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Forskningsarkivet i Umeå syftar till en nära samverkan mellan arkiven och forsk-
ningen vid universitetet. Fördenskull utger Forskningsarkivet källskrifter i skrift-
serien URKUNDEN. Där publiceras valda akter och dokument ur våra arkiv, 
som blivit aktuella i pågående forskning och utbildning vid universitetet. 

På motsvarande sätt presenteras vetenskapliga framställningar och bearbetningar 
av det historiska källmaterialet i rapportserien SCRIPTUM. 

Syftet med denna serie kan anges i följande huvudpunkter. Publikationsserien 
SCRIPTUM skall 

1. utge forskningsmässiga kommentarer till utgåvor av källskrifter i Forsk-
ningsarkivets källserie URKUNDEN 

2. publicera andra forskningsrapporter med anknytning till Forskningsarki-
vets verksamhet, som befinns vara angelägna för den vetenskapliga 
metodutvecklingen och debatten 

3. publicera framställningar av t ex lokalhistorisk karaktär av mer allmänt 
intresse för Forskningsarkivets verksamhet och för en bredare allmänhet. 

Härmed önskar Forskningsarkivet inbjuda alla intresserade till läsning och till att 
genom egna bidrag deltaga i utgivningen av skriftserien SCRIPTUM för ett ökat 
meningsutbyte inom och mellan olika discipliner vid vårt och andra lärosäten. 

För Forskningsarkivet i Umeå 

Egil Johansson 
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FÖRORD 
I denna forskningsrapport rörande "Norrlands konstnärlige upptäckare" Helmer Osslund, hans 
mor och syskon förenas på ett fruktbart sätt flera av de handskriftssamlingar, som finns i 
Forskningsarkivet vid Umeå universitet. Modera Sofia Maria (Alma) Åslund var född Linder 
och sondotter till den mångkunnige prästen i Umeå landsförsamling Johan Anders (Albert) 
Linder (1822-1877). Familjen Linders arkiv (Handskrift nr 40) finns beskriven och förtecknad i 
SCRIPTUM nr 43, 1996. Helmer Osslunds yngsta syster författarinnan Frida Åslunds 
barnböcker, romaner och noveller var under 1900-talets första decennier mycket uppskattade 
och nådde en stor läsekrets. Över hennes författararkiv (Handskrift nr 41) har nyligen en 
uppdaterad och delvis utförligare förteckning blivit färdig vid arkivet. Våren 1988 kunde också 
Helmer Osslunds egna bevarade handlingar från hans ateljé i Granvåg utanför Sollefteå 
överföras till samlingarna (Handskrift nr 55). Detta arkiv har tillsvidare endast en provisorisk 
förteckning. Till Osslundarkivet förs ännu då och då nytt material, som samlas in från olika 

Bakom förvärvet av arkivet i Granvåg stod i hög grad Fil. mag. Edith M. Eriksson, som här i 
SCRIPTUM-serien presenterar ytterligare en uppsats kring Helmer Osslunds liv och verk. Sina 
tidigare studier har hon lagt fram och publicerat vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala 
universitet. Hennes examensarbeten där, vilka främst behandlar Osslunds tidiga insatser som 
nyskapande keramiker vid Höganäs och Gustavsbergs porslinsfabriker, blev upptakten till 
hennes framgångsrika insamlingsarbete av tidigare okänt material rörande såväl Helmer Osslund 
själv som hans mor och syskon. 
I dessa nya dokument har Edith Eriksson funnit de uppgifter, som hitintills har saknats, för att 
man skall kunna följa Osslunds utbildningsår och vagabonderande konstnärsliv i Europa och 
Norrland efter sin studentexamen vid Umeå läroverk 1886 och till dess han gifte sig och bildade 
familj 1913. Fynden av bevarad familjekorrespondens visar med vilken omtanke och oro hans 
mor och syskon följde honom under hans ytterst osäkra tillvaro som fritt utövande konstnär. 
Men dokumenten berättar också om Helmer Osslunds egen omsorg om sina fyra yngre syskon. 
Fadern, författaren och lantmätaren Daniel Åslund, avled så tidigt som 1885, varför han redan 
som student kände att ansvaret för dem ökade. 
Det är en glädje för oss att i vår rapportserie få publicera Edith Erikssons klargörande och ofta 
mycket roande studie av brevväxlingen mellan de sinsemellan mycket olika medlemmarna av 
familjen Åslund. 

håll. 

Karin Snellman 
FL, Forskningsbibliotekarie 
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Bild 1: Syskonen Åslund. Stående fr. v. Elis, Frida och 
Helmer. Sittande fr. v. Hulda och Alma. Taget julen 1891. 
Foto i Helmer Osslunds arkiv, Forskningsarkivet, Hdskr 55:13. 
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INLEDNING 

År 1937, när Nils Palmgren och Heije Granberg gav ut monografin över konstnären Helmer 
Osslund (1866-1938) beklagade de bristen på skriftligt källmaterial om konstnärens liv och 
verksamhet. Mer än 50 år senare har korrespondens, personliga handlingar och annat material 
upptäckts och större delen av detta finns nu tillgängligt i Forskningsarkivet, Umeå universitet, som 
Handskrift nr 55. 

När jag 1992-1993 sökte dokument om Helmer Osslunds arbete inom konstindustrin, kunde jag 
genom vänligt tillmötesgående från konstnärens brors familj, få ta del av en samling brev och kort 
skrivna av Helmer till brodern, konstnären Elis Åslund, samt korrespondens från brödernas 
styvmor, Maria Sofia Åslund i Umeå, och syskonen under åren 1886-1912. 

Ett par år tidigare hade jag besökt Martin Englund, Horndal. Han tog fram en skokartong full 
med vykort, vilka hans lärarinna brukat visa under sina geografilektioner. Lärarinnan var Helmer 
Osslunds halvsyster Frida Åslund. Hon dog år 1937. Efter auktionen på hennes ägodelar gick 
Martin Englund en sista rond genom den tomma lägenheten. Vad som stod kvar skulle fraktas till 
soptippen. I en hylla fick han syn på en övergiven skokartong och lyfte på locket. I kartongen fanns 
inga skor, men en samling vykort. Englund tog rätt på kartongen och sparade den genom åren och 
flyttningar till olika bostäder. En första snabb bläddring bland vykorten, visade att ett stort antal var 
skrivna av Helmer Osslund till systern Frida Åslund. De intressantaste hade skrivits under åren 
1900-1905, när Helmer befann sig på ständig vandring mellan platser längs de vackra älvdalarna 
från Gästrikland upp till Ångermanland eller under korta besök i Stockholm. 

Samtal med Helmer Osslunds dotter Anna Stina Osslund och hennes son Jan Peter Osslund har 
dessutom gett muntliga uppgifter och minnesbilder. I konstnärens ateljé, Granvåg, Sollefteå, har vi 
även funnit korrespondens och personliga uppgifter bland bevarat osorterat material. Helmer 
Osslunds sonhustru Lisa Osslund har även vänligt och hjälpsamt bistått med ytterligare dokument. 

Den korrespondens som Elis Åslund sparat och som hans dotter Suzanne Åslund så beredvilligt 
lät mig ta del av, visade sig vara av stort intresse, eftersom Helmer för brodern berättade om sitt 
arbete och om sina vandringar från åren 1889 till 1911. 

Jag har dessutom besökt Helmer Osslunds systerdotter Elisabeth Bäckström, som är en intressant 
berättare, och det är med stort nöje jag fått lyssna till hennes minnesbilder. 

Övrigt material, som nämns i denna rapport, har jag funnit i olika arkiv, personuppgifterna dock 
främst i Forskningsarkivet, Umeå universitet. Min tidigare Osslundforskning har jag redovisat i två 
uppsatser vid Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet: Helmer Osslunds 
vandringsår i Norrland 1900-1909, C-uppsats 1992 och HELMER OSSLUND. En pionjär inom 
konstindustrin, D-uppsats 1994.1 ett par artiklar publicerade i den konstvetenskapliga tidskriften 
VALÖR, Uppsala, 1991:3 och 1993:4, har jag skrivit om "En bunt gamla vykort berättar - från 
Helmer Osslund till Frida Åslund" och "Paris 1894. Helmer Osslunds studieresa". Mer detaljerade 
uppgifter om olika källor finns med i uppsatsernas notförteckningar. Den viktigaste 
Osslundlitteraturen sammanfattas även i denna uppsats på sidan 56. 

Författaren och lantmätaren Daniel Åslund och hans stora familj och släkt samt Umeå stad under 
1800-talets sista årtionden är således bakgrunden till denna presentation av korrespondensen mellan 
modern Sofia Åslund och syskonen Helmer, Elis, Hulda, Alma och Frida Åslund. Materialet har 
delats in i avsnitt för var och en av brevskrivarna. Den kommenterande texten avser att förtydliga 
texterna och ge ett tidsmässigt sammanhang till brevens uppgifter. 
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FAMILJEN ÅSLUND OCH SMÅSTADSLIVET I UMEÅ 
De båda konstnärerna Helmer och Elis var söner till avvittringslantmätare Daniel Åslund, vars far 
var kronolänsman Jonas Åslund, Åkersta gård, Tuna socken, nära Sundsvall. Daniel föddes år 1826. 
Om sin skoltid i Härnösand har Daniel Åslund berättat i sin bok En Tokbruses Memoarer, utgiven i 
häften under åren 1880-82 under pseudonymen Gök Göksson Gök. Hemmet var gästfritt och Daniel 
Åslund lärde känna flera av den tidens kulturpersonligheter, som Elias Sehlstedt, August Blanche, 
biskop Franzén och andra. Daniel Åslund arbetade som lantmätare i Västernorrlands län. När han 
sommaren 1865 gifte sig med Karin (Catharina) Elisabet Grahn, bosatte de sig på Danielsberg, 
Tuna socken. Daniel Åslund blev en känd författare som med humor och drastisk berättarkonst 
skildrar människor och folkliv. Hans viktigaste arbete är det topografiska och ekonomiska verket 
Beskrifning öfver Westernorrlands län, tryckt 1878. 

Karin och Daniel Åslunds första barn, Jonas Helmer, föddes den 22/9, 1866. Dottern Hulda 
Sofia Christina föddes den 11/7, 1868 och Elis Johan den 2/2, 1872. Modern Karin dog ett par 
dagar efter sonen Elis födelse. 

Daniel Åslund hade fatt en tjänst som avvittringslantmätare i Västerbottens län och flyttade 
samma år med sina barn till Umeå. Han fick snart god kontakt med sina kollegor Janne och Teodor 
Linder och lärde känna en familj med samma kulturella intressen som han själv. Nestor i familjen 
var pastorn i Umeå landsförsamling, Johan Anders Linder, omtyckt själasöijare och mångkunnig 
bl. a. som möbelsnickare och arkitekt, bosatt vid Backens kyrka. Teodor, Janne och deras syster 
Maria Sofia var hans barnbarn. 

Daniel Åslund och Maria Sofia (kallad Alma) gifte sig den 8 juni 1873. Sonen Helmer trivdes i 
sitt nya hem och med den nya familjen. Han hittade snart den långa vägen ut till Backen och blev 
god vän med pastor Linder. Helmer fängslades där av de många bilderna, dels väggmålningar, men 
även pastor Linders samling med teckningar av berömda byggnadsverk. För hans syster Hulda blev 
anpassningen svårare. Hennes lillebror Elis tog mycket intresse och pratet om styvmor var svårt att 
fatta för den lilla 4-åriga flickan. 

Familjen Åslund utökades med flickorna Alma Katarina, född 26 juli 1874 och Frida Maria, 
född 20 januari 1879. Maria Sofia, (här kallad Mor eller Sofia, eftersom hon inom familjen kallats 
Alma och lätt kan förväxlas med dottern Alma), hade även hon konstnärliga intressen och kunde på 
olika sätt stimulera barnens fantasi. Stimulans för sitt bildintresse kunde barnen även få i de 
illustrerade veckotidningar, som Daniel Åslund abonnerade på. 

Den bevarade korrespondensen har skrivits under drygt 20 år kring förra sekelskiftet av en 
familjekrets, där den sammanhållande kraften fanns hos modern/styvmodern. De ger också en 
intressant bild av den sociala och tekniska utvecklingen i staden Umeå. Familjerna Åslund och 
Linder tillhörde en bildad och kulturellt intresserad medelklass och i barnens uppfostran skulle 
finnas en möjlighet till högre utbildning. Umeå hade realskola och gymnasium för familjernas söner 
och flickskola för döttrarna. I Umeå fanns även seminarium för lärarutbildning. Helmer gick 
gymnasiet och tog studentexamen år 1886. Av sina morbröder Janne och Teodor Linder hade både 
Elis och Helmer fått intresse för och goda kunskaper i olika hantverk. Helmer skaffade sig en liten 
inkomst genom att snida "lejonfötter" åt en snickare. Hans dotter, Anna Stina Osslund, har bevarat 
en linjerad och inbunden skrivbok, som han tillverkat under gymnasietiden. 

Daniel Åslund och hans maka hade en för den tiden ovanligt framsynt och fördomsfri inställning 
till kvinnors yrkesutbildning och med deras stöd böljade äldsta dottern Hulda år 1884 andra 
årskursen för folkskollärarinnor vid seminariet i staden. Hon gick ut 4:e årskursen våren 1887 och 
efter ett års provtjänstgöring som folkskollärare tog hon examen år 1888. Yngsta dottern Frida hade 
samma utbildning. Hon böljade vid seminariet hösten 1896 och tog sin examen våren 1901. 
Folkskollärare var ett yrke för kvinnor, som då böljade få en viss status. Årslönen var låg, men i 
den ingick en del naturaförmåner, vilket Hulda senare i sina brev till brodern Elis kunde berätta om. 
Slutlön för manlig lärare var 1892 en årslön på 800 kronor och för kvinnlig lärare 700, samt 
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naturaförmåner. 
Familjen hade bott på Öbacka, men när Daniel Åslund dog år 1885 förändrades deras 

ekonomiska villkor. Hans maka stod då ensam med fem omyndiga barn. De flyttade till 
Skolhusgatan 251 (Kungsgatan 99). Som student och efter sommarledighet 1886 reste Helmer till 
Stockholm för att söka arbete. Hans farbror Jonas Åslund ägde en orgelfabrik i Stockholm och 
Helmer böljade arbeta där. Efter tre veckor insåg både farbror Jonas och Helmer att han inte hade 
det musiköra, som krävdes för arbetet, och han fick då en möjlighet att arbeta på en 
tändsticksfabriks kontor i Södertälje. Där stannade han också tre veckor, men kände att han var på 
fel väg. Släktingarna i Stockholm kom överens om att ge den unge mannen möjlighet att pröva sin 
lycka i Amerika. I Trenton, New Jersey kände de till en svensk företagare, som hade en 
separatorfabrik (Backström Centrifugal Separator Co.), där Helmer kunde fa arbete som ritare. Till 
sin vän Sven Eriksson skriver han i ett brev den 8 december 1886: 

det blef bestämdt, att jag borde försöka mig på Amerika dit alla missdådare och oförstådda snillen 
begifva sig. Det var ej godt att spjerna emot en dylik udd, hopkopplad af alla Tanters och Farbröders 
lysande förespeglingar. Nu gick det märkvärdigt bra att fa ihop en försvarlig reskassa - och så bar det af 
d[en] 4 nov[ember].„. arbeta far man lära sig här ute å det så det förslår. Jag känner mig nu precis som 
jag i alla mina dar skulle lefvat vid foten af ett ofantligt torn o. ej haft den ringaste aning om det lands 
utseende i hvilket jag bott, tills jag helt plötsligt genom någon elevator el [ler] dylfikt] blifvit förflyttad 
till högsta terassen af tornet o. sålunda med ens fatt se all verldens prakt o. härlighet, en del åtminstone, 
ty Columbus sa ju att jorden är rund. 
Trenton var ett centrum för porslinstillverkning och en av Helmers nya kamrater berättade om 

sitt arbete som porslinsdekoratör. Det väckte Helmers intresse. Efter ett halvt år som ritare vid 
separatorfabriken slutade han i maj 1887 sin anställning för att söka arbete vid någon 
porslinsfabrik. Hans arbetsgivare Ch. Backström skrev ett arbetsintyg åt honom, där han betonade 
Helmer Åslunds goda kunskaper i engelska. Uppgifter om han i Trenton fick möjlighet att pröva 
dekormålning saknas. Genom sin hyresvärdinna hade han dock fått adresser till ett par bröder Malm 
från Umeå, vilka bodde i Boston. Helmer sökte upp dem och kunde sedan i Boston fa arbete på en 
lokomotivfabrik. Där kom hans efternamn, Åslund, att bli problem. Verktyg skulle märkas med 
arbetarens namn - men Å fanns inte engelska alfabetet, så hans verktyg märktes OSLUND. Arbetet 
där tog slut och han prövade sedan att arbeta vid en pianofabrik. Medan han putsade pianotangenter 
i fabriken insåg han, att han var tillbaka där han böljat i Stockholm. Han hade även blivit medveten 
om, att han ville ägna sig åt dekorationsmålning och måste ha yrkesutbildning. Detta kunde han 
enklast få i hemlandet. 

Under den tid han väntade på lämplig båtlägenhet till Sverige fick han tillfälle att följa en grupp 
elever från en konstskola och kunde delta i deras undervisning. Augusti 1887 lämnade han Boston 
och kom via Trondheim hem till Umeå, där han stannade i två veckor. Därefter reste han till 
Stockholm och fick arbete hos en målarmästare Berg. Han sökte och kom in på Tekniska 
Aftonskolan, där han böljade den 1 oktober 1887. Till sin kamrat Sven Eriksson skrev han 22 april 
1888 om sitt yrkesval: 

Der ute i Amer[ika] såg jag näml[igen] hur oerhördt långt de gått i denna konstgren o. beslöt mig så att 
ju förr dess bättre knalla mig hem igen för att lära nämnda yrke, ty i Amerfika] kostar det jämförelsevis 
mycket pengar att lära något... 
Under vårterminen 1888 föreslog skolans rektor att han till höstterminen skulle fortsätta vid 

Högre Konstindustriella skolan. Ett frestande förslag, men han saknade egna ekonomiska resurser 
och skulle i så fall förlora inkomsten från sitt arbete vid målarfirman. En nära anförvant till hans 
styvmor, Helena Palmquist, erbjöd sig att hjälpa honom med 30 kronor i månaden och höstterminen 
år 1888 böljade han studierna vid Högre Konstindustriella Skolan i Stockholm. 
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Staden Umeå efter branden på midsommardagen år 1888, är bakgrunden till de uppgifter om 
återuppbyggnad, ny teknik, och kommunikation, som de bevarade breven berättar om. Medan 
Helmer sommaren 1888 arbetade för målarfirman i Stockholm, drabbades familjen i Umeå av 
brandkatastrofen. Hans syster Hulda hade hösten 1887 böljat sitt provår som lärarinna vid 
Ytterbergs folkskola, nära Sveg i Härjedalen. Hennes moster var gift med en bonde i byn och flera 
av hennes nära anförvanter bodde i dessa trakter. Helmer och Hulda undgick därför de svårigheter, 
som Mor Sofia och syskonen hade att kämpa med de närmaste åren efter branden. 

Huset där familjen Åslund bodde räddades undan elden, men ägaren sålde huset och de 
tvingades därför att flytta till en bondgård i Västerhiske. Den då 16-årige Elis fortsatte inte i 
gymnasiet, utan böljade som lärling vid Naesvalls Möbelfabriks bildhuggarverkstad i Luleå. 

Kvar efter branden fanns byggnader i stadens östra och västra utkanter. Cellfängelset, tingshuset, 
lasarettet och folkskoleseminariet stod kvar som säkra samhällsinstitutioner kring vilka 
återuppbyggnaden kunde påbörjas. Nya fastigheter, de flesta i trä, uppfördes enligt en ny gatuplan 
med björkar planterade längs gatorna. I kvarteren lämnades öppna ytor, brandgator, mellan 
tomterna, jämte en remsa öppen jord, som kunde utnyttjas till små grönsaks- och potatisland. Inom 
4 år hade Umeå nytt rådhus, bankhus och ny kyrka under byggnad. 

Kusttrafiken var viktig för stadens näringsliv, men helt beroende av isfritt vatten. 
Kommunikationerna förbättrades under 1890-talet. Järnvägen blev klar fram till Vännäs år 1891. 
Umeborna måste vänta till 1896 innan järnväg nådde fram till staden och nya järnvägsstationen 
kunde invigas. Trafiken med ångbåtar från Luleå och städerna längs norrlandskusten till Stockholm 
fortsatte att vara en viktig förbindelse, vilken i breven nämns, när paket skall sändas. En fördel med 
båtresan till Stockholm var att man kunde övernatta på båten. 

År 1892 försågs staden med gatubelysning från 36 "bågljuslyktor", som fick elektrisk ström från 
den första ångkraftstationen, vilken byggts vid hamnen. Det dröjde länge innan elektriskt ljus blev 
vanligt i hemmen. Rikstelefon var en viktigare nyhet och den nådde Umeå år 1898. Allmänheten 
kunde gå till telefonstationen och ringa sina samtal. Det är inte att missta sig på Sofia Åslunds 
glädje, när hon efter många år kan höra Helmers röst i telefonen. 

Att Umeå var en handelsstad märks på tidningsutgivningen. Vid sekelskiftet utgavs 3 tidningar 
i staden och stockholmstidningar hade prenumeranter i Umeå. Tidningar kom med nyheter, men de 
speglar även stadens nöjesliv med teater och musik. Familjebjudningar var socialt viktiga och 
bemärkelsedagar firades. Den mer offentliga "Oscarsbalen" till kung Oscar den II:s ära var ett 
viktigt evenemang. Föreningslivet vann insteg inom olika kretsar. Gymnasieungdomen hade egen 
förening, det fanns nykterhetsloger, musik- och idrottsklubbar. Idrotten var tidigt organiserad i 
Umeå, med friidrott, skidsport och cykeltävlingar på sitt program. Åren 1891-1892 ordnades 
skidtävlingar med både kvinnliga och manliga deltagare. Syskonen Åslund verkar inte ha deltagit 
aktivt i dessa idrotter. Det nya intresset för långa fotvandringar under sommarferier passade dem 
bättre och både Hulda och Frida berättar i sina brev om många givande exkursioner. 

Umeå stads framväxt återspeglas i de kortfattade, ofta i förbigående givna upplysningarna i 
breven och ger dem en betydelse utöver det mera intimt personliga. Samtidigt ger breven en inblick 
i sociala villkor och samhällets institutioner under perioden kring förra sekelskiftet. 
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BREVEN FRÅN MOR SOFIA 1888 - 1907 
Sofia Åslunds brev till barnen är skrivna med vardagsnära omtanke. Hon sökte vara till hjälp och 
stöd även för de vuxna styvbarnen och var beredd att finnas om de behövde henne. I breven ger hon 
också en tidsbild av livet i småstaden Umeå, med vardags- och sällskapsliv och om stadens 
uppbyggnad efter branden. Man lär känna Sofia Åslund, en stark personlighet, som med ständigt 
intresse följer sina fem barn i deras liv och yrkesval. Hennes brev till Elis i Luleå far berätta. 

Omställningen från omhuldad son till lärling i möbelfabrik och vardagsliv på egen hand var inte 
lätt. Första året hade han bostad och allt fritt, men kunde inte räkna med någon lön förrän efter ett 
år. Breven till Mor kunde vara upproriska och klagande, men hon uppmuntrar och förmanar: 

För nu har du börjat förtjäna ditt bröd....huru skall vi nu bära oss åt, skulle du ej kunna lugna dig och 
beväpna dig med tålamod och på det sättet afväpna dem från deras elakhet... Jag har så ondt af dig för 
jag förstår nog huru du skall lida af allt detta för jag känner ditt lynne och det är nog mitt fel att du 
blifvit vekligt uppfostrad som jag tror alla tycker. Nu har ju 4 månader gått och om du ser framåt med 
hurtigt mod så går snart 4 månader till och då man far sommaren då går ju allt lättare icke så ? ... Aldrig 
kan jag tro att ni alla skall göra uppror...Och Elis försök ha tålamod så länge... Är du till sammans med 
dem af lägre bildningsgrad än du så försök höja dem till dig. Sänk dig ej ned till dem...och kära barn var 
rädd om dina pengar och skrif noga hvarje öre du lägger ut. Jag har så ont om mynt-... (Brev dec. 1888) 
Tre av hennes barn hade lämnat hemmet, men Sofias gamla mor var synskadad och sjuklig och 

behövde hennes omsorg både dag och natt. Flickorna Alma och Frida hade en lång väg att gå till 
sina skolor inne i Umeå stad och kom ofta uttröttade hem till Västerhiske. 

Flyttningen från den nedbrunna staden till Västerhiske hade tärt hårt på hennes tillgångar. Före 
branden hade hon haft inkomster genom att ha inackorderade skolungdomar, men förlorade den 
förtjänsten. Yngsta dottern Frida Åslund har berättat i sina barnböcker, om hur hon och hennes 
kamrat Folke upplevde alla dessa dessa händelser. 

Elis stannade i Luleå och breven från Mor kom att handla om vardagsproblem; kläder som blir 
urvuxna, att skaffa läster så att skomakaren kan göra nya skor, tvätt, pengar och saknad, hon skriver 
till Elis den 28 januari, 1889: 

Nu gräddar visst inte någon plättar åt dig till födelsedagskaffet detta år. Frida fick ej heller plättar men vi 
hade våfflor och kaffe till frukost i stället för det var söndag. Ja nu har min yngsta flicka fyllt 10 år och 
det är rigtigt ängsligt huru lite kunskaper hon har både i läsning och handarbete. Jag hade väl ämnat att 
denna vinter bölja med allvar med hennes handarbete men nu tar denna långa väg bort all tid och 
dessutom äro hennes ögon klena i vinter så att hon far vara ledig. Alma går i skolan varje dag om det ej 
är svårt urväder ... Nu försöker jag smuggla med en femma ... 2:50 är från Noring - 1:50 för din mössa, 
som jag sålt summa 4 som du skall ha. 80 öre skall du vara snäll och lämna till Hellmans, Madame 
Hellman iag sålde för hennes räkning några strömmingsfjerdingar och fick 90 öre derför och nu passar 
det så bra att fa sända dem ... Jag har börjat renskri va åt Áhrling, skulle jag kunna fa arbete der och mina 
ögon står ut med att förtjäna 50 öre om dagen åtminstone. 
Det var bara under dagens ljusa timmar hon kunde skriva, men nämner glad, att hon förtjänat 

nästan 3 kronor. Helmer hade skrivit till henne. Han var strängt upptagen med att för redaktör 
Hörnelis räkning texta adresser till några kungligheter och till en sultan. För fem timmars arbete 
skulle han tjäna 15 kronor. Dessutom hade han fatt i uppgift att utarbeta ritningar till ett visst 
ändamål, som han skulle berätta om i ett senare brev. Han var ense med Mor om att Elis skulle 
fortsätta sitt arbete i Luleå. Sofia Åslund hade försökt flytta närmare staden, men ännu var hyrorna i 
byar nära staden höga, 100 kronor om året för vaije rum. 

Nya privathus blev inflyttningsklara. Sofia berättar i brevet om kvinnoflit, hur man vävde 
möbeltyger, gardiner och trasmattor. Branden hade slukat allt och det var fortfarande i hemmet 
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Bild 2: Maria Sofia (Alma) Åslund, 
f. Linder (1850-1907). Foto i Helmer 
Osslunds arkiv, Forskningsarkivet, 
Bdskr 55:3. 

Bild 3: Daniel Åslund (1826-1885). 
Fotokopia i Helmer Osslunds arkiv, 
Forskningsarkivet, Bdskr 55:3. 
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mycket av det nya tillverkades. Sofia har en trasmatteväv på gång och hennes svägerska skulle väva 
70 alnar trasmattor. 

Med stolt glädje kunde hon i brevet 26 maj, 1889, berätta att Helmer under sommaren skulle 
arbeta som dekoratör vid Gustafsbergs Porslinsfabrik och kanske sedan fa anställning där. "Du må 
tro att jag blef något glad då jag erhöll detta bref... Nu hade han så mycket myror i hufvudet han 
skulle inom en viss tid ha färdig några förslagsmålningar till några prakturnor." 

Elis kämpade med sin kurs i Luleå och mor Sofia manar till tålamod, så gör också morbror 
Janne, barnens förmyndare, och även bror Helmer. Sommaren gjorde allt ljusare även för Elis. Han 
behövde kläder och Sofia sände fem kronor så att han kunde köpa smärtingskor. Paketen med 
kläder skulle hon sända med ångbåten till Luleå. Under senhösten detta år lyckades familjen fa en 
lägenhet på Grisbacka, närmare staden. 

Helmer hade på Gustavsbergsfabrikens bekostnad fått göra en studieresa till Paris under 
september 1889. Där pågick en världsutställning och Helmers uppdrag var att studera tillverkning 
och dekor av porslin. Sofia var glad över hans framgång och berättade allt i breven till barnen. När 
hon far intressanta brev från något av barnen, sänder hon dem vidare, för att de alla skall fa läsa 
breven. Elis kunde hösten 1890 bölja studier vid Tekniska skolan i Stockholm och den julen 
hoppades Sofia, att de alla skulle fa vara tillsammans hemma i Umeå. 

År 1891 kunde familjen flytta in till staden och till en lägenhet med tre rum och kök, "öst på 
sta'n". Sofia skriver den 8 november 1891: 

Mormor har varit bra mycket lugnare sedan vi flyttat hit sofvit godt om nätterna, någorlunda åtminstone 
och följaktligen har jag också fatt sofva. Mormor helsar dig Elis! Vi ha otroligt trefligt tre rum och kök. 
Stora vaser med pressade ormbunkar och makartsbuketter hjälpa till att fylla rummen och pryda 
desamma. 
Makartsbuketter var den tiden en vanlig rumsdekor sammansatt av torkade, blekta eller färgade 

växter, som pampasgräs, fjäderlika palmblad och blommor. 
Sofia hade en ung flicka, som hjälpte henne sköta den gamla. Det blev ett ljust år för Sofia. 

Hulda, Sofias "problembarn", skrev under hösten ett 20 sidor långt brev till henne och berättade om 
sin sommar hos kusinerna i Fjällnäs. Daniel Åslunds bror, Jonas Åslund, hade i Fjällnäs, 
Häijedalen, byggt det första svenska fjällhotellet,"Högfjällspensionen Fjällnäs", och sommaren 
1891 var Prins Carl en av hotellets gäster. Hulda skrev om allt som hände under besöket. Sofia 
sände brevet till Elis den 8 november, och väntade på att från honom fa ett resebrev, som Helmer 
skrivit. 

Helmers bref må komma sedan. Huldas bref sänder jag till dig jag tänker du skall vara intresserad att 
läsa det. Det var så roligt för oss alla att få detta bref. Hulda brukar vara så fåordig och aldrig tala om sig 
sjelf i sina bref så att detta var henne så olikt. Prins Carl hade alldeles förvandlat henne. Tänk en så 
minnesvärd sommar för Hulda och roligt för henne och så uppmuntrande. 
Vid en stor utställning i Göteborg hade en del av Helmers arbeten visats i Gustavsbergs 

Porslinsfabriks monter och gjort succé. Han fick en silvermedalj och, kanske viktigast, ett 
stipendium för studier utomlands i två månader. Därför kunde han hösten detta år göra en studieresa 
till Köpenhamn, Hamburg och London. Det var om denna resa han hade skrivit till Elis och 
uppmanat honom att sända vidare till Sofia. Tyvärr har inte detta brev bevarats. 

Sofia Åslunds mor, Chatarina Sofia Linder, dog den 6 februari 1892 och Sofia blev ensam med 
sin yngsta dotter Frida, eftersom Alma börjat som elev hos en fotograf i Luleå. 

Elementarskolan i Umeå byggdes upp och stod klar till höstterminen 1892. Sofia böljade åter ha 
skolungdomar inackorderade. Brevet till Elis i Stockholm, skrivet den 6 mars detta år, handlade om 
pengar. Elis hade ännu pension, som hon redovisar. Brevet fortsätter: 
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Nu slut med affärerna ... till det som är angenämare. Utaf tidningen ha ni sett hvilket beröm Helmer fatt 
efter sin sista utställning och vi glädja oss alla så hjärtligt deråt... samma dag som tidningen kom till 
Umeå var jag sednare på dagen på postkontoret och då gratulerade postmästare Palmkrantz mig vis a vis 
Helmer för de framsteg o.s.v. som han gjordt och talade om att han läst om Helmers utställning på 
Nationalmuseum [år 1889], 
Hon skriver att Almas lärarinna klippt ur artikeln och sänt med den till henne, lektor Collin 

lyckönskade henne och bokhandlare Åkerblom, herr Ruth m.fl. gratulerade. Sofia hade så mycket 
att berätta, papperet tog slut och hon vände arket och fortsatte att skriva tvärs över det hon skrivit. 
Texten på arket fick rutmönster, men hon hade en så klar och regelbunden handstil att brevet ändå 
är lättläst. Det var inte ovanligt att man utnyttjade brevpapperet så, kanske med tanke på 
portokostnaden. 

Nästa brev till Elis i Stockholm skrev hon den 31 maj, 1892: 
Du säger att du ej har något att berätta om dig sjelf! Hvem kan ha mer att berätta som kan intressera oss 
än du? Hvad du sysselsätter dig med och hvad du uppehåller dig med. Om din vistelse i München 
uppfyllt dina förhoppningar. Om du fatt sälja något o.s.v. Dessutom allt som angår dig, från det största 
till det minsta. När Rosén kom hem från St[ockhol]m i våras hade han en bukett violer från Helmer till 
mig den sista April. Till 'Sofia' några rader från Helmer samt telegram från Hulda, det är allt hvad jag 
hört av dem se'n Jul. Du är den snällaste att skrifva med undantag af Alma likväl. 
Umeå hade fatt närmare till järnvägen, sedan stambanan nått fram till Vännäs och Alma kunde 

resa hem från Luleå under juldagarna. Frida Åslund har berättat om ett första möte med tåget i 
boken Tiden Går, som kom ut år 1932. Den dramatiska historien heter "Häggda dej, Frida!". Även 
om Umeborna måste färdas 3 mil med hästskjuts till Vännäs, hade närheten till järnvägen stor 
betydelse for stadens näringsliv. 

Julen 1892 ville Sofia ge sina barn var sitt fotografi av deras far och ber Elis ordna detta i 
Stockholm, eftersom Umeå efter branden saknade fotoateljé. Elis arbetade med skulptur och hade 
gjort gipsmedaljonger, med porträtt av landshövding Axel Georg Wästfelt och hans maka. Han 
sände dem hem till Mor, för att hon skulle visa upp dem. Kanske skulle någon säljas? Sofia gick till 
Åkerbloms Bokhandel och fick löfte att ställa ut dem där. Hon skaffade ett vackert tyg och gjorde 
en fönsterskyltning med Elis medaljonger. Några par medaljonger fann köpare. Ett stipendium gav 
Elis möjlighet att göra en kortare studieresa till München, vilket han glatt berättar för Mor. 

När Helmer vid nyår 1894 skrev, att han sagt upp sitt arbete vid Gustavsbergs porslinsfabrik för 
att i Paris studera konst, blev hans anhöriga bestörta. Hur kunde han lämna en bra anställning, där 
han haft sådan framgång? Och detta för något så osäkert som "studera konst". Hur skulle han klara 
sig ekonomiskt? Kanske förstod Sofia ändå varför Helmer ville resa, men hon var orolig. 

Den 15 april, 1894 skriver hon till "Kära min tystlåtne son Elis!" och berättar att de fatt ett litet 
arv efter sin farfar Jonas Åslund och hur hon fördelat dessa pengar. För Frida betydde våren 
konfirmation och att inte längre vara "bara ett skolbarn". Under sommaren hade Sofia ingen fast 
adress till Elis, men i nästa brev berättar hon att Helmer skrivit till henne och hon var mycket 
bekymrad. Morbror Janne hade även haft brev från Helmer, som han måst lösa ut med 40 öre. 
Brevet till Elis, skrivet den 28 oktober 1894 är 4 ark med hennes "rutiga" dubbelskrift och hon 
skriver om det långa och intressanta brevet från Helmer. Han behövde pengar och hade sänt med 
sitt livförsäkringsbrev på 1500 kronor för att om möjligt belåna detta, eller om Janne kunde låna 
honom pengar med detta som säkerhet. Två fotografier Helmer sänt i brevet fanns inte med och 
brevet var öppnat. Hon fortsätter brevet: 

Då Janne ej brydde sig om något utan endast tycktes klandra Helmer för att han lemnat Gustafsberg gick 
jag ... för att om möjligt få 100 kronor för att sända till Helmer först... Sedan har jag varit på två ställen 
för att fa låna på hans bref men förgäfves och under denna tid är Helmer stadt i nöd och bekymmer och 
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tror kanske att jag bryr mig om ingenting ... Jag håller med Frida emellanåt att önska att ni blifvit någon 
bondlänsman så hade ni suttit i lugn och ro men det är just något som ni ej önskar. 
Alma hade blivit skicklig elev hos fotografen i Luleå och retuscherade foton, upp till 10 kort om 

dagen, men ämnade komma hem från Luleå till julen. Sofias tre inackorderade skolungdomar 
betalar 45 kronor var i månaden och dessutom har hon en matgäst som betalar 30 kronor i månaden. 
Det blev ändå så knappt att hon ängslas, när dessa åker hem under julen och hon skall betala hyran. 
Umeå kyrka hade byggts upp. Invigningen var bestämd till den 2 december 1894 och målarna 
arbetade för fullt. I sina brev skriver Sofia om vad som händer i staden, om förlovningar och andra 
händelser bland deras bekanta. 

Nästa gång hon skrev till Elis, som då bodde på Fredsgatan 30 i Stockholm, var hon ledsen över 
att varken Hulda eller Elis kunnat komma hem under helgen. Hon nämner att morbror Janne fatt 
brev från Helmer. Han hade skrivit om att kanske få arbete som ritare. Hulda hade sänt pengar till 
honom, när hon hört hur bekymmersamt han hade det och därför hade hon inte kunnat åka till 
Umeå. Resan från Sveg till Vännäs kostade 16 kronor. Ett brev från Helmer till Elis visar, att även 
morbror Janne sänt honom 100 kronor. Julafton 1894 reste Helmer från Paris till staden Bonn i 
Tyskland, och firade julen hos sin kollega från Gustavsberg, l:e gravören Calle Pettersson. 

Elis hade sänt julgåvor till Mor och Frida. Han hade fatt sälja något av sina arbeten och hade ett 
par beställningar. Elis visade stor omtänksamhet mot Mor. Han sände hem fruktlådor under hösten, 
när han fatt äpplen och päron av vänner. Födelsedagar och namnsdagar skrev eller sände han något 
till dem och, viktigare, skrev ofta till henne. 

I april 1895 funderade Elis på att söka arbete i Umeå. Sofia var tveksam, nog hade hon rum, men 
hur skulle Elis trivas i "våra kälkborgerliga/småaktiga förhållanden, han som var van att se allt stort 
och vackert?" Bygget av Sjömansföreningens tegelhus var klart och festvåning skulle inredas. Även 
Enskilda Bankens hus skulle möjligen inredas under sommaren. "Men", skriver hon," Jag fruktar att 
Umeå är som omöjligt och otacksamt". Brev från Helmer till Elis uppgav, att Helmer inte hade 
hade fast arbete i Bonn. 

Sofia var ledsen över att deras knappa ekonomi utestängde hennes flickor från att delta i 
kamraternas nöjen, "den som aldrig bjuder, blir ej heller bjuden. Ungdomarna har sina sportklubbar 
musik- och sångklubbar o.d. men icke har Alma blifvit inbjuden att deltaga". De kan ändå få gå till 
konserter, vilka verkar ha varit viktiga inslag i Umeå stads kulturliv. 

Frida hade blivit bjuden att följa en kamrat till Sorsele under sommaren, men Sofia var tveksam. 
Resan skulle ske med häst och vagn (trilla) de 27 milen och de skulle vara 4 personer och resgods i 
trillan, "och alltid skulle jag nödgas betala något". 

Nej, nog vore det nyttigt för Frida att få komma ut det är säkert men icke till Sorsele och agera stor dam 
utan om hon kunde komma någonstädes där hon skulle nödgas tigande rätta sig efter andras vilja det 
skulle göra henne godt... 
Den 25 augusti 1896 har Sofia haft brev från både Helmer och Elis och hälsningar genom Adolf 

Gran, vilken träffat Helmer i London. Elis berättade om sin stipendieresa till München. I sitt brev 
skriver Sofia, att hon varit i Luleå och besökt Alma, som bodde hos familjen Pira. Även Hulda hade 
varit i Luleå och hälsat på Alma. Sofia hade haft en ljus sommar och började hösten med "fullt upp 
med inackorderingar". Frida hade ändå denna sommar fått åka till Sorsele och kommit hem under 
söndagen "frisk - och fet!" 

Nu hör vi lokomotiwisslan flera gånger om dag och mycket har uträttats denna sommar uppe vid 
stationen och allt tros bli färdigt till invigning i media af september. Jag sänder mitt kort om du vill ha 
det. Alma gaf mig ej någon ro förrän hon fick mig att gå till den 'älskliga' Fröken Ortman som ordentligt 
skallrade af artighet och välvilja. Usch så otrefligt der var, stackars liten Alma under den tid hon var der. 
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I sitt julbrev till Elis år 1897 skriver hon att Helmer var i Sverige igen och påminner Elis om den 
gång han målat "en tafia i limfärg på baksidan av sin skjorta". Den ville Alma gärna ha, men Mor 
tycker den hänger bra hemma i kammaren. 

Elis fick ett resestipendium för studier i Italien år 1898. När han var i Venedig kom ett brev från 
Mor Sofia, skrivet den 4 juli, där hon berättar att Alma förlovat sig med Ernst Bäckström från 
Luleå, då banktjänsteman i Härnösand. Under sina resor sände Elis alltid vykort eller brev hem till 
Mor. När hon skrev till honom 22 juli, talar hon om, att brevet hon fatt från Elis var intressant så att 
det skulle hon dela och sända var sin del till Alma i Luleå och till Frida, som denna sommar var i 
Åsele. Helmer hade en tjänst i Strömstad, där även Hulda vistades. Sofia hade fått brev från Frida 
den 7 augusti, 1898, och återger ur brevet för Elis: 

Så äro hennes bref så öfverfulla af utrop, 'oj, oj, oj hvad vi hade roligt, och hvad vi ska fa roligt.' och så 
'vänta ska Mamma nu få höra' o.s.v. alldeles som hon talade i telefon så lifligt skildrar hon. Jag sände 
hennes långa bref till Alma till present på Katarina-dagen, I sanning en ovanlig sådan, men jag visste 
nog att Alma var intresserad att höra om Frida. ...Snart är min frihetstid förbi, i slutet af månaden 
kommer 5 pojkar, Frida och så börjar det igen. Måtte vi alla få vara friska så går det nog bra med godt 
tålamod och små fodringar på beqvämlighet och hvila... 
Sofia hade haft en ensam sommar, med alla barnen utflugna åt olika håll. När nya skolterminen 

började kom de fem pojkarna. Frida gick i folkskoleseminariet och Sofia hade en ung flicka till 
hjälp i hushållet. Helena Palmquist i Stockholm fortsatte att vara en god fe och nu var det Elis hon 
kunde bistå med pengar. Detta augustibrev berättar om det nya fritidsintresset, fotvandring. Frida 
och hennes kamrater hade under sommaren vandrat från Åsele till Junsele, Näsåker och åter till 
Vilhelmina och Åsele. Den 27 september har Sofia mer att berätta och skriver: 

Ja, skrifver ej Frida ganska nätta bitar? Men rätt har du i det att hon bör lägga mer arbete och allvar deri. 
Men ser du arbeta det är henne ett styggt ord. Hon sätter sig ned en qvällstimme se'n jag somnat och 
"snurrar" ner sin tanke på papperet. Bryr sig ej om att rätta eller fundera på saken sedan utan renskrifver 
vid tillfälle också - vips iväg. 
Hon berättar också om Fridas hemresa från Åsele, som blev dramatisk, hästen skenade, trillan 

stjälpte och Frida kastades mot en sten. De andra resenärerna klarade sig, men Frida fick en 
hjärnskakning och måste uppsöka läkare, samt vila en dag innan de kunde fortsätta hemresan. Om 
denna händelse har hon själv berättat i tredje delen av berättelsen om Frida, "Tiden går", som 
utkom år 1932. Vintern 1898 publicerades hennes första noveller i Sundsvalls Tidnings julnummer 
och året därpå tre noveller under titeln "Lappmarksbilder" i Ny Illustrerad Tidning. 

De fem pojkarna Sofia hade inackorderade denna höst var "fasligt bullersamma" som hon 
försiktigt uttrycker det. "Nu har jag då glädjande nog kommit underfund med att de äfven kunna 
tämjas och det är medelst musik", skriver hon till Elis, som den julen var i Rom. Han hade fått ett 
stipendium för en längre tids studier i Italien. 

Rikstelefon har kommit till Umeå. Sofia berättar för Elis i decemberbreven, att hon hade talat 
med sin bror i Skellefteå och skall försöka få kontakt med Helmer i Stockholm. "Det är ej alla dar 
man kan tala till St[ockhol]m det skall vara rigtigt klart och lugnt om det skall höras bra". Sofia var 
orolig för hur Helmer klarade sig. Han hade varit hemma under julen och då talat om sina 
svårigheter. 

Den 16 april, 1899 skriver hon till Elis att hennes döttrar är lata med att skriva de säger "Det 
händer ju intet här i Ume" och 

då kan man ej skrifva trefliga bref heter det. Ja tack för ditt bref emellertid Elis. Af det att döma har du 
'goda dar' som man säger, du säger att du håller sällskap åt två unga flickor hela dagarna läser högt o.s.v. 
Du må tro vi blef öfverraskade då vi läste derom, vi trodde det var unga män dessa massörer till dess du 
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nämnde om att du läste högt för dem 'medan de sydde' då vaknade vi upp. 
Sofia skriver om sin oro och om hur hon försökt hjälpa Helmer. "Helmer har det tråkigt stäldt 

med sin ekonomi och sin osäkra ställning". Helmer hade varit var hemma i Umeå julhelgen 1898 
och tänkt be morbror Janne om att fa låna pengar, men Sofia pantsatte sina flickors aktier och 
lånade honom 300 kronor, för att han skulle kunna fullfölja arbeten. Tydligen skulle han rita 
dekorer till porslin. Han bodde då hos skollärare Lindberg i Fränsta. De lånade pengarna tog slut 
före påsk och Helmer vände sig återigen till morbror Janne. Sofias brev fortsätter: 

Ja hvad ville jag göra. Han gick och väntade der, inga pengar, skyldig för inackordering och inga utsigter 
att komma från detta trassel. Ja, jag lånte 200 kr. väl vetande att denna skuld ej kan betalas af mig förrän 
efter min död, för aldrig far jag större inkomster utan mindre,... Ja, nog var han tacksam, men hur skall 
detta sluta ... Jag fick en sorglig inblick i hans affärer då han var hemma och i hans föregående lefnad så 
jag tviflar att han får krafter nog att ta sig upp. Troligen fick jag ändå ej veta allt. ... Ack om jag hade 
haft råd och rum att bjuda honom för ett år att vara i lugn och ro för dagliga brödet. Snäll och treflig var 
Helmer medan han var hemma och vi alla kände saknad då han reste ut till det ovissa igen. 
När Elis återvände från Italien reste han upp till Gällivare för att måla där under sommaren 1899 

till en planerad utställning. Sofia hade gjort en utflykt till Vännäs och besökt sin bror kapten Teodor 
Linder. "Försedd med en vinbutelj och två äkta havanna gaf jag mig i väg förra söndag". De 
"profdrack" vinet och "till sist måste jag ensamt fruntimmer äta med alla officerarna .... jag försökte 
vara så rak och se så obesvärad ut som möjligt och så gick den stunden", skriver hon. 

Sent den hösten kom budet att Sofias bror, Ossian Linder, i februari dött under en långsegling. 
Alma och Ernst skulle vänta med giftermål till året därpå, därför att Ernst hade skulder, som skulle 
betalas. Hulda hade skrivit från Stockholm, där hon vistades för att fa massage för reumatisk värk i 
ryggen och om möjligt försöka få en lättare lärartjänst. 

Elis, däruppe i Gällivare, behövde varma underkläder, han sände hem smutstvätten. Sofia skrev 
den 25 juli till honom, att hon hade låtit sy kläder och "nu sänder jag som du ser dina 'onämnbara' 
och är högeligen intresserad af att veta om de passa". Till Elis kom de nya underkläderna och den 
rena tvätten. Frida skall avsluta sin seminariekurs, som hon just inte trivts med, enligt Sofias brev. 
Frida hade även fått uppleva att Umeborna läst hennes opus, publicerat i Ny Illustrerad Tidskrift, 
och hjärtligt gratulerat henne till debuten som "skriftställare". 

År 1900, sekelskifte och Sofia Åslunds 50-årsdag firades den 13 augusti. Hon skriver och 
berättar för Elis om en festlig dag och många presenter. De hade druckit rödvin "och funnit det 
godt. Hjortron och hjortronblamagé [!], hade också en strykande åtgång bland de 20", skriver Sofia. 
Betydde sekelskiftet något mera än ett vanligt årsskifte? I småstaden Umeå kom året 1900 som 
vanligt med vinter, vår och sommar och i Sofias brev nämns inte mycket om vad som händer i 
världen utanför den egna kretsen. - Hildas pojke Otto är målarlärling hos en ung Wretling. Adjunkt 
Regnér "begrafdes igår. Så lemnades åter en enka till Umeå stad. Snart får Umeå kallas enkornas 
stad." - Det var genom samtal med vänner och bekanta de flesta fick veta nyheter. Få i Sofias 
situation prenumererade på en egen tidning. 

Bekantskapen med de unga flickorna i Italien ledde till att Elis året därpå i London gifter sig 
med den ena unga massören, Emy. Han skrev och berättade detta för familjen. Sofia firade julen 
hos Alma, Ernst och barnbarnet Gunnar i Härnösand och där skrev Sofia ett julbrev till "Kära Emy 
och Elis". Helmer bodde i Glimåmon den hösten, men hade skrivit en julhälsning från Järvsö. 
Medan hon ännu var kvar hos Alma, skrev Sofia ett utförligare brev till Elis den 26 dec. 1901: 

Från Hulda hade vi bref från Mörsil i går (brefkort) med julhälsning. Helmer hade skrifvit att Hulda 
skulle jula hos kära bekanta i Föni [Föne] så jag skrev till henne men nu skall jag skrifva och berätta om 
vårt julbesök här. 
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Sofias bror Janne Linder och hans familj hade flyttat till Linköping och hon saknade dem. Sofia 
hade även varit hos läkare och fatt besked att hon hade en polyp i näsan, som måste opereras "och 
jag är feg nog att grufva för operationen", skriver hon. Det blev ensamt för Sofia den vintern. 
Hennes barn var alla utflugna och bodde långt borta. Frida hade hösten 1900 böljat sitt provår som 
lärare vid Vägskälets skola, nära Hedesunda i södra Gästrikland. Elis och Emy bodde i London. 
Huldas ryggbesvär visade sig bero på tuberkulos och hon hade sökt vård vid Mörsil sanatorium i 
Jämtland. Helmer var oftast på "resande fot". Vaije kort och brev var efterlängtat. 

Umeå den 5:e Mars, 1902, Kära Elis! Nu håller ni på att bli ledsamma! Frida också ledsam. Alma äfven 
detsamma. Helmer och Hulda ej att tala om och naturligtvis är jag den ledsammaste af alla eftersom 
ingen af er alla vill skrifva till mig. Är det inte så? 
Hon ringde till Alma i Härnösand, de pratade i 3 minuter och samtalet kostade 25 öre per minut. 

Om Huldas sjukdom och vistelse vid Mörsil sanatorium skriver hon till Elis, rådlös och bekymrad: 
Hjelp vill hon ej ha af mig har hon sagt och troligen icke bref heller. Då jag på förejulsvintern sände 
henne 50 kr[onor] sa hon att skulle sändt dem åter om hon ej trott jag misstyckt. Detta har gjort att jag 
trott att den som ville så gerna ha henne (Lanci?) kanske betalade för henne der. Men för cirka en månad 
sen kommer det ett bref från Mörsil sanatorium med förfrågan om jag vill betala Huldas skuld der 350 
kr[onor] det var 20:e Januari 'Hon uppehåller oss med löften utan garanti' skref han 'och det tillåter oss ej 
vår ekonomi utan då måste hon avvisas och hvarest skall hon då ta vägen' frågar han. Jag skref genast till 
er äldsta moster i Ytterhogdal samt sände med brefvet och bad henne att Hulda skulle fa komma till 
henne någon tid ... Er Moster som bor ensam och har godt om händer skref genast till mig att pängar 
hade hon ej men hon ville att jag skulle skrifva till Hulda och be henne vara välkommen dit. Detta var ju 
så glädjande så jag skref genast till Hulda derom så att hon ej en dag till behöfde ligga der och öka sina 
skulder och erbjöd att sända henne respengar blott hon skref derom. 

Sofia hade skrivit till Hulda om det brev hon fatt från Mörsil sanatorium, men inte fatt något 
svar. Därför hade Sofia även skrivit till läkarna på Mörsil och frågat om Hulda blivit sjukare, men 
inte heller fatt svar på detta brev. "Så nu måste jag ge mig.", skriver Mor till Elis. Läkarna hade 
uppgett att Hulda ej var sängliggande och inte hade feber. Tuberkulos betydde för de flesta 
angripna lungor, men att sjukdomen även kunde orsaka "reumatisk värk", var då inte lika känt, inte 
heller att mjölk kunde vara en smittokälla. 

Mor kunde i brevet berätta om trevligare saker, hon varit med om i Umeå. Där hade varit 
skidtävlingar, "Internationella" tror jag den heter", skriver hon, "och finnar, lappar och norrmän och 
svenskar ej förglömda! har 'hoppat' och 'ränt' och jag gamla människan har t.o.m. gått ända till 
Rödberget för att åse täflingar i backåkning". Prisutdelare var prins Carl och festen efteråt kostade 3 
kronor med supé och dans, men Sofia vågade inte gå dit, när hon inte hade någon ungdom med sig! 

Ett år senare, mars 1903, hade Sofia fått mer bekymmer. Alma tvingades för en längre tid vara 
ensam med barnet, eftersom maken var i Stockholm. Hon hade böljat rita kartor samt arbetade med 
renskrivning. Ändå får de bekymren stå tillbaka för Huldas sjukdom. En av Huldas fastrar hade 
skrivit att Hulda legat sjuk i Älvros, men senare förts till Svegs sjukstuga. För att uppmuntra Hulda 
sände Sofia "litet penningar" till prästfrun i Sveg, som kunde besöka Hulda. 

Något nytt från Umeå kunde hon berätta om i brevet, t. ex. att Åkerblom byggde hus vid 
Storgatan och att Oxhufvud också skulle bygga eget hus. Umeå hade blivit livligare, sedan den 
blivit garnisonsstad för Västerbottens regemente, 120. Elis hade planer på en målarresa till Norge, 
vilket Sofia uppmuntrar. 

En dryg vecka senare kom telegram till henne att "Hulda afled stilla på Svegs sjukstuga", endast 
35 år gammal. Sofia skrev till Elis den 23 mars. Hon hade fatt brev från Huldas vän fröken Bedoire, 
Sveg, som berättat att Hulda varit nöjd och glad, men brevet fortsätter och ger en inblick i den 
tidens sociala, juridiska och ekonomiska värderingar. 
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En Länsman [Olof] Bromée der i Sveg hade skrifvit till Kyrkoherde Svartengren här medan Hulda lefde 
ty Hulda var skrifven här och talade om att Hulda bedt honom se igenom hennes papper ty hon skulle 
troligen ej fatt tagas emot der om ej någon ville svara för betalningen. Hulda hade då två 
lifförsäkringsbref å 1000 hvar, det ena pantsatt... Bromée ville att betalning för den tid Hulda skulle 
vistas der skulle sändas härifrån och papperen tagas som pant. Nu behöfvdes ju ej alls detta 
försigtighetsmått. 

Oh Elis, allt detta är så ofattligt att sitta och skrifva om. 
Från Elis kom ett brevkort i juli 1904. Han var då i Bergen, Norge. Sofia svarar den 4 augusti 

och berättar om sommarens händelser. Alma hade besökt sin make i Stockholm. Hon reste med 
kustbåten "Vesterbotten", kunde bo på båten 3 dagar och sedan återvända till Umeå. Helmer hade 
sänt kort. Hans mecenat genom åren, Helena Palmquist, hade skrivit till Sofia. Än en gång hade 
Helmer bett att få låna 100 kronor, men Helena börjar tröttna. Helmer hade inte heller fullföljt de 
beställningar hon gjort. "Han hade svarat att hon hade nog rätt från sin ståndpunkt men icke torde 
det inverka på honom." Sofia hade haft vårstädning och hittat Elis "målargrejor", en varm filt och 
"kängskor", allt som han kunde behöva för fjällresor. De hade bekymmer med att lille Gunnar 
snabbt lär sig "fula ord", men Sofia kom med en god nyhet, Frida hade fatt ordinarie tjänst som 
lärare vid Stavsjö bruk i Södermanland. Nästa brev förklarade Elis långa tystnad. 

Umeå den 17:e Augusti 1904. Käre Elis! ... Ditt bref öfverraskade oss visserligen mycket och det gjorde 
oss mycket ont om dig för man kan ändå till någon grad ana hvad du skall ha lidit och kämpat med dig 
sjelf länge innan du beslöt dig för detta steg nemligen skilsmessa. 
Sofia hade nog anat Elis svårigheter, därför att han i breven aldrig berättat om sitt hem, men 

"meddela dig med oss, andra här har ej med saken att göra", skriver hon. Sommaren hade varit glad 
med Alma boende hos henne och Frida på besök. Alma arbetade med renskrivning på tingshuset i 
Umeå och tjänade 30 öre i timmen. Under höstterminen 1904 skulle Sofia ha fem inackorderade 
skolungdomar. 

Sofia Åslunds sista brev till sin styvson Elis är daterat 27 maj år 1907. Mycket hade hänt. Hon 
berättar om Frida, som lyckats bryta en oönskad förlovning och om Almas andra barn, Nils, snart 2 
månader gammal. Men Sofia har det svårt. Det hon trott vara en polyp i näsan, visade sig vara en 
tumör i käkhålan. En svår operation väntade. 

Jag grufvar mig mycket för utgången samt för plågorna och vi äro alla nedslagna, ... Ack att jag glatt 
och ödmjukt kunde bedja, "ske Herre din vilja och icke min." 

Ja Elis käre, allt godt önskar jag dig! Måtte du få vara frisk och alltid modig. Farväl! Din mamma 
Alma. 
Sofia Åslund opererades på Sofiahemmet i Stockholm våren 1907. Både Alma och Frida var 

med henne under resorna och hon kunde få en skön sommar i hemmet, men krafterna svek och 
Sofia Åslund dog den 21 oktober, år 1907. 
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BREVEN FRÅN HELMER 
Brev och kort skrivna av Helmer, verkar ofta ha tillkommit under viss tidsnöd. Han förkortar ord 
som "någon" till "någ.", eller "naturligtvis" till "naturl." Ordet "och" återges med ett "o". När han 
senare under studieår och resor oftast nyttjar brevkort och vykort, skriver han med liten och tät stil. 
Ett enda vykort kan ha nära en halv A4-sidas normala text. De förkortade ordens betydelse framgår 
av brevets innehåll, men gör texten svårläst. I de återgivna citaten kommer därför dessa avkortade 
ord att förtydligas. 

Stockholm och Gustavsberg 1889 -1893 
Vårterminen 1889 studerade Helmer Åslund som ovan nämnts Högre Konstindustriella linjen vid 
Tekniska Skolan i Stockholm. Till sin bror Elis i Luleå skriver han en nyårshälsning, där han 
uppmanar sin yngre bror "att i lugn finna dig i ditt nuvarande arbete" till dess något bättre yppas. 
Själv utför han på sin fritid "brända arbeten åt en byggmästare Grönvall här i Sto[ckhol]m". Han 
berättar mer om sitt arbete i skolan och på fritiden i ett brev, skrivet 22 mars 1889. För att nå ett 
"särskilt ändamål" hade han fått många uppgifter, bl. a. skulle han för redaktör Hörneli texta 
adresser till olika kungligheter. När skolarbetet slutade kl. 9, läste han läxor med en elev från Norra 
Realskolan, åt en smörgås och skyndade sedan: 

hem för att bränna å trä... I synnerhet bränner jag å prydnader af trä, vanlfigen] al. En figur å midten af 
tallriken o. emblem rundt facen, alluderande å det stycke jag utbrändt i midten. Jag brukar fa 15 kr[onor] 
stycket för en dyl[ik] pjäs. Svarfningen kostar 2 kr[onor]. Dock må du tro man ej hinner mycket efter 10 
på qvällarna... 
I konstnärens ateljé, Granvåg, har bevarats exemplar av svarvade, men odekorerade träfat. Hela 

vårterminen hade Helmer varit strängt sysselsatt med arbeten för "särskilda ändamål"och först den 
13 maj tog han sig tid att skriva till Elis och berätta om sitt arbete. På rekommendation av skolans 
rektor, arkitekt Adler, hade Helmer antagits som dekoratör vid Gustavsbergs porslinsfabrik. 

d.v.s. min syssla der blir, att medelst teckning o. färgläggning af egna kompositioner handleda de 
egentliga porslinsmålarna derute vid deras dekorerande af friare o. dyrbarare porslin.... meningen är nu, 
att jag dels genom att äfven nästa vinter gå å Tekn[iska] skol[an] dels genom att möjl[igen] sedermera 
bli skickad till utlandet å bolagets bekostnad i o[ch] för studium af facket kan uppnå den kompetens som 
fordras... 
Under sommarens arbete skulle han fa fri bostad och månadslön, senare även "försvarlig 

årsinkomst". Helmer började sitt arbete den 1 juni och kunde därför inte denna sommar arbeta för 
målarfirman Grabou. Sin excercis klarade han av ute på "Lagårdsgärde" mellan 13-29 juni. 

Det var första gången en utbildad dekoratör anställdes inom industriproduktion av porslin. 
Mönster till porslinsföremål inköptes eller kopierades vanligen från porslinsfabriker på kontinenten 
och anpassades till den egna tillverkningen av porslinsmålare eller gravörer. Mönster till exklusivt 
porslin brukade fabrikanterna beställa av arkitekter. Det var även första gången en dekoratör 
erbjöds studieresa utomlands, vilket tidigare varit en förmån endast för de skickligaste 
porslinsmålarna. 

En stor världsutställning pågick detta år i Paris, med deltagare från många olika länder. 
Fabriksledningen beslöt att Helmer skulle resa till Paris och på utställningen studera 
porslinstillverkning och dekorer. Frankrike firade minnet av revolutionen och utställningen hade 
därför många attraktioner, bl. a. det nya 300 m. höga Eiffeltornet. I början av september reste 
Helmer till Paris. Ett vykort till Elis skrevs från tornets topp "kl. 12 f.m." den 19 september. 
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Något resebrev har inte bevarats, men vad han under denna korta tid studerade, kom att få stor 
betydelse för hans fortsatta arbete, både som dekoratör och senare som konstnär. Metoden att måla 
porslin under glasyr hade ditintills begränsats av att endast guld och blå färger tålde hög 
bränningstemperatur. I Köpenhamn hade Arnold Krogh vid "Det Kongelige Porcelainsfabrik" 
lyckats få fram färgstoffer, som klarade hettan vid glasyrbrärming av porslinet. Den danska montern 
med porslinet dekorerat i färger enligt Kroghs teknik intresserade Helmer, som även 
uppmärksammade en ny typ av dekor, med motiv valda ur den nära naturens former och färger. När 
han återvände till Gustavsberg fick han den tekniskt intresserade disponent Wilhelm Odelbergs 
tillstånd att pröva denna nya dekorteknik. 

Resultaten av försöken visades vid en utställning i Göteborg år 1891. Gustavsbergsfabrikens 
monter var illa ordnad och Helmer sändes dit för att ändra den. De arbeten i den nya dekortekniken 
han där deltog med väckte stor uppmärksamhet. För första gången kunde en svensk porslinsfabrik 
visa föremål dekorerade i underglasyrteknik med flera färger och med nya moderna dekorer i 
mönster inspirerade av den nära naturen. I de tidningar, som rapporterade från utställningen 
nämndes särskilt dessa av Helmer dekorerade föremål. Han fick silvermedalj för sina arbeten och 
senare även Kommerskollegie stipendium för två månaders studier utomlands. 

Helmer slutade vid Tekniska skolan vårterminen 1891 och arbetade sedan för 
Gustavsbergsfabriken. Med fabriksledningens tillstånd började han den 9 september 1891 sin 
studieresa och begav sig först till Lund, där han uppsökte sin vid utställningen i Göteborg 
förvärvade vän Georg J:son Karlin, för att se dennes nya "Kulturhistoriska museum". Därifrån 
fortsatte han till Köpenhamn och, efter ett par veckor, vidare till Hamburg, men där var dyrt att 
vistas och därför blev nästa resmål London, dit han kom den 28:e "efter 2 1/2 dygns gräslig 
sjöresa". 

I ett brev till disponent Odelberg, Gustavsberg, har Helmer detaljerat berättat om sina studier 
under resan, men en fortsättning till detta brev finns bevarat som koncept, skrivet med blyerts. I 
konceptet uttrycker han en mer kritisk och personlig uppfattning av vad han såg och upplevde. 
Helmer skriver hur studierna påverkat hans syn på naturens formvärld och kravet att nå utöver det 
medelmåttiga: 

Och ju mer jag fått fördjupa mig i dessas naturens oändliga växlingar (och dermed har jag lediga 
tillfallen sysselsatt mig allt sedan jag fick detta fullkomligt klart för [mig] å Pariserutställnigen -89) dess 
mer har jag kommit underfund med, att detta är den sundaste källan för hemtandet af ornamentsmotif o 
allt annat i dekoratif väg. ...och när man ändtligen skall söka förebilder, bör man väl ej nöja sig med 
alltför medelmåttiga saker utan tvärtom ställa dessa [förebilder] så högt som möjligt, änskönt man 
nämlfigen] ej kan åstadkomma någ[ot] jämförligt med denna. Idén i de goda förebildernas form o 
dekorering är likväl ensamt den mäktig att höja o förädla ett mindre godt material. 
Några av de personer han kom i kontakt med under studierna i London kom att få stor betydelse 

för honom under den kommande Londonvistelsen år 1896. När Helmer på hemresan från London 
kom till Göteborg, möttes han av vännen Georg Karlin, vilken tog honom med som tecknare under 
en forskarfärd till Västgötakyrkor. Därigenom försenades hans ankomst till Gustavsberg. 
Fabriksledningen var missnöjd, men han förläts, när han visade upp idéerna till en helt ny 
servisdekor med namnet Stockholm. Produktionen av denna servis började redan under hösten 
1891. 

Värre var kollegernas motstånd, troligen en följd av den unge dekoratörens framgångar och nya 
idéer, vilka inkräktade på porslinsmålarnas traditionella yrkesområde. I några brev till Georg 
Karlin, hösten 1891, klagar han över sina vedermödor i det dagliga arbetet. Karlin väntade på 
ritningar från kyrkorna och Helmer skriver "men det är som förgjort, att alltid här vid Gustavsberg 
slappnar jag till så fort, beroende på allt hån o[ch] all likgiltighet rundt om mig fr[ån] morg[on] till 
qväll." Under de följande två åren vid fabriken arbetade han mest med mönster bestämda av 
disponent Odelberg. Det betydde, som han skriver till Karl Nordström, Konstnärsförbundet, 13 
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Bild 4: Bål med akvariemotiv. Gustavsbergs Museums 
Samlingar. Foto: Edith M. Eriksson. 

Bild 5: Vårdag Torne träsk. 1906-1907. (Privat ägo). Foto: Edith M. Eriksson. 
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februari 1900: 
Vid min hemkomst till Gustafsberg blev där ej tal om annat än de faddaste efterapningar att 
tillfredsställa kunder... Alltnog efter mångtaliga och fåfänga försök att få genomföra något efter eget 
huvud - måste jag nyåret 1894 ge upp det hela och reste så ut med en del besparingar och ett litet lån till 
Paris att om möjligt där få utbilda mig i nå'n målarskola. 
Som dekoratör vid fabriken kunde Helmer rita modeller och dekorer efter egna idéer till 

utställningsföremål och visst exklusivt bruksgods. Gustavsbergs museum har i sin utställning och i 
arkiv föremål och modellteckningar av Helmers hand, men föremålen är ej signerade. Några år 
sedan han slutat, böljade man se även unika porslinsföremål som konstverk och signera dessa med 
dekoratörens namn. Helmer Åslund slutade sin anställning vid Gustavsbergs porslinsfabrik i 
december 1893. Att lämna en trygg anställning för något så ovisst som konststudier, väckte som 
sagt starkt motstånd hos hans närstående, vilket gjorde det svårt för honom att få ekonomiskt 
bistånd. 

Paris och resande konstnär 1894 - 1896 
Helmer Åslund reste till Paris den 2 februari, 1894. De bevarade brev och kort han skrev till sin 
bror Elis berättar inte mycket om konstupplevelser, men mera om konsten att överleva. Det första 
kortet från Paris, 14/2, berättar att han skaffat bostad, sökt upp svenska bekanta och börjat studier 
vid en ateljé. Den 25/2 skriver han, att han hyrt ett rum på Boulevarde Montparnasse 37, vilket 
kostar 35 francs i månaden med städning. Ett par månader hoppas han kunna bo kvar där, nära den 
ateljé där han studerar. Lampa, fotogen och ritsaker måste han köpa, men matfrågan löste han 
genom att äta på "enkla kuskkrogar" för endast 1:50 francs målet. Han hade sett sig omkring i olika 
ateljéer och berättar om besöket på "Atelier Julien", en då mycket populär skola, 

der c:a 150 gaphalsar fr[ån] jordens alla hörn o kanter trängas om platserna o der naturligtvis] endast de 
gamla o erfarna få någ[on] ordentlig plats o de andra tiotusen få titta sig fram till modellen bäst de kunna 
... Och ett sådant lif o skrål de förde, det kan du aldrig tro. Så ej tycker [jag] der skulle gå vid[are] bra att 
arbeta. 
Ateljén där Helmer böljat studera hade två lärare och "kl. 8-12 arbetas å atelieren efter naken 

modell under 2 professorers ledning. D.v.s. man väljer hvem man vill ha till lärare o målar så efter 
hans åsigt, ifall man ej har någ[on] sjelf eller tills man böljar kunna måla efter egen". Det var ett 
tiotal elever, tre av dem var finländare och två amerikaner. På förmiddagarna arbetade han i ateljén, 
åt lunch på en enkel kuskkrog och studerade sedan under eftermiddagen på museer. 

Jag studerar för en fransk målare, som heter Gaugin har nyss haft separatutställning i Belgien o här i 
Paris, som jag dock ej hann få se samt är en mycket sjelfständig o originell målare. Målar lifligt och 
färgrikt, fast med fint iakttagande af fårgvalörerna o tyckes vara en bland de få verkligt ursprungliga 
målare, som Frankrike för närvarande eger. 
Den ateljé Helmer bestämt sig för leddes av konstnären Raphael Collin, känd och uppskattad för 

sitt känsligt utförda naketmåleri och sin porträttkonst. Collin undervisade även elever på "Atelier 
Colarossi". Paul Gauguin behövde pengar och hade överenskommit med Collin om att i dennes 
ateljé undervisa egna elever från och med januari 1894. Genom den finländska forskaren Marja 
Supinen, Helsingfors, har jag fatt uppgifter om Paul Gauguins skola, som han kallade "LAcadémie 
Vitti". De finländska konstnärerna Väinö Blomstedt och Pekka Halonen böljade studier för 
Gauguin i januari 1894. Helmer hade liten kontakt med svenska kollegor. De flesta var yngre. De 
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hade stipendier eller mecenater och andra ekonomiska villkor. Han deltog inte heller i den grupp, 
som samlades kring Gauguin i Mme Caron's Crémerie och där hans finländska kamrater fatt 
kontakt med Gauguin. 

Kvällarna tillbringade Helmer med finländska och amerikanska vänner, gärna på Café 
Versailles, vilket senare blev ett av de populäraste konstnärskaféerna i Montparnasse. Där kunde de 
sitta en hel kväll med en kopp kaffe, diskutera konst, spela schack eller skriva brev. I brevet till Elis 
om allt detta tillägger han, "Fransmännen äro Gudskelof mycket måttliga i drykjom." 

Han hade varit på Skandinaviska föreningens årsbal, där supé och dans kostade 8 francs, bättre 
trivdes han ändå på Svensk-norska klubben. Där fanns tidningar, biljard och flera salonger med 
många konstverk av nordiska konstnärer. Tyvärr kostade entrén dit 10 francs, men lyckades han fa 
en tavla godkänd och uppsatt där, skulle han bli klubbmedlem för en längre tid. Helmer hade 
bestämt sig för att fa en akvarell klar under mars månad, vilket också lyckades. Den hängdes i 
"Lilla salongen" tillsammans med målningar av Thaulow, Wahlberg, G. Albert och andra. Det 
långa berättande brevet slutar med en uppmaning till Elis att sälja det som går att sälja av vad 
Helmer lämnat kvar i Stockholm. 

År 1894 inföll påskdagen redan den 26 mars och den 15:e skriver han till Elis om planer att då 
åka till Grez en månad, för att sedan fortsätta studier vid ateljén. Under utlandsvistelser hade han 
redan i Amerika stavat sitt efternamn med Osslund, eftersom Å inte fanns i andra språk. Annandag 
påsk hade han besökt Fontainebleau och skrev om detta på kort till Elis, samtidigt som han vill veta 
om hans mecenat, Tant Helena, gillar att han "hädanefter nödgas skrifVa det med O". 

Sedan Paul Gauguin i slutet av februari fått ett väntat arv, blev hans undervisning av elever mera 
sporadisk. Han forsatte som lärare under mars månad, men reste sedan till Pont-Aven. Elis fick 
vänta till juni på nästa brev från sin bror, som böljat skriva den 15 juni på brevpapper från 
Amerikanska klubben (ett studenthem för medellösa amerikanska konstnärer, grundat av Colonel 
Anderson, New Jersey, U.S.A.). I Grez hade Helmer endast stannat två veckor, att betala 5 francs 
om dagen blev alltför dyrt. Han hade utnyttjat tiden väl, lärt sig cykla på 1 1/2 timme, målat ute 
hela dagarna "i alla backar och snår" och lärt känna makarna Chadwick, båda konstnärer. Fru 
Chadwick var svenska, Emma Löfstedt-Chadwick. Dessutom hade han lärt känna andra engelska 
och amerikanska konstnärer. Tack vare sin goda engelska och sina amerikanska vänner hade han 
antagits som medlem i den Amerikanska klubben. Han fann där kolleger, en trivsam samvaro, 
kunde äta billigt och i nödfall - även fa kortare kredit. 

Från mitten av april fortsatte Helmer studierna vid ateljén, då med Raphael Collin som lärare. 
Troligen var det under dennes ledning Helmer Osslund utvecklade den känslighet och sensualitet, 
som finns i hans porträttkonst och naketstudier. Från den perioden utvecklar han också ett större 
intresse för porträttmåleri. Porträtt och andra målningar från studieåren präglas av strävan att återge 
personlighet och inte stanna vid avbildande. Han nämner inte Collin i brevet till Elis och personen 
Collin hade troligen inte samma avgörande betydelse för honom, som mötet med Gauguin. För 
Helmer Osslund innebar studierna för Gauguin ett tvärt avbrott från det noggranna detaljarbetet 
med att anpassa mönster efter givna former och till ett nytt friare sätt att återge hur han upplevde 
former och färger. 

Brevet till Elis berättar även om mordet på president Sadi Carnot och om den upphetsade 
stämningen efter den italienske anarkistens dåd, om hotande krig med Italien och alliansen. Vid 
Independenternas vårsalong i mars 1894 hade Helmer varit på vernissagen, när Carnot med följe 
och många kända konstnärer under ett par timmar studerat utställda konstverk. 

På Svensk-norska klubben hade man haft artistbal och Helmer berättar för Elis att han där mötte 
Zorn, Thaulow, Sääf, Wennerberg, Herman Bang, Christian Eriksson och andra. Innan kvällen 
slutat hade han lärt Christian Erikssons franska fru att dansa hambo! Alla namn han nämner visar 
klubbens betydelse som samlingspunkt för skandinaver i Paris. Vännerna Nyholm, Degis och 
Helmer firade midsommar med vandring längs Seine och under natten en promenad i Montmartre, 
där de besökte "åtskilliga kuriösa caféer, bland dem 'Dödens grotta"'. Upplevelserna kommenterar 
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Helmer så här: "Parisersmaken vis å vis en hel del konst och nöjen börjar verkl[igen] på att urarta 
till det osmakliga och barocka. Gudskelof biter det ej alls på mig, dertill har jag ännu allt för 
mycket af lefnadsglädje o sundhet i mig." 

Från besöket i Grez kommer i brevet en längtan - "Och vad en liten camera ... skulle vara till 
nytt[a] att ha med sig när man är ute - men när skall man få råd till sån't". Konstnärer hade då börjat 
utnyttja fototeknik som minnesbilder i måleriet. Helmers reskassa minskade, han måste tacka nej 
till picnics och båtfärder, byta till billigare rum och sluta med ateljéstudierna. Visserligen hade han 
fått uppdrag att måla akvareller till affischer men - " Nu återstår ej mycket af slantarna jag fick med 
mig - så nu börjar väl riktiga persen." Han hade ingen tanke på att återvända och ge upp studierna. 
"Finge jag bara hålla på, så vore det väl sjelfaste den om man ej skulle lyckas ta sig bra ut en dag". 

Juli den 23:e skrev Helmer nästa brev och tackade för de 30 kronor Elis sänt. Han hade fatt 
tillfällig bostad i "ett eländigt kyffe", som med städning kostade 17:50 francs i månaden. En 
ljuspunkt måste väl ha varit att varje morgon bli väckt av en söt flicka, som kom med kaffe och 
bröd från Crémeriet. Paris var en het stad under juli. Helmer svettades över arbetet med ritningar, 
men tog ofta pauser och gjorde skisser och studier i omgivningen. Ännu hade han kredit och kunde 
äta på Amerikanska klubben. Så var det livförsäkringspremierna, som skulle betalas varje halvår. 
Det gällde för honom att betala i tid, annars förlorade han inbetalt belopp. Försäkringen var en 
värdehandling, som kunde belånas och ge pengar i en krissituation. I hans korrespondens 
återkommer ofta kriser när halvårspremien skulle betalas, denna gång hade anförvanter hjälpt. Han 
hade även fatt ett lån på 100 kronor, det första sedan han kommit till Paris. Trots penningbrist är 
han inte uppgiven utan skriver: 

Om jag ändå hade så pass slantar, så jag kunde få börja gå på atelier igen. Sitta här i Paris,... upptagen 
med att uppehålla sig, utan att fa hålla på med de så ytterst vigtiga modellstudierna - det är då för jäkligt, 
men jag skall igen komma öfver den här knipan - och då spotta i näfvarna o friska tag - att jag blifvit 
betydligt säkrare i teckning och fatt en mognare inblick i konsten och dess herrliga nejder - det kan jag 
då utan någ[ot] skryt säga rent ut åt Dig. ... Helsa o friskt mod fattas mig ej må du tro, hälst när jag vet 
mig derhemma hafva intresserade vänner. Hastely broder Helmer. 
Med detta brev sände Helmer ett fotografi från en middag i Amerikanska klubbens trädgård, när 

de firade Amerikas frihetsdag den 4 juli. Mer än två månader gick innan Elis fick nästa brev från 
sin bror. I breven till Elis nämner Helmer inte något om studier i två veckor för den danske 
konstnären Willumsen, inte heller om besöket hos svenske konsuln. Däremot att han hade fatt 
kontakt med en kollega från Gustavsberg, 1 :e gravören Calle Pettersson, som flyttat till staden 
Bonn i Tyskland och arbetade vid en porslinsfabrik där. Pettersson hade gett tips om arbete och 
Helmer hade sökt anställning som dekoratör vid denna fabrik. Brevet kan ha skrivits under oktober, 
när han även skrivit till Mor Sofia och bett henne söka belåna hans försäkring. Dess första del 
saknas och brevet börjar: "att lefva här på billigaste vis - och kommer nog nu så vitt det är mig 
möjligt att än vid[are] hålla mig ute". 

Han hade flyttat till en bra bostad på Rue Campagne Premier 13, en gammaldags gård, som mitt 
emot hade ett stort komplex med många konstnärsateljéer. Månadshyran var 30 francs med 
städning. Värdinnan månade om honom, lånade ut köksutrustning, kom med en bit kyckling, några 
ägg och någon gång en flaska vin. Han hade det bra, men hur skaffa 30 francs varje månad till 
hyran? Eller, hur gör man om man bjuds på bal och inte har pengar att lösa ut den rena nystärkta 
skjortan från tvätten? Helmer tackade nej till sin värdinnas förslag att låna hennes makes skjorta. 
Han tog sina smutsiga kragar och manschetter till tvätterskan och bytte dessa mot den rena skjortan. 
I brevet kommenterar han episoden: "Ja, man får hitta på utvägar må du tro - men det blir otroligt 
jobbigt och motigt i längden att sålunda trassla sig till snart sagt allt så att det skulle nog bli skönt 
igen att fa sin jämna inkomst - ifall jag nu kommer till Bonn." 

November och december blev också kärva månader. Syskonen sände pengar, de förstod att han 
behövde stöd. På en fråga i brev från Elis i december, svarar han kortfattat och rättframt: "Visst 
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lefVer jag mitt fä - fast i storan nöd o elände - att lefVa på konsten här går ej ännu - har mycket att 
förebrå mig som ej skrifvit förr - har du någ[ot] i penningväg - så för tusan sänd med omgående 
samma adress som förr ...vid gott mod - har mycket att göra." Dagen efter skrev Helmer ett långt 
brev och berättade om svårigheter och förhoppningar, om hur han såg sin egen situation. 

en o annan gång har jag väl haft nå'n slant - men ej ha' de varit många och stora - Gudskelof att man haft 
god kredit. Annars vete tusan hur det gått. Ock att jag hittills verkl[igen] lyckats hanka mig fram - öfver 
det fenomenet står jag sjelf ibland undrande och spörjande - men det går otroligt, när nöden böljar grina 
mot en. Tills jag kom hit till Paris, detta qvalfulla, men så ytterst intressanta och lärorika, moderna 
Babylon, hade jag då aldrig vetat hvad det ville säga, att vara totalt utblottad på medel o ej veta hvar 
man ska' få ett mål ifr[ån] Men äfv[en] deri har Paris gifvit mig en nyttig och kanske välbehöflig lexa, 
ja, jag har sannerligen] under dessa 10 1/2 månader lärt mig mer om lifvets allvar och konstens 
svårigheter än allt det öfriga eländet förut. Men ej kan jag eller kommer jag så snart att derför låta nedslå 
mitt mod ... kan jag säga dig att först nu, när alla mina resurser äro uttömda, lyckats fa det lite bättre 
ställt. 

Helmer skriver, att han målat porträtt av Adolf Grahn från Umeå och tack vare denne fatt sälja 
tavlor till dr. Crafford, dessutom skulle han måla porträtt av en ung flicka, miss Wilson. Helmer 
hade arbetat med porträttmålning, kunnat betala en skuld genom att måla porträtt av sin värdinna, 
"ma Crémerie", av kamrater och flera andra. Han hade möjlighet att studera billigt på kvällarna i 
Collarossis ateljé och av Pettersson fått fler uppgifter om sina kommande arbeten i Bonn, ifall han 
skulle få anställning där. Om sin egen inställning till arbete inom konstindustri skriver han utförligt 
till Elis. 

Nu torde du åter göra mig frågan - har jag då öfvergifvit tanken på konstindustrin - nej visst inte - men 
som du torde påminna dig ville jag ut för att först skaffa mig all den artistiska underbyggnad jag behöfde 
så väl - och när jag en gång skaffat mig någ[ot] af värde kan det först bli tal om att - uträtta någ[ot] 
annat än fuskvärk inom konstindustrin, till hvilken jag allt fortfarande känner mig sympatiskt dragen. 
Men ej för att behöfva gräfva ner mig ... vid någ[on] fabrik som jag hoppas ... dock en o annan gång får 
jag väl ännu underkasta mig detta, då det gäller att skaffa mynt. 
Fast hade han vetat mer om hur dyrt "blotta existensen" i Paris skulle bli, hade han stannat längre 

vid Gustavsberg. Flytta från Paris kunde han inte förrän skulder betalts. Besked om arbete i Bonn 
hade inte kommit, men hans vän Calle Pettersson sände bidrag till biljetten och Helmer åkte till 
Bonn julafton 1894. Ett kort avsänt 24/12 berättar detta och nämner att han får bo hos Pettersson. 
De firade en glad helg och på annandagen målade Helmer det kända porträttet av Calle Pettersson, 
"Calle P". Nyårshälsningen till Elis l:a januari 1895 handlar även om penningbekymmer. Elis hade 
sänt pengar och en vecka senare ljusnade det. Helmer hade gjort arbetsprover till porslinsfabriken, 
tillhörigheter i Paris hade räddats, skulder betalats och han hade bostad på Rheingasse 11, Bonn. 
Han arbetade med ett beställt porträtt och detta nyårsbrev visar ett stort tack till syskonen som 
hjälpt honom. Till Elis skriver han: "Hvad som möjligen återstår af min lilla fordran kan du ju sjelf 
räkna öfver - jag vet det sannerligen ej sjelf - och låt mig veta det, så sänder jag dig för ordningens 
skull ett qvitto å emottagna afbetalningar". 

Elis studerade vid Tekniska skolan och Helmer hade under sin tid vid Gustavsberg kunnat hjälpa 
sin bror. Helmer blev kvar i Bonn. Stadens åldriga prägel, gamla riddarborgar, Rhenfloden med 
hjulångare, allt var en stark kontrast till Paris. Något tjänade han på sina porträttmålningar. 
Naketmåleri var otänkbart i Bonn, men det "finnes här godt om sjögastar o löst folk somliga bra 
typer ... Roligt var det att höra att du fortfarande är så omhuldad af slägt o vänner i Stockholm -
helsa dom alla " skriver han till Elis. 

Brevkortet den 23/1 visar att det var dags för betalning av livförsäkringspremien. Helmer "målar 
dagarna i ända o ändå ett stycke in på nätterna med". I Bonn fanns inte möjlighet att få läsa svenska 
tidningar och han ber Elis sända honom några. Helmer var angelägen att följa med vad som hände i 
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hemlandet. Sofia hade skrivit till honom och brevet oroade Helmer. Han hade blivit uppmärksam på 
hur hon hade det, hennes hälsa, hennes ögon, "vad Ma:s [mammas] inkomster nu kunna vara - jag 
är rädd att de är ytterst små fast Ma[mma] aldrig vill låtsas derom", skriver han. Ingenting nämns i 
brevet om arbetet på fabriken, men i det tidigare nämnda brevet till Karl Nordström skriver han 
"Därifrån måste jag dock till Bonn a/Rhein att måla koboltgubbar för en porslinsfabrik - fick där 
sälja en bråte skisser genom en prof. Clement och smått öva mig med några porträtt." 

Nästa brev till Elis skrevs vid midsommar 1895. Då var hans ekonomi sämre. Helmer gratulerar 
brodern, som fått ett resestipendium och ger goda råd. Fordran på Elis var 3 kronor och Helmer tar 
tacksamt emot de 100 kronor Elis lånar honom. Optimistisk som alltid, tror han sig kunna betala 
tillbaka lånet inom ett halvår, men när skulder, hyra och mat betalts återstod inte mycket för 
framtida planer och dessutom närmade sig tiden för betalning av livförsäkringspremien. 

Naturligtvis] ser jag till att jag varje halfar inbetalar premien - sådan slarfer är jag dock ej fast somliga 
tycks vilja hålla mig derför. ... Hoppas du åtminstone är öfvertygad om mina redliga afsikter och min 
energi att ligga i - det är ej roligt - (fast nödvändigt) att långa tider vara öfverlämnad åt sig sjelf utan 
hemmet med mor och syskon, men det kommer tror jag fullt och fast att reda sig bara jag fortfarande far 
vara så sund o frisk som jag hitintills fatt vara - Gudi lof. Lef o måla kära du på din fjällresa det önskar 
din tillgifne o innerligt tacksamme Helmer. 
Under sommaren hade Helmer en utställning i Bonn, men lämnade plötsligt staden och följde en 

av Rhenbåtarna till Amsterdam, där han en tid bodde på ett sjömanshotell. Han studerade där de 
gamla holländska mästarna. När han erbjöds att följa en svensk skeppare till England, mot att han 
målade dennes porträtt, lämnade han Amsterdam och kom till Burntisland vid havsbukten Firth of 
Forth, nära Edinburgh. Han blev kvar där en tid och målade. Landskapet med mötet mellan hav och 
klippor var inspirerande och ett par av hans målningar därifrån är "Flickan från Skottland" och 
"Kustparti, Skottland". 

Någon gång i november reste han sedan med kustbåt till London och lyckades få arbete med att 
måla julkort och kalendrar. Om denna period och dessa händelser finns inga brev till Elis bevarade. 
Under tiden i London mötte han bekanta från sin studieresa 1891 och fick kontakt med 
grosshandlare Charles Husberg. Denne gav Helmer i uppdrag att dekorera sin nya villa i Richmond. 
Det blev en ganska bekymmersfri vinter och vår med arbete och studier i museer och på 
konstutställningar, särskilt intressant eftersom en ny konststil med naturalistiska motiv och mjuka 
organiska linjer hade böljat uppmärksammas och visas i London, "Art Noveau". 

I böljan av juni lämnade han London och reste till Le Havre vid franska kanalkusten och den 17 
juni 1894 skrev Helmer till sin bror och berättade om Londonvistelsen. Från Le Havre hade han rest 
till Paris, men återvände till Le Havre efter en vecka. De saker han lämnat kvar i Paris julen 1895, 
hade han fått sända till sig i London. Om sitt arbete i Richmond och sina upplevelser tillsammans 
med Charles Husberg, Walter Ljunggren och baron Rudbeck berättar han för Elis: 

Och nu några ord om Richmond. Der var min uppgift att dekorera åt H[usberg] hans nya hem, och 
huruvida jag lyckats någ[ot] deri af vigt att komma ihåg far ju möjligen framtidfen] utvisa. Men hela 
tid[en] jag var der, tyckte jag det blef bara trist, ställets genuina engelska businesskaraktär jämte det 
vådliga wiskey supandet hos den på sitt sätt välmenande Charlie o hans vänner gjorde också sitt till att 
så verkligen blef. Dock voro både Charlie o hans vänner mer än nöjda med resultatet efter allt hvad de 
försäkrade mig. 
När Helmer skulle lämna London, ordnade vännerna en tre-dagars fest och försåg honom med en 

rejäl utrustning, bl. a. en cykel, vilket allt skulle sändas till Göteborg när det passade Helmer. 
Tanken var god, de båda optimisterna affärsmannen Charlie, som ordnat allt och 
bohemen/konstnären Helmer, som då levde endast för dagen, var båda nöjda, även om packlåren 
med utrustning aldrig kom att lämna London. 
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Le Havre blev dyrbart och ett brevkort till Elis den 13 juli har skrivits från Honfleur. "En verklig 
idyll, detta Hjonfleur]. Fiskeläge, gamla uråldriga hus o gator o komiska fysionomier, mycket att 
göra, billigt att bo, 20fr[ancs] i veckan för allt. Påminner om Wisby." Han ämnade stanna 
ytterligare ett par veckor. Elis får en hälsning från Ume-sjömannen Erik Blomqvist, vilken Helmer 
mött i Le Havre. Den 1 augusti bodde han fortfarande i Honfleur och skriver till Elis, som då 
vistades i Höganäs och målade: 

Men kvällarna här är trista med besked. Dagarna fr[ån] arla morg[on] gå ypperligt naturligtvis] - en 
målare kan ju ej känna ledsnad då när man har all Guds herrliga natur rundt om att iaktta o lära utaf 
timme på timme ... Studerar nu skarpt - ja du vet hur det plägar gå när man målar utan kritik, det duger 
ej i längden. Man bjuder till aktningsvärdt - fast resultatet... 
Ett sorgebud nådde honom från Bonn. Hans vän Calle Petterssons hustru hade dött efter endast 

ett års äktenskap. Martin Luther, skepparen på båten till Burntisland, tog kontakt med honom. 
Helmer hade tidigare fått låna en slant av denne, men nu var Luther arbetslös och Helmer kunde 
hjälpa honom med ett lån. Det blev Martin Luther, som denna gång hade uppdraget att betala 
"halvårspremien". Så snart Helmer kunde få pengar, planerade han att åka hemåt, men problemet 
var som alltid: när husrum, mat, skulder, färger och duk betalats var pengarna slut. 

5 aug. 1896, Rue Gambetta, Honfleur. Broder i färg och lif! ... Vidriga öden. -...sluta med döden. -... om 
jag ej pengar far i en hast ...Ja så ungefär låter det nu igen från mig.... Käringen min grymtar o tobak far 
jag sno mig om - ...Frimärken är nu en stor lyx för mig må du tro - så bref kan jag ej skriva ofta. Skref 
ett långt bref till mamma strax jag kom hit till H[onfleur], men ännu ej hört af någ[ot] ...har väl aldrig 
händt henne någ[ot] Men då hade väl du underrättat mig. Skrifver åter idag. Nu återstår mig blott några 
brefkort att klottra på.... Skrif, skrifvare, skrifvast. Din målande och hemlängtande broder Helmer. 
Den 18 augusti hade Helmer fått kort från mamma, breven från henne och Frida var försvunna. 

Bröderna hade planer på att en tid måla tillsammans, när Helmer kom åter till Köpenhamn, om han 
kunde komma, "men det far ej gå i skridt för mig - sakta i backarna - de upplysningar jag fått från 
vännen Luther, som nyligen varit i Belgien låta ej uppmuntrande för di tresan,... Här målar jag 
marinstudier och kaféflickor i afVaktan på't. Lef å må o skrif ett kort till din intresserade broder 
Helmer." 

En månad senare befann han sig i Yport, Normandie och skriver till Elis att han skulle behöva 
"En V:a el. X:a" för att kunna ta sig därifrån. Han hade drabbats av ett sorgligt missöde: 

Ligger nu här i denna lilla fiskarhåla för ankar ... men här kostar så otäckt - 4 fr[ancs] pr. dag. For först 
till Etretat med diligensen från Havre med 23 frfancs] på fickan - der bor många målare, men dyrt 7 å 8 
fr[ancs] pr. dag, omöjl[igt] under. Så gick jag hit o måste så stanna här. Men kan du tänka dig - har 
tappat 10 frfancs] i guld under vägen - det regnade näml[igen] bitvis o jag sprang o mitt lättsinniga fa 
hade ej växlat guldklimpen i silver o så har den hoppat af på vägen - treflig öfverraskning när jag väl var 
framme. ... Här har jag nu slut på vissa färger, ingen krits ges här naturligtvis] att måla fiskargubbar 
annat än en o annan i flygande fläng är ej tänkbart... Måste så fort som möjligt knalla mig fr [ån] detta 
dyra Frankrike.... Din hemlängtande broder Helmer. 
Planen på att i London fa måla porträtt av Charles Husbergs unga maka ändrades, men Helmer 

lyckades ordna pengar och reste från Yport till Antwerpen och Bryssel, där han besökte den 
pågående stora utställningen. Intressant för Helmer var att den nya dekorativa konst han sett i 
London och som utvecklats ur naturformer och organiskt linjespel, "Art Nouveau" eller "Jugend", 
fick sitt genombrott vid utställningen i Bryssel, både inom bildkonst, arkitektur, keramik och 
konsthantverk. 

Under oktober fortsatte Helmer till Köpenhamn. Elis hade fått ett resestipendium och var på väg 
mot München. Bröderna möttes i Köpenhamn. Därifrån skrev Helmer till Georg J:son Karlin i 
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Lund, som hälsade honom välkommen till sitt hem. Under besöket där målade Helmer porträtten av 
Karlin och hans hustru. Porträttet av Anna Karlin är ett tidigt exempel på den nya konstriktningen. 

Höganäs, Norrland och Stockholm 1896 - 1900 
Genom Karlins förmedling fick Helmer anställning vid Höganäsbolagets kärlfabrik, där hans 
uppgift var att formge nya keramikföremål till kommande utställningar i Lund och Stockholm. Det 
var också här som Helmer definitivt övergick till att skriva sitt efternamn, som han gjort under 
resorna utomlands, Osslund. 

Han böljade vid Höganäsfabriken i slutet av november 1896 och i ett brev till Karlin, 2/12 1896, 
nämner han att skissen till en stor prakturna med dekormotivet "Sankt Göran och Draken" i det 
närmaste var klar. En något ångerfull Helmer Osslund fortsätter brevet "nödgas jag ledsamt nog 
derjämte bedja om öfverseende med mitt nog så envisa lynne - efter mycket eftertänkande inser jag 
dock att den obefintligheten låg å min sida - jag menar naturligtvis] det stilla gruffet vis å vis mitt 
måleri". 

Våren 1897 slutade Helmer vid Höganäs, men stannade kvar och målade i omgivningarna under 
sommaren. Hösten 1897 återvände han till Stockholm. Av de kärlförslag, som Helmer gjorde under 
sin tid vid fabriken och som han själv modellerade, kom ett 40-tal till utförande. Om sin Höganästid 
berättar han för Georg Karlin i ett brev, skrivet Mosebacke, Stockholm, 4:e april, 1898, att han, som 
Karlin förutsett, snart fick motstånd från verkmästare och kemist. "De kunde omöjligt inse till hvad 
båtnad det var att fundera ut nya modeller". Färgerna kunde han endast antyda i akvarell, "Ja, då 
stod jag der fast i leran men färgburkarna fick jag ej titta åt -." Ett antal av hans keramikkärl 
visades både vid Höganäsbolagets utställning i Lund hösten 1897 och på utställningen i Stockholm 
samma år. Ernst Jakobsson skriver i den officiella berättelsen om utställningen i Stockholm: 

Jemnsides med denna storindustri har dock efter en intimare bekantskap med den eldfasta lerans 
bildbarhet och med ledning af goda, utländska förebilder uppstått en märklig art af konstslöjd, vid 
utställningen undanskymd af de kolossala stenrören, tegeltrafvarna ... De ansatser till modern 
formbildning, hvarvid så många förhoppningar knytas för åstadkommande af en ny stil, de mjuka 
linjerna, den fullkomliga frigörelsen från äldre dekorativa motiv,... återfunnos äfven vid flera af dessa 
höganäsföremål... i den veka lermassan ristas sällsamma, mystiska tecken, som i förening med de 
brokigt skiftande färgerna borde tillfredställa de mest fordrande symbolister. 
De av Helmer Osslund ritade och modellerade föremålen saknar hans signatur och hans namn 

nämns inte i samband med de visade föremålen. Jakobssons artikel illustreras med foton av de 
utställda keramikföremålen. 

Under april 1898 lämnade Helmer Stockholm och reste norrut. Han stannade i Fränsta och 
lyckades fä en billig bostad där. Brev från Helmer till familjen åren 1897 till 1900 saknas, men han 
hade skrivit hem till Mor senhösten 1898 och bodde då hos "skollärare Lindberg" i Fränsta. Helmer 
reste hem till Umeå under julen och stannade där ett par veckor. 

Våren 1899 kunde han fa bostad hos bonden Tunell, nära Fränsta. Han hade hört talas om en 
konstmecenat Furstenberg i Göteborg och sände några målningar till denne. Pontus Furstenberg 
blev intresserad av målningarna och kontaktade ledarna för Konstnärsförbundets skola, Karl 
Nordström och Richard Bergh. De bad Helmer att sända dem fler av sina arbeten och beslöt att 
stödja honom. 

Karl Nordströms brev till Helmer Osslund, skrivet 10 december, 1899, är bevarat. Fiirstenberg 
hade lovat bistå honom ekonomiskt och Nordström skriver om de insända målningarna och ger 
förslag: 

Vårt enstämmiga omdöme om dem är, att det ej finnes någon anledning betvifla edra konstnärliga 
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gåfvor, att ni äger ett godt och redan utvecklat färgsinne, naturkänsla och - liksom de flesta nordbor -
föga känsla för valörer. 
Nordström berättar om förbundets skola och dess målsättning att hos den yngre generationen 

väcka känslan för det svenska, "vårt lynne, vår karaktär, vårt klimat,". Han ber Helmer skriva och 
berätta om sig själv, sitt liv och uppmanar honom att genast ta kontakt med Furstenberg. Från 
Richard Bergh fick Helmer intyg att han var erbjuden friplats vid Konstnärsförbundets skola under 
vårterminen år 1900 och från böljan av februari deltog han i skolans undervisning. 

Vandringsår 1900 -1911 
Vårterminen slutade före midsommar och Helmer reste då till Mora och besökte Zorns hem. Om 
det besöket skriver han till Elis den 26 juni, när han etappvis sökte sig norrut. Hans reskassa var 
slut, när han kom till Järvsö. Gästgivaren nekade logi, men länsman Källbom fanns där och tack 
vare dennes ingripande fick Helmer logi till dess han hittat en billig bostad hos en smed. Det kom 
att bli hans fasta adress till våren 1901. 

Sommaren år 1900 hade Helmer sänt en stor målning "Sommarkväll i Liden, Indalsälven", samt 
14 mindre "bitar" (skisser och studier) till Göteborgs konstsalong. Några av "bitarna" såldes. 
Januari 1901 lät Helmer sända de kvarvarande målningarna till Georg Karlin i Lund och bad denne 
exponera dem och om möjligt sälja någon. 

Helmers helsyster Hulda Åslund hade drabbats av den tidens farsot, tuberkulos, och hade sökt 
hjälp hos läkare vid det privatägda Mörsil sanatorium. Kostnaden för läkarvård blev dyrbar och hon 
bad sina bröder om hjälp. Några brev från Helmer till Karlin vittnar om hur han ber denne att om 
möjligt sälja något, så att han kunde hjälpa Hulda. När han erbjöd den stora tavlan 
"Sommarkväll...." (prissatt till 400 kronor i Göteborg) för 100 kronor, köptes den av Karlin och 
Helmer kunde hjälpa Hulda ur en akut situation. 

Elis Åslund vistades i böljan av år 1901 i Rom. Han hade sänt konstnärsmaterial till sin bror och 
när Helmer skriver ett tack till Elis, varnar han "Om du har mycket brådt, sänd icke blott ett 
brefkort då och då, fast di läsa det troget å posten här". 

Helmers halvsyster, Frida Åslund, hade sin första tjänst som folkskollärare vid Vägskälets skola, 
Hedesunda. Helmer skrev ofta vykort till henne. Genom att hon sparat korten, har det blivit möjligt 
att kunna följa Helmer Osslunds vandringar längs älvdalar och kust under åren 1900 - 1905. 
Påskhelgen 1901 skriver han att han gjort en resa till Norge, som Crutz 'delvis' bjudit honom på, 
"nu vänder j eg hem og morsomt er det att kikke ud av vinduet og se de strömmende baekkerne og 
höje fjelde danse förbi". 

En kamrat från ungdomsåren i Umeå, banktjänstemannen Emil Snellman, var även han 
konstintresserad och målade en del själv. Under många år framåt förmedlade Snellman köp av 
Helmer Osslunds konst och köpte även för egen del målningar av honom. Ett stort antal brev från 
Snellman till Helmer visar hur noggrant han redovisade alla dessa affärer för sin vän. Det var också 
år 1900, som Helmer Osslund fatt kontakt med Maja [Maria Fredriksson], den unga servitris, som 
stått modell för hans tidiga naketstudier. Fram till omkring 1910 hade han kontakt med henne. 
Hösten 1901 flyttade Helmer till Glimåmon, Liden, där han hade fatt bostad hos hemsömmerskorna 
Andrietta och Jenny Molander. När båda måste arbeta i kundernas hem, var Helmer barnvakt åt 
Andriettas lille son Ragnar. Något han lyckades förträffligt med, enligt Andriettas brev 12 
december 1901: 

Alltid ihågkomne Åsslund! Tack för brefvet... och mångtusen tack för pängarna en stor saknad efter 
Osslund jag tycker det är svårast att se Ragnar ... han ropar allt jemt på Farbror ... tänk vad det är 
långsamt efter Osslund på måran då jag vaknar så kommer jag ej annat ihåg än att jag skall gå in med 
kaffe... 
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Spontant och provisoriskt ordnades under 1901 en utställning av Helmers verk på 
officersmässen, Kungliga Västernorrlands regemente i Sollefteå. Den gav inte stor inkomst, men 
konstnären fick kontakt med konstintresserade officerare, som blev modeller eller elever. Tack vare 
Emil Snellmans försäljningar kunde Helmer sända pengar till Hulda i Mörsil julen 1901. Själv kom 
han på julafton till gästgivargården i Ed, han saknade pengar men erbjöd sina målningar som pant, 
vilket värdinnan inte godtog. Till Helmers förmån ingrep denna gång ortens skräddare och 
konstnären fick stanna kvar över natten. Från Ed reste han sedan till Bispgården och enligt 
julhälsning till Elis i London, 25 december, 1901, stannade han hos vänner nära Kårböle två dagar 
och fortsatte sedan till Stockholm. Där hade han ofta adressen Södermalmstorg 4, 3 tr. I fastigheten 
fanns konstnärsateljéer och kanske bodde där kolleger, hos vilka han kunde övernatta. Från den 
adressen sände Helmer en nyårshälsning till Elis i London. Stockholmsbesöken, när han försökte 
sälja sin konst, var ofta en tid i nöd och armod medan han väntade på pengar för sålda målningar. 

Under februari 1902 fick Elis ett bekymrat brev från sin bror "allt stöter ihop sig för mig, rysligt 
svårt att få sälja någ[ot]. Man får näst[an] ligga i o öfVertala för att få till stånd den allra minsta 
försäljning - Också är det Hulda du? ". Hon hade skulder till läkarna på Mörsil sanatorium "en rätt 
bra summa". Helmer föreslog att de skulle ordna ett konstlotteri och på det sättet försöka skaffa 
pengar till henne. När Helmer skrev den 13 juni, 1902, var lotteriet beviljat. Bröderna skulle 
tillsammans satsa 40 konstverk som vinster och 500 lotter skulle säljas för 2 kronor per lott. Hulda 
hade lovat hjälpa till med försäljning. Elis hade under våren sänt pengar till Hulda, men Helmer ber 
honom att även sända vykort för att uppmuntra henne. 

Han kommer ihåg att gratulera lillasyster Frida på födelsedagen och sänder henne ett "Politiskt 
Påskkort", som han ritat för Halléns förlag. Sällan märks någon form av intresse för politik eller 
samhällsfrågor i korrespondensen mellan syskonen, men detta vykort "De politiska påskäggen 
1902", kan ses som ett inlägg i debatten om rösträtten. Tre tuppar med kända politiska ansikten 
vaktar två hönor, ruvande var sitt ägg märkt "rösträttsförslag", vem är pappa till vilket, stadstuppen 
eller bondtuppen? Helmer skriver påskhälsning: "Du skulle väl också ha ett par bondtuppar av mitt 
fabrikat. Snillrikt och vackert inte sant - men sånt är konstlifVet nu för tiden - grant ska de va -
kosta va de vill!" 

År 1902 deltog Helmer med målningar i en samlingsutställning i Berlin. En tidningsnotis om 
detta sände han med brev till Mor Sofia i Umeå. Efter midsommar 1902 reste han mot norr till 
Selsjön, Forsmo. Hos gästgivare Östlund skulle han få bostad och mat, mot att i gengäld måla ett 
porträtt av gästgivaren. 

Julhelgen år 1902 samlades familjen hos morbror Janne Linder i Linköping. Helmer fick där ett 
meddelande om att systern Hulda insjuknat akut under sin julvistelse hos fru Halvorsen, Älvros 
gästgivargård. Hon fördes ett par månader senare till Svegs sjukstuga, där hon avled den 21 mars 
1903. 

Helmer tvingades låna pengar till resan och vistelsen i Sveg. Den 3:e april skrev han till Elis och 
berättade om allt som hänt i samband med systerns död och om begravningen. Vistelsen i Sveg blev 
längre än Helmer trott. Han måste ta rätt på hennes ägodelar i Färila och Ytterhogdal, samt se till att 
allt desinficerades. Vid bouppteckningen framkom att systern hade både livränta och två 
livförsäkringar och Helmer skriver till Elis i London "nog är det emell[ertid] hårdt att tänka sig att 
hon stackars syster skall ha varit i sådan femfaldig penningnöd o ha så många obelånade lifräntor". 

Helmer berättar i brevet till Elis, att medan Hulda låg kvar i Älvros, hade hon sänt efter "sin 
gamle vän länsman [Olof] Bromée i Sveg, som i 3 timfmar] rådgjorde med H-a [Hulda] och 
uppsatte hennes sista vilja." Testamentet sände Helmer med till Elis för underskrift. I testamentet 
fanns en bestämmelse om "sjukhjälp" åt Helmer. Bromée hade berättat för Helmer, hur han och 
Hulda resonerat om denna "sjukhjälp". Deras resonemang är exempel på med vilken misstro jurister 
och samhälle betraktade en egendomslös ännu okänd konstnär. Helmer redogör för detta samtal: 
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Hulda hade önskat till honom att jag skulle gifta mig. Och hade för den skull först velat i denna händelse 
låta mig få dessa lifförsäkr[ings]bref el[ler] de därå öfverblifvande pengarna. Men så hade de båda 
kommit att tänka att om jag kunde gifta mig kunde jag helt säkert ock bosätta mig, dessut[om] kanske 
jag icke ens gifte mig o hur ginge det då? Derför denna nu skrivna o av Hulda gillade formulering. 
Brev till Helmer från länsman Bromée år 1917 och år 1920 visar att Helmer för att få ut något av 

denna "sjukhjälp", måste vända sig till tingsrätten där han var mantalsskriven, och att denna 
tingsrätt skulle utse en "förvaltare" av arvet/sjukhjälpen. Det var nitiska och väl genomtänkta 
villkor länsman Bromée utformade för att skydda den ärvda "sjukhjälpen" och vittnar om dennes 
värdering av konstnärens karaktär. Någon praktisk möjlighet att uppfylla villkoren med tingsrätt 
och förvaltare hade inte den redan skuldsatte Helmer. Länsman Olof Bromée i Sveg hade år 1920 
fortfarande ansvaret för Helmers arv och hade plikttroget överfört ränta, som år 1917 uppgick till 
över 700 kronor. 

Hulda Åslunds övriga tillgångar ärvdes av farbroderns familj i Fjällnäs. Helmer fick farbroderns 
medgivande att behålla privata papper och smärre föremål till sig och Elis. För konstnären Helmer 
var alla dessa praktiska problem, som han nu själv måste åtgärda, en ovan erfarenhet. Under ett par 
veckor bodde han i Ytterberg och målade då de kända motiven "Sonfjället", "Gammal bondgård, 
Sveg", "Sommarmoln, Sveg" och andra. 

Frida Åslund hade bevarat ett vykort, daterat 10 april, 1903, där Helmer berättar om Huldas död, 
ett vykort med bild av gästgivargården i Älvros, där han skrivit: "Fönstret jag ritat utmärker 
matsalen å gästis, der hon satt och quintilerade å orgeln, då vi andra sutto och mådde oss i 
Linköping." Ett tredje vykort från Helmer till henne har tre foton från Ytterberg, och skrevs under 
hans resa mot Färila. Den 26 april skrev han åter till Elis och nämnde då att ingen av dem får något 
arv efter sin syster. 

Elis hade rest till Svolver i Norge för att måla. Helmer kunde inte förrän i juli lämna Sveg. Från 
Kårböle sände han ett vykort över Sveg till Elis, där han markerat den gård där deras farfar föddes. 
Ännu en gång måste Helmer resa till Ytterhogdal och Färila och först den 22 juli fick brodern hans 
brev med den nya adressen i Ånge, där han också berättade att han målat porträtt av bokhandlare 
Sunesson, Sveg, vilket även meddelats genom notis i lokaltidningen. 

I augusti, den 29:e, skrev Helmer från sin bostad i Forsmo, Edsbordet, till Elis nya adress nära 
Bergen i Norge. Han hade fått mera konstnärsmaterial och kläder från brodern och är tacksam. Elis 
hade föreslagit sin bror att måla en tavla, som kunde intressera Hjalmar Lundbohm i Kiruna. Den 
skulle skänkas till ortens folkskola och den 29 augusti skriver Helmer och föreslår ett motiv från 
Ångermanälven. 

Skulle det möjl[igen] anses olämpligt att å den föreslagna målningen skildra ett stycke (typiskt) af 
Ångermanelffen] - det blefve ju på samma gång ett stycke ny natur så att säga för Lapplandsbarnen, som 
enligt min mening alls icke skadade, tvärtom, på samma gång man naturligtvis] far fasthålla den första 
principen, att det skall vara ett stycke konst. Förenklat och allt igenom karaktärsfullt. ...beställaren, ja, ja, 
han har väl ej kanske alldeles beställt det, endast framkastat en tanke om saken... 
Frida fick ett vykort över Forsmobron den 17 oktober, 1903, och med tätt skriven text berättar 

Helmer: 
I rappet färdig nu, stor, stor tafla, föreställande en holme (tallbevuxen) i Ånger[man]älf[en] på andra 
sidan en hög strand m[ed] solbelyst by öfverst - höga smäckra björkstammar i förgrunden ...en rätt 
dekoratif duk! - undras hvad Bergh skall säga om denna i mitt tycke rätt mäktigt verkande duk. Men 
man tar så lätt fel här i ver Iden. 
Han ämnade resa till Stockholm för att sälja målningar, men troligen gav inte resan omedelbart 

de pengar han hoppats på. Från Selsjön skrev han ett vykort till Frida och ville möta henne vid 
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Bild 6: Konstnärsmiddag i Amerikanska klubbens trädgård i 
Paris den 4 juli 1894. Foto ur Elis Åslunds arkiv, Sthlm. 
Kopia: Edith M. Eriksson. 

Bild 7: Frida Åslund och Helmer Osslund med sin son Nils. Foto 
från ca 1910 i Helmer Osslunds arkiv, Forskningsarkivet, Hdskr 
55:13. 
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tåget, när hon reste hem för att fira julen i Umeå, "jag måste stanna der jag är - urtrist - men hvad är 
att göra". Pengar kom nog ändå till julhelgen. Den 27 skrev han till Frida och berättade om en 
äventyrlig resa på väg till Fjällnäs. Tåget fastnade i en snöstorm och julafton firade han på tåget i 
sällskap med en resande amerikan. 

Från år 1904 finns endast ett kort från Helmer till Elis i Norge, skrivet 7 augusti från Åre, "att du 
så synbarligen föredrager måla dess natur? Det har jag funderat mycket öfVer ... Här är ny natur för 
mig, kunde jag blott vistas här en tid, nu far jag reda mig med torrskaffning. En tid går det väl men 
icke mer, Var hälsad din tillgifhe broder Helmer." 

Senhösten år 1904 fick Helmer ett meddelande, som kom honom att snabbt åka till Sveg. 
Orsaken kan ha varit ett vykort daterat 26/8 1904 och adresserat till "Fru Sofia Åslund, Umeå". 

Uppgif omgfgående] till undertecknad hvart jag har att sända afl[idna] Fröken Hulda Åslunds egendom 
som har kvarlämnats. Ragunda den 25 aug. 1904. Högaktningsfullt F. A. Flemström. ... 
Vykortet finns med i Frida Åslunds samling från Horndal. Sofia Åslund meddelade länsman 

Bromée i Sveg. Hulda Åslund hade vårterminen 1901 haft ett vikariat vid skolan i Ragunda och 
sedan vistats en tid vid kuranstalten där. Helmers hastiga resa till Sveg måste ha rört systerns 
tillhörigheter och de formaliteter länsman Bromée ansåg nödvändiga. 

Pengarna för sålda målningar räckte till resan mot Sveg, men inte till återresa och uppehälle. En 
tid bodde han hos mostern i Ytterberg, men måste flytta. Han fick bostad i ett torp hos en gammal 
kvinna och tillbringade vinter och vår där, till dess pengar för sålda målningar kom i mitten av juni. 
Det blev en lång period, när Helmer Osslund tvingades tänka över ett val mellan villkor för ett liv 
med tryggare arbete eller en fortsatt kamp i fattigdom och utstötthet för att följa sin lust till 
konstnärligt skapande. Tilliten till människor hade han inte kvar, men en insikt om att han endast 
hade sin egen vilja och kraft att lita till. Denna insikt får även uttryck i hans fortsatta skapande, som 
äger en ny säkerhet och personlig form. 

Helmer Osslund lämnade genast Sveg och reste till Kiruna och Lapporten. Han skrev till Elis om 
resan och denne svarade i brev skrivet midsommarafton 1905. Med viss förvåning över att brodern 
var "så att säga på min mammas gata ... Nåja - du kan ju få upptaga min fallna mantel... Sjelf 
lyckades jag aldrig. Det är för stort och för lite pittoreskt, med undantag för lappbyarna förstås". 

Tydligen hade Helmer i brådskan att komma iväg, inte betalat den gamla kvinnan Edholm, som 
han bott hos under den långa tiden. Hon hade då vänt sig till Elis, som förebrår sin bror: "Men nog 
kära bror hade du väl kunnat betala din skuld till den fattiga gumman Edholm först och främst". 
Elis hade sänt henne pengar och lovat betala skulden, trots att han liksom Helmer hade ojämna 
inkomster och skulder. 

Sommaren 1905 målade Helmer sina första motiv från Kirunavaara, Torneträsk och Lapporten. 
Han återvände i juli till Vattjom och Sundsvall, där han målade under eftersommaren och hösten. 
Genom Sundsvalls Tidnings medverkan ordnades snabbt en utställning av hans arbeten i stadens 
teaters foajé, tiden 25 - 28 oktober. Utställningen uppmärksammades och ledde till beställningar 
och värdefulla kontakter samt även någon försäljning. Året därpå hyrde han en lägenhet i Gävle. 
Hans modell Maja Fredriksson födde den 2 februari 1906 en son, som fick namnet Nils. Helmer tog 
ansvar för dem och kom att bli innerligt fäst vid sonen. 

Efter 1905 blev det långa uppehåll mellan kort och brev till familjen från Helmer. Frida hade 
hösten 1906 tjänst som lärare vid folkskolan, Eckerö, och till henne sände Helmer i oktober ett 
vykort, där han nämner att "porträttet nu färdigt å sändt till St[ockhol]m". Han hade vistats på 
Johannesbergs bryggeri några dagar, målat ett landskap och i utbyte fått en "velociped"! 

De kommande åren hade Helmer flera utställningar bl.a. i Gävle och i Norrköping. Under 
sommarmånaderna vistades han vaije år någon tid både i Lappland och ute i Ångermanlands 
kustområde. Vid utställningen i Gävle 1906 hade Helmer Osslund fatt kontakt med konsul Emil 
Matton, som kom att bli en vän och viktig affärskontakt för honom under ett 10-tal år framåt. 
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Korrespondensen mellan de båda har bevarats och ger många uppgifter om hur, var och under vilka 
förhållanden Osslund arbetade. 

Sin första separatutställning hade Helmer i november 1909 på Konstnärshuset i Stockholm. Den 
blev en stor framgång både konstnärligt och ekonomiskt. Han kunde betala sina skulder och göra en 
efterlängtad utlandsresa under våren år 1910. De brev han under resan skrev till sin bror vittnar 
dock inte om intressanta konstupplevelser. Han var djupt besviken över att Emil Snellman, som 
skulle varit hans reskamrat, fick förhinder. När Helmer Osslund inte var upptagen av sin målning, 
hade han ett starkt behov av sällskap och samtal. Nu måste han fortsätta sin resa utan någon att dela 
upplevelserna med och han grubblar över hur han denna vår skall nå fram till en uppgörelse med 
modellen Maja. De första resebreven till Elis är skrivna av en besviken och mycket bekymrad 
Osslund. 

Han skriver till Elis från München, missmodigt: "Och ju mer man ser af alla målerier ju 
kinkigare och grinigare blir man ... i morgon reser jag i snöglopp o tjocka öfVer Alperna så 
småningom ned till Italien o Florenz." Helmer skrev ett kort till Elis och bad denne höra med 
resebyrån om han kunde få avkorta sin resa. 

Väl framme i Rom har han fått svar från Elis och ett nytt brev till brodern talar om många 
hinder, om trötthet och om att han skulle bli "tvungen fortsätta den långa resan - Afrika - Spanien 
fortfarande ensam". Han kom till Rom i april 1910. Då böljar han se sig omkring i staden, vilket 
märks i nästa brev till Elis: "Här är ju kolossalt mycket att se o undrar knappast att du ej fick 
mycket uträttat här, man bör vara lite till åren o förhärdad för att stå emot all syndens lättja o glada 
lif som här råder." 

Den 20:e april, 1910, kom han till Capri och beslutar stanna och måla där några dagar. Humöret 
är bättre och han ämnar fortsätta mot Sevilla och därifrån till Tanger. Något fler meddelande från 
resan fick inte familjen. Återresan gick över Genua och Paris mot Stockholm. Därifrån fortsatte han 
norrut till Nordingrå och senare till Storlien. Ett brev till Elis talar om att Helmer ordnat en bostad 
på Frösön, där han under vintern arbetade på en tavla beställd av disponent Egil Unander-Scharin i 
Umeå. Hans bror Elis var då omgift och hade en dotter, hela familjen fick julhälsning från "den 
härliga Frösön", där Helmer då ville bo inkognito. 

Sista bevarade brevet från Helmer till Elis är skrivet den 22 januari 1911 och handlar delvis om 
målningen han arbetat på. Disponent Unander-Scharin hade muntligt beställt den målning från 
Toledo, Italien, som Helmer arbetat med en längre tid, men när Unander-Scharin avled 1910, 
vägrade hans fru och sterbhuset att betala tavlan, eftersom skriftlig beställning saknades. Helmer 
fortsatte sitt brev: 

hur jag reste från Paris öfver Brüssel o Köp[en]h[amn] Stockhfolm] till Högbonden (Ångerm[an]land) o 
der målade sjö o sedan bodde hela sommaren i Häggviken o målat en liten del o der funnit ett berg, 
makalöst vackert beläget m.m. Och under resan hit upp till Jämtland (enär min kassa börjar bli för liten 
för lapplandstur) o hade mycken otur med vädret särskilt Storlien - hur jag sällskapade med Arvid 
Nordström du vet o sed[an] återvände målande i Häggviken - till nov[ember] mån[ad] o sedan flyttade 
hit upp till det härliga Frösön - allt detta far jag väl berätta dig Elis när vi nu råkas i St[ockhol]m. 

Vykorten berättar, konstnärens liv 1910 - 1938 
Helmer Osslund var fortfarande den resande konstnären utan egen bostad. Han skriver vykort till 
systern Frida och berättar för henne om sina resor. 

1910, 22 september, Storlien 
Har i sommar bott och målat å Högbonden [fyrplats] o Nordingrå o nu här ...Gratulerar till din framgång 
med boken som jag delvis läst. Bravo! Din broder Helmer, 
(om Frida Åslund, Katrina-Anna, Bonniers förlag 1910) 
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1911, 27 februari, Östersund. 
Sitter ... häruppe på den härliga Frösön i ett kök tillfälligt inrett till målaratelier o har det morsomt på 
mitt egna vis - håller f.n. [på] med bl.a. en stor målning fr[ån] Medelhafvet (Capri) samt därjämte en 
svår tafla fr[ån] Spaniens gamla hufvudstad Toledo och många andra små norrländska diton [målningar], 
Hvarför skriver ej min skrifkunniga syster något till din tillgifne broder Helmer? 
1911, 2 augusti, Docksta. 
Kära Frida! ... Ligger i Ångerm[an]l[and] o målar där finnas storslagna saker, ...Är nu stadd på en 
automobiltur med Snällmans [till] Jämtland, fjällen, men återkommer till Docksta... 
1911, 2 november, Fränsta. 
Mycken tack kära du för den vackra boken ... gratulerar dig uppriktigt nu till din 2-ra [andra] bok och 
skall det bli nöjsamt att så småningom suga i sig innehållet... Jag bor nu här några mån[ader] fa se om 
jag sedan kan resa något söderut... Denna höst har jag varit ganska hvidt omkring i Lappl[and] att se och 
undersöka nya jaktmarker der. 
(om Frida Åslund, Bangkeholm 1911, Gebers förlag) 
Under en längre tid hade Helmer planerat att ordna en utställning i Tyskland och ämnade resa till 

Berlin for att underhandla om detta och samtidigt stanna en tid där och ostört fullborda målningar. 
Han hade nått en uppgörelse med Maria Fredriksson. Hon gifte sig senare och reste med make och 
sonen Nils till U.S.A . 

I slutet av december 1911 var Helmer på väg till Berlin och skrev till Frida under båtresan till 
Sassnitz, "Brådskan med hvaijehanda blef stor i Stockh[olm]. Så först i dag är jag på väg till 
kontinenten och i afton till Berlin. Just tagit en uppfriskande promenad på däck. Skönt få andas 
hafsluft någon gång. Få nu se hur det kan gå der ute i das Grosse Vater[land]. Nog blev det mycket 
job o många om o men —jula bra och roga dig Frida." 

1912, 2 januari, Berlin. 
Kära Frida! ... Berlin är just ingen rolig stad, men den är full av intressanta saker äfven för en målare -
torde allt fa uppehålla mig här bortåt under afvaktande om jag möjligen kan fa tillstånd en liten Exposé, 
men fasligt mycket knog tarfvas innan dess må du tro. Och till slut kan det dock hända att jag far 
återvända vid mindre kassa än jag for hit. —Dock skall man inte misströsta... 
1912, mars, Hamburg. 
Snälla du! ...om ej så mycket der varit att se o lära o studera o sålfedes] tiden ej gått så på tok för fort så 
hade du nog haft några rader fr[ån] mig då o då ...Mycket omständigt att fa något uppgjort i Berlin, men 
har nu bestämt att der ha en utställning i okt[ober] hos Keller & Reiner ...Den här turen har kostat ej så 
litet, men jag hoppas framdeles ha stor nytta af den. Orimligt mycket i konstväg har jag fatt se o gett mig 
god tid att smälta intrycken. Nu stundar en lång tids intensift arbete. 
1912, 28 december, Gefle. 
Kolossalt med knog. Fått beställning på en väldig målning om 6 - 7 met[er] lång till Gefle Allm[änna] 
lärov[erk] men ännu ingen lämplig lokal. Ordnat skåpet o soffa med stolen i ett rum åt mig, fa se hur 
länge jag far behålla rummet... 
I Gävle hade Helmer för första gången egen bostad med egna möbler. Beställningen gällde en 

målning avsedd för läroverkets aula och skulle vara klar till läroverkets invigning hösten 1914. 
Helmer gifte sig i böljan av år 1913 med Dagmar Wassmuth från Stockholm. Han var då 47 år 
gammal. De bodde en tid i Mellansel, norra Ångermanland, men när Helmer i Göteborg kunde hyra 
den stora ateljé, han behövde för aulamålningen, flyttade de dit. Deras första barn Erik föddes den 
25 november 1913. 

Målningen "Höstafton vid Stora Sjöfallet" blev klar till läroverkets invigning den 24 november, 
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1914. Samma år deltog Helmer med 20 målningar på den Baltiska utställningen i Malmö. Han 
tilldelades där en bronsmedalj. År 1915 deltog Helmer med målningar på världsutställningen i San 
Francisco, U.S.A. och fick där guldmedalj för målningen "Höstafton, Nordingrå". 

Från Göteborg flyttade Helmer och Dagmar till Norrland och bodde nära Sollefteå fram till 
1923, när de flyttade till Sundsvall och sedan, 1931, till Stockholm. Under den första tiden i 
Sollefteå föddes 1916 sonen Pelle. 

Samma år fyllde Helmer 50 år och tackar Frida med kort från Norge "der jag tillbringat några 
regndagar i afvaktan på bättre fjällväder i Storlien der jag målade ... Så kom den tidiga vintern och 
jagade målarn på återresan ...Din tacksamme broder Helmer." 

Dagmar insjuknade i tuberkulos och genomgick en svår operation. För konstnären följde långa 
perioder med svårigheter att få pålitlig hemhjälp till barnen, när Dagmar vårdades på Österåsens 
sanatorium. 

Julen 1920 kom med väntad gåva. Frida meddelas på julkort, "1920. 23 december, Sollefteå,... Vi 
hälsa dig hjärtligt Dagmar o jag o Putte o Pelle och kan du tänka dig en liten välskapad Dotter 3 
dagar gammal, svart tjockt hår o välskapad ... God Jul Helmer." 

God försäljning gjorde det möjligt för Helmer att göra ännu en lång resa och han sände 
berättande vykort till Frida: 

1922,10 april, Sienna, Italien. 
studieresa denna gången genom Tyskland, Österrike, Prague, Triesta, Venedig, Verona, Firenze och nu 
sist Siena, där jag nu vistas en tid och målat en del ...Din lilla kappsäck är nu åter ute o reser o skall jag 
väl komma mig före att köpa en ny sådan åt dig nu när jag kommer hem - Det är ju skandal att jag haft 
den så länge, men glömt den gång på gång. [lånad 1910 !]. ...reser...över Firenze, Milano, Genua, 
Bergstrakterna i Södra Frankrike, Paris o vid[are] hemåt. Hej! ... Tillgivne broder Helmer. 
Medan familjen ännu bodde i Sundsvall böljade Helmer fa besvär av Parkinsons sjukdom. Han 

fortsatte dock ännu några år med målarresor upp till Norrland. År 1923 hade han byggt en ateljé på 
Granvågsnipan nära Sollefteå och där vistades familjen sedan vaije sommar. Sjukdomen 
förvärrades, men 1936 gjorde Helmer tillsammans med sonen Erik ännu en resa till Paris. Året 
innan, 1935, hade hans andre son Pelle avlidit i tuberkulos. 

1937 hade Helmer Osslund en utställning på Nationalmuseum, som väckte stort intresse. På den 
retrospektiva utställningen i Konstakademien, 5-27 mars, år 1938, visades 324 verk av konstnären 
tillkomna från år 1888 till år 1930. Helmer Osslund var då sjuk, men fick uppleva den stora 
uppmärksamhet och de hyllningar, som kom honom till del. 

Helmer Osslund avled den 11 juli, år 1938. 
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BREVEN FRÅN HULDA 1886 - 1902 
Då jag skyndar i skolan om morgnarna, ser jag de gamla vanliga vyerna, skolkl[ockan] 5 m[inuter] i 8, 
Boddörrarna öppna, utom bokis (förargligt ibland!) Saluborden uppsättas på torget, Björklunds Falander 
ordnar grannlåtarna innanför sitt fönster o 'Beckis' står som vanligt bakom sitt [fönster] för att kika på 
seminaristerna, när de gå till skolan ... 
Det är Hulda Åslund, som hösten 1886 tecknar den morgonen i Umeå, när hon skriver till sin 

bror Helmer. Hulda gick sista året på folkskoleseminariet och brevet var en hälsning till Helmer i 
Södertälje, som då planerade sin resa till Amerika. 

Våren 1887 reste Hulda till sin första lärartjänst i byn Ytterberg, en knapp mil från Sveg, 
Häijedalen. En av hennes mors systrar var gift med en bonde i byn och hon hade andra nära 
släktingar till sin far och mor, vilka bodde i denna del av Härjedalen. 

Det var en förväntansfull och frimodig ung lärarinna, som såg fram emot att fa möta sina 
släktingar. På vägen dit besökte hon sin faster Hulda, maka till pastor Ernst Lundholm i Svartvik, 
där hon snabbt gjorde sig hemmastadd i familjen. Hon fortsatte sin resa till Ytterberg och sista 
vägsträckan körde hon själv med hästskjuts. Förväntan att fa möta välbeställda släktingar var 
kanske väl stor och med lätt besvikelse mötte hon sin moster, som bodde i en grå timrad bondgård. 

Bostaden i skolhuset hade ett rum och kök. Till skolhuset hörde också trädgård med möjlighet 
att odla potatis och grönsaker. Genom sitt arbete kom hon snart i kontakt med Svegsborna och 
bjöds att delta i deras sällskapsliv. Fragment av ett brev, troligen skrivet omkring 1890, handlar om 
att Hulda av skolrådet fatt i uppgift att köpa skolorgel, vilket var naturligt eftersom hennes farbror, 
Jonas Åslund, hade orgelfabrik i Stockholm. Samtidigt ber hon sin bror Helmer att sända henne 12 
tekoppar med "prof på dina konstarter". 

År 1891 blev Hulda en flitig brevskrivare. Till Helmer skrev hon i juli 1891 ett 14 sidor långt 
brev och berättar om en 4-mila resa från Högdal till Sveg. Eftersom den beskriver tidens 
kommunikationer far Hulda berätta. 

Morbror Svedbäck skjutsade mig så långt det gick att köra, neml[igen] 1 mil till Aspan. Derifrån gick 
jag midt på stekheta söndan 1 mil till Märoset, rodde öfver Ljusnan till Kolsätts gästgifveri, för att fa 
häst till Sveg. På gästis telefonerade jag (fastän på olaga tid o kom äfven fram) till Sveg. 
En bagare Möller svarade och ombads lämna besked till Huldas vänner Bedoire, att hon reste 

med hästskjuts från Kolsätt till Sveg och räknade med skjuts därifrån till Ytterberg. Hon fick veta 
att alla hennes bekanta i Sveg samlats till fest på "Lillön", och brevet fortsätter. 

Ah! Hvad det ändå är skönt att ha telefon! Du förstår att jag fick ondt i hågen o fötterna, då jag hörde att 
de hade roligt på 'Lillön' - förtjusande vacker! - och sedan skulle supera o dansa på gästis. Herr Möller 
skulle just gå dit öfver han också - o då bad jag honom helsa 'Farbror' Norrman, att jag hoppades vara 
välkommen, när [jag] anländt till Sveg och så satte jag mig i åkdonet - kl. var då 7 em. 9 senast borde jag 
vara framme. Ack vad dessa två mil voro långa! ... 
När Svegs kyrka blev synlig, var Hulda snart på väg till "Bedoirs" för snabb toalett och på väg 

till stranden, beredd att hoppa på stenarna över till ön. "När de fingo sigte på mig började ett fasligt 
hojtande och viftande, och så kom hela skaran tågande, nej! skuttande". 

Hulda återger livfullt sina äventyr och är observant på detaljer i sin omgivning. Denna gång 
möttes hon av glad överraskning. En vän från Umeå, Helena Kjellerstedt, hade fatt arbete i Sveg. 
För Helmer berättar Hulda även om unga mäns sångarhyllningar under flickornas fönster, när hon 
var i Högdal. För honom kan hon berätta om, att hennes många glada besök hos syskonen Bedoire 
blivit ett bekymmer. Ellens äldre bror var alltför intresserad. Med Huldas eget bildspråk blir 
situationen lättfattlig: "Men i vår vaknade jag liksom i ett ide, der jag sofvit länge utan att veta 
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hvarest jag befunnit mig. Och till min förskräckelse far jag se, att en björn också finnes der." 
Hur lösa det problemet med vänskap och frihet i behåll? Kanske, om Helmer ville göra en vas, 

som Hulda kunde ge vännerna för att visa tacksamhet mot dem för alla helger hon fatt vara hos 
dem. På nära tre brevsidor far Helmer förslag till detaljerad dekorering av vasen, men hon avbryts, -
posthornet ringer. Snabbt måste brevet avslutas med uppgiften att Hulda reser till Fjällnäs. 

Sommarvistelsen i Fjällnäs 1891 blev spännande och om detta berättade Hulda i ett 20 sidor 
långt brev till Mor Sofia den 6 oktober. Hon var glad över att ha fatt ett foto av lillasyster Frida. 
Höstterminen i Ytterbergs skola hade börjat den 5 oktober. Hulda hade haft upprop med nyböijare 
"abcdarier" och uppfattat de nya "pysarna och pysinnorna" ganska pigga och medgörliga. 

När barnen gått hem, utom ett par skolflickor som skulle hjälpa henne, böljade Hulda städa. Mor 
far beskrivning över arbetet. 

Eftersom Hulda i detalj redogör för husgeråd och matförråd, får man god inblick i en lärarinnas 
vardagsliv och kan följa hennes höststädning. 

Och hvad som förströdde mig i går, det var att efter uppropets slut fa 'vända upp och ned' på mitt lilla bo. 
Att återse hvaije gammal kär sak ... I går roade jag mig med att taga bort alla spindelnät och flugor i 
fönstren samt sopa och damma. Under tiden hade jag ett par skolflickor ute på gården att skura allt bleck 
samt kokkärl, knifvar och gafflar etc. Så kokade vi en lag och skurade vattenämbar, hvarest tre små 
råttor sorgligt nog hade svultit ihjäl, samt min smörbytta och sillfjerding. Sängkläderna och andra kläder 
med hängde ute på stegen att vädra och kaffepannan puttrade inne i köket. Så blef det allmänt drickande 
och flickorna gingo sin väg. Redan i går fick jag en present: 1 kanna bärmos = inkokade sura lingon. ... 
så roligt att fa städa in allt som blifvit rengjort och öppna mina paket ifrån handelsboden. Det var mitt 
lilla matförråd, som jag då stufvade in i diverse burkar i skafferiet d.v.s. trappskrubben. Som jag ännu 
inte syltat, har jag så gott om burkar: i den ena lite smör, i en annan ett par kilo am[erikanskt] fläsk 
[hårdsaltat, med bred fettrand] å de öfriga stå tomma så länge. Några stora bleckburkar har jag fyllda en 
med knäckebröd, i en annan limpa, den 3:je innehåller skorpor, å den 4:de hvetemjöl. Det är sant, jag har 
en till också med grötmjöl i. Mamma tycker väl det är barnsligt af mig att sitta o skrifva om så'na 
obetydligheter, men det är så roligt nu att ställa i ordning och börja sitt eget hushåll. Jag köpte en kanna 
dricka också i Sveg. 

Med lite stolthet berättar Hulda om alla dessa bestyr för Mor. Efter all städning njuter Hulda 
kvällsmat, prydligt uppdukad med servis, "smörgås med medvurst samt en tallrik ölsoppa - det var 
hela kalaset." Men prinsens besök i Fjällnäs? Åh, Mor måste vänta medan Hulda plockar mossa till 
innanfönster och bjuds på mjölk och smörgås hos grannen, skogvaktar Vikners. Äntligen, Fjällnäs 
och prins Carl; damernas gunstling, anspråkslös och flärdfri. Hulda fick komplimang för vackert 
bundna blombuketter och tillsammans med kusinerna Anna, Thora och Hulda får hon uppleva 
pratstunder med prinsen, som Mor får läsa om. Den festliga avskedskvällen spelar farbror piano och 
Hulda sjunger folkvisor. Unisont sjöng man "Ur svenska hjärtans etc." Prinsen dansade med Anna -
husets äldsta dotter - det var ju rättvist, skriver Hulda. Alla gick en kvällspromenad i månskenet 
under "sångmarscher" upp till en kulle, med utsikt över sjö och fjäll, där kvällen avslutades med 
stillhet och stämningsfulla sånger. 

Hulda berättar vad hon själv upplever och det måste bli ett långt brev för att beskriva allt hon 
varit med om. Det var naturligt för Mor att sedan sända brevet vidare till Elis och Helmer. 

Hösten detta år hade Hulda varit lärare i Ytterberg 4 år. Hon var 23 år och böljade längta bort. I 
det brev hon i slutet av höstterminen 1891 skrev till sin bror Elis, märks att hon upplever ensamhet 
och isolering, problem som många unga lärarinnor kämpade med i skolor långt från centralorter. 
Deras utbildning och sociala status; i rang efter prästen, men en klass högre än byborna, gjorde att 
de ofta hade svårt finna vänner och intellektuell stimulans i sin vardagliga omgivning. 
Folkskollärarinnan var respekterad, och samtidigt kontrollerad. Sedan Hulda böljade 
folkskoleseminariet hade fler utbildningsvägar öppnats för kvinnor. Hennes halvsyster Alma skulle 
fa utbildning till fotograf. Hulda kände inte till Almas vardag som lärling hos fotograf, - att Alma 
vaije morgon och på sin fritid måste arbeta för sin hyresvärdinna och att Alma var helt underställd 
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Bild 8: Avgångsklassen vid Elementarskolan för 
flickor i Umeå våren 1884. Hilda Åslund stående 
längst till höger. Foto i Helmer Osslunds arkiv, 
Forskningsarkivet, Hdskr 55:3. 
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sin fotolärares krav. Hon såg hur bröderna kunde välja sitt yrke, att de fick stipendier och kunde 
göra resor. Kvinnor var låsta i sina roller, både av brist på pengar och av en oförstående omgivning, 
men Hulda hade dock fått en yrkesutbildning och hade egen inkomst. 

För Hulda blev dessa problem till bitterhet mot uppväxttiden och i breven till bröderna gav hon 
utlopp för de mörka tankarna. Hon fortsätter missmodigt brevet till Elis: "Men - jag klagar ej öfver 
arbetet nu, när jag är riktigt frisk men brist på bildande umgänge. Vet du, nu inser jag riktigt vådan 
af att stanna här länge. Jag blir gammal i dubbel bemärkelse, blir bortkommen och folkskygg, har ej 
ett enda tillfälle att vidare utbilda mig i något." Sedan minns Hulda glädjen under en 
sommarvandring med sin bror Elis, när de mött "tjärbönder", hälsat på i "bondstugor", skrattat högt 
i skogen och besökt Lycksele. Hulda ser sig omkring och fortsätter brevet till Elis med att beskriva 
sitt hem för honom. Det blir bilder från en lärarbostad från 1891: "Det stora ljusa köket med sin 
ljusgula köksmöbel, och väfstolen vid ena fönstret, samt sängkammaren-salongen-arbetsrummet 
med sina fönsterdraperier och aqvarellgrupper. Skrifbordet med 'marmorskivan' ofvan och renhuden 
under ger intryck af en viss 'soliditet!"'. 

Det var lördagsmorgon, "nyss uppstigen ur sängen -hu! vad här är kallt - måste skrifVa mig 
varm!" Ännu var det mycket att berätta för brodern. Det berör skolan och kan vara intressant att ta 
del av. Prästen i Sveg hade meddelat Hulda att skolinspektören skulle komma och att det skulle bli 
lärarmöte, med provlektioner inför skolråd, inspektör och andra. Huldas uppgift var att hålla en 
räknelektion. Ytterbergs skola skulle också fa besök av inspektören, men Hulda böljade träna 
räknelektionen. "Om aftnarna sedan skolan slutat, satt jag i vävstolen och slog in lektionen med 
detsamma, så att den satt qvar i skalmejan", skriver hon. 

När hon under helgen kom till Sveg, fick hon inbjudan till "Oskarsbal" på måndagkväll, men 
inspektion på tisdag! Och inte ville hon avstå från balen, höstens viktigaste tillställning i vaije 
större samhälle! 

Hon gick till kyrkan på söndagen, prästen var skolans kontaktman och Hulda måste tacka för 
meddelandet. Då fick hon veta att inspektören först skulle vara i Lillhärdal, skönt, då kunde han 
inte hinna till Sveg och Ytterberg på tisdag. Hon skulle kunna gå på balen. De gällde bara att 
organisera kommande vecka. Hon fick låna häst och vagn för en vecka, så att hon kunde passa in 6 
resor fram och tillbaka mellan Ytterberg och Sveg. 

Oskarsbalen blev så festlig som hon trott. "Utanför en allé af granar och marschaller. Derinne 
kungens namnskiffer i flaggor, hornmusik, tal, folksånger, schampagne, dans, supé, krokan, skåltal, 
kottiljong, hemfärd! - kl. 2 på natten." En kort, men innehållsrik beskrivning till Elis. 

Torsdag åkte hon tillsammans med Ytterbergs skolråd till Sveg. Då var folkskoleinspektören och 
alla andra församlade. Hulda hade sin räknelektion. När allas lektioner bedömts, fick Hulda 
offentligt beröm - "Jag hade all möda att dölja min glädje" skriver hon till Elis. Efter förhöret kom 
hon i dispyt med ett par präster om en skolfråga, "Sedan vi tystnat o ordföranden skulle yttra sig 
(det var inspekt[ören]) utvecklade han precis samma åsigter som jag. Då mådde jag godt!" Kvällen 
slutade med supé, hos länsman Bromée. Det är intressanta bilder från 1890-talets skolväsen hon så 
åskådligt målar upp i detta brev till brodern. 

Våren 1892 när hon skrev till Helmer var hon missmodig. Skolterminen var slut, hon hade rest 
till sin moster och Jonas Östlunds gästgiveri, Ytterhogdal. Östlund handlade med hästar och var på 
resa i Jämtland och Norge. En vecka på mosters fäbodvall hade varit skön, men Ytterhogdal var 
trist. När Hulda var deprimerad kom missmodet och de mörka tankarna om orättvisor, om 
"styvdotter" och annat. Begreppet "styvmor" och "styvdotter" var värdeladdade. Hulda mindes hur 
hon som 4-åring hört tjänstefolket beklagande prata om "att fa styvmor". Hennes lille bror Elis 
behövde mest tillsyn, lilla Hulda var inte längre huvudperson. Som tonåring och vuxen återkom 
detta trauma under hennes perioder av depression och trötthet. Om sina mörka tankar skrev hon i 
breven till bröderna. En julhälsning till bröderna i Stockholm skrevs 7 december detta år, under ett 
helgbesök hos väninnan Ellen Bedoire. Hon var håglös, hade inte pengar till den drömda 
Stockholmsresan och funderade över var hon skulle resa över jullovet. 
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Bröderna uppmanar Hulda att söka tjänst i stad eller större samhälle, åtminstone till annan ort, 
men hon räds staden, vill inte mista den frihet hon tycker sig ha i naturen omkring sig. Hulda sökte 
dock till annan ort och fick tjänst som lärare vid Stocksbo skola, Färila, där hon började 1 oktober 
1893. 

Enligt Landsarkivet i Östersund var hon skriven som inflyttad den 13/11 år 1893.1 Ytterberg var 
Hulda Åslund antecknad under gården Solnan och inflyttad från Umeå 15/12 år 1892. Bostaden i 
den nya skolan var rymlig, men när Alma besökte sin syster där, hade Hulda ännu inte flyttat dit sitt 
husgeråd från Ytterberg, vilket mycket förvånade den praktiska och vardagsnära Alma. 

Från Stocksbo skrev Hulda till Elis under april 1894 med tack för skisser han sänt henne till 
julen. Hon hade en skolflicka som bodde hos henne, på grund av att flickans skolväg var mer än en 
halv mil lång. Ett piano hade hon fått låna och staffli stod framme. Hulda var trött och deprimerad, 
men samtidigt är det första brevet, där hon visar en viss självinsikt. Hon skriver om sina tankar: 
"Åh när det här oförnöjsamma sinnelaget kommer på mig, känns det, som jag iklädt mig ett trångt 
urvuxet klädningslif. Jag kan ej 'röra' mig, ej 'andas'..." 

I den nya omgivningen far hon inte heller den stimulerande kontakt med sällskapsliv och vänner, 
hon upplevt i Sveg. Det lättade att förtroendefullt få ge utlopp för tunga tankar i breven till 
bröderna. Hon kan sedan berätta att hon kände sig nöjd, lycklig och glad tillsammans med 
skolbarnen. Hulda skriver om sig själv, som i en backspegel: 

Ja, du vet, hur jag utbildade mig. Hela f.m. på Semis - hela afton ute med kamrater och gymnasister, 
läste lexorna på tio min.-rasterna, var så odygdig som möjligt under lektionerna, glad i skolan, sur och 
otreflig hemma, tog i alla fall examen vid 18 år ... och så på hösten var jag borta på min l:a kondition. 
Och Gud ske lof, att jag kom bort så snart! 
Sommarlov i Fjällnäs väntade, men först: att odla i sin köksträdgård. Vävstolen väntade, där 

skulle hon väva sitt "Helsingelin". Alma hade varit hos henne, och haft fotoattiraljer med. De hade 
skapat en ateljé, och till brodern sände hon foton. Kunde inte Elis komma? Och ta med alla trasiga, 
smutsiga kläder, hon skulle ta hand om honom. Tågresa Ljusdal-Stockholm kostade 19 kronor. 

Efter sommarens vila började en ny hösttermin i oktober 1894 och åter i Stocksbo "en 
torsdagskväll med lappvantar", den första vintersnön, satte hon sig att skriva till Elis. Den goda 
tanken att ta hand om hans kläder, hade tagit tid, ännu väntade han på strumpor och annat. Hon 
räknar upp allt som hindrat: ny skoltermin, trädgårdsarbete, bärplockning, sylta, safta, 
storrengöring, brödbakning, insaltning med mera. Lärarinnan måste samla in till sitt vinterförråd 
och Hulda var utvilad och ivrig. Brevet slutar -"Här från skrifbordet ser jag elextriska ljuset hos 
Anders Olssons." När fick skollokalerna elektrisk ljus? I breven nämns ingenting om detta. 

Helmer var i Paris. Mor hade skrivit den 11 december och berättat, att hon inte lyckats låna 
pengar åt honom. Hulda hade sänt pengar till Helmer. Från Ljusdal skrev hon till Elis om var de 
skulle fira julen, de var bjudna till moster Ingrid, till Jonas, till Fjällnäs och till Umeå. "Men 
reskassorna! Obs - Zontariffer i Norrland." Tågbiljetten Ljusdal - Vännäs kostade 12 kronor. 

Hulda firade julen i Ytterhogdal och skrev ett nytt brev till Elis den 17 januari 1895. Hon hade 
haft brev från Helmer, som då var i Bonn och hennes vän Edith Kindvall hade hälsat på, två och en 
halv dag hade de kunnat vara tillsammans i Stocksbo. Elis hade skrivit att han sökte arbete. Hulda 
berättar att hon häcklade lin. I breven nämns inte om hon odlat linet själv. Men det spännande som 
hänt var "byastämman" i skolhuset kl. 5 och Hulda beskriver kvällen: "Innan de började kom den 
ena gubben efter den andra in att språka med mig, tills de började. Sist af dem kom Anders Olsson 
in och bockade sig - du vet! Han skulle förkunna sin hemkomst från en Uppsalaresa." 

När byastämman slutat, bjöd Hulda fem av "storgubbarna" på te och smörgås, "det var riktigt 
roligt. Alla voro fina och nyktra". Elis försökte åter fa henne att söka en tjänst i stad, men Hulda 
värjer sig. Stad innebar för henne "förkonstling och stelhet, kyla och låtsad vänlighet, som jag alltid 
erfarit och plågats af i de bildades kretsar." Hon stannade i Stocksbo. Helmer hade skrivit till henne 
från London och Hulda berättar för Elis i brev 26 mars 1896 om detta. 
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Svenska språket var inte "hemspråk" för svenskar som bodde på landsbygden. Man talade sin 
hemtrakts dialekt. En av lärarens uppgifter var att lära barnen tala ren svenska. Hulda berättar för 
Elis: "Jag har mina modiga 50 småttingar att sköta om och detta arbete är mig numera ganska kärt, 
kanske mest beroende derpå, att jag fäst mig så mycket vid barnen och nu ändtligen efter fyra års 
arbete böljar få pli och skick på dem. Nu kan jag åtminstone bli förstådd, när jag talar ren svenska, 
och de sjelfva böljar någorlunda uttrycka sig på samma språk i stället för såsom förr på 'Turkiska' 
och rotvälska. Ja, i korthet skolan går lättare nu." 

Stocksbo skola skulle 1896 få en ordinarie lärartjänst. Hulda ämnade inte söka. Hon visste att 
hon saknade den "andlighet", som präst och trogen församling krävde. På uppmaning av skolråd, 
bybor och andra sände hon ändå i sista stund in ansökan. Trots motståndet från kyrkligt håll valdes 
Hulda till den ordinarie lärartjänsten och fick därmed högre lön. Hon berättar för Elis i brev påsken 
1896: "sitter här som välbeställd ordinarie lärarinna med ved och koföda, potatisland och täppa". 

Något brev om var Hulda vistades denna sommar är inte bevarat. Först i december skrev hon till 
brodern och då gällde det julfirande. Hon ville gärna att Elis skulle komma till henne. Med en 
"kombinerad biljett" skulle han kunna stanna längre tid än en vecka. Elis borde även ta med skidor. 
Då kunde de göra utflykter. I sitt brev från Stocksbo, den 16 juni, 1898 har hon "målat" i ord en 
naturstämning: 

Det är sommarnatt i norden ... ljus frisk grönska på min egen äng, därbakom mörk varm sepia på Vegans 
idag plöjda potatisfält. Så backsluttningen till bäcken med mörkare grönt, stenar och buskar och lador ... 
se'n ån, den slingrande intressanta, som just nu i natten visar sin väg genom den dimblå röken, som här 
och där stiger upp och ger visst lif åt taflan ... Flottkarlarnas eldar glöder och forsen brusar, mäktig, 
fängslande... 
Det var vårterminens sista dag. Hulda var trött och modlös. Helmer skulle vara i Strömstad. Elis 

hade planer på sommarkurs. Hulda funderar i sitt brev. "Frida har nu 2 år qvar, tills hon blir 
lärarinna och jag har nu arbetat med skolan i 11 år." Hur skulle syskonens framtid bli? "Ja, någon af 
Daniel Åslunds barn måste höja sig öfVer medelmåttan, Hör du det! Elis! ... Om jag trifs här 
fortfarande, undrar du - både ja och nej. Kan ej alls med dessa bönder, som på ytan vilja spela 
bildade; de verka oljetryckstaflor, man vänder dem hälst ryggen; men naturen här den fängslar och 
håller mig qvar, likaså de kära, kära skolbarnen." 

Ändå ämnade Hulda söka tjänstledigt ett år. Hon var inte frisk och hade fatt rådet av läkare att 
vila ett år. Till Elis: "Hushålla med krafterna! Och länge lefve ditt ljusa lynne! Så ljus och så lång 
som sommarnatten i norden!" 

Måtte nu bara skolrådet tillstyrka hennes ansökan. Den korta natten ljusnade och Huldas brev 
slutar "Nej se, skyarna i nordost böljar rodna, dagg har fallit och en tätting har utanför i björken 
böljat småprata om morgongryning". Brevet hade s.k. "Francokuvert". Elis uppmanades att bevara 
det, eftersom tillverkning av dylika skulle upphöra i Sverige och "Kom ihåg, att de blir rara för 
Frimärkssamlare". 

Efter midsommar reste Hulda till Strömstad och kunde vara tillsammans med sin bror Helmer. 
Om den vistelsen skrev hon till Elis 15 december 1898 och nämner också att hon fatt vara i 
Fjällnäs, vilat och kunnat sova. Deras farbror Jonas Åslund hade bekymmer. Han försökte sälja 
orgelfabriken i Stockholm och Fjällpensionatet hade haft alltför få gäster, för att vara lönsamt. 

I Strömstad hade Helmer till uppgift att läsa högt ur fackböcker och tidskrifter för den gamle, 
blinde professor Nils Peter Hamberg. När Hulda nu efter många år mötte sin bror, kände hon och 
såg hur han förändrats och hon var oroad och besviken. Helmer föraktade allt familjeliv, "till stor 
skada för honom sjelf. Han stöter ifrån sig alla människor (utom flickor) genom sitt i hög grad 
nonchalanta sätt". Hon hade sett hur han slarvade med sin klädsel och ibland smitit ut för att måla, 
fast Hamberg väntat. Hulda hade då börjat högläsning i sin brors ställe och ofta suttit och samtalat 
med professor Hamberg. 

Elis hade fått stipendium och befann sig i Italien, på Capri. Hulda skrev 1898 en julhälsning till 
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honom och berättade att Hamberg sänt henne en guldklocka, som tack för sommarens hjälp. Hon 
hade fatt tjänstledigheten beviljad och sökt läkare för "reumatisk värk" i ryggen. Orsak till hennes 
sviktande hälsa var tuberkulos. Som tidigare nämnts var denna typ av tuberkulos då inte allmänt 
känd och de sjuka möttes inte alltid med samma förståelse, som de vilka drabbats av 
lungtuberkulos. 

På Elis uppmaning vistades Hulda sommaren år 1899 en månad i Visby och bodde där trivsamt 
hos jägmästare Sylvan. Både systern Alma och Elis fick vykort, där hon glatt skrev om utflykter 
och möten med bekanta. Hulda slutade sin lärartjänst i Stocksbo, möjligen för att längre 
tjänstledighet inte beviljades. Hon förlorade sina inkomster och blev beroende av familj och vänner 
för sitt uppehälle. 

Under hösten år 1900 vistades Hulda i Härnösand hos systern Alma och hennes man. 
Vårterminen 1901 hade hon ett vikariat vid Ragunda skola och sökte under sommaren vård vid 
ortens kuranstalt. Därifrån reste hon till Mörsil i Jämtland. Mörsil sanatorium var privatägt. Under 
1901 uppfördes Österåsens sanatorium, nära Sollefteå, avsett för medellösa patienter. År 1901 var 
Hulda Åslund fortfarande mantalsskriven i Umeå, vilket kan ha varit ett hinder för henne, att söka 
den vård hon kunde ha fått på Österåsens sanatorium. Sjukvården vid det privata Mörsil sanatorium 
blev dyrbar, trots att Hulda aldrig var sängliggande patient. 

Dock antyds i hennes brev från Mörsil att hon av personliga skäl ville stanna i Mörsil, även om 
det gjorde henne ekonomiskt beroende av familj och vänners välvilja. Ett nödrop kom till Helmer 
den 10 augusti 1901 - "Nu har jag slut med pengar och kan ej betala för mig nästa vecka, ifall jag 
reserverar respengar. Och inte vet jag heller hvart jag skall ta vägen. I Högdal kan jag ej fa sådan 
mat jag behöfVer etc. Tror du Elis kan hjälpa mig." 

Elis Åslund var gift och bodde i London. Liksom Helmer var han ung okänd konstnär med små 
eller inga inkomster. Till syskonen hade han skrivit och berättat att hans makas arbetsgivare betalat 
en större summa för en av Elis målningar, underförstått - ett bidrag till de ungas bosättning. Hulda 
kände till detta, men ville inte i sin egen krissituation inse sanningen. Hon skrev till Elis och bad 
om hjälp, de 200 kronor han sände räckte inte till hela skulden. Hon måste även ta undan pengar till 
nya kläder och 20 kronor till hyra. I utkanten av samhället hade hon hyrt ett oeldat rum, men måste 
senare flytta till bostad närmare sanatoriet. 

Det är i ett brev till Helmer, skrivet i Mörsil en söndag hösten 1901, som hon redogör för allt 
detta. "I morgon skall jag gå upp till dokt[orn] och låta undersöka mig för 3:je gången se'n jag kom 
hit." Naturligt nog var hon deprimerad eller "oförnöjsam", som hon själv uttryckt det i tidigare 
brev. Till Helmer skrev hon om alla mörka tankar, om den gamla bitterheten mot Mor och syskon 
som tärde. Ett brev med 10 kronor från Mor Sofia blev ett problem - sända åter, kasta eller behålla 
och vara tvungen att tacka henne. Men att skriva ned dessa tankar på papper lättade. När hon fått ge 
utlopp för "onda tankar", kommer hon till slut att tänka på Helmer: 

Hur mår du själf? Var rädd om dig och tro ej att något organ är oangripligt... så får jag då tacka dig så 
hjärtligt, att du nu sträfvar för mig också därnere ... för din egen ... skull vill jag hoppas, att det lyckas 
någorlunda, ty jag vet också, att du med glädje vill hjälpa mig ... hvad du ger kommer i alla fall att bli en 
verklig uppoffring. 
När Helmer sänt henne pengar före julen 1901, skriver hon till honom "Tack skall du ha du goda 

själ, för hvad du sände mig nu igen! Du ger ej 'tionde' utan hälften. ...Kamrern far ingenting alls af 
detta, utan lämnar jag så mycket jag kan till dokt. Helledays, där jag är skyldig 80 kr[onor] för 
rummet." 

Elis erbjöd en målning som betalning, men han var inte den ende konstnären, som ville betala 
vård med konstverk och läkaren kunde inte godta förslaget. Hulda skrev ett julbrev till Elis den 20 
december 1901 och tackar för att han försökt hjälpa henne. Hon skulle försöka låna pengar på sin 
livförsäkring, det kunde bli 300 kronor. 
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Du undrar naturligtvis] att jag ej svarat förr på dessa angelägenheter. De blefvo ej afgjorda förr än i 
måndags och sedan har jag ej haft ett frimärke. Kamrern har, troligen på grund af min skuld, varit sådan 
emot mig, att jag ej velat be honom om en tjänst, men nyss fick jag litet pengar från Helmer, så att jag 
åtminstone kan låta höra af mig i jul. Och apropos Helmer far du ej vara så sträng. ... om han sedan blef 
nedtryckt af bekymmer, så vet jag af egen erfarenhet hur omöjligt det är att meddela sig. Du Elis, har 
nog fatt en starkare natur både till kropp och själ och kan visst inte riktigt förstå våra svagheter. 
Skulden till läkare och sjukhus ökade. Från sina släktingar i Högdal fick Hulda erbjudande om 

lån, men "kanske bättre vara skyldig andra människor än släktingar", funderar hon i sitt brev till 
Helmer och nämner även till honom möjligheten att belåna en försäkring. 

Efter nyår 1902, skrev hon sista bevarade brevet till Helmer. Först tackar hon för hans omsorger 
och för hans nyårsgåva. Den hade gjort det möjligt att göra avbetalning på skulderna. Sanatoriets 
ledning och läkaren begärde dock att fa ett bestämt besked om hur hon tänkte betala sin skuld. 
Hulda undrar; skall hon be läkaren skriva till Elis, men har hon någon rätt att fordra mer hjälp av 
Elis? Hon hade fatt julbrev från Mor Sofia, som berättat att Elis skulle måla i Skottland och att 
Frida hört från Helmer om Huldas plan att fira jul i Föne. Den sista uppgiften gjorde Hulda mycket 
upprörd: 

"Om du visste, hvad jag blev ond icke ledsen som vanligt utan riktigt ordentligt förargad", både 
på Helmer och på systrarna, de hade svikit hennes förtroende, när de nämnt om detta för Mor Sofia. 
Nu kanske Mor och syskon skulle tro "att jag från det åsyftade hållet borde kunna påräkna hjälp, 
men det är ett stort och förargligt misstag, ty ingen af oss kan göra det minsta anspråk på varandra; 
det är ett vänskapsförhållande fastän i hög grad förtroendefullt", skriver hon. När hon i detta 8-
sidiga brev kunnat fa utlopp för allt, som gjort henne så upprörd slutar hon sitt brev: "Tack, käraste 
Helmer för att du nu farit dit ned egentligen för min skull och där måst bråka och gå an med folk för 
att kunna fa ihop något åt mig ... Tack för allt och hälsa Snällman från din innerligt tillgifha syster 
Hulda. 

Det sista året bodde Hulda hos sin moster Ingrid i Högdal. Julen 1902 insjuknade hon akut under 
sitt besök på Gästgivargården i Älvros och fick sedan vård på Svegs sjukstuga, där hon avled den 
21 mars år 1903 i Sveg och begravdes på Svegs kyrkogård. 
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BREVEN FRÅN FRIDA 
Familjen 1890 -1911 
Frida Åslund var den yngsta av Daniel Åslunds barn. Hon slutade vid seminariet i Umeå våren 
1900 och böljade provåret som lärare höstterminen samma år vid Vägskälets skola, Hedesunda. 
Vårterminen 1901 tog hon examen vid Folkskoleseminariet i Umeå. Från år 1908 till sin död 1937 
tjänstgjorde hon vid Ängsbackaskolan i brukssamhället Horndal, mellan Krylbo och Storvik i södra 
Dalarna. Frida böljade tidigt som författare, vilket nämnts i de brev Mor Sofia skrev till Elis. Fridas 
minnen från barndomsåren i Umeå är bakgrund till böckerna Folke och Frida, Frida i Per-
Nilsgården och Tiden går. 

Den första boken om Folke och Frida utkom år 1925, miljön är småstaden Umeå före branden. 
Berättelsens Folke var yngre bror till tonsättaren Vilhelm Peterson-Berger, som ännu i 90-årsåldern 
erinrade sig en del av äventyren tillsammans med Frida. Andra boken om Frida, utgiven 1928, 
berättar om hur Frida upplevde den brända staden och allt som hände dem sedan. 

Med jämn och prydlig skolstil skrev 11-åriga Frida den 29 december år 1890 en nyårshälsning 
till Elis och tackar för julklappar. Hon sände med sitt höstbetyg och det pryds av 5 AB, 6 B+, ett B i 
räkning, A i Uppförande, men litet oväntat, ett B i Flit. "Snälle Elis", skriver hon 1894, 30 oktober, 
och berättar att hon under sommaren gått konfirmationskurs på Backen. "Så nu har lilla syster 
blifvit 'stor', men icke förty får hon ändå heta 'Gris' af morbror Teodor och 'Vippen' af storsyskon." 

Drömmen just då var att fa gå ut och måla med oljefärger. "Det skulle vara så liffens", fast ute 
var det 30 grader kallt och fint slädföre ut till Backen. Alma skulle komma hem med tåget till 
Vännäs och det äventyret återkommer hon till i kapitlet "Häggda dej, Frida!", i boken Tiden går, 
utgiven 1932. Samma tonårsspråk använde hon även i februari 1896 i brev till Elis som skulle på 
utlandsresa. Tillsammans med mamma hade Frida varit på en bjudning - "Rysligt mycke folk och 
rysligt schangtilt. Hade vådligt lifVat där." 

Två år senare, 19 december, 1898, är det den blivande författaren, som debuterat med en novell. 
Frida skriver till Elis: 

Jag har skjutit upp i det längsta ty jag tänkte näml[igen] fa sända julnumret af Sundsvallsposten, där "På 
kyrkfärd" finnes på samma gång såsom julklapp ... Den kom ändå in i tidningen fast jag ej tänkt sända in 
den. Saken var den, att samma kväll, som jag var på gymnasiebalen fick jag dit på gymnastiken bref från 
Sundsvall, med begäran att jag skulle sända bidrag till dess julnummer, så jag sände den, hade ingen 
annan och det var brådt med tiden... 
Sofia Åslunds kommentar i ett tidigare citerat brev till Elis, om hur "Fridas ganska nätta bitar" 

kom till, verkar träffande. Åskådligt skildrad är också fortsättningen i Fridas brev till Elis: 
Du skall tro att här är det godt att sitta och skrifva bref. Alma står här inpå mig och spikar, håller på att 
kläda öfver en stol, i nästa rum håller hjälpmadamen på att fräsa och skura, i köket rullade just en 
vattenpanna från spiseln ner och gjorde sällskap med kaffepannan i spisvrån dit den sistnämnda nyss 
med buller och bång reste. Och... Bäckman håller på spela ljuvliga toner därinne på sitt dragspel. Har jag 
ej sällskap så säg! 
Man julstädade och väntade att Helmer skulle komma och stanna ett par veckor. Frida hade mer 

att berätta. Vid avskedsfesten på seminariet när det lästes ur deras elevtidning, "i hvilken jag 
skrifvit alla bitar utom en", hade en av lärarna "känt igen min stilisering" och avslöjat Frida som 
författaren. Hon hade fatt beröm för sina bidrag. 

Under första lärartjänsten vid Vägskälets skola, Hedesunda i södra Gästrikland, kom hon att lära 
känna dåvarande intendenten vid Nordiska museet, Edvard Hammarstedt. Deras gemensamma 
intresse för fornsaker ledde till att Frida Åslund lovade hjälpa till med insamling av föremål som 
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skulle kunna bli ett "Hedesundarum". I museets brevarkiv har 11 hittills okända brev från Frida 
Åslund till Edvard Hammarstedt bevarats. Eftersom Fridas insatser inom fornvården tidigare ej 
uppmärksammats, redovisas även dessa brev här efter breven till familjen. 

Mellan äldste brodern Helmer och Frida farms en nära och förtrolig kontakt. Helmer skrev sällan 
brev, men sände henne tättskrivna, innehållsrika vykort från sin många olika uppehållsorter. Frida 
bevarade dem och de finns i den nämnda "Horndalskartongen". Av Fridas brev till sina syskon har 
endast ett fåtal bevarats. 

Från Vägskälets skola skrev Frida till Helmer den 2 april, 1901 om Elis giftermål. Brevet är svar 
på samtal med Helmer om flickan som var modellen i hans naketmåleri, hon skriver "Heders för 
tjopsbrefkortet till Maja." Frida hade rikligen uppvaktats på namnsdagen, men undrar "Hur går det 
med mitt undersköna porträtt? Med mitt charmanta blåa hår, som jag ej höll på att komma 
helskinnad från H[ärnö]sand för." [Helmer Osslund, porträttet "Röda lockar".] 

Frida hade besökt släktingar i Uppsala. Hon skriver om sina nya vita möbler, men gör Helmer 
besviken, den utlovade "Osten kan du ej fa för getakräken mjölka ej nog mycket, men snart. Hälsa 
Källbom från Frida". Denne man hade ingripit till Helmers förmån i gästgivargården, Järvsö. Den 
2:a februari var Elis' födelsedag och Frida satte sig att skriva till honom och hans fru Emy år 1902. 
"Därute håller vinterdagen på att ljusna, det morgonröda syns ofvan åskanten mellan tallstammarna. 
Man blir verkligen så frisk till kropp och själ i sådan trakt med skog och sjö och lugnt och säkert 
folk." Hon fortsätter sitt brev med upplevelserna i Umeå under jullovet, då hon blivit bekant med 
Karl Tirén, konstnär och folklivsforskare. Frida berättar: 

En av de trefligaste bekantskaper jag gjort på sista tiden. Han bor hemma i Umstan i ett par vackra, 
fantastiska rum högt uppe i ett torn i ett nybyggt hus-åbäke. Där har han brasbjudningar med kaffe och 
musik, lika härligt begge delarna, ena stund vefvar han på kaffekvarn och den andra stunden är han 
glömsk af allt, inne i härliga tongångar på sin fiol lika intensiv i allt. Han var eld och lågor öfver din 
paristafla, påstod att den allt tålde dagsljuset. Han skall i den närmaste framtiden öfverge järnvägen och 
helt ägna sig åt konsten. 
Till Uppsala hade Frida tre timmars järnvägsresa och besökte ibland sina anförvanter, familjen 

Häggbom. Både Elis och andra retades med Frida om den "braa" fästmannen och denna gång 
svarade hon med ordstäv: "Ånej, stannar nog här en stund, sad räven, satt fast i saxen." Bildlikt 
stämde det. Hennes försök att få en vikarie den vintern hade inte lyckats, hon "satt fast i Vägskälet", 
och ute hade det blifVit yrsnö, "som går alldeles vågrätt... därinne i skolsalen hör jag ungarna gå 
och 'Låna eld'. 'Får jag låna eld? Gå till granngårn!'" En gammal lek, som levde kvar länge i olika 
versioner. 

Liksom sin syster Hulda upplevde Frida en isolering från kulturliv och intellektuell stimulans 
samt även svårigheten att få naturlig kontakt med ortsborna. En god vän hade hon funnit, den gamle 
kolaren, som bodde några kilometer från samhället. Med honom pratade hon fritt. Även andra 
orsaker bidrog till att hon sökte komma bort från sitt Vägskäl och vårterminen 1903 sade hon upp 
sin tjänst där. Hon hade fått anställning som lärare vid Stavsjö bruk, Södermanland och tillträdde 
tjänsten i början av oktober. Ett par vykort till Elis och Emy i London visar en bild av skolhuset och 
en vy från parken i brukssamhället Stavsjö. 

Frida bodde inte i skolhuset, utan var inackorderad i familj. Hon kom därför snabbt att dras med 
i brukssamhällets livliga sällskapsliv med kalas, utfärder med släde under vinter och hästskjuts eller 
båtturer under sommartid. 

Hennes syster Alma reste med ångbåten "Västerbotten" till Stockholm, för att besöka sin make 
och systrarna kunde då fa träffas. Det blev även trevliga kvällar i Stockholm med vänner, som 
Fritiof Sandman, Anna och John Vinge, Hock och andra. Alma var glad, hon hade fatt ett bra arbete 
och en egen bostad i Umeå med moderniteter, som vattenledning och elektriskt ljus. Det var i "östra 
stan", inte långt från mammas bostad. Mor hade färre inackorderingar. Elis skilsmässa hade 
överraskat dem, men skandal tänkte ingen på. Om allt detta skrev hon till Elis den 17 augusti, 1904 
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Bild 9: Bokomslag till Frida Åslunds barnbok Frida i 
Per-N ils-Gården, Sthlm 1932. 

Bild 10: Målningen "Backens kyrka" av Frida Åslund. 
Västerbottens Museum. (Vbm 16.960). 
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och slutade med reflektionen: "Ja int för att jag förstår mycket på'at, men nog ska det vara bra 
kusligt ändå att vara bunden och det är därför som jag dragit mig för de två som varit nog hyggliga 
att vilja ha mig med genom lifVet". Denna Fridas fundering fick betydelse i det som sedan hände 
henne och som hon berättar om i ett 16 sidor långt brev till Elis den 7 juli, 1907. Frida var lärare i 
Stavsjö skola till 1905. 

Försommaren år 1907 följde Frida och Alma sin mor till Sofiahemmet i Stockholm, där modern 
genomgick en svår operation för en svulst i käkbenet. När Frida skriver, var de tillbaka i Umeå och 
mamma sitter ute i den sommargrönskande trädgården och har det skönt. Även för Frida hade det 
varit besvärliga år. Hon hade fastnat i en oönskad förlovning, drabbats av en svår förkylning med 
följdsjukdomar, personlig kris, återsänt ring och så till slut fatt vård och vila hos morbror Janne i 
Linköping. Tjänsten i Stavsjö måste hon sluta, men hade sedan fatt ett vikariat vid Menhammars 
skola, på Eckerö, där hon "var så bums inne i sällskapslifVet igen ... ute på Eckerön finns många 
stora herrgårdar där det gick muntert till och [alla] ville visa 'norrländskan' svenskt herrgårdslif'. 

Tiden på Eckerö inspirerade Frida att sedan skriva de tre romanerna Katrina-Anna, Bangkeholm 
och Carmen Bangk. Fridas brev fortsätter. Hon hade träffat sin bror Helmer i Stockholm och 
berättar för Elis: 

Helmer var ett par dar och surrade i Stockholm på genomresa till Gefle där han hade någon beställning. 
Han säljer lite men anses i allmänhet för dyr. Han är 'vådligt gormig' hör aldrig på hvad en annan säger 
utan surrar iväg och retar upp sig innan han fått reda på en sak så man ibland får skrika allt hvad man 
orkar åt honom innan han hör sakens rätta natur och lugnar sig. Efter jul var han i St[ockhol]m ett ryck 
och se'n efter han då träffade mig grälade han på mig i 4 timmar i sträck af orsaker som jag ej kommer 
ihåg och som redan då var mig dunkla. 
En orsak var att Frida åt lunch tillsammans med sin förre fästman. Till hennes förvåning blev de 

båda herrarna vänner, när de senare möttes. Det blev sen supé, och Frida hade bekymmer med "att 
fa dem bryta upp och skiljas på nattkröken". Frida skriver eftertänksamt: "Han är en underlig natur, 
Helmer lättrörlig som jag ej sett någon tror jag, bråkig och mångordig utan återvändo och vek till 
gråt å andra sidan. Varför sådan mån tro. Jag är nog häftig jag med som en fräskatt, men far ej 
ordrikedomen och väl är ju det." 

Under sommaren i Umeå hade Frida vandrat längs älvstränderna mot Norrfors och målat 
akvareller. Glatt förvånad skriver hon att några sålts. Eckerötiden var slut, hon sökte ny tjänst bl.a. i 
en skola i Näsby och inbjöds att besöka ingenjör Carl Robert Lamm, Näsby slott. Det blev en 
överväldigande upplevelse av konst och kultur. Men den tjänsten hade många sökande. Frida sökte 
till andra skolor och vågade inte vänta på besked från Näsby. 

Så kom hon 1908 till brukssamhället Horndal i södra Dalarna. Omgiven av trädgård och park låg 
Ängsbackaskolan, där Frida fick en trevlig bostad. Hon trivdes där och stannade. Elis Åslund var 
omgift och bodde en tid i Leksand, syskonen kunde umgås och brevutbytet upphörde. 

Från Ängsbacka skola skrev Frida till Helmer sensommaren år 1910. Han hade sänt pengar, som 
hon fördelat. Frida Åslunds debutbok, Katrina-Anna, utkom på Bonniers förlag våren 1910. 
Förlaget betalade 200 kronor i honorar, med hänvisning till att det var ett debutarbete. Bonniers 
köpte även en novell för sin månadstidning. Frida hade tid att skriva och mycket att berätta för 
Helmer. Hon hade kontakt med en gammal Umebo, och fortsätter: 

Tant Rosina Johansson, till hvilken jag var upp i Stockholm ... skulle sända mig 'ränningen' till en 
roman, som hon hade hört för 5 år sedan i Degerfors i Västerbotten. Det var franska emigranter, som i 
början på 18 hundratalet förvirrat sig dit upp. Han blef'kollega' vid Lancasterskolan i Umeå och sedan 
bosatt i Degerfors. 
Den "ränningen" blev så småningom boken om Främlingsfolket i Degerforsa, som publicerades 

år 1929. Från Storlien skrev Helmer ett vykort och tackade henne med ett "Bravo!" för boken 
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Bangkeholm, som utkom 1911 på Gebers förlag. Under sommaren hade han bott och målat på 
Högbondens fyrplats och i Nordingrå. Syskonens avhållne morbror Janne Linder, Linköping, dog 
vintern 1912. Helmer var då i Tyskland för att ordna utställning i Berlin. Frida skrev till honom den 
13 april och berättade om morbrors sjukdom och om begravningen: "Jordfästningen var mycket 
högtidlig med bl. a. en kör som inöfVat en dödssalm, som fru pastor Linder diktat och prästen 
komponerat melodi till och som sjungits vid många Lindrars grafvar." 

Halva honoraret för Bangkeholm hade hon fatt och hoppades på resten. Tredje delen, Carmen 
Bangk, var planerad och under våren skulle hon ha detta manus klart och om honoraret kom, skulle 
hon resa. Frida hade roligt, "eljest tror jag aldrig jag roat mig i hela mitt lif så mycket. 
Sällskapsteater och baler och danser hela vintern igenom". Hon hade bjudits till bruk och 
herrgårdar, deltog i ett livligt sällskapsliv och hade funnit vänner. "Jag njuter af allt", skriver hon, 
även om skolan var krävande. "Nu mörknar det och nu skall jag sluta. Hoppas detta brev når dig ... 
många hälsningar från Frida", slutar brevet till Helmer, hennes sista bevarade brev till familjen. 

Frida Åslunds systerdotter, Elisabeth Bäckström, har berättat, att Frida hämtade uppslag till sina 
noveller och romaner ur episoder och händelser, som hon hörde berättas. Kom någon till henne med 
en bra historia kunde Frida betala 10 kronor. Miljö och människor i berättelsen Gertru från 
Svartliden, utgiven år 1934, bygger på Frida Åslunds minnesbilder från vistelser hos morbrodern i 
Lövlund och Granlund, Vilhelmina. Den första romanen Katrina-Anna däremot har självbiografiska 
inslag, berättade Elisabeth. 

Frida var också ett stöd för sina syskon. Hon var den enda av dem, som hade regelbunden 
inkomst. Många mat- och klädpaket sändes till syskonen under första världskrigets hårda år. 
Hennes hem i Ängsbackaskolan stod öppet för syskonbarnen. Fridas äldre syster Almas dotter, 
Elisabeth, och hennes kusiner minns härliga sommardagar i skolans park och trädgård. Det var 
Frida som ingrep och hjälpte sin bror Helmer att klara den svåra situationen under de perioder när 
hans hustru vårdades för tuberkulos och Helmer hade svårt att ta hand om sina bam, Erik, Per och 
Anna-Stina. 

Edvard Hammarstedt 1900 -1911 
Under uppväxtåren i Umeå hade Frida Åslund tidigt lärt känna hantverkstraditionen. Stadens brand, 
år 1888, som hon upplevde i 9-årsåldern, kan ha bidragit till hennes intresse för att i Hazelius anda 
vårda de gamlas arbeten. När hon som ung lärare kom till Vägskälets skola och gick på 
upptäcktsfärd i omgivningarna, såg hon hur man slängt ut gamla vackra möbler och husgeråd på 
skräphögar och ersatt dessa med moderna industriprodukter. Frida var gladlynt och företagsam och 
kom snart till tals med människor i sin nya omgivning. 

Denna höst gjorde dåvarande amanuensen Edvard Hammarstedt (1861-1939) en resa i 
Gästrikland. Han skulle för Nordiska museets räkning samla äldre föremål till ett planerat 
"Hedesundarum". Han mötte den unga lärarinnan, som delade hans intressen för fornsaker och gav 
henne i uppdrag att söka föremål och att göra en uppmätning av ett par gamla byggnader. 

Julen år 1900 besökte Frida sin syster och svåger i Härnösand. Därifrån skrev hon första 
rapporten till Hammarstedt den 27 december, 1900. Först ett hjärtligt tack för den bok hon fatt, 
sedan att hon med Hammarstedts "brev i handen" gått till byggnaderna "Kjersmanbo" och beskriver 
dem: "Stugan" hade haft skorsten, fönstren, gavelfönster med blyinfattade rutor, ursprungliga tjocka 
portar, stenfot av lätt sammanfogade kullerstenar, näfvertak etc. och hon mätte upp husens storlek i 
fot och tum. Förteckningen vittnar om hennes sakkunskap. 

Under hösten hade hon gjort förfrågningar i byn och fatt löfte om så många föremål, att det 
borde vara tillräckligt för "Hedesundarummet". Men, skriver hon ".. .att samla. Det tror jag nog går 
bra - värre blir det nog med bidraget till nästa årsskrift". Vintern blev snöig och kall, tidig vår kom 
med vårflod och avstängda vägar. Hennes samlarresor måste vänta till dess vägarna blev farbara. 
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Sedan kunde hon för Hammarstedt presentera en lång lista över föremål, en del var gåvor, annat 
fanns att köpa. På hennes lista finns; en spismur med häll från 1600-tal, brudpall av älghorn, mans-
och kvinnodräkter, olika konstvävnader, skåp, husgeråd m. m. och hon undrar "var det därmed 
färdigmöblerat? Hur blir det förresten med alltihop?" Vid de frågorna i hennes brev har 
Hammarstedt noterat: 1 — Valbo-Hedesundastugan". 

Frida återkom till sina frågor i brev från Umeå 16 juli, 1901. Hammarstedt hade sänt henne brev 
och mera litteratur att läsa, men hennes fråga stod kvar, vad skulle hon göra med allt hon samlat? 
På skolans tomt fanns en tom bod, borde inte den duga tills vidare, undrar Frida. Hennes samlande 
väckte intresse bland ortsborna och hon hade fatt tips om fler intressanta föremål. 

I Nordiska museets redogörelse, år 1902, står noterat att den av Frida uppmätta "nystugan", med 
väggmålningar av bröderna Hans och John Viksten, som gåva av Söderfors Bolag överlämnats till 
museet och att Edvard Hammarstedt i september 1901 övervakat nedtagningen av stugan. Dräkter 
och andra föremål från området, som museet förvärvat är även omnämnda. 

Titlar, som t.ex. "Herr Amanuensen" passade inte in i Fridas stil. I nästa brev prövar hon med 
"Kära farbror", när hon skriver från Linköping efter nyår 1903 och skall tacka för den bok 
Hammarstedt sänt henne. "Tack snälla farb - (äsch, får jag inte slippa, för jag är inte så hämskt 
blåbarn?) Tack snälla du för den!" Då blev det med ens lättare att skriva. 

År 1902 hade Frida utsetts till Nordiska museets ombudsman inom sitt område. Så många nya 
föremål hade hon inte funnit, vintern hade hindrat hennes resor. Dessutom ämnade hon söka ny 
tjänst för höstterminen. Frida drömde om att fa syssla mera med skrivandet. Hennes novell 
"Dagsregn" hade publicerats i tidskriften IDUNnr 1 och 3, årgång 1903. Brevet fortsätter: "Men 
det blir nog intet af med något kulturhistoriskt sådant. - Sånt känner jag man ska ha hämskt god tid 
till - först att fa fakta och sen att hålla sig till dem. Och ser du - jag och fakta...". 

Frida är inte ensam om den erfarenheten, speciellt det senare är en stötesten när man skall 
redogöra för något. Den nya lärartjänsten kom som nämnts att bli vid Stavsjö skola i Södermanland 
och flyttningen dit gjorde att Frida slutade som ombud för Nordiska museet i södra Gästrikland. 
Hon reste under sommarlovet hem till Umeå. Brevet till Hammarstedt är skrivet under vistelsen där. 
Hennes funderingar om museitjänst eller tidningsskriveri i Stockholm fick vänta. 

Brev från åren 1905 till 1910 saknas, men 1911 skrev hon till "Bäste Edvard" från 
Ängsbackaskolan i Horndal. Hammarstedt hade sänt henne mera litteratur att läsa och Frida skriver 
och tackar honom. Det är folkskollärarinnan Frida, som berättar om en "skolfrökens" brådska vid 
slutet av vårterminen och examensdags. Brevet fortsätter: 

sista läsmånaden då allt skall klaras i varjehanda till examen, alla böcker föras, allt i den stora 
trädgården sättas, bykas, storstädas uppe i våningen och bakas för att den stora dan emottaga alla fina 
herrskap och präster och elände och dessutom har nästan hvarenda nattkrök sällskapslif af ett eller annat 
slag ... Du ska tro att här är ej samma idylliska frid som i Vägskälet. Först och främst bor jag i ett fint 
Schweizergeister slott med trädgård och park i kring ... stora shangtila rum ... nu är jag glad att jag ej 
kvarstannade i något Vägskäl... Om du visste vad jag har det bra och trevligt här på Ängsbacken. 
Allehanda gröna träd och gräsmattor att ligga och moja sig på, och frukter också bara de blir färdiga och 
så en hel hoper av trefligt och fint folk att vara med ... I en matvrå i min stora sal går en lång grön 
vinkelhylla, där j[ag] har uppradat alla gamla träsaker och roligheter, som jag samlat ifrån Vägskälet och 
allt intill nu. Den gamla kärleken är kvar, fast jag kanske eljest blivit tämligen olik mig. Kanske inte 
ändå. 
Frida hade fatt kallelse till medlemskap i Sveriges Författarförening, men det var dagen före 

examen och därför hade hon inte haft tid att bli "i högmodsandens våld". Under våren skulle Frida 
"ha ihop en bok. Om inte lättjan har ihop mig". Brevet slutar med hälsningar och tack "från vännen 
Frida". 

Sista bevarade brevet från Frida Åslund till Edvard Hammarstedt skrevs under sommarferierna 
den 2:a juli 1911. Till "Bäste Edvard" ett vänskapligt och resonerande brev. Hon böljade brevet 
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med hur det är att möta ilska utan att veta orsak, som när en förtörnad redaktör skrivit om en 
dubbelpublicerad novell, eller: 

Det finns nå gamla fröknar här som basar ut på mig rätt som det är, och jag ingenting vet och tror att jag 
är så ogement riktig både i kläder och tal och uppförande - så får jag mig en dosis vetande om hur jag 
bör vara. Jag har ju t.ex. gått eller talt med en karl till äventyrs - och sedan så är det rena rabaldret... Du 
förstår, att själv är jag en fridens ängel, som namnet anger, utom ibland.- Du, Edvard, din faberkritik har 
du inte mycket glädje af. Tag och ändra a till o i första ordet af bemälda rad, och den skall falla ned som 
en pannkaka. Ja, i bokhistoria där är jag med på allt kif å lif och där ger jag inte tappt, så där får du gå 
på, jag ska försvara mig - Skam på den som ger sig! 
Hammarstedt hade troligen anmärkt på ett ord i Fridas text, men i hennes brev har han markerat 

dessa rader med ett stort "Bravo!". Frida hade läst en del skrifter hon fått från Edvard Hammarstedt 
och kommenterar detta: 

Ser du, att folk verkligen vet någonting och kan någonting väcker min djupa beundran. Jag, som bara 
hittar på och far fram, och vet om fakta inte ett smack. Därför är jag ock högfärdig, öfver att jag känner 
dig. - Vi ska äta potatispalt till middag i dag: Det är en vesterbottensmat som inte ni sörlänningar har en 
aning om. Jag är mycket hungrig och palten är färdig, så nu skriver jag inte mer, - Ja, farväl då. Tillgifna 
Frida Åslund. 
Nordiska Museets nämnd meddelade: "Till erhållande av Hazelius-medaljen, att utdelas den 30 

nov. 1926, far jag härmed efter samråd med museets intendenter föreslå följande personer, vilka 
under senaste året gjort museet goda tjänster, nämligen:... Fröken Frida Åslund, Horndal." Vid 
samma tillfälle fick även skribenten Carl Larsson i By, By kyrkby, denna medalj. De var båda med 
i den grupp konstnärer, författare och av kultur intresserade människor, som arbetade för 
folklivsforskning och bl. a. bildat Johan Olov-sällskapet till minne av författaren Johan Olov 
Johansson. 

Att Frida Åslund dessutom var en mycket omtyckt lärare, har flera av hennes elever berättat för 
mig. I sin undervisning arbetade hon efter pedagogiska idéer, som var nya för den tiden. Ett bevarat 
foto visar henne tillsammans med eleverna under en lektion ute i skolans park. De bevarade 
vykorten med motiv från svenska orter och från andra länder bär spår av att ha tummats av många 
barnahänder, under lärarinnans lektioner i geografi. 
Efter en tids sjukdom avled Frida Åslund på Falu lasarett den 4:e oktober 1937. Hennes 
författararkiv överlämnades till Forskningsarkivet i Umeå 1980 av Elisabeth Bäckström. 



BREVEN FRÅN ELIS 
Från det Helmer Osslund lämnade hemmet i Umeå år 1886 hade han inte något eget hem, förrän 
han år 1913 gifte sig med Dagmar Wassmuth. Ändå har han under alla resor och olika bostäder 
bevarat två brev från sin yngre bror Elis, vilka varit viktiga för honom. Det första skrevs den 9:e 
mars år 1887, när Elis som 15-åring böljat konfirmandundervisning för pastor Ekström i Umeå. 

Elis brev har vissa drag gemensamt med sin fars, Daniel Åslunds, berättelser i den tidigare 
nämnda En Tokbruses Memoarer, med minnen från skoltiden i Härnösand. Pastor Ekström hade 
gett dem svåra läxor: "2 bud i katekesen, 1 kapitel i Johannesevangeliet, samt 2 salmverser", skriver 
Elis, men övergår till mer spännande händelser och berättar för Helmer: 

Jag tror jag går till det viktigaste i det här brefvet. Inom gymnasieföreningen har det uppstått split[?] och 
osämja (jag är ej med i föreningen)... mellan volontärerna Grahl, Alsterlund ... och några andra å ena 
sidan, samt alla de andra å den andra sidan. Gräl å slagsmål ha ej varit ovanliga företeelser nu för tiden, 
men allra värst var det måndagsafton ty då fick Dahl (den yngste) o Strinnholm, så grundligt med smörj 
att de ej vilja ha mer. Den där Grahl o Johan L. böljade klå på dem för gammal vänskaps skull o då må 
du tro att det vankades brända bullar. Grahl skötte om Dahl å Sch. om Strinnholm. Enligt hvad jag har 
hört har Dahl fatt näsbenet krossat o Strinnholm fått en rispa öfver läppen. I afton är det kollegium om 
det där o jag har varit o kikat på dem uppe i stegen utanför. När jag först var dit var Bergman inne som 
vittne, o andra gången var Ruthberg framme i samma ändamål. På andra sidan om landshöfdingen sutto 
rektor och lektorerna. Pahl han satt och skref allt hvad han hann. Det förstås det gjorde alla lärarna 
också. Sen vet jag inte någe mer om det, men du får väl höra utförligare nästa gång. 

Elis var klubbmästare i nykterhetsföreningen. Där hade varit aftonunderhållning med både mat 
och dans. "Jag var med i vefva vadmal, skära hafre o flera andra danser," berättar Elis, som den 
kvällen inte kom hem förrän klockan ett på natten. 

Det andra bevarade brevet från Elis till Helmer skrevs midsommardagen år 1905. Helmer hade, 
efter en lång vistelse i en isolerad bygd i Härjedalen, rest till Kiruna, utan att före avresan ha betalat 
för rum och uppehälle hos den gamla kvinna, i vars hem han fatt bostad. Delar av brevet har 
tidigare citerats i samband med Helmers resa till Sveg i slutet av år 1904. Brevet bär spår av att ofta 
ha vikts, det är söndrigt och texten har fuktskador, som gör ord oläsliga. Det Elis skriver till sin 
äldre bror Helmer är intressant och därför av vikt att ta med i denna brevrapport. 

Käre Helmer. Just fått ditt bref skyndar jag att skrifva med dagens post. Blef något förv[ånad] se att du 
är oppe i de der trakterna, så att säga på min mammas gata. Nåja - du kan fa upptaga min fallna mantel, 
fa se vad du far [ihop av] ett öde landskap. Sjelf lyckades jag aldrig. Det är för stort och för litet 
pittoreskt, med undantag för lappbyarna förstås. Har mycket undrat hvad som blef af dig sen du sist 
skref fr [ån] Göteborg. Du löfte att skrifva utförligare .... men du bryr dig aldrig om den sortens löften så 
jag blef ju ej så förvånad. Emel [lertid] är det roligt att du kommit iväg dit uppöfver o måtte du lyckas, 
det är m[ycke]t att göra i Norrland. 
Elis hade 1895 vistats i Kiruna och norra fjällvärlden. Han gjorde en ny resa till samma områden 

1899 och lärde då känna disponent Hjalmar Lundbohm, som även köpte några av Elis målningar. 
Lundbohm intresserade sig för den unge konstnären och under några år uppehöll han en viss 
kontakt med Elis. Brevet till Helmer fortsätter: 

Naturligtvis] bör du besöka Lundbohm, ... Han skrifver aldrig mera till mig nu. ... Har man vänner [bör 
man] ej plåga dem med sitt - och framför allt ej söka slå mynt af vänskapen.... Men nog kära bror hade 
du väl kunnat betala din skuld till den fattiga gumman Edholm först och främst, så att hon ej hade behöft 
skrifva och be min hustru betala de 90 kr[onorna]. Du borde besparat mig ett bra stort obehag då. Emy 
returnerade brefvet till mig och jag sände henne Edholm 20 kr[onor] till att börja med först, jag själf har 
skulder här att betala. Och jag löfte henne att så snart jag kunde afvara något skulle sända mer. Hon ... 
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Bild 12: Elis Åslund. Foto från 1892 
i Helmer Osslunds arkiv, Forsknings-
arkivet, Hdskr 55:3. 

Bild 13: Elis i arbete med en porträtt-byst av Frida. 111. av Brita Ellström 
i boken "Tiden går", Sthlm 1932, s. 81. 
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behöfver ha läkarhjälp. Det förefaller [egendomligt] att du under sådana omständigheter kostar på dig en 
så dyrbar resa för att tillfredsställa en längtan att [se] en landsända, då du i St[ockhol]m kunnat betala ... 
skulder och ändå haft så mycket qvar så du hade kunnat ligga i den Ångerm[anländska] skärgården (dit 
du ändå tycks ämna dig) utan att [behöva] besvära mina bekanta ... Och det vill jag nu slutligen be dig 
att om du besöker L[undbohm] ... icke sjelf proponera något köp el[ler] dyl[ikt] utan öfverlämnar det åt 
honom. (Min Kirunatafla är i St[ockhol]m så den får du nog ej se). 
Helmers långa och isolerade vistelse i Härjedalen och sedan den hastiga resan till Kiruna 

orsakade oro och bekymmer för människorna omkring honom, men resans mål, fjällvärlden i norra 
Lappland, blev avgörande för hans fortsatta konstnärsskap. 

Vad Elis skriver om hur han uppfattat fjällvärlden som ett öde landskap och "alltför stort" visar 
hur olika de båda bröderna uppfattar vad de vill beskriva. Det nära och mänskliga var viktigt för 
Elis, som också blev känd för sina många porträtt och måleriska landskap. Helmer såg motiven i 
färger, former och volymer. Därför ställde han sig frågande till, varför Elis så gärna sökte sina 
motiv i västra Norge, mellan Bergen och Trondheim. Den 7 augusti år 1904 skriver han till Elis: 
"att du så synb[arlige]n föredr[ar] måla dess natur? Det har jag funderat mycket öfver." 

Samma skillnad i de båda konstnärernas uppfattningar om motiv och bilder finns i Elis' brev, 
skrivet i Gränna den 7:e oktober, 1908. Först ett råd till Helmer: "köp icke jordkoja på ofri grund -
köp tält.... F[ör] ö[vrig]t förstår jag ej hvad du finner vid Torneträsk, som i mitt tycke är de 
tråkigaste och minst måleriska af våra fjällsjöar. Du skulle se såna härliga sjöar der finns söder om 
Torneträsk, den ena efter den andra hela vägen neröfVer.... Hej på dej så länge - det här var allt ett 
kraftprof i brefskrifning af en nyförlofVad karl, eller hur? Din tillgifne Elis". 

Helmer hade gratulerat sin bror till den nya förlovningen. Elis Åslund och Signe Wetterhall gifte 
sig år 1909. De bosatte sig i Leksand, men flyttade senare till Djursholm med barnen Karin, Ulla, 
Suzanne och Daniel. I det sista bevarade brevet till Helmer, 18 augusti 1914, berättar Elis att han 
fatt beställning på två porträtt och önskar att både Frida och Helmer besöker dem i Leksand. 

Ett brev från Elis till Mor Sofia hade bevarats i Granvågsarkivets samling. Det är skrivet den 22 
december 1904 och Sofia var den julen hos sin bror i Linköping. Elis hade lämnat London och 
berättar att han bodde i Gränna tillsammans med två vänner. Han hade även fått fotografier av mor, 
men: "Underligt att ej Helmer låter höra av sig. Det är bra ledsamt att ej kunna sända honom en 
julhälsning åtminstone. Han är naturligtvis] arg igen för en del saker jag sade honom i mitt sista 
bref i somras. Men det går väl öfver." Det var den julen Helmer fått det meddelande från Olof 
Bromée, som kom honom att skyndsamt resa till Sveg. 

Från sina resor i Tyskland och Italien sände Elis många vykort hem till Mor. Ofta endast korta 
hälsningar, men ibland som serier, där vad han böljar skriva på första kortet fortsätter på ett andra 
och ett tredje vykort. Vykorten finns bevarade i familjen Elis Åslunds arkiv. Några exempel får visa 
vad Elis berättar för Mor Sofia och systrarna. Elis gjorde under åren 1898 -1900 två längre resor till 
Italien för konststudier. 

Kort 1. Napoli 12 juli, 1898. Haft en utmärkt resa. Kom fram kl. 9 i dag. Åh hvad hafvet är blått och så 
många härliga klippor man ser hägra fram ur solröken, och Vesuvius behärskar det hela sändande ut sina 
väldiga rökmassor, hvilka tyckas stå som ett moln om dess hjässa. Längst bort ser jag Capri... 
Kort 2. Capri 23 juli, 1898. ... hög och mäktig dölja sig i sitt flor. Golfen ligger spegelblänk och 
hundra fiskarbåtar ligga der med garnen ute. Hvilket lif det var i hamnen. Båten lade ej till vid kajen 
utan man blef omhändertagen af dessa giriga hajar, som alltid i Italien äro så ytterst tjänstvilliga och 
äfven glupska. Neapel är den elegantaste af de 4 storstäder jag sett i I[talie]n. Kl. 4 reser jag ut till Capri 
och så är det en månad se'n jag reste fr[ån] M[unche]n. Längtar att nu få slå mig till ro och arbeta. 
Naturen öfverträffar de föreställningar jag gjorde mig i förväg, och de voro ej små vid[are] i morgon. 
Kort 3. Capri 30 juli, 1898. Mamma kan nog ej se af dessa små bilder att det är ett eldorado för en 
målare. Fick mamma några vykort från Florenz och Livorno? [Bilder från Piccolo Marina.] 
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Pompei 15 oktober 1898. Kom i förrgår härtill och har sett den utgräfda staden. Mycket intressant, men 
också ett högst ödsligt intryck gör den då man ser den fr[ån] någon höjd. Här är några interiörer från 
"Vestalernas" hus, det sist utgräfda och det mest förnäma af privathusen. 
Rom 15 oktober 1898. Sedan ett par dar i den "eviga staden". Detta är den vackraste stad jag skådat. 
Ofantligt mycket att se. Börjar härmed en serie postkort fr[ån] Roma. Många hälsningar — Elis. 
Rom 25 oktober 1898. Var i förrgår i Tivoli -1 går gjorde jag en första förberedande vandring genom 
Vatikanen. Hade bref från Helmer igår, han bor på Djurgården i mitt gamla rum Franska värdshuset, 
Lilla villan No 2, Djurgården. Hälsa alla hastel[igen] Elis. 
Roma 23.1. 99. Kära mamma! För att ni ej skola förtvifla om bref sänder jag åter ett kort. 21 jan[uari] 
var jag på Soiré hos Minister med anl[edning] af kungens födelsedag. Mycket roligt var det. Skrifver 
nog närmare derom i bref. 
Roma 15 Febr[uari] 99.... Födelsedagen [Elis'] firades i kretsen af Skandinaviska vänner och väninnor 
med vin och en stor tårta ... Mitt julbref kom aldrig iväg. Fann det i min ficka 14 dar efter jul - ja det är 
skamligt af mig. Elis. 
Castel Gandolfo, Italien, januari år 1900. Jag är nu så glad för jag har nu af värdinnan der jag äter fatt 
låna säng o diverse till min atelier, har vandrat genom staden över bergtopp med kloster, genom skog 
och kring sjön. 
Bergen. 12 juli 1903. Käraste Mamma. Efter lång tystnad ändtligen ett lifstecken åtminstone. Kom idag 
på morgonen hit efter en ruskig kall resa öfver Nordsjön. Stannar i Norge - 1/9. 
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SAMMANFATTNING 
Fyra av Daniel Åslunds barn har skrivit och berättat. Den femte i syskonskaran, Alma, möter man i 
Mors och syskons brev. Ett fatal av hennes brev har bevarats och i dem skriver hon till syskonen 
om sin vardag och sin familj, maken Ernst Bäckström och barnen Gunnar, Nils och Elisabeth. Alma 
hade som nämnts utbildat sig till fotograf, men hade inte egen ateljé. Tack vare sin vackra, jämna 
och tydliga handstil fick hon arbete med renskrivning, vilket krävdes vid all dokumentation, innan 
skrivmaskin och annan teknik utvecklats. Alma kom sedan att arbeta med kartritning, ett i den 
tidsperioden viktigt yrke, eftersom man då arbetade med kartläggning av landet och gränsdragning 
mellan statlig och privatägd mark. Alma fortsatte således inom samma yrkesområde som sin far, 
Daniel Åslund. Familjen bodde i Luleå, men efter Ernst Bäckströms död år 1919 flyttade Alma och 
barnen till Umeå, där hon var verksam vid Umeå lantmäterikontor under åren 1923-1934 och där 
hon bodde kvar till sin död år 1948. 

Det är en familj med konstnärligt begåvade ungdomar vilka, genom sina brev till Mor och till 
varandra, berättar om ungdoms- och läroår fram mot eget skapande som konstnärer, ritare och 
författare. Elis Åslund böljade som bildhuggarlärling i Luleå och fortsatte sedan kursen för 
bildhuggare och skulptörer vid Tekniska Skolan, Stockholm, 1890-1892. Han studerade Högre 
Konstindustriella kursen vid skolan åren 1892-1895 och kom senare att ägna sig åt måleri och 
grafik. Som konstnär blev han mest känd för sitt porträttmåleri. I Uppsala universitets samlingar 
fmns hans porträtt av konung Gustaf V, dessutom kan nämnas porträtten av Natan Söderblom och 
skådespelerskan Tora Teje. Han deltog i flera större utställningar; världsutställningen i Paris år 
1900, (hedersomnämnande), London 1909, Liljevalchs konsthall 1919, där även Helmer deltog och 
Chicago 1928, där han vann 1 :a pris för porträtt. 

Frida Åslund var "sin tids Astrid Lindgren" har någon sagt, vilket vi, som lärde oss läsa under 
1930-talet, gärna intygar. Breven till Edvard Hammarstedt berättar dessutom om hennes andra 
relativt okända insatser inom kultur- och folklivsforskning. 

För forskning om Helmer Osslunds konstnärliga utveckling är det nya materialet intressant, 
därför att Helmer i breven till Elis skriver om studier och resor under de viktiga åren 1894-1896. 
Texterna beskriver hans envisa och bekymmersamma år av strävan att bli erkänd som självständigt 
skapande konstnär. Breven mellan Mor och syskon ger en föreställning om hur Helmers anhöriga, 
ofta med stora egna uppoffringar, stöttade och hjälpte honom. 

Sommaren 1993 fick jag tillfälle att i Helmer Osslunds ateljé, Granvåg, tillsammans med hans 
dotter Anna Stina och hennes son Jan Peter Osslund ordna en samling tidigare ej sorterade 
tidskrifter, affischer och liknande. Bland dessa papper fanns ett par hundra brev och annan 
korrespondens, vilka nu ingår i Forskningsarkivets Osslundsamling. I den samlingen finns brev från 
bl. a. konsul Emil Matton, Augusta Rettig, Emil Snellman samt 21 brev från Oskar Janze angående 
försäljning av Osslunds målningar. Även ett 30-tal privata brev, skrivna av Sofia Åslund och 
Helmers syskon och familj ingår i denna samling. 
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STILPROVER: 

p w i n s l 

Cjv>H K-rtupppo till de o ¿nd^JLKAUppen : -̂ tK iCTppcT^̂ öriiO;̂ Undrar k-uilkco .¿orn är .pappd Kli .'i^cjckt ¿orodtn -» ' rujVji", .stad stäppen eller bondtuppcp?' 

Helmer Osslund till Frida Åslund 1902 på eget signerat påskkort. 

Helmer Osslund till Frida Åslund från Älvros i Härjedalen efter 
Huldas död 1903. 
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