tekniker sedan man fått sina första konsulenter. Hemslöjdskonsulenterna samarbetar sedan nära med hushållningssällskapets hemkonsulenter på husmoderdagar och andra evenemang.
Hemslöjdsbutikernas mönster och material,
inte minst deras stora garnlager, är en värdefull
tillgång. Hemslöjden varpar åt sina kunder och
står till tjänst med kvalificerad rådgivning.
Traditioner ger egen proﬁl
Emma Andelius tar sig an uppgiften att arbeta
för hög kvalitet i fråga om material och tekniskt

utförande samt för en utveckling av slöjden på
traditionens grund. Liksom tidigare är det nödvändigt att anpassa de hemslöjdsprodukter
som skall säljas till en urban kundkrets värderingar och behov. Det nya är att man nu inte
hämtar trendriktiga mönster och modeller utifrån, i stället vill man utveckla en egen, lokal
slöjdtradition. Föreningen Handarbetets Vänner, bildad 1874, hade lagt grunden till intresset för och kunskapen om den svenska textila
folkkonsten. Lilli Zickerman fullföljer arbetet
genom att dokumentera den ”ortskaraktäristiska” slöjden i omfattande inventeringar. Båda
föreningarna använder den gamla slöjdens tekniker och mönster och utvecklar dem i konstnärlig riktning. Arthur Hazelius bygger under
samma tid upp Skansen och Nordiska museet
med betydande textilsamlingar. Han knyter till
sig textilkunnig personal utbildad vid Tekniska
skolan, nuvarande Konstfackskolan i Stockholm.
När hemslöjdsföreningens försäljningsverksamhet kommit i gång i Umeå inleds sökandet
efter förlagor i traditionen för ”endast om den
nya hemslöjden har rötter i den gamla, är någon
stadigvarande utveckling att vänta. Detta sökandet efter ’gammal grund’ har dock visat sig
både tidsödande och kostsamt”, skriver Emma
Andelius i jubileumsskriften 1919.
Vävda textilier är basen för hemslöjdsföreningens produktion. Det är konstvävnader man i
första hand ivrigt letar efter. Sökandet vilar helt
på föreningen. Vid den här tiden finns ännu
inga museisamlingar med textilier i Västerbotten. När Emma Andelius är på visning i Nordiska museet i Stockholm 1915 inser hon att
några textilier från Västerbotten inte heller ingår i dess samlingar. Senare skänker hon vävna9

SISSY SJÖBERG/ N ORDISKA MUSEET

Fälltäcke i bunden rosengång, Gafsele, Åsele.

Fälltäcke i västerbottensdräll, Forsmark, Stensele. Dessa båda
täcken är skänkta av Emma Andelius till Nordiska museet.

der som hon förvärvat på sina resor i Västerbotten till Nordiska museet.
År 1919 bildas Västerbottens läns hembygdsförening och adjunkt Carl Cederblad skriver då
i Umebladet om Skansen, förebilden för den nya
föreningen:

Skansens idé är att vara en spegel för nationens anlete. Skansen har skapat en ny
grundval för fosterlandskärleken, har gjort
pietet till ett stort ord, har fostrat skönhetssinnet, har blivit en ”mönsterbok” för vår
moderna hemslöjdsrörelse och givit innehåll
åt strävanden för en svensk hemkultur.
Västerbotten är ett av de sista länen i landet
som skapar en ”fornvall”, den etableras 1921 i
Umeå och döps till Gammlia. Ett bestående
samarbete mellan hembygds- och hemslöjdsföreningen tar nu sin början.
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Redan tidigare har dock hemslöjdsföreningen
skickat ut upprop och uppdragit åt sina ombud
i socknarna att hjälpa till att spåra gamla vävnader, men Emma Andelius tycker sig få dåligt
gehör. Först när man 1919 skall sammanfatta
de första tio årens arbete i en utställning i Skellefteå lyckas föreningen, genom att i god tid berätta om utställningen i Umebladet, samla in 135
fälltäcken. Man har mött attityden att ”det
gamla skräpet är inte värt att ta fram”, men genom att försäkra att man bara vill låna, inte förvärva textilierna, har de lånats ut. Fälltäckena
man visar i utställningen är vävda i rosengång
och enkel dräll, två vävslag som hemslöjden ska
komma att använda i många sammanhang.
Emma Andelius skyr själv ingen möda när
det gäller att få kontakt med slöjdkunniga människor och samla exempel på gammal slöjd.

VÄSTERBOT TENS MUSEUMS F OTOARKIV

Drällvävnader. Förlagor till senare tiders vävnader. Visade i jubileumsskriften 1919.
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LINA SANDGREN /VÄSTERBOT TENS MUSEUM

Ingeborg Holmström-Vifell berättar i Hushållningssällskapets tidskrift Västerbotten 4, 1947
om Andelius strapatsrika resor i länet:

LINA SANDGREN /VÄSTERBOT TENS MUSEUM

Västerbottensdräll från Hemslöjden. Vävd av Iris Nilsson,
Vindeln. Lingarnet spunnet av Viola Asplund.

Men aldrig har hon omtalat vilket arbete,
vilka mödor och kostnader allt detta kostat
henne. Endast i förtroliga brev har hon sagt
något därom… /…/ På min fråga hur hon
kom att börja sitt verk svarar hon endast:
’Men det var ju ett livsvillkor för att få fram
slöjden!’ /…/ När fru Andelius begav sig på
upptäcktsfärd år 1909 eller ett år senare
kunde man på järnväg komma så långt som
till Hällnäs. Därifrån gick färden per cykel
men mest till fots eller i båt. Från Hällnäs
till Lycksele 70 km., till Stensele 105 km.,
på ”anlagd” väg 5 km. till Luspen, sedan
ångbåt över Storuman 70 à 80 km. och
vidare de många, långa milen i roddbåt eller
till fots ända upp till Tärna socken. /…/
Ofta gjorde hon cykelturer i Umetrakten och
kustsocknarna och fann därvid mångahanda, som kunde glädja hennes hjärta. Varken
vävning, spånad eller beredning av lin- och
ullgarn, från början till den färdiga varan,
voro bortglömda. Särskilt nämner hon Ester
Hansson på Teg, Hanna von Ahn i Västerhiske, Amanda Andersson i Hössjö och
Hilda Ågren i Obbola. De levererade snart
flitigt alla slags för Hemslöjden begärliga
varor. I Lycksele och andra lappmarkssocknar uppåt fjälltrakterna fanns kvantitativt
inte så mycket, men kvaliteten var lika god.
Hemslöjdens ”osynliga” väverskor

Västerbottensdräll från Hemslöjden, monterad på kartong
med vävnota.
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När hemslöjdsföreningen bildas i slutet av storstrejkens år 1909 går industriarbetarna arbetslösa och deras hustrur försöker lindra nöden

VÄSTERBOT TENS LÄNS HEMSLÖJDSF ÖRENING

Hemslöjdens väverska Hanna von Ahn, Västerhiske, Umeå.

BERTIL EKH OLTZ /VÄSTERBOT TENS MUSEUMS F OTOARKIV

genom att väva och sälja textilier. Vid föreningens tioårsjubileum 1919 är de flesta väverskorna
bosatta i de stora byarna runt Umeå: Röbäck,
Västerhiske, Grisbacka, Grubbe, Strand, Degernäs och Hössjö. Även i byarna runt Nordmaling
och på industriorterna Obbola och Holmsund
arbetar väverskor för Hemslöjden i Umeå.
Hemslöjdens väverskor är många, men relativt ”osynliga”. Männen som arbetar i trä och
horn är betydligt färre, men inte så anonyma.
Denna skillnad mellan kvinnligt och manligt
kan ha sin grund i hur Hemslöjden organiserar
sitt arbete. Vävningen, som har stor omfattning
och är basen för affärsverksamheten, fungerar
på samma sätt som förläggarverksamhet. Man
lämnar ut material och vävnotor, beställer det
man vill ha av väverskorna, som får betalt då de
levererar den färdiga väven. De manliga slöjdarna är egna företagare och kan sälja till fler
uppköpare om de själva står för modellerna.
När hemslöjdsföreningen är som mest framgångsrik på 1950-talet är 100 väverskor knutna
till den. Alla föreningens fyra butiker sysselsätter sina egna väverskor, många av dem är gamla
och erfarna. Det är då ännu en heder att få väva
åt Hemslöjden, vilket väverskan Elvira Wennman i Gräsmyr vittnar om. Hon föddes 1902 i
USA, men föräldrarna återvände snart för att
överta hemgården i Gräsmyr. Som barn ”tjuvvävde” Elvira i mammas vävstol och 1917 gick
hon en vävkurs ordnad av hushållningssällskapet med Sia Svensson som lärare. Som gift
levde Elvira Wennman och hennes familj under knappa omständigheter på en liten avsöndring från föräldrarnas jordbruksfastighet. Här
kunde hon odla lite lin och föda några djur.
Mannen arbetade med tegelslagning och kol-

Interiör från Hemslöjdens butik i Ordenshuset på Skolgatan i Umeå, 1940-tal.

ning. År 1929 lämnade hon in prov på lin hon
odlat och berett till den stora hemslöjdsutställningen i Umeå. Hon drömde om att få väva för
Hemslöjden, men det blev verklighet först
13

1948. Då tog hon mod till sig och visade upp
en drällduk med mönstret ”Snöflingan”, som
fick godkänt av Hemslöjdens föreståndarinna.
Glad kunde Elvira vända hem med garn och
vävnota och vetskapen om att hon erhöll nio
kronor metern för sitt arbete. Hon skulle då
varpa och inreda väven och det gällde att sätta
upp långa vävar för att spara arbete. De kunde
vara upp till 130 cm breda och 50 m långa.
Hon for till stan med buss och bar de tunga

vävpackarna till Hemslöjden där de mättes
upp, granskades och betalades. Ännu i 90-årsåldern vävde hon hellinnegardiner åt Hemslöjden. När hon 1989 fick Hemslöjdens förtjänstmärke i guld hade hon vävt drällvävnader,
breda dukar och gardiner i mer än 40 år. Hon
sammanfattade sitt långa arbetsliv som väverska med att ”det var jätteroligt”.
Enkel och ﬂärdfri tradition
På Baltiska utställningen i Malmö 1914 visar
den unga föreningen i Västerbotten upp sin
slöjd i en traditionell stuginteriör med öppen
spis och väggfast säng, arrangerad av styrelseledamoten och möbelfabrikören Otto Wretling.
Om utställningen skriver hemslöjdspionjären
Stina Rodenstam 1915:

Broschyr framtagen till Baltiska utställningen i Malmö 1914.
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den värdighet, som hvilade öfver det hela,
gjorde ett tilltalande intryck /…/ …de
varma, mjuka fäll- och tjocktäckena i
dämpade, entoniga färger – allt gaf en
känsla af lugn och trefnad. /…/ Med glädje
fann man också i utställningen sambandet
mellan flydda tider och dag som är. Konstnärlig begåvning röjde också de snidade
föremålen, såsom de lätta träkosorna i
fantasirika fågelmotiv, tillverkade av vresig
björk, där materialets växtsätt bestämmer
formen. Likaså de af skalade björkrötter
synnerligen väl utförda korgarbetena, hvars
anor här äro mycket gamla. Att det är vid
en utpost för svensk odling vi befinner oss,
märka vi särskildt af den här utställda
lappslöjden, en mångsidig samling utmärkta
prof på lapparnas konstskicklighet – allt
vittnade om detta folks stora handaskicklighet, konstnärlighet och tålamod.

Fälltäcken, rotkorgar, träslöjd och sameslöjd
kommer länge att vara basen i hemslöjdens sortiment, och föremål för omsorger om en fortsatt utveckling.
Slöjden i Västerbotten är enkel och nyttobetonad. Här saknas konstvävar, broderier, ett
ålderdomligt dräktskick och annan textil folkkonst av det slag som hemslöjdsrörelsen i
sydligare landsdelar inspireras av. Hos de välmående kustsocknarnas stadsbor och storbönder liksom hos präster, tjänstemän och andra
ståndspersoner i inlandet finner man ett rikare
föremålsbestånd, men dessa har ofta försett sig
med varor från Stockholm. Lilli Zickerman,
som under 1900-talets tidiga år dokumenterar
landets textila traditioner, kommer till Västerbotten först 1929 då hon besöker en utställning i Umeå för att hålla föredrag. Då dokumenterar hon också ett trettiotal fälltäcken.
Det skall dröja till 1935 innan Nordiska museets
medarbetare i fält studerar länets textila slöjd.
Gertrud Grenander har då ett särskilt uppdrag i
Västerbotten medan Elisabeth Strömberg och
Anna-Britta Fahlén, under juni och juli undersöker textilier i Jämtland och Härjedalen, och i
samband med detta också gör ett kort besök i
våra trakter.
I uppsatsen ”Textilt hemarbete i Västerbotten” som publicerades i Västerbotten 1936 redovisar Elisabeth Strömberg sina erfarenheter.
Hon uppmärksammar den gamla linbygden i
södra Västerbotten, men konstaterar att det
finaste linet används till nät och not, strömmingsskötar och ”siklagnen”. Hon saknar flätade
fransar, knyppling, knutet och trätt som annars
brukar blomstra i bygder med linodling. Hon
beskriver bädden med sina fällar och bolster.

De vita långullfällarna från Skellefteåområdet
med fälltäcken av enfärgad, klart röd, grön eller
blå vadmal tycker hon är allra vackrast i moderna ögon. Hon nämner dukar i korndräll och
artikeln illustreras med ett bordtäcke i upphämta från Holmön, ett rosengångstäcke från
Norsjö och ”Palmettryan” från 1700-talets mitt,
en prydnadsrya från Umeå stad.

Man kan inte värja sig för ett allmänt
intryck av att den textila hemslöjden här
uppe varit mindre rik på former och
uttrycksmedel. De tekniker, som kommit
till användning äro få och rika mönster
sällsynta. Den lust att sira och ”krusa ut”,
som väl varje människa har, har inte fått
mycket spelrum. I ett landskap, som kan
uppvisa träsniderier och flätade korgar med
en rik mönsterflora, är det ägnat att väcka
förvåning. Intrycket kan vara missvisande
för föremålsbeståndet är så knappt. Det
talas ständigt om hur man repade upp och
klippte sönder för att återanvända. Barnen
fick ”tese op” gammalt ylle som skall återbrukas. Där sådan hushållning varit regel,
blir det inte mycket kvar för museimannen
att studera.
Elisabeth Strömberg förklarar detta med att det
textila materialet tagit lång tid att frambringa
och därför är värdefullare än till exempel en
träbit. ”Kanske var den kvinnliga arbetskraften
också på ett sätt dyrbarare än den manliga.”

Men även i mycket välbärgade hem lever
ändå kvar något av kärv nybyggaranda.
Den hårda nödvändigheten har en gång så
hårt satt sin prägel på hushållningen, att
man även under bättre villkor inte kunnat
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frigöra sig från den. Den har bildat en
tradition så god som någon. /…/ Risken, att
kunskapen om Västerbottens gamla hemslöjd
skall gå förlorad, är så mycket större, därför
att det rör sig om vardags- och nyttobetonade
saker, som inte på något sätt äro märkvärdiga eller sensationella. Det är därför svårt att
motstå frestelsen att påpeka för intresserade
västerbottningar, att både Västerbottens
egna museer och Nordiska museets Etnologiska undersökning äro tacksamma för
alla uppgifter, som stå att få. Varje komplettering eller beriktigande av ovanstående
anteckningar meddelade till dessa institutioner äro mer än välkomna.
Täcken i färger så starka och lysande…
Vadmal och halvylletyger till kläder, lakansväv
och andra brukstextilier vävs i hemmen, men
säljs inte på Hemslöjden under dess tidiga år. Ett
undantag är de vita yllevävar i fina kvaliteter
som används till de vinterpälsar stadens officerare låter skräddare sy upp. Hemslöjden inriktar
sig i stället på de få konstvävar som förekommer
i länet, fälltäcken, ryor och linnevävar i 16-skaftsdräll. Fälltäcksvävarna i rosengång, plattväv och
dräll ger inspiration till gungstolsmattor, draperier, kuddar och möbeltyger och de gamla täckmönstren i fyrskaftad dräll används också i dukar, servetter och tabletter och får namn som
”Västerbottensdräll” och ”Doroteadräll”.
Ingeborg Holmström-Vifell, lärare och gift
med rektorn på Vindelns folkhögskola, skriver i
Hushållningssällskapets tidskrift 1947 ”Några
ord om Västerbottens hemslöjd och dess främjande” där hon berättar om hur Emma Andelius under sina resor letade efter fälltäcken:
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I Forsmarks by ovan Storuman fann hon ett
särdeles vackert täcke med stjärnfigurer på
vit botten. Det reproducerades sedan på
hemslöjden i olika färger och figurer. I Rusele
hos Selma Mattsson fanns en mångfald
täcken och därtill digra hårgarnshärvor,
som hängde på väggarna uppe på vinden.
På frågan, om hon kunde få köpa dem till
hemslöjden, svarades bestämt nej. Den
70-åriga väverskan förklara, att garnhärvorna – det var dem det var fråga om –
skulle hon själv väva upp allihop till vintern
åt barna. Och det förstod och respekterade
fru Andelius.
Ingeborg Holmström-Vifell har själv, entusiasmerad av Emma Andelius, letat efter gamla hårgarnsvävnader att ha som förlagor och inspiration på folkhögskolans vävkurser, som startat
redan 1906. Fälltäcken vävdes av nöthårsgarn på
en varp av lin eller bomull. Att återuppliva de
gamla konstvävnaderna var inte lätt, hårgarn
fanns inte att få och ”det var just grovleken som
åstadkom prakten.” Det ”upphjälptes genom att
slå in flera färgtrådar i varje ruta, men det blev
inte detsamma”. Hon hade fäst sig vid:

de präktiga slädfällarna med täcken i färger
så starka och lysande, att de kändes som en
dryck kallt vatten. Ofta var de enfärgade i
blått, blågrönt, grönt, lila eller rött, men
många i drällmönster i olika färger eller
diskret i svart-vitt, grågrönt och vitt o.s.v. /…
/I en och annan gård i kyrkbyn fanns också
kvar något, men där som överallt hölls de
inte i ära, vi levde ju i en annan tid nu!
Mera fann vi i utbyar under våra vandringar
genom skogar till berget ”åt fjällen”. Särskilt
i en gård fick vi se verkliga skatter av

mönster och färger, men som gården var
svårt infekterad av lungsot, vågade vi inte
mer än hastigt bese dem. /…/ De mönster
som användes var dräll, enkel och fast
rosengång, den senare i en för länet egen
teknik kallad vigg, munkabälte med och
utan breda färgränder, som ökade färgverkan, och för linvävnader, munkabälte eller
s.k. daldräll. Jag har antecknat flera
färgsammansättningar på ort och ställe:
fälltäcken på svart botten med atlasränder
i höstfärger – brunt, gult, rostrött, botten
var svagt svartblå, – midsommarblomstrets
lila, kråkvickerblått eller gult, det röda hos
rodnande blåbärs- och lingonris, grönt i
olika nyanser; ett fälltäcke med gråvit botten
och tätt munkabälte i lila och dunkelt grönt,
ett annat liknande med det gröna övervägande. /…/ Det var en styggelse att se
kvinnor i kulladräkt vandra kring i kustsocknarna och sälja kuddar med stora
mönster i skrikande röda och ljusblå färger.
De fann villiga köpare i förmögna hem.

Doroteaväven. En enkel drällsväv på 4 skaft
men med de starkaste färger i gredelint,
gräsgrönt, orange, mörkblått och gulbrunt.
Man häpnar inför en sådan livfullhet i
färger, men tilltalas därav. Flere hundra
meter av denna väv äro spridda till alla
delar av vårt land. De färgstarka, brokiga
rosengångstäckena höra till västerbottningarnas favoritvävnader, men vi hava också
sådana, där mönstret spelar huvudrollen
på ett säreget, betagande sätt. Ett fåtal
olika mönster av denna typ, som vi med ett
gemensamt namn kalla ”västerbottensdräll”
har föreningen uppspårat och en del härledningar av dessa hava utarbetats. Dessa
drällar vävas i kulört linne, ull- eller hårgarn,
ofta på dubbel bredd till draperier, täcken
och dukar.
Den i citatet nämnda Doroteaväven har tidvis
också kallats Åseleväv, vilket väckt protester
från Dorotea. Där har två fälltäcken med det

Emellertid har, under de tio år som hemslöjdsföreningen verkat, en hel del rötter
bragts i dagen, från vilka nya skott skjutit
fram. Vi kunna ej mäta oss med våra
systerföreningar i fråga om hemslöjdsalstrens art och mångfald, men väl i fråga om
utförandet. Att kvinnor idkat vävnadskonsten med stor skicklighet, hava vi sett av det
föregående. Om enformighet råder i mönster,
äro färgställningarna mången gång så
mycket mer växlande. Vi ha t.ex. den s.k.

PET TER ENGMAN /VÄSTERBOT TENS MUSEUM

Emma Andelius skriver själv i jubileumsskriften 1919 om de vävnader hon sett. Även hon
fäster sig vid de kraftfulla färgställningarna:

Doroteaväven. En enkel dräll som nyvävts som duktyg i bomull och lin.
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Drällarna är favoriter, men också rosengång och
Holmöväv, en teknik som varierar en kypert och
rosengångstrampning, är populära. År 1934
väver Hemslöjden på beställning ett blårandigt
rosengångstäcke till en åkpåse av fårskinn som
överlämnas som gåva till hertigparet av Västerbotten och deras dotter prinsessan Margaretha.
Med tiden avtar intresset för fälltäcksvävarna.
På 1950-talet får emellertid Hemslöjden en stor
beställning på vepor i rosengång efter gamla

STELLAN WENGELIN /VÄSTERBOT TENS MUSEUM

När […]vi fick i uppdrag att samla gammal
slöjd i Degerfors socken till den slöjdutställning, som även skulle anordnas, var det
svårt att få tag i just det gamla. Man fick
vara bra envis för att göra klart, vad det var
fråga om. Men det lyckades. Av 33 fälltäcken
blev efter utställningens slut 29 uttagna av
slöjdexperten Lilli Zickerman till avbildning
för ett stort verk om svensk hemslöjd. Men
de, som hade uppdraget att ordna utställningen, hade, kanske naturligt nog, inte
samma uppfattning. De ståtliga vävnaderna
var antingen hängda så högt, att de inte
kunde ses, eller buntade ihop ovanpå
varandra. Däremot låg värdelösa småsaker
av glasmoll, grova virkade spetsar o.d. väl
utbredda och synliga. Detta blev skarpt
kritiserat efteråt.

Fälltäcken en inspirationskälla

Holmöväv. Tekniken används bland annat i Västerbottensdräktens förkläde.
ANDERS BJÖRKMAN /VÄSTERBOT TENS MUSEUM

kända mönstret kommit fram i samband med
inventeringar av fällar och fälltäcken i början
av 1980-talet. Båda är vävda av samma kvinna
”Anders Jöns Anna” född 1860 och har följt
med två av hennes barn som ”hemförgåva”.
Doroteamönstret, en enkel dräll med munkabältsliknande rutmönster, har nyvävts som
duktyg i bomull med mönstertrådar i lin. Dukarna var under Hemslöjdens tidiga år en bästsäljare och har fortsatt att vara det. Mönstrets
djärva färger och optiska effekter fortsätter att
fängsla. Av duken har blivit löpare och färgnyanserna har växlat efter tillgång, men i stort är
de lika originalen.
Ingeborg Holmström-Vifell berättar i Hushållningssällskapets tidskrift 3, 1948 om sina ansträngningar inför den stora utställningen i
Umeå 1929:

Detalj av vepa i rosengång, vävd för Sävargårdens gillesal.
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Nysydd långullfäll av Viola Asplund.

Stickad jacka av Celia B. Dackenberg.

Celia B. Dackenberg i sin vadmalsrock med stickade ärmar
vars mönster kommer från fälltäcket i Ljusvattnet som visas
på nästa sida.

LARS ÅKE STOMFELT

JANNE HELLGREN

Gammalt prov på ”tärningstäcke” från Bredträsk, Bjurholm.
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En bit av ett fälltäcke, hittad mellan stockarna i ett hus i
Ljusvattnet, Burträsk.

Västerbottensmönster för Sävargårdens gillesal
på Gammlia. De prydde salen så länge den var
rustikt inredd med betsade möbler. Sedan salen
byggts om är vävarna numera införlivade i Västerbottens museums samlingar.
I början av 1980-talet genomför hemslöjdsföreningen, i samarbete med Västerbottens museum och lokala hembygdsföreningar, inventeringar av fällar, fälltäcken och korgar i en rad
socknar, bland annat Nordmaling, Malå, Dorotea, Lövånger och Tärna, vilket berikar bilden av
traditionen. I hemslöjdsutställningen ”Långullfällar, täcken och korgar”, som visas på Västerbottens museum 1981, lyfts fälltäckena fram.
Kopior vävs av täcken i rosengång, dräll och
plattväv. Textilkonstnären Margit Westin bearbetade gamla mönster i moderna vävar. En del
vävs i kvaliteter som används till västar och kuddar. I samma utställning visas Celia B. Dackenbergs stickade tröjor och västar med samma
mönster som i de vävda täckena.
Ateljéarbeten
I den ateljé, som sedan tidiga år är knuten till
butiken i Umeå, arbetar skickliga väverskor under ledning av föreståndarinnan, som i regel är
vävlärare. I sin utbildning har hon lärt sig att
20

bearbeta gamla mönster, men också att komponera nya moderna sådana. I ateljén vävs framförallt mattor i röllakan, flossa och ryateknik,
vävsätt som hemväverskorna inte behärskar. I
ateljén arbetar också damastväverskor med nya
och traditionella kompositioner. Föreståndarinnorna är mångkunniga – bland andra Thyra
Sandström, Thérèse Årre, Hilda Andersson och
Gunhild Pettersson. De har ansvar för butiken
och föreningens bekymmersamma ekonomi,
håller föredrag, ordnar utställningar och lär upp
sin personal.
Ingeborg Holmström-Vifell berömmer i sin
text om utställningen 1929 Hemslöjdens arbete,
men beklagar också att man för sin överlevnad
måste satsa på moderna textilier, som varande
mer lättsålda:
Från det överväldigande intrycket av den
allmänna hemslöjdsutställningen var det en
vila att komma in i hemslöjdsföreningens
ljusa, välordnade salar, där så mycket
smakfullt och välgjort mötte ögat och den
väldiga, nyss förfärdigade mattan, visar vad
denna anstalt förmår åstadkomma. Vore
den inte så beroende av att få sälja, skulle
säkert mycket mera av typisk västerbottnisk
vävnadsslöjd funnits där. Men sådan är
ännu ganska svårsåld på grund av den
ringa uppskattningen av den, och hemslöjden har därför inte så, som den önskat
kunnat inrikta sina krafter på att utveckla
den. Det är att hoppas, att det uppseende,
som de gamla vävnaderna på utställningen
verkligen väckt, skulle ha gett ”Hemslöjden”
ett gott handtag i sin åstundan att framför
allt vara västerbottnisk. – En särskild eloge
förtjänade de vackra linnevävnaderna.

Ryor för säng och golv

intresse. Sängryorna blir nu förlagor till mattor
hos Svensk Hemslöjd och de blir, liksom röllakansmattorna, mycket uppskattade. Också i
Västerbotten används under många år de gamla ryorna som förlagor till större och mindre
mattor. De nya mattorna vävs med ouppskuren
nock och kallas ögleryor. Populärast är kanske
”Palmettryan” som tillhört en färgare Wall i
Umeå. Med viss osäkerhet har den daterats till
mitten av 1700-talet. Den gamla ryan hängde

VÄSTERBOT TENS LÄNS HEMSLÖJDSF ÖRENING

I Västerbotten har påträffats fem gamla prydnadsryor. De har använts som täcken och låg då
med den rikt mönstrade nocksidan vänd uppåt
på sängen vars prydnad de var under 1700-talet
och början av 1800-talet. De förekom i samhällets övre skikt, medan fårskinnsfällar var gemene mans sängtäcke.
År 1914 ordnar Axel Nilsson en utställning
med ryor i Nordiska museet som väcker stort

Palmettryan kopieras av en väverska på 1910-talet.
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Palmettryan från färgare Walls hus i Umeå.
Akvarell på katalogkort från Nordiska museet.

Nyvävd palmettrya med öglor.
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länge i Hemslöjdens lokaler innan den skänktes
av Emma Andelius till Nordiska museet 1928.
En stor matta med palmettmönster visades på
Stockholmsutställningen 1930.
Ännu på 1930-talet kopieras och bearbetas
mönstren i ”Kronryan” från Dorotea, daterad
1736, ”Åseleryan” daterad 1787 och ”Blomsterryan”, som Emma Andelius hittat i Tärna. Också den skänktes av Emma Andelius till Nordiska
museet.
Märkligast av de västerbottniska ryorna är
den slitna ”Stöcksjöryan”, som hemslöjdens fö-
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Kopia av Stöcksjöryan, vävd av Gun Pettersson.

reståndarinna Thyra Sandström lyckades förvärva för tio kronor av bonden Erik Eriksson från
Stöcksjö. Han hade lagt den över sina mjölkflaskor då han körde in till Umeå en vinterdag. Ryan
är dubbelnockad, det vill säga den har nock på
båda sidor. Mönstret på undersidan är enkelt,
som vanligt är på gamla slitryor, medan ovansidan har ett blomstermotiv. Slitryorna med sina
vackra men enkla mönster låg med nocken vänd
ner i bädden för att värma. Stöcksjöryans ovansida används som förlaga till mattor under
1930-talet. Först i mitten av 1980-talet kopieras
den som dubbelnockad rya. Det krävande arbetet utfördes av Gun Pettersson, under en tid delägare i hemslöjdsbutiken i Umeå, på uppdrag av

Västerbottens museum. Den unika ryan visades
1987 i utställningen ”Slarvrya, lapprya, rosrya” på
museet. Nocken i de gamla ryorna är uppskuren.
När de kopierades av Hemslöjden bildar nocken
i stället ouppskurna öglor i glesa rader. I dessa ögleryor används ofta så kallat persiskt garn.
På en utställning i Skellefteå 1919 visar Hemslöjden för första gången en nykomponerad, modern öglerya. ”Försök att i ryor använda den
lappska ornamentiken har utfallit lyckligt och
kommer att vidare praktiseras”, skriver Emma
Andelius i jubileumsskriften 1919. De samiska
flätmönstren bearbetades sedan av flera medarbetare på Hemslöjden. Det förnämligaste exemplet är den så kallade Prinsmattan, ritad av
Thérèse Årre, föreståndarinnan för butiken i
Umeå på 1930-talet. Den är Västerbottens läns
bröllopsgåva till hertigparet av Västerbotten,
prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla, 1932.
Ryan mäter 235x585 cm och vävs på kort tid i
Hemslöjdens ateljé i Sparbankshuset. I ryan används handspunnet ullgarn av svart och vit ull av
ryatyp från Dahllidens fåravelsstation i Jörn.
Nya tider nya ryor
När hemslöjden 1950 anställer sin första textilkonstnär, Margit Ahl (gift Westin), slutar man
kopiera och bearbeta gamla mönster. Nu inleds
en intensiv ryaperiod med stor efterfrågan på
moderna mönster att knyta själv. Statens instruktör för hemslöjd, Mattis Hörlén, skriver i
Hemslöjden 1956 om ryans popularitet:

Det är ganska förunderligt vilket stort
intresse som finnes för ryor här i landet.
I tusen och åter tusentals hem väves eller
sys mattor eller väggbonader av alla de slag.
Och de tillverkas av alla kategorier, män
23
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Prinsmattan, en rya med samiska mönster komponerad av
Thérèse Årre till hertigparet av Västerbotten, prins Gustaf
Adolf och prinsessan Sibylla.
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En mindre ryamatta med likartat mönster. Troligen från 1950-talet.
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Konstnären Clara Salander komponerade på 1960-talet
ryamattan ”Vilhelmina” med mönster hämtat från ett hårt
slitet rosengångstäcke, vars varptrådar ligger frilagda.

Rya från 1970-talet, komponerad av Brita Georgsson.
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När Svensk Hemslöjd lanserar idén att knyta, sy,
ryor på en färdig specialvävd mattbotten skapas
förutsättningarna för denna ryaepidemi. Bergå,
hemslöjdsrörelsens spinneri och färgeri i Dalarna, konstruerar en maskin för att väva bottnar
och får användning för sin grövre ull. Här färgas
ryagarn till landets hemslöjder, vars textilkonstnärer under 1950- och -60-talen komponerar
otroliga mängder nya färgstarka mattmönster i
tidens anda. Under dessa år säljs flera hundra
materialsatser varje år, i slutet av 1950-talet som
mest 480 stycken, och nästan lika många i början av 60-talet. I Västerbotten tas mönster fram
av bland andra Brita Lindahl och Anna-Stina
Carlgren, Margit Ahl Westin, Clara Salander,
Gilbert Marklund och Brita Georgsson.
Dräll och damast av ﬁnaste linne
Mönster från gamla fälltäcken i halvylle, vävda i
fyrskaftsdräll, används också i dukar, tabletter
och servetter i hel- och halvlinne. Västerbottensdrällen fanns i många variationer medan
Doroteadrällens mönster alltid är detsamma.
Dukarna är i regel vita men också ljusa färgställningar förekommer. Västerbottens vackra hellinnegardiner får också stor uppskattning.
De västerbottniska väverskorna är många och
skickliga. Ångermanlands sedan länge framstående linslöjd hade utlöpare ända upp till byn
Röbäck strax söder om Umeå. I Bredvik i Nordmaling bodde en väverska, Matilda Hörnström,
26
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och kvinnor, på ungdomsgårdar lika väl
som på ålderdomshem och på sjukhus.
Ingen kan heller förneka att denna slöjd
ger både arbetsglädje och avkoppling och,
får man hoppas, även det skönhetstillskott,
som till slut också är meningen.

Damast. ”Renkronan”, formgiven av Thérèse Årre.

som vävde 16-skaftsdräll. Hennes dotter Henny
Palmberg har berättat att mamman kom från
Mattias Jonssons gård i Ledusjö, varifrån hon
hade med sig sin 16-skaftsvävstol. År 1913 gick
Matilda Hörnström en vävkurs i Bredvik för
Hushållningssällskapets vävlärare Sia Svensson
och året efter började hon väva för Hemslöjden,
vilket hon gjorde fram till 1941. De första åren
klarade hon sig med en fotogenlampa, 1918 fick
hemmet elström och man kunde lysa sig med en
10-wattslampa. 1 krona och 75 öre styck betalades för servetterna som lönade sig bättre att
väva än dukarna, för vilka hon fick 2 kronor och
10 öre per meter. Vävbuntarna skickades med
buss till stan. Matilda vävde gamla, sedan länge
kända mönster som ”Vandringsmannen”, ”Lissabons stjärna”, ”Lilla Dukaten”, ”Prickmönstret”,
men också ”Fönstermönstret”, vilket hon själv

Damast. ”Lapska bandmönstret”, formgiven av Thérèse Årre
och vävd av Doris Eriksson.

Damast. ”Vandringsmannen”, vävd av Hulda Asplund.

komponerat, och som på Hemslöjden också
kallades ”Bredviksmönstret”. På en utställning i
Stockholm tilldelades hon en silvermedalj för
duken ”Vandringsman”. Hennes gamla vävstol
hade ”halv bredd” varför de smala vävlängderna
fick skarvas ihop på mitten till större dukar.
Mönstret måste då stämma precis i mittsömmen. Dukar och servetter fållades av en gammal
dam i Hössjö, som också var en mästarinna när
det gällde att få mönstret i skarvarna att stämma.
När Matilda Hörnström slutade väva för
Hemslöjden, köpte föreningen in en ny sextonskafts vävstol på full bredd, 150 cm, till ateljén
i Umeå, men väverskorna fick problem med
den tunga vävstolen. De gamla 16-skaftsdrällarnas mönster vävdes därför i en damastvävstol. Maj Sterner kallar dem ”damastdräll” i sin
bok Hemslöjden i Sverige, 1933.

I Hemslöjdens ateljé i Umeå vävdes på
1930-talet duktyg och kulörta möbeltyger i damast. Föreståndarinnan Thérèse Årre komponerar då ett dukmönster med motiv hämtat
från samiska flätbandsmönster, som skulle
komma att vävas under flera decennier. Hennes
mönster ”Renkronan” och ”Kung Karls spira”,
Västerbottens landskapsblomma, används i
både dukar och möbeltyger. Hemslöjden i Västerbotten blir känd för sina välgjorda 16-skaftsdrällar och vackra nyskapade mönster i damast
som vävdes med vitt, halvblekt och gyllenblekt
lingarn nr 28. De stora dukvävarna har man sällan på lager, de går i regel på beställning. När
hertigparet av Västerbotten gifter sig 1932 får
de i gåva av hemslöjdsföreningen en damastduk med servetter, och till prinsessan Sibyllas
50-årsdag 1958 vävs två damastdukar och två
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dussin servetter med det lapska bandmönstret,
en gåva bekostad genom en länsinsamling samma år. Föreningen kan glädja sig åt att vara representerad i Nationalmuseum, med en damastduk, inköpt från utställningen ”Hemslöjd 1948”
på Liljevalchs konsthall.
Två av Hemslöjdens damastväverskor på
1930-talet har vävlärarutbildning och blir senare föreståndarinnor, Linnea Alenius (f. Wikdahl)
för Hemslöjdens butik i Skellefteå och Gunhild
Pettersson för butiken i Umeå. År 1940 flyttar
Hemslöjden i Umeå in i nya lokaler och får en
stor ateljé i anslutning till butiken på Skolgatan.
Här ryms elva vävstolar, varav två damastvävstolar, en bredare för dukar på full bredd, en smala-

re för servetter. Damastväverska är nu Hulda
Asplund från Hössjö, som har gått en damastkurs på Johanna Brunssons vävskola i Stockholm. År 1950 anställs Doris Eriksson som visar
sig vara duktig på att ”reda upp krångliga vävar”
och därför får pröva på att väva damast. Hon
lärs upp av Hulda och får sedan väva servetter i
den smalare vävstolen.
När Hulda Asplund går bort ställs damastvävstolarna undan. På 1960-talet fanns inte
längre någon efterfrågan på vita dukar och man
har fullt upp med mattvävning. Hemslöjdens
föreståndarinna Gunhild Pettersson har berättat att hon då får idén att fråga textilkonstnären Margit Ahl Westin om hon kan ta fram
mönster till en damastväv i färg, vävd med
grovt lingarn. Det blir en stor framgång och
början till en förnyelse av damastvävningen.
Det första mönstret, ”Den blomstertid”, vävs i
flera färgställningar som tablett och fyra upprepningar av motivet bildar en längd. Margit
Ahl Westins kompositioner får stor användning
i kyrkotextilier och bidrar till Hemslöjdens
framgångar på 1960- och -70-talen.
När Hemslöjdens ateljé läggs ner vid slutet
av 1980-talet finns två anställda damastväverskor, Doris Eriksson och Astrid Andersson, som
gått den ettåriga vävkursen vid Centrala yrkesskolan i Umeå. Båda fortsätter väva damast på
beställning i hemmet.
Små tygbitar och nya kläder

Tygprov tillvarataget vid rivning av en bagarstuga i Djupsjö, Nordmaling, och
en bit nyvävt tyg i samma mönster.
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Också senare års inventeringar visar att äldre
brukstextilier sällan bevarats. Allt man hittar är
därför av största värde. I gamla timmerhus har
trasor ofta använts för att täta väggarna kring
fönster och dörrfoder. Det är små delar av

JANNE HELLGREN

Britt-Marie Domeij i Hemslöjdens butik 1994.

plagg, ofta fållar, linningar och lappade bitar
som inte kunnat sys om till barnplagg, inte gått
att använda till trasvävar eller ens att lappa och
laga med. Tar man vara på och varsamt tvättar
dessa av smuts svartnade och hoptrasslade tygbitar kan de veckla ut sig till små lappar som
berättar om plaggens tillskärning, material,
vävsätt och färger. Ett gammalt förkläde, som
hittats instoppat i en timmervägg, blev förlaga
till förklädet i Vilhelminadräkten då den komponerades på 1940-talet.

Små prover på rutiga och randiga beklädnadstyger i bomull och halvylle, randiga bolstervar i hampa, lin eller bomull har givit mönster
till nya metervaror och duktyger. Dessa randiga
och rutiga bomullstyger, bolstervarsrandningar
och rutiga hilkor är omtyckta på 1960-talet. Då
syr Hemslöjden också upp förkläden, utanpåskjortor, bussaronger och andra kläder. Även ett
grönrutigt klänningstyg från 1860-talet vävs
upp, och av det sys såväl en kopia av en gammal
klänning som moderna plagg.
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Britta Grahn, Örnäsudden.
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Bland alla Sveriges korgtraditioner intar de
bundna rotkorgarna en särställning. I denna
ålderdomliga bindningsteknik kan man göra
korgar med de mest varierade former och konstrika mönster. Björkrötterna får en vacker
guldgul, glänsande yta om man hanterar dem
rätt. Korgarna är också starka och användbara
som bruksföremål. Det är inte att undra på att
de redan långt tillbaka i tiden blivit omskrivna
och beundrade. Den tyske vetenskapsmannen
Johannes Schefferus avbildar på 1600-talet i
sitt verk Lapponia samiska rotkorgar och skriver att de sålts på export.
På 1700-talet vill man stimulera korgbindningen bland samerna genom att undervisa barn
i tekniken. Handlarna i Umeå uppmanas köpa
och handla med rotkorgar när handeln med renskinn minskar i betydelse. De historiska källorna
handlar om samiska rotkorgar och även sentida
uppgifter vittnar om att de konstfärdigt bundna
rotkorgarna i norra Sverige gjorts av samer för
eget bruk och också sålts till bönderna. I lappmarkerna har ostkorgar givit mönster åt de vita
ostarna. I kusttrakterna har de stadiga såkorgarna, som kvinnorna använde då de sådde, vårdats
i generationer. Brödkorgar och förvaringskorgar i
alla tänkbara format och former har varit vanliga framför allt i kusttrakterna.
Rönäs blir en korgmakarby
Rotkorgarna är Emma Andelius speciella skötebarn. Hennes intresse och insatser leder till att
den gamla korgslöjden får en renässans. Till
Norrlandslotteriet 1909 köper Emma Andelius
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Rotkorgen – skötebarn och stolthet

Eva Nyberg, Gafsele, Åsele, 1928.

korgar av Eva Nyberg i Gafsele, Åsele. Hon
hade som barn lärt sig binda korgar av en sameflicka när de getade kor tillsammans. När man i
Tärna ber om förslag på lämpligt hemslöjdsarbete föreslår Andelius att de skall börja göra
rotkorgar. Det är ”av stor vikt att anpassa hemslöjdsarbetet efter de lokala förhållandena”,
skriver hon. Materialet, björkrötter, finns att ta
på plats och verktygen är enkla. De består i
stort sett av en krok, en kniv och en syl. De färdiga korgarna är lätta och starka, vilket underlättar transporten, och de är vackra och eftertraktade av kunderna. Eva Nyberg är då den
enda rotslöjdaren Emma Andelius känner till
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får man icke tappa lusten och upphöra
med arbetet efter ett första försök, ej heller
beräkna förtjänsten efter det första föremål
man lyckas åstadkomma. Först då man
vunnit färdighet, kan arbetet giva nöjaktig
valuta.
I Jämtland, Norrbotten och Västernorrland
uppger man till hemslöjdskommittén att rotslöjden är nästan utdöd och att försök med
kursverksamhet har strandat på ”dålig lönsamhet”. Tack vare slöjdarna i Rönäs får korgslöjden en renässans i Västerbotten. Byn Rönäs blir
snart känd för sin korgslöjd, fler och fler lär sig
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Dorotea Samuelsson, Rönäs, Tärna, 1919.

och hos henne sätts en pojke från Tärna i lära.
”Endast några få hava vågat sig på det, men
bland dessa finnes särskilt ett par ’gamlingar’ i
Rönäs, som uppnått stor skicklighet och nu har
detta arbete till sitt levebröd”, skriver Emma
Andelius i jubileumsskriften 1919. Dessa ”gamlingar”, Dorotea och Samuel Samuelsson, har
redan som unga lärt sig binda korgar i Dorotea
och nu får de möjlighet att sälja så många korgar de hinner göra. Emma Andelius är nöjd när
hon konstaterar att de också fått efterföljare:

En 14 års flicka, en släkting till dessa
”gamlingar”, har flitigt sysslat med korgflätning medan hon ”getat” boskap i fjällen.
Även hon har uppnått stor färdighet. Kan
hon få sina jämnåriga att följa exemplet,
blir det kanske en början till den hemindustri, som man hoppats att dessa korgar
skulle ge uppslag till. Redan nu utbetalar
hemslöjden flera hundra kronor pr. år för
dylika korgar. För att nå önskat resultat
32

Maria Eriksson, Rönäs. Bilden publicerades i Allhems landskapsbok 1969 med texten: ”Korgslöjdens sista utövare i Rönäs”.
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Korg från Rönäs skänkt av Emma Andelius till Västerbottens museum.

binda korgar och tekniken förs vidare genom
den vittförgrenade släktens medlemmar, även
sedan de lämnat hembyn. Dorotea och Samuel
Samuelsson har åtta barn, flera av dem blir
kända korgbindare, och sonhustrun Signe Samuelsson och hennes dotter Klara räknas snart
till de skickligaste.
Rönäskorgarna är lätta att känna igen på sin
eleganta form och lätthet. De binds av tunna
tågor av glänsande björkrot, har ofta genombrutna väggar och botten med olika mönsterbindningar, varav stjärnmönstret är det mest avancerade och svåraste att göra. Brödkorgar, låga
fat i olika storlekar, runda burkar med lock är
vanliga, men också andra modeller har använts.
De är konstskickligt gjorda föremål att beundra
och stolt visa upp i hemmet.
”Om lapska rotkorgar och deras bindning”
Emma Andelius intresse för rotkorgarna består
också sedan hon lämnat Västerbotten. År 1932
gör hon en stipendieresa, som hon redogör för i

uppsatsen ”Kring polcirkeln på spaning efter
gamla rotkorgar” i årsboken Västerbotten. Under
resan samlar hon material till boken Om lapska
rotkorgar och deras bindning: för nomadskolor och
arbetsstugor som ges ut av hemslöjdsföreningen
samma år. Hon besöker Eva Nyberg i Gafsele
vars beskrivning av hur man gör en korg ligger
till grund för texten och teckningarna. Bilderna
visar de gamla korgarnas stora variationsrikedom. Emma Andelius skrift om rotkorgar var
avsedd för nomadskolor och arbetsstugor och
den kom också till användning, vilket föreståndarinnan Ruth Hansson i Ammarnäs vittnar
om:
En speciell västerbottnisk hemslöjdsgren ha
vi omhuldat här, nämligen korgflätningen.
Av finare och grövre björkrötter, vilka först
vederbörligen bearbetats, flätas eller rättare
sagt bindes diverse saker, t.ex. korgar av
olika typer, karottunderlägg o.s.v. Såväl
flickor som gossar ha sysslat med detta och
varit mycket läraktiga och idoga. En del
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av deras arbeten skickades före jul till en
hemslöjdsutställning i Stockholm, beskådades och såldes – några av barnen fingo
t.o.m. premier för sin färdighet. För dem
kan det i framtiden bli av stor betydelse
att kunna detta, ty vid sidan av sin dagliga
gärning få de ju härigenom en säker
inkomstkälla.
Hemslöjdsföreningen stöder undervisning i
korgslöjd i Tärna genom att bekosta upptagning
av rötter till skolbarnens arbete. Om lapska rotkorgar anmäls i tidskriften Form nr 2, 1933 av
Elisabeth Thorman. ”Till det djupast värdefulla
inom den stora arvedel, som svensk folkkonst
betyder, höra några tekniker av uråldrigt ursprung. Här intager ’bindningen’ av korgar en
av de främsta platserna.” Hon konstaterar att
den hör ”vildmarken till” och att ”sig själv ovetande förvaltade man här något av kostbar art,
ty korgbindningen är för att citera professor
K.B. Wiklund ’en dyrbar och fin konst’”. Hon
skriver att Emma Andelius samrått med nomadskoleinspektör Erik Bergström, en ”djup
kännare av kulturen här uppe” när hon tog initiativ till boken.
Rotkorgarna är hemslöjdsföreningens stolthet genom åren. De visas och beundras på utställningar inom och utom landet. Tekniken demonstreras ibland av Signe och Klara Samuelsson
från Rönäs, första gången på Liljevalchs konsthall 1937. En rotkorg var en uppskattad present
och den självklara hedersgåvan till kungahusets
medlemmar. Som mest hade Hemslöjden på
1950-talet tolv leverantörer av rotkorgar.
Hemslöjden värderar sina rotkorgsskapare
högt och visar dem sin erkänsla. Eva Nyberg i
Gafsele, Samuel och Dorotea Samuelsson i Rö34

näs och Maria Eriksson i Rönäs tilldelas minnesgåvor i samband med hemslöjdsföreningens
tioårsjubileum 1919. Signe Samuelsson och
Sofia Rönnér får Svenska hemslöjdsdföreningars riksförbunds, SHR, bronsmedalj 1949. Alfhild Wahlberg och hennes döttrar Lona, Lane
och Lena blir 1988 föreningens första stipendiater. År 1943 delar Sofia Rönnér, Tärna, och
Linnéa Eriksson, Rönäs, första pris i en korgpristävlan som tidskriften Hemslöjden utlyst.
År 1964 dokumenterar filmaren Rickard
Tegström för Västerbottens museum när Sofia
Rönnér i Tärna binder en rotkorg. På 1960-talet lär sig hemslöjdskonsulent Karin Lundholm
binda rotkorgar av Alfhild Wahlberg, barnbarn
till Dorotea Samuelsson. Under sin tid i Västerbotten bidrar Lundholm sedan till att sprida
kunskap om rotslöjden. Hon lär ut tekniken på
yrkeskurser, och när intresset väcks inom studieförbunden efterfrågas rotslöjdskurser i hela landet. På Hemslöjdens kurser tar deltagarna själva
upp och rensar björkrötterna. Under en tid finns
det också rensade björkrötter att köpa. Det är
framför allt kvinnor som lär sig rotslöjden men i
stället för stora materialkrävande korgar görs nu
allt mindre arbeten som smycken, halsband,
broscher, armband och hårspännen.
År 1966 ger Västerbottens museum ut en ny
upplaga av Emma Andelius rotkorgsbok, nu
med en bildsvit i vilken Karin Lundholm visar
arbetsmomenten. I ännu en utvidgad upplaga
1983 skildras de ålderdomliga korgarnas långa
och skiftande historia. Hemslöjdskonsulent
Karin Holmberg redovisar de första erfarenheterna från inventeringar av rotkorgar gjorda i
Nordmaling, Dorotea och Malå. Flera av de
dokumenterade korgarna, stora brukskorgar
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Rotkorg av Gunnel Eriksson.

bundna med kraftigare tågor än Rönäskorgarna,
kopieras och visas 1981 i utställningen ”Långullfällar, täcken och korgar” på Västerbottens
museum. De binds av Gunnel Eriksson i Botsmark, en skicklig korgmakare och kursledare,
som är hemslöjdsföreningens stipendiat 1997.
Till hennes mer udda rotarbeten hör en kubb
och en storm, hattar att bära vid speciella tillfällen som konstnären Raine Navin beställt.
Gunnel Eriksson och Lola Zakrisson, dotter till
Alfhild Wahlberg, binder ännu korgar som
bland annat säljs genom Hemslöjden i Umeå.
Margareta Grahn i Ammarnäs, föreningens sti-

pendiat 1991, för vidare en samisk rotslöjdstradition, där korgarna binds med tunna bindtågor
över dubbla stödtågor.
Trots det stora antalet kurser som hållits i
Hemslöjdens och studieförbundens regi är det
få som i dag fortsätter binda björkrotskorgar.
Det är ett mödosamt arbete att dra upp, rensa
och bereda rötterna och det är svårt att hitta
ställen med lämpliga rötter, vilket bidrar till att
korgbindarna blir allt färre. Efterfrågan på kurser och korgar är liten, rotslöjden ser ut att
snart vara på väg att åter bli ”en utrotningshotad art.”
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Fågelskålar av Samuel Samuelsson, Rönäs, Tärna.

Trä- och hornslöjd
”De som bo på fjäll och i ’sjumilaskog’ måste
lära sig att hjälpa sig själva”, skriver Emma Andelius i föreningens jubileumsskrift 1919.

De få nog själva timra och mura och
snickra, och att husfadern tillverkar sina
och familjens skodon hörer icke till det
ovanliga. Att de heller icke är främmande
för finare slöjd, därom vittna de konstnärliga renhornsarbetena från Malå och de
från baltiska utställningen i Malmö så
beundrade fågelskålarna från Tärna.
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Hemslöjdsföreningen blev snart känd för sina
arbeten i trä och horn. Det finns flera bilder på
fågelskålarna och på ett foto som nomadskoleinspektören Erik Bergström tagit av rotslöjdarna Samuel och Dorotea Samuelsson i Rönäs ser
man Samuel hugga en ”vria” från en knotig
björk, som skall användas till en skål. I Nordiska
museets arkiv finns en bildtext som säger att
”Samuel Samuelsson var även en mycket skicklig träslöjdare. Hans fågelskålar äro konstverk
såväl till form som utförande. Materialet i dessa

skålar var så kallade vrior – större eller mindre
knöliga utväxter på björkarna.”
Samuelssons söner utmärkte sig också som
goda slöjdare, särskilt Nils Samuelsson, ”Nicke”
i Västansjö, som liksom sin far Samuel får en
minnesgåva vid jubileet 1919. Ett par skålar
har av Emma Andelius skänkts till Västerbottens museum. När man tar dem i sin hand häpnar man över deras lätthet. De tunna släta väggarna avslöjar inga av ämnets ojämnheter, de är
fulländade i form och tekniskt utförande. Att de
är fernissade är något man i senare tid kommit
att beklaga, men den blanka ytan gav dem ett
extra värde. Samuel eller Nicke Samuelsson kan
ha lärt sig en ”bättre” ytbehandling genom hemslöjden. Av jubileumsskriften 1919 framgår att:

undervisning i polering och träets putsning,
som av en fjällbo, tack vare extra anslag
från hushållningssällskapets förvaltningsutskott, inlärts i Umeå och sedan varit till
stor hjälp för de slöjdande fjällbor, som
syssla med träarbeten, särskilt de originella
skålarna och kosorna.
Frans Burman i Tängvattnet i Tärna blir också
han ihågkommen med en minnesgåva 1919.
Han slöjdar kosor och skedar av trä och renhorn. Hans knivar med skaft av renhorn med
samiska mönster avbildas i jubileumsskriften
1919. Emma Andelius har ofta en nära personlig kontakt med slöjdarna och visar dem sin
uppskattning. I uppsatsen ”Reflexer och reflektioner” i Västerbotten, 1920 berättar hon om sitt
möte med en av de slöjdare föreningen har kontakt med. Kanske är det just Frans Burman i
Tängvattnet som hon hälsar på:

Under mina första ”arbetsår” här i länet,
kom jag i brevledes förbindelse med en flitig

och intresserad slöjdare uppe i Tärna. Han
förfärdigade s.k. kosor och andra småsaker,
välgjorda och alltid välkomna till hemslöjdsmagasinet. Jag hade fått för mig att mannen
var en yngling, vilkens slöjdintresse jag
moderligt borde uppmuntra. Vid ett personligt besök i Tärna, sommaren 1910, hade
jag glädjen sammanträffa med min ”skyddsling”, som befanns vara en av Tärna
lappmarks mäst ansedda och förmögna
män. Något överraskad av denna upptäckt,
uttalade jag min förvåning över att en så
välbärgad man som han, brydde sig om att
syssla med hemslöjd. Han svarade: ’tror
frun, att jag hade varit välbärgad, om jag
inte tagit vara på tiden och utnyttjat den på
bästa sätt?’ Jag kommer ofta med vördnad
ihåg den mannen och hans likaså arbetssamma hustru. Jag minns deras stora, ljusa
hem. Jag minns, som det låg, solbegjutet och
vänligt under fjällsluttningen, med flaggstång på gårdsplanen och den kära, blågula
duken, på långt håll viftande oss glatt
välkomnande till mötes.
”Kniv-Elis” – världsberömd hornslöjdare
Bland de arbeten som köps in till konstlotteriet
1909 finns också hornarbeten av Elis Bergström i Malå. Han kallas ”Kniv-Elis” och tillhör
en handaskicklig, uppfinningsrik och företagsam nybyggarsläkt med spinnrockssvarvare,
kaffekvarnsmakare, uppfinnare och studerade
män. I Svenska Turistföreningens årsbok 1912
benämns Elis ”ingenjörssnille” av en resenär.
När han var arton år blev han sjuk i scharlakansfeber med hjärtfel som följd. Han började
då tälja figurer och arbetar senare som smed
37

VÄSTERBOT TENS MUSEUMS F OTOARKIV

Elis Bergström, ”Kniv-Elis”, Malå.

och hornslöjdare medan hustrun bidrar till familjens försörjning som finsömmerska i Malå.
Som barn såg Elis samerna slöjda då dessa under vintern vistades nära hans hem. Så väcktes
hans intresse för hornslöjd. Kniv-Elis blev berömd för sina knivar vars hornslidor var försedda
med fint ristade dekorativa mönster och motiv
föreställande björnar, renar och stiliserade landskap med träd och fjäll. Hans linjer är tunna
och kompositionerna säkra. Han formger nya
föremål i horn som käppar, skrin, knappar, berlocker, broscher och tunna armband, också de
med samma eleganta dekor. En del föremål kan
ha ett porträtt skuret i upphöjd relief. En uppskattad hedersgåva till en större bemärkelsedag
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är hans skrivbordsuppsatser, som består av
pennskaft, bläckhorn, läskpappershållare, sigill,
brevöppnare och linjal, alla rikt dekorerade.
Till bondetåget 1914 gör han på beställning
en budkavle, som visas på Baltiska utställningen
i Malmö samma år. Den finns i dag i Nordiska
museets samlingar. Prins Gustav Adolf får i gåva
en kniv av Kniv-Elis hand, och på en utställning i Paris 1925 köper drottning Victoria ett
prydnadsgarnityr. Hans arbeten är med på alla
hemslöjdsrörelsens utställningar i Sverige och
utomlands, bland annat i San Fransisco och
New York. På Lappmarksutställningen i Lycksele 1935 bedöms hans arbeten tillsammans
med andra konstnärers målningar och skulpturer. Det är sista gången han deltar i en utställning. Troligen hade han tröttnat på att visa sina
arbeten tillsammans med slöjdare som efterliknar honom.
Konstnären Hannes Wangstedt kallar Elis
Bergström en ”originell och nyskapande konstnär och en fin o. försynt människa”. Författaren
Helmer Grundström skriver att ”En säker känsla för komposition kännetecknar Kniv-Elis hela
produktion, ett säkert öga för linjens skönhet. I
den ibland nästan mikroskopiska ornamentiken
förnimmer man mästarhandens känslighet.”
Kniv-Elis var också en stor hembygdskännare och på gamla dar ägnar han sig allt mer åt sin
samling av gamla föremål som blir grunden till
Malå hembygdsgårds samlingar. Hans arbeten
uppskattades av högt uppsatta kunder utanför
hembygden. Han får priser och medaljer, men
ekonomiskt har han det uselt ställt hela livet.
På hemorten såg man länge på honom med
”ironi och skepsis”, skriver Helmer Grundström 1931, och berättar att när det i Röster i
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Kniv-Elis knivar på Skogsmuseet i Lycksele.
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radio stod att läsa om Kniv-Elis, ”en lappländsk
träsnidare, samlare och tänkare”, då började
många se på mannen med andra ögon och värdera honom efter något reviderade utgångspunkter.
En släkting till Kniv-Elis, Karl Berglund i
Fårträsk, var liksom många i släkten spinnrockssvarvare och gick under namnet ”KorvKalle”. År 1918 slutade han göra spinnrockar
och övergick till att framställa hornarbeten åt
Hemslöjden i Umeå: knivslidor, kosor med
horninläggningar, svarvade halsband, berlocker,
knappar med gravyr av lapska mönster. Han var
ungkarl och arbetade långa dagar med sina stora beställningar, det ryktades att han tjänade
bra på sin slöjd. Inte minst hans pappersknivar
med ristad dekor, som såldes till lotterivinster
hade stor åtgång. Ännu i början av 1940-talet
fann han nöje i att själv resa ner till Umeå och
leverera sin slöjd. Han var representerad på
Lappmarksutställningen i Lycksele 1935, och
räknades då till gruppen slöjdare, inte konstnärer. Hans arbeten var välgjorda, men han skapade inga nya, originella modeller så som KnivElis gjorde.

Hornarbeten av Karl Berglund från Fårträsk, Malå.
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Sameslöjd
Sameslöjden har en självklar plats i hemslöjdsföreningens arbete. Den visas upp och beundrades på Baltiska utställningen i Malmö 1914
och den finns sedan med på utställningar under
fyrtio år. Om sameslöjden på Baltiska utställningen skriver Stina Rodenstam:

Att det är vid en utpost för svensk odling vi
befinna oss, märka vi särsklidt af den här
utställda lappslöjden, en mångsidig samling
utmärkta prof på lapparnas konstskicklighet
samt deras benägenhet att pryda sin dräkt
och sitt husgeråd. Knifvar med skaft och
slidor af renhorn med rika orneringar i växtoch djurmotiv, utförda på fri hand, tenntrådsbroderier af platt och spiralformig tråd
på finaste renkalfskinn eller rödt och grönt
kläde, pärlbroderier, läderarbeten, metallslöjd
– allt vittnade om detta folks stora handaskicklighet, konstnärlighet och tålamod.
På gamla foton ser man barmkläden, väskor
och bälten med tennbroderier, träkosor, knivar
med skaft av horn och med läderslida. Till tioårsjubileet 1919 får tre sameslöjdare minnesgåvor:
Anna Andersson Krojk, Borga, för tenntrådsarbeten; Johan Larsson Skott, Ransarn, Marsfjäll, och Gustaf Petrus Johansson, Rans sameby, för lappslöjd.
Jubileumsskriften 1919 innehåller en artikel
om ”Lappländsk hemslöjd” skriven av Ernst
Persson. Den handlar om det fyrtiotal samiska
föremål från Tärna, Ammarnäs, Jukkasjärvi och
Torneträsk som han samlat till Göteborgs museum 1917–18. Han har museimannens syn på
den samiska kulturen:

Studiet av lapparnes seder och bruk, deras
redskap, klädedräkter, slöjder och bostäder
äger värde både för etnografien och oss
svenskar i allmänhet. Lapparne ha nämligen, som jag ovan påpekat, upptagit och i
den dagliga kampen för tillvaron förstått
att tillgodogöra sig mångt och mycket av det,
som våra förfäder i svunna tider använt,
och åtskilligt av detta ha lapparne lyckats
bevara ända in i vår tid. Genom studiet av
den lapska etnografien kunna vi sålunda
erhålla många viktiga och intressanta
upplysningar om vår forntid.
I samma skrift ingår en uppsats om ”Lapsk bandvävnad” av kyrkoherden T.H. Svartengren, som
beskriver användningen av bandskedar och trissor till brickvävning. Han har också skrivit en
lång och utförlig artikel om bandvävning i hembygdsföreningens årsbok Västerbotten, 1923.
Mönsterbok för lapsk hemslöjd
År 1915 tillträder Erik Bergström tjänsten som
lappfogde och nomadskoleinspektör i Västerbottens län. Han är botanist och har under inventeringar av renbeteslanden i Västerbotten
kommit att engagera sig i samefrågorna. Året
innan har han tagit kontakt med konstnären
Folke Hoving i Stockholm, sedan han genom
lappskolläraren Jon Pålson Fjällström i Änge
fått höra att Hoving ”är livligt intresserad av de
gamla lapska mönstrens återupplivande /… /
och gjort synnerligen mycket för denna sak i
Jämtland”. Folke Hoving har inom ramen för
Kvinnliga Missionsarbetares verksamhet, upp41

terbok för lapsk hemslöjd i Västerbottens län,
1920. I redaktionskommittén för boken ingår
Emma Andelius, Erik Bergström, Folke Hoving
och avvittringslantmätaren Hampus Hampusson-Huldt, vars samling av västerbottnisk sameslöjd står modell för Hovings teckningar.
K.B. Wiklund, professor i samiska språk i
Uppsala, medverkar med en lång inledning. I
den beklagar han att den nya tiden inneburit
att i samernas hem nu det mesta är av ”svensk
modell och svensk tillverkning. Det lapska har
försvunnit eller gömt sig undan, så att man
knappast märker det.”
I mönsterboken visas:

Knivskaft, tecknade av Folke Hoving i Mönsterbok för lapsk
hemslöjd i Västerbottens län, 1920.

muntrat sameslöjdarna bland annat genom att
dela ut mönsterplanscher han tecknat.
Nu vill Erik Bergström göra likadant i Västerbotten. Så inleds ett samarbete med hemslöjdsföreningen som efter flera år resulterar i Möns42

huru mycket värdefullt och vackert de ha
att taga vara på i sina gamla redskap och
kläder och särskilt i de mönster, med vilka
redskapen och kläderna sirats. Här ha
lapparna en skatt, som de med stolthet
kunna visa inför vem det vara månde, och
den skatten får icke förfaras och fördärvas.
På många sätt börja lapparna vakna till
insikt om att de äro sitt eget folk och ha sina
egna intressen att tillvarataga. Ett sådant
intresse av icke den minsta vikten är den
gamla lapska hemslöjden, som icke får
glömmas av och dö bort. Med denna hemslöjd kunna de direkt förtjäna en vacker
slant. Och med sin hemslöjd kunna lapparna
göra sig oberoende av allt fult och dåligt
fabrikskram, som översvämmar deras land.
Med denna hemslöjd kunna lapparna, män
och kvinnor, i ädel tävlan visa, att även deras
folk äger skönhetssinne och förmåga att göra
sin omgivning behaglig och tilltalande. Det är
en sida av kulturen, som icke är den minst
viktiga. Med enkla medel kan man där

Tennbroderi, tecknat av Folke Hoving i Mönsterbok för lapsk hemslöjd i Västerbottens län, 1920.

komma långt. Förmågan därtill finns hos
lapparna, och nog finns väl också viljan!
När den vackra lilla skriften kommer ut väcker
den uppmärksamhet i Stockholmspressen. Professor Wiklund skriver själv en lång anmälan i
Svenska Dagbladet 16 januari 1921. Han påpekar att det finns betydande olikheter i form och
ornament mellan olika trakter:

Den Tornelapska (och Finnmarkslapska),
mot spetsen böjda, breda knivslidan av
utsirat horn förekommer t.ex. icke alls i
söder, skedarna ha olika form i norr och
söder, pungarna ofta nog likaså, tändsticks-

fodral och piphölster förekomma icke överallt, skoband, bälten och tennprydnader ha
olika utseende i olika trakter o.s.v., o.s.v.
Med ett ord, stora olikheter förekomma,
men i allmänhet ha dessa ännu icke blivit
studerade, och man har tills vidare blott en
ungefärlig kunskap om dem.
Rent estetiskt sätter han slöjden i Västerbotten
högt. ”Där finner man utan tvivel den största
omväxlingen och den högsta utvecklingen i motiven, de bäst sammansatta ornamenten och det
finaste utförandet…”. Eftersom han anser att
slöjden i många trakter gått tillbaka och till och
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med hotar att dö ut, välkomnar han skriften
med dess teckningar av mer än 250 mönster av
hornornament, 118 tennbroderier och ”vackra
slöjdalster, som det även på ort och ställe numera vore mycket svårt eller rent av omöjligt att
bringa samman”. Han värjer sig också för eventuell kritik:

En eller annan noggrann kritiker ville måhända invända: ’Att vilja lära lapparna
lapsk hemslöjd ur bok!’ Härpå behöver blott
svaras: ’Se först på boken! Och se på dessa
lappar! De äro ingalunda några ’vildar’,
utan fullgoda och vanliga medlemmar av
vårt svenska kultursamhälle!’
Den lapska mönsterboken är av betydelse
icke blott för lapparna och ’lappologerna’
och för dem som överhuvudtaget intressera
sig för lapparnas liv, utan också för varje
slöjdintresserad nordbo överhuvud /…/
Även arkeologerna har här åtskilligt att
begrunda. Sambandet med vikingatidens
nordiska ornamentik är omisskännligt, och
här är tydligen ett rikt fält för studier, ett
fält, som ännu är nästan alldeles obekant.
Mönsterboken är ett pionjärarbete och de fyra
ansvarigas framgångsrika mödor får hans stora
uppskattning.
Också konstnären och författaren Ossian
Elgström skriver en lång anmälan av mönsterboken i Stockholms Dagblad 7 februari samma
år. Han fäster sig särskilt vid de väl utförda
mönsterplanscherna. ”Jag måste på det högsta
beundra min ärade kollega, konstnären Folke
Hoving, som orkat med allt detta, för jag vet av
egen erfarenhet vilken tid det tar – och som det
tar på humöret sedan – att rita av allt sådant
och riktigt.” Elgström konstaterar också att slöj44

den gått tillbaka och på sina håll hotar att dö
ut:
Inom det område av Lappland, jag bäst
känner till, eller Torne lappmark, är detta
närapå förhållandet. Lapparna lägga icke
mycket vikt vid orneringen å föremålen nu
för tiden, emedan det är ”syndigt” att äga
något vackert, och följden blir, att skickligheten så småningom dör ut. Ser man nu
något vackert och verkligen genomtänkt i
ornamentväg, på vad det nu vara vill,
nog är det i de flesta fall något ”gammalt”,
signerat 1890 eller så.
Lapparna i Torne lappmark ha nutilldags
liksom mist sinnet för det dekorativa, de har
också fått för många mönster att ”se efter”,
och ofta ser man på nålfodral och benslidor
riktiga ”kaffekoppsblomster” i stället för de
gamla äkta geometriska mönstren.
K.B. Wiklund skriver om turistslöjden som pryder ”skrivbordet eller kammarväggen där hemma och erinra om glada turistdagar i nordanland. Ibland kanske de t.o.m. föda en tanke:
’Äro de vackra, dessa föremål? Och vad är det
som är vackert? Deras form? Deras ornament?
Deras färg?’” Ossian Elgström ställer inga försynta frågor, han ger tvärtom en bitsk skildring
av handeln med turistslöjd:

Det vore av behovet påkallat, att Karesuandos och Jukkasjärvis lappar även finge en
mönsterbok, kanske turisterna i Abisko och
i Tromsö då finge litet mera valuta för de
dyra pengar de ge ut för underhaltig vara.
En Pålnovikslapp gör t.ex. en knivslida på
två timmar, arbetar han i 10 timmar, har
han 5 st. Han reser då till Abisko, stiger på
tåget, och där går han omkring i korridorerna

och /…/ säljer dem som gamla lappknivar
för 8–10 kronor/…/. – Och ornamenten på
dessa försäljningsföremål? – Ja, jag beklagar,
att tidningen icke har utrymme för bilder av
min samling av turistslöjd för den är b r a!
Jag meddelar emellertid ett par som jämförelse med dem, lapparna själva använda
och ogärna sälja bort.
I jämförelse med Västerbottenslapparna,
ha Tornelapparna en jämförelsevis mager
ornamentik. Dock nog skulle jag kunna fylla
en bok av ’Mönsterbokens’ storlek, för så
många har jag själv insamlat.
Någon mönsterbok för nordsamisk slöjd kommer konstnären Ossian Elgström aldrig att göra,
kanske av brist på tålamod. Det dröjer närmare
femtio år innan Runo J:son Lette sammanställer
en sådan. Mönsterbok i samisk slöjd. Horn- och
träslöjd i Norrbottens län utges av den samiska
intresseorganisationen Same Ätnam 1968.
Tenntrådsslöjden uppmuntras
I början av 1900-talet ersatte många samekvinnor den traditionella tenntråden med glaspärlor
i sina broderier. Pärlorna gick att köpa, medan
tenntråden tog tid och krävde vana och skicklighet att tillverka. Dessutom inspirerade de färgglada pärlorna till nya mönster, till exempel bilder av renar eller blommor av den typ man kan
se i böcker med broderimönster. Att en gammal
teknik höll på att glömmas bort ses av hemslöjdsföreningen som en förlust. Dessutom anses de nya broderierna undermåliga ur estetisk
synpunkt, de var inte samiska.
”Rätt ansenliga summor har föreningen utbetalt för att uppmuntra den lappska tenntrådstillverkningen, också en säregen, utdöende slöjd-

art”, uppger Västerbottens läns hemslöjdsförening till hemslöjdskommittén redan efter sina
första verksamhetsår.
Vari denna uppmuntran konkret bestod framgår inte. Kanske avsåg man inköpen från Andreas Wilks, eller tennbroderade slöjdalster från
Anna-Sara Andersson i Vouvosberg, Sorsele. Anna-Sara Andersson behärskar ännu konsten att
framställa platt tenntråd, kanske är hon den allra
sista. Folke Hoving köper 1912 platt tenntråd av
henne för 25 öre alnen och betalar 37 öre för
den runda som innehåller mer material.
De ”tenntrådsbroderier af platt och spiralformig tråd på finaste renkalfskinn eller rödt och
grönt kläde” som visas på Baltiska utställningen
är sannolikt av hennes hand. Inför utställningen
tar bygdefotografen Robert Lundgren i Häggås,
Sorsele, en svit bilder som visar hur Anna Sara
och maken Jonas Mikael Andersson bor och arbetar. Bland annat ser man hur Anna Sara drar
och spinner tenntråd med hjälp av ett spinnkors.
Denna hantering kom sedan att falla i glömska
och detsamma gäller kunskapen om hur man
framställer platt tenntråd. Hur det gick till vet vi
tack vare hennes dotter Maria Björkvall i Djupfors, som visar dragning och tvinning av platt
tenntråd i en dokumentärfilm som Sune Jonsson
spelar in för Västerbottens museum 1974.
År 1923 skriver Erik Bergström i Svenska Turistföreningens resehandbok för Lappland om
Vuovosberg:

Den lilla byn är liksom så många andra
ställen i dessa trakter bebodd av lappar, av
vilka en, lapphustrun Anna Sara Andersson
är vida namnkunnig. Hon är nämligen den
sista utövaren av den gamla konsten att
tillverka tenntråd, vilken av lapparna
45
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Maria Björkvall i Djupfors, Sorsele.

används till vackra broderier på olika
klädesplagg, synnerligast på de s.k. barmklädena. Kvinnan är emellertid gammal, och
fara är att med henne detta märkliga yrke
helt skall dö ut i denna nejd.
Manuell kunskap kan gå förlorad, men med lite
tur långt senare ändå dokumenteras. Att den samiska tenntrådstraditionen räddas som levande
tradition är dock Andreas Wilks förtjänst.
Andreas Wilks – samisk förgrundsgestalt
Andreas Wilks är känd som samepolitiker och
slöjdare. Han tillhör en renägarfamilj, som vid
sekelskiftet tvingades lämna rennäringen och bli
bofast, ett öde familjen delade med många vars
renhjordar decimerats genom svåra vintrar med
brist på bete. Samefrågorna debatteras i landet
46

Anna-Sara Andersson i Vuovosberg, Sorsele.

och samerna börjar vid den här tiden bilda föreningar som för deras talan. Andreas Wilks engagerar sig i Fatmomakke sameförening, Sveriges
första, som bildas 1904. Han deltar då det förs
diskussioner kring den nya renbeteslagen i
Stockholm 1917 och han sitter ordförande för
samernas landsmöte när Lapparnas Centralförbund bildas i Östersund 1918. År 1915 invigs
han till frälsningssoldat och för Frälsningsarmén
kommer han sedan att arbeta i de södra lappmarkerna.
Andreas Wilks lyfter fram slöjden som en samisk kulturfråga. Hans insatser för att återuppväcka intresset för tenntrådsslöjden får en avgörande betydelse för dess fortsatta utveckling.
Han beundrar de gamla tennbroderierna och
när nu tenntråden börjat ersättas med pärlor i
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broderierna vill han motverka detta. Han gör
egna experiment och lyckas med hjälp av
muntliga uppgifter komma fram till hur man
gör tenntråd, men när han sedan försöker sälja
tråden går det dåligt, det ansågs dyrt med 25
öre metern. Då börjar han själv brodera ett bälte. Långsamt men säkert lyckas han väcka intresse för tennslöjden, som han kan tala om och
visa under sina predikoresor. Hans hustru Syrene och dennas syster Sanna, gift med Andreas
bror Lars, blir skickliga tenntrådsslöjdare och
hjälper till att föra ut slöjden.
Sedan Mönsterbok för lapsk hemslöjd i Västerbottens län kommit ut ordnas den första tävlingen i sameslöjd 1923 för att stimulera användningen av mönsterboken. I reglerna sägs
”att samtliga former och mönster skola vara fullt
stilrena och äkta och grunda sig på gammal västerbotten-lapsk tradition. Arbetena böra sålunda
bygga på de i mönsterbladen givna exemplen
och anvisningarna, men behöva ingalunda sla-

Andreas och Syrene Wilks drar tenntråd i Grundfors, Vilhelmina.

viskt följa dessa.” Andreas Wilks deltar inte i tävlingarna, men av pristagarna i kvinnlig slöjd har
tretton deltagare tävlat med tenntrådsarbeten,
bland andra Anna Sara Andersson i Vouvosberg.
År 1925 leder Andreas Wilks den första tenntrådskursen. Den skall följas av fler, fram till sin
död 1952 har han undervisat på arton kurser,
ofta tillsammans med hustrun Syrene som fortsätter som kursledare och lärare. Kurser hålls
också i Jämtland och Norrbotten och gensvaret
blir stort framförallt på Samernas folkhögskola
i Jokkmokk. Tack vara makarna Wilks enträgna
arbete blommar en gammal samisk slöjdtradition upp och sprids också till områden där den
varit utdöd i Norge och på nordsamiskt område.
En del av den svenska hemslöjden
Västerbottens läns hemslöjdsförening knyter
under flera decennier lappfogden i länet till sin
styrelse. Lappfogden Hilding Johansson engagerar sig på 1940-talet aktivt i arbetet för den samiska slöjden bland annat genom att skaffa
medel till Andreas och Syrene Wilks kurser. Han
ingår också i styrelsen för föreningen Same Ätnam Sällskapet Lapska Odlingens Framtid då
denna bildas 1945. Året därpå tillsätter denna
förening ett slöjdutskott vars förste ordförande
är rektor Lennart Wallmark vid Samernas folkhögskola i Jokkmokk. Bland styrelseledamöterna genom åren kan nämnas sameslöjdarna Sune
Enoksson, Tärna; Andreas och Syrene Wilks,
Grundfors samt lappfogden Hilding Johansson.
Slöjdutskottet blir medlem i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och huvudman
för den första sameslöjdskonsulenten.
I hemslöjdsföreningens jubileumsskrift 1949
ger Hilding Johansson i artikeln ”Lapsk hem47
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renskogen fullt tillfredsställande skida. Det
är också betecknande att de slöjdarter, som
först komma så att säga i farozonen,
huvudsakligen måste anses tillhöra prydnadsslöjden.

Sune Enoksson, Tärna, fotograferad för Allhems landskapsbok
1969.

slöjd” sin syn på sameslöjden och sin önskan att
denna organisatoriskt skall bli en del av den
svenska hemslöjdsrörelsen. Han konstaterar att
slöjden så länge samerna bedrev intensiv renskötsel varit mer omfattande och differentierad
än hos något annat folk. När man slutat mjölka
renar och färdas med rajd försvinner alla redskap som krävs för detta. Lappmarkens uppodling och kommunikationernas utveckling liksom industrialismen och konfektionsindustrin
har påverkat slöjden. Övergången till köttproduktion har gett bättre tillgång till kontantinkomster och ökat möjligheterna till inköp av
förnödenheter.

Stängt taget är det märkvärdigt att det
ännu allmänt idkas så pass mycket slöjd
som det faktiskt gör. Ännu kan dock varje
lappflicka sno sentråd och varje pojke göra
en löpögla av renhorn till sin lasso; ännu är
konsten att sy skor av olika slag (blötskor,
bällingskor, härnskor) allmän, än barkas
skinn och tillverkas ryggsäckar och skinnpåsar för olika ändamål och ännu har ingen
skidfabrikant kunnat tillverka en för
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Ett stort steg togs 1948 då en särskild konsulent
för den lapska slöjden anställdes, skriver Johansson. Också andra insatser har gjorts för att den
lapska slöjden skulle bli mer jämställd med annan slöjd. Hemslöjdsföreningen arrangerade utställningar, pristävlingar med prisbedömning
och demonstrationer av rotkorgsflätning, tenntrådsdragning, spinning av sentråd, tillverkning
av lappskor, något som har ”spridit behövlig
kunskap om hur äkta lappslöjd skall se ut och
hur den tillverkas”. Insatserna har också bidragit
till att göra en större allmänhet ”medveten om
haltlösheten hos den myckna oäkta s.k. lappslöjd, som tyvärr fortfarande finner köpare.”
Hilding Johansson ser det som ett steg i rätt
riktning när länets hemslöjdsförening i egen regi
anordnar en kurs i tenntrådsdragning och tennbrodering i Grundfors, Vilhelmina, bekostad
med egna medel för kursverksamhet. Föreningen har också beslutat att bekosta kurser i hornslöjd i Ammarnäs och Tärnaby.

Genom dessa hemslöjdsföreningens åtgärder
har den lapska hemslöjden, åtminstone inom
Västerbottens län kommit att intaga den
ställning som den bör, nämligen som en del
av den svenska hemslöjden, visserligen
särpräglad och i många hänseenden olikartad, men likväl en svensk hemslöjd, som bör
åtnjuta samma stöd och omvårdnad från
stat, landsting och slöjdorganisationer som
tillkommer varje annan svensk handaslöjd.

Gamla tekniker kommer till heders

Flätad näverkorg med rotkant av Birgith Gustavson,
Blattnicksele, Sorsele.

Korg i helnäver av Gunilla Gustafsson, Umeå.

LEENA SARASTE

Också i Västerbotten finns ännu enstaka traditionsbärare bland slöjdarna. År 1964 kan
Västerbottens museum dokumentera den ålderdomliga tillverkningen av ett näverrep hos
N.E. Jonsson i Lövberg, Vilhelmina, och 1974
tillverkningen av en flätad kont hos Rebecka
Grönlund i Granliden, Vilhelmina. Nils Olofsson i Botsmark kan konsten att vika ihop näver
till en ”hastkorg” och Gunnar Westerlund från
samma by gör näverlurar. Enstaka slöjdare gör
kontar av helnäver och näverburkar med botten och lock av trä.
Hemslöjdskonsulent Karin Lundholm utvecklar vad Åke Lidström påbörjat. Antalet
kurser ökar under 1960-talet. På kurserna får
deltagarna själva ta näver i björkskog som skall
avverkas. Det gör också de flesta slöjdarna. Arbetsmarknadsstyrelsen beställer utbildningar.
För att underlätta en rationell tillverkning orga-
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När hemslöjdsrörelsen börjar intressera sig för
”manlig slöjd” på 1930-talet uppmärksammas
också näverslöjden. Någon stor plats intar den
inte, men 1935 skriver statens konsulent Ebba
Fick i Hemslöjden att näverslöjd finns hos hemslöjderna i Ångermanland, Hälsingland, Dalarna, Gästrikland och Östergötland. Inget nämns
om Västerbotten, men 1970 har länet förvandlats till ”Näverriket och rotkorgarnas förlovade
land” i samma tidskrift.
Åke Lidström, hemslöjdsföreningens förste
hårdslöjdskonsulent, introducerar näverslöjden
som hemslöjdsprodukt i länet på 1950-talet,
och han ordnar de första kurserna i näverflätning. Han är själv en skicklig näverslöjdare.
Den kunskapen har han med sig från Värmland
där de finska svedjebrukarna en gång varit bärare av traditionen att fläta näverremsor till skor,
kontar, förvaringskärl och mycket annat.
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Flätad vedkorg av Bengt Lidström, Kassjö, Umeå.

niseras insamling av näver som säljs genom
Hemslöjden. I Bjurholm bildas ett kommunalt
bolag vars näverslöjd också säljs i Hemslöjdens
butiker. Många produkter är vid den här tiden
mer att betrakta som snickerier med delar gjorda av näver, till exempel lampor och askar –
produkter för sin tid.
På hemslöjdskurserna lär man sig fläta
grytunderlägg, fat och korgar, knivslidor, väskor
och kontar, slöjd som också säljs i Hemslöjdens
butiker. Karin Lundholm tar fram nya modeller
och uppmuntrar till att göra stora korgar och
förse korgarna med förstärkning av rottågor.
Arkitekt Bengt Lidström flätar kraftfulla korgar
och brickor med vridna vidjor som handtag.
I tampade burkar med botten och lock av
trä förvarades förr kryddor, kaffe, tobak, allt
50

man ville skulle behålla arom och fuktighet.
Från 1960-talet gör Wilhelm Ögren och Palmer Degerman i Åmsele enkla, välgjorda och
ändamålsenliga kaffe- och teburkar, som säljs i
stora kvantiteter, bland annat genom hemslöjdsföreningen. Under 1990-talet, när intresset för folkkonst växer, inspirerar stämplad och
målad dekor på gamla näverburkar till mönster
och färgsättning. Burkarnas lock får också en
dekorativ utformning. Rune Jonsson i Skellefteå gör unika näverburkar, och tillhör vinnarna
i tävlingen ”Friargåvor” ordnad i anslutning till
kampanjen ”Sverige Täljer” 1996. Resultatet av
tävlingen visas i utställningen ”Slöjd*jul” på
Nordiska museet samma år.
Karin Lundholm tar också upp den gamla
tekniken att vika och med rötter sy ihop hela
näverstycken till korgar och fat som förstärks
med en dekorativ rotkant runt öppningen.
Hemslöjdskonsulent Karin Holmberg arbetar
för en fortsatt utveckling av denna teknik,
bland annat genom att beställa arbeten av konstnären Gunilla Gustafsson till utställningen
”Slöjdsommar 92” på Liljevalchs konsthall.
Inför utställningen ”Slöjden är här! Slöjden
är härlig!” på Liljevalchs 1997 samlas slöjdare
från flera län till studier, seminarier och praktiskt arbete i olika nävertekniker. Gruppen leds
av hemslöjdskonsulent Mats Pallin från Västerbottens läns hemslöjdsförening. Från Västerbotten deltar också näverslöjdaren Madeleine
Birmé.
På 2001 års upplaga av ”Slöjd*jul” på Nordiska museet är temat näver. Anna Hansson i
Lycksele är SHR:s och Nordiska museets stipendiat det året. Hon gör nya modeller i helnäver samt sydda askar med lock och botten av
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Tampad kaﬀeburk från 1970-talet.

näver. Denna typ av askar finns i museisamlingar i Västerbotten, och nu lyfts tekniken fram i
nygjorda ting.
Den stora produktion av näverslöjd som en
gång gjorde Västerbotten känt som ett ”näverrike” har numera upphört. I stället har ett litet
antal slöjdare specialiserat sig på olika tekniker
och utvecklat dem konstnärligt och tekniskt.
Också när det gäller näverslöjden har troligen
insamlingen av material blivit en stötesten för
alla som inte själva äger björkskog och kan ta
och förvara nävret.
Gamla slöjdtraditioner dokumenteras
År 1963 får hemslöjdsföreningen medel ur
Syskonen Wesséns understöds- och stipendiefond till en slöjdinventering som görs av hem-

slöjdskonsulent Karin Lundholm i samarbete
med Västerbottens museum. Den inleddes som
en traditionell föremålsinventering och fortsätter som en dokumentation av tekniskt kunnande och formtraditioner hos gamla traditionsbärare bland slöjdarna.
Ett dokumentärfilmprojekt startar vid museet 1963 som pågår mer eller mindre intensivt
under hela 1960- och -70-talen. Resultatet –
ett fyrtiotal slöjdfilmer av vilka flertalet gjorts
av Rickard Tegström men också av museifotografen med mera Sune Jonsson – finns i dag på
Västerbottens museum.
Slöjdarna är gamla, ibland mycket gamla.
Känslan av att göra en räddningsinsats i allra
sista stund förstärks när några av dem hunnit gå
ur tiden innan möjlighet gavs att filma dem i
arbete. Ännu i hög ålder minns många häpnadsväckande väl handgrepp de lärt som barn
men inte utfört på många decennier. Många
slöjdare lever på avsides belägna gårdar i miljöer där självhushållet, med sina krav på mångkunnighet dröjt kvar. Andra hade varit specialister i sin bygd och åter andra uppehöll en
ålderdomlig hantverkstradition. Olika miljöer
har olika förutsättningar och en till miljön anpassad teknologi, valet man gör kan vara mycket rationellt. Forntid och industriell verklighet
existerar ofta samtidigt.
Ett exempel är tillverkning av näverrep och
rotrep som länge gjordes i lappmarken där de
behövdes i nät och not. Repen är starka, lätta,
flyter på vattnet och ruttnar inte. De var billiga
eftersom man kunde göra dem själv med mycket
enkla redskap och lokala material. De motsvarade de behov man hade. I Kåge filmades tillverkning av hamprep i ett repslageri med ma51
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Viola Asplund från Nyliden, Skellefteå visar tovning.

kon i en mångsysslande jordbrukarfamilj i Ljusvattnet, Burträsk. Pappan Anders Lindmark var
byns smed, hovslagare och tandläkare, och
mamman Maria var fällsömmerska, vilket också
mormor Eva varit. Maria deltog i Hemslöjdens
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terial, redskap och terminologi gemensamma
för Europas hantverkare. Här hade skeppsbyggeriet en gång skapat efterfrågan på rep.
Frågan om vad som är slöjd och vad som är
hantverk kom att belysas i flera filmer. Garvning, skinnberedning och skosömnad är exempel på tekniker med olika traditioner i olika
miljöer. Samer, säljägare och husbehovsslöjdare
använde sig av ålderdomliga arbetsmetoder,
enkla redskap och skomodeller. Vid kusten fanns
hantverksgarverier och skomakare som i sina
välutrustade verkstäder med stor yrkesvana
försåg sina kunder med välgjorda skor. Fler exempel finns på olika ålderdomliga tekniska lösningar som tillämpats sida vid sida med i övrigt
moderna livsformer.
I utställningen ”Landt-mannen förfärdigar
sjelf sine slögde-behov” på länsmuseet 1965
berättas om de slöjdtraditioner som dokumenterats. Som vandringsutställningen ”Husflit och
handaslöjd” visas den ofta tillsammans med filmerna på många platser i länet.
Några tekniker som dokumenteras fick uppleva en renässans och traditionsbärarna knöts
till Hemslöjden som leverantörer och kursledare. Intresset för de gamla teknikernas inneboende möjligheter till variation, förnyelse och tillfredsställelse kom att påverka hemslöjdsarbetet
under lång tid.
Viola Asplund – tovningens mamma
Det största och märkligaste genomslaget i
hemslöjdsvärlden har tovningstekniken åstadkommit. Den mångkunniga traditionsbäraren
Viola Asplund i Nyliden står för kunskapen,
hon blir ”tovningens mamma” i Sverige. Viola
föddes som barn nummer tolv av tretton sys52

Tovade vantar av Viola Asplund med broderier av Margit Westin.

Tovningens vidare öden
Tovningstekniken var på 1960-talet nästan bortglömd och helt outforskad av textilkännare i
Norden. Den är enkel och ger snabba resultat,
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Kaisa Marja Thoors från Vindelgransele vinner en leksakstävling i tidningen
Land med sina tovade djur, som också visas på ”Slöjdsommar 92” på Liljevalchs
konsthall.
JOSTEIN SKEIDSVOLL

spånadstävling 1937 och i hemmet fick barnen
lära sig både spinna, väva och sy. Som gift höll
Viola egna får och hon vävde vadmal och andra
bruksvävar till kläder. Av egen ull gjorde hon
också tovesockar till familjen. Under den kalla
krigsvintern 1940–41 sålde hon dem till soldater, som liksom hennes make var inkallade. Att
tovesockar ännu var uppskattade framgår också
av hemslöjdsutställningen i Umeå 1944. När
Viola miste en treårig son fick hon rådet av sin
mamma att sätta upp en riktigt krånglig väv.
Det rådet följde hon både då och senare när livet var svårt.
När maskiner blev vanligare i jordbruket
och hemmen på 1950-talet blev det mer tid
över för vävning och handarbeten. Viola lärde
sig nya tekniker och i allt blev hon skicklig: broderi, knyppling och damastvävning. Hemslöjdskonsulent Karin Lundholm lär känna Viola och
får se hennes tovesockor då hon i början av
1960-talet leder en rotkorgskurs. Rickard Tegström filmar Viola då hon tovar ett par sockor
1965. Sedan följer beställningar till hemslöjdsbutikerna, demonstrationer och efter en tid
börjar det också bli efterfrågan på kurser. År
1982 är Viola i Stockholm och demonstrerar
tovning i utställningen ”Hemslöjd angår alla”.
Hennes dotter Anette Lindholm har skrivit ner
sin mammas historia. Skildringen av en klok,
glad, nyfiken, initiativrik och handaskicklig kvinna kan vi ta del av i Boken om Viola som utkom
2007.

Tovad kudde av Britt-Mari Hellgren, Idvattnet, Vilhelmina.

vilket tilltalar barn. Först praktiseras tovning
med barnen i Västerbottens museums barnverkstad Minimus. Sedan tas tekniken upp i skolor
och på kurser och till slut når den ut i hela lan53

där den möter kunskap och traditioner från
Asien och konstnärliga impulser från Amerika i
utställningar och böcker. Utövare från hela världen samlas till workshops på den ungerska pustan, möten som får efterföljare också i Sverige.
Tekniken är nu väldokumenterad, spridd
och tillgänglig för framtiden. Liksom så mycken
annan slöjd får nyttoaspekten stå tillbaka medan teknikens konstnärliga möjligheter tas till
vara. Det senaste tillskottet är den från industrin lånade nålningstekniken, som lämpar sig
särskilt väl för tovning av mindre figurer, ofta
leksaker för små barn.
Långullfällar och fårskinn

Annons för ﬁltluddor formgivna av Barbro Grytnäs. Produkterna framtagna till Kvarkenprojketet ”90-talets hantverk/
hemslöjd”, 1985–1987.

det. År 1976 utkommer boken Tovning på
ICA-förlaget, som trycks i många upplagor och
på flera språk. Med den får den västerbottniska
tovningstekniken stor spridning.
Hemslöjden i Umeå säljer på 1960-talet tovade sockor, vantar, mössor och hattar, en del
med broderier komponerade av Margit Westin,
Ann-Mari Olterman och Ulla Böris Matsson.
Den nygamla slöjdtekniken gör ett segertåg
bland slöjdare och konstnärer. Från en stilla
början i Västerbotten sprider den sig ut i Europa
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Under hemslöjdsföreningens tidiga år används
ännu stora fårskinnsfällar som sängfällar och
slädfällar i många hem på landsbygden. De dekorativa fälltäckena inventeras och kopieras av
Hemslöjden, men långullfällarna finner man
ingen användning för. På 1930- och -40-talen
förvisas fällarna till timmerkojor, kyrkstugor
och bilar i takt med att bostadshusens uppvärmning förbättras.
Fårskinnen bereddes och syddes förr i hemmen av speciella slöjdare. Också deras kunskaper är på väg att helt försvinna när Västerbottens museum 1964 filmar beredning och
sömnad av en fårskinnsfäll hos ”skinnrejaren”
och fällmakaren Frans Jonsson i Norra Bäsksjö,
Vilhelmina. Filmen blir upptakten till ett fortsatt arbete där gamla skinnberedningsmetoder
och sömnadssätt utprovas och lärs ut på kurser
av hemslöjdskonsulent Karin Lundholm.
En omfattande inventering av de västerbottniska fällsömnadstraditionerna görs 1981–88
då hemslöjdskonsulent Karin Holmberg i sam-
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Långullfäll, sydd av Viola Asplund med mönster från Bredvik, Nordmaling.

arbete med Västerbottens museum dokumenterar fällar och fälltäcken i Dorotea, Malå, Lövånger, Sorsele och Tärna. Förvånansvärt många
fällar ligger ännu kvar i uthus, ofta illa medfarna
men ändå möjliga att studera. Till utställningen
”Långullfällar, täcken och korgar”, som visas på
museet sommaren 1981, åtar sig Viola Asplund
i Nyliden att sy två stora långullfällar med sex
skinn i varje. Både hennes mamma och mormor hade varit fällsömmerskor, nu för hon traditionen vidare. Senare syr hon flera stora sängfällar, gungstolsfällar och åkpåsar åt barn och
barnbarn, men också till hemslöjdsföreningen.

Till utställningen 1981 gör hon en fårskinnsväst klädd med ett ”fälltäcke”, stickat av Celia
B. Dackenberg.
Karin Lundholms många kurser i skinnsömnad sätter spår i hela landet. I Västerbotten lär
sig Lisbeth Markusson i Slussfors sy i skinn och
på 1980-talet kan hennes mössor och handskar
av fårskinn köpas på Hemslöjden. Agneta Pleje,
Bjurholm, en annan skicklig skinnsömmare knuten till hemslöjdsföreningen föder under en tid
upp lantrasfår. Skinn kan fårägare under en tid
också få beredda på traditionellt vis i Uttersjöbäcken.
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Slöjd från 1970-talet.

Träslöjden vinner terräng
Sedan Wille Sundqvist tillträtt som hemslöjdskonsulent i Västerbotten 1969 växer träslöjdens betydelse i Hemslöjdens försäljning. Willes arbete är inriktat på att bistå slöjdare, som
nu får lån och bidrag för att etablera små hemslöjdssnickerier. Han utvecklar tillsammans
med dem och i samarbete med formgivare som
56

Gilbert Marklund och Margit Ahl Westin slöjd
som kan produceras i större skala.
Mästare med rötter i traditionen
Samtidigt växer intresset för gamla traditionella
tekniker på träslöjdens område och Wille får
glädje av sina kunskaper från uppväxten i Hög-
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land, Bjurholm. Hans farföräldrar bodde i en
förmånsstuga på gården och farfars hyvelbänk
hade sin plats i köket. Här kunde Wille tälja så
mycket han hade lust. I tolvårsåldern gjorde
han hästar i björkmasur och på en hemslöjdsutställning fick han motta ett hederspris, och
landshövding Gustaf Rosén gav honom dessutom fem kronor som uppmuntran. Minnet
sitter i och har säkert styrt Willes väg i livet.
Som ung slet han i skogen och det höll inte ryggen för. Sedan följde en tid då slöjdkniven fick
vila. På Västerviks Möbelsnickarskola mötte
han snickarnas förakt för kniven. Bättre var det
på Carl Malmstens sommarkurs på Viggbyholmsskolan i Täby. Där kunde det hända att
eleverna uppmuntrades att använda kniv i stället för bildhuggarjärn för att få ett mer levande
resultat. Willes gesällprov bestod av ett syskåp
med intarsiainläggningar, egentligen ett riktigt
mästarprov. För att få behörighet som slöjdlärare gick han sedan på Nääs slöjdseminarium utanför Göteborg och var som ung slöjdlärare
verksam i Luleå. Därifrån sökte han tjänsten
som hemslöjdskonsulent i Västerbotten. Här
kom hans ungdoms slöjdkunskaper till glädje
och nytta. Hans pedagogiska arbete för att sprida traditionell kunskap på träslöjdens område
får stor betydelse i hela landet. Nu är han själv
verksam som slöjdare och känd för sina stora
svarvade skålar med inskurna texter och sina
smäckra skedar, också de med skuren dekor.
Arkitekten och slöjdaren Bengt Lidström
växte också han upp i en slöjdkunnig familj i
norrbottniska Ytterbyn. Det mesta av vad som
behövdes av redskap och husgeråd tillverkades
där och han lärde sig också sy skor och mura
spisar. I Västerbotten ägnar han sitt arbetsliv

Lage Alenius, Hacksjö, Vilhelmina med sina ”Lagekorgar” i
egen formgivning.

som arkitekt åt de gamla timmerhusen, som
genom hans försiktiga och kärleksfullt uttänkta
ombyggnadsförslag räddades från rivning redan
på 1950-talet. Sin lediga tid ägnar han åt de växande träden och allt de kan brukas till, ved, redskap, möbler, stora ting som tråg och små ting
som smycken, vilka alla speglar den kraft som
Bengt lägger ner i arbetet. Han sitter under flera
decennier i hemslöjdsföreningens styrelse och
blir genom sin starka personliga utstrålning och
mångsidiga kunnighet en auktoritet som arkitekt och förebild som slöjdare.
”Tre träslöjder”
De stora mängder laggkärl, svepaskar och spånkorgar som har sparats i hembygdsgårdar och
på museer skvallrar om en tid då de var oum57
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ras vidare. De tre teknikerna är också tema för
Västerbotten 3, 1972 där de beskrivs ingående i
text och bild. ”Tre träslöjder”, som nytrycks i
flera utvidgade upplagor säljs i hela landet och
har nått spridning också bland yngre slöjdare.
Laggkärl

Eva Albrektsson visar byttor och stävor av tunnbindaren Sigfrid Eriksson,
Gullbäck, Vännäs. På golvet i bakgrunden korgar för LP-skivor av Ruben Fährm,
Mångbyn, Lövånger.

Tjärbränning, som en gång varit en viktig inkomstkälla i skogslandet, höll under 1960-talet
helt på att upphöra, och med den också tunntillverkningen. Tunnbindaren Sigfrid Eriksson i
Gullbäck, Vännäs, får dock ännu på 70-talet
enstaka beställningar på tjärtunnor från den sista tjärhandlaren i Vindeln. I Erikssons verkstad,
inrymd i gårdens bagarstuga, filmas tillverkningen av en tjärtunna och dokumentationen ligger
till grund för teknikbeskrivningen i ”Tre träslöjder”. Sigfrid Eriksson är också laggare och till
museets debattutställning ”Former och Formare” 1968, tar han i samarbete med Bengt Lidström fram skålar och fat anpassade till nya behov. Dessa säljs sedan av Hemslöjden och hans
stävor finner vägen till simhallen i Umeå. Någon lärling eller efterföljare får han aldrig.
Svepaskar

bärliga för förvaring och transport av tjära,
strömming, mat och dryck i hushållet. Behovet
av träkärl hade för länge sedan upphört och de
slöjdare som ännu behärskade konsten att göra
dem var mycket få när teknikerna laggning,
svepteknik och spånkorgsflätning på 1960-talet
dokumenteras av Västerbottens museum.
Hemslöjdskonsulenterna Wille Sundqvist
och Karin Lundholm håller kontakt med och
uppmuntrar de gamla slöjdarna och ordnar
också kurser för att slöjdkunskaperna skall fö-
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Svepaskar eller spånaskar kallas i litteraturen
förvaringsaskar gjorda av ett tunt träspån som
böjs och sys ihop med rottågor eller vingpennor. I Västerbotten har de namn efter vad de
använts till, smörask, nästgäldsask, mössask…
Vanligast är smöraskarna som hörde till matsäcken. Små askar till getarna, barnen som vallade djuren, större till dem som arbetade i skogen och i slåttern. De har varit ändamålsenliga
och gjorts långt fram i tiden. Museisamlingarnas mössaskar med dekorativt utformade söm-
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Sven Hansson i Yxsjö, Åsele, med sina svepaskar.

mar och målad dekor tillhör en äldre tid. År
1964 filmas tillverkningen av en smörask hos
bonden Erik Sjödin i Ulvoberg, Vilhelmina, en
mångkunnig man, som en gång försåg sin gård
och familj med det mesta som behövdes av
redskap, husgeråd och skor. Hos honom dokumenteras också hemgarvning av en kohud och
kängskosömnad.
På Hemslöjden i Vilhelmina kunde man, om
man hade tur, redan på 1960-talet köpa smöraskar gjorda av Bertil Mikaelsson i Djupdal. Efterfrågan på hans arbeten är alltid större än tillgången. Han utvecklar sveptekniken som han
lärt sig i ungdomen, och formger brickor, fat

och korgar med handtag gjorda av tunna spån
med fina sömmar av rot. Hans arbeten blir stilbildande när tekniken får spridning.
I Västerbotten hålls den första kursen i svepteknik 1972 på Västerbottens museum. Den
leds av konsulenten Eskil Naalisvara som i Norrbotten undervisat i svepteknik sedan 1960-talet.
Det är han som demonstrerar tekniken i ”Tre
träslöjder”. Med på den kursen är träslöjdaren
Sven Hansson i Yxsjö, Åsele, som sedan blir en
stor tillverkare av traditionella smöraskar och
fat åt Hemslöjden i Umeå. En annan skicklig
slöjdare, Ivar Holmström i Botsmark, Sävar, gör
en stor svepask med lock, en egen modell som
visas på många utställningar. Sveptekniken
väcker intresse och får flera utövare med stor
produktion. Färg och mönster hos rönn, sälg,
björk och andra träslag samt sömmarna av rottågor är den dekor man använder. Länge är det
sällsynt med målade askar annat än när sådana
beställs av Hemslöjden, men när intresset för
gamla målningstekniker vaknar på 1980-talet
får också svepaskarna färg.
Spånkorgar
Västerbotten har diagonalflätade och rakflätade
spånkorgar som gjorts av rätkluven tall. Modellerna är många: ullkorgar, tyllkorgar, spolkorgar
och handtagskorgar. Kraftiga korgar har använts i arbetet på landsbygden medan reskoffertar och tvättkorgar var vanligare i stadshemmen. Traditionsuppteckningar visar att det funnits korgmakare på många platser i länet, men
när museet 1965 filmar tillverkning av en diagonalflätad spånkorg hos Nils Olofsson i Botsmark, är han den siste spånkorgsmakaren i länet. Bilder tagna i samband med inspelningen
59
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ar. Speciellt uppskattad är en hög och smal blåbärskorg, vars original kom fram i samband
med korginventeringen i Nordmaling 1981.
Sedan Lizzy Olofsson lämnat länet finns här
inte längre någon spånkorgsmakare.
Stavarkorgen

ingår också i ”Tre träslöjder”. Olofssons korgar
säljs på Hemslöjden och hans dotter Lizzy för
korgmakartraditionerna vidare när han går bort
1972. När den första kursen i spånkorgsflätning
hålls på Gammlia på 1970-talet, ombeds hon
att leda den, men hon tvekar och därför tillkallas en korgmakare från Österbotten. I fortsättningen kommer dock Lizzy att leda många
kurser i Västerbotten och på Sätergläntans
kursgård i Insjön, Dalarna. Hennes korgar säljs
på Hemslöjden och visas på många utställning60
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Kopia av blåbärskorg från Nordmaling ﬂätad av Lizzy
Olofsson i Botsmark, Umeå.

Stavarkorgar eller kolfat kallas i Västerbotten
en korg flätad av stavargran, en tunn senvuxen
gran som klyvs med barken kvar. Korgarna användes ursprungligen för att ”fata” träkol vid
järnbruket i Robertsfors. Bönderna i trakten
har sedan nyttjat dem framförallt till torvströ i
ladugården.
De rundbottnade korgarna görs i en välkänd
och spridd teknik, det unika för de västerbottniska stavarkorgarna är att granbarken lämnas
kvar. År 1964 filmas tillverkningen av en stavarkorg hos Algot Nilsson i Flarken. Hans korgar
visas sedan på flera utställningar där de snabbt
finner köpare. Traditionen förs vidare av Arthur
och Gunnar Johansson i Burträsk, som i sin tur
lär upp Georg Adamsson i Kroksjön, Roberts-

Stavarkorgar.
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fors. På Hemslöjden säljs också små korgar, lagom stora att sätta på bordet med skalpotatis i.
Nättingkassjen
”Nätting”, nejonöga, har varit en värdefull fisk i
Västerbottens älvar och åar. Den röks och säljs
som en delikatess, ofta till restauranger i Stockholm. I dag har tillgången minskat starkt och i
Baggböle utanför Umeå används nu bara ett av
de gamla rökhusen. ”Nettingkassj” kallas ett av
de fångstredskap som använts. Hösten 1973 filmas Helge Lindgren på Backen i Umeå då han
flätar en kassj av vide och granrötter. Hemslöjden beställer och visar Helges kassjar på flera
utställningar där de väcker beundran i och utanför länet.

Svarvade dockor från Fårträsk målade av Clara Salander.

Svarva på gammalt vis – en teknik återerövras
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Under båda världskrigen uppmuntras linodling
och fåravel. Kurser och tävlingar i spinning ordnas och efterfrågan på spinnrockar ökar. Många
av dem kommer från Fårträsk i Malå socken, där
man gjort spinnrockar i flera generationer.

Nättingkassj av Helge Lindgren.

Spinnrockstillverkningen filmas 1964 hos den
då 79-årige August Jonsson, ”Korv-August”, den
siste spinnrocksmakaren i den kända släkten.
Han gör då ännu en och annan spinnrock,
men finner det inte längre meningsfullt när de
mest används till prydnad eller för blomsterarrangemang. Hemslöjden i Umeå sålde fortfarande hans spinnrockar under andra världskriget, men nu erbjuder han i stället butiken
svarvade dockor, en vanlig leksak i hans barndom. De enkla omålade Fårträskdockorna säljs
på Hemslöjden, och textilkonstnären Clara Salander börjar också måla dem. Hon formger,
sedan hon slutat på Hemslöjden och flyttat till
Robertsfors bruk, dockor med nya former och
uttryck. Mest känd blir souveniren ”Brukspatronen” som svarvas av Åke Risberg, också han
bosatt på bruket.
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Kronöresstaken. Ritad av Wille Sundqvist med inspiration från
en tennljusstake från Kronören, Nordmaling, och svarvad av
Ruben Sandman, Nordmaling.

En av Västerbottens sista svarvare av den
gamla stammen, Helmer Fällman i Lövånger,
gör räfflade kavlar och naggar, som används till
tunnbrödsbak. Dessa liksom andra bakredskap
som fjöl och spjälk, hittar också de vägen till
Hemslöjden. I början av 1960-talet formger
skulptören Nils Bruland kraftfulla ljusstakar åt
Hemslöjden. De har en infälld ljushållare av
tenn och är, som all träslöjd vid den här tiden,
omålade. Även gamla modeller tas fram, bland
annat den flerarmade ”Kronöresstaken”.
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Också traditionella träskålar svarvade i torrt
eller rått virke – de senare med den svagt ovala
form de får då de torkar – tillhör Hemslöjdens
bassortiment. Erik Holmströms filskålar har
stor åtgång, liksom stora skålar av Bengt Gustavson och Wille Sundqvist. En av dagens unga
svarvare, Jakob Bauman i Kassjö utanför Umeå
gör bland annat snibbskålar.
På 1970-talet gör predikanten och slöjdaren
Bengt Gustafsson i Uttersjöbäcken hemslöjdskonsulent Wille Sundqvist uppmärksam på att
det gamla traditionella sättet att svarva med
skärande järn och låg hastighet på svarven är på
väg att glömmas bort. Motordriva höghastighetssvarvar används i allt större utsträckning
och man tillämpar en skrapteknik, som inte ger
samma resultat som den äldre skärsvarvningen.
De både börjar studera gamla svarvjärn och
svarvade föremål, och tillämpar de gamla arbetsmetoderna som ger fler möjligheter, större
kontroll och vackrare resultat. Tillsammans utger de boken Träsvarvning enligt skärmetoden
1981. Den blir upptakten till ett växande intresse för skärsvarvning. Kurser ordnas, svarvverktyg
utvecklas, experiment görs med vippsvarvning
och andra äldre svarvmetoder. Nya och gamla
svarvmodeller tas fram. År 1991 hålls det första nordiska svarvseminariet på Sätergläntan i
Dalarna och det följs av fler med gäster från
Storbritannien, USA och andra länder där olika
traditioner utvecklats.
När hemslöjdsföreningen på 1970- och
-80-talen åter börjar hålla kurser i spinning kan
nya spinnrockar beställas från Bengt Gustafsson i Uttersjöbäcken och Stefan Nordgaard i
Skellefteå. Bengt Gustafsson kan också göra en
speciell typ av svarvade smörbyttor, en konst

terbotten och son till Wille – som utnyttjar tekniken i täljda askar och burkar, målade och ofta
försedda med texter.
Tälja med yxa och kniv
Vrilar har varit ett användbart slöjdämne i skålar, kosor och nappier, samiska mjölkningskärl.
När hushållens träkärl byttes ut mot emalj och
porslin fortsatte vrilarnas egendomliga former
att fascinera slöjdarna. De kunde, när vrilskålarna inte längre skulle användas i hushållet,
lämna kvar ämnets alla knöligheter i skålens
färdiga form. Samuel Samuelsson i Rönäs, som
redan på 1910-talet gör fågelskålar till Hemslöjden, ger sina vrilar en slät form och yta. Han
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som han lärt sig av sin farfar. De svarvas ur
färskt aspvirke och förses med en infälld botten
av torrt virke. När byttan torkat har virket
krympt så att botten sitter stadigt fast. Liknande träkärl finns i museisamlingar i Västerbotten, ibland försedda med band av samma typ
som på laggkärl.
Samma teknik används i dag, men i stället
för att svarva, täljer slöjdarna ur ämnen. Den
metoden har använts i Västsverige där den
uppmärksammats och lärs ut av hemslöjdskonsulent Knut Östgård. Tekniken har inget känt
namn, men burkarna kallas idag ”krympburkar”. Sådana görs av Roland Fällman och Jögge
Sundqvist – tidigare hemslöjdskonsulent i Väs-

Svarvad skål av Wille Sundqvist med citat från Helmer Grundströms dikt ”Gläntan”.
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Fågelskål av Erik Persson, Svanavattnet, Dorotea.

Bengt Lidström med ett av sina tråg.
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får en sentida efterföljare i Erik Persson i Svanavattnet, Dorotea. Samuelssons fåglar liknar en
lom som sträcker på halsen, medan Perssons fågelskålar är större och med det lilla huvudet
ofta böjt in mot skålen.
Tråg i olika format, från tunnväggiga mjölktråg till stora kraftiga tråg för bak och slakt
fanns det gott om på gamla gårdar. Bengt Lidström för traditionen vidare och förser sina
kraftfulla tråg med texter eller skuren och målad dekor, ibland inspirerad av gamla möbelornament. Yngre slöjdare följer i hans fotspår och
utvecklar trågets dekorativa möjligheter, men
ingen har hans styrka och egensinnighet i uttrycket. Bengt Lidström gör också täljda pallar,
kraftfulla brickor, fat och skärbrädor, fågelskålar, gungfåglar för barn, halssmycken med
genombrutet karvsnitt. Sin träskärarkonst använder han i hemmet där takåsar, dörrar och
möbler fylls med skuren dekor.
Bengt Lidström sitter med i länets uttagningsjury till tävlingen ”Skeden, sleven och
handduken” utlyst av tidningen Land 1982.
Han påpekar då hur viktigt det är att ta hänsyn
till ämnets form när man gör en slev. När ytlig
finish och dekor går före funktion, underkänner han arbetet. Wille Sundqvist, som sitter
med i riksjuryn, tillämpar där samma stränga
bedömning.
Efter att i många år arbetat med slöjd, anpassad till skolan och sedan till slöjdarnas småsnickerier, stimuleras nu Willes gamla intresse
för att tälja med yxa och kniv, slöjdkunskap
från barndomen som var på väg att glömmas.
Tillsammans med den gotländske hemslöjdskonsulenten Kjell Wikström skapar Wille intresse för det traditionella sättet att arbeta i trä.
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Täljkurser ordnas i hela landet och skapar efterfrågan på bra verktyg. Smeder börjar då specialisera sig på knivar, yxor, svarvjärn och andra
verktyg. I ett samarbete med Wille Sundqvist
tar Gränsfors yxfabrik fram en lämplig täljyxa,
”Willeyxan” och en bila. Wille, som är en framstående pedagog skriver läroboken Tälja med
yxa och kniv 1988 som ges ut i flera upplagor.
Krokvuxna ämnen används till skedar och
slevar, men också till redskap, bland annat bärträn. Slöjdaren Ruben Fährm i Lövånger ledsnar på att se sina barnbarn bära på sina skolböcker och kom på att de kunde behöva ett
bärträ av gammal modell. I tidskriften Hemslöjden 2, 1984 visar han hur man väljer ämne och
formar det. Också den idén får uppmärksamhet
och sprids.
Wille Sundqvist inbjuds på 1980-talet till
USA för att hålla kurser i sked-, slev- och trågtillverkning hos Drew och Louise Langsner
som driver Country Workshop i North Carolina. Sonen Jögge övertar uppdraget som kursledare i slutet av decenniet och här går han själv
en kurs i tillverkning av stolar gjorda av rått virke, som spräckts, formats och täljts i täljbänk.
Tekniken lär han själv sedan ut på kurser.
I USA talar man om ”green woodworking”
ett begrepp som också introduceras i Sverige
som ”grön slöjd”. År 2000 är Jögge Sundqvist
Nordiska museets och SHR:s stipendiat. Han
arbetar då med pallar och pallstolar med små
ryggstöd, gjorda av krokvuxet ämnesvirke. Inspiration hämtar han från Nordiska museets
samlingar på Julita gård i Södermanland. Resultatet visas i utställningen ”Slöjd*jul” på Nordiska
museet. År 2007 får han ett stipendium ur Bo
Hammarskölds stipendiefond. I motiveringen

Träslöjd av bland andra Sigvard Andersson, Skellefteå; Ivar Holmström,
Botsmark; Erling Jonsson, Röbäck och Wille Sundqvist, Högland, Bjurholm.

kan man läsa att ”Jögge Sundqvist står som en
god förebild för hemslöjdsrörelsen, både i det
egna slöjdandet och i sin pedagogiska övertygelse och gärning.”
Tälja ﬁgurer
Att tälja figurer har roat många som tidsfördriv.
Björnar och älgar men också småfåglar har varit omtyckta motiv. Det finns också slöjdare,
som haft som levebröd att tälja figurer i trä och
horn. Hemslöjden visar och säljer på 1940-talet små djurskulpturer i horn av Knut Gustafsson i Bjurträsket. Han gör också lampfötter,
skurna ur älghorn, i form av ett träd med olika
djur vid trädets fot. Trädets krona, lampskärmen gör han av nätmagen från en ko. De beundras och är en uppskattad hedersgåva. Mycket uppskattade är också de fint skurna och
målade samefigurer som Torborg LindbergKarlsson i Storbäck, Dorotea, gör under många
år. Eleganta småskulpturer av renhorn föreställande tranor och renar görs av Erik Norberg i
Stensele.
65
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Lampa i älghorn med skärm gjord av komage.

På 1950- och -60-talen växer turistnäringen
i betydelse och därmed efterfrågan på souvenirer. SHR ordnar 1951 en souvenirpristävling i
vilken Torfrid Olsson i Bygdeträsk vinner klassen saluslöjd. Han har täljt en älg i trä med en
stor stiliserad hornkrona, målad i brunt eller
grönt med mönster av tumavtryck. Den lilla
skulpturen produceras i stor skala av honom
själv och en god vän. År 1960 deltar Olsson i
en souvenirpristävling i Västerbotten och vinner då publikens pris för en svarvad och blåmålad dragon till häst. Också den tillverkas i hemmet och blir en riktig storsäljare.
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Sameﬁgurer i trä av Torborg Lindberg-Karlsson.

Annons. Övre raden från vänster: Korv-Augusts Fårtäskdockor, svarvade ljusstakar av Nils Bruland, samekniv, fåglar av
Clara Salander. Nedre raden: näverburk, rotfat, Torfrid Olssons
älg, rotkorg.

Folkkonst och modernitet
Ordparet ”tradition och förnyelse” är flitigt använt inom hemslöjdsrörelsen. Tekniker och
material är traditionens grund, och på kunskapen om dem bygger Hemslöjden sin produktion. Förnyelsen består av nya mönster, former
och användningsområden, som anpassas till
olika tiders behov. Under Hemslöjdens tidiga
år är folkkonsten den stora inspirationskällan för
nytillverkning. Hemslöjdens föreståndarinnor
bearbetar gamla mönster men skapar också nya.
Under efterkrigstiden ökar intresset för ett
modernt formspråk och hemslöjdsföreningarna
anställer i växande utsträckning textilformgivare utbildade vid Konstfack och HDK. År 1950
knyts en textilkonstnär till Hemslöjden i Västerbotten och formgivningen blir nu modern,
men också en del klassiker ur Hemslöjdens
produktion lever vidare.
På 1970-talet, när de yrkesverksamma träslöjdarna blir fler, ger hemslöjdskonsulenterna
slöjdarna råd i formgivningsfrågor. Formgivare
tar fram modeller för träslöjd, som säljs i Hemslöjdens butiker. I debattutställningen ”Former
och formare” 1968, som tar upp en rad av de
problem hemslöjdsrörelsen då brottas med,
sammanför Västerbottens museum några traditionella slöjdare med formgivare, i förvissningen om att dessa ska kunna vitalisera och förnya
också den traditionella träslöjden.
Så länge hemslöjdsbutikerna lägger ut beställningar till väverskor och träslöjdare, har
hemslöjdsföreningen ett fast grepp om slöjdens
formgivning. Föreningens omfattande och
framgångsrika affärsverksamhet med butiker i

Umeå, Skellefteå, Lycksele och Vilhelmina får
på 1980-talet lönsamhetsproblem och på
1990-talet finns endast butiken i Umeå kvar.
Nu upphör Hemslöjdens textila produktion i
egen regi i ateljé och som hemarbete, därmed
också framtagningen av mönster och modeller
av professionella formgivare. Inköpen från slöjdarna minskar också beroende på att hemslöjdsorganisationens engrosverksamhet upphör när
butiksnedläggningarna i hela landet blir fler.
Hemslöjden upplevde under några decennier
efter andra världskrigets slut en tid av ekonomisk
framgång, som på 1980-talet kan sägas vara över.
Skapande och upplevelse ersätter produktion
Slöjdarna uppmuntras nu att bli egna företagare.
De inbjuds av konsulenterna till kurser och produktutvecklingsprojekt, ofta görs särskilda satsningar inför utställningar. Konstnärer, formgivare
och konsthantverkare får en ny roll som kursledare, lärare och inspiratörer. Slöjdarna är nu inte
längre anonyma och formgivningen är deras
egen, vilket gör att många inte längre betraktar
sig som slöjdare utan som konsthantverkare.
På 1980- och -90-talen ökar intresset för folkkonsten som inspirationskälla. En inventering av
fällar och korgar sätter spår i utställningen ”Långullfällar, täcken och korgar”, som visas på Västerbottens museum 1981. ”Tradition och förnyelse” är tema för en seminarieserie 1989 på
Skellefteå museum. Om mötet mellan gammalt
och nytt samtalar en formgivare, en arkitekt, två
konstnärer och en kulturskribent – Barbro
Grytnäs, Mikael Löfström, Gunilla Skyttla, Rai67

ne Navin och Gunilla Lundahl – som också bidrar till en utställning med samma tema på Skellefteå museum 1990. Den följs redan året därpå,
av en utställning med traditionell slöjd från museer i Västerbotten, Österbotten och Estland. På
Västerbottens museum visas gammal slöjd ur de
egna samlingarna i utställningen ”Föremål till
fest, gammal och ny slöjd för festliga stunder”.
Inför den stora utställningen ”Slöjden är här
– Slöjden är härlig” på Liljevalchs konsthall när
Stockholm är Europas kulturhuvudstad 1998,
bildas flera arbetsgrupper med slöjdare från
hela landet som gör djupdykningar i museernas
samlingar och sedan bearbetar vad de sett. Utställningen ger, liksom ”Former och Formare”,
upphov till en debatt i tidskriften Hemslöjden
6, 1998 om konsthantverkarnas och slöjdarnas
relation till varandra och till traditionen.
Debatten inleds av Kerstin Gustafsson, slöjdare och utbildare, som undrar:

Varför är viss hemslöjd fel? Den stora hemslöjdsutställningen på Liljevalchs i sommar
har förstärkt mitt intryck av tidens stora
slogan ”nyskapande trender av trendfolket”.
Jag är trött på slöjdspråket som talas med
dubbla tungor. /…/ Jag vill påstå att det är
den designade tillvaron som tagit död på
människors egen skapande förmåga. /…/
Slöjd är ett sätt att leva /… / Slöjd är
enstaka människors eget hantverk.
Petra de Verdier, utställningsvärd, utbildad på
Konstfack:

Jag håller med om att det finns en ”trend”
om du vill kalla det så, att börja titta
tillbaka och söka våra rötter. /…/ Jag tror
det är en längtan och en nödvändig vänd-
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ning som vi tar för att inte springa ifrån oss
själva. /…/ Det kan komma något positivt
ur det. Det finns personer som utvecklar och
förnyar, som gör det på ett bra sätt.
Berit Thorburn, slöjdare och informationsansvarig på Bohuslandstingets hemslöjdsavdelning:

Jag hoppas att hela processen har varit ett
givande och tagande mellan alla inblandade, jag hoppas att vi som känner oss
berikade låter den känslan smitta av sig
till andra…
Katarina Olsson, utställningsvärd och utbildad
på Handarbetets Vänner:

Däremot var det många som blev inspirerade och ville ”hem och göra själva”. Med
mycket eller lite kunskap, med mycket eller
lite tid. Intresset finns och någonstans måste
man få lov att börja även om slöjd kräver
både kunskap och tid, och måste så få göra.
Unga slöjdare
Hand i hand med intresset för folkkonst går nyfikenheten på gamla tekniker, material, verktyg
och redskap. Unga slöjdare fördjupar sitt kunnande och specialiserar sig. Metervaror ersätts
av unika textilier och snickerislöjd av handaslöjd. Samtidigt får nya tankar kring slöjden
fotfäste, då gräs, mossa, blommor, blad och
kvistar används i ett skapande utan regler och
krav, en förgänglig slöjd som sätter fantasin i rörelse lockar barn och vuxna. Också papper och
återbrukat material av allehanda slag kommer
till användning i parafraser på gamla tiders
grannlåt i festdekorationer och bruddräkter
skapade ur en skönhetslängtan i en tid då det
rådde knapphet och brist. I dag inspirerar den

Många slöjdtekniker lärs ut, pojkar knypplar
och flickor täljer, hos de unga finns inga förutfattade meningar. Miljön är viktig, slöjden skall
bjuda på en helhetsupplevelse. På Hultsfredsfestivalen har hemslöjdskonsulenten Mats Pallin och unga slöjdare en slöjdverkstad sedan
1980-talet. På 2000-talet turnerar utställningen ”Slöjdcirkus”, som bjuder barnen på teater,
musik och slöjd. I Västerbotten har föreningen
en konsulent för barn och ungdom som bland
annat ordnar slöjdläger förlagda till kulturhistoriska miljöer vilket förstärker upplevelsen.
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till en lekfull slöjd men också till nya eftertänksamma konstnärliga uttryck och livsmönster.
Barn och ungdomar inbjöds till kurser och
slöjdaktiviteter på Gammlia och och Västerbottens museums Minimusverksamhet redan på
1970-talet i ett samarbete mellan hemslöjdsföreningen och museet. Men det skall dröja ända
fram till 90-talet innan barn- och ungdomsverksamheten blir ett centralt uppdrag för hemslöjdsföreningarna och konsulenterna. I en rad
projekt byggs erfarenheter upp om hur man kan
väcka intresse för slöjd bland barn och unga.

Från utställningen ”Självklart” på Västerbottens museum, 2009.
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Hemslöjdsföreningen ser med sina ungdomssatsningar framåt. Hemslöjden finns där
för de unga ”Kravallslöjdarna” att göra uppror
mot och lära av. Och nu när gränserna mellan
olika konstyttringar överskrids fortsätter Hem-

slöjden generöst att stå för både kunskap och inspiration. Kanske har detta kunskapsarv blivit så
”självklart” att man inte längre tänker på vilka
insatser som ligger bakom dess livskraft. Om
dessa finns oändligt mycket mer att berätta…

Läsa vidare
Enander, Bo: Västerbottens läns hushållningssällskap 1814 – 1914, 1933
Gustafsson, Bengt & Sundqvist, Wille Träsvarvning enligt skärmetoden, 1984
Hallencreutz, Carl Fredrik; Lindin, Leif & Rydving, Håkan Andreas Wilks: samepolitiker och salvationist, 1983
Hampusson Huldt, H. & Hoving, Folke Mönsterbok för lapsk hemslöjd i Västerbottens län, 1920.
Återutgiven i Västerbotten 3 och 4 1970
Hemslöjdskommitténs betänkande 1917 del I och II, 1918
Holmström-Vifell, Ingeborg ”Skörd och efterskörd: intryck från sommarens textila hemslöjdsutställning”
Västerbotten, 1929 s 162–67
Hörlén, Mattis ”En ny serie ryamönster” Hemslöjden, 1956 s 137–41
”Rotkorgar” Västerbotten 4, 1983
Lindholm, Anette Boken om Viola, 2007
Lundahl, Gunilla ”Slöjder och slöjdare” Västerbotten 2, 2004
Lundholm, Karin och Ågren, Katarina Näverslöjd, 1970
Lundholm, Karin och Ågren, Katarina Fårskinn, 1984
Strömberg, Elisabeth ”Textilt hemarbete i Västerbotten” Västerbotten, 1936 s 111–27
Sundqvist, Jögge Slöjda i trä, 2002
Sundqvist, Wille Tälja med yxa och kniv, 1988
Svartengren, T. H. ”Bandskeden” Västerbotten, 1923 s 201–12
”Tre Träslöjder” Västerbotten 3, 1972
Västerbotten: tidskrift för Västerbottens läns hushållningssällskap, 4, 1947 6 3. 1948
Västerbottens läns hemslöjdsförening 1909–1919
Västerbottens läns hemslöjdsförening 1909–1949
Ågren, Katarina Tovning: att göra ﬁlt av ull: sockar, vantar, mössor, hattar och fria dekorativa textilier, 1976
Ågren Katarina ”Om tillverkning av platt tenntråd” Västerbotten 2, 1980
Ågren, Katarina ”Västerbottniska textiltraditioner” Västerbotten 3, 1998

70

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
15 januari 2011.

Kungliga Operan spelar Arnljot

Peterson-Berger står staty i Döbelns park i
Umeå.

I år är det 100 år sedan Kungliga Teatern
i Stockholm – i dag Operan – spelade
Wilhelm Peterson-Bergers ”Arnljot” för
första gången. Detta ﬁrar man med att i
slutet av året göra en konsertuppsättning med fyra sångare av verkets andra
akt. Operan har kvar kulisserna och originaldekoren, vilket kommer att bli en
teaterhistoriskt unik inramning.

Under perioden 1910-1960 spelades
Arnljot minst ett par gånger årligen på
Operan. I många år har denna opera
också framförts som talspel på Frösön.
Wilhelm Peterson-Berger föddes 27
februari 1867 i Äskja by i Ullånger, Ångermanland. Hemmanet hörde till de
större i byn och jordbruket kombinerades fram till 1907 med ett gästgiveri.
Wilhelm var äldsta barnet till lantmätare Olof Peterson och Soﬁa Wilhelmina
Berger, båda från Dalsland. Familjen
ﬂyttade på 1860-talet till Ångermanland. Efter några år bar det av till Umeå
och när Wilhelm var sex år ﬂyttade familjen till Nedre Åbyn i Burträsk. Efter tolv år
vände de åter till Umeå. Wilhelm tillbringade sin sena ungdomstid i Umeå
där han också tog studenten. Därefter
studerade han komposition vid musikkonservatoriet i Stockholm i fyra år, vilket
också ledde fram till en organistexamen.
Sedan blev det studier i Dresden några
år. Efter hemkomsten ﬁck han en tjänst
som musik- och språklärare i hemstaden Umeå. Under denna tid var han
också dirigent för Umeå musiksällskap.

År 1895 ﬂyttade Peterson-Berger till
Stockholm, där han blev musikkritiker
vid Dagens Nyheter. Han ansågs som
mycket hård och hans skarpt formulerade kritik ﬁck många stora stjärnor på
fall. Han gick därför under namnet ”Peterson-Arger”.
Peterson-Berger nådde som tonsättare stor popularitet. De mest folkkära
styckena ingår i samlingarna Frösöblomster, till exempel ”Vid Frösö kyrka”
och ”Sommarsång”. Han var också operatonsättare med Arnljot som ett av de
mest kända verken, det kan rentav ses
som en av Sveriges nationaloperor.
SEVED JOHANSSON

Skylt på Kungsgatan 97 i Umeå.
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I nästa
nummer …
Under det kommande året fokuserar Västerbottens
museum alldeles särskilt på de samiska kulturarven.
Tidskriften hänger förstås på och landar med det
första numret 2011 lagom till samiska veckan som
börjar 5 mars, då det nordsamiska vistet invigs på
Gammlia. Om detta viste och de två som redan
uppförts berättar Britta Lindgren-Hyvönen. Gunilla
Lundahl skriver om den samiska byggnadskonsten,
Henrik Barruk om samiska språk och Gudrun Norstedt
om lappskattelanden. Dessutom handlar det om
projektet ”Det samiska rummet” och om andra
aspekter på samiska kulturarv i länet och på museet.
Njalla vid det nordsamiska vistet på Gammlia.
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Förra året, 2009, fyllde Västerbottens läns hemslöjdsförening 100 år. Jubilaren
hyllades med den stora sommarutställningen ”Självklart” på Västerbottens
museum. I år fyller man alltså 101. Vid den åldern får man ﬁnna sig i att uppmärksammas även när åldern inte alltid är jämnt delbar med tio.
Årets sista nummer handlar om hemslöjdsföreningens historia. Och vem
kunde vara mer ämnad att nedteckna denna än Katarina Ågren. Under fem
decennier har hon arbetat med hemslöjd och hantverk i olika sammanhang:
på länsmuseet, inom hemslöjdsföreningen och som redaktör för tidskriften
Hemslöjden. Det har blivit en lång rad utställningar, artiklar, inventeringar,
ﬁlm- och fotodokumentationer.
Katarina Ågren talar alltså av egen erfarenhet, och skildrar historien från sitt
perspektiv. Någon saknar kanske somligt, som vi får avstå ifrån till förmån för
en personlig inifrånskildring.
Texten är delad i sju kapitel. ”Slöjd under nödår och depression”, handlar om
förhistorien, föreningens bildande 1909 och om den textila slöjden som varit
ryggraden i föreningens historia.
Kapitlet ”Rotkorgen skötebarn och stolthet” beskriver konsten att göra korgar
av björkrötter, och berättar om byn Rönäs i Tärna som intar en särställning inom
detta hantverk.
I ”Trä och hornslöjd” möter vi Samuel Samuelssons fågelskålar och mästaren
Kniv-Elis ﬁnskurna hornarbeten.
”Sameslöjd” har en självklar position inom hemslöjdsrörelsen. Särskild
uppmärksamhet riktas mot Mönsterbok för lapsk hemslöjd i Västerbottens län.
I kapitlet ”Gamla tekniker kommer till heders” berättas bland annat om
näverslöjd och tovning.
”Träslöjden vinner terräng” handlar förstås om Wille Sundqvist och Bengt
Lidström. Här läser vi också mer om korgtillverkning.
Det avslutande kapitlet ”Folkkonst och modernitet” diskuterar de senare årens
utveckling och öppnar en förhoppningsfull dörr öppen mot framtiden.
I Nära notiser berättar Seved Johansson om Wilhelm Peterson-Bergers opera
”Arnljot” som fyller hundra och sätts upp på Operan i Stockholm.

JANNE HELLGREN
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