
 

Göta Ericsson, Sömmerska och Mo-
dist, Malå 
 
Född: 1905-06-05 
Död: 1995-07-25 

 

Till yrket var Göta Ericsson sömmerska och modist. På vindan i en 
skrubb kan man bl.a. beskåda två hattstockar i trä, hennes provliv 
tillverkat av brunt papper, några vinterkappor som sitter prydligt 
uppradade på väggen, några hattar, för både sommar och vinter samt 
en del annat. Hennes mycket omtalade klänningar har lagts undan 
för vinterförvaring, men under sommartid finns de till beskådande. 
 
Göta var även känd som en riktig matmamma och allkonstnär. I sa-
len finns några häften till försäljning med recept och idéer ur hennes 
rika förråd: Tant Götas matrecept, 
Tant Götas kakrecept och Gamla be-

prövade tips från Götas samlingar. Göta tycks ha varit en kvinna 
som älskat att omge sig med vackra ting. Blomster- och träd-
gårdsodling var ett av hennes många intressen. I alla fönster prun-
kar röda pelargonior precis som förr (trots endast några graders 
inomhustemperatur).  

  



 

 
 

Göta med föräldrar  

Fredrik Andersson född den 8/9 1867 i Fårträsk, Malå socken.  

Gifte sig den 14/6-1903 med Sofia Eklund, född den 29/4-1862, från Degerfors, Vindeln.  

Fredrik var 38 år och Sofia 43 när de fick sitt enda barn, dottern Göta, född den 5/6-1905.  

Kortet är taget ca. 1909-10, ungefär vid den tid då familjen flyttade  från Fårträsk till sitt ny-
byggda hus på Storgatan i Malåträsk.  

Där öppnade Fredrik urmakeri och Sofia hade bageri och brödbutik.  Sofia bakade "det godaste 
bröd som smakats" och hon kokade också karameller som hon sålde i fina strutar. Fredrik fick 
frejdebetyg och kunde, utöver sitt urmakeri, också öppna kafe i sitt hus. När Sofia drabbades 
av reumatisk värk fick Göta börja hjälpa till i bageriet. Fredrik dog 1935 och Sofia 1937. 



 

Göta  

Göta fortsatte med bageriet och karamellkokningen på egen hand, i ett par år. Med fantasi och 
uppfinningsrikedom skapade Göta ett mycket originellt och ovanligt hem. Hon sydde också 
sina egna kläder och hattar, tog idéer och mönster från modetidningar. Göta älskade blommor 
och med tiden blev trädgården en grönskande oas, mitt i Malå.  



 

 

Verner  

Verner Eriksson, född den 24/1-1902 i Nora, 
Dalarna. Han kom cyklande till Malå 1937, ef-
ter olika arbeten på bland annat vägbyggen.  
Han sökte jobb och fick anställning hos Göta, 
med renovering av hennes hus.  

Verner och Göta blev ett par och han flyttade in 
hos henne. Han startade en liten verkstad, repa-
rerade radioapparater och uppfann hjälpmedel 
till Göta, som led av reumatisk värk.  

Verner var en glad och pratsam person som 
tyckte om att sitta ute på brotrappan och prata 
med folk som gick förbi.  

  



Museum Göta & Verner i Malå 
 

 

Ett besök hos Göta och Verner liknar inget annat som du har varit med om! 
Det är ett museum som inte låter sig beskrivas, det måste upplevas!  

Huset & Människorna  



Huset rivningshotat  

Bilden är från ett reportage i tidningen Norra Västerbot-
ten, den 20/8-1990. Huset hotades av rivning och protes-
terna mot detta var många, inte minst från Göta och Ver-
ner, som givetvis ville att deras älskade hem skulle få 
vara kvar. Senare på hösten 1990 flyttade de till ett äldre-
boende.  

Göta och Verner Erikssons hus, mitt i centrala Malå, var 
i slutet av 1980-talet rivningshotat. Protesterna mot detta 
var många, inte minst av det gamla paret som då fortfa-
rande bodde i huset.  

Hösten 1990 flyttade Göta och Verner till ett äldrebo-
ende. Dörren till huset på Storgatan låstes och därinne 
stod allting orört, i tyst och stilla väntan på en oviss fram-
tid.  

Huset började byggas år 1905 av Fredrik Andersson från 
Fårträsk. Det stod färdigt ca 1910 och Fredrik flyttade in 
med sin familj, hustrun Sofia och dottern Göta, som då 
var 5 år. 

Sofia startade bageri och brödbutik i nedre våningen, 
med ingång från Storgatan. Sofia kokade också karamel-
ler, som hon sålde i fina strutar av papper. På övre vå-
ningen, i gavelrummet med två fönster, hade Fredrik sitt 
urmakeri. 

Den 8/4 -1915 fick Fredrik frejdebetyg ( frejd = gott anseende och rykte), att i sin lägenhet idka 
servering av kokt kaffe samt alkoholfria läskedrycker och svagdricka. Detta var det första kaféet 
i Malåträsk och det drevs fram till 1929. 

Gamla fakturor, som för ett par år sedan hittades på sågspånsvinden, berättar om en betydande 
affärsverksamhet med försäljning av mjöl, socker, kaffe och andra basvaror. Bageriet och han-
delsboden försåg malåborna med livets nödtorft. 

Fredrik avled 1935 och Sofia 1937, men dottern Göta fortsatte med karamellkokning och bage-
rirörelse några år till på egen hand.  

1937 kom Verner Eriksson från Nora, Dalarna, till Malåträsk. Han sökte bl. annat jobb i gruvan 
i Kristineberg, men Göta "anställde" honom istället. Han fick hjälpa till med renoveringen av 
hennes hus.  

Göta och Verner blev ett par. Verner öppnade en liten verkstad i det nedlagda bageriet. Han 
reparerade radioapparater och andra tekniska nymodigheter, sålde batterier, lampor mm, vilket 
han fortsatte med ända tills de flyttade från huset 1990.  



Under åren 1940 - 1958 inrymdes Malåträsk läkemedelsförråd, en filial till apoteket i Norsjö, i 
ett rum bredvid Verners verkstad. Förrådet var ett av landets största, inte i yta men väl i innehåll. 
Göta och Verner skötte utlämning och försäljning av läkemedel under dygnets alla timmar!  

I husets övervåning har också Malås första bibliotek funnits. Det flyttades dit 1941 från Mört-
tjärn, byn som under en längre tid hade haft ett mycket aktivt föreningsliv. 

Föreståndarinnan för biblioteket hette Ella Enmark. Utlåning av böcker pågick till 1956, men 
än idag finns många av bibliotekets böcker kvar i Göta och Verners bokhyllor. Målaren Oskar 
Lundmark hyrde på 40-talet ett rum på övre våningen för att ha en del av sitt tapetlager där. 
Hyllorna som fortfarande finns kvar, använde sedan Göta till egen förvaring.  

När Göta och Verner av ålder blev tvungna att flytta från sitt hem, lämnades allt kvar. Götas 
egenhändigt designade och sydda klänningar hängde på vinden. Verners fantastiska uppfin-
ningar, hjälpmedel för Götas värkbrutna kropp, stod i onyttig väntan. Utanför huset frodades 
ogräset i Götas vackra trädgård. Under tiden smiddes på annat håll planer på en rakare vägkors-
ning. Det gamla huset stod i vägen och måste rivas! Många malåbor protesterade! Malåbygdens 
kulturförening väckte tanken på att huset med sitt brokiga förflutna skulle få bli ett museum. 

Detta tilltalade även Göta och Verner, som givetvis ville att deras älskade hem skulle bevaras. 
Efter många turer hit och dit köpte Malå kommun Göta och Verners hus. 

Verner Eriksson dog den 14/10 1994, och Göta den 25/7 1995.  

 

Trädgården  

 

Göta älskade blommor! Med lust och fantasi skapade hon en lummig oas kring sitt hus. Den 
gamla tallen, som stått där lika länge som huset, sträcker skuggande sina grenar över trädgården.  

 



 
Kom och sätt dig en stund på soffan, under den blommande häggen! Här står tiden stilla.    

 

Ta dej en närmare titt på allt som frodas i trädgården. Njut av färgerna, dofterna och stillheten. 
Även i detta paradis finns en orm! Målad av Göta själv, på häggens tvinnade stammar.  

Översvämning  
Ur minnesintervjuer  Med Curth Isacsson 1997 10 11  

Delar av Malå var lågland och på vårarna låg Göta och Verners gårdsplan under vatten. Där 
Walkin nu ligger och Galejan och Österlunds affär låg förut, fanns en liten tjärn där vi om 
höstarna åkte skridskor.  Vattnet låg kvar hela sommaren. Landsvägen genom samhället låg 
alltid under vatten på vårarna och på båda sidorna grävdes djupa diken för att hålla vägen farbar. 
Där kommunalförvaltningen nu ligger var det sjö. Genom landhöjningen har det nu blivit torr-
lagt.  

Anmärkning: Tveksamt om landhöjningen gjort så mycket under så få år. Bebyggelsen av Ud-
den med vägar och hus har säkert genom utdikning bidragit till höjningen. / Fredrik Theolin.  

Bifogar Ulf Bergström bilder av översvämningen 1948-1950.    

Minnesintervju med Knut Stenlund och hans dotter Solveig Bergsten 1997 01 21  

Solveig frågar: Visst var det du som berättade om hur det en vår blev så fruktansvärt mycket 
vatten, så när de skulle ha massbegravning, kanske det var efter spanska sjukan,  stod "Tjorre 
Ragnar" som var kyrkvaktmästare  med en båtshake och styrde kistorna, som flöt omkring på 
vattnet. På den tiden samlade man liken tills det skulle gå att gräva i jordenl. Det hade varit en 
makaber syn.   

  



Museibesök - Museum Göta och Verner  
En kall novemberdag 1999 hade jag förmånen att besöka museet och i lugn och ro studera hela 
hemmet utifrån ett etnologiskt perspektiv. Det är mina iakttagelser och noteringar från det be-
söket som jag delar här nedan. /Inga-Britt Hultmar  

 

Sommaren 1997 öppnades Museum Göta & Verner. Det var fest och glädje när kommunalrådet 
Rolf Andersson klippte det blå-gula bandet och dörrarna öppnades för att ge liv och luft åt det 
gamla huset. Bland alla glada människor som kommit till invigningen, fanns också släktingar 
till Verner. Tack vare deras givmildhet, att skänka alla inventarier i huset till Malåbygdens 
kulturförening, blev drömmen om ett museum sann!  

Ett hus med ett brokigt förflutet. Människor som skapat ett mycket originellt och unikt 
hem.  

Museet ligger mitt i Malå samhälle. I början av 90-talet var det rivningshotat, trots att makarna 
Göta och Verner Eriksson fortfarande bodde kvar i huset. Verner var född 1902 i Västmanland 
och Göta i Malå 1905. Detta är hennes barndomshem. Huset på Storgatan 35, som byggdes 
1905, är idag det enda hus av äldre karaktär som finns kvar i samhällskärnan.  

Läkemedelsförrådet  

Gavelingången för besökaren rätt in i Läkemedelsförrådet, som 
lydde under Apoteket i Norsjö. I en liten historik över huset, dess 
historia och innevånare, kan man läsa att detta Läkemedelsförråd 
var ett av landets största och att man även expedierade receptbe-
lagda mediciner. Göta var ansvarig för detta förråd under åren 
1941 – 1958, men under de senare åren fick Verner allt mer ta 
över på grund av ett besvärligt höftproblem som senare ledde till 
en operation i Wien. Verner kallades av ortsbefolkningen för 
”Piller-Jesus”, pga. sitt stora skägg.  

Mitt på golvet står den ursprungliga disken med skylten på fram-
sidan. Mitt på disken tronar en mycket ålderdomlig skrivmaskin. 
På väggen bakom finns ett stort, brunt, öppet väggskåp som in-
rymmer bl.a. gamla apoteksflaskor, medikamenter av olika slag 
och förbandsartiklar. Här finns flera hyllor och skåp med innehåll 

som minner om apotekstiden.  



Verners verkstad  
Nästa rum man kommer till är Verners verkstad. Han var radio-
handlare och reparatör. Hela rummet är präglat av hans arbete. 
Verktyg och tillbehör finns uppsatta på väggarna, samlat i skåp 
och på hyllor och arbetsbänkar. På ena väggen hänger hans rock 
och mössa och hans käpp står i ett specialdesignat ställ – en ran-
dig träkloss med hål i för käppen. I det här rummet hittar man 
inga kvinnliga förtecken – möjligen den 2 dm breda gardin-
kappan längst upp i det höga fönstret. 

 

 

Allrummet  

Efter en liten mörk hall som leder till farstun och familjens hu-
vudingång kommer man in i ett rosablommigt allrum. Nu märker 
man tydligt att man befinner sig i en kvinnligt dominerad sfär, 
och att här har en idérik kvinna med egen smak och stil härskat.  

Två röda, nötta fåtöljer drar genast ögonen till sig. De är egen-
händigt klädda. På sidorna och insidan av ryggen är tyget deko-
rerat med stora korsstyngsbroderade blomster. De nötta armstö-
den är lagade med röda, virkade hela eller halva dukar. Vid första 
åsynen tror man att det bara är vanliga antimakasser. I taket 
ovanför det lilla bordet vid fönstret hänger en intressant lampa.  

Den är gjord av två plastskålar i olika storlekar. På den större har 
bottnen tagits bort och den mindre monterats ovanpå. På så sätt 
har man fått en vackert formad lampa som sedan lackats i rött. 
Ett vackert tittskåp i brunt, på 3 dm höga ben och endast ca 15 cm djupt pryder ena långväggen. 
Enligt historiken har detta skåp tidigare tillhört läkemedelsförrådet. Det är fyllt med vackra 
glas, diverse porslin, minnessaker och en del prydnadsföremål. På ena väggen hänger ett antal 
tavlor med bilder föreställande bl.a. modeller och vackra kvinnor. Alla är ramade med tunga, 
vita keramik-ramar, runda och ovala i olika mönster men som ändå harmonierar varandra.  

Köket  

Köket är litet, ljust och trevligt. Tapeterna är i ljust grönt och skåpen målade i gult. På den låga 
arbetsbänken framför söderfönstret står Götas symaskin. Det är en ombyggd och elektrifierad 
trampmaskin som grönmålats, även tillhörande oljekanna. Maskinen står uppställd på en 10 cm 
hög låda med utdragbar liten låda i mitten, som innehåller en del sybehör. På bänken finns även 
flera vackra plåtburkar, en relativt ny Bosch köksmaskin vars bunke är fylld med sybehör. En 
egenhändigt tillverkad magnet för att fånga upp knappnålar står på bänken. Det är ett ca 70 cm 
långt skaft som försetts med ett magnetiskt hjul. En finurlig uppfinning för den som har svårt 
att böja sig ner.  



Salen  

Salen, som vetter mot gatan, är ett 
magnifikt rum tapetserat i grönt. Mest 
iögonfallande är den majestätiska 
spegeln, inköpt i Wien, med en otro-
ligt vackert utsirad ram i nästan svart 
trä.  

En halvrund bokhylla, från golv till 
tak i ena hörnet ger intryck av att här 
har bott människor som förstått att 
uppskatta litteraturen. Här finns allt 
från deckare till kända klassiker och 
många vackra bandserier. Små, till 
pyttesmå, ordböcker på tyska och 

engelska finns också i samlingarna. Väggarna är prydda med vackra konstverk, flera av dem i 
ornamenterade guldramar.  

Flera tecken på Götas naturintresse tydliggörs här. En mycket speciell trädgren hänger på väg-
gen intill sovrumsdörren. En träskål fylld med en samling vackra stenar, många i ovanliga 
material, finns som dekoration på ett litet fönsterbord, som i sig är väldigt speciellt. Skivan som 
är nedsänkt är belagd med korkskivor från gamla kapsyler och som skydd över ligger en tjock 
plastskiva. Själva bordet är ådermålat i brunt. 

På ett annat litet bord finns en säregen bordslampa. Det är en vackert formad flaska som först 
dekorerats med grov sand i brunt som botten och sedan med olika snäckor i sirliga, vackra 
mönster.  Skärmen i sig är också ett litet konstverk ur Götas hand.  

Sovrummet  

 
 



I sovrummet, som är tapetserat i varmt gult, tronar parets säng med vita spetslakan och örngott 
(dock ej handvirkade spetsar). Ett örngott har ett sirligt korsstygnsmonogram (G) i kulörta fär-
ger. Det andra örngottet är snyggt och förvillande lagat med en liten virkad duk, ca 1 dm i 
diameter, över det trasiga stället på spetsen. Det hela utgör en extra liten vacker dekoration på 
örngottet. På den vitmålade byrån, framför en stor spegel med förgylld ram, har ett helt landskap 
byggts upp på en blålackerad plåtbricka. Det är stenar i olika form och storlek tillsammans med 
stora kottar som arrangerats. Även runt om brickan finns stenar, en del som dekormålats. Både 
här i sovrummet liksom även i salen finns tavelramar i keramik som de i allrummet. En del 
även i något större format. Det vackra linneskåpet med glasdörrar i övre delen, liksom sängmö-
bel och stol är målade i vitt och guld. Dessutom finns ett annat högt skåp som dekormålats av 
Göta. Det är blått och grönt med sirliga blomrankor. Båda dessa högskåp har, enligt historiken, 

en gång tillhört läkemedelsförrådet. På ett tjusigt pelarbord invid 
fönstret kan man beskåda en alldeles speciell juldekoration.  
 
Den består av en krokig tallgren som fästs på en stadig rund me-
tallfot och försetts med 21 kulörta lampor, alkottar i klasar av 
tunn järntråd och en porslinsfågel, gråsparv, mitt på grenen. 
Lampmontaget är så genialt gjort att man får intryck av att lam-
porna växer på grenen.  

Huset som idag är museum har en rik och mångfacetterad histo-
ria. Bl.a. drev hennes mor, Sofia Andersson, bageri här under en 
tid. I ett hörn av vindsförrådet har ett litet minne över den epoken 
inretts. Bageriskylten, ca 1,5 x 0,7 m, vackert handmålad med 
blomsterslingor och med texten  SOFIA ANDERSSONS BAGERI 
– AFÄR, pryder väggen. Här har samlats kakmått och bakformar, 

bakplåtar, spritsar och sikt mm. Ett tiotal gamla fakturor från olika företag där hon beställde 
varor har ramats in och pryder nu väggen.  

Museet, som var Göta och Verners hem, fram till en bit in på 90-talet bär inga större spår av 
den moderna tid vi nu lever i. Det känns som att komma åtminstone ett par årtionden tillbaks i 
tiden, till vad som då kunde vara en lite bättre familj. Konsten och litteraturen tycks ha haft en 
viktig del i hemmet vid sidan om allt arbete.  

MALÅBYGDENS KULTURFÖRENING 
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