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FOLKKONST KULTUREN 2009 

Det är en glädje att få presentera Kulturens samlingar av sydsvensk 

folkkonst i denna årsbok och i nya utställningar på Kulturen! Folk

konstsamlingarna tas nu fram ur magasin och förbereds för att 

tillgängliggöras i utställningar i flera hus på museiområdet. Kulturen 

har Sveriges största samlingar av kulturhistoriska föremål från södra 

Sverige, varav en hel del kan betecknas som folkkonst eller allmoge

föremål. Många av föremålen har aldrig tidigar varit utställda, vissa 

har inte visats på många år och en del viktiga föremål visas nu i ett 

nytt sammanhang. 

D et har väl inte undgått någon att folkkonst, allmoge och slöjd är 

trendigt just nu liksom allt som förknippas med design. Intr sset för 

inredning är stort och särskilt intresset för att inreda med allmoge eller 

folkliga möbler. Vi vill inspirera till att se på folkkonstens m .. bler och 

föremål på nytt sätt. D essutom vill vi sprida kunskap om föremålen 

och om hur de kan brukas och lyfta fram flera sätt att tolka föremålen 

på. Samlingarna ska användas, de ska ha betydelse som inspiration för 

en dialog mellan samtiden och historien. Vi vill visa på kulturarvets 

relevans för samtiden och för samhällsutvecklingen. Den äldre folk

konsten har länge fungerat som inspiration för konsthantverkare och 

formgivare. Folkligt skapande och återbruk är självklara ingredienser 

i det unga modet. D e krav som idag ställs på funktionell design utgår 

inte från nya behov, det var giltiga frågor som ställdes redan när folk

konstens föremål skapades i det gamla bondesamhället. I vissa fall 
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måste vi återvinna gammal kunskap för att gå vidare. Materialet, om 
det så var ek, en, eller ask, användes så smart som möjligt och dess 
specifika egenskaper togs tillvara. Återbruk och hållbarhet liksom 
ekonomi var viktigt. Skaparglädjen var en drivkraft då och är det ju i 
hög grad fortfarande! 

Snidat, smitt, målat, vävt, skuret, snickrat eller kanske broderat. 
Änglaskåp, dräktsilver, skäkteträn, jynnen och broderier såväl som 
bonadsmålningar, virkade dukar, skrin, agedynor, krus och en och 
annan pärlplatta. Det är bara en del av det vi nu lyfter ut ur magasinen 
och in i denna bok och dessutom in i utställningsytor på Kulturen. 
Det är tt fantastiskt sydsvenskt folkkonstmaterial som finns på 
Kulturen och som är allas vårt gemensamma kulturarv! 

Denna årsbok omfattar såväl det äldsta t lkkonstmaterialet som 
dagens skapande ur olika infallsvinklar. Från funderingar kring vad 
Folkkonst egentligen betyder via Ålderstrappan till Hot Rodbilar! 
Mycket nöje! 

Anki Dahlin & Charlotte Akerman 
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Eva och Adam i paradiset. Detalj av agedyna eller åkdyna, yllebroderi, från Oxie härad, Skåne. KM 3921 

Nedan KM 21487, KM 3, KM 37339, KM 91532, KM 1963, KM 72152, KM 48732 
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Halslås av silver med stenar av glasfluss som tillhört Henriette Coyet, 

som ofta och gärna bar sin folkdräkt från Bara härad, Skåne. 

Tillverkat av John Delcomyn i Malmö 1913. Nyförvärv 2008. KM 91533 



Johan Knutsson 

"EN ARFSLOTT, SÅ ÄDEL SOM DENNA" 
Om folkkonst, slöjd och regional identitet 

Friherrinnan Henriette Coyet, slottsfrun på Torup, har en särskild 

plats i den skånska hemslöjdsrörelsens historia. Kanske var hen

nes största insats praktverket Gammal allmogeslqjd från Malmöhus 
lå'n, utgiven i åtta rikligt illustrerade häften 1916. Citatet i rubriken 

är hämtat därifrån. Och det hon syftade på var förstås den skånska 

textiltraditionen, som på ett för tiden typiskt vis presenterades som 

resultatet av "skånsk natur och folktemperament". Idag skulle vi 

knappast ha uttryckt oss så. Men om vi förutsätter att Coyets avsikt 

var att framhålla den skånska textiltraditionens betydelse i det regionala 

identitetsbygget hade vi förmodligen varit helt överens med henne. 

Folkkonsten och slöjden "upptäcks" 
Ar 1840 utgavs på Hiertas förlag i Stockholm En restur genom S1verige. 
Geografisk låsbok fa'r ungdom ef alla stånd, till befordran ef kännedom om 
Få'derneslandet. För författaren framstår Halland, Skåne och Blekinge 

som ett område rikt på det mesta: skog och slätt, berg och dalar och 

långa sandstränder; ett område där nord möter syd, där "Wintrarna 

äro lindrigare, wåren ankommer förr, och sommaren warar längre". 

På de tätt satta pocketsmå sidorna får läsaren veta mycket om jord

månens beskaffenhet, de viktigaste näringarna, antalet hantverkare 

i städerna, de märh.'Värdigaste kyrkorna och herrgårdarna - men inget 

om det vi skulle kalla folkkonst, slöjd och folkligt byggnadsskick. 
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I kåne o mtalas H öganäs stenkolsgruvor och skifferbrytningen 

i Andrarwn. M n de skånska allmogekvinnornas textiltillverkning som 

då blomstrade som bäs t nämns inte med ett ord. 

Vi får ta oss ytterligare några år fram till mitten av 1800-talet innan 

böndernas folkkonst och slö jd börjar bli sedda som delar i olika 

områdens särar t. O ch det sker med de tidiga museipionjärerna och 

r sand antikvarierna. ils Månsson Mandelgren, fö dd och upp

vuxen i skånsk bondemiljö, fo r vid fl era till fällen 1846-1865, delvis 

på statsbidrag, landet runt i förs ta hand för att dokumentera kyrkor. 

Men studierna kom också att omfa tta mycket annat. Byggnadssätt, 

inrednings- och möbelkonst, dräkt, slö jd, jordbruksredskap och 

tradi tionsfirand hörde till det han antecknade och tecknade. I Skåne 

avbildar han korsvirkeshus med risAätade gavelfält vid Öv dskloster 

och den "ogifta gvinnans Sommar D ragt" i Väsby, den socken han 

själv kom ifrån. 

Parallellt med detta skruvades de nationalromantiska tongångarna 

upp. Och i detta omsorgsfulla bygge av den nationella självbilden 

tog man särskilt fas ta på allmogens materiella kulturarv. D et folkliga 

byggnadss ki cket, folkdräkterna, slöjden och folkkonsten lämpade sig 

att visa i sn1ginteriörer, levandegjorda med hjälp av folkdräktsklädda, 

illusoriskt naturtrogna vaxdockor. D et hela passade som hand i handske 

för de nya mediala arenorna - museerna och de stora världsutställ

rungarna. 

Den praktfullt smyckade bruden från Ingelstad härad med följe . Georg Karlin lät tillverka de här 

dockorna till de tidiga utställningar som ordnades av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. 
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En stolpknapp och ett striglakors som tillhört Henriette 

Coyet. Nyförvärv 2008. KM 91539, KM 9 1537 

Folk.konsten och slöjden på världsutställningarna 

Utställningar där olika nationer möttes i fredlig tävlan och för uppvis

ning av det egna landets industri, jordbruk, turistnäring och så vidare, 

avlös te varandra med ungefär 5-10 års mellanrum under hela andra 

hälften av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Budskapet hand

lade mycket om att lansera en nationell identitet för en internationell 

publik. I valet av sådant som på något sätt kunde ses som specifikt 

för det egna landet låg allmog kultur n närmast till hands - det som 

i andra länders ögon kunde verka exotiskt, egenartat och främmande. 

Utställningen i Wien 1873 bidrog i särskilt hög grad till att rikta 

blickarna mot den nationella textila hemslöjden. Tidningsreferat och 

rapporter vittnar om d n betydelse som just 1873 års utställning hade 

för upptäckten av den svenska allmogens textilskatt med dess "allt 

för länge förbisedda ursvenska mönster" (Tidskrift för Hemmet 

1873:154). Det sades inget ~m var i Sverige de utställda textilierna 

kom ifrån - bara att de var "allmogearbeten" utförda av "Qvinnan af 

folket" (Tidskrift för Hemmet 1873:44). Det intressanta just då var 

ju trots allt att i det internationella mediabruset framhålla det nationellt 

svenska, inte det regionala. Men gissningsvis var det de skånska textilierna 

som dominerade. Det var de som redan då utan konkurrens var de 

m st uppmärksammade. 

Folk.konsten och slöjden vässar den regionala profilen 

1873 års utställning i Wien hade presenterat svenska allmogetextilier 

som uttryck för en nationell särart. Den regionala framträdde desto 

mer i den länsvisa presentationen av hemslöjden på den Allmänna 

konst- och industriutställningen 1897 och på den Allmänna konst

industriella utställningen 1909, båda på Djurgården i Stockholm. 
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Vid den Baltiska utställningen i Malmö 1914, exakt hundra år efter 

bildandet av det skånska hushållningssällskap t, visade ett drygt tjugotal 

fö reningar och enskilda företag från hela landet upp sin slöjd i en 

generalmönstring av det bästa från norr till söder. För de sydsvenska 

landskapen blev det en triumfatorisk manifestation av framför allt 

Mahn öhus och Kristianstad läns starka ställning på den textila slöjdens 

områd . 

I argumentationen vid de möten i utställningskommitten som 

fö regick 1914 års utställning saknas de bombastiska lokalpatrio tiska 

tongångarna. D et handlade mer om att framhålla Malmö som storstad 

på frammarsch och med internationella kontakter som gjorde platsen 

särskilt lämpad för en ny stor, utställning, lika stor eller större än den 

i Stockholm 1897. D äremot var det med storvulen självsäkerhet som 

Stina Rodenstam, en av hemslö jdsrörelsens pionjärer, hävdade att 

Skåne, som " i så många afseenden bland Sveriges landskap intager 

främsta platsen" också gör det "i fråga om hemslöjd, särskilt den textila" 

(Rodenstam 1915:614). D et var i den skånska avdelningen på den 

Baltiska utställningen man kunde finna "det praktfullas te, färgrikaste, 

mest mångsidiga och på samma gång det i tekniskt afse nde mest 

fulländade". 

Här kunde man bland annat möta inredningstextilier av Bengta Eskilsson 

och Cilluf O lsson. Genom sin tidigare medverkan vid 1897 års stock

holmsutställning och världsutställningen i Paris 1900 - där de båda 

fick guldmedalj - hade de varit med om att sprida ryktet om den rika 

skånska textiltraditionen till en bred allmänhet även utanför Skånes 

och landets gränser. 
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Museerna och den regionala särarten 
Georg Karlin, Kulturens grundare, hade utblickar och förmåga att se 
den sydsvenska kulturen i ett internationellt, ja rent av globalt, sam
manhang. I det regionala perspektivet strävade han efter att tydliggöra 
det för de olika sydsvenska områdena karaktäristiska. I ett nationellt 
perspektiv hade också Nordiska museet och Skansen med sina pre
sentationer av hela landets folkliga kulturarv en stor betydelse för 
synliggörandet av det områdess.pecifika i folkkonsten. Som Stina 
Rodenstam uttryckte det: " ... för att rätt kunna fatta den ortskaraktär, 
som utmärker slöjden i den egna bygden, måste man också bli i till
fälle att göra jämförelse med andra trakters produktion" (Rodenstam 
1927:71). Och den möjligheten fann hon just på Nordiska museet 
med dess landskapsvis ordnade utställningar, som sedan invigningen 
av den nya byggnaden på Djurgården 1907 lockat stora skaror av 
hemslöjdsintresserade. 

Det hade börjat redan på Drottninggatan i Stockholm, i de lokaler 
där Nordiska museets grundare Artur Hazelius hade ordnat sina 
utställningar, som då, på 1870-talet, ännu gick under namnet 
Skandinavisk-Etnografisk Samling. Här kunde besökaren möta en 
värld långt bortom Drottninggatans larm, en värld gestaltad i en rad 
utvalda utomhusscener och stuginteriörer, befolkade med naturtrogna 
vaxdockor i folkdräkt. Skåne representerades av en interiör från 
Ingelstad. Den återskapades sedan i den nya museibyggnaden på 
Djurgården 1907, där den också fick sällskap av ytterligare en skånsk 
interiör, från Skytts härad. 
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Halland representerades i museet vid Drottninggatan av en interiör 
från en ryggåsstuga med bonadsmåleri och väggfast bänk i vran. 
Interiören, förmodligen den mest kända och oftast reproducerade, 
visades också på världsutställningen i Paris 1878, där den "ådrog sig 
vhlförtjänt uppmärksamhet", enligt samtida vittnesbörd (Andersson 
1978:136). Utställningskonceptet med hela stugmiljöer upprepades vid 
den lantbrukshistoriska utställningen i Malmö utställningssommaren 
1914 med tre tillfälligt uppförda ryggåsstugor från 1700-talet, fyllda 
med originalföremål. 

Det sydsvenska allmogehemmet 
I utställningar, forskning och litteratur spreds bilden av det för Syd
sverige karaktäriserande i fråga om bostadsskick och heminredning. 
Och i den bilden har möbler med koppling till den sydsvenska textil
traditionen haft en särskilt stark förankring. Kistorna var förvarings
plats för hemmets textilier, för alla de "täcken, agedynor, drättar och 
jynnen i konstvävnad, som i den skånska allmogens hem brukats både 
i helg och söcken, och som ... spritt hemtrevnad och en måhända 
omedveten konstnjutning" (Coyet 1922:1) och som långt fram i tiden 
"bevarats under lås och bom i hemmens tunga, blomstermålade bröl
lopskistor" (Coyet 1916:8). 

I exponeringen av de sydsvenska textilierna på 1914 års utställning 
ingick flera autentiska gamla målade kistor som för att understryka 
sambandet mellan textil rikedom och kistans traditionella roll som 
textiliernas förvaringsplats. En älfylld kistkammar ar n måttstock 
på hemmets välstånd. Och medan man i övriga delar av landet över-

Här visas en stor mängd skånska t tilier i olika tekniker 
vid Skånska textilutställningen i Köpenhamn 1886. 
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gav kistan till förmån för de mer modebetonade stora förvarings

skåpen så fortsatte man i de södra landskapen att värna ki stan som 

en traditionsrik möbel med ett starkt symbolvärde. D alarna har sitt 

skänkskåp med kurbitsmåleri och Jämtland har sitt med draperi- och 

blomstermotiv. Sydsveriges mest typiska allmogemöbel är den målade 

kistan, vars olika bygdekaraktäristiska inslag från Blekinge i öster till 

Halland i väs ter är noggrant kartlagda. 

D e högryggade karmstolarna med armstöd och halmsits var specifika 

för den sydsvenska möbelkulturen. I Skåne kallades de för "lännastolar" 

och försågs vid högtidliga tillfällen med en sittdyna, ett så kallat jynn 

eller hyende. D e har tillkommit under påverkan från olika håll: kron

stolar av engelsk modell tillsammans med en ornamentik som hämtats 

från såväl sättugnsplattor som från de riksvapen med k-ungliga emblem 

och heraldiska lejon som blev så vanliga i de sydsvenska kyrkorna 

efter försvenskningen (Knutsson 2001 :145). Fas t det var ing t man 

framhöll i de tidiga museivägledningarna. D är betonade man hellre 

de riktigt ålderdomliga dragen, som karvsnittsdekoren och de höga 

uppskjutande ryggstolparna (Karlin 1918:338) . 

I den svenska allmogens möbelhistoria har renässansen spelat en 

avgörande roll - främst genom de kyrkliga inredningarnas påverkan. 

Och det gäller inte minst det sydsvenska området. I de före detta danska 

landskapen är det färgsättningen och formspråket hos den danska 

renässansens kyrkoinredningar som satt sin prägel på bland annat de 

hörnskåp med öppen mellandel som i sydvästra Skåne tillverkades 

under några decennier kring 1800-talets mitt. D essa så kallade änglaskåp 

kom tidigt att inbegripas i bilden av det typiskt skånska bohaget. D en 

grafi ska for mgivningen av o mslaget till Svenska Turisiflireningens 

Arsskrift 1919, med Skåne som tema, visar en fri ko mposition av 

Ossian E lgs tröm. D är samsas flam skvävnadsmönster med detalj er 

hämtade från änglaskåpen, som renässansens tvåbandsAäta, "kattasvans" 

eller "ingelstadsAäta" och den änglafigur som gett skåpet dess namn. 
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De sydsvenska textilierna 
Det är en sak att idag definiera något som typiskt skånskt, blekingskt, 

småländskt eller halländskt. Svårare är det att bilda sig en uppfattning 

om när medvetandet om något ortskaraktäristiskt vuxit fram, hur och 

bland vilka. Och hur lång tid tar det innan en företeelse som till exem

pel dalahäst eller järvsöskåp blir så inpräntad i var mans medvetande 

att det är dags att lansera den som symbol för ett område eller en ort? 

Vad som tidigt allmänt framstod som säreget för Sydsverige, i syn

nerhet Skåne, var områdets textilkonst. För den folkbildande Tobias 

orlind, som i sin Allmogens lijl 912 avhandlade hela landets allmo

gekultur, framstod Skåne som det landskap där "De egentliga konst

väfnaderna ha fått sin hufvudsakliga utb~dning" (Norlind 1912:243). 

Enligt honom var detta något man kunde tacka områdets "välmåga" 

för. Det ingick i tidens tänkesätt att förklara en rik folkkonst med ett 

allmänt välstånd, och att uppfatta hemslöjden som folkets eget sätt 

att "tolka de svenska bygdernas särdrag" (Coyet 1916: 7). 

Och här är vi tillbaka till Henriette Coyet i artikelns början. Föreställ

ningen om ett samband mellan ett områdes natur och egenskaperna 

hos människorna som lever där var starkt etablerad under 1900-talets 

första decennier. Ur Skånes "växlande naturförhållanden är provinsens 

slöjd framsprungen", som Lilli Zickerman uttryckte saken i Svenska 
Turisifrjreningens årsskrift 1919. Hon utvecklade r sonemanget i sitt 

arbete Sveriges folkliga textilkonst 1937: "Det bördiga Skåne tyckes 

ha haft de kraftigaste färgerna, starkast i välmående trakter, mera 

dämpade i de kargare" (Zickerman 1937:14). 

Foto från Industri- och slöjdutställningen i Helsingborg 1903. 

Kulturens arkiv XXI: 127 
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Konstnären Jakob Kulle hade för Handarbetets Vänners räkning 

i Stockholm på 1870-talet dokumenterat det sydsvenska textila 

kulturarvet. Ute i bygderna hade han lärt sig de gamla arbetssätten 

_ och knutit kontakter med traditionsbärare. För den internationella 

uppmärksamheten svarade i första hand den österrikiske konsthisto

rikern Jacob Falke som inför en samling skånska allmogevävnader lär 

ha uttryckt sin beundran och uppfattning om deras lämplighet som 

mönster för hela den europeiska konstindustrin (Frick 1978:72). 

Tidigt har alltså textilkonsten fått sin plats i det sydsvenska identi

tetsbygget, i allmänhetens och omvärldens ögon, "varit känd och 

uppskattad både inom och utom vårt land", som Henriette Coyet 

1916 kommenterade. Georg Karlin kallade den för "vår provinsiella 

slöjd par preference" (Karlin 1890:32). För honom var Skånes textila 

folkkonst "av en omfattning och ett skönhetsvärde, som endast äger 

sin motsvarighet eller överträffas av orienten" (Karlin 1918:331). Och 

tidigt blev allmogetextilierna ett huvudnummer inte bara i Kulturens 

utställningar utan också i den verksamhet som kom att bedrivas vid 

museets Konstslöjdsanstalt. 

I likhet med så många av Hälsinglands rika storbondgårdar har de 

skånska böndernas intresse för sitt eget folkliga kulturarv också varit 

förhållandevis stabilt. I Skåne, bland de skånska bönderna, tyckte 

åtminstone Henriette Coyet sig kunna skönja en mer pietetsfull 

omvårdnad "om sina släktklenoder, än hvad fallet varit inom andra 

svenska hem" (Coyet 1916:8). 
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För många utgör det sydsvenska bonadsmåleriet idag en lika självklar 

del i den sydsvenska folkkonsten som det textila kulturarve t. På 

H allands museum har det alltid haft en framträdande roll. Men synen 

på de målade bonaderna har varit komplicerad och mo tsägelsefull. 

Medan allmogens traditionella textilkonst enligt hemslöjdens etiska 

kod utan undantag ansågs vacker (Danielson 1991 :200) kunde de målade 

bonaderna av smakbedömare och kännare som Karlin underkännas 

som "ett billigt konstlöst surrogat" för stugans dragning med drättar 

(K arlin 191 8:332). D et dröjde länge innan exempelvis den stora gruppen 

av så kallat sunnerbomåleri mer allmänt började värderas och upp

skattas för vad den är, som något mer än bara naiva eller misslyckade 

försök att avbilda verkligheten eller billi~ ersättning för något annat 

och finare. 

Behovet av en regional identitet pås tås o fta vara särskilt viktigt i 

tider av snabba förändringar och globalisering. Men särarten är också 

något som själv förändras i en process av ständigt pågående kunskaps

bygge och omvärderingar, inflöde av nya intryck, invandring och ut

vandring. Så är det idag och så har det alltid varit. Att refl ektera kring 

frågor om den nationella, regionala eller lokala särarten eller identi

teten, hur den ser ut, vad den är uttryck fö r, hur den skapas och av 

vem, är avgörande för vår förmåga att se skillnad på när den används 

för bra syften - eller dåliga. Kulturen ger oss en chans att göra det 

med de utblickar och historiska perspektiv som samlingarna öppnar 

för. Och är det med folkkonsten, slöjden och konsthan tverket i fo kus 

kan det bli en både inspirerande, lustfylld och tänkvärd resa. 
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Caroline Owman 

folkkonst är? 
- When I use a word, Humpty Dumpty 
said in rather a scornful tone, 

it means just what I choose it to mean 

- neither more nor less. 

- The question is, said Alice, whether you can 

make words mean so many different things. 

- The question is, said Humpty Dumpty, 

which is to be master - that's all. 
(Ur Through the Looking Glass av Lewis Carrol) 

Tibetansk gudabild som föreställer Bodhissatva Manjusri, 
som representerar visdom och eftertanke. 
Manjusri tillbeds för att få kunskap och förståelse . KM 71872 
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Folktandvård. Tandläkare Göran Olavi behandlar 

en patient vid Folktandvården i Vellinge, Skåne, 

i början av 1970-talet. Fotograf okänd. 

Ordet folkkonst känns löjligt bekant, men så fort jag ska beskriva det 

Ayr det undan, som en hal tvål, som en skum figur, som en Ayktig 

doft. Jag vrider på det, vänder på det, plockar isär det och sätter sam

man det på nytt, utan att ha blivit mycket klokare. Folk är väl rimligt 

lätt att få grepp om, konst lite värre, fas t det finns trots allt vedertagna 

tolkningar, även om de skiftar med tiden, men folkkonst, folkkonst! 

Vad är det? 

I släptåg med ordet folkkonst dyker en hel hop med andra ord upp. 

Jag tänker: handgjord, ursprunglig, hemmagjord, ful, äkta, primitiv, 

folklig, amatörmässig, vanlig. Ord med olika värden och valörer, sorn 

kanske säger mer o m en egen, individuell tolkning än om ordets 

egentliga betydelse. ssociationerna ger en aning, men knappas t ett 

svar på vad folkkonst är. 

Man kan leka med ordets två delar och kanske i leken få en skymt av 

dess mening. 
Folkkonst, folktandvård, folkvald, folkdans, folktro, folkdräkt, 

folkminne, folkrepublik; med de olika orden skiftar betydelsen av folk 

färg och karaktär. D en trygga, fotriktiga folktandvården klädd i vitt 

står i skarp kontras t till den magiskt mustiga folktron och mystiken 

och hemligheterna som däri ligger fö rborgade. Medan fo lkdräkten 

syns rätt så konkret är folkrepubliken ideologiskt färgad. Folkkonsten 

fo rtfar att gäcka. Kanske är det som med folkvisan. I börj an av 

1800-talet blev den svenska visan till folkvisan. Ordet norpades från 
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tyskans Volkslied och beskrev den anonyma visan, utan kända förfat

tare, som levde bland folket där den gick i arv från en sångare till en 

annan, lite som en visans Robin Hood (Bergsten 2007). 

Likt en ordens obducent sätter jag skalpellen i folkkonstkroppen för 

att försöka finna dess själ. 

Folkkonst är ett sammansatt ord byggt av de två fristående delarna 

folk och konst. Folk och konst är två rotmorfem, morfem som båda 

ensamt kan bilda ett ord. Sammansatta ord kan sammanfogas enligt två 

olika principer, antingen kopulativt eller determinativt. I en kopulativ 

sammansättning är de två leden i det sammansatta ordet jämställda 

som i ordet sötsur, som troligtvis har samma smak som sursöt. Vore 

folkkonst ett kopulativt sammansatt ord skulle konstfolk betyda i 

princip samma sak. Men det gör det ju inte. I en determinativ sam

mansättning finns ett huvudled och ett biled. Vanligen utgör det sista 

ledet huvudsaken. Folkkonst är ett determinativt sammansatt ord där 

konst är huvudled och folk en bestämning av huvudledet. 



2 

I 

s I 

- Vad är det för typ av konst det där? kan man fråga sig. 

- Jo, det är folkkonst. 
En determinativ sammansättning kan vidare vara exocentrisk eller 

endocentrisk. I den endocentriska är det ena ledet hyperonym. Det 

betyder att det ena ordet i princip kan stå för hela sammansättningen. 

I träbåt är träbåten alltid en båt, men båten inte alltid av trä. Alltså är 

båt hyperonym i träbåt som är en endocentrisk determinativ samman

sättning. I en exocentrisk determinativ sammansättning är inget av 

leden hypronymt. Klantskalle är till exempel ingen skalle bestämd av 

prefixet klant~ . Hönshjärna är inte en hjärna i ett fjäderfäs skalle. Och 

så vidare. Folkkonst då? Vore folkkonst endocentriskt så skulle alltså 



Detta tycks emellertid inte alla vara överens om. Om det å andra sidan 

är en exocentrisk sammansättning så är folkkonst INTE konst. Men 

vad är det då? Frågan kvarstår: vilket av orden i folkkonst väger tyngst? 

Folk eller konst? 

Folkkonsten beskrivs vanligen ur två diametralt olika vinklar. Den 

ses antingen som en primitiv oäkting till den riktiga konsten. Eller 

också som den etablerade konstens viltväxande motsats. Har folk

konsten egentligen mindre med konst och mer med folk att göra? 

Konstnären Asger Jorn arbetade med en ide som han kallade 10 000 

års nordisk folkkonst. 

Jorn menade att det bara är av sociologiskt intresse att skilja ut folk

konsten från det han kallade den fria konsten. Hursomhelst var det 

inte utifrån framställningssätten han menade att man kunde se skillna

derna. De nya bilder folkkonsten skapar borde analyseras utifrån sig 

själva, istället för att jämföras med någonting annat. Jorn såg folk

konsten, i vid bemärkelse, som en integrerad del av en miljö, något 

som inte kunde odlas i ett estetiskt drivhus utan måste få växa fritt. 

Han såg inte heller folkkonsten som någon primitiv avläggare till de 

högre ståndens konst utan snarare som dess polära motsättning med 

en tydligt avvikande estetik. Kampen har stått mellan dessa två upp

fattningar, menade han (Weimarck 1980). Och så vände han på begreppet 

om högt och lågt när han sa att folkkonsten var den moderna konstens 

livskälla; folkkonsten som någonting kollektivt och allmänmänskligt 

för den individuella fria konsten att finna inspiration i. 



O fta definieras fo lkkonsten just i relation till konst. D å kan folk

konsten antingen beskrivas som en ädel representant för mo tstånd 

mot det etablerade och ett bevarande av äkta värden i en värld som 

sekulariserats att tillbe individualismen. Men i en negativ jämförelse 

med ko nsten får folkkonsten stå fö r den naiva imitationen av den 

riktiga konsten, en barbarisk variant av det civiliserade. D et är just i 

jämförelsen som folkkonsten får ta stryk. D et kan bero på att folk

konsten många gånger betraktats ur ett ovani frånperspektiv. D et är 

inte folkkonstnärerna själva som givit sig epitetet utan det är konst

vetare som knutit ordet folk till konst när de velat beskriva en avart, 

antingen i positiva termer av äkta och ursprunglig ller i negativa som 

enkel och primitiv. Men synen på folkko0sten som kollektiv kan vara 

både en styrka och en häm sko: en brokig massa av ansik tslös t fo lk 

och konst utan avsändare. Gör vi inte människor av de enskilda folk

konstnärerna så kommer vi inte bara att missförstå folkkonsten utan 

faktiskt hela världen (Glassie 1989). 

Vårt svenska ord fo lk betyder ursprungligen mängd, hop, skara. 

Vanligtvis används det för att beteckna en grupp människor som bor 

i eller härstammar från samma land eller stat. Ibland är det synonymt 

med nation eller folkgrupp, men folk är också ett kollektiv med vissa 

gemensamma drag. Folk används för att skilj a oss från dom. Vi är ett 

folk. D e är ett annat. Är det så folk i folkkonst fungerar? Konst är vi 

och de där är folkkonst, de andra, de udda, de annorlunda, som inte är 

som vi. 
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Konst är knappast lättare att definiera. Konsten är så undflyende. 

Det går inte att titta på ett verk och faktiskt se att just detta är konst. 

ågon måste tala om det genom att ställa ut det i till exempel en 

konsthall eller genom att låta en konstnär signera det. Dess väsen 

måste vara någonting förborgat, som endast estetikerna kan se, liksom 

de ljud endast hundar kan höra (Kennick) . Att ställa ut tt föremål i 

en konsthall är n performativ handling. Det är en handling som inte 

bara beskriver utan också upprättar det den beskriver. 

Konst är inget statiskt begrepp. Det har haft olika betydelse under 

olika tider. Det är ett ord vars betydelse inte bara skiftar mellan epoker 

och kulturer utan också mellan individer. 

Konst kan vara modern konst, hötorgskonst eller ingen konst alls. 

För att inte tala om danskonst, ordkonst och bildkonst. M n folkkonst! 

Är d t n konst som folk har skapat eller är det en konst för folk. 

Vem vet? 

En anonym konstnär, oavsett konstart, kan ta ut svängarna, men 

anonymiteten blir också en hämsko när jag vill ringa in vad folkkonsten 

står för. Både avsändare och mottagare saknas. I detta kan å andra 

sidan en underbar frihet anas. Alla kan ju skapa, alla som har lust! 

Och folkkonstens gränslöshet blir därmed ett av dess främsta redskap. 

Målad stol med halmflätad sits. Märkt JDI 15/8 1836. 
Från Lövestad, Färs härad, Skåne. KM 47503. 

Skor KM 91098. Övrigt omärkt. 
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Semantiken knäcker frågor om ordens språkliga betydelse. Betydelsen 

är ett triangeldrama mellan uttryck, begrepp och det ting eller den 

företeelse som ett ord betecknar. Språklig betydelse är en ack så 

bräcklig konstruktion. I en språklig gemenskap måste man vara någor

lunda överens om vad orden man använder betyder. Ord kan ändra 

betydelse när de associationer ordet väcker skiftar. Semantisk förändring 

speglar kulturell förändring. Nya tankar ger avtryck i språket och 

användningen av orden (Sjöström 2001). Semantisk betydelse är en 

sak, men sätter man språkanvändaren i centrum och flyttar fokus från 

ordets egenskaper till vad talaren faktiskt menar med ett eller annat 

ord då hamnar man i pragmatiken. 

Begreppet folkkonst tycks skifta med användaren. Ibland är det ett 

positivt laddat ord för en genuin, naturnära och äkta estetik. Ibland är 

det något simpelt, ofärdigt och lågt man menar. 

är ett ord skiftar från att ha varit en ganska neutral beskrivning 

av verkligheten till att närmast bli ett skällsord har en pejorativ för

ändring ägt rum. Forskare menar att en sådan förändring har sitt 

ursprung i en eufemism, som i sin tur endast nödtorftigt lyckats dölja 

avsändarens förakt. På så sätt kan en taktlös individ komma undan när 

hon eller han ska beskriva sina åsikter om ett eller annat konstfärdigt 

föremål genom att till exempel kalla det folkkonst. Fast det beror ju 

såklart på vad man menar med folk. Och vad man menar med konst. 

Så ligger de uppradade på det blankpolerade lingvistiska laboratorie

bordet: folkkonstens olika delar medan dess själ, ja, dess själ är någon 

helt annanstans: 
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Karin Schönberg 

VEM GJORDE 
BLOMMORNA PÅ SKÅP OCH DYNOR? 
Om folkkonstens förutsättningar 

Vi har kanske en romantisk syn på allmogekonstens skapare. Vi tänker 

oss bönder som målar och snidar och pryder föremålen omkring sig 

på lediga stunder. Men vem hade tid, vad hade det konstnärliga fö r 

status? Vad köpte man och vad gjorde man själv? Hur smög sig stjärnor 

skurna i trä och målade blommor in i en ofta fattig och tung tillvaro? 

Vi vet inte så mycket om dessa konstnärer och kan ofta bara gissa utifrån 

de förhållanden som kan ha haft betydelse. 

D et fanns ett behov av konstnärligt sm,yckade och välgjorda föremål, 

framför allt för att göra om bostaden till en scen för religiösa högtider 

och minnesvärda fes tligheter och fö r att betona gårdens tradition 

och status. H emmets textilier, kläder och möbler ger tillfällen att 

berätta någo t med dekor och konstnärlig utsmyckning. D et lo kala 

uttrycket är speciellt för den folkliga konsten. D e högre ståndens 

konst inspirerade landsbygdens hantverkare, men samhörigheten med 

byn var säkert minst lika viktig. Därför efterfrågades och skapades en 

bygdens och byns egen formtradition. 

D et är först framåt 1700-talets mitt som man kan urskilj a de folkliga 

fö remålen och traditionerna tydligt. är det gäller äldre tid är det 

svårt att ve ta vad som är folkligt och vad som är bondens respektive 

de högre samhällsklassernas fö remål av det som bevara ts. Frihets

tiden och 1700- talet innebar en börj an till demo kra tisering. Ö kad 

Målat hängskåp från Brånalt, Knäreds socken, Höks härad, Halland. 

MärktASS NMDAnno 1832. KM 37209 
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Låda av ek med skjutlock. Dekorerad med karvsnitt. 
Från Kilhult, Svensköps socken, Frosta härad, Skåne. KM 51 

rörlighet, nya ideer, mer arbetskraft och varor samt fler kontakter 

stimulerade till nya uttryck. Fler bönder blev självägande och adelns 
privilegier blev färre. Enskiftet ledde i Skåne till att mer jord uppodlades 

och skördarna blev större. Under 1800-talet ökade välståndet, speciellt 
på slätten, ytterligare. Utvecklingen av ny teknik innebar i början 
en förnyelse och inspiration för folkkonsten . Allmogens hantverk 
och konst blomstrade som allra mest några årtionden innan det nya 

industrigjorda slog ut hantverk och därmed mycket av den folkliga 
konsten. 

Hemvävt och hemsnickrat? 
Fram till industrialismens genombrott kring 1850-talet tillverkade 
bondefamiljen så mycket som möjligt av det man behövde själv. En 
del av detta dekorerades och fick en mer konstnärlig utformning. Om 

man hade möjlighet så producerades ull och lin på gården. Linnetyg 
vävdes hemma och man sydde skjortor och särkar. Hemvävda ylle

tyger valde man dock ofta att lämna på färgning och svårare skrädderi 
som männens rockar utfördes av byskräddaren. De textilier som skulle 

utsmycka väggar och möbler vävde och broderade man mestadels själv. 
Snickeri var sådant alla män kunde och en riktig dräng skulle kunna 
tillverka olika redskap i trä, medan andra bruksföremål som till exempel 

laggade träkärl var sådant som köptes. Bondefamiljen i Skåne var långt 
ifrån helt självförsörjande vid denna tid. Landskapet, ekonomin, 

människors uppfinningsrikedom och vad som var praktiskt möjligt i 
olika situationer var avgörande. Den äldre folkliga konsten är, om vi ser 
till brukaren, en blandning av hemmagjort, stadsköpt och marknadsvaror. 
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Skrin med målad dekor från Femsjö socken i Västbo härad, Småland. 

Dekoren på lockets insida uppvisar likheter med bonadsmålningar. Daterad 1761. KM 4136 



I staden tillverkades bland annat lergods, silversmide och olika typer 
av metallarbeten av utbildade specialister inom skrået. Stadshantverket, 
där skråväsendet tog hand om utbildning och bestämde vem som fick 

utöva det, hade stöd av lagar och överhet. ya uppfinningar, impulser, 
stilar och former tillkom genom gesällvandringar utomlands och 

kontakter med andra städer och gjorde att stadshantverket inte, hade 
byhantverkets tydliga lokala prägel. I södra Sverige var det ganska 

vanligt att skrå- och stadshantverk nådde ut till folket. Stadens hant
verkare vände sig inte bara till stadens borgare utan även till kunder 
på landsbygden, med föremål gjorda speciellt för den folkliga smaken, 

som till exempel tröjspännen i silver med ålderdomlig form. Till staden 
kom landsbygdens befolkning för att köpa nödvändiga saker som salt, 

kryddor, utländskt kläde och siden. Här omvandlades böndernas allt 
större överskott av säd till pengar för skattens betalande. 

1700-talets merkantilism innebar många hinder för en friare pro
duktion. Man ville att hant:v'erk skulle specialiseras och koncentreras i 
städer och vissa faktorier. Man hindrade rörligheten för att säkerställa 
arbetskraft till jordbruket och förhindra lösdriveri. För att resa krävdes 

alltid pass med försäkran att man var pålitlig och där syftet med resan 
angavs. 

Mellan ytterligheterna tillverkat i hemmet och skråtillverkat fanns 

ändå flera andra möjligheter att försörja sig på hantverk. Somliga med 
skråhantverkarens utbildning kom av olika anledningar att arbeta 
utanför städerna. Man vet att möbelsnickare med mästarbrev ibland 
arbetade på landet - kanske för att få fler kunder. Andra fick förmodligen 

aldrig möjlighet att starta en egen stadsverkstad. Att ge sig iväg på 
gesällvandring var ett vågspel. Det finns uppgifter om trasiga och 

slitna gesäller som vandrade länge utan att få plats någonstans. Ju längre 
tiden gick desto svårare blev det att bli antagen hos någon mästare. 

Del av agedyna eller åkdyna, rölakan, Torna härad, Skåne. KM 81953 
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Bygdens hantverkare 
Vissa hantverkare som skomakare, skräddare, snickare och smeder kunde 

få tillstånd att arbeta för bygdens behov som sockenhantverkare. 

Landshövdingarna hade rätt att på sockenstämmans rekommendation 

bestämma om tillsättning av de hantverkare som bedömdes som nöd

vändiga. Sockenhantverkaren skulle betala en avgift till skrået i staden 

och han skulle visa intyg på att han hade gått som lärling och behärs

kade yrket. Godsen och adeln hade rätt att hålla egna hantverkare för 

sina egna behov. 

I sydöstra Skåne blir skäkteträna breda och lämnar en stor yta till blomdekoren. 
Skäkteträ från Östra Benarp i Frosta härad, Skåne, med målad och skuren dekor. 
Märkt EJD 1840. KM 2874 
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Bönder och även äldre indelta soldater hade rätt att skattefritt för sin 

försörjning sälja vissa enklare slöjdprodukter som man själv tillverkat, 
men man förbjöd införsel till städerna av finare snickeriarbeten. En stor 

del av de hantverkare som arbetade på landet var jordlösa torpare och 

backstugusittare. De hade inget annat val än att försörja sig på olika 
hantverk, lagligt eller ej, eller att ingå i reserven av arbetskraft till 

bondgårdarna på slätten. 
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Brännornerade askar i svepteknik. 
KM 2900, KM 16403, KM 12069, KM 9056, KM 43023, KM 43198 



Genom att studera hur ett hantverk är utfört i detalj kan man hitta 

vissa ledtrådar, som kan säga om det är gjort av en skråhantverkare 

eller en bygdehantverkare. Den folkliga hantverkaren var tvungen att 

anpassa det han ville göra efter de möjligheter han had i form av 

material, kunskap och verktyg. Johan Knutsson, som studerat möbel

hantverket mycket nära, visar hur bygdehantverkaren ofta genomför 

det han vill med de resurser han har. Bygdehantverkaren använder 

fårre verktyg och håller sig helst till träskärning med bildhuggar- och 

skärverktyg. Man hittar enklare lösningar, ofta grövre och säkrar 

konstruktioner och hoppar över moment som kräver specialverktyg, 

till exempel fanerarbete och svarvning. Allt det gör också att man ofta 

förhåller sig friare till förlagorna än stadshantverkaren och även hittar 

sina egna både praktiska och konstnärliga lösningar. Ibland beskrivs 

folkkonsten som statisk, osjälvständig och beroend av impulser från 

den professionella konsten, men ofta är det alltså tvärtom. 

Att måla låg oftast utanför bondens kompetens. Att riva pigment och 

göra fårg kräver sin speciella utbildning. De flesta landsbygdsmålarna 

var inte skråutbildade utan hade lärt sig i andra hand av någon hant

verkare. _. ftersom antalet målare inte var stort i städerna heller, fanns 

inte så stor bevakning från skråets sida. Den riktigt skråutbildade målaren 

kunde mer om anatomi och perspektiv. Han kunde måla människo

kropp n m d rätt proportioner och forma volymer med hjälp av ljus 

och skugga. Det folkliga möbelmåleriet håller sig till växtslingor, 

blommor, akantusblad och rokokons rocailler. Sockenkyrkornas inr d

ningsuppdrag gav tillfallen till möten mellan utbildade och outbildade, 

där den som hade läggning för måleri kLinde få hjälpa till. Många kyrkor 

byggdes om och till under 1700-talet när församlingarna växte. 
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Täcke, flamsk, från Everlöv,Torna härad, Skåne. Invävt HPD BPD 1782.1 Gästgivaregården i 
Everlöv kunde kvinnorna i flera generationer tillbringa mycket tid vid vävstolen. KM 31595 



De som arbetade med beställningar för en nära kundkrets i byn var 
ofta de jordlösa i gathus eller torp, kanske med svag hälsa som gjorde 
att de inte kunde arbeta hårt med jordbruk. Målare har ofta hört till 
den kategorin. Penslar och färg har de kunnat bära med sig för att 
måla i gårdarna för mat och logi. En del målare vandrade kring i flera 

socknar. För eftervärlden är det ofta svårt att hitta dessa hantverkares 
namn. Några få står som målare i kyrkböckerna, men de flesta skrevs 

som något annat - soldat, dräng, klockare eller inhyseshjon. Man såg 
ofta mellan fingrarna på inkomster från sådant som egentligen skulle 
göras inom skrået i staden. 

Kvinnornas konst 
En stor och viktig del av det vi nu ser som folkkonst skapades av 

kvinnor till det egna hemmet och ibland för att säljas. Det som för
vandlade vardagsmiljön till en högtidsmiljö var framförallt textilierna. 

Dynor, kuddar, drättar och annan väggdekoration lyste upp med sina 
färger och mönster i många olika tekniker. Det finns samtida berät
telser om fulla kistor med en överväldigande konstskatt som visades 

upp för gäster. Man värdesatte dessa konstverk högt och var mycket 
rädd om sina vävnader som ärvdes i flera led. Textilierna var inte bara 

status utan också en ekonomisk säkerhet. 
Unga ogifta kvinnor vävde oftast till sin hemgift och säkert vävde 

många mer när barnen blev större eller om man aldrig gifte sig. Den 

konstnärligt avancerade vävningen kräver att man sitter vid och kon
centrerar sig och man kan inte sköta barn och mat samtidigt. I de mer 

välbärgade bondgårdarna på slätten kunde man låta kvinnor frigöra 
tid för vävning i större utsträckning. Några bevarade stora och kom
plicerade vävnader tyder på att enstaka kvinnor kom att väva profes

sionellt åt andra. 
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Rölakan är kanske den textila teknik som mest av alla förknippas med 
Skåne. Tekniken blommade upp bland allmogen kring 1700-talets 
mitt. Den fanns i hela Skåne, men i skogsbygden valde man ofta hellre 

att sälja sin ull i form av vävd vadmal till Boråsuppköpare. Rölakan är 
en tidskrävande teknik där inslaget av ull formar unika bilder genom 

att plockas in och snärjas. I Norden har tekniken traditionellt funnits 
framförallt i Norge och Island men varit sällsynt i Danmark liksom 
i övriga Sverige. Vävnaderna rymmer en rik och intressant mönster

skatt som under lång tid bearbetats och anpassats till tekniken och en 
folklig idevärld. Man var bunden vid traditionens ramar, men inom 
dessa arbetade skickliga väverskor med egna ideer och tolkningar, och 

unika, uttrycksfulla bilder uppstod. 

Georg Karlin, Kulturens grundare, pekar vid en utställning 1913 på 
att frihet och en viss rikedom är två viktiga förutsättningar för att ett 
konstnärligt skapande skall äga rum. Han menar att det var i trakter 
med självägande bönder och inte där frälsegårdarna fanns som de 

flesta och mest välgjorda och varierade rölakansvävnaderna tillverkades. 
Ett talesätt ger en liten aning om svårigheterna som frälsebonde: 

"hoagårds (huvudgårdens) klocka och hoagårds sked gör ingen lycklig 
och ingen f ed". 

Kvinnor och män hade olika ansvarsområden, men i gränsernas 
skogsbygd arbetade både män och kvinnor mer flexibelt med flera 
olika saker. Det fanns enstaka krvinnor som målade bonader och möbler. 

När försörjningen tvingade familjen att finna nya lösningar så var det 
i första hand i skogsbygden som kvinnorna kunde ta vissa moment 

i saluslöjden, som att framställa bast till korgar eller måla mindre 
skrymmande saker. 

Skrin med karvsnitt från Skåne, Småland och Halland. 
KM 7378, KM 25208, KM 75629, KM 51, KM I 0151 
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Mångsyssleriet i skogarna var svårbestämt och svårbeskattat för 

myndigheterna, folket definierades som bönder med bisysslor och inte 

hantverkare. Dessa skogsbygder hörde till de viktigare slöjdområdena. 

Östra Göinge, framförallt Örkened och Glimåkra, försörjde sydöstra 

Skåne med virke till slättens korsvirkeshus, som hämtades i foror med 

upp till trettio slädar. Där och på Linderödsåsen gjordes sedan 

lång tid tillbaka de kistor som slättens bönder förvarade sina textil

skatter i. 1798 såldes till exempel 57 omålade ekkistor på marknaden i 

Simrishamn. Andra tillverkade möbler men också verktyg, olika askar, 

laggkärl, svepaskar, träbyttor, klappträn och mangelbräden som såldes 

på marknader. 
Från Halland finns fler till namnet kända möbelmålare än i Skåne. 

Knäreds socken i Höks härad var rik på möbelmålare. "Med anled

ning av detta kan man fråga sig om Knäred var den fattiga skogs bygd 

som ofta hävdats . .. " säger Anneli Adams son som analyserat 

Hallands måleri. Unnaryd en bit in på Småländska sidan var också 

en förhållandevis rik trakt där nästan ingen behövde fattighjälp. 

Båda områdena har beskrivits som ålderdomliga och isolerade. Hit 

har dock skråets makt inte nått och bönderna verkar ha haft en stolthet 

över sin kultur och sina vanor. Måleriet har annars i skogstrakten ofta 

fått stå tillbaka för den snidade konsten som har en äldre tradition 

med karvsnitt och plattskuren dekor. Rikt skurna mangelbräden och 

klappträn var länge vanliga friargåvor i norra Skåne medan målade 

skäkteträn blivit det vanligaste i södra Skåne. 

Del av brudkudde, yllebroderi på blå vadmal. Märkt IPD 1822.Villands härad, Skåne. KM 53299 



Den sociala skiktningen var större på slätten än i skogsbygden. 

Bonden i södra Skåne ägnade säkert sin mesta tid åt jordbruket. 

Vi vet inte hur man såg på den som lade ner tid på att arbeta med 

dekorer på bruksföremål. Bysnickaren var viktig men han hade inte 

samma sociala status som till exempel de Österlensmeder som var 

anslutna till Simrishamnsämbetet. Målaren i slättens jordbruksbygd, 

som vandrade med sin påse med färg och penslar på ryggen, stod 

utanför böndernas gemenskap. Konsten att måla möbler hade en kort 

blomstringsperiod, det fanns få utövare och de var troligen ganska 

ensamma i sitt yrke. Målaren var upplärd som hantlangare vid någon 

kyrkorenovering för att sedan arbeta vidare ensam eller tillsammans 

med en egen dräng eller son som hjälpar~. 

Olika former av folkligt hantverk har sina egna historier, start

punkter och platser. De högre ståndens konst däremot får genom 

sina enhetliga utbildningar och förlagor ett gemensamt uttryck även 

inom olika tekniker. Folkkonsten lever ett mer riskfyllt liv med osäkrare 

förutsättningar. Den finns mer eller mindre starkt lokalt kring en 

målare, en snickare och hans söner eller de vävande kvinnorna i en 

släkt. Nyare forskning, som lyckats lyfta fram fler enskilda hantverkare 

och konstnärer, visar tydligt att en enda kreativ och konstnärlig 

person ofta har påverkat den folkliga konsten inom det lokala området. 

Folkkonsten blommar upp där den kan - utifrån uppfinningsrikedom, 

materialtillgång, verktyg och tradition, men också utifrån en önskan 

att uttrycka sig konstnärligt, ett tvång att försörja sig och en känsla för 

marknaden. 





Lena Larsen 

Bosebo 1600-talskyrka på Kulturen är en Himmelsfardskyrka. I trä

taket stiger Jesus upp i skyn, målad underifrån av Sven ilsson Morin 

- häradsmålare i den trakt där Bosebo ligger. D et är inget enk lt 

perspektiv, men torparsonen från Gnosjöbygden hade en kortare tid 

studerat vid Målarakademins principskola i Stockholm. På läktarbröstet 

målade han de tolv apostlarna, som alla utom Tomas förvånat ser hur 

Jesus försvinner upp bland de vita molnen. Tomas Tvivlaren, som 

är placerad längst bort till höger, blickar trotsigt ut genom fönstret. 

D etta är inget han kan tro på. Texter och målningar på kyrktakets 

sidoväggar framställer bibliska scener mellan uppståndelse och him

melsfärd bland annt vägen till Emmaus och Jesu möte med just To

mas. En större ängel längre bak på läktarens tak basunerar ut "Gud är 

upfaren med fröjd och Herren med klar basun. Lofsjunger lofsjunger 

Gudi." (Psalm 47:6,7). 

1itt på läktarbröstet ståtar en "installation" som alltid fascinerat 

mig. Fastsatt på ett snidat och vitmålat lövverk sitter en oboe och 

en vitmålad fiol. Under detta finns en boksida i trä med psalmen 

"Upstånden är wår Herre Christ Halle Halleluja". 

Kyrkan fick denna nya färgrika, folkliga gestaltning med blommor, 

blad, änglar och texter i tak och på väggar under 1700-talets sista 

hälft. Över ingången till sakristian står att läsa att 1773 "bekom hon 

ett nytt orgelverk samt blev 1782 beprydd med ny predikstol, altar

tavla och målning". För att få plats med instrumentet välvde man det 
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förut platta taket och byggde ut läktaren. Sen var det fritt fram för Sven 
Nilsson Morin att både måla och snida. Varför placerades då en oboe 
och en fiol så centralt i en kyrka med så medveten biblisk komposition? 
Vad ville Morin säga med detta? 

I en klockarordning från 1700-talet får vi inblick i ett musik.liv, där 
inget av dessa instrument var främmande i kyrkorna. "Organister 
i allmänhet bör ... kunna spela efter noter till dans på Wiolin och 
accompagnera på violoncelle; äfven som de, hvilkas bröst det tillåter, 
dessutom böra öfva sig på något blås-Instrument, såsom Oboe, 
Clarinette, Waldhorn eller Trompette .. " Både oboe och fiol var alltså 
instrument, som kunde användas för att ledsaga sången i kyrkorna 
och ge liv åt gudstjänsten. För både prästen och klockaren var det vid 
denna tid oc;kså naturligt att ta del i dans och nöjen. Bröllopen var 
sådana tillfällen, då spelmännen var viktiga. En fiolspelande prästson, 
Magnus Theorin, kom till gymnasiet i Växjö från just Gnosjö 1786. 
Med sig i bagaget hade han många folkliga melodier hemifrån, som 
han tecknade ner under sina studieår och som fortfarande lever 
i spelmanstraditionen. Det är under 1800-talet som kyrkans syn på 
dansens instrument förändras och då spelmansmusiken inte alltid 
och överallt fick följa med in i kyrkan. 

Nu visar det sig dessutom att oboen på läktarbröstet är unik - ett 
original från runt 1720 i ebenholts dekorerad med hornringar från 
Oberlenders verkstad i Niirnberg. Det finns bara två "oberlender" till 
av detta slag i världen, konstaterar oboisten Per Bengtsson, som vid 
ett besök i kyrkan blev nyfiken på instrumentet. Han har sedan kon
sulterat specialisten Alfredo Bernandino i Amsterdam. 
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Vad har då oboen för historia? är den placerades på läktarbröstet 

var den cirka 50 år gammal och trolig n inte brukbar längre. Vem kan 

ha använt den? H är finns Aera gissningar. D et fanns gott om oboister 

bland soldaterna och en indelt soldat i bygden kan ha ägt den . D et 

vore det naturligaste. Men P r Bengtsson menar att detta inte är en 

typisk militäroboe, de brukar vara gjorda av buxbom och inte av detta 

exklusivare träslag, som dessutom spricker vid för låga temperaturer. 

Inget för en musiker vid Smålands regemente, som ofta spelade utom

hus. är denna oboe var ny var den en "lyx-obo ". "I an det even

tuellt vara så att Morin fick fa tt på oboen när han studerade i Stock

holm och behöll den för att den var vacker och xklusiv?" frågar sig 

Per Bengtsson. 

D n vitmålade fiolen på läktarbröstet är däremot n "atrapp,' ' men 

mycket välgjord. Vissa detalj er kan vara delar av en spelbar fiol och 

strängarna är riktiga. Under instrument n ser vi melodistämman till 

psalmen "U pstånden är wår H erre Christ" - nr 167 i 169 5 års psalm

bok, koralbokens bass tämma är utlämnad. D en koralbok med noter 

som fanns vid denna tid var en stor, tung och dyrbar bok, som målaren 

här har använt som förlaga. ot rna är med ett undantag rätt kopierade. 

Hur lät det då när uppståndelsepsalmen sjöngs i Bosebo kyrka? 

o ter spelade ganska liten roll fö r gemene man i en landsbygds

församling som denna. Man sjöng den m lodivariant, som kanske gått i 

arv i generationer, beledsagad av klockarens rös t eller instrumen t. 

I en kyrka som denna mås te den vårliga himmelsfärdshelgen ha varit 

en viktig högtid. Målaren och kulp tören Morin ville nog, tror jag, 

med de centralt placerade gamla instrumenten visa på den betydelse 

de hade, fö r att få fram och förs tärka lovsången och hallelujaropen 

inför Jesu himmelsfärd. 
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Håkan Erixon 

Uttrycket Hot Rad är från början benämningen på en bil som blivit om

byggd för att antingen gå snabbare eller uppföra sig bättre på vägen, både 

vad gäller att bromsa och styra, eller alltihop. Exakt när uttrycket föddes 

vet ingen. Någonstans i början av 1945 verkar vara sannolikt enligt D ean 

Batchelor, som själv var med vid denna tid och som sedan varit verksam 

som motorjournalist under hela sitt liv. Hans sista bok, The American 

Hot &d, gavs ut efter hans död 1994. 

Företeelsen eller kanske snarare rörelsen H ot Rad är betydligt äldr 

än uttrycket i sig. Mycket talar för att det var i de västra staterna i USA 

rörelsen uppstod. Långt innan man kände till själva namnet byggdes 

det Hot Rods, för vi kan ju konstatera att människan alltid har försökt 

förbättra allting i sin närhet, så även bilen. I slutet av 1800-talet uppfanns 

den motor som vi fortfarande har i våra fordon, förbränningsmotorn. 

D enna motor kom att på sikt helt ta över marknaden. Om det beror på 

politik eller funktion vet jag inte, men redan i slutet av 1800-talet försökte 

man faktiskt driva fram bilar med både ånga och el som ett alternativ till 

bensin. Med el lyckades man köra i över 100 km/ t 1899, och tvilling

bröderna Francis och Freeland Stanley lyckades komma upp i hela 212 

km/ t redan 1906 med sin ångbil! Rekordet står sig än i dag. Snart nog 

hade i alla fall samtliga biltillverkare förbränningsmotor under huven. 

Ford 1932 Roadster. En bil med klassiskt utseende. 

Den är dock nybygd. men av nästan uteslutande gamla delar. 

Idag finns bilen i trakten av Höganäs. Foto Håkan Erixon. 
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Alla ville ju självklar t ha en bil men i slutet av 1800- och i början på 
1900-talet var det bara de rika som hade råd. Men borta i Amerika 
fanns det en man vid namn H enry Ford som tänkte annorlunda. H an 
tyckte att alla skulle ha råd med bil, och så blev det. Med hjälp av ideer 
som han fick från löpandebandprincipen, som redan användes inom 
slakteriindustrin, kunde han producera sina bilar snabbare och bil
ligare än sina konkurrenter. D et dröjde inte länge förrän även andra 
biltillverkare nappade på samma ide. Fler och fl er människor fick råd 
att köpa bil och snart kom begagnade bilar som även ungdomarna hade 
råd att köpa ut på marknaden. 

1 d sina nyinköpta begagnade Fordar och Chevor, eller vad det nu 
kan ha varit, var ungdomarna väldjgt nö jda tills de blev ifrånkörda 
av rikemansungar i rikemansbilar som Dusenberg, Cord eller dylikt. 

ågot måste göras! D et första och enklaste man kunde göra var att 
plocka av onöiliga prylar som bara gjorde att bilen blev tyngre och 
slöare. Framskärmar, baksk~rmar, fo tsteg och huv med huvsidor 
försvann for tare än k.-vickt. äs ta knep var att sänka bilen. Fjädrarna 
och framaxeln smiddes om så att bilen kom närmare mark n. D etta 
gjorde att bilen fick betydligt bättre väghålllling framför allt i högre 
has tigheter. A tt bilen dessutom blev coolare och såg mer ut som en 
ren tävlings bil, var det ingen som hade något emot. ästa steg var att 
få fart på motorn och nu får man komma ihåg att på den här tiden, 
1920-30-talen, fanns det inga biltillbehörsfirmor som sålde trimdelar 
till bilar. D et var något man fick ås tadkomma själv hemma i sitt garage 
eller på sin bakgård , självklart med skjftande resultat. Vissa av 
grabbarna jobbade på mekaniska verkstäder och resultatet hade då 
förutsättningar att bli riktigt bra och blev det också ibland. D et här i sin 
tur gjorde att kompisarna ville ha en likadan trimdel och produktionen 
av trimdelar, med allt från omslipade kamaxlar till insug, var igång. 
Många av de här firmorna finns fortfarande kvar. 
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Fram till slutet av 40-talet hade Hot Rodden mestadels använts att 

tävla med. Den hade dessutom utvecklats otroligt mycket både vad 

gäller hastighet och säkerhet. Det tävlades med dem både på jord

banor, uttorkade sjöar och på gatan. Olyckor förekom. Framför allt 

när tävlingarna hölls på gator drogs oskyldiga med i olyckor, vilket i 

sin tur bidrog till att Hot Rods fick ett dåligt rykte. På den här tiden 

stod Hot Rods för något lite farligt eller rebelliskt. Mängder av klubbar 

hade börjat dyka upp och polisen gjorde ofta tillslag mot dem. 

Ur detta växte det fram en organisation som fick namnet NHRA, 

National Hot Rod Association. Huvudmannen hette Wally Park och 

hans mål var att verka för att hobbyn skulle bli säkrare och för att 

få bort det dåliga ryktet. I dag har NHRA ett museum där man kan se 

gamla Hot Rods och tävlingsbilar från denna tid. 

Bilarna kom att utvecklas mer och mer. Man byggde dem inte enbart 

för att gå fort utan även för att få en bil som såg lite fräck ut. 1950 

var första året som Oakland Roadster Show hölls. I år, 2009, firar de 

60-årsjubileum. Hot Rods har förmodligen alltid funnits på gatan i 

tävlingsutförande så att säga, men i takt med att samhället förändrats 

och att Hot Rods blivit mer gatuanpassade och säkrare samt kanske 

också fått svagare motorer har polisens fokus på dessa fordon minskat. 

För denna typ av bilar dök det upp ett nytt namn - street legal Hot Rod -

Street Rodden var född! Utvecklingen har gått vidare med hjälp av alla 

möjliga typer av influenser och tekniker. Det har gjort att nya stilar fötts 

och ännu fler nya namn dykt upp, men fler tällker jag inte ta upp här. 

Vi förflyttar oss nu över Atlanten och tittar hur det ser ut, eller såg 

ut, här i Sverige. Vi kan börja med att konstatera att vi inte har rik

tigt samma förutsättningar här som på Amerikas södra västkust, alltså 

inga uttorkade sjöar, och att köra öppen roadster i det här landet är 

inte lika roligt som i södra Kalifornien. Men i vårt land hade vi något 

annat att komma med, nämligen frusna sjöar där det också blir en platt 
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En A-Ford från 1931 drar här iväg på hal is och klockas till slut på hastigheten I 01,7 kilometer per timme. 

Foto taget i Funäsdalen i mars 2009 av Håkan Erixon. 



och fin yta att köra på. Detta m dförde dock vissa 

problem. Ett var att tävlingen måste hållas vintertid. 

Det betyder långrock och pälsmössa för att inte för

frysa, till skillnad mot tropikhatt och ljusa kläder för 

att hålla solvärmen borta. Ett annat problem var att 

om isen var för tunn kunde det bli ett ofrivilligt bad 

för både förare och bil. Det finns dokumenterat 

att man hade tävlingar i Sv rige så tidigt som 1947. 

Bilarna var bland annat gamla ombyggda Fordar. 

På somrarna tävlade man på banor eller i backar. 

Att man inte tävlade un,der kriget berodde på några 

olika faktorer. En var att försvarsmakten hade möj

lighet att kalla in allmänhetens fordon för tjänstgöring 

under Kronan. En annan var att d t rådde kraftig 

brist på alla typer av delar och då menar jag inte 

trimdelar utan rena reservdelar. Bensin gick det inte 

heller att få tag på och en tävlingsbil med gengas

aggregat hade varit en märklig syn. 
Exakt när man började använda benämningen 

Hot Rod i Sverige vet jag inte, men slutet av 40- ell r 

början av 50-talet bord vara en rimlig gissning. 

Fler saker skiljer den amerikanska Hot Rad-rörelsen 

från den svenska. Grunden, bilen, har det aldrig 

funnits så gott om här som i USA, och än mindre 

coupers eller roadsters, det vill säga tvåsitsiga täckta 

bilar eller tvåsitsiga öppna bilar. 
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H o t Ra d-klubbar har funnits i Sverige sedan långt tillbaka i tiden. 
I dag finn s det ganska många rena H ot Ra d-klubbar runt om i landet, 

dels de med en lite bredare blandning av alla typer av H ot Ra ds, och 
dels de som har en lite smalare inriktning. För 15-20 år sedan började 

dessa klubbar dyka upp här i Sverige. Vad kännetecknar då en sådan 
klubb? Jo, det är nog förebilderna. H är har man skippat hela utveck
lingsfasen från efterkrigstiden fram till idag och blickar direkt tillbaka 

till tiden runt slutet av andra världskriget. D enna tid har man som 
inspirationskälla för hur bilen ska se ut, för hur man själv klär sig, för 
musiken, kort sagt för helheten. Vid vissa träffar är det hårda riktlinjer 

för hur fordon får se ut för att över huvud taget bli insläppta. Vissa 
träffar har även något tävlingsmoment med, typ back race, eller drag

racing. Istävlingar på sjöar är på gång igen. D e fl es ta som medverkar 
på dessa evenemang är klädda som på 1940- eller det tidiga 1950-talet, 

och den musik som spelas är också tidstypisk; rockabilly, western swing, 
swing och tidig blues. Man kan se detta som bevarande av ett kulturarv. 
D et finns till och med de so'm pås tår att denna nys tart av tidig H o t 

Ra d-rörelse uppstod här i Sverige. Varj e år kommer amerikaner på 
besök vid våra träffar här i Sverige som är helt förbluffade över vad de 
ser när de kommer hit. 

Vilka är det då som sysslar med H ot Rads i dag? Jag tror att man får 
börj a med att dela upp hela den här kulturen på lite olika sätt. Dels 

finns det de som bara gillar musiken, dels de som fastnat för klädstilen 
och lever ut det helt och hållet. D essutom är några enbart intresserade 
av själva bilen. Sedan har vi förstås dem som gillar alltihop, allt ifrån 

musiken, kläderna och inredningsstil i hemmet till bilen och tävlandet 
med den. Så näs ta gång du ser en sån där konstig gammal bil som 
inte ser ut som en originalbil, så kanske det är en H ot Ra d. D å får 

du tänka - vad kul med någon som vill ta ut och visa sitt kulturarv 
för resten av oss i samhället! 
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Slutligen, vad betyder då Hot Rod? Rakt översatt; 

hot betyder het och rod är en detalj inne i motorn 

som på svenska heter vevstake, alltså Het Vevstake! 
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Nils-Arvid Bringeus 

ÅLDERSTRAPPAN 

I bildkonsten finns det några ständigt återkommande strukturer base

rade på geometriska figurer: kuben, klotet, cirkeln (hjulet) och triangeln 

(trappan). Kuben som vilar på en av sina sex sidor symboliserar det 

fasta och säkra. Klotet det vacklande och osäkra. Hjulet det rörliga 

och föränderliga. Trappan står for utveckling och regression. De fyra 

första strukturerna går tillbaka till antiken (Bringeus 2000) medan 

trappan har sitt ursprung i renässansen, då både dubbel.trappan och 

trappgavlarna kom till inom byggnadskonsten. Trappan åskådliggör 

både en uppåtriktad fas och en fallande. Den lämpade sig därför for 

att åskådliggöra människolivet med dess tillväxt, blomstring, vissnande 

och död. Trappan ger oss möjlighet att se oss själva i helhetsperspektiv 

såväl bakåt som framåt. Vi manas till självreflexivitet enligt det klassiska 

mottot: Känn dig själv! 

Rumsdekoration av Jonas Hartman i Schols, Näsbyn, Alfta socken, Hälsingland. 

Fotograf o känd. 
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Commenius och bondepraktikan 

D en äldsta kända framställningen av ålderstrappan är daterad 1540 

och tillskriven Hans Holbein d.y. (de Keyser 1976:491). D en delar efter 
augustinsk teologi in människolivet i sju levnadsåldrar som på de medel

tida livshjulen till exempel i orra Mellby och Ramsåsa kyrkor 
(Bringeus 2004). Allmänt spridd blev den genom Amos Commenius 
lilla skrift Orbis Sensua/ium Pictus som första gången kom ut 1658. 

Med latinsk och svensk text följde nya utgåvor i Riga 1683, Åbo 1684 
och för Stockholm 1716 och i en förbättrad upplaga 1773. Genom 

träsnitt gjorde Commenius sin bok visuellt tydlig och genom siffror 
i bild fälten som korresponderade med textförklaringarna blev varj e 
detalj i bilderna begriplig. Under rubriken "Sju Människans Åldrar" 

heter det: "Människan är fö rst barn 1, sedan pilt 2, så gosse 3, där

efter yngling 4, därpå man 5, därefter gubbe 6, ändteligen utlefwad 
7. Så ock i det andra könet, är puppa 8, flicka 9, jungfru 10, qvinna 
11 , gammal qvinna 12, utlefwad käring 13." På bilden i någon av 

de tidiga Commeniusupplagorna bygger den kände hälsingemålaren 
Jonas Hartman i en målningssvi t i Näsbyn, Alfta (Bringeus 1982:1 0). 

Kännedomen om levnadsåldrarna förmedlades ytterligare genom 

Bondepraktikan som gavs ut 1662 och senare o taliga gånger. D e 
latinska åldersbeteckningarna är desamma som hos Commenius men 

byggs ut att om fa tta nio åldersstadier: 

I Infan s, kallas ett b arn till 10 år. 

Il Puer, en yngling till 20 år. 

III Adolescens 20 [!] år går manskraft an . 

IV Juvenis, 40 år en fuller m an . 

IV Vir, 50 år göre s tillestånd. 

V Senex, 60 år för åldren till hand. 

VI D ecrepitus, 70 år g ammal och grå. 

VII Infirmus, 80 år ligger i vrå . 

VIII Muta tio coloris, 90 år till barnaspott. L ängre leva är intet godt. 
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Människans sju åldrar. Träsnitt i Commenius Orbis pictus. Fotograf okänd. 
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Målningar 
Efter hand stiliseras ålderstrappan att omfatta 10 steg, det vill säga 

jämt hundra år, även om detta ytterst sällan motsvarade verkligheten 

på den tiden. D enna struktur möter oss på en ålderstrappa med tyskt 

ursprung från omkring 1650 som tillhört Ö. Vemmenhögs kyrka och 

numera finn s i Svaneholms slo tts museum. Här förekommer endast 

män på trappstegen och i öppningen under trappans mitt skymtar 

Kri stus som världsdomare vilket placerar människorna "sub specie 

ae ternitatis". 

Kultur n fick 1973 mottaga en välbevarad och detaljrik ålderstrappa 

daterad 1678 (olja på duk, 126 x 170 cm) av fru Anna-Greta Crafoord, 

maka till museets dåvarande vice ordförande Holger Crafoord. Mål

ningen har utförts av okänd mästare, troligen i Holland, möjligen med 

initialerna AK I Kulturens årsbok 1975 har Christna Lindvall-Nordin 

presenterat den under rubriken "Modernt klädd år 1678. Klädparad i 

ålderstrappa". H on visar här vilken utomordentlig källa denna ålders

trappa är för kännedomen om dräktmodet. 

Mellan ett rikt grönskande träd till vänster och ett avlövat träd till 

hög r med en uggla på en gren, återges mannen och kvinnan jämsides 

på varj e trappsteg med tio års intervall. N edanför trappstegen avbildas 

till vänster lindebarnen respektive de liggande åldringarna. Framför 

trappan, återgiven i rak profil sitter en ung kvinna med en blomma 

och döden med timglas på ömse sidor om kartuschen med årtalet och 

monogrammet K Under trappan öppnar sig ett landskap med en 

kanal kantad av hus. På en bro över kanalen vandrar några människor 

och ett kuperat landskap tonar bort i fj ärran. Innanför de mindre 

bågarna på ömse sidor avbildas till vänster ett jaktmotiv och till höger 

ett hus vid en flod. Memento moribudskapet finns alltj ämt kvar men 

den kristna kontexten saknas. 
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Ålderstrappa, olja på duk 
av okänd konstnär. 

Målningen har hängt på 
lsta slott i Södermanland 



Kis te brev 

är boktryckaren Carl Fredrik Berling år 1758 började trycka kistebrev 

i Lund ingick åld rstrappan bland mo tiven. Liksom på K ulturens 

olj emålning avbildas m än och kvinnor jäm sides p å trappstegen . I 

likh t med målningen från Ö . Vemmenhög har kistebrevet en kristen 

grund ton. På ömse sidor om en kartusch med texten "Står up, I döde 

och kommer för D omen" . E n ängel blåser i domsbasunen och en själ 

svävar mot himlen medan en annan av en behornad djävul förpassas 

till helvetets fl ammor. Bakom cirkelformiga hål i trappan ser man till 

vänster n blomma som bestrålas av solen, medan samma blomma 

på höger sida för torkas av solens strålar. Längst upp till vänster i ett 

rik t grönskande träd hänger en kartu sch med texten " I D ag frisk, 

sund och röd" . Till höger sitter ett par ugglor i ett avlövat träd som 

bär texten " I Morgen[!] Blek och död". Memento m oribudskap et 

har här snaras t förs tärkts. Under bilden finns tolv sexradiga strofer 

som skildrar människans utseende och kondition på de olika ålders

stadierna. Berlings förebild är ett kistebrev utgivet av "C.G. Glasings 

Efterleverske" i Köpenhamn. Boktryckare G lasing dog 1752 men 

änkan fo rtsatte rörelsen tillsammans med sonen icolaus Möller 

(Clausen1 985:26f, 199). D e danska boktryckarna hämtad o fta sina 

förlagor frå n Augsburg, där ett träsnitt av ålderstrappan utgavs från 

A braham Bachs verkstad omkring 1660 (Bri.ickner 1975, bild 81). 

Berling gav ut nya upplagor av ålderstrappan 1759-1797. Kulturen 

äger två blad från 1791 och 1797, låt vara i rätt medfaret skick. Hans 

ki stebrev kopierades av boktryckare E ric H asselro t i yköping 1776 

och Rask i Växjö 1805-1833 (Bringeus 2006:24f; 1998: 1 OOff) liksom av 

J.P. L undström i Jönköping 1819 och 1831 med vissa detaljavvikel

ser men med samma, ehuru något moderniserad text, och stavning. 

D ärj äm te trycktes det av ]. M. Stenbeck i Karlshamn 1832-1838 

(Bringeus 1998) . 
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Del av kistebrev från 1791 , Berlingska boktryckeriet. KM 19885. 1 

Under perioden 1830-1837 utgav Nils Eric Lundström i fem upplagor 

ett nytt kistebrev med Människans åldrar där de gamla religiösa sym

bolerna utbytts mot en karta över norra halvklotet och med kvinnor 

enbart på 30- och 40-årssteget. D enna ålderstrappa var baserad på 

en kolorerad radering av Friedrich Campe i Niirnberg (Bringeus 

1995:207ff). Bladet utgavs därefter av J.P. Lundström 1847, 1848, 1850 

och av JA. Björk 1853 och 1856 (Bringeus 1999:338ff). Sammantaget 

blev kistebrevet med ålderstrappan ett av de mest populära motiven i 

Sverige. 
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Del av ålderstrappa målad av bonadsmålaren Clemet Håkansson.1792. 
Hembygdsföreningen Gamla Urshult, Småland. Foto Folklivsarkivet, Lunds Universitet. 

Bonadsmålningar 
Berlings blad kom också i händerna på sydsvenska bonadsmålare, som 

dock förenklade sin uppgift genom att endas t avbilda män. Kulturen 

äger ett fragment av en " siåsaribba" från S. Unnaryd som attribuerats 

till Anders Bengtsson i S. Fagehult i Långaryds socken med börj an till 

samma text som på kistebreven: "I Dag frisk sund och röd i morgen siuk, 

blek, kal Och D öd". Stavningen "i morgen" i stället för "i morgon" är 

en reminiscens på Berlings kistebrev med dansk förebild. D en danska 

stavningen har alltså följt med också på bonadsmålningen (Bringeus 

1982:227f) . 

E n gavelbonad av Anders E riksson i s i Kulturens samlingar an

sluter sig till denna bildtradition och har uppenbarligen haft Berlings 

kistebrev som direkt förlaga. H an har eip.eller tid gått till verket utan 

eftertanke och ställt 40-åringen på högsta trappavsatsen och som en följd 

härav varit tvungen att placera 80-åringen, 90-åringen och 100-åringen 

på marken. Han utformade vaggan som en vippstångsvagga, en kon

struktion som bara förekom i ett begränsat område i Småland. 

D e ståtligaste ålderstrapporna utfördes av Allbo-Kinnevaldsmålaren 

Clemet H åkansson. Varj e person är försedd med ett för åldern 

passande attribut. Även klädernas färgskala från ljusa till allt dunklare 

toner framhäver åldersförändringen. Memento moribudskapet möter 

varken i text eller bild. D et är åldersstadierna som framhäves. 

D e Resta kistebreven var långa och smala och passade därför Aer

episodiska motiv. Genom att låta ålderstrappan omstruktureras till en 

åldersparad kunde bonadernas längsgående struktur komma till sin 

fulla rätt. Exempel lämnar bonader av Anders Bengtsson (Bringeus 

1982:228f; Arcadius 1987:23) . 
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Också dalmålarna fångade upp ålderstrappan, till exempel leksands

målarna Winter Carl Hansson, Jufwas Anders Eriksson och signaturen 

OWS. I den nyutkomna volymen "Dalmåleri" upptar Roland Andersson 

inte mindre än 36 målningar med motivet ålderstrappan och ger flera 

bildexempel (Andersson 2007). Här var det uppenbarligen kistebrev 

tryckta i Jönköping som utgjorde förlagor. 

Färglitografier och oljetryck 
När såväl kistebrev som bonadsmålningar upphörde att tillverkas togs 

bildmotivet tillvara av de internationella bildfabrikerna. På en ålders

trappa med svensk text låter Gustav Kiihn i Neuruppin dräktskicket 

moderniseras samtidigt som åldersbågen spänns över både land och 

vatten, där ångbåtar och järnvägar vidgar människors livsrum. Ålders

trappan kombineras med metaforen "Livsresan" (Bringeus 1986; 

1988:25; Otto 1998:49). 

Den framgångsrike bildfabrikanten Eduard Gustaf May i Frankfurt 

am Main nyttjade ålderstrappans struktur i ett oljetryck 1897 som 

visar "Mannens sociala stånd." Köpmannen står högst Qohannesson 

1997:39). En fransk bildmakare framställde på motsvarande sätt kvin

nans olika stånd (Briickner197 4:32). 

Den moderna oljetryckstekniken togs i slutet av 1800-talet i bruk 

för att framställa mannens respektive kvinnans åldrar var för sig på 

dekorativt utformade blad utan moraliska pekpinnar. Gestalterna på 

bilderna, som i våra dagar nytryckts av en tysk bildfirma, har en typiskt 

borgerlig prägel och texterna nöjer sig med att beskriva människornas 

fysiska och mentala situation på de olika trappstegen. Under bladet 

?1ed kvinnans åldrar ser man hur Eva skapas ur Adam av Vår Herre. 

På bilden av mannens åldrar möter vi Adam och Eva under kunska-
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pens träd, omgivna av vilda djur som är fromma som lamm. Ännu hade 

inte ormen lockat Eva att smaka den förbjudna frukten och ännu hade 

inte D arwin påverkat människors föreställningar om tillvarons ursprung. 

Ålderstrappan musealiseras och revitaliseras 

Hur gick det med ålderstrappan sedan också de tyska bild fabrikerna 

upphört att spotta fram dem? Många - både kistebrev, sydsvenska 

bonadsmålningar och dalmålningar - hamnade på muse r och där 

finns de alltjämt, dock alltmer sällan utställda. ågra dalmålningar 

återgavs i bildverk och därmed förvandlades de till folkkonst (Svärd

ström 1944, 1983) . D et var uppenbarligen de estetiska kvaliteterna 

som gjorde att man hängde fast vid dem. E n viss revitalisering ägde 

även rum. Broderiaffärerna tillhandahöll mönster och material för 

nytillverkning. På min 50-årsdag 1976 fö~ärades jag en ålderstrappa i 

litet format, broderad av min svägerska. Jobstryck av ålderstrappan i 

formatet 107 x 107 började marknadsföras. Margareta Djoos iscen

satte ålderstrappan vid Skansens Moragård med dräkter från fora . 

Göteborgs stadsteater lät motivet möta publiken som en ridå från scenen. 

Också forskningen började intressera sig för ålderstrappan. Först ut 

var Svante Svärdström som i sin avhandling Dalmålningarna och deras 

fadagor 1949 förtecknade de då kända målningarna med mo tive t. 

Själv har jag registrerat de svenska ki stebreven där ålderstrappan 

ständigt återkommer. E n inträngande jämförande analys lämnar den 

danska fors karen Lene Otto i en uppsats med titeln L ivstrapp en. 

Fra kristen allegori fil videnskabelig taxonomi. 
Inga referenser till sådana verk finner man på internet. Likväl har inte 

begreppet ålderstrappa försvunnit. Tvärtom ger en sökning på Google 

inte mindre än 5510 träffar. Hur är detta möjligt? 
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Riv ålderstrappan! 

Runt sekelskiftet 2000 hade åldersfixeringen blivit både ett indivi

duellt problem och ett samhällsproblem. Dagstidningarna började 

fyllas med annonser från personer som undanbad sig uppvaktning på 

50-, 60-, 70- och 80-årsdagar. Annonserna återspeglar det personliga 

trauma som övergången till ett nytt år tionde kunde vara (Bringeus 

2005). Också samhället mås te göra något. Regeringen beslutade 

den 22 december 1998 att tillkalla en parlamentarisk utredning med 

uppgift att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av 

ålderspolitiken. är utredningen den 5 april 2002 överlämnades till 

socialminister Lars ngqvist bar den titeln Riv ålderstrappan. Livslopp 

i fo"rå'ndring (SO 2002:29). Den enda bildreferensen är min artikel 

Pictures oj the Life (ycle. Begreppet förutsattes uppenbarligen vara 

allmänt bekant. Men i en bildtext riktas indirekt kritik mot åld rs

trappan: "Varje form av kategorisering leder till förenklade bilder . 

.Aldrandet är en långsam process utan bestämda gränser och med en 

stor variation mellan olika människor. Många gamla myter och scha

blonbilder gör att vi inte alltid ser detta". I stället införd s begreppet 

livsloppsperspektiv: "Med ett livsloppsperspektiv blir åldrandet en 

del av hela livet, lika sammansatt och värdefull som de andra delarna. 

I ivsloppsperspektivet kräver att vi människor är och vill vara olika 

oavsett ålder." I kapitel 4 föreslås konkreta åtgärder för att förändra 

den traditionella och statiska synen på åldrandet, som ålderstrappan 

ansågs vara uttryck för. "Riv ålderstrappan forma flexiblare livslopps-



Del av kistebrev från 1797, Berlingska boktryckeriet. KM 54261 

mönster. Bryt åldersbarriärer. Planera för aktivt åldrande, stöd ömse

sidighet och ansvarstagande över generationsgränser". Utredningen 

kompletterades med remissvar från kommuner, landsting, myndighet r 

och organisationer och följdes upp av seminarier i olika sammanhang. 

"Värdera erfarenhet i stället för ålder" var en av de synpunkter som 

framfördes "Det är hög tid att riva ålderstrappan och se äldre som 

individer" hävdade utredningens ordförande, biskop Claes-Bertil 

Ytterberg. 

D en gamla ålderstrappan blev plötsligt en verklighet, för att inte säga 

ett spöke, som trängde in i mångas medvetande. "Alderstrappan är 

sjilva illustrationen till min egen ångest, ·att livet peakar just nu sen 

fattar man ju åt var det lutar". "Jag som klarat mig undan 40-årskris, 

50-årskris, och 60-årskris inser plötsligt var i ålderstrappan jag befinn r 

mig" heter det i en annan blogg, medan en tredje menar att "D et är 

inte farligt att bli gammal". I ytterligare en blogg heter det: "Glöm 

den gamla ålderstrappan med nedförsbacke omkring 50. Nu ger vi 

järnet med jeans och motorcykel mot nya höjder!" 

Alderstrappan blev ett slagnummer på bred front och visar hur en 

bild eller metafor inte bara kan generera nya bilder utan också fungera 

i samhällsdebatten. Också en gammal bild kan vitaliseras genom den 

moderna mediatekniken, ibland i helt annan riktning än som ur

sprungligen avsågs. Från den 1 januari 2009 är det genom svensk lag 

förbjudet att diskriminera någon i arbetslivet på grund av ålder. 
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En bit längre bort, under ett annat träd satt svartklädda kvinnor med 

handarbeten i knäna. Det formligen rann ut skira spetsar ur deras 

händer. Det gick ett stråk av missmod genom vårt svenska läger. 

Varför? Vi som nyss var ystra som kvinnorna i filmen Mamma Mia: 

revolutionära och fria att skapa på egna villkor. Vad tänkte de grekiska 

kvinnorna om oss egentligen? Vad höll vi på med? Att riva sönder 

k-vinnors arbete sådär och till vilken nytta? Skilda världar, generationer 

och kvinnoroller gjorde sig påminda för ett ögonblick. 

Upproret mot små virkade dukar 

Frågorna väcker fler minnen kring hantverk och gamla spetsar. Min 

son David kastade farmors många små virkade dukar i WC-stolen 

när han var dryga året, Mamma Mia! Han samlade mödosamt ihop 

dukarna under en trevande vandring längs väggar, bord och stolar i 

hennes vardagsrum. Han kunde inte gå på egen hand ännu, men hans 

mål var klart, alla de där vita sakerna som låg under varje vas och skål 

skulle bort! Tyckte han att det såg ut som skräp? Jag kunde inte hindra 

min egen tolkning den eftermiddagen när jag hämtade honom efter 

arbetsdagens slut. Hemma hos oss fanns inga virkade dukar; kanske 

tyckte han att det var fel att de låg där - till ingen nytta, var det så han 

tänkt, funderade jag? Hursomhelst, farmor Anna och jag skrattade 

gott åt Davids tilltag. 

"Upproret" mot små virkade dukar som bara ligger där, ett kreativt 

återbruk av loppisfynd, detta stod hög i kurs för mig som ung. Eko

logi och återbruksideal, det nya föds ur det gamla, framåt, framåt! 

Det gamla beprövade "Upproret" mot konsten att bli en väluppfos~ 

trad flicka, med broderier i knäet och ändlösa märkningar av linnet till 

brudkistan - lever det än? 
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Efter en liten tur i det vi just nu kallar "bloggosfären" hittar jag en 

mängd exempel på att de gamla spetsarna fortsätter att vara utgångs

punkter för olika typer av skapand . Isa från Umeå tipsar i sin inred

ningsblogg på internet om en skål som görs av en gammal virkad duk 

genom att stärka den med lim och sedan forma den. Hon skriver: 

~ 

"Får helt enkelt bli till att bunkra upp med en hel hög 

med olika virkade dukar. Tur att det dr enkelt att jjmda 

den varan i de flesta secondhandbutiker och på loppis. " 

Iden l<ommenteras av besökare på hennes blogg: 

Designe sa ... 

u får man äntligen användning för alla virkade dukar man har! 

Jag har enorrnt manga fran min mormor i diverse färger! 

katan sa ... 

Kul ide! Jag har alldeles för många eländiga dukar som jag inte 

vill använda som just duk ... nu kan de fa nytt liv! Kul 

Lilla Eken sa ... 

Ett jättebra tips att ta till vara alla stackars virkade dukar som ligger 

oanvända i ladorna. Synd att det inte finns nagon bra virktidning i 

Sverige sa att man kunde fä lite bra mönster att ga efter. 
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Soffa i Kulturens arbetarbostad. 
Har ursprungligen varit ådringsmålad men målades senare om i blått. 

Pinnsoffan ska du också glömma? 
Men så kommer eftertankens kranka blekhet; när det gamla har tagit 
slut, vad händer då? I det laglösa gränslandet mellan konst och hant

verk där man nu kan prata om allt mellan konceptdesign, radikalslöjd -
och pyssel. Till vem hör folkkonsten? O ch vem tillverkar spetsarna 
i framtiden? Vem förvaltar materialkunskap och handlag, drömmar, 

ideer om det vackra och om god kvalite? 
Förråden av idoga arbeten med stickning, virkning, broderier -

eller snickerier - är ändliga resurser. D et nya föds ur det gamla, javisst 
Men - är det bara att hämta vad du kan med din rätt till kulturarven 

och använda det du vill från föregångarna - för att sedan gå rakt fram 
in i det egna och framtiden? 

Låt oss för ett ögonblick fundera över en avlutad pinnsoffa. 

Om man rygger nåt i trii och sen målar det och sen pudrar det med brunt p ttlver 

och kammar ner det i fårgen så att det man gjort i trä ska se ut som om det vore 

gjo11 i en annan sorls trä så fiirstårjag ingenting. Soffan såg ut som vore den gjord 

i ek. Det å·r bara ett gammalt målartrix . . .. Nttmera Greve, sa jag, så lutar man 

av dom och såger dom c!J'rt. Man ltttar av do111 och sä!Jer dom i de trii dom år 

gjorda av. Man lutar av en pinnsoffa, eller nån annan gam111al miibe~ fiir att visa 

vår gårdag . .. Tar bort drii111men så blir gårdagen vacke1: Drölnmen om hickor)' å·r 

dröln111en 0111 ett annat träslag. Det är drömmen 0111 ett annat land. Att gö·ra en 

sak i nordiskt trä och sen måla den så att den ser exotisk ttt, gö·r 111an fa1· att man 

inte har råd att emigrera . . .. . en avltttad pinnsoffa borde jtt vara alldeles vårde/ös 

hur vacker den än år fa·r 111an har skrapat bort en dröm" 

(Claesson, Stig 1978:921/) 
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Jag läser om Stig Claes sons bo k H enrietta ska du också gliimma 

som jag läste fö rsta gången som 19-åring. Mina unders trykningar 

från den tiden visar sig handla o m mitt kommande yrke och o m 

bevarings frågor : vad är värt att bevara, varför och hur? Tillverkarens 

drömmar - hur mycket ger vi för dem? D et är många som gör an

språk på att tolka och bruka kulturarven - museipersonal och SLAS 

är bara några i raden. 

Att ta med seden dit man kommer 

D et fi nns grupper som talar om att bevara det ursprungligt svenska. 

D e glömmer bort att Sverige som nation är en sen företeelse. I årtu

senden har människor på vår plats på jorden varit öppna för intryck 

från andra länder och kulturer. InAuenserna syns i den folkliga kon

sten runt om i landet. Folkkulturen var inte svensk, utan lokal. D en 

blev "riktigt svensk" först i samband med nationalromantiken i slutet 

av 1800-talet. Stilbildarna genom tiderna har alla rest mycket och tagit 

med sig ideer och seder di t man kom. Uppmaningen att " ta seden dit 

man kommer" kan om mari vill ha en dubbelbottnad betydelse; den 

handlar både om respekt för rådande livss tilar och inspiration till nya 

seder och bruk. 

D et är drygt hundra år sedan en svensk nationalidentitet skapades. 

Som ett led i detta projekt byggdes till exempel Skansen i Stockholm. 

Och i Lund - Kulturen - men med det viktiga tillägget "världskul

turen" som grundaren G eorge K arlin gjorde. På några decennier 

skapades det vi i dag kallar typiskt svenskt - detta som egentligen är 

en blandning av ideer från när och fj ärran, av gammalt och nytt, av 

lånat och ändrat. E tt exempel är ett blekingebroderi som i dag upplevs 

som väldigt genuint från den landsändan. Kvinnorna hämtade inspi

ration till sina mönster från varor som Os tindiska kompaniet förde 

hem till hamnen i Karlskrona från Kina under 1700-talet. E legans, 

lj usa pas tellfärger, blomrankor, fåglar och fj ärilar fick stor betydelse i 

bygdebroderiet och i det svenska 1700-talsmodet. 
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Eva Kjerström Sjölin 

BERÄTTELSER OM KRUKOR OCH KRUS 

"Han kom som ett yrvåder en apri/efton och 
hade ett höganåskrus i en svångrem om ha/sen" 

Den klassiska ögonblicksbilden av Karlsson i Hemsöborna (1887) 

är troligen den mest kända litterära skildringen av det folkliga bruket 

av lerkärl. Strindberg skapar realism m d hjälp av tt välkänt samtida 

bruksföremål. Men det finns även berättelser sprungna ur egna upp

levelser som nertecknats eller berättats muntligt. Det kan då låta så här 

"Vid Hoganås tillverkades och såldes ett slags av lera tillverkade flaskor. 
De hade vid ena sidan ett rålt grovt o·ra. I o·rat bands en rem av snott 

bast eller låder i form av en stor ogla som sfå"ngdes b"ver ena axeln så att 

man kunde båra krukan på ryggen. De användes att ha mjblk eller vatten 

i med sigpå arbetet ute i å"ngar eller på skogsarbete. " 

eller 

''Höganäskruset med ett ö"ra hängdes i livremmen 
når man håmtade brännvin i gåstgivaregården" 

Krukor och krus i saltglaserat stengods från skånska stenkärlsfabriker, lagade 

och förstärkta med remsor av näver. KM 70820, KM 56692 och KM 70819 
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"Köksinteriör från Bröddarp'', Oxie härad, Skåne. 
På karahylla och bord står hushållets lerkärl tätt. Olja på duk, Anders Montan, före 1889. KM 4541 c 



Frågan är varför just lerkärlen nostalgiskt lever kvar i människors min

nen. Jag tror att minnet av lerkärlen lever i symbios med de positiva 

minnen av överflöd och fysisk tillfredsställelse som ett med mat fyllt 

skafferi kan skapa. Själva hanterandet av kärl n, att fylla dem, tömma 

dem, diska dem och betrakta dem bidrog till att människor lärde 

känna deras specifika kvaliteter, att de blev varse "föremålens själ". 

Hanterandet av tingen är ett mänskligt behov. Föremålen förankrar 

oss i tillvaron och vi minns med hjälp av föremålen. Kerstin Wickman 

skriver i en artikel (Konsthantverkets gåva till industrin, 2008) just om 

tingens inre kvaliteter som man kan uppfatta vid ett dagligt hanteran

de, likt zenbuddhistiska novisers träning.i att varsebli tingens innersta 

väsen. D e hantverksmässigt utförda lerkärlen hörde till de estetiskt 

utformade föremål som man höll i händerna. Lagrade i minnet lever 

den sensuella upplevelsen av kärlen ett "evigt" liv, fastnaglat i berätt 1-

ser som främst skildrar en k-vinnlig praktik, kvinnors minnen av hem 

och hushåll, minnen från självhushållningens tid, då konservering 

och inläggning hörde till årscykelns skörd, slakt och högtider. Berät

telserna ger en inblick i en nu avlägsen värld som utgjorde den folkliga 

vardagen långt in på 1900-talet. D e finns i insamlade och bevarade 

uppteckningar och intervjumaterial. De är ofta berättade av kvinnor 

och skildrar en kvinnlig erfarenhet: 
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"Mor saltade gåsbrost i en vid stenkruka och så kokte hon skankar och 

grisfalter i nrycket k1J1ddor och slog på s~yn. Det stelnade och ett fettlager 

ovanpå tåtade ytan och det hb"ll sigfråscht o·ver vintern. " 
(Lantbrukarhem i Oxie härad, Skåne, 1900-talets början) 

"Kotletter, revben och kdttbullar stektes och lades i stora krus, varpå 

stekflottet hå/Ides o·ver. Det var den tidens konservering. " 

"De lerkdrljag sdrskilt minns var rålt stora krukor. De anvåndes far 

farvaring av bro·d, av inkokt lingon9lt och dven kolt och flåsk kunde 

til!fålligt låggas in i dessa krukor, t. ex. 9lteflåsk till ju/." 

(Ö. Göinge härad, Skåne, 1920-30 talen) 

"De flesta saltade in sill gaiv flJr vinterns behov, t. ex. i 12-15 liters kdr/. 

K1J1ddsillen lade man helst in i de lågre, vidare krusen. Annars ski!Jde 

man inte på de olika modellerna. " 
(Fiskhandlerska på Råå, Skåne) 

Berättelserna beskriver lerkärien som självklara ting i det dagliga livet. 

De användes i kök och sters, i skafferi och förråd. I bondstugorna 

prydde de stugans och köksdelens väggar, uppsatta på karahyllor, ofta 

som bevis på gårdens välstånd. D e användes som transportkärl för 

mat vid arbete på åkrarna och när man hade förning med sig till gillen 

eller matsäck på marknadsresan. 

Lerkärlens dekorer och motivkretsar har växlat med tidens gång, 

m n formerna har hållit sig märkligt oförändrade. Krukan, fatet, skålen 

och kruset är de kärlformer som utgjort basen i produktionen alltsedan 

1500-talet. Krukmak riet som ett levande kulturarv är påtagligt i hela 

Sydsverige. I Skåne finns orter som är starkt förknippade med ler

gods- och stenkärlstillverkning, t.ex. Kvidinge, Ängelholm, Höganäs, 

Raus och Wallåkra, alla exempel på den lerkärlstradition som levt kvar in 

i vår tid. Länge fanns också en levande tradition att förvara mat i krukor, 

kryntor och krus av blyglaserat lergods och saltglaserat stengods. 
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"De stiirre stengodskrukorna användes ibland vid slakten till att fiirvara 

korvar och !)liter i. " 
(Lantbrukarhem, 1930-talet) 

"Vi hade ett 10-liters krus fiir konserven'ng av ågg. Hönsen vå'rpte flitigt 

vissa perioder och de ägg som då blev ö'ver, lades i kruset i vattenglas fiir 

att de skulle hålla längre." 
(Gruvarbetarhem, 1920-talet) 

Ett normalstort hushåll på landsbygden ägde mängder av krukor och 

krus, burkar och saltkärl, flaskor och dunkar, skålar och fat. Mjölk

hanteringen krävde dessutom en mängd kärl för bara det ändamålet. 

''lvfjölken stod i leifat på ryllorna i stugan under det att grädden gick upp. 
Hånde det sig då att man spann blånor då'rinne, fick grädden en luden 

beläggning som fick blåsas bort. Den skummades med sked och grädden 

samlades i "jlödakrused" som efta hade ett tapphål vzd botten far "skå'ringen" 
skulle kunna tappas av, dvs det tunna som bildades på botten." 
(N. Asbo härad, Skåne, 1800-talets mitt) 

"Vissa tider blev det knappt mjölk till husbehov. lvfjölken slogs i stensått, 

leifat och sattes på ryllor uppe under taket i dagligrummet. Den löpnade 

fort där, så att grädden vanligen var sur. Hade den då samlats en vecka 
eller mer, var det svårt att få smö'r av den. Då trodde de gamle att någon 

fiirhå'xat mjölken. " 
r.y. Göinge härad, Skåne, 1800-talets slut) 

'Mor var nvötkerska på Örums gård vid Hö'rup. När hon kom på kvällen 
från arbetet hade hon alltid 3 liter mjölk. Det hade de i stat. Då hällde hon 

upp mjölken i sättet, ett lågt runt kå'rl med ett ö'ra. Det som blev ö'ver kokte 

hon gröt på. På morgonen dan därpå skummade hon av grädden. Mor hade 
också en kruck med två ö'ron. I krucken brukade hon gö'ra filbunke. " 
(Herrestads härad, Skåne, 1900-talets början) 
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"&J,mjölken hälldes i en lerkruka och så sattes den i en gryta vatten, 
någon lade russin i krukan. u kokte man vattnet och n!Jölken stelnade 
i krukan. Denna kalvdans su man till bröd. Det var delikat. " 
(Herrestads härad, Skåne) 

Lergodskärlen användes vid de dagliga måltiderna, men även då bor

det var dukat till fest. I Sydsverige levde seden att äta ur gemensamt 

fat kvar länge på landsbygden, särskilt för vissa rätter, som till exempe 

gröt och "supanmat". Hade man personliga tallrikar var det antingen 

trädiskar, mindre lerskålar och under 1800-talets senare hälft även 

flintgodstallrikar. Flera uppteckningar berättar om det dukade bord t 

och hur maten serverades: 

"Grölen serverades till gille på tennfat, men till vardags i ett leifat och 
skulle det vara riktigt bra var då'r en smöd;åla i mitten. Fö'rutom n!Jölk 
serverades ibland till grölen "döppa" bestående av sirap och vatten. Om 
vardagarna åt alla grölen ur samma fat och doppade i samma "doppa '~ 

men på gille hade man helst tallrikm) antingen egna efler lånta. " 
(Allmogehem, 1800-talets mitt) 

"De flesta rätter serverades till vardags i leifat, cfjupa som skålm) samt på 
platta "flåfad". Tallrikar av lergods användes att ha sovlet på nå'r man åt 
"supanmaten" gemensant ur fatet." 
(N. Asbo härad, Skåne, 1800-talets senare hälft) 

"Pantoflerna låg på bordet, doppan stod mitt p å bordet i ett leifat. Hdr 
doppade alla sina pantofler. Brödet var utplacerat i skivor. Milkefadet stod 
på bordet, drickakruset stod vid bordåndan. Så var hela serveringen. Hade 
man fläsk och kött, så hade man det på leifat. Soppan var i lerskål mitt på 
bordet. Hår sö'b man alla. " 
(Frosta härad, Skåne, 1800-talets slut) 

Eva Kjerström Sjölin I sid 93 



Leksakskanna i lergods, troligen köpt på skånsk marknad. KM 5045. 

I bakgrunden skånsk lergodskruka av normalstorlek, 
engoberad och hornmålad. KM 3523 

Idag har lerkärlens ursprungliga funktion blivit nästan enbart prydande. 

Men de är kanske ändå viktiga inslag i våra hem. Nu som estetiska 

objekt som påminner om hemmens kök och sters, om matupplevelser, 

marknadsminnen, det lustfyllda hanterandet, det ekonomiska hushål

landet och inte minst de därmed förbundna upplevelserna. 

Markens leror - naturens material 

D en skånska lerans höga h.-valitet och lättåtkomlighet var grunden för 

Skånes särdeles rika och blomstrande krukmakarhantverk. Två typer 

av lera har använts vid kärltillverkningen. D els vanlig lättå tkomlig 

lågbrännande lera av det slag som finn s i hela Sydsverige och som 

sedan medeltiden använts för tegeltillverkning och för krukmakargods 

och kakelugnstillverkning. I Skåne finns det även leror i berggrunden, 

bildade för 130-210 miljoner år sedan. D essa eldfasta leror var förut

sättningen för tillverkningen av saltglaserade stengodskärl, till exem

pel de vi allmänt benämner H öganäskrus, men som också gjordes i 

Skromberga, Raus, Wallåkra, Lomma och Ystad. D e två lerslagen ger 

olika gods med sinsemellan helt olika egenskaper och uts ende. Å ena 

sidan lergodset med sina klara eller färgade blyglasyrer, ibland täckt 

med ett skikt av vit piplera och med dekorer med påringlad piplera i 

blått, grönt, violett, brunt eller rödbrunt eller med ristade figur- och 

bildframställningar. Å andra sidan stengodset med sin hårda knottriga 

högblanka saltglasyr, väl lämpat för matförvaring, en skånsk keramik 

som främst hör hemma i 1800- och 1900-talen. 
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Ett yrkesmässigt utövat hantverk 
I brukarledet visar krukorna och krusen på en kvinnlig värld. Men 

i produktionsledet tillhör de en manlig värld. Krukmakarhantverket 

utövades nämligen av män - utbildade hantverkare i ett från början 

hårt skråbundet yrke, knutet till städerna. Som stadshantverk går det 

skånska krukmakeriet tillbaka till 1500-talet, med Jacob Pottemager, 

omnämnd 1517 i Malmö, och den förste krukmakare Mikael Potte

mager i Lund, omnämnd 1558. I andra skånska städer fanns de första 

namngivna krukmakarna i Kristianstad 1616, Helsingborg 1665, 

Äng lholm 1666, Ystad 1670-talet, Landskrona 1719 och Sinu:ishamn 1 

1750. Väletablerade verkstäder verkade under de följande århundra

d na i dessa städer. De producerade blyglaserat lergods för hemmen. 

Gesällvandringarna bidrog till att teknik, former och dekorer spreds 

mellan olika verkstäder i Sydsverige. Det halländska krukmakeriet 

har många likheter med det skånska, särskilt de nordvästskånska. 

Bildandet av ett ämbete i Halmstad 1768 kom att betyda mycket för 

yrkets utveckling där. Från 1700-talet finns bevarat praktfulla, rikt 

dekorerade lerfat, som tillsammans med bonadsmålningar och vävda 

hängkläden var dekorativa element i ryggåsstugorna. Krukmakarna 

i Laholm målade vid 1700-talets mitt mest frodiga tulpanmotiv. Vid 

århundradets slut dominerade fågelmotiv på så kallade "tuppafat" hos 

till exempel krukmakarna i Falkenberg. Även stiliserade mans- och 

kvinnofigurer förekommer. De överensstämmer väl med bonads

måleriets motivkretsar från gränsbygden mellan Småland och Halland. 

Under 1800-talets förra hälft blev Falkenberg centrum för det 

halländska krukmakeriet. 

Detalj av grötfat, engoberat med hornmålad och ristad dekor: hund med fågel 

i munnen och årtalet 1782 ristat. Lergods från sydöstra Skåne. KM 6024 
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I Småland var Jönköping under 1600- och 1700-talen ett betydande 

hantverkscentrum, där krukmakarna var relativt starkt företrädda. 

Den första som omtalas i Jönköping är Per Pottmakare år 1618. Vid 

1800-talets början fanns där ständigt fyra till fem mästare. Hantverkarnas 

yrkesutövande reglerades tidigt. Skråämbetena gav krukmakarna rätt 

att driva hantverk. Ämbetsbröderna hade ensamrätt att med hjälp av 

gesäller och lärlingar tillverka kärl och kakelugnar. I Skåne gällde fram 

till 1658 Christian IV:s kungörelse från år 1621. En svensk motsva

righet kom först 1669. Skråordningen stadgade att hantverkare måste 

tillhöra ett skrå och att ämbete fick bildas i stad med minst tre mästare 

inom yrket. Krukmakare, liksom andra hantverkare, fick inte verka 

på landsbygden om de inte var anställda av någon adelsperson eller 

verkade inom manufaktur som fått särskilda privilegier. I Skåne fanns 

krukmakarämbeten i Malmö, Lund, Ängelholm, Ystad och Simrishamn. 

Landsbygdskrukmakeriet 

Redan under 1700-talet fanns flera krukmakerier vid de skånska godsen. 

ågra av krukmakarna var anslutna till ämbetet i Ystad och Lund. 

Men även lervarufabriker med privilegier att tillverka kakelugnar och 

kärl upprättades under det tidiga 1800-talet. Så fick till exempel 1804 

en lerkärls- och tegelfabrik på Marieberg i V Alstad socken i Skåne 

särskilda privilegier. Krukmakare Påhl Nordström från Ängelholm till

verkade där åren 1816-36 bland annat krukor med omisskännlig form 

och dekor gjorda för allmogens smak och behov. 
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Vissa lättnader i skråväsendet gjorde det möjligt för krukmakare att 

redan innan näringsfrihet införts 1846 slå sig ner på landsbygden. Så 
inrättade sig redan 1826 en krukmakare i Trelleborg och 1829 starta

des det första krukmakeriet i Kvidinge. Efter 1846 gavs hantverkarna 
frihet att utöva sitt yrke var de önskade, vilket innebar att krukmakarna 
i allt större utsträckning sökte sig ut på landsbygden. När fullständig 

näringsfrihet infördes 1864 slopades krav på mästarprov och medlem
skap i fabriks- och hantverksförening. Varje myndig person kunde 

därefter starta egen krukmakerirörelse. 
Det fanns flera fördelar för krukmakarna att driva verkstad på lands

bygden. Levnadskostnaderna var lägre än i städerna. Ofta kombi
nerades krukmakeriet med.ett mindre jordbruk. Krukmakarna kom 
dessutom närmre sin stora kundkrets, vars behov av lerkärl höll sig 

starkt under hela 1800-talet. Marknaden i städerna hade redan omkring 
1800 alltmer börjat erövras av fabrikstillverkat flintgods. Produktionen 

förenklades för att bli konkurrenskraftig. Man frångick de äldre arbets
krävande dekorerna med piplerbegjutningar och ristade dekorer. 

Kärlen försågs istället med färgad blyglasyr i svart eller grönt eller med 
enkla hornmålade mönster. 



~arknadsrninnen 

Lerkärlsförsäljning på stadens marknader och regelbundet återkom

mande torgdagar utgjorde basen för krukmakarna. För vissa av de 

skånska städerna, till exempel Lund, ser man tydligt hur antale t kruk

makerier ökade eller minskade beroende på kundunderlaget i staden. 

Var köpkraften låg, sjönk antalet krukmakerier som då inriktade sig 

på försäljning i regionen. På andra håll, till exempel i Ängelholm, kan 

det stora antalet krukmakerier i förhållande till den lilla folkmängd n 

där enbar t förklaras med en omfattande försäljning över ett mycket 

stort område. 

Vid enskilda marknader var försäljningen förbehållen stadens egna 

hantverkare och köpmän. E nskilda marknader i Skåne omfattade 1780 

tio marknadstillfällen. Vid frimarknaderna fick vem som ville sälj a. 

Fria marknader i Skåne omfa ttad nämnda år 26 marknadstillfällen. 

Försäljningsmönstret var likartat i hela Sydsverige. 

Utombys krukn1akare var inte välkomna på den egna stadens marknad. 

E n skrivelse från ämbetet i Ys tad 1751 'skildrar hur den till Lunda

ämbetet hörande krukmakarmästare Per Jönsson Hingberg blev bor t

motad när han besökte en marknad i Ystad. Otillåtna försäljningsresor 

ut till land sbygdens bondebefolkning fö rekom. 1805 kom samtliga 

mästare i Ystad överens om att avskaffa den osed "som her vid ämbe

tet tid efter annan sig skall insmygt att stundom avsända hela lass med 

lerkäril utomkring på landsbygden och dem i byarna till salu hålla ... " . 

Så långt bak som till 1700-talet sträcker sig inte de skri ftliga eller 

muntliga folkliga berättelserna om marknadsminnena. D e få ngar 

främst tidsperioden cirka 1880-1930. Intrycken från marknadsbesök 

och torghandel har bidragit till minnes Aoran och berättelserna om 

krukor och krus. D e som i sin barndom fick följa med till marknaden, 

se på alla marknadsnöjen, köpa karameller och välj a sig en leksak - en 

lergök att spela på, en miniatyrkruka till dockorna, ett minneskärl i 

miniatyr - för dem lagrades minnet av marknaden i själva föremålet, i 

pottemakarens als ter. 
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Lergökar och leksakskärl var barnens särskilda marknadsminnen. 
Krukmakare Gustav Forsberg på Vimmerby höstmarknad, Småland, 1948. 

Foto Nordiska museet. 

"Redan dagen fa're och hela natten vandrade folk i långa banor mot mark
nadsplatsen. Det var ldngs vågarna ett skrikande, hqjtande, svdrande och 
gimgande så att det gen!Jöd i skog och mark. Hela karavaner med Göinge 
slijjd, Vdstgö'ta knallar, positivhalare samt lass på lass med tattare kö.rde 
fa'rbi. Lerkådstil!fiJrse!n var riklig. En tattare hade en lång.fajjd av år 
sådan .fa'rså!Jning. Pottemakarna hade stå'/!t upp sina varor på [jålva 
marken. Kommersen gick undan, qjupa supefat, flata stora, avsedda .fa'r 
dggakakor, små tallrikar samt krus av alla fasoner hade alltid åtgång. 
Det hö'rde liksom till att man på Kiviks marknad skulle fa'rse sig med 
några 'f!)la kå'rl. Pottemakarna från Smedstorp och S,jö'bo voro sårs kilt 
kånda fa'r inskriptioner på faten 'Minne från Kiviks marknad". 
(Om I<.iviks marknad, 1900-talets början) 

'Tattaren Karl Gustavsson i Smedstorp handlade med lerkåd och Höga
nåskm~ liksom hans mor, so1~ alhnånt kallades mor Stina i Lynggd. De 
brukade draga från den ena marknaden till den andra med kar (lerkår~ 

.fa'r att så/ja dår och dven på vdgen gå in i gårdarna och utijuda sina 
varor. .. De drogo från Kivik till Sjö'bo marknad, som brukade vara ett par 
dagar efter och så vidare hela sommaren. De var ibland å!zda uppe på 
Vårnamo marknad". 
(Sekelskiftet 1900) 

"Leifat och kåd såldes av en gammal gumma, "Gårdel-Karna'~ som gick 
ånda in i skogarna bortemot I<:Jrkhultshållet, bårande varorna i såckar, en 
framtill och en baktill. Hon gick i tråskor och kunde gå ca 3 mil om dagen. 
Sårskilt på en del sekunda kår~ som hon fick billigt,fa'r!Jå!zade hon bra". 
(Om försäljning från krukmakare Lars Bentzers krukmakeri i Västanå, 

Skåne, 1800-talets slut) 
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Berättelserna skildrar ofta tattare, en grupp människor som idag kallas 

resandefolket, som på 1800-talet och i början av 1900-talet ofta sålde 

sekunda lerkärl på marknaderna. Tattarna stod utanför den vanliga 

bygemenskapen och rankades socialt lågt. De omgavs _av berättelser 

som gjorde att man lätt uppfattade dem som farliga och samtidigt 

spännande. Mötet med tattarna på marknaderna erbjöd något utöver 

det vanliga. Berättelserna skildrar också den strukturomvandling som 

ägde rum när handelsbodar, tågtrafi k och privatbilism började breda 

ut sia. Här några berättelser från krukmakarna och deras efterlevande: 

"På Kiviks marknad stod alla krukmakarna på ett och samma område, 

bredvid varann. Diir var tre kntkmakare från Sjiibo: Nilsson, Nordstriim 
och E!fstrand. Så var det Möllers från Simrishamn som sålde en del de 

hade i lager. Så var det vi. Tattaren Karl Gustavsson och hans fru stod 

också och sålde kå'rl. De fick kåd från Pataholm i Småland också. Vi 
kö'rde alltzd med två stora lass till Ki,vik och sålde alltid shtt på alltihop på 

marknaden. Aldrig att något behö'vdes tas hem igen. " 
(Krukmakare Otto Göranssons döttrar, Smedstorp, Skåne) 

"Nå'r vi kö'rde till Kiviks marknad kö'rde vi hemifrån på kvällen vid 

gutiden. Sen låg mor och far under vagnen i halm och sov tzll morgonen, då 
de packade upp varorna. I Ki,vik satte de kåden på bara marken och det 

gjorde de i Sjöbo med Regnade det så fick man s!Jätpa upp och ner på dom. " 
(Krukmakare Albert Elfstrand, Sjöbo, Skåne) 

"Käden såldes i verkstaden i Fir!)a och så skickade Far lådor på jårnvåg 
till olika småaffåre1: Tattare brukade komma och köpa allt som var lite 
skadat. dr Far skulle på marknader, packades varorna i tråitll i lådor. 

Han brukade stå på torget i Hässleholm. Då'r var marknad fa'rsta tisdagen 
i vmje månad. Marknadsbodar stod också på båda sidor om 1 :a Avef!Yn, 

hela gatan ne1: Far reste också tzil marknad i S ös dala och i Vins/iiv. " 
(Om krukmakare Carl August Andersson i Finja, Skåne, berättat av sonen) 
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'Jag minns att Far skickade sina alster till både TJringe, Osby, Vinslöv 
och Sösdala. Han brukade dven ta åstad till Vittgå marknad där det i 

regel var god kommers. Innan han begav sig till marknaden böryade han 
lasta kdrran redan vid halv-4 tiden på morgonen med lerkrus, pottor, fat, 
tallrikar, lergö.kar m m. Allt packades ner i halm ... Det var stor åtgång 

på varorna. " 
(Om krukmakare Hans Holrnström, Hässleholm, Skåne, berättat av sonen) 

"Fö"rsd!Jning av lerkdrlen skedde jo"rst från verkstaden, senare från butiken 

samt på marknader. Till en bö"tjan fick kunden gå upp på vinden dår lagret 
fanns. 19 14 inr_dttade man butik. Då bö°ljade man också salufiira glas och 
porslin i mindre skala. Marknaderna i Smedstorp och i Kivik var viktiga 
fiirsd!Jningstil!fdllen. I Smedstorp hölls marknaden tre gånger om året. Det 

var en riktig marknad med biertdlt, cfjurmarknad, karusell, sk:Jutbana, 
cirkus, slagsmål och ridande polis från Tomelilla. Lanthandlarna utgjorde 

också en stor och viktig kundkrets. De hämtade varorna direkt från 
krukmakeriet med häst och vagn eller med bil. " 
(Krukmakare Otto Göranssons döttrar, Smedstorp, Skåne) 

'Mor cyklade till Hö.rby, Lund, Simrishamn och runt omkring och tog 

upp beställningar. Sen kö.rdes kdrlen ut med hdst och vagn. Det var en 
åkare i Sjöbo som kö.rde åt oss. Senare körde Emil Johansson med lastbil. 

Han packade hela bilen fttll med varor och kö.rde ut beställningarna. Så 
sålde vi till sådana som kö.rde runt med kar (lerkår~ som kö"rde "byagång" 

(gårcffarihande~. Det var det mö.rka falket, tattarna, Karl Gustavsson från 

S medstorp och Nils Larsson. " 
(Krukmakare Albert Elfstrand, Sjöbo, Skåne) 
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Återbruk och sparsamhet 

Kärlen var kära ting, som man hellre lagade än kas tade bort. Här kom 

tattarna in, när det gällde att professionellt laga trasiga lerkärl. Berät

telser om tattare som reste runt och lagade lerkärl är många. Musei

magasinen visar prov på slitna och nötta kärl, omsorgsfullt lagade med 

järnklamrar eller mer primitivt, med borrade hål och garn, liksom sydda 

ihop. Kärl har bytt funktion, slipats ner från kanna till blomkruka fö r 

att man for tsatt skulle kunna glädj as åt dekoren och bruka kärlet. 

Föremålen förmedlar själv hur de värdesatts. Men även här finns 

berättelser att tillgå: 

"Flera kunde konsten att zinka lergods. Dåtida sparsamma husmiidrar 
kastade ~j bort ett leifat eller kruka diiifo·r att det gått sö'nder. Det fanns 
t. ex. grötfat som bestod av ett otal hopfogade småbitar. S öizdriga kåd brttkade 
man såtta ttndan i viintan på tattarnas ankomst. De lagade kåd " 
(Albo härad, Skån , vid sekelskiftet 1900) 

"Somliga tattare gick omkring och zinkade, dvs satte ihop porslins kår! som 
gått sö.nder: De kallades fa"r zinkare. Det var ofta sådana gttbbar hiir i 
Aiigelholm som gick omkring i husen. De borrade hål i bitarna och satte ihop 
dem med stift och så kittade de. Men iiven andra iin tattare zinkade kiirl" 
(Ängelholm vid 1800-talets slut) 

På de bevarade krukorna och krusen ser man ibland exempel på 

konstfullt fl ätade höljen av näver som skulle skydda kärlen. 

'Till de stom stopakrukorna eller stopaflaskorna som ofta togs med till 
stan att köpa hem briinnvin z~ brukade man gö·ra ett slags korgar, jlåtade 
av skalade och skttrade fina granrötter med sprötar av enetillingar. Ibland 
var iiven bottnen flåtad, men oftast bestod den av en rund bråda. Upptill 
gjordes två öglor. I dessa sattes låaerband, så att korgen med flaskan kunde 
bindas vid håckastången eller båras på ryggen. Det kallades flaskekorg." 
(Bräkne Hoby, Blekinge, 1800-talets slut ) 
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Dagens formgivare och konsthantverkare studerar och diskuterar 

frågor om hållbar design, om te-design och återbruk. Diskussionen 

handlar både om materialval, formgivning och om föremål med 

historia. Föremål i långvarigt bruk blir exempel på uthållig design, 

"sustainable design". D e sydsvenska och skånska lerkärlen är, trots sin 

skörhet, ur detta perspektiv ett historiskt exempel på hållbar design. 

Med järnklamrar och garn hålls det 
sönderslagna locket och krukan samman. 

Förningskruka från Mariebergs Lervaru
fabrik,V.Alstad socken, Skåne 1829. 

Nyförvärv 2008. KM 91377 
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Tonie Lewenhaupt 

HARJAGERSTRÖJA OCH ARMANIJEANS 
folkdräkt kontra modedräkt 

Byt ut H errestad härads stärkta klut mot en lila sammetskeps modell 

större eller kombinera H arj ager härads kroppsnära spedetröja med 

indigomörka stretchjeans. Bär svarta knäbyxor i vadmal från värm

ländska E kshärad till svarttuff skinnkavaj eller Häverö sockens blän

kande dubbelknäppta korta mansjacka till knäkort denimkjol! 

Vad säger Dräpa, intresseföreningarnas för folkdräkt egen inofficiella 

dräktpolis? Rycker de ut beväpnade med diverse hemgjorda förord

ningar? Troligen har de inte en chans, vem som vill kan idag bära 

folkdräkt när som helst oavsett tid , plats och ursprung. Ingen kan 

heller förbjuda eller påbjuda hur man ska bära folkdräkt, en keps eller 

ett par jeans kan i detta sammanhang knappas t anses störa allmän 

ordning. 
Folkdräkt och modedräkt har alltid haft gemensamma ideer och ideal. 

Visserligen har under 1900- talet en rad folkdräkts historiker hävdat 

motsatsen och bara i någon bisats nämnt till exempel bindmössans 

ursprung i 1700- talets modedräkt. Resten är tystnad lika envis i sin 

övertygelse som uppfattningen om den svenska folkdräktens absolu ta 

egenart och utseende. 

är Strindberg 1882 i sin skildring av Svenska f olk et i helg och 
sö'cken hävdade folkdräktens direkta arv från skilda perioders mod -

dräkt och även lät Carl Larsson illustrera sin tes, möttes han av iskall 

tys tnad och ilska. Hur kunde någon ifrågasätta denna viktiga och är -

vördiga fos terländska symbol, hur vågade denne unge författar pås tå 

att den profana modedräkten hade skapat och fo rmgivit folkdräkten. 
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Den seriöst nyheliga folkdräkten fick inte blandas 
samman med den lättsinnigt fåfängliga modedräkten. 

Ungefär samtidigt kring sekelskiftet 1800 som folk

kulturen upptäcktes, eller snarare uppfanns, som ett 
självständigt kulturuttryck, suddades även de sista 
resterna av det övriga samhällets många dräktförbud 
bort. Dräktfriheten blev total, vem som helst fick 

äntligen klä sig som han eller hon önskade. Färger, 
material, antal plagg, modeller och detaljer tillhörde 

inte längre en särskild samhällsklass. Klädmodet 
tillhörde alla i vilken form, färg och vilket material 

som helst. Ingen polis, tullare, landshövding eller 
byäldste hade rätt att protestera, bötfälla, beslagta eller 
straffa någon, inte ens den enklaste bondson eller 

borgarpiga, för deras val av klädedräkt. 
När industrialismen tagit över i mitten av 1800-talet 

minskar landsbygdens befolkning. Inflyttningen till städer 
och samhällen ökar snabbt och kraftigt, järnvägen 

öppnar landskapen och avstånden krymper. Mekaniska 
vävstolar och symaskiner tar över framställningen av 
kläder. Modevärldens senaste nyheter blir tillgängliga 

genom postorder, pappersmönster, butiker och 
varuhus som säljer färdigsytt mode till varje pris. 

Vilken ung person från landet kan eller vill motstå 
sådana erbjudande? Vem vill verka omodern lantis i 

onödan? Hemma i byn försvinner folkdräkterna allt 





längre in på vinden och ned i kistorna i väntan på bättre tider eller 

ännu hellre till någon av de nya museernas eller hembygdsföreningarnas 

utsända som reser runt i bygderna för att samla och köpa allmogens 

dräkter. Hur väljer de, vad väljer de bort, får de se allt som finns, bryr 

de sig inte när plaggen verkar för modepåverkade? 

Några museer har en liten samling så kallad folklig dräkt, som tyvärr 

sällan visas men som tydligt speglar den osäkerhet kombinerad med 

längtan efter att vara moderiktig, som kännetecknar tidens oro, 

uppbrott och behov av förändring. De flesta plagg är kvinnokläder 

från decennierna kring mitten av 1800-talet och har tidens moderna 

silhuett med åtsittande liv, vid kjol och rundringad hals. Ibland tillhör 

ärmarna 1830-talet, en annan gång är livets sneda veck typiska för 

1840-talet eller kjolens vidd aktuell i 1850-talets mode. Samtliga är 

enkelt sydda, ofta i hemvävt grovt ylletyg och bars alltid med förkläde 

och schalett, aldrig med klut eller hatt. Jag tänker på den fina scenen 

i Jan Troells Invandrarna när Kristina från Korpamoen provar Ulrikas 

nya fina hatt. Kristina fnissar generat, hon, bondhustrun, skulle inte 

komma på tanken att visa sig offentligt i herrskapshatt. 

Museernas syfte var dock att helst finna den helt modebefriade 

folkdräkten. De brydde sig inte om bindmössans del i 1700-talets 

modevärld eller de manligt blanka knappradernas ursprung i upplys

ningstidens moderna livrock. De förknippade inte axelkarmar och 

spetskantade vita kragar med 1600-talets modedräkt, de struntade i 

livstyckets likhet med modedräktens styvade liv och de glömde helst 

knäbyxornas ursprungliga tillhörighet i de högre ståndens modegarderob. 
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Naturligtvis har folkdräkt n fått sin form och sina detaljer från mode

dräkten där de omvandlats, fö rändrats, fö rstorats, förminskats, fått 

nya kombinationer och sammanhang. Utvecklingen har funnits sedan 

bondeståndet började bära sin egen dräkt och förändringen fortskrider. 

D et räcker med att bläddra i den utmärkta boken Folk dräkter och 
rygdedräkter f rån hela Sverige från 1975, för att inse villfarelsen. ästan 

samtliga kvinnodräkter visar upp minst femton centimeter kortare kjol 

än gångna tiders ankellånga kjol. D essutom slutar livstycket i midjan 

inte ovanför och näs tan alla bär sin trekantschal så snibbarna syns 

och hänger ned över midj an. Så såg tidens uppfa ttning ut, fö r det 

folkdräktsklädda 70-talet var plaggen helt autentiska, helt rätta i form, 

detaljer och proportioner. D e tänkte inte heller på att starkt klarröda 

kjolar var otänkbara innan de kemiska färgerna introducerades kring 

mitten av 1800-talet. Fram till dess var rö tt detsamma som krapprö tt, 

en mjukare dovare ton med drag av brunt. 

Vi verkar inte riktigt ve ta hur vi vill fö rhålla oss till våra svenska 

folkdräkter. Kanske vore det bättre om vi gjorde som i Österrike där 

seden att bära "Trachten" är mer utbredd och en självklar del av såväl 

vardag som fes t. H är finns alla varianter av "lederhosen" respektive 

"dirndl" från de mes t traditionella i form , färg och detalj er till mer 

modebetonade plagg. För några år sedan tillbringade jag en hel dag på 

den särskilda modemässa där alla tillverkare av "Trachten" visade upp 

sig inklusive modevisningar. Bomullskjolar i lager på lager till urringade 

brodyrblusar avlöstes av hellånga brokadkjolar, vars sammetsliv kan tades 

av mångfalden guldspetsar. Klassiska "lederhosen" bars till tenni s

tröjor, grönsvarta lodenbyxor sällskapade med småblommiga lantligt 

skurna bomullss kj ortor, uppfinningsrikedomen var stor och framför 

allt var förhållningssättet vidsynt. 
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Märkligt nog har ännu ingen dräkthistoriker gjort någon omfattande 

genomgång av hur modedräkten påverkat våra skilda folkdräkter 

Kanske ingen lätt uppgift när kring hälften av de svenska folkdräkterna 

är nykomponerade, visserligen baserade på udda och äldre dräktdelar 

men ändå. Vi litar på vår käre Linne, vår förste dräkthistoriker som 

nogsamt rapporterar de dräktskick han tycker är väsentliga, men alla 

de övriga? D etsamma gäller 1600-talets franske resenär Magalotti och 

1800-talets flitige Nils Månsson Mandelgren och deras ivriga resor i 

Sverige. 
Ingen dräktforskare har heller velat jämföra olika länders folkdräkter. 

Ett besök på franska, italienska eller österrikiska folkkulturmuseer 

räcker för att bevisa likheterna mellan såväl ländernas folkdräkter som 

deras eviga ursprung i västvärldens modedräkt. Visst skiftar material 

och färger, men mindre, mycket mindre än vi tror, och då särskilt vad 

gäller högtidsdräkten. De få vardagsplagg som finns kvar visar större 

skillnad beroende på regionala yrken. Snäcksamlare och olivplockare 

hör inte till Skandinavien, medan herdar måste ha kunnat känna igen 

varandra oavsett land liksom bergsfolk och slättfolk, vilka överallt har 

likvärdiga preferenser i fargval och proportioner. 

Nationalromantikens genombrott kring andra häften av 1800-talet 

var naturligtvis den logiska protesten mot allt som industrialismen inte 

var. Tiden och framför allt de högre klasserna medräknat kungahus, 

lantadel och bättre borgare, tog tacksamt mot alla hälsningar, som 

hyllade det enkla livets fröjder och dygder. Lantliga högtider, seder 

och bruk återupplivades och iscensattes likt teaterstycken. Scenografin 

återuppstod i ständig repris från juldagarnas ljusglimmande och barr

doftande interiörer till midsommarens blomstänger, björkar och vita 

nätter. Ett och annat bröllop, födelsedagar liksom givna dagar i hem

bygdsgården eller friluftsmuseet hörde tidigt till de tillfallen då teater

styckets kostym, folkdräkten, var och är en viktig del av evenemanget. 
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Folkdräkten skapar särskild tillhörighet, man blir en del av festen, 

den omhuldade traditionen och den fosterländska gemenskapen. Jag 

minns den enda gång i mitt liv jag burit foll.;:dräkt. Som urstockholmare 

hade jag, om än bosatt sedan länge i Skåne, ingen anledning att äga 

folkdräkt. Lite överseende hade jag betraktat de bussar och spårvagnar 

som på söndagarna förde grupper av folkdräktsklädda personer till 

Skansen, där de tack vare sin klädsel fick fritt inträde. En snålkall 

sommareftermiddag stod jag ändå som frivillig guide under en hem

bygdsdag, klädd i lånad högtidsdräkt från Frosta härad. Först kände 

jag mig utklädd, fel, omodern, men snart infann sig istället en känsla 

av lugn tillförsikt. Den vida kjolen var varm och bekväm. Det tättsit

tande livet gav mig stöd, skjortan med sin höga krage och vida ärmar 

skänkte rörelsefrihet och under förklädet dolde sig fickan för bilnyckel 

och läppstift. 
Jag fick en annan känsla för folkdräkt som institution och ideal, 

började titta närmare på museernas, särskilt Kulturens, fina samlingar 

av dräkter, jag läste Linnes rapporter från de olika resorna och deras 

lokala dräktskick och jag började jämföra mitt nya intresse, folkdräkten, 

med mitt ursprungliga, modedräkten. 
Båda äger sitt eget uttrycksfulla, tysta språk då folkdräkten berättar 

om tradition och tillit till skillnad från modedräkt ns ständigt förnyade 

kreativitet och nutidskänsla. En friare attityd till möten mellan de två 

dräktidealen vore spännande och högst givande. Se på ygårds Anna 

Bengtsson och hennes frisinnade högst moderna tolkning av svensk 

dräkttradition. Här finns anslaget, den lyhörda tonen utan antydan till 

nostalgi. 

Foto Carl Bengtsson för Nygårds Anna 
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Carolina Söderholm 

FORMGIVARNA OCH FOLKKONSTEN 

Vilken betydelse har folk.konsten haft för den svenska formgivningens 

utveckling? Vid en första anblick kan den tyckas marginell. Vad 

har allmogens prunkande yllebroderier och slöjdade träföremål för 

anknytning till den moderna svenska design som sedan 1920-talet 

erövrat världen med sin strama form och måttfulla elegans? 

Avsevärt mer än vad man först kan tro. I själva verket vill jag hävda 

att den moderna svenska formen allt sedan sin födelse varit intimt 

förknippad med folkkonsten, vare sig formgivarna inspirerats av dess 

material, tekniker och mönster eller agerat i opposition mot dess ideal. 

Men det handlar inte bara om dekorativa .mönster och en förkärlek 

för handarbete. Lika intressant som att analysera folkkonstens estetiska 

påverkan, är de moraliska värden som den genom åren associerats 

med, och som formgivare på skilda sätt förhållit sig till. 

Vi börjar från början. När Svenska Slöjdföreningen bildades 1845 

var det med målet att främja det svenska hantverket och konstindustrin. 

I den begynnande industrialismens spår sökte sig allt fler landsbygds

bor till städerna och lämnade slöjdintresset hemma. Generationers 

samlade hantverkskunskap höll på att gå förlorad, vilket föreningen ville 

motverka. Deras söndagsritskola för vidareutbildning av hantverkare 

och slöjdare blev grunden för dagens Konstfackskola i Stockholm, 

som under namnet Tekniska skolan stod för utbildningen av några av 

landets första professionella formgivare under 1800-talets slut. 
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Grundandet av Svenska Slöjdföreningen - idag Föreningen Svensk 

Form - signalerade också början på ett mer medvetet förhållningssätt 

till formgivning inom den svenska industrin. Genom föreningens för

medling började fabriker runt sekelskiftet anlita konstnärer istället för 

att som tidigare förlita sig på utländska eller historiska mönster och 

modeller, och formgivarrollen i vår moderna bemärkelse såg dagens 

ljus. Centralt för föreningens arbete var även de moraliska och hälso

främjande effekter som man förknippade med hantverkets utövning. 

De män och kvinnor som tillbringade kvällarna i hemmet sysselsatta 

med slöjd och sömnad ägnade sig knappast åt skörlevnad eller dryck

enskap, utan förmodades skapa ett sunt och trivsamt familjehem. 

Därtill präglades verksamheten av starkt smakfostrande ambitioner; 

det gällde att lära både industri och konsumenter hur en väl form

given kvalitetsprodukt såg ut, fjärran från de importerade stilimitationer 

som massproducerats i billiga material. 

På så sätt kom den moderna formgivning som växte fram att i grun

den präglas av den gamla allmogekulturens känsla för naturmaterial, 

hantverk och kvalitet, liksom dess okonstlade färg- och formsinne. 

Det är begrepp som ur ett internationellt perspektiv utgjort nyckelord 

för det svenska 1900-talets framgångsrika designexport - även om en 

kritisk debatt idag delvis ifrågasätter denna syn, och med rätta även 

framhäver teknologins, den urbana kulturens och utländska influensers 

betydelse. När textildesignern Katarina Brieditis under de senaste 

åren försett det globala succevaruhuset Ikea med kuddar och mattor 

vars färgstarka blomster- och stjärnmotiv går tillbaka till traditionella 

Odins jakt, rölakan, vävd på Kulturens Konstslöjdsanstalt 1907 efter en 

förlaga av Märta Måås-Fjetterström. Signerad KSAL 1907. KM 88 152 





allmogevävnader i rölakan och flamskteknik säger det dock något om 
folkkonstens livskraft och positiva associationsvärde. 

Svenska Slöjdföreningen var nu inte ensam i sitt intresse för det 
gamla bondesamhällets kunnande, vars välbevarade traditioner fram

stod som unika ur ett europeiskt perspektiv. "Hemslöjdens förädling, 
fosterländskt, konstnärligt" löd mottot då adelsdamen Sophie Adler
sparre år 187 4 grundade Handarbetets Vänner. Syftet var att främja 
den textila hemslöjden genom att förbättra dess form och kvalitet och 

samtidigt bevara dess traditionella kunskaper. Dessutom ville man 

ge kvinnor bättre möjligheter att försörja sig på sitt textila hantverk 
genom att erbjuda dem utbildning och forsäljningsmöjligheter. Liknande 
drivkrafter fick 1899 textilkonstnären Lilli Zickerman att grunda 

Föreningen Svensk Hemslöjd, som under 1900-talets första decennier 
spelade en central roll för insamlandet av landets textila allmogeskatt. 
Arbetet sammanföll även med mer moderna strömningar. I antologin 

Den feminina textilen - Makt och miinster (2005) påpekar Birgitta 
Svensson och Louise Walden hur intresset gick hand i hand med det 

sena 1800-talets kamp for kvinnans fri- och rättigheter. Det gällde 
såväl de kvinnor ur samhällets övre skikt som gick i spetsen for orga
nisationer som Handarbetets Vänner och Svensk Hemslöjd, som de 

kvinnor ur bonde- och arbetarklassen som satsningarna riktade sig till. 
Den textila hemslöjden blev en legitim arena for kvinnors frigörelse 
och väg till ekonomiskt oberoende. 



Men det svenska hantverkets traditioner måste naturligtvis även 

anpassas till tidens förändrade behov. I det arbetet kom formgivaren 

att spela en nyckelroll. Utan hennes kunskaper skulle hemslöjd och 

folkkonst ha förblivit en perifer företeelse i det moderna samhälle 

som runt sekelskiftet började växa fram. En av de formgivare som 

tidigt knöts till hemslöjdsrörelsen var Märta Måås-Fjetterström, utbildad 

vid Tekniska skolan i Stockholm. Som facklärarinna vid Kulturens 

Konstslöjdsanstalt i Lund ansvarade hon för vävskolans utbildning 

i äldre tekniker, och hade samtidigt rika möjligheter att botanisera 

bland museets samling av skånska allmogetextiler. Inspirerad av deras 

handfasta kompositioner, stiliserade växt- och djurmotiv och mättade 

färgskalor utvecklade hon sin egen mönsterkonst, vilken hon senare 

utvecklade som föreståndare för Lilli Zickermans vävskola i Vittsjö. 

1919 öppnade hon sin egen vävatelje i Båstad, vilket blev början på 

den svenska mattkonstens internationella glansepok. Även andra sam

tida och tongivande textilkonstnärer, som Elsa Gullberg och Märta 

Gahn, inledde sina framgångsrika karriärer inom hemslöjdsrörelsen, 

där närheten till allmogekonstens mönster och tekniker tydligt satt 

spår i deras formgivning. 

Tygprover, förklädestyger. Insamlade av Lilli Zickerman i Listers härad, Blekinge. KM 27865 



Det var nu inte enbart inom textilområdet som folk

konsten utövade sin dragningskraft. Runt 1800-talets 

slut svepte en våg av nationalromantik över Europa. 

Svenska konstnärer och författare återvände från 

sina vistelser utomlands och lämnade storstäderna 

för lantlivets enkla charm. De inspirerades av den 

svenska historien, naturen och allmogens kulturarv, 

vilka sågs som positiva motbilder till industrialismens 

och urbaniseringens exploatering av såväl människor 

som miljö. Bland tidens mest uppmärksammade 

"gröna vågare" fanns konstnärsparet Carl och Karin 

Larsson i Sundborn. I sitt hem kombinerade de 

Dalarnas kurbitsmåleri och vävnadskonst med gusta

viansk möbelkonst, brittisk Arts & Crafts och japansk 

konst, allt kompletterat med resultatet av deras egen 

kreativitet. Genom Carl Larssons akvareller spreds 

bilderna av hemmet ut i Sverige och världen, och 

fick ett genomslag som knappast kan överskattas. Än 

idag influerar det sundbornska stilidealet såväl delar av 

landets mer exklusiva möbeltillverkning som stor

företagens massproducerade vardagsvaror, och står 

trots sina många utländska inslag för sinnebilden av 

svensk inredningskonst. Men framgången hänger även 

ihop med de symboliska värden som inredningen 

associerades med. I konstnärens akvareller tonar bilden 

av ett lyckligt familjeliv fram, där den okonventionella 

men ändå tryggt välbekanta inredningen fick repre

sentera både tradition och modernitet. 

Del av agedyna eller åkdyna, flamsk, från Färs härad, Skåne. KM 14484 
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Bland beundrarna av det Larssonska hemmet fanns Ellen Key, som 

i skriften S kiJnhet fo·r alla (1899), höll fram det som förebild . Här 

fanns den kombination av det vackra, ändamålsenliga och enkla som 

hon förespråkade så varmt i kontrast till borgerskapets överlastade 

smakideal, vilket efterfrågades även av arbetarklassen i form av billiga 

lågkvalitetskopior. Hon menade att de ljusa och praktiska interiörerna 

skulle ha positiva effekter på varje familjs hälsa, hygien och trivsel. 

Här ser vi återigen de moraliska och fostrande aspekter som Svenska 

Slöjdföreningen kopplade samman med den svenska hemslöjdens 

bevarande. Även klass perspektivet var starkt; det var medel- och över

klassens konstnärer, författare och museimän (däribland Arthur Hazelius, 

grundare av Skansen och ordiska museet och Georg Karlin, grundare 

av Kulturen) som valde ut vilka delar av folkkonsten som ansågs värda 

att bevara - och som därmed även skulle fungera som förebilder för 

både de övre och lägre klassernas inredningsstil. Att de senare hellre i 

sina trångbodda misär - den svenska bostadsstandarden hörde länge 

till den sämsta i Europa - längtade mer efter guldkantade porslinsserviser 

än hemvävda trasmattor insåg man först senare. 



Kampen gav emellertid viss effekt. En av de formgivare som inspi

rerades av konstnärshemmet i Sundborn var Carl Malms ten, vars 

möbelkonst är stadigt rotad i den svenska allmogekulturens traditioner. 

Men Malmsten var också en förnyare, som tidigt lyfte fram värdet 

inte bara av handens arbete utan också av individens egen kreativitet. 

Hans vänligt rundade pinnstolar och rikt dekorerade skåp kom på 

1930-talet att gå på tvärs mot funktionalismens ideer. Aversionen var 

ömsesidig. Funktionalismens arkitekter och formgivare ansåg att 

traditionalisterna med Malmsten i spetsen representerade ett otidsenligt 

och odemokratiskt ideal. Den hantverksmässiga tillverkningen gjorde 

redan då möbler och textilier dyra, i realiteten tillgängliga endast för 

samhällets övre klasser. Istället propagerade de socialt engagerade 

funktionalisterna för industriellt producerade bostäder, möbler och 

föremål, där funktionen styrde formen, och dekoren blev överflödig. 

Konflikten till trots finns det även paralleller mellan bondekulturens 

praktiskt formgivna möbler och föremål och funktionalismens ideer 

om nytta och ett rationellt utnyttjande av teknik och material. Under 

1940- och SO-talen skedde också en successiv uppluckring mellan de 

båda lägren, även om folkkonsten under de expansiva rekordåren inte 

sällan associerades med ett omodernt torparsverige, vars fattigdom 

och klassamhälle man helst ville glömma. 

Tygprover, förklädescyger. Insamlade av Lilli Zickerman i Listers härad, Blekinge. KM 27865 



1950- och 60-talens accelererande konsumtionssamhälle med sina 

artificiella plastmaterial och färger födde emellertid sin egen mot

rörelse. När Boda glasbruk 1953 anställde en ung Erik Höglund var 

det med det uttalade syftet att han i den hårdnande konkurrensen 

skulle förnya brukets designprofil. Satsningen gav också utdelning. 

Höglund var vad man skulle kunna kalla en rebellisk traditionalist. I 

sin formgivning blickade han bakåt i tiden, men resultatet blev provo

cerande modernt. Hans blåsiga och färgade glas, sigillprydda karaffer 

och figurblåsta vaser var influerade av 1700- och det tidiga 1800-talets 

folkliga glaskonst. På liknande sätt tog hans svarvade furuljusstakar och 

fantasifulla smideskonst fasta på kunskapen hos bygdens snickare 

och smeder, yrkestraditioner på utdöende. Senare har formgivare som 

Ulrica Hydman-Vallien knutit an till folkkonstens berättarglädje i sin 

färgstarkt dekorerade glaskonst, fylld av stiliserade växt- och djurmotiv. 

är det sena 1960-talet politiskt radikaliserades fick det unikt 

tillverkade konsthantverket återigen problem. Globala frågor som 

svält, krig och internationell solidaritet seglade upp på agendan, och 

den handgjorda keramiken, textilen och glaskonsten betraktades med 

misstänksamma ögon som världsfrånvänt självförverkligande. Det 

tidiga 1970-talets miljödebatt innebar dock en vändning. I ljuset av 

de växande sopbergen och plastindustrins gifter, liksom kritiken av 

de internationella storföretagens exploatering av arbetskraft och 

miljöresurser, framstod det traditionella hantverket med dess små

skaliga tillverkning och naturmaterial åter som ett positivt alternativ. 



Möbelformgivaren Åke Axelsson undervisade Konstfackseleverna i 

gamla möbelsnickartekniker, medan Ingegerd Råman och Kenneth 

Williamsson uppmärksammades för sin krukmakarkonst, vars former 

visade tydliga släktskap med allmogens brukskeramik. Britt-Marie 

Christoffersson, en av det nyskapande textilkollektivet 10-gruppens 

medlemmar, kom från 1980-talet allt mer att intressera sig för den 

svenska stickkonstens traditioner. I hennes insamlande och utvecklande 

av äldre tekniker och mönster finns paralleller till det arbete som Lilli 

Zickerman och hennes kollegor utförde nära hundra år tidigare. Men 

influenserna kan också ta sig moderna uttryck, synliga inte minst 

under 1980- och 90-talen. Pia Wallens filtade ulltofflor - inspirerade 

av de tovade inneskor som förr bars innanför stöveln - kombinerar 

en gammal teknik med ett stramt, funktionalistiskt formspråk, och 

säljs idag i mer än trettio länder. John Kandell och Mats Theselius är 

två exempel på formgivare som låtit sina möbler låna drag av bonde

samhällets trebenta stolar respektive näverkonst. Inom modevärlden 

har designer som Anna Holt?lad - som redan på 1980-introducerade 

sina lekfulla dalahästhalsband - och Nygårds Anna Bengtsson i sina 

kollektioner knutit an till en folklig textilkonst. 

Om hemslöjdsrörelsen inom vissa av Sveriges formfalanger för

knippats med en konservativ traditionalism, kom textilkonstnärerna 

Raine Navin och Gunilla Skyttla att från 1960-talet blåsa friska vindar 

in i slöjdvärlden. Med respektlös humor och vitalitet närmade de sig 

gamla tekniker och material och öppnade för en lustfylld skaparglädje. 

Det är ett förhållningssätt som går igen även hos 2000-talets unga 

formgivare. Gruppen Do Redo med formgivarna Katarina Evans och 

Katarina Brieditis i spetsen tar fasta på en yngre generations intresse 

för stickning, virkning och handarbete, när de uppfinningsrikt visar 

hur utslitna stickade plagg kan få nytt liv. Tidskriften Hemsfi!Jden 
rapporterar uppspelt om en grasserande "korsstygnsfeber" (nr 1/08) 

som sträcker sig från Ikeas sängkläder till feministisk samtidskonst. 
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Designern Asa Westlund gör succe med sina högklackade och kurbits
målade träskor, medan konstnären Mattias Norström i ett provokativt 

grepp smyckar skatebrädor med det traditionella blomstermotivet. 
Om fältet idag är fritt, befinner sig också folkkonsten i rörelse, och 

inbegriper numera allt från tatueringar och graffitimåleri till kitschiga 
trädgårdstomtar och klubbflyers. Samtidigt framstår dess traditionella 

tekniker som mer aktuella än någonsin när begrepp som återbruk, 
ekologi och hållbarhet blivit vår tids honnörsord. Cirkeln tycks där
med sluten; precis som på 1800-talet - för att inte säga 1970-talet -
får folkkonsten och hantverket stå för en kritik mot industrisamhällets 

massproduktion och konsumtion. Som konsument gäller det dock att 
se upp; ett folkloristiskt uttryck innebär inte per automatik miljömed

vetenhet och kvalitet, eller för den delen vice versa. Även den mest 
kitschiga plastprodukt kan vara tillverkad med just det mått av hant

verk och skaparlust som rymmer folkkonstens kärna. 

Träskor med klack och kurbitsmålning, 
designade av Åsa Westlund. Foto Åsa Westlund. 

Carolina Söderholm I sid 127 



Klave för placering runt halsen på nötkreatur. 

Tillverkad av hassel och bok. Från Brånalt, Knäreds socken, 

Höks härad i Småland. KM 37316 
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Kalle Forss 

Träslugt 
En vandring genom ett museum med samlingar av äldre byggnader 

och föremål visar ofta med stor tydlighet hur viktigt trä en gång var. 

Man bodde i trähus, arbetade med redskap av trä, satt på trämöbler, åt 

med träsked på trätallrik, förflyttade sig med en hästkärra av trä eller 

en träbåt, ja man till och med gick i ett par träskor. Trä kan helt enkelt 

sägas ha varit ett av de mest använda materialen fram till industriali

seringen. Det är också lätt att fascineras av den kunskap och uppfin

ningsrikedom som fanns kopplad till träet och dess användning. När 

vi står i det stora möbelvaruhuset och funderar över vilket träslag vi 

ska välja till den nya bokhyllan är det sällan mer än utseendet vi tänker 

på. Vi vill att den ska passa till övriga möbler och inredning. Mode 

och trender spelar också en viktig roll i valet, årtionden av ljusa träslag 

följs av mörka. Samma överväganden gör vi när vi väljer golv, köks

luckor och bänkskivor. Nu uppgår oftast inte mängden ek i den nya 

ekbokhyllan till så många procent och detta medför därför att valet 

av trä ur andra aspekter än rent estetiska är ointressant. Utseendet 

har blivit så viktigt att vi glömmer träets övriga egenskaper. Styrka, 

beständighet, seghet, hårdhet och smak är oftast inte sådant som idag 

är väsentligt för gemene man. 

Visst hade olika träd och dess virke skiftande status förr. Dock var 

det andra kvaliteer som var avgörande vid valet och ofta så viktiga att 

bara det bästa dög. Detta gällde i stort som i smått. Ek är starkt, hårt 
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och beständigt. Detta var det enda träd som lämpade ·sig till timmer i 

krigsskeppen. Därför skyddades ekarna som kronans träd. Asken ger 

ett hårt och segt virke lämpligt till skaft på spadar, hötjugor och yxor. 

Björkträ avger ingen smak vilket gör att det passar till skedar, slevar, 

skålar och andra husgeråd. Räfspinnar utsätts för så stort slitage att 

rönn eller syren blir bäst. Däremot ska räfsskaftet vara så lätt att man 

orkar arbeta en hel dag på ängen. Då fungerar gran eller al. 

Veden varierar 
Egenskaperna i ett och samma träd varierar dessutom från topp till 

rot. Alla som hugger sin egen ved vet att rotbiten på en björk bjuder 

betydligt större motstånd än en bit tagen högre upp i trädet. Likadant är 

det runt större kvistar och grenar. Detta går att utnyttja. Den vresiga, 

vindlande och svårbearbetade veden från basen av trädet fungerar bra 

till verktygsskaft, träklubbor och liknande. Längre upp i trädet kan du 

hitta ved som lätt låter sig klyvas till långa rakfibriga ämnen. Trädets 

egenskaper kan också variera på djupet. Hos fur har kärnan och 

splinten (den ljusare ytveden) så olika egenskaper att man egentligen 

borde behandla dessa som två olika träslag. Endast den rötbeständiga 

kärnfuren duger till husbygge medan korgmakaren har användning 

för den böjliga splintveden. 
Förutom att olika träslag skiljer sig åt finns det en stor variation 

mellan olika träd. Jordmån, klimat, årstid med mera spelar in. Sol, vind 

och snö kan starkt påverka trädets växt och därigenom också träets 

egenskaper. Ett lövträd som växer snabbt blir starkare medan det hos 

barrträd är tvärtom. Träd som f:'ills på vintern innehåller mindre vat-



ten och är därför lättare att torka. Ett träd i en slänt bildar, beroend 

på om det är ett löv- eller barrträd, drag- respektive tryckved för att 

kompensera så det inte välter. D etta medför olika egenskaper i veden. 

Många trädstammar är svagt vridna åt höger eller vänster vilket ställer 

olika krav vid användning. Stora mängder snö kan helt deformera de 

rakstammiga träd som är mest eftertraktade. Skador från djur och ma

skiner påverkar också virket. Allt detta kan utgöra stora problem, men 

det kan också innebära möjligheter. 

D et som krokigt ska bli 
Användningen av de udda träbitarna, såsom krok"VUXet och grenklykor, 

var betydligt störr i det gamla bondesamhället än vad det är idag. 

Läser man moderna böcker om snickeri får man rådet att undvika 

detta material på grund av att träet är så oberäkneligt. Det slår sig, 

krymper konstigt och kan spricka. I en modern, rationell produktion 

medför detta stora problem, men samtidigt förlorar man ibland det 

som förr eftersträvad s. I en krokig träbit följer träfibrerna formen. 

Detta medför att du kan arbeta i tunnare dimensioner och ändå få 

fram starka och tåliga föremål. Svängda skaft på verktyg och redskap 

var förr så gott som uteslutande gjorda av krokvuxna grenar och 

stammar. Rotben, vilka togs i övergången mellan stam och rot, an

vändes i byggnads konstruktioner som förstärkning vid infästningar 

eller som konsoler. En bit stam med en grenstump utgör en alldeles 

utmärkt väggkrok. En svängd gren blir ett behagligt ryggstöd och 

inom träbåtbyggeri letas fortfarande efter lämpligt krokvuxet trä för 



Från norra Sverige finns dessutom go t om exempel på hur man gick 

ut i sko en och skar och högg i trädstammar fö r att få fram mate

rial me önskvärda egenskaper. E n fura reagerar med att bilda extra 

mycke kåda. D etta ger mycket högt skydd mot rö ta och dessa stockar 

var lä pliga till bottensyllar i ett hus. E n björk som få tt en lång bark

skad längs stammen försöker skydda s~g genom att bilda ny ved längs 

sårsidorna. Förhoppningsvis ska denna så småningom växa in över 

och täcka den nakna veden. D enna så kallade svallved utgjorde ut

märkt material till yxs kaft. I södra Sverige förekom inte detta tillväga

gångss ''tt i samma omfattning, antaglige på grund av större mångfald 

av träsl · g. ill yxskaftet fungerade nämligen askens ved precis som 

den var, såvida man tog den från splinten. 

Med t nR:e på att man till s'in hjälp kan ke ara hade kniv, yxa och 

en enkel så så gällde det att välja materiäl meCI omsorg. D et skulle 

gå någorlunda lätt att bearbeta och helst skulle det bli så bra att man 

slapp göra om allt igen inom en allt för snar framtid. Ofta tog man 

ämnen till viktiga fun ktioner när man fann dem så att de anns till 

hands när de behövdes. Mycket av bearbetningen skedde ocks 0 innan 

trä t torkat. D et färska, nyfälld a träet är lättare att tälj i o man 

grovbearbetade ämnet innan de torkade sp -mycket arbete. 

Givetvis hade man också kunskapen om hur man sl'U!le gå till väga 

för att slippa torksprickor. 

D et gällde att ve ta vilka trä 
fa nns. Bröts skaftet till hörä.f: 

let till vagnen gick sönder. 0 

för arbetet på fält, åkrar och i sk~~'""'-' 
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Trä har använts, pch används fortfarande, till att tillverka föremål av 

och som skydd ot väder och vind. E n annan st r användning som 

vi inte får gl" a är som energikälla. Länge var ved vår största resurs 

till eld för v.. e och matlagning. Tidigt kom det också att inta en 

mängd förindustriella tillverkningsprocesser. Konsum

var till sist så omfattande att den fi ck regleras. Veden 

behövd vid framställning av järn, pottaska, tjära, beck med mera. 

Antingen eldade man med ved direkt eller så omvandlade man den till 

träkol som var effektivare, framförallt vid järnframställning. Så till

gången på skog har ofta varit förutsättning både för slöjd och annan 

verksamhet. D et finns många exempel på hur man förbrukat skogen 

och~ lägga ner eller fl ytta sin produktion till annan plats. 

Tr rör sig 
Intresset fö r trä som byggmaterial och i heminredning är stort. Många 

refi erar till att trä är ett "levande" material. Man känner inte till att 

mycket av veden är död redan i det levande trädet. E fterhand som trä

ammen växer till pressas veden in mot kärnan, vilken blir kompakt 

~ h förlorar sin funktion som vattentransportör. D äremot påverkas 

åven dött trä av förändringar i omgivningen. D et torkar, krymper och 

slår sig och kan efter många år plö tsligt spricka. Många har säker t 

upplevt hur trägolv t få tt glipor mellan brädorna eller hur lådorna i 

den gamla byrån svällt och blivit näs t intill omöjliga att öppna. D et 

gäller för hantverkaren att ha kunskap om detta redan vid produktionen. 

~onstruktionen ska vara sådan att riskerna minimeras. Årsringarna 
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ska ligga på rätt håll. Sammanfogningar ska kunna acceptera vissa 

rörelser i träet. Men träets rörelser kan även utnyttjas som en del av 

funktionen i det färdiga föremålet. Att trä sväller i vatten vet alla som 

har en träbåt. Det är detta som får även trätunnor och laggkärl att hålla 

tätt. Kärl har också tillverkats genom att en torr botten fastnat när 

en bit urholkad stam krympt under torkningen. Om man borrar hål i 

en färsk pallsits och stoppar i torra ben krymper sitsen kring benen. 

Dessa sitter sen så hårt fast att man varken behöver lim ell r kilar. 

Hantverk - handens verk 
Kunskapen och uppfinningsrikedomen är en förutsättning för över

levnad. Det som gör oss till människor är förmågan att tillverka något 

som underlättar livet. Detta sker utifrån eget kunnande och vad 

omgivningen har att ge i form av material och andra förutsättningar. 

Kalla det teknik, slöjd eller handaskicklighet, men det är så hårt knutet 

till människan att utan det ena finns inte det andra. Visst kan vissa 

djur använda stenar eller käppar som tillhygge och enkla redskap, men 

endast vi människor kan tillverka sammansatta redskap. Vår hand är 

dessutom så konstruerad att vi kan plocka frön, greppa ett hammar

skaft och kasta en sten med hyfsad precision. Vissa menar att det är 

talet som särskiljer människan från andra djur. Men en lika stor del av 

hjärnan är avd lad till handen som till talet. Därigenom följer att vi 

inte talar bättre än vi använder händerna. 



Handens skicklighet och vår uppfinningsrikedom är det som gör att 

vi kan anpassa oss till nya miljöer och ändrade villkor. Kan man fläta 

eller binda korgar av ett träslag är det lätt att överföra kunskapen till 

annat material. Därför binds skånska löbkorgar av halm på samma 

sätt som samernas björkrotskorgar. I andra korgtekniker där man förr 

använde björknäver eller furuspån kan man idag använda wellpapp. 

Man tar det material som är användbart, billigt och lättillgängligt. 

D tta har varit vanligt inom många slöjd tekniker. Många gånger finns 

ett material som fungerar bäst. Men när det gäller att lösa ett praktiskt 

problem gäller det att inte begränsas av vad som saknas utan se möjlig

heterna i vad som finns. Om en korg är tillverkad av hassel, en, gran 

eller pil påverkar inte användningen i någon större omfattning. 



I vårt moderna liv får vi ofta känslan att allt finns att köpa. Vem som 

tillverkat föremålen, var, hur och på vilket sätt är ointressant. Det vik
tiga är att de finns att tillgå. För de flesta av oss har kampen för över

levnad och ett drägligt liv förenklats till att tjäna pengar så att vi kan 
köpa mat, betala hyra och skaffa kläder. Ingen behöver kunna fläta en 
korg för att sen samla nötter inför vintern. Om bilen går sönder har 
vi inget lager av lämpliga träbitar i garaget för snabb reparation. När 

taket på huset ska läggas om behöver vi inte fundera över om vi har 
rätt träd stående i skogen för att sen inse att vi har flera års arbete 

framför oss innan vi fällt dessa, kapat upp dem i lämpliga bitar, klyvt fram 

takspånen för att till sist lägga dessa i flera lager för att få ett tätt tak. 
Visst används trä fortfarande till mycket och uppfinningsrikedomen 

är det inget fel på. Vi bygger högre höghus, större industrihallar, 
längre vägbroar och hela stadsdelar i trä. Vi värmer upp träet i stora 

mikrovågsugnar, komprimerar det i hydraulpressar, allt för att ändra 
egenskaperna. Vi limmar ihop det för att få fram större dimensioner 

av balkar vilket gör att vi kan bygga större. Vi värmebehandlar för att 
göra träet mer rötbeständigt och därigenom slippa impregnera med 
gifter. Uppfinningsrikedomen har alltid funnits, skillnaden är att idag 
sker allt i så mycket större skala. 

Det kan tyckas som om allt bara blir bättre. Utveckling är lika med 
framåtskridande i många fall, men ofta handlar det bara om föränd

ring. Inom de flesta områden ersätts det som förr var personalinten
sivt med maskiner. Allt går snabbare och blir större. Det som förloras 



på vägen är omsorgen om materialet och den situationsanpassade 

tekniken. Förr kunde man välja material med omsorg ner till minsta 

räfspinne. Material k-unde förberedas i skogen för att användas av senare 

generationer. 1ed yxan spräckte och klöv man sitt material vilket 

bidrog till en bibehållen fiberstruktur. Dagens maskinsågar bearbetar 

materialet på alla håll och tar ingen hänsyn till fiberriktning, med 

sämre hållbarhet som följd. De enkla handverktygen bidrog också 

till en långsamhet som gav utrymme för eftertanke. Kniven och dess 

storebror yxan drivs av handens och armens muskler. Muskler som 

har svårt att jobba fortare än att tanken hinner med. Redan när kniven 

skär i träbiten får du en bra uppfattning om dess egenskaper. Hur 

hård är den? r den vresig? Finns det några svaga partier? är som 

helst kan man stoppa upp och tänka efter, låta handen och fingrarna 

mäta tjocklek och proportioner. Kanske behöver formen korrigeras. 

Många föremål på våra museer var gjorda för att hålla i generationer. 

Idag vill de flesta inte ens ha samma köksinredning mer än några år

tionden. Slit och släng har reducerats till bara släng. Därför har många 

inte heller behov av trä med samma beskaffenh t som tidigar gen ra

tioner. 
Det finns dock en motrörelse till detta. Intresset för byggnadsvård, 

hållbar utveckling, sunt boende och miljöfrågor ökar. Man vill undvika 

moderna, ibland oprövade, material i sina hem. ya tillverkningssätt 

kan också ställa till problem. En återgång till äldre tiders kunnande, 

tekniker och material ses därför som en naturlig väg framåt. Material 

och tillverkning ska vara sådana att de ger så små avtryck i naturen som 

möjligt. Föremål ska inte längre slängas innan de slitits ut. Kansk ska 

de till och med tillverkas på ett sätt så att de åldras med värdighet och 

är möjliga att reparera. De flesta äldre material och metoder har fungerat 

under många hundra år. Med små förändringar kan man få dessa att 

passa dagens krav. Många finner dessutom ett välbefinnande i den 

egna handens arbete. Detta skiljer sig från det dagliga arbetet och man 

finner vilan och tillfredställelsen i görandet och skapandet! 





0 

Charlotte Akerman 

ATT SKAPA TILLSAMMANS 

Hur kan ett folkligt skapande se ut idag? Vad driver männi skor att 

träffas för att lära av varandra och tillverka saker som inte är nöd

vändiga för att klara det dagliga live t? För att få en bild av det har jag 

in tervjuat åtta kvinnor som ägnar sig åt olika typer av handarbete. 

Jag träffad e dem på Handkultur i Lund. Dit är alla som vill välkomna 

för att skapa olika typer av framför allt textilt hantverk tillsammans. 

På Handkultur möts nästan uteslutande h.."Vinnor med olika bakgrund 

men med ett gemensamt intresse för handarbete och skapande. Hand

kultur är tänkt att fungera som ett slags prova-på-s tälle, en plats där 

man kan få fika, sitta ner och arbeta med något. Tanken är att amatörer 

lär av amatörer. 

Varför träffas för att skapa? 

E tt av skälen de intervjuade k"Vinnorna anger för att träffas på någon 

form av cirkel ell r mö te är att komma ifrån hemmet och eventuella 

små barn som är hinder för att tala vuxna emellan och koncentrera 

sig på handarbetet. D essutom kräver träffar i hemmet att värdinnan 

städar, bakar eller lagar mat, vilket är svårt att hinna med och härligt 

att alla slipper när man ses i en offentlig miljö. E n annan orsak till att 

träffas utan för hemmet är att barnen i hemmet blir lockade och vill ta 

över när man tar fram redskap och material. Som vuxen får man då 

så vackert vänta tills barnen trö ttnat innan man kan få genomföra det 

arbete man tänkt sig! 
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Av kvinnorna är flertalet medlemmar i olika handarbetsföreningar. 
De flesta av dem går också på syjuntor och stickjuntor. Dessutom 
besöker flera, förutom Handkultur, regelbundet Hemslöjdens träffar 
i baren på Grand Hotel i Lund och de stickträffar som arrangeras av 
Garnfolket på Ebbas Skafferi i Lund. En av dem säger: "Man kom
mer dit när man har tid. Det passar mig perfekt. Det är ju inga krav!" 

Men det upplevs inte som odelat positivt att handarbete och ska
pande flyttar från hemmet och ut i offentligheten: "Men alltså, om vi 
då tar vår lilla stickning och så piper vi iväg på ett kafe och sitter där. 
Var finns den naturliga miljön för barnen att se att det finns, att det 
existerar, ta det som en del i livet och kanske komma med och lära 
sig?" säger en kvinna och får medhåll i gruppen för sin åsikt. 

Vid stickkafeer, syjuntor och föreningsträffar utbyter man kunskap 
och ideer. Så även av den anledningen är det viktigt att gå på träffar och 
inte bara handarbeta i hemmet, poängterar kvinnorna. Flera av dem 
använder beskrivningar i veckotidningar och på Internet för att lära 
sig nya tekniker. Det är bara en av dem som inte ständigt går vidare 
och lär sig helt nya tekniker eller nya varianter av någon av de tekniker 
de sysslar med. 

Man kan jämföra med en undersökning av den textila studiecirkeln 
som gjordes i form av en statlig utredning. Deltagarna angav som skäl 
till att gå i textil studiecirkel att de ville lära sig ett textilt hantverk, alltså 
ett kunskapsmål, att de sökte gemenskap, alltså ett socialt mål, men 
också att de sökte ett andningshål eller en ventil, som man kan kalla 
ett välbefinnandemål. I textilcirkeln hittade deltagarna dessutom flera 
mentala rum: mellanrummet mellan privat och offentligt. Mötesplatsen 
som oftast är gränsöverskridande, dock inte vad könstillhörighet 
beträffar. Frizonen där man inte behöver försvara att ägna sig åt bara 
sitt eget intresse. Lekplatsen där den lekande skapande människan får 
fritt spelrum (Andersson & Walden 1996:21 f). Detta stämmer bra in 
på inställningen även i den grupp jag intervjuade. 
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Lärandet 
"Mormor kunde. Mamma glömde. Jag vill!' Ett uttryck som illustrerar 

den frustration många unga känner idag - det finns ingen som kan 

lära dem teknikerna. Här finns en stor mission att fylla ... " (Linden 

Ivarsson 2005:61). Så skriver en av grundarna av den populära textila 

återbruksrörelsen Do Redo. Samtliga kvinnor jag intervjuade lärde 

sig väldigt tidigt att handarbeta. Det var mor, mormor och farmor 

som var deras lärare och förebilder. En av kvinnorna knypplade som 

6-åring och kunde då redan sticka och virka. En annan började virka 

i 4-5-årsåldern och sålde sina alster och virkade på beställning som 

12-13-åring. Hon har nu ett internetbaserat företag som förmedlar 

mönster och säljer material. Båda hör till dem som sysslar med många 

olika handarbetstekniker och är engageraqe i föreningar. 

Varför skapa? 
Alla intervjuade säger sig känna ett behov av att arbeta med sina händer. 

Det är dels ett behov av att vara igång, en slags rastlöshet som man 

behöver få utlopp för, dels ett behov av att känna att man åstadkommer 

något själv med egna händer. 

Avkoppling och glädje är ett vanligt motiv till all hobbyverksamhet. 

Det kan vara en fl ykt från en tråkig och krävande vardag men det kan 

också orsakas av de belöningar i form av kunskapsmässiga och sociala 

vinster det kan ge (Stattin 2007 :17). Handarbetet kan tillfredsställa 

olika behov vid olika tillfällen. "Så är det ju för mig också, att det är 

min terapi. Att man koncentrerar sig på nånting som egentligen inte 

har någon betydelse mer än att man går in i det den stunden" säger 

en kvinna. En annan uttrycker det så här: "Och så är det terapi för 
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huvudet. För man fokuserar, alltså man släpper allt annat och så bara 

fokuserar. Jag tror att det är mycket det också att det är så lugnande! 

Och så klart att man blir nöjd med det." Det är processen som är det 

centrala när handarbetet på detta sätt används för att skingra tankarna. 

Resultatet är oviktigt. Själva meningen med skapandet blir då närvaron 

och koncentrationen, med andra ord strävan efter flow, ett fenomen 

som studerats av psykologen Mihaly Csikszentmihalyi. Han beskriver 

det som ett tillstånd då man blir så uppslukad av vad man håller på med 

att man inte längre är medveten om tid och rum och det egna jag t 

underordnas sysselsättningen. Man glömmer bort sina problem. Men 

man frikopplas inte helt från sig själv. Man är medveten om vad man 

gör och har kontroll över sina handlingar. För att uppnå flow måste 

man konc ntrera sig så totalt på det man håller på med att det inte 

finns utrymme för annan information. Flow framkallar lustkänslor 

ch är därmed något efterstr~vansvärt (Csikszentrnihalyi 1990, 1997). 

p-· rfattar n och journalisten Katarina Wennstam använder sig med

vetet av handarbetande och pysslande för att b arbeta svåra upp

levelser och skingra sina tankar. Speciellt gäller det när hennes arbete 

tvingat henne att bevittna obehagliga saker, vilket händer regelbundet 

under arbetet inför nya publikationer. "Min man klarar inte av att 

höra, han tycker det är så hemskt och är för blödig. Så jag satte mig 

och broderade, i timmar, till halv tolv på natten." berättade Katarina 

Wennstam för Joanna Drevinger i en artikel i Svenska D agbladet. 

Stickning, br cl ri ller pyssland används av Katarina Wennstam för 

att avleda tankar, men också för att må bra och dessutom av sociala 

skäl när handarbetet plockas fram på syjuntan. 'Jag är skeptisk till män

niskor som inte har någon hobby" säger I atarina Wennstam (Dre

vinger 2008) . 

Frivoliteter skapade av Kerstin Bjerkborn, Lund. 





Görandet 
För de fl esta av k'Vinnorna finns det något lustfyllt i att testa en ny teknik 

eller i att vidareutveckla en teknik. Vissa vill ha arbeten som löper över 

lång tid, medan andra vill kunna avsluta ett projekt snarast. E n av dem 

säger: "Jag har mer än en stickning alltid. D et är TV-stickning, det är 

koncentrationsstickning och det är ta-med-sig-s tickning och så vidare." 

Tre av kvinnorna ser alltid till att ha ett handarbete med i väskan. 

D e behöver inte ta det ur väskan om de vet att det ligger där. O m de 

däremot glömt ta handarbetet med sig, blir de stressade och känner 

sig ras tlösa. E n av dem har i stort sett alltid något i händerna. Som 

passagerare i bilen, framför TV:n, under lunchras ten på jobbet. H on 

känner sig inte väl till mods om hon inte får handarbeta. D et är alltså 

väldigt vik tigt för välbefinnandet. 

Flera av de intervjuade säger sig känna sig onyttiga om de inte håller 

på med något ständigt. "Men jag är väldigt nöjd när jag vet att jag har 

tvättat eller strukit eller putsat fönster eller nånting. D et är precis som 

att jag har inte nåt berättigande annars om jag inte gör nåt! " säger den 

äldsta, som är i 70-årsåldern. H andarbetet är här ett tydligt nyttomål 

samtidigt som det är ett välbefinnandemål. Csikszentmihalyi menar att 

genomsnittsmänni skan är dåligt ru stad fö r att vara sysslolös. Sysslo

lösheten är för många arbetsam och rentav ångestframkallande. För 

att motverka sysslolösheten letar vi upp aktiviteter. Motsatsen till fl ow 

är psykisk entropi, ett tillstånd som innebär att man känner sig ras tlös 

och apatisk (Csikszentmihalyi 1997:92f) . 

Vi diskuterar att skapandet idag inte har med behov av nytta, nöd

vändighet eller lönsamhet att göra. "Att man stickar m d silke och det 

gör ingenting att nystanet kos tar 100 kronor, för att det är en hobby, 

det får lov att kosta lite. Förr så köpt man det billigas te akrylgarnet 

man hittade för att man skulle få en billig tröja." D enna kvinna hade 

alltså i yngre dagar ett nytto-, nödvändighets- och lönsamhetsbehov 

kopplat till sitt skapande som hon idag i stort sett helt kan bortse från 
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Maj Nodermann 

EN SKÅNING PÅ VAKT 
Reflektioner kring Mörners husar i Bondrumsgården 

Väktargestalten, målad vid dörren till festlokalen, har n lång tradition 

i svensk dekorativ inredning. D en förlorar sig bakåt i tidig medeltid, 

men låt oss här börja med vår äldsta daterade från 1600-talet. Motivet 

är unikt för Sverige med koncentration till de nordliga land skapen, 

men har förekommit i hela landet. Ett enda exemplar är känt i orge 

men är målat av en svensk. Väktaren är nästan undantagslöst framställd 

som en soldat i sin tids uniform, försedd med vapen eller annan form 

av tillhygge. I en b ledsagande pratbubbla manar han till anständighet, 

knappast en lagens gestalt, snarare en mqralens väktare, men kapab l 

att vid behov avhysa en alltför berusad gäs t. Man fick inte skräna, slåss 

eller spy i den lokal han hade att ansvara för. 

På 1930-talet utförde Sigurd Erixon en inventering av de då kända 

väktargestalterna, public rad i Folkliv 1939:3, kartlagda med alla sina 

tillnamn. Flera har givetvis kommit fram sedan dess. Till exempel har 

Svante Svärdström 26 varianter i sitt motivindex 1944. Man kan därtill 

lägga en målad utkastare på dörren till ett gästgiveri från 1700-talets 

senare hälft, nu i friluftsmuseet i ässjö. Vår stilige skånske husar från 

Bondrumsgården saknas också i 1939 års förteckning. Listan skulle 

kunna bli längre än så, men låt oss stanna för två figurer, en i norr och 

en i söder med 200 års åldersskillnad. 

Modesnobb med pokal i handen. Utförd av J. Sibmacher, ur Newes 

Modelbuch in Kupffer gemacht. Efter Lotz, bild 62, Leipzig 1933. 
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Norrlänningen 

Vår fö rsta säkert daterade väktarfigur ingick en gång i en påkostad in

redning i en bondgård i H äss ja by, Alfta socken i Hälsingland . Hela 

sviten har jag detaljbeskrivit i Bonadsmåleri i orden 1997, s. 148-156. 

D enne utkastare är klädd i stormaktstidens modedräkt tned höjd karbas 

i handen och beledsagad av en ganska hotfull sentens: 

H ade jag liv och kut 

så skulle jag slå 
både stora och små. 
Statt utanföre 
eller tu 

får nu 

någe på tin snut. 

Han är helt i rang med D en rike Mannen, som här framställs vid sitt 

generösa gäs tabud enligt bibelns berättelse (Lukas 14:1 7) ställd till
sammans m d en bjudk"Vinna på var sin sida om ingångsdörren. D en 

veckade dräkten med pipkrage och bredbrättad hatt verkar hämtad 

ur ett samtida mönsterblad och han kan gott jämföras med de målade 

drabanterna i trappor och nischer på Läckö slott från Magnus Gabriel 

de la G ardies tid. Kopparstick cirkulerade och angav den senas te 

tr nd n för skräddarna. D enne vår norrländske väktare är alltså civilt 

skrudad. E n för hela landet enhetlig uniform existerade ännu inte och 

skulle komma först med indelningsverket. 

Texten som vanlig n följer utkastar n har namn som rimmar på hans 

uppgift. Vanligen Knut eller Rut, vilket framgår av E rixons utbred

ningskarta. I senare tid brukar ramsan ha följande lydelse: 

Jag heter Knut 
D en som illa låter 

den kör jag ut 
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Dörrväktaren i Hässja var klädd efte r gällande mode. 
Han kom så småningom ti ll Nordiska museet, inv nr 199.675, 

stulen 1968 och ald rig åte rfunnen. 
Foto Nordiska museets arkiv. 





Erixon arbetade uteslutande med de folkliga väktarna men motivet 

var visst inte enbart knutet till bondeklassen. De målade soldaterna i 

Läckö är redan nämnda. Det finns flera utposterade i Bogesund och 

andra slottsmiljöer. Var och en som har suttit i forskarsalen i Vadstena 

slott har sett ingångsdörren bevakad av två stora välbeväpnade 

drabanter, den ene med svärd, den andre med hillebard, daterade 

1616. Uppsåtet är klart nog: den beledsagande texten skall ingjuta 

vördnad i betraktaren: "Hwar och en ware öfwerheten som weldet 

hafwer underdonigh thy det er inge~ ?fwerhet utan Gudi". Erixon 

ser gärna en förebild till väktaren i spögubben Kopparmatte med den 

lyftade karba~en på spöpålen som stod på Stortorget i Stockholm. 

Frågan är om inte slottens väktargestalter får ses som mellanled dem 

emellan. 
Dörrsoldaterna skulle skifta uniform under århundradena. Först 

kom karolinerna. Med införande av 1779 års modell får vi gusta

vianska krigare vid dörrarna (Bellander 1773; Svärdström 1957). 

Andra socialgrupper tog upp motivet och herrgårdarna fick illu

soriskt målade dörrlakejer vid ingången, exempelvis den Eichstedtska 

entren i Västra Smedsbyn, Kila, Värmland, eller Dragongården på 

Djurgården med sina elegant målade livvakter. 

Skåningen 
Bondesoldaten stod nu inte bara målad utanför dörren, han deltog 

livs levande innanför i festen. I sin granna uniform hade han en given 

plats vid bröllopsbordet: 

Först brudgummen å brua 

Så prästen å frua 

Så soldaten. Så menige man 

Så långt vi kan. 
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D etta är en gammal ramsa som E rnst Leonard Boseus återger och 

som Svante Svärdström citerar 1957. D et finn s gott om dalmålningar 

med soldaten som bröllopsgäst och i processioner med rangplacering, 

till exempel Stikå E rik H anssons skildringar från 1800-talets förra 

hälft (Svärdström 1957) . 

Ingen bondesoldat kan ha varit mera praktfullt utstyrd än en skånsk 

husar vid Mörners regemente. På en dörr i Bondrumsgården i Albo 

härad i Skåne står en målad dörrvakt i blå päls av infärgat fårskinn 

med svart bräm, svarta stövlar och den höga mössa som var regemen

tets kännemärke. För o fficerarnas del var den tvådelad i en blå och en 

gul hälft, gult kläde och mörkblå filt. För artilleristerna gällde särskild 

modell med den höga kullen lindad med en spiralvriden guldträns. Vår 

skåning bär just en sådan och han var alltså artillerist. Också för hår 

och skäggprydnad fanns föreskrifter. Vår soldat har en högst elegant 

tjusarmustasch som idag skulle kallas tangorabatt. ågon varningstext 

har han inte, inte heller någon datering. fyren uniformstypen talar om 

1800-talets två första decennier (Bellander 1973:414). 

D et Mörnerska husarregementet har namn efter sin välkände och 

populäre överste, greve H ampus Mörner (1763-1824), från 1812 

generalmajor. D et var han som organiserade det svenska kavalleriet, 

var chef för kavalleribrigaden under kriget i Pommern 1805-07 och 

gick under det självtagna namnet Hampus Husar. D et är en av hans 

skånska mannar som är avbildad på dörren i Bondrum där han höjer 

sin dragna sabel. Men mot vem? 

Indelningsverkets soldat, han som stolt gick i procession i sin granna 

utstyrsel, var ingen som man behövde vara rädd för. H an var i många 

fall en granne, en släkting, i varje fall någon man kände. Hans roll som 

utkas tare ingick i den egna kretsens sällskapsliv; H ans roll som krigare 

var riktad mot en angripare eller fi ende i ett annat land. Men hur blev 

det för artilleristen i det Mörnerska regementet? D e skånska husarerna 

tilldelades ju den oerhörda uppgiften att ingripa mo t sina egna och 

året var 1811. 
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Klågerupskravallerna i kortversion 
Efter förlusten av Finland i kriget 1808-09 rådde en utbredd krigs
trötthet. är Riksdagen beslutade om nya utskrivningar blev det för 

mycket för allmogen. 15 000 man skulle nyrekryteras och när detta 
inte visade sig genomförbart på frivillig väg fastställdes urval genom 

lottning. 
Oron växte, särskilt i landskap med många adelsgods. Först i Sörm

land där motståndet fick rättsligt efterspel och upprorsandan spred 
sig snabbt till Skåne. Landsbygdens underklass revolterade. Våld och 
plundring förekom, bland annat på Mackleans Svaneholm och på Torup, 
där vinkällaren tömdes. E n skara på 1 500 man samlades i Klågerup 

beväpnade med liar och hötjugor. D et tillkom då överste Hampus 
Mörner att slå ner upproret och 150 välbeväpnade husarer med två 

kanoner drog ut. 
Kanonerna skördade genas t offer och de fl yende förföljdes skonings

löst. På slagf,1.ltet låg enligt myN.digheternas uppgifter 29 stupade. Av 200 
tillfångatagna dog senare ett 70-tal. D et avslutades med 3 avrättningar, 

24 spöstraff och 74 domar till fängelse på vatten och bröd. E n skam
fl äck i svensk militärhistoria, som det sällan talas om. 

Bondrumsväktaren var inte målad på platsen. E nligt efterforsk
ningar 1974 skulle gårdens siste arrendator ha förvärvat den målade 

dörren från Ludaröd i Eljaröds socken (Wiklund 197 4). D et var inte 
så långt mellan byarna. Hur som helst framställs här en skånsk artil
lerist beordrad att öppna eld mot sina egna. Han är inte försedd med 

någon hotande text men hans framtoning med dragen sabel säger oss 
att han inte står där som en godmodig utkastare från glada kalas. Han 
är ett varningstecken, mer än en hotbild, kanske rentav en hatbild! 

Konstnären är okänd. Tillkomståret för målningen likaså, men det 
bör rimligen ligga ganska nära katastrofåret 1811. Utan tvekan har hatet 
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och den undertryckta rädslan 
levat kvar och den soldat som 

skadat sina egna, om också på 
order, sågs inte med blida ögon. 

Det måste ändå tilläggas att 
gesten med en lyft sabel inte 
nödvändigtvis måste betyda at
tack. Att skyldra gevär innebar 

en hedersbevisning eller hälsning, 
även med blanka vapen. Nlilitär

insatsen i Klågerup talar emellertid 
knappast för att det här handlar 
om den vänligare varianten. 

Denne skånske husar, målad på en dörr i 
Bondrumsgården, Skåne, var artillerist vid det 
mörnerska husarregementet vid tiden för 
upproret i Klågerup 181 I. Han är iförd den 
karaktäristiska högmössan. Den okände konst
nären har inte klarat att återge snörmakerierna 
men den blåa pälsen av färgat fårskinn har sina 
svarta kanter. 
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Vombs kyrka tillverkad av vitmålade tvättklämmor. KM 91 137 
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Niklas lngmarsson 

DE SMÅ TINGENS ROLL 

Tidningen Hobi?Jfolk utlyste 1950 en tävling om titeln Sveriges Händigaste 
Person. Villkoren var orimligt snåla - en full tändsticksask, en träbit 
och en kork. D et var allt. Frågan var om det gick att åstadkomma något 

vettigt av så få ingredienser? D et gick och redaktionen häpnade över 
insända bidrag. Första pris gick till en stockholmare som hade byggt en 

modell av en sportstuga. Med inredning, strandtomt och badbrygga. 
Förstapristagaren Gustav Möller hade lagt ned nära två veckors arbete 
på bidraget. 

O rdet hobby kom i svenskt bruk 1916, men det var förs t på 1940-
och 1950-talen fenomenet exploderade. f'.o tografering, syjuntor och 
släktforskning var tidiga exempel på aktiviteter som förgyllde vardagen 

och kunde utföras när arbetets plikt uppfyllts. Svensk masshobby fick 
sitt stora genombrott efter andra världskrige t. D et allmänna välstån
det förbättrades inte minst genom förkortad arbetstid. u behövde 

fo lket fylla fritid en med nyttigheter så att den inte slösades bort 
på tomhet. H obby blev politik, en ingrediens i skapandet av det 
svenska folkhemmet. O rdet fos tran återkom ofta när ämnet disku

terades. Hobby var karaktärsdanande och personlighetsutvecklande. 
Människor med en meningsfull fri tidssyssla blev både mer uthålliga 

och disciplinerade och detta var egenskaper som stod högt i kurs när 
ett nytt och modernt samhälle skulle ta form. 
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Hobby ansågs d ssutom verka som ett botemedel mot den rådande 

alienation som forskarexpertisen sade att allt fler svenskar upplevde 

på sina arbet n. H ad man en stimulerande hobbysyssla kunde man 

uthärda en annars mördande tråkig vardag. E n rik fritid k'Llrerade både 

stress och oro. H obby var lösningen på mycket. Inte underligt då 

att genomslaget blev enormt. Likt en stor våg svepte hobbyvurmen 

över nationen. H obbyrum byggdes i vilka drömmar, ideer och fan-

tasi kunde få frit t spelrum. Euforiskt börj ade människor i alla åldrar 

och av alla kön att söka fter just sin uttrycksform. Begreppet hobby 

tänjdes ut åt alla håll och kanter - troll av lera, modellhus, egna kläder, 

ryamattor, smycken av snäckor eller ett eget byggt garage - allt kunde 

rymmas. 
Vid en tillbakablick får man känslan av att i princip alla hade en 

hobby vid denna tid. Författaren och etnologen Jochum Stat-

tin skriv r i sin initierade bok Hobl?Jentusiaster och folkhemsl?Jggare att 

"hobbyn hade en slags småborgerlig rekryteringsbas, där flertalet av 

entusias terna tillhörde de sociala mellanskikten" . Köpmän, direktörer, 

handlare, ingenj örer och militärer sögs med i vågen medan kropps

arbetare och akademiker förhöll sig betydligt mer avvaktande. Antalet 

utövande kvinnor var lågt. 

Media blev tt betydelsefullt språkrör och det kom ut en stor mängd 

böcker och entusias tiska tidskrifter som massivt predikade hobbytips 

och propagerade i en hurtfrisk ton om rörelsens alla förtj änster. E n

tusiasmen var enorm och ingen hobby var för simpel eller för kompli

cerad. I ord och bild kunde läsaren inspireras till att bygga en modell

järnvägsvärld ell r anlägga en egen terrass på baksidan av villan. 

Somligt var busenkelt medan annat krävde minst ingenjörsexamen 

men var ändå för medlat i samma glättiga jargong. O ckså i dagspress 

och vecko tidningar bj öds det på hobby. H är utvecklades person

porträttgenren, där man presenterade en aktiv hobbyist och hans/ 

hennes utövning. H emmets Veckotidning erbjöd på 1950-talet under 
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vinjetten Flitig på fritid sina läsare utrymme i tidningen där de kunde 

berätta om sig själva och den " trevliga hobby" man höll på med. 

Rubriker som Skomakare snidar djur, Lek med tändstickor, Söder

täljebo gör lampor, Sjukskö terska knyter rya var talande exempel 

på vad som fö rsiggick runt om i stugorna. Vissa saker var de små 

musklernas konst, annat krävde plats och utrymme. Man undrar vad 

som hände med alla producerade ting? Finns något h.rvar? 

Lennar t Gliving från Orrefors skrev och berättade om sin hobby i 

H emmets Veckotzdning 1957. Lennart nöjde sig inte med småsaker att 

placera i bokhyllan utan han ville konstruera något mer användbar t. 

Så han byggde en egen bil. "D et är en trevlig hobby men ganska tids-

Pärlplatta ur en serie_ som beskriver ett helt händelseförlopp. 
Att lägga serien av pärlplattor var för kvinnan som skapade dem ett sätt 
att få utlopp för aggressioner i samband med en fru strerande upplevelse. 
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Broderad bonad. KM 90894 

ödande, och den bjuder på många problem att lösa" , summerade han 
upplysande. N u byggde han inte allt på bilen själv. Chassi, motor och 
mekaniska detaljer hämtades från en slaktad D yna Panhard, men den 
g ndesignade plas tkarossen göt han själv och så skruvade han ihop 

ingredienserna till en låg, (högs ta punkt var 85 cm) tvåsitsig sport
vagn. rbetstimmarna blev tusentals. Han siktade mot att komma ut 
på landsvägen 1957. 

Våren 2008 var jag och mo torskribenten Claes Johansson på resa 
i trakten av Orrefors. Claes hade med sig telefonnumret och en adress 
till Lennart Gliving. Frågan var om han levde och om den hembyggda 
bilen fa nns kvar? E tt telefonsamtal senare stod vi utan fö r Lennarts 
dörr, han öppnade och släppte in oss. På köksbordet låg ett par svart
vita fo tografi er på den hembyggda bilen. "Bilen var en magnet på 
bygden'', berättade Lennart stolt. Men brukandet blev inte långvarigt. 
Familjebildn.ing krävde sin tid och andra fortskaffningsmedel. Lennart 
satt undan sitt sportiga hembygge i ladan. I väntan. 2008 stod den 
fortfarande kvar där. Väntande. Under allt möjligt bråte man som 
rnänniska samlar på sig under tt långt liv hittade vi bilen. Klädd i 
danun. Claes Johansson, som är landets mest initierade person när det 
gäller hembyggda fordon (han har bland annat författat boken Folk
hemmets farkoster), fingranskade ödmjukt och frågade om tekniska 
lösningar. D är uppstod ett vackert samförstånd. Minnen väcktes till liv 
och Lennart strök med fingrarna över dammet som låg över karossen. 
I spår n skymtade man bilder från en ungdom för länge sedan. 
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Var det värt mödan? 

- Jodå, svarade han, det var ett drygt jobb, men att förverkliga en dröm 
och under resans gång lösa uppkomna problem, det var en tillfreds
ställelse. A tt jag lyckades, att jag fick den att fungera. Och att den blev 
så fin . D et räckte mer än väl. 

H embyggda bilar och modellhus av kork och tändsticksask. Exakt 
vad i de här hobbyarbetena var det som kund e bidra till ett bättre 
samhälle? Vari låg det nyttiga? I det kluriga ko nstruerandet fa nns 
uppenbart en mening. Var det så att när alltmer gick att köpa fixt och 
färdigt uppstod ett behov av att tillverka något med egna fingrar? 

ågonstans i hjärnan fanns en hobbynerv som blev tillfredss tälld 
av den lekfullt kreativa processen och som gjorde bäraren lycklig. 
Vad det sedan var som producerades hemma vid köksbordet spelade 
ingen större roll. För människan kan det enklas te av ting vara mer än 
tillräckligt. Och att till herr Möller, som 1950 blev utsedd till Sveriges 
händigaste person och som fick en kristallvas med inskriptioner som 
första pris, är det bara att säga stort grattis i efterskott. Hobbymänniskor 
får sällan så mycket uppmärksamhet. D e verkar oftas t i det fördolda. 
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Exempel på galgens folkkonst. 

Galgarna är lånade från Galgmuseet i Olofström. 
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Mattias Karlsson 

GALGEN - UT UR GARDEROBEN 

Klädgalgen har på ett avgörande sätt kommit att påverka utformningen 
av hemmen i Sverige och i hela västerlandet. Tänk dig ett hem utan 

galgar, att inte på ett enkelt och praktiskt vis kunna hänga upp kläder 
i en garderob! Men förutom denna galgens funktionella aspekt är den 

också ett föremål som ständigt lockat människans estetiska sinne och 

lust till design. 
Ordet galge som beteckning för en klädhängare är inte särskilt 

gammalt i svenskan eller i andra närbesläktade språk. I Illustrerad 
si/mnadsbok fljr svenska hem ... (1915) heter det att "Sidenliv ... skola 

hänga på s.k. galgar"; en skrivning som tyder på att ordet vid denna 
tidpunkt ännu inte hade nått en allmän spridning. I Danmark och 

Tyskland används förutom ordet galge även orden b0jle respektive 
Kleidebiigel. I franska språket uppträder ordet cintre, galge, i tryckt 

form i ouveau Lczrousse Illustre år 1900. 
Fram till slutet av 1800-talet användes vanligen kistor för förvaring av 

kläder och andra textilier. Under slutet av 1800-talet verkar det dock 
som att kistorna blir ovanligare och klädskåpen vanligare. I denna ut

veckling, där detaljerna fortfarande är outredda, har säkerligen intro

duktionen av galgen spelat en roll. 
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Uppfinnare av ståltrådsgalgen lär vara Albert Park.house som år 1903 

var anställd vid Timberlake Wire & ovelty Company, Michigan, 

USA. Ägaren till företaget tog patent på trådgalgen år 1904. En prototyp 

för trådgalgen patenterades emellertid redan 1869 av 0. A. orth i 

Connecticut. Givetvis ska galgens stora genomslag ~es i samman

hang med urbaniseringen och den industriella revolutionen, vilket ger 

upphov till nya konsumtionsmönster, alltså från en kultur som i hög 

grad präglats av att lappa-och-laga till att slita-och-slänga. 

Galgens oändliga variation och uttryck 

De fabrikstillverkade galgarna i trä och senare i plast är givetvis ofta 

utstyrda med någon form av tryckt företagsreklam. De gedigna trä

galgarna med reklamtryck är ett påtagligt spår av det finmaskiga nät av 

äldre lokala klädbutiker som en gång fanns i hela Sverige, men som nu 

i stor utsträckning övertagits av internationella klädkedjor och shop

pingcenter. 

Förebilderna till de hemtillverkade galgarna, deras utförande och 

utsmyckning, står i förbindelse med de massproducerade, men det är 

svårt att ha någon säker uppfattning om vem som varit den givande 

parten. De icke massproducerade galgarna har mestadels utförts 

i trä, det kan röra sig om enkel skuren och tillformad bit trä av en 

planka eller ibland av en enkel vidja. Själva kroken/ öglan består oftast 

av en metallkrok, liksom på de fabrikstillverkade. Det förekommer dock 

exempel på att ett tygband använts. Till de mer elaborerade arbetena 

hör sådana där själva galgens tvärslå snidats i form av en fågel, vilken 

sedan målats i olika färger. 



Det finns ett mycket rikt material av fabrikstillverkade galgar som har 

smyckats i hemmen. Den vanligaste utsmyckningen är den textila. 

Galgar har klätts in i ett slags kondomliknande hylsor, virkade eller 

sydda. ågra galgar har broderats med namn, initialer och årtal. Från 

tiden efter andra världskriget, kanske 1950- till 1970-talen, utnyttjades 

plastmaterial för att klä in galgarna. Arrangemanget klillde avslutas m d 

en knuten rosett vid kroken. I huvudsak får denna omsorg betraktas 

som estetisk. Det kan dock tänkas att det även finns en praktisk funktion 

med att klä galgarna, då de i och med detta möjligen bättre kan 

skydda det påhängda plagget från att ta skada av en skrovlig yta eller 

kant på en trägalge. Mera ovanligt är att galgen har målats. 

Galge tillverkad av en pinne med näver kvar och en ögla av 

tygband istället för en metallkrok. Första hälften av 1900-talet. 



Människans lust att skapa och smycka 
De motiv som ligger bakom galgarnas tillverkning eller smyckande 
är, förutom ett rent estetiskt, svårt att uttala sig närmare om. Per
sonerna bakom galgarna är i de flesta fall anonyma. Det finns dock 
nstaka uppgifter. Om en mansperson, så ch-iven i hantverket att tillverka 

galgar att de inte gick att skilja från de fabrikstillverkade, meddelas att 
motivet bakom denna sysselsättning har varit ett behov av att komma 
bort från hemmet och hustrun. Ett par uppgiftslämnare gör gällande 
att inklädning av galgar utförts i syfte att tillverka en gåva. Den klädda 
galgen var ämnad att förmedla en tanke och omsorg till mottagaren 
från den som inte hade sådan ekonomi att en annan "riktig" gåva var 
aktu ll. Berättelsen om den galgtillverkande mannen är möjligen en 
anekdot, men det kanske ändå ligger någon sanning däri, i den bemärkelsen 
att bakom arbetena också i många fall kan ligga ett terapeutiskt behov. 

Den smyckade galgen hade sin storhetstid under 1940- till 1970-talet. 
Men funktionellt är galgen fortfarande ett oumbärligt redskap i för
varingen av och vården av kläder. Den kommer fortsatt att försvara 
sin plats som det vanligaste bruksföremålet i hemmen. Om galgens 
historia, både som folkkonst och designad industriprodukt, återstår 
mycket att berätta. 
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Bonadsmålning på grovt papper med bildframställningar i två rader med motiv från Jesu födelse . 

Daterad 1826. Sunnerboskolan. KM 40412 
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Lena Larsen 
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ANGLARNA FRAN YRA 
folkligt bonadsmåleri 

I det sydvästra hörnet av Småland, gran skogsm örkt och stenig t, 

målades från mitten av 1700-talet och cirka hundra år framåt f':-1.rgs tarka, 

fantasifulla bo nader. Grundaren av den målarskola, som nu kallas 

sunnerboskolan var åbon Per Nilsson (17 41 -1820) ifrån Lusshults by 

i Vrå socken på gränsen mot Halland. Per och hans hustru Kerstin fick 

sju barn, två söner och fem döttrar, som alla ärvde faderns konstnärlig

het. Även i tredje och fjärde generationen fanns målare, och ovanligt 

många var kvinnor. D e använde sin talang och kreativitet för att skaffa 

ex trainko mster, vilket b eh övdes m ed i:nager jord och missväx tår. 

Släkten bodde främst i socknarna Vrå och Annerstad och även i keen 

i Sunnerbo härad, där det pappersbruk låg, som under 1800-talet gav 

dem lumppapper att måla på. 

Bakom denna folkliga konst dölj er sig många människoöden, om 

vilka vi inte ve t så mycket. Personerna var oskolade, mo tiven och 

kunskapen gick i arv, men de olika personligheterna satt ändå sin 

prägel, så att ett tränat öga kan skilja dem från varandra. Men att säga 

vilken målare som ligger bakom ett verk är svårt, för signering var inte 

brukligt på konst av detta slag. Ibland kunde dock bonaderna märkas 

m ed årtal eller med initialer hän syftande p å de personer åt vilka 

bonaden gjordes. D ärfö r har forskningen kring dessa målare bestått i 

att jämföra färg, form, piktur, bård r och dekorationer för att försö ka 

få fram grupperingar och kanske personer. 
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Av Per Nilssons sju barn är nog Nils Persson den främste. Han var 
både kyrkvärd och skollärare, sägs det i sockenstämmoprotokollen. 
En betydelsefull person i socknen, vilket inte var så vanligt bland 
dessa målare. Den första bonaden av hans hand är daterad 1789, då 
han var 17 år. Nils blev bara 47 år och dog 1836, samma år som Vrå 
nya kyrka invigdes. Det betyder att han fanns med under den tid, 
då man bestämde att riva den mörka, medeltida kyrkan och bygga 
den stora ljusa klassiska så kallade Tegnerladan. Uppdraget att måla 
altartavlan gick inte till Nils, han hörde inte hemma i den konstnärs
kategorin. Nils tre barn var alla skickliga målare - var och en med en 
speciell stil och de är ovanligt lätta att lära känna. Sven, som bodde på 
torpet Betlehem, levde ända till 1890 och Gudmund, kallad Gumme 
Målare, till 1897. D å hade tiderna förändrats och bonaderna hade inte 
längre något värde. Pappersbruket var nerlagt, järnvägen gav bygden 
nya in1pulser och tryckta bonader blev populära. 

Men Nordiska museets samlare hade som väl var näsa för dessa 
bonadsmålningar. Från 1875 reser Per Gustaf Vistrand, en av Artur 
Hazelius flitigaste samlare, runt i Småland. Det är nog han som in
förskaffat de flesta sunnerbomålningarna som nu finns på ordiska 
museet och de är många. Kanske träffade han till och med Sven i 
Betlehem. 

D et målades bonader av liknande slag också på andra platser, men 
den bonad jag här valt att utgå ifrån är just från Sunnerbo. Den är 
ovanligt magnifik och märkt med ett årtal. På det katalogkort från 
Kulturens arkiv, som ger upplysningar om bonaden står att den är 135 
cm lång och 125 cm bred, att den är målad på grovt papper 1826, att 
den 1940 skänktes till Kulturen av fru Gerda Lindfors i Lund och att 
den tillhört överstelöjtnant Wilhelm von Parats dödsbo. Det är det 
enda vi får veta. Därför blir det som följer delvis gissningar byggda på 
många års intresse för just sunnerboskolans historia. 
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Motiven är det dock ingen tvekan om - tre bibliska händelser m ed 

anknytning till julen . Vid årets och livets större h ögtider pryddes 

stugan och bonader sattes upp. D enna, som är ovanligt stor, hörde 

hemma i en större gård, där den troligen också målats på plats. D en 

breda, dekorativa ramen vittnar om att m ålaren tillhörde de skick

ligas te. Aret 1826 ger också anvisning. Pikturen säger mig att det inte är 

ett verk av varken ils Persson eller hans söner Sven i Betlehem och 

Gumme målare. 

Men kanske kan den vara m ålad av J ohanna (1778-1837) - en av 

ils Perssons systrar. E nligt den tidigaste och främ ste u tforskaren av 

sunnerboskolan, ils Strömbom, bodde Johanna hela livet i födelsebyn 

H yhult, dit Per ilsson fl yttat med sin familj. Ar 1800 gifte Johanna 

sig m ed drängen Johannes Jöran sson och dom brukade en del av 

H yhult. Flera av J ohannas och Joh annes barn blev också målare. 

Alltså fanns i H yhults by på 1800-talets första hälft ett helt målarkol

lektiv bestående av flera generationer. 0Gh i grannbyarna fanns övriga 

målande syskon och syskonbarn. K anske är det alltså en 48-årig kvinna 

från H yhults by i Vrå i Sunnerbo som målat denna vackra julbonad år 1826? 
Bonaden har en ovanligt fas t komposition och konturerna är gjorda 

av en säker hand. D en har ett sammanhållande tema, där mo tiven är 

Jesu födelse, Om Simons lovsång och Josefs uppenbarelse i drömmen. 
D et m est iögonfallande i denna bonad är mängden av änglar, synliga 

för oss, men osynliga för Maria, Josef och barnet. Men familjen förlitar 

sig på deras närvaro som beskyddare och förmedlare. 



otivet Jesu födelse är bland de populäraste hos sunnerbomålarna. 

esus ligger i den folkligt dekorerade vaggan under en randig filt, Josef 

ch Maria står till vänster och herdarna till höger. Över vaggan finns, 

om det ska, en stor stjärna som här ser ut som en praktfull blomma 

ch på det rödhåriga barnet glor oxen och åsnan, vars kroppar för

vinner någonstans bakom en dekorerad pelare. Just denna oräddhet 

ed perspektiven är utmärkande för det folkliga måleriet. 

Motivet Om Simons låfsång är som Jesu födelse hämtad från Lukas

vangeliet, vilket ordentligt noteras i textremsan. Josef är nu finklädd 

långrock, knäbyxor och stövlar, Maria har tagit på sig fler halsband, 

en Simon bär den enklare dräkt, som herdarna hade i föregående 

ild. Raden av fönster markerar en finare plats. Det lindade barnet 

ed gloria vilar tryggt på Simons arm. Simon säger till Maria: "Detta 

arn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett 

ecken som väcker strid - ja också genom din egen själ skall det gå ett 

värd - för att mångas innersta tankar skall komma i dagen" (Luk.2). 

(onsekvenser av ett så dramatiskt uttalande märks inte i framställningen. 

en undre bilden är magnifik. Motivet är hämtat från Matteus andra 

apitel och texten lyder: "Joseph får uppenbarelse i sömnen att fly in 

ti egyptig land." En ängel kommer till Josef på natten, vi ser den i ett 

jussken över hans säng. Gud talar genom ängeln, vars röst markeras 

ed strålar: "Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till 

gypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att 
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söka efter barnet för att döda det." En mycket större ängel till vänster 

lyser upp den dramatiska händelsen. Maria och Jesus anar inget ännu. 

Jesusbarnet vaggas rofyllt av en ängel med prickiga vingar, m dan den 

andra blåser i ett instrument och över Jesu huvud svävar sex keruber 

runt den folkliga änglaversen. 

Vi är här långt från de klassiska bibelillustrationerna. Bonadsmålaren 

har fört in motiven i sin egen tankevärld - Jesus sover i en småländsk 

vagga, änglarna ser ut som vem som helst om inte vingarna mark rat 

deras särställning. Födelse, kyrkobesök och uppbrott var motiv med 

vilka man var väl förtrogen i 1800-talets Småland, liksom en relation 

till öv rnaturliga krafter. Betraktaren rycks med av bonadens färg, 

form och fantasi, där världarna blandas - den synliga och osynliga. 

Det är betraktarens favör att få se allt på en gång. 

"Når Jesus som ett barn i waggan lågat sofwa 

Guds ångfar stå på wakt sin herra til at lofwa 

Maria sofiver sb"tt Och fruktar ingenting 

Ij Jesus år der hos Och ångfar runt omkring. " 
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En annan mindre bonad i Kulturens magasin kan vara gjord av samma 
målarinna. Här finns inget vägledande årtal men pikturen och detaljer 

som ögon, näsa, hår och dekorationer är påfallande lika den tidigare 
målningen. Ramen och de fantasifulla blommorna som fyller ut mo
tiven vittnar om konstnärlig lekfullhet. Motiven är Om ·Marie bebå

delse och Hagar i öknen. Bebådelsen var det populäraste motivet hos 
sunnerbomålarna och Hagar i öknen det mest återgivna från Gamla 
testamentet. 

Det första motivet Om Marie bebådelse är hämtat från Lukas 1 
kapitel. Ängeln Gabriel kommer här med budskapet till Maria att hon 
ska föda en son. Det enda som skiljer ängeln och Maria åt utseende

mässigt är vingarna. Gabriel ser mer ut som en snäll väninna på besök 
än den ängel som säger: "Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos 

Gud." I ett ljussken mellan gestalterna ser vi en fågel, en duva. Ängeln 
säger nämligen i den fortsatta berättelsen: "Helig ande skall komma 

över dig." Och runt omkring dem prunkar fantasifulla blomster. 
Motivet Hagar i öknen finns ~tergivet i Första Moseboken 21 kapitel 
och handlar om hur Abraham hänsynslöst förskjuter sin tjänsteh."Vinna 

Hagar och deras gemensamma son ut i Beer-Sebas öken. " är vattnet 
i säcken tog slut lade hon barnet under en buske och gick och satte 

sig ett stycke bort, på ett pilskotts avstånd. Jag kan inte se på när han 
dör, tänkte hon. Hon satt ett stycke därifrån, och barnet grät högljutt. 

Men Gud hörde pojkens gråt, och Guds ängel ropade från himlen och 
sade till Hagar: "Hur är det fatt Hagar? Var inte rädd. Gud har hört 
hur pojken gråter där borta. Gå och lyft upp honom och ta väl hand 
om honom, jag skall göra honom till ett stort folk" och Gud öppnade 

hennes ögon, och hon fick syn på en brunn. Hon gick dit och fyllde 
säcken med vatten och gav pojken att dricka." 

På bonaden sitter Hagar hopkrupen på marken med knäppta händer. 
Även här kommer en ängel med den trösterika uppmaningen att inte 

vara rädd. Det kommer att ordna sig. Längst ner till höger ligger den 
lille pojken under busken och strax intill uppenbarar sig den livgivande 
brunnen. 



Målarinnan har här valt två motiv; som hon kunde förstå och identi

fiera sig med. Barnafödande, oro, oäkta barn, övergivenhet, rädsla 

- känslor och tillstånd som kvinnor på den småländska landsbygden 

var väl förtrogna med. Inte i något av motiven återges den dramatik, 

som det egentligen handlar om. Betraktaren får själv ge liv åt fram

ställningen. 
är man idag åker genom sunnerbomålarnas hembygd kan man 

skymta vägvisare där det står Lusshult och H yhult, men ingen har 

ännu kommit på iden att sätta upp skylten Bonadsmålningsriket. 

För här finn s idag ingenting att visa. "Om jag hade pengar" skulle 

jag vid vägkorset i Vrå bygga ett färgstarkt folkkonstmuseum. 

Del av bonadsmålning på papper. Sunnerboskolan. KM 40233 





Anki Dahlin 

ÅRET 2008 - KINA PÅ KULTUREN 

Stora röda kin siska lyktor utanför Vita huset välkomnade Kulturens 

besökare! rets tema var Kina med anledning av OS och det allmänt 

stora intresset för Kina. 

Flera stora nya utställningar invigdes under året. Redan den 20 

januari invigdes den nya permanenta utställningen m d Kulturens 

vapensamling Vapen - makt iiver liv, i källarvåningen under Textil

hallen. Utställningen visar vapnens verkan och funktion, men också 

bärarens status och soldatens roll. Krigarkulturen påverkar samhället 

och vapnen är maktsymboler, men vi visar också hur jaktens betydels 

skiftar under samhällsutvecklingen. tställningen kunde genomföra 

tack vare ett stort bidrag från Crafoordska stiftelsen. 

_, n knapp månad senare, den 17 februari, var det dags för nästa 

utställning, Drakar från Kina. D en inledde vår satsning på Kina och 

rönte mycket uppmärksamhet. Intill utställningen, med drakprydda 

föremål ur våra stora samlingar, hade vi en verkstad där barn såväl 

som vuxna kunde bygga sin egen flygande drake. Vår stora expo

sfotställning Kina - mitt i vådden, invigdes i början på maj och den 

kommer att stå h.-var några år, detta för att vi ska kunna lägga kraft på 

att bygga om äldre utställningar i andra hus på området. tställningen 

bygger på föremål ur Kulturens egna rika samlingar och berättar både 

om Kinas utveckling och vår, lundabors och svenskars, relation till 

Kina genom tiderna. D et är enastående att ett regionalt museum som 

Kulturen kan ta fram keramik från Kina som är mer är 4000 år gammal, 
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porslin från 14-, 15-, 16- och 1700-talen, liksom föremål som berättar 
om en missionärsfamilj s öden i Kina och återkomsten· hem till Lund. 

D et är en angelägen utställning som också tar upp dagsaktuella frågor 
i och kring Kina. Vår t stora kinatema kunde genomföras tack vare 
det goda samarbetet med vår partner Tetra Pak AB. I samband med 
invigningen av Kina - mitt i världen infördes fri entre till friluftsmusei

delen av Kulturen. Vi vill inbjuda till ett större nyttj ande av denna oas 
av vackra parkmiljöer och kulturhistoriska byggnader mitt i Lund. 

Årsmö tet ägde rum den 10 juni och då överlämnades en kedj a i 

silver av \'\!iwen ilsson som gåva från Sparbanken Finn. D en kan nu 
beskådas i silverutställningen. Informationsdirektören vid Tetra Pak AB, 

Jörgen Haglind, erhöll Kulturens K-märke i silver vid årsmötet och den 
stora Kinautställningen visades för de medlemmar som deltog i mötet. 

Efter sommaren invigdes utställningen Trådar från Mittens rike, en 
uts tällning om dockteater i Kina och i världen med marionettdockor 
från Kina, Thailand, Japan, Vietnam med fl era länder i Asien. Sam

lingen som ställdes ut tillhör Marionettmuseet, som för närvarande 
har sin samling placerad i magasin och som visas bara vid till fälliga 

utställningar som denna. I samband med utställningen arrangerade 
kulturfö reningen Pinocchio i Lund en dockteaterfes tival, Interdock 

2008, då en föres tällning med dockteater från Taiwan spelades på 
Kulturen. I oktober invigdes utställningen Kinesiskt tuschmåleri -
ttr det gamla fods det 1rya, med verk av nu aktiva kinesiska konstnärer. 

Föru tom dessa stora uts tällningar som rymdes under temat Kina har 
vi haft mindre uts tällningar som till exempel en traditionell påskut

ställning och fo toutställningar. Aret avslutades med en uts tällning av 
scener och föremål ur Sveriges Televisions julkalender Med skågget i 
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brevlådan och med en egen mindre utställning, Julkalendrar ur sam

lingarna - en riktig nostalgitripp. D en 1 advent genomförde vi vårt 

traditionella j ttlstiik då hela museet fylldes av julstämning, husen med 

dukade julbord och hantverkare i arbete, marknadsgata, musik, mat, 

pyssel och mycket annat. 

Under hela året har vi haft pedagogisk verksamhet, såväl för lärare 

i regionen som för barn och unga som kommit med sin skola eller 

i sällskap med sina fö räldrar. Vi har en utvecklad och regelbunden 

lärarfortbildning och vi har "körkortsutbildning" till Kulturen för 

lärare som får lära sig museet och kan använda sig av detta i sin un

dervisning på egen hand med eleverna. Skolverksamheten är i regel 

kopplad till innehållet i utställningarna men kan också vara program 

och/ eller verkstäder som årligen återkommer och som hör samman 

med årstiderna. Som exempel kan nämnas betlyktsverkstäder på 

hösten och julpyssel till jul. Vi har också en programverksamhet för 

både vuxna och barn under hela året, på vardagkvällar och på helger. 

Många visningar av utställningarna har genomförts och många 

externa föredragshållare, eller externa föreningar som hållit kurser 

eller visat upp sin verksamhet här, har också bidragit till att det nästan 

alltid händer något roligt på Kulturen. Jag kan inte låta bli att nämna Qi 

Gong i parken, medeltidsfestivalen med marknad, midsommarfirandet 

och Nationaldagsfirandet. 

Tack vare den extra och långsiktiga satsning som Lunds kommuns 

fastighetsbolag Lundafastigheter gör på de hus inom området som 

har eftersatt underhåll, har fl era hus inom området renoverats. Pörra 

året var det tak och fasader på Thomanderska huset som upptog den 

mesta tiden. Även på Ystad- och Schlyterska husen lades tegeltak om 
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och vi bytte hängrännor och stuprör. De äldre utställningarna från 

SO-talet och framåt om mått och vikt, hantverk och om staden Lund 

demonterades, registrerades, fotograferades och placerades i magasin. 

Husen är i dåligt skick och ett omfattande renoveringsarbete som 

även innebär att nya el- och ventilationssystem måste installeras, är 

nödvändigt. Detta för att vi under 2009 ska kunna ställa ut delar av 

vår stora samling av folkkonst speglat mot design och mode. 

Tegnermuseet 

Vi har monterat in elvärme i Tegnermuseet, de nya elementen kan lyftas 

ut sommartid då de inte behövs. De gamla kulturhistoriskt intressanta 

elementen för vattenburen värme finns h.'Var men har ingen funktion. 

Östarp 
På Kulturens Östarp inleddes sommarsäsongen med att en stor del av 

alla medarbetare på Kulturen deltog i arbetet med att iordningställa 

Gamlegård inför sommaren. Vi putsade fönster, skurade golv, rensade 

ogräs och krattade grusgångar och vi fick mera krafter genom att äta 

äggakaga till lunch på Gästgiveriet. Gamlegård var öppen som vanligt 

under sommaren med värdar i tidstypiska kläder som berättade för 

besökare om livet på gården under 1900-talet. Gårdsbrukarna som 

bor på Möllegården använder hästar i skötseln och bruket av jorden. 

De fick en utökning av tjänst för att vi ska kunna se behovet av arbete 

på gården, vilket vi ska utvärdera till nästa år. Under året sammanställdes 

en kulturarvsansökan till Länsstyrelsen som blev mycket positivt mot

tagen och nu ska vi arbeta vidare med den och dess detaljeringsnivå. 
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Arkeologi 
Kulturens arkeologiska personal utförde under året en undersökning 

invid Stora Södergatan i kvarteret Repslagaren i samband med en 

golvsänkning av en äldre fastighet. Undersökningen omfattade tidig

medeltida lämningar där tydliga tomtstrukturer framträdde i form av 

träskodda rännor. E tt originellt fynd var ett ornerat pennskrinslock. 

E n förundersökning i samband med trädförnyelse i Lundagård gav 

nya resultat kring det medeltida ärkebiskopsresidenset, där lämningar 

av en eventuell tombyggnad kom i dagen. E n förund ersökning i kvar

teret Paradis 51 gav en glimt av lämningar av ett vikarieresidens från 

senmedeltiden. Vi deltog också i ppåkraprojektet och vid en bygg

nadsarkeologisk undersökning av Varbergs fastning. 

På uppdrag av Riksantikvarieämbetet och sockenkyrkoprojektet 

avslutades arbetet med att fram ställa en rapport om Skånes medeltida 

kyrkor. Arbetet är tt viktigt bidrag inom det riksomfattande proj ktet 

som tog sin början för omkring ett decennium sedan. 

Kulturens entr ' har blivit tydligare och mer inbjudande med mu

seets namn Kulturen i stora betongbokstäver fram för Vita huset och 

även stora skyltar med bilder från friluftsmuseets miljöer, interiörer 

och utställningar vilket lockar besökare att gå in genom grindarna. 

Välkomna! 
Anki Dah/in 
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Ögla av trä, självvuxen enestam med järnlänk och karbinhake. 
Möjligen avsedd att trä rep igenom då man surrar ett hölass. 
Från Hästveda socken, Ö. Göinge härad, Skåne. KM 58046 
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