Alva
Widerström
Finknypplerskan
som levererade
spetsar till tre
kungahus i
Europa

Alva Elisabeth Widerström avled
den 4 mars 1969 i en ålder av 83
år. ”Av ingen sörjd eller saknad Sv.
Psalm 124”, så författade Alva
Widerström själv sin dödsannons i
slutet av sitt liv.

bar hon en brudslöja tillverkad av
Alva Widerström.

Historiskt kända personer
med spännande liv i
Skänninge

Livspassion
Men det började med att hon föddes i Eksjö 1883. Tre år senare flyttade hon till Västra Harg där hon
adopterades av paret Widerström.
Hennes far var folkskollärare men
dog av en olyckshändelse då Alva
var 13 år gammal. Alva och hennes
mor flyttade då in i en liten lägenhet i postlokalen där hennes mor
arbetade.
Man vet inte när eller av vem Alva
lärde sig knyppla men det blev hennes livs passion. 1914 ägde Baltiska
utställningen rum i Malmö och där
fanns spetsar och brudslöjor tillverkade av Alva Widerström med
bland utställningsobjekten.

Levererade till kungahus

1923 flyttade Alva till Normlösa
och bodde där i fyra år innan hon
flyttade till Skänninge och försörjde
sig som knyppellärare åt olika föreningar som ordnade kurser.
1937 fick hon ett stipendium av
kommerskollegium för att åka till
Danmark och studera spetsknyppling. Hon var otroligt duktig på
denna konst och fick så småningom kunder från Europas kungahus.
Hon levererade bland annat spetsar
till drottning Astrid av Belgien och
kronprinsessan Märta av Norge.
Då blivande kung Gustav VI Adolf
gifte sig med Louise Mountbatten

Michael Hacke
Louise Mountbatten bar vid bröllopet med
kronprins Gustaf VI Adolf en slöja
knypplad av Alva Widerström.

En annan av hennes passioner i livet var att samla på bilder och urklipp om kungahuset och hon lämnade flera album efter sig.
Rum med Alvas saker
1943 flyttade Alva till Stockholm
där hon gav privatlektioner i knyppling. 1967 donerade hon gamla
möbler, porslin och silver som hon
fått ärva efter föräldrarna, till Skänninge hembygdsförening. Två år senare dog Alva, 83 år gammal. Hon
begravdes på Västra Hargs kyrkogård. I Sandbergsgården, som är en
av Skänninge hembygdsförenings
museigårdar, finns ett speciellt rum
sammansatt med Alva Widerströms
saker. ■

Framgångsrik stenhuggare och
dopfuntsmästare på 1600-talet

Adolf Fredrik Lindblad
En av Sveriges mest kända
musikpedagoger och tonsättare

Gottfrid Larsson
En av sin tids stora skulptörer, både vän och
konkurrent till den än mer kände Carl Milles
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Adolf
Fredrik
Lindblad

Michael
Hacke
Framgångsrik
stenhuggare och
dopfuntsmästare
på 1600-talet

Michael Hacke föddes någon gång
på 1620-talets början och är son till
myntmästaren Michael Hacke, som
härstammade från Estland och var
myntmästare i Stockholm, och
Maria Witte, stenhuggardotter.

Mästarbrev 1650

Michael Hacke hade konstnärliga
anlag och kom 1644 i lära hos
Johan och Gert Blumes bildhuggarverkstad. Han tog sitt mästarbrev 1650 och
arbetade först
i Stockholm.
Vid faderns död
flyttade han till
Skänninge och
startade stenhuggarverkstad 1658
och arbetade
som dopfuntsmästare.
Han tillverkade
dopfuntar i kalksten som utmärktes av att
de var smala och
smäckra. På dopfuntarna avbildade han fåglar, fyrfotadjur, växter och
människor. Dekoren har inte direkt
anknytning till det kyrkliga. Han
gjorde också gravhällar och omfattningar till öppna spisar. Han arbetade även i trä och det är sannolikt
han som tillverkat makarna Jönssons epitafium. Dessa är nu delade
i två hälfter och finns placerade på
de främsta pelarna i Vårfrukyrkan i
Skänninge.

Gottfrid
Larsson
En av sin tids stora
skulptörer, vän
och konkurrent
till den än mer
kände Carl Milles

En av Sveriges
mest kända
musikpedagoger
och tonsättare
Den dopfunt som man tror var
Hackes första finns idag i Sya kyrka
strax öster om Mjölby. Den är gjord
1658.

Framträdande plats

Samuel Enander var biskop i Linköpings stift 1655-1670. Han ville
flytta dopfuntarna från ingången till
en plats nära altaret. Genom att göra
detta avlivade han myten om att barn
före dopet inte var värdiga att bäras
fram i kyrkan
och han gjorde
Hacke en tjänst.
Nu när dopfuntarna skulle fram
i ljuset var det
många som beställde nya. 1660
tillverkades det
hela sex dopfuntar i Hackes
verkstad. Efter
en inventering
har man funnit
cirka tjugo dopfuntar tillverkade
av Hacke i Östergötland, fem i
Småland och en i
Närke och en i Västmanland.

Begravd i Vårfrukyrkan

Michael Hacke avled 1672 och begravdes i Vårfrukyrkans kor.
En dopfunt samt utsmyckningsdetaljer från öppna spiselfrisar av
Hacke finns i Skänninge Rådhus. ■

1801 föder en 17-årig flicka ett utomäktenskapligt barn i Skänninge. Barnet
som hon döper till Adolf Fredrik får bo
hos moderns släktingar, paret Lindblad
i gården N:o 135 i Nordanåkvarteren.
Paret som är barnlöst ger den lille gossen ett tryggt hem. När hans fostermor
avlider gifter hans fosterfar, Carl Jakob
Lindblad om sig. Den nya frun ser till att
Adolf Fredrik får undervisning i notläsning hos Vårfrukyrkans organist i Skänninge.

Skrämmer
kunderna!

Efter att familjen flyttat till Norrköping 1813
byter fosterfadern bana
och blir handlare istället för rådman. Adolf
Fredrik fortsätter skolan och börjar ta lektioner på flöjt. Efter att
ha slutat skolan hjälper
han till i faderns affär,
men hans buttra sätt
skrämmer iväg kunderna. Så han får som
16-åring resa till Hamburg för att utbilda sig
inom köpmannayrket.
Under denna tid hyr han sig ett piano
och kärleken till musiken blommar ut.

Undervisar kronprinsen

I Uppsala ordnar en kvinnlig vän ett räntefritt lån på 2000 riksdaler av konung
Karl XIV för musikstudier i Tyskland.
1825 reser Lindblad till Berlin och blir
antagen som elev hos musikern Carl
Friedrich Zelter. Efter två år återvänder
Adolf Fredrik till Sverige och startar en

musikskola av hög klass i Stockholm.
Bland Lindblads elever finns bland andra prinsen, senare kung Oscar I och sonen, Prins Gustaf, även ”sångarprinsen”
kallad.

Erhåller guldmedalj

Han gifter sig med Sofia Kernell 1828
och blir invald i Musikaliska akademin
1831. Dessa tilldelar honom år 1852 sin
stora guldmedalj. Runt 1840 har han
sina mest produktiva år. Det är då han
ackompanjerar
den
unga sångerskan Jenny
Lind och skriver visor,
sånger och musik på
löpande band.

Gottrid Larsson föddes 1875 och
växte upp på Narveryd Södergård i
Vallerstad utanför Skänninge. Han
visade tidigt intresse för hantverk
och fick som 14-åring börja i Norrköping på Chamberts möbelsnickeri medan han studerade träskulptur på kvällarna. 1895-1899 var han
elev vid Högre Konstindustriella
skolan i Stockholm.

Studier i Paris 1900-1902

1864 flyttar makarna
till deras dotters gård
i Lövingsborg i Skeda.
Den 15 mars 1878 firar de guldbröllop men
bara tre månader efter
avlider Adolf Fredrik
Lindblad. Den sista
sången som Lindblad
komponerar gav han
namnet ”Sista visan:
gammal och svag.”
Lindblad begravs på
Skeda kyrkogård utanför Linköping.

Via olika stipendier åkte han till
Frankrike för att
studera i Paris.
1902 deltog han
med ett verk på
Societé Nationales Salon och gjorde succé. Därefter studerar han
i både Tyskland
och Italien. Men
succén uteblev då
han återvände till
hembygden och
utan det stöd han
fick från sin mor
hade han nog fått
lämna sin konstnärsbana.

Lindbladsparken

Driver konstskola

I Skänninge finns en park vid Skenaån
uppkallad efter Adolf Fredrik. Här
står en byst av honom skapad av Anders Jönsson 1951. Det finns också en
förening uppkallad efter honom, Lindbladsällskapet, som arrangerar föreläsningar och konserter i Skänninge. ■

1911 gifter han sig med norskfödda
Karen Sopie Wahlner och de bosätter sig året därpå i Stockholm. Han
deltog i många stora tävlingar som
till exempel Engelbrekt och Sten
Sture–monumenten. Han vann inte
men fick hedersamma placeringar.
Mellan åren 1920-1932 drev han en

konstskola i Stockholm med Edvard Berggren. Larsson undervisar
i skulptur.
År 1947 avlider Gottfrid Larsson
på julafton.

Kända verk

Några av hans mest kända skulpturer är ”Min mor”, ”Sädesupptagerskan”, ”Järndragarna” och
”Såningsmannen”. Den sistnämnda står på Vallerstad kyrkogård.
Där ligger hans
båda föräldrar begravda liksom han
själv. Sädesupptagerskan finns sedan 1971 på Petrus Magniskolan
i Vadstena och i
en mindre upplaga på Rådhuset i
Skänninge.

Öppnar
museum

Efter makens död
samlade Karen
Sophie ihop hans
skulpturer och verk och öppnade
ett museum i Möllergården på
Skänningegatan i Vadstena.
Invigningen skedde 1950 och gården överlämnades sedan till Vadstena stad 1953. Flera byster och
skulpturer av Gottfrid Larsson
finns på Rådhuset i Skänninge. ■

