
Hur länge dräkterna var i arbetsstugans ägo är 
ännu inte klart. Däremot vet vi att de skänktes  
till Jokkmokks Folkdanslag, och att de där 
användes av många barn och skolklasser, vid 
åtskilliga tillfällen under den tid då folkdanslaget 
var verksamt. 

Dräkterna ägs nu av Jokkmokks kommun, 
kultur- och fritidsnämnden, och förvaltas av 
Kulturskolan.

Om dräkterna  
i Jokkmokk  
Det är alldeles tydligt 
att arbetsstugan i 
Jokkmokk fick sina 
dräkter 1934, och att 
det, åtminstone till 
stor del, finansierades  
av doktor Harald 
Thulin, som då också 
satt i styrelsen för  
arbetsstugan.  
Dräkterna användes 
sedan vid biskops- 
besök, resor och  
andra högtidligheter.

Jokkmokks arbetsstuga  
okänd fotograf
©Stiftelsen Norrbottens läns 
arbetsstugor    

Biskopsbesök (årsboken1943/44) okänd fotograf 
©Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor

Om arbetsstugorna  
Arbetsstugan fanns i Jokkmokk under åren 1903–1954. 
Bakgrunden till att arbetsstugorna startades var det stora 
nödåret i Norrbotten 1902–03.

Arbetsstugans idé var sysselsättning och omvårdnad, 
ursprungligen för städernas fattiga och vanvårdade barn. 
Man ansåg att det också skulle passa bra för de fattigas-
te och mest försummade barnen i de avlägsna byarna 
i Norrbottens inland. Och i början var det endast de 
verkligt nödställda barnen som togs emot.

Arbetsstugorna i Norrbotten kom igång under februari 
1903 på 8 platser i länet: i Korpilombolo, Tärendö, Pajala 
och Pello, samt i Gällivare, Jokkmokk, Arvidsjaur och 
Arjeplog.

Att lära de unga pojkarna och flickorna att arbeta med 
sina händer, lära dem hantverk och praktiskt hushålls- 
arbete skulle vara till hjälp för ett bättre liv. Man skulle ge 
dem sund och närande kost, och de skulle läras ”arbete, 
ordning och lydnad”.

Man hade höga krav på föreståndarinnan. Hon skulle 
vara ”god husmor, kunna laga mat, undervisa i slöjd och 
husliga sysslor, samt vara förtrogen med den trakt där 
arbetsstugan verkade, och kunna barnens språk”.
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Korta fakta  
om 1912 års norrbottensdräkt
År 1911 bildades i Norrbotten en kommitté som i den 
nationalromantiska tidsandan skulle skapa en folkdräkt, 
som skulle vara en påminnelse om det gamla sättet att klä 
sig, och som skulle vara så allmängiltig att den kunde duga 
i ett helt, stort län.

Så tillkom 1912 års Norrbottensdräkt.
Det är den mest omhuldade, om-
stridda och omgjorda bygdedräkten i 
vår del av Sverige. När den skapades 
måste den ha blivit en stor succé, för 
man vävde tyg och sydde dräkter på 
folkhögskolor, hushållsskolor och 
arbetsstugor i sådan omfattning att 
den snabbt blev en vanlig företeelse 
över hela länet. Även för barnen i 
Jokkmokk.

Ett kulturarv att vårda och värna.  

 

UTSTÄLLNINGEN
Jokkmokks arbetsstugas
barndräkter från 1934

Ett brev från barnen
Jokkmokk 20/10 1937

Bästa arbetsstugufarbror! 
Nu vilja vi sända farbror några rader och tala om hur 
vi må. Vi ha haft mässling på ”stugan”. Nu äro vi snart 
friska. Vi hoppas farbror är frisk!
I höst plockade vi 300 liter lingon, som vi sålde till 
Pålkem. För pengarna gjorde vi en resa dit. Vi reste på 
en söndag klockan 8 på morgonen härifrån. Två bussar 
hade vi beställt. Pojkarna åkte i en, och flickorna i den 
andra. Vi hade skojigt på resan. Vi fingo allt möjligt 
gott av ”Fröken”,  som gjorde allt så bra och trevligt för 
oss. 
I Edefors blevo vi fotograferade av fröken Vesterlund. Vi 
hade 15 min. uppehåll där. På ett ställe gjorde vägen så 
många trevligt krokar, så man riktigt kände hur bussen 
svängde. Efter tre timmars långresa voro vi i Försöks-
gården. Där blevo vi mottagna med gott kaffe och dopp.
Sedan gingo vi och sågo på djuren. På förmiddagen 
åkte vi till Pålkems arbetsstuga. Vi tyckte att de hade 
det trevligt och vackert där.  
…….
När vi varit två timmar i Arbetsstugan, åkte vi till 
Försöksgården. 
Där blevo vi bjudna på middag. Det smakade gott, ty 
vi voro hungriga. Vi blevo fotograferade där också av 
fröken. 
(brevet är undertecknat av två av flickorna)

Resan till Pålkems Försöksgård 1937 okänd fotograf  
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Jokkmokks arbetsstugas barndräkter 

är en utställning som visar hur barnen i Jokkmokks 
arbetsstuga, liksom i många av länets arbetsstugor, 
kläddes i den Norrbottensdräkt som skapades 1912.

Utställningen består av 

• två montrar, ca 2 m höga, med dräktklädda dockor, 

• 7 ”tavlor”, ca 60 x 60 cm, med bilder och texter

• samt 2 rullbilder, ca 60 x 90 cm.

Den kan lånas eller hyras av institutioner, museer, 
föreningar och liknande. Frakt bekostas av den som 
lånar eller hyr utställningen.

Kontakt:  Anna-Karin Aira, kultursekreterare 
Jokkmokks kommun, tel. 0971-172 04 
e-post kulturskolan@jokkmokk.se
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