De udstillede kurve er af meget varierende oprindelse, som oftest ukendt både med hensyn til
alder og produktionssted. Jeg prøver at huske at
notere mig, hvorfra jeg selv har kurven, men det
lykkes ikke altid og har måske også mindre betydning, da kurven kan have vandret en del rundt.

I bogen ’En tid med spånkurve har jeg et kapitel
om julekurve og andre dekorerede spånkurve.
Den har tidligere været trykt som artikel i Tidsskriftet Husflid og den er ligesom bogen fremlagt
her, hvortil der henvises for en bredere skildring
af fænomenet!

Om dekorerede spånkurve

Alder?
Kurvenes alder er et svært spørgsmål. De fleste
er ældre end 1970, en del fra 40’erne og 50’erne,
lågkurvene sikkert en hel del ældre 75-100 år!

Produceret hvor?
På grund af dekorationens art antages de fleste at
være fra Nordskåne, især egnen omkring Lönsboda eller sydlige Småland: En blomsterdekoration der lader spånerne i øvrigt være uden bemaling. Den totalmalede kurve er blevet en moderne
trend. Oprindeligt stammer skikken fra Hälsingland, men er nu ret udbredt fænomen, både
kommercielt og til hobby.
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Spånkurven indgår i symbolsproget som tegn på fredeligt samvær, hygge og mere af samme slags.
I denne egenskab finder man den i malerier fra det sene
attenhundredetal og det tidlige nittenhundredetal. Også i
reklamer indgår den, symbolikken nogenlunde den
samme. Irmapigen var i sin første begyndelse og mange
år frem forsynet med en spånkurv. Netto bruger som
logo en hund med en spånkurv i flaben.
Der findes skulpturer med spånkurve, og af småfigurer
en mængde, ikke alle lige smagfulde bevares, men ud
fra et symbol-perspektiv bemærkelsesværdige. Jeg har
samlet nogle eksempler – for fremtiden kan du ikke
undgå selv at finde nye!

…..og spånkurve som dekoration…

Per-Olof Johansson
Besøg mine sider på nettet om spånkurve via
www.per-olof.dk
Eller www.per-olof.dk/spaanbog

