Rättelser gällande rapporten från Ångermanlands
Hembygdsförbunds årsstämma
på Hallstaberget, Hembygden nr 2 2017, sid.15 : Årsstämman ägde
rum den 22 april, ej 2 april.
Anna-Britta Fahlén arbetade inte som hemslöjdskonsulent, se nedan ”Anna-Britta
Fahlén och glasplåtarna ”.

Anna-Britta Fahlén och glasplåtarna
I tidningen Hembygden nr 2 2017 kan vi läsa om Ångermanlands Hembygdsförbunds
årsstämma på Hallstaberget den 22 april 2017.
Jag vill gärna förtydliga en del av texten.
Vi kan läsa att Göte Nordmar överlämnade en trälåda och en kartong med glasplåtar till
Margareta Bergvall, Länsmuseets Murberget.
Vidare läser vi att ”Anna och Hugo Fahléns dotter arbetade vidare som hemslöjdskonsulent i
föräldrarnas anda”.
Bakgrunden är följande: Anna-Britta Fahlén Nilsson, fil.kand. och folklivsforskare, arbetade
som etnolog vid Norrbottens muséum, Nordiska muséet och Nationalmuseet.
Genom bidrag från Kempefonden kunde Anna-Britta under somrarna för Ångermanlands
Hemslöjdsförenings räkning fortsätta de tidigare påbörjade inventeringarna som ligger till
grund för hemslöjdens värdefulla Textilarkiv. 1935-1940 inventerades de flesta av våra
socknar.
Från 1935 då Arnäs, Sidensjö, Högsjö, Styrnäs, Dal och Edsele inventerades kan vi
läsa: ”Resultatet blev 57 färglagda förstoringar, en del mindre fotografier med färg, skisser
och en samling prover av diverse vävnader”.
Vid fältarbetet ute i byarna var fortskaffningsmedlet cykel försedd med en skrymmande
glasplåtskamera i en väska på pakethållaren.
Det är dessa glasplåtar som nu är överlämnade till Murberget. Glasplåtarna tillhörde
Ångermanlands Hemslöjdsförening fram till att Textilarkivet bildades 1995.
Sture Forsberg, mångårig ordförande i Grundsunda hembygdsförening, styrelseledamot i
Ångermanlands Hembygdsförbund samt erfaren fotograf, fick genom Karl-Erik Axenströms
försorg uppdraget att ta hand om plåtarna.
Under 1990-talet rengjordes glasen, fotona kopierades och överfördes på syrafritt papper
och överlämnades till Textilarkivet.
Detta om glasplåtarna och Anna-Brittas arbete.
Hon var alltså inte hemslöjdskonsulent. Jag vet inte när den första konsulenttjänsten
tillsattes. Kanske var det Barbro Sundkvist som jag efterträdde 1953.
I texten kan vi läsa att ”Textilarkivet är i år utlokaliserat till Länsmuséet i Härnösand”. Så är
inte fallet. Textilarkivet i Västernorrland är nedlagt sedan mars 2017. Delar av verksamheten
finns på Murberget.
Mariann Hedman
i augusti 2017
Läs gärna om Anna-Britta Fahlén Nilsson i boken ”Ångermanland-Medelpad 1988-89”.

