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Naivister ställs ut i Hofors 

Minnen och tankar 

från långa liv 

 
I ett övergivet, nästan ödsligt bibliotek i Hofors, sitter Gävles mest avritade kropp, konstnärinnan Elsa-

Toini Wikström, hopkuren på en stol och spelar vemodigt på sitt dragspel. 

Det är vernissage på Hofors bibliotek. Fragment av Elsa-Toini Wikströms och hennes kollega Hjalmar 

Jansson, f d Hoforsbo och död sedan snart 20 år, konstnärliga livsverk visas.  

 

 

 

Kulturintresset är mycket dåligt i Hofors och det 

är bara ett fåtal som hittat till biblioteket denna 

litet småkyliga och stjärnklara torsdagskväll i 

oktober. Elsa-Toini Wikström skrynklar ihop sitt 

ansikte, ler och berättar om sitt livsöde – på gott 

och ont – under det att tonerna från dragspelet 

sakta ljuder bort. 

 

-Det har varit många tragiska episoder under 

mina 26 år i Sverige, säger hon och stryker bort 

en lock som letat sig ned i ansiktet från det 

korpsvarta håret, uppsatt i en knut i nacken.  

 

KRUTGUMMA 

Hon är pigg och alert – en riktig liten krutgumma 

– och har en liten knähund liggande på en filt 

bredvid sig.  

-Det var spriten. Min svenske man drack och 

blev elak. Han var nog god innerst inne men han 

gjorde mig mycket ont under tiden han levde. 

Bland annat brände han upp min atelje. 

Elsa-Toini ser ledsen ut när hon minns tillbaka 

men skiner snart upp igen när hon tänker på 

andra angenämare händelser i sitt långa och 

innehållsrika liv.  

Med glädje och spontanitet drömmer hon sig 

tillbaka till sin barndom och uppväxt i Finland. 

Hon berättar om sina minnen från sin barndoms 

ö, när hon sprang genom skogen i gryningen för 

att bada i den lilla viken, då trollen dansade och 

sjöng längs stigen.  

Hon berättar med samma glädje ett litet barn 

kan känna – trots att hon nått den 

aktningsvärda åldern av 84 år – något man 

aldrig i sin vildaste fantasi skulle kunna gissa. 

 

MAN PÅ ANNONS 

Det var först 1959 – 58 år gammal hon dök upp i 

Sverige – och bosatte sig i Gävle. 

-Det var redaktören på en tidning i Finland jag 

jobbade åt som annonserade efter en man åt 

mig i Sverige, berättar Elsa-Toini. 

-Jag visste ingenting om det, men han tyckte väl 

att jag var ensam sedan jag blivit änka något år 

tidigare. Jag valde ut en av de 48 svaren jag fick 

och på så sätt kom jag till Sverige och till Gävle. 



 

 

 

I Gävle började Elsa-Toini arbeta som 

nakenmodell och hon blev snart mycket populär 

vid både TBV och Västerbergs folkhögskola. I 

fjorton år har hon blivit avritad, målad och 

avbildad av konstnärer, i alla tänkbara och 

otänkbara vinklar.  

 

LANDSHÖVDINGEN 

-En gång när jag satt modell, var det en för mig 

helt främmande karl som utan ett ord satte sig i 

lokalen och började rita, säger Elsa-Toini. 

Eftersom jag aldrig sett honom bad jag honom 

gå sin väg och vände honom slutligen ryggen.  

-I en paus frågade jag läraren vem det var och 

fick till svar att det var vår nuvarande 

landshövding, Hans Hagnell, som hade fått löfte 

om att sitta med. 

-Varje gång vi träffas skrattar vi båda gott åt 

detta minne.  

Det händer att Elsa-Toini Wikström ställer upp 

som modell vid folkhögskolan fortfarande - men 

nu med kläder på.  

 

OFTA STÄLLT UT 

Elsa-Toini Wikström började själv inte måla 

förrän 1963, 62 år gammal. Hon inspirerades av 

eleverna hon satt modell för och målade i tre års 

tid innan hennes nya ådra blev känd.  

-Det var tack vare Staffan Lindén det blev en 

utställning av mina målningar första gången, 

säger hon. 

Sedan dess har hon ställt ut sina tavlor många 

gånger och hon har inte en aning om hur många 

tavlor hon gjort, sedan den gången 1963, när 

hon fick inspirationens knuff av eleverna vid 

folkhögskolan.  

 

 

 

 

TAVLOR OCH MINNEN   

Både hon och hennes kollega från Hofors, 

Hjalmar Jansson målar sina tavlor i naivistisk stil, 

baserad på drömmar, minnen och tankar. Men 

motiven är också hämtade ur det verkliga livet. 

Från den hårda verkligheten. 

 

Hjalmar Jansson uppvuxen i Hofors och f d 

murare på SKF började också måla på sin ålders 

höst. 70 år gammal startade hans bana och han 

”upptäcktes” av en bredare publik när han blev 

hängd, på Liljevalchs, 1958. 

 

Intresset för att måla började mycket tidigt för 

honom, redan i skolåldern, men det tog honom 

nästan ett helt liv innan han hade gjort sin 

premiärtavla färdig. 

Att han började måla efter sin pensionering 

berodde till stor del på att han drabbats av 

astma i sitt arbete och tvingades vara inomhus 

många timmar om dygnet. När han dessutom 

fick en låda färg i julklapp var fortsättningen 

given – och den konstnärliga banan tog vid, där 

murarbanan slutade. 

 

MOTIV FRÅN FÖNSTER 

-Mycket av hans motiv är hämtade från 

villafönstret i Born, säger hans son Rune. Detta, 

samt alla minnen han hade från verket förstås. 

Det var också tack vare sonen Rune, som 

Hjalmar Jansson blev en erkänd konstnär. Det 

var nämligen han som tog med sig fyra tavlor till 

en utställning, i Hofors i Föreningen 

Konstintresses regi, som för övrigt också står 

bakom den nuvarande utställningen. Där 

hängdes konstverken upp och blev med en gång 

uppmärksammade. Hjalmar Jansson visste då 



ingenting eftersom han låg nedbäddad och var 

sjuk.  

Efter den uppmärksamheten gick han en snabb 

karriär till mötes och han var representerad vid 

Liljevalchs utställning i Stockholm fyra år i följd, 

1958 – 1961. Hjalmar Janssons konstnärliga 

bana blev intensiv men alltför kort och han gick 

bort 1966. 

Nu hänger dessa två naivister, Elsa-Toini 

Wikström och Hjalmar Janssons tavlor- på 

biblioteket i Hofors och kommer att göra det till 

9 november.  

          ANDERS GRAHN 

   

  

 


