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Skräddarsydda rundresor   

Japans hantverk, textil och kultur 
VI RESER SEN OKTOBER NÄR HÖSTLÖVEN GLÖDER i färger 
från orange till rött. Upplev Japans rika hantverkstraditioner  och möt 
hantverkare i byar på landsbygden och i städer, under workshopar och 
på museer. Programmet är mycket innehållsrikt och inkluderar även de 
viktigaste kulturhistoriska sevärdheterna, liksom en teceremoni, besök 
på matmarknader och promenader genom mycket spännande och 
intressanta historiska miljöer. Två nätter bor vi på ett ryokan, ett tradi-
tionellt japanskt hotell som erbjuder bad i varma källor. Och naturligtvis 
blir det flera tillfällen till hemslöjdsshopping i särskilt utvalda butiker. Vi
besöker Tokyo, Matsumoto, Takayama, Hida Folk Village, Arimatsu, 
Nagoya, Kyoto och den lilla indigobyn Kita i Miyama. Resan leds av 
MARIE-LOUISE BERGSTRÖM

RESEDATUM: 23/10 • 14 dagar

Kina – siden, te och porslin
EN NY RESA TILL ETT OMRÅDE I KINA som sällan besöks av 
turister där det finns mycket traditionellt hantverk att se. I Hangzhou 
studerar vi siden och sidenproduktion innan vi fortsätter till resans 
största upplevelse, Huangshan. Där studerar vi tillverkning av kinesis-
ka snacks, doufu, tuschstänger till kalligrafi, matolja, brännvin, silke. Vi 
lär oss bambuflätning och ser odling av te och krysantemumblommor.
I Jingdezhen ser vi flera porslinsmuseer och hela tillverkningsprocedu-
ren från lera till färdig produkt. Vi får även dreja och måla. Snabbtåget 
tar oss till Shanghai. Vi ser Indigomuseet, paradgatan The Bund, 
gamla stan och den stora tygmarknaden där man kan fynda tyger 
och sybehör. Välkommen med på en annorlunda resa med många 
hantverksupplevelser som leds av KERSTIN ANDERSSON.

RESEDATUM: 18/10 • 13 dagar

London – Textilvecka med
Knitting & Stitching Show
THE KNITTING AND STITCHING SHOW I LONDON är en riktigt 
stor upplevelse för den textilintresserade. Mässan är en sprudlande 
mötesplats för textilentusiaster av alla de slag; entusiastiska nybörjare 
och professionella utövare, lärare och elever, erkända konstnärer och 
lokala förmågor. Vi ägnar en hel dag åt The Knitting and Stitching 
Show men vi planerar även för andra textila äventyr som ett besök 
på Victoria and Albert Museum och museets textilmagasin, träffa 
representanter för Fine Cell Work som lär fängelsekunder att brodera, 
en workshop i guldbroderi m m.  
Resan leds av KERSTIN ANDERSSON.

RESEDATUM: 5/10 • 11 dagar

Hantverk i Marocko
MARRAKECH ÄR ONEKLIGEN ETT PARADIS på jorden för den 
som är hantverksintresserad och fascineras av orientalisk design och 
mystik! Följ med oss och njut av staden som glimmar gammelrosa 
med Atlasbergen i bakgrunden. Vi kommer att besöka Gycklarnas 
torg – Djema el-Fnaa som finns med på Unescos världsarvslista. Vi 
ser ormtjusare, sagoberättare, musiker och dansare. Torget ligger 
alldeles intill basaren, souken med sina otaliga gångar och med 
sina olika skrån. Detaljerat program och fastställt datum kommer att 
presenteras under hösten. Resan leds av MARIA SEBNAT MARTIN
och KERSTIN ANDERSSON.

RESEDATUM: November



  till världens hemslöjd

Färöarnas 
 hantverkstraditioner
DENNA KARGA ÖGRUPP bjuder på 
natur- och kulturupplevelser utöver det 
vanliga. Men Färöarna är också ett eldo-
rado för den hantverksintresserade, inte 
minst ull och garn. Vi besöker spinnerier,
deltar i workshops, besöka olika designers 
och njuter av de makalösa natur- och 
kulturupplevelserna. Nästa års resa har 
vi förlängt med en dag för att få med en 
workshop till.  
Resan leds av MARGARETA TÄGT-LEE.

RESEDATUM: 19/4 • 6 dagar

Estlands rika mönster-
skatt i Vantar
DET RIKA HEMSLÖJDSARVET OCH 
FOLKKONSTEN står högt i kurs i Estland. 
Gamla mönster återanvänds och nu finns 
också mycket av detta på pränt. Kristi 
Joeste vid Tartu universitet, Viljandi är med-
författare till en serie böcker om Estländsk 
stickning. Kristi har stickat de mest fantas-
tiska vantar och nu blir hon vår lärare under 
några dagar i Tallinn. Vi lär oss olika typer 
av uppläggningar, muddar och mönster.  
Resan leds av MARGARETA TÄGT-LEE.

RESEDATUM: 10/5 • 6 dagar

Hantverk o goda sma-
ker på Åland
PÅ ÅLAND ÄR DET KONSTNÄRLIGA 
hantverkstraditionerna levande. Här finns 
verk skapade i naturnära material som trä, 
textil, ull, skinn, metall och lera. Resan går 
genom Stockholms skärgård samtidigt 
blir vi serverade en trerättersmiddag och 
därefter tid för samtal och handarbete. Väl
på Åland ett fullt program med hantverks-
besök, god mat, shopping, kultur och 
 historia. En härlig blandning av gamla 
mönster i ny design.  
Resan leds av MARGARETA TÄGT-LEE.

RESEDATUM: 24/5 • 3 dagar

info@hemslojdsressor.se

Tel 08-545 95 230

www.hemslojdsressor.ssseee

i
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MISSA INTE…

Estlands hantverk 

och textil 

med Tidningen Vi

RESEDATUM: 5/8 • 8 dagar

Bornholms hantverk
BORNHOLM HAR BLIVIT EN SAM-
LINGSPLATS för framför allt textilhantver-
kare och keramiker. Vi besöker tygtryckare, 
handvävare, keramiker, glasblåsare, pip-
makare och mycket annat. Vi besöker det 
berömda konstmuseet vid havet och de 
speciella rundkyrkorna. Vi smakar på öns 
specialmat, rökt fisk, bor i mysiga Allinge 
och hälsar på hos Fru Petersens Café och 
provar hennes berömda kakbuffé! Resan 
leds av KERSTIN ANDERSSON.

RESEDATUM: 30/6 • 4 dagar 

Shetland Wool Week 
SHETLANDSULL OCH SHETLANDS-
GARN, vem tänder inte på det? Runt om 
på Shetlands Huvudö Mainland och på 
öarna Yell och Unst har vi ett innehålls-
rikt program. Besök till ullproducenter,
spinnerier, garnfärgare, stickentusiaster,
vävare, ullförsäljare, Spetsstickare och 
designers på de enastående vackra öarna. 
Flera mycket intressanta Workshops med 
mycket kvalificerad ledning. Resan arrang-
eras i samband med Shetland Wool Week. 
Resan leds av MARGARETA TÄGT-LEE.

RESEDATUM: 23/9 • 9 dagar

Textil & hantverk i Norra 
Vietnam och Laos 
FÖLJ MED IN I MÄNNISKORNAS 
VERKLIGHET i avlägsna bergsbyar, längs 
livgivande floder och i levande odlings-
områden. Vi får se hur man väver ikat, 
producerar bomull, flätar korgar, skördar 
och färgar med indigo och till och med 
producerar silke. Följ med på ett kultur,
textil och hantverksäventyr – från morgon 
till kväll! Vi bor på turistklasshotell och resan 
leds av kunniga och omtyckta KERSTIN 
ANDERSSON.

RESEDATUM: November



Ullen
Den är töjbar, elastisk och spänstig.
Smutsavvisande och självrenande.
Värmer som blöt, står fint emot eld.

Dessutom har vi ett oanvänt 
överskott här i landet.

Stämmer det att ull är gull?



Garnnystan hemma hos Celia Dackenberg. 
Läs mer om henne på sidan 16.

FOTO: STELLAN HERNER
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Välkommen att besöka och se
vår produktion, yxmuseet och
fabriksbutiken i Gränsfors.

För exakt information om våra öppetider se vår hemsida www.gransfors.com

I samarbete med Gårdar i Nordanstig
courses@gransfors.com  www. gransfors.com

Från järn till din egen yxa eller ett vackert föremål. Skaffa dig 
grundläggande kunskaper i smidesteknik, härdning, slipning och
smidets formspråk.

Lär dig smida

Från stock till färdig stuga. Timra med traditionella ell
redskap. Konstruera och bygg timmerhus.

Lär dig timra
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MEDARBETARE

anna-lisa persson… 
… slöjdar för att hon inte kan låta bli. 

– Jag är för rastlös för att inte ha något  
i händerna. 

Men det handlar om något mer också.
– Slöjden ger kunskap om hur man i 

en tid där konsumtionen annars styr 
kan lösa vardagliga problem utan att 
köpa nytt för jämnan. 

I det här numret tipsar hon om hur 
man kan sy egna yllesulor. Om ull säger 
annars denna hemslöjdskonsulent:

– Att få in svensk ull i mode- och 
outdoorbranschen är viktigt ur ett 
hållbarhetsperspektiv, och något som 
jag jobbat med. Sen gillar jag saker i ull 
och springer vintertid alltid med 
egenvirkade yllevantar. 
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stellan herner… 
… hade egen nyckel till skolans slöjdsal 
när han gick i högstadiet. Dit gick han på 
raster och håltimmar. Fortfarande har 
han flera alster kvar sen dess, bland 
annat en väggklocka och ljusstakar. 

– Och min glädje i att arbeta med 
händerna är oförändrad. Hade jag inte 
varit fotograf, hade nog finsnickeri legat 
nära till hands, säger han och beskriver 
slöjd som något som får ta tid, som en 
motvikt till annat i samtiden.

I sin yrkesroll fotograferar han huvud-
sakligen inredning och arkitektur men 
även porträtt. Till det här numret har 
han mött Celia Dackenberg. 

– Det bästa med jobbet är att få dyka 
in i andras världar.

yukiko duke…  
… är kulturjournalist, litteraturkritiker, 
översättare och författare.

– Att skriva ger mig samma tillfreds-
ställelse som att sticka eller sy. Jag ser 
något ta form och bli användbart – en 
text eller en tröja.

Sitt slöjdintresse har hon fått i arv från 
släkten, som hon karakteriserar som 
»mer beundrande än skapande«. Själv 
täljer hon och stickar. Senast en halsduk 
med flätmönster i ett nytt yllegarn. 

För Hemslöjds räkning har Yukiko 
porträtterat Celia Dackenberg. 

– Celia gör en så stor insats, både för 
stickningen och för kulturen i största 
allmänhet. Hennes essäer är folkbild-
ning när den är som bäst! 



Med Tormeks slipsystem kan du slipa praktiskt taget alla dina eggverktyg. Läs mer på www.tormek.se

DAGS ATT SLIPA VERKTYGEN?

MED TORMEKS VÅTSLIPSYSTEM kan du slipa dina eggverktyg med 

högsta precision. Våtslipning är skonsamt mot stålet och eggen kyls 

kontinuerligt av vattnet — det fi nns ingen risk att stålet överhettas och 

förlorar sin härdning.

Komplettera systemet med ditt val av jiggar, beroende på de verktyg 

du ska slipa. Jiggarna ger dig en konstant vinkel mot stenen och 

underlättar slipningen. Du får en välslipad egg i rätt vinkel

och med lång livslängd.

Med Knivjiggen SVM-45 kan du 

slipa hushållsknivar, kockknivar, 

slöjdknivar, samt jakt-och fi skeknivar.

Tormeks Jigg för yxor SVA-170

hjälper dig att slipa yxor med både 

rak och böjd egg.

Om du vill slipa dina stämjärn 

rakbladsvassa är Jiggen för raka 

eggar SE-77 till stor hjälp.

Med denna Jigg för borrslipning 

DBS-22 kan du slipa borrar som är 

3–22 mm.

Komplettera systemet med ditt val av jiggar, se alla tillbehör på tormek.se

Du kan bland annat 
slipa dina köksknivar 

som nya igen!
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LEDARE

det händer  att vi får brev från 
er läsare där ni skriver att vi spelar 
roll. Att Hemslöjd väcker skapar-
lust och ger inspiration. Till och 
med att tidningen ger hopp om 
livet. Det är stora ord. Vi känner 
oss ödmjuka inför dem. 

Men att Hemslöjds innehåll på- 
verkar märks också på andra vis. 
Att vi läses på Rosenbad vet vi vid 
det här laget, förra kulturministern 
utnämnde oss till och med till sin 
favorittidskrift. Också myndigheter 
hör då och då av sig för att fördjupa 
sig i någon enskild fråga. Det 
skedde exempelvis när vi skrev om 
»craftwashing«, att somliga företag 
vill verka mer slöjdiga än de är för 
att spä på en kommersiellt gång- 
bar hantverksmässig aura. Också 
Nationalencyklopedins innehåll har 
justerats efter att redaktörer läst 
Hemslöjd. Dessutom har närings- 
livet ögonen på tidningen. 

På de mötesdagar för ullbranschen 
som arrangerades i Uppsala i för-
vintras, reste sig innovationschefen 
för företaget Fjällräven upp och 
berättade att det var Hemslöjd som 
först uppenbarade för honom hur 
det står till på ullfronten i Sverige. 
Efter att 2016 ha läst den artikel 
där Liv Blomberg redogjorde för 

alla de hundratals ton av lokal-
producerad ull som årligen hamnar 
på tippen, bestämde han sig för att 
försöka angripa slöseriet. Sedan 
dess har företaget omsatt 40 ton 
svensk ull. 

det här numret  handlar just 
om ull. På senare tid har medveten-
heten om det svenska ullspillet 
glädjande nog ökat och allt fler har 
gått från ord till handling.  

Ta »The Swedish wool initiative« 
till exempel. I mitten av november 
träffades ett tiotal stora, kommers-
iella modeföretag för att se över 
möjligheten att börja arbeta med 
ull från Sverige, istället för en- 
bart med fibrer från andra sidan 
jorden. Mötet resulterade i en för-
sta gemensam beställning på 2,5 
ton lokalproducerad vit findor-ull.  
I det här numret gör Liv Blomberg 
nedslag hos ett par av dem – och 
hos andra framåtsyftande nytänk-
are. Se det som tecken på hur det 
bubblar i ull-Sverige. 

För nu händer det. Parallellt 
skjuter små och större ullinitiativ 
upp som svampar ur jorden. Det är 
minispinnerier, föreningssatsningar, 
ullinsamlingar, ullmarknader och 
fårägare som lär sig mer om hur de 

På ullfronten mycket nytt
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ska ta hand om och klippa sina djur 
för ullens bästa. Det är forskare 
som gör förstudier om framtida ull-
användning. Det är planer på ett 
svenskt kamgarnsspinneri och 
enskilda slöjdare som börjar karda, 
spinna, sticka för att ta personligt 
ansvar för landets oanvända fibrer. 
Dessutom anställde nyligen myn-
digheten Nämnden för Hemslöjds-
frågor en nationell utvecklare med 
uppdrag att se över ull-läget i landet.

Vi lever i spännande tider. På 
många områden ser det brutalt 
mörkt ut. Men på ullfronten gryr 
det försiktigt i horisonten. Därför 
tillägnar vi superfibern detta 
nummer.

Håll till godo!

 

Malin Vessby, 
chefredaktör

Krångel och elände
Under hösten har Hemslöjd bytt 
prenumerationssystem. Skälet är 
bland annat att vi vill kunna er- 
bjuda er prenumeranter att betala 
på modernt vis, med bankkort, 
autogiro och e-faktura.

Övergången från gammalt till 
nytt har emellertid krånglat. Till de 

värsta barnsjukdomarna hör att 
många av er fått fakturor hem-
skickade med ett felaktigt formule-
rat bankgironummer. Det korrekta 
är: BG 703-6247. Vi är ledsna över 
de problem som systemskiftet or-
sakat – och arbetar hårt för ett 
krångelfritt 2020! 
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Nyheter från  
hemslöjdsvärlden,  
hantverksområdet 

och formfronten.
Redaktör  

Liv  
Blomberg

redaktionen
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i råw projects har Emma 
Dahlqvist och Sanna Bodén testat  
metoder för att omvandla avfall till 
textilfärg. De har samlat in matrester  
från butiker och restauranger i Öster- 
sund som de experimenterat med. 

– Vi ville bara använda oss av det 
som är längst ner på resursstegen, allt- 
så inget som fortfarande växer eller 
går att äta. Vi har testat att färga 
med aska, citrusskal, kaffesump, 
lökskal och blommor, säger Emma 
Dahlqvist. 

Utifrån det insamlade avfallet har 
de utarbetat recept på naturliga färger  
och använt både varm- och kall-
färgning, tryckpasta och reservage- 
tekniker. Resultatet är en kollektion  
om sex växtfärgade plagg av ull och 
siden. Den kommer att ställas ut  
under 2020 och nu vill duon hitta 
finansiering för att fortsätta försöken  
i större skala. 

– Eftersom textilbranschen är mitt  
i en omställning mot mer hållbar 
produktion är det viktigt att hitta 
alternativa färgningsmetoder, säger 
Emma Dahlqvist.

OSCAR MORIN

Rått

»Vinnartidskriften förlängde juryns 
arbete avsevärt. Genom oväntade 
kopplingar till de stora  
samhällsfrågorna, snyggt  
förpackat i det kompakta 
formatet lockas man till  
sträckläsning.«
Redaktionen jublar. Hemslöjd blev Årets Tidskrift, fackpress 2019. 
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MINKEPINNE
En minkepinne är en pinne som 
du täljer planlöst på och som 
därför blir mindre och mindre. 
Ordet kommer från norskan där 
minke betyder att minska eller 
krympa. Många slöjdare framhål-
ler värdet av en minkepinne. Det 
är trivsamt och avkopplande att 
sitta och tälja på ett ämne som 
inte ska bli något. Det är också 
en bra metod för att öva olika 
täljgrepp. Intresset för täljning 
har ökat de senaste åren. I både 
England, USA och Sverige  
anordnas träffar dit folk från hela 
världen kommer för att umgås, 
tälja och lära av varandra. 
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10 000 ... timmar behöver  
den som vill erhålla 
Mästarbrev lägga ner  
på sitt hantverk.
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VAD ÄR HEMSLÖJD FÖR DIG?
»När jag tänker på hemslöjd så tänker jag på  
skålen som hela min familj tror att jag gjort.  
Men i verkligheten så jobbade jag på den i 
två terminer men min lärare gjorde den klar 
på tio min sista lektionen, så nån talang kan 
man nog inte kalla mig.«
Thomas Stenström, artist och låtskrivare. 
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serietecknaren åsa schagerström (f d Grenn- 
vall) har broderat sin senaste bok. Urmodern består av 
78 broderier gjorda på återanvända lakan, spillbitar och 
trasiga dukar. Både text och bild är sydda.

Sydda Serier
– Det är en helt annan process att brodera än att teckna. 

När jag tecknar serier jobbar jag ganska strikt först med 
textmanus. När jag började med Urmodern så kom bil-
derna först, säger Åsa Schagerström.
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Den norska  
textilkonstnären 
Brita Been har 
tagit emot ut- 
märkelsen »The  
Cordis Prize for 
Tapestry – ett av 
världens största 
priser för samtida  
gobelängvävnad. 
Hennes väv 
»Vine« eller 
»Ranke« som den 
heter på norska 
är inspirerad av »rosesaum«, de blommiga  
broderier som traditionellt sytts på strumpor 
och skjortor i Telemark. Väven är 245 x 250 cm 
med inslag av ull och varp i lin.

– Den är en hyllning till kvinnors arbete och 
skapande som det framträder inom folkkonsten, 
säger Brita Been.

På Alexander McQueens modevisning för vår- och 
sommarsäsongen visades en klänning som broderats 
för hand. Gemensamhetsbroderiet var ett samarbete 
mellan modehuset och organisationen The Stitch 
School vars mål är att få fler unga att upptäcka broderi. 
All personal – från pressavdelning till praktikanter – 
bidrog med stygn och Sarah Burton, som designat klän-
ningen, sa att kollektionen bland annat handlade om att 
slå ner på tempot och känna det meningsfulla i att göra 
saker tillsammans.

»Att sticka är som att cykla, 
något man alltid har med sig 

om man en gång lärt sig.«
Josef Fares i Vi Handarbete. 

PRISADE ROSOR

Framåt tillsammans
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Reaktioner
Tack alla som skriver till redaktionen. Här publicerar vi ett urval  
av breven. Fortsätt gärna att höra av er om allt som rör slöjd och  
Hemslöjd. Denna gång lottar vi ut det inspirarande teknikhäftet  
Påsöm från Hemslöjdens förlag. Skriv till: Hemslöjd, Åsögatan 122, 
116 24 Stockholm eller redaktionen@hemslojd.se

Hej Malin,
Har med stor behållning läst 
senaste numret av Hemslöjd 
– en utmärkt tidning med en 
härlig layout. Gläder mig att 
du med sådant patos skriver 
om skolslöjden och värdet av 
att den får lämnas ostörd.

Vill gärna tipsa dig om min 
nya bok »Handen i den digita-
la världen« som nyligen kom-
mit ut på Carlssons förlag.  
I den diskuteras den nya roll 
som handen fått just i den 
digitala världen – där handens  
skapande möjligheter och 
hela repertoar ofta ersätts av 
enskilda fingrars tryck på en 
skärm. Det får förstås i läng-
den stora konsekvenser för 
såväl hand som hjärna. Idag 
ser vi konsekvenserna bland 
annat i form av sämre händig-
het hos barnen, det som många  
slöjdlärare kallar fingerblind-
het. En stor del av boken hand- 
lar om just skolslöjden och 
vikten av att bibehålla detta 
viktiga ämne – som ju är så 
väsentligt för att bibehålla 
och träna handens praktiska 
intelligens. 
Bästa hälsningar, 
Göran Lundborg, professor 
emeritus i handkirurgi

 
HEMSLÖJD SVARAR:
Hej Göran! Ja, jag tror att vi 
kommit till en punkt nu, när 
det inte går att sitta tyst i 
båten längre. Vi som menar att  
skolslöjden är viktig, måste 
tala ur skägget. Och ju fler vi 
är, desto bättre. För så säkra 
verkar de opinionsbildare 
vara på sin sak – när de i tid-

HEMSLÖJD SVARAR:
Hej Oskar! Responsen på 
ledaren i senaste numret har 
varit överrumplande stor.  
Vi är helt klart många som är 
djupt övertygade om skolslöj- 
dens betydelse, men samti-
digt upplevs en brist på rös-
ter som ger uttryck för det i 
offentligheten. Därför svarar 
jag tveklöst ja på den fråga 
som du ställer i texten som 
du hänvisar till i brevet, om 
diskussionen skulle »gynnas 
av att alla vi som är verksamma 
inom slöjden tydligare och 
sakligt kan belysa nyttan av 
ämnet«. Utan tvekan. Kom igen  
alla slöjdlärare. Sätt fart på 

debatten!
MALIN 

 
Hej!
Jag vill 
passa på 
att säga 
att tid-
ningen 
har fyllt 

ett tomrum som jag länge känt.  
Den belyser att skapande är 
livsviktigt och universellt 
genom de reportage som görs.  
Språket och perspektivet  
i tidningen tar många gånger 
andan ur mig. Ni är mycket 
skickliga på det som ni gör! 
Stort tack!  
 Sara Wahlberg

HEMSLÖJD SVARAR:
Hej Sara! Tacket är helt och 
hållet vårt. Nu är det dina  
formuleringar som tar andan 
ur oss. Allt gott.
REDAKTIONEN

Hej Ni alla på Redaktionen! 
Tack för »drömmar och verk-
lighet«! Roligt att återse gamla 
bekanta och nya stjärnor!

Har varit lite nedstämd 
några veckor när vi skådat 
»Mästerskaparna« i TV1. Men  
nu är den floppen över och de 
inblandade i ledningen får nog  
sätta sig ner och fundera över  
vad de satte igång med. För 
mig var det ett hån mot slöjden.  
Slöjd tar tid! I programmet sak- 
nades tid. Tur att Hemslöjd 
kom i dag. Nu är jag inte ned-
stämd! Önskar Er alla en 
GOD JUL och ett GOTT 2020!
Kjell på Gotland

HEMSLÖJD SVARAR:
Hej Kjell! Jag såg också lite 
på Mästerskaparna, men 
blev inte nedstämd som du. 
Jag tänker istället att slöjd-
kunskap och inspiration kan 
ta sig olika uttryck. Ett pro-
gram som Mästerskaparna, 
med hetsproduktion och 
svettiga tävlingsmoment, 
kan säkert få en hel del att 
vilja plocka fram verktygen. 
Och det utesluter heller inte 
mer eftertänksam och kun-
skapstung slöjd-teve framö-
ver. Den absoluta motsatsen 
till Mästerskaparna måste 
vara den »Sakte-TV« som 
NRK sände i Norge för ett par 
år sedan. Ett av programmen 
visade stickning i realtid, 
minut för minut, från får till 
tröja. Kul idé det med. Så jag 
känner mig rätt hoppfull. Men 
gladast är jag över att Hem-
slöjd gör dig glad. Fint nytt år!
MALIN

ningar som DN och Expressen 
skriver om att skära ner eller 
stryka slöjdämnet till förmån 
för andra »viktigare« ämnen – 
att de inte ens bemödar sig om 
att argumentera för varför just 
slöjden ska bort av skolans 
ämnen. Det är som om de för-
utsätter att alla redan instäm-
mer. Det är oroväckande. Men 
vi är ju många som har argu-
ment för slöjden. Din bok är 
helt klart en viktig pusselbit i 
det sammanhanget. Allt gott.
MALIN

Hej Malin!
Tack för din ledare i det senaste 
numret. Jag är själv slöjdlärare  
och upp- 
lever att 
ogrundat 
tyckande 
av det slag 
som emel-
lanåt före-
kommer 
på ledar- 
och 
debattsidor börjar bli trött-
samt, och i värsta fall skadligt. 
Och alltför ofta förblir påstå-
enden obesvarade, hur felak-
tiga de än må vara. Skickar en 
text som jag skrivit på samma 
tema som tar avstamp just i din 
observation och som nu finns 
publicerad på Slöjdlärarpor-
talen http://slojdlararporta-
len.se/beratta-om-slojdens-
varden/

Jag passar även på att 
tacka för en fantastiskt  
läsvärd tidskrift!
Vänliga hälsningar,
Oskar Larsson 

»Idag ser vi konse- 
kvenserna bland annat  

i form av sämre händighet 
hos barnen, det som  

många slöjdlärare kallar  
fingerblindhet.«
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Hej. Jag har en fråga till dig. 
Varför har skyddsplasten 
tagits bort från tidningen? 
Tyvärr var mitt senaste num-
mer av Hemslöjd skadad p g a 
detta. Tråkigt tycker jag då 
denna tidskrift har ett stort 
värde och jag sparar dessa 
för att kunna gå tillbaka och 
läsa den vid flera tillfällen. 
Hoppas på ett skyddande 
omslag vid nästa utskick.  
I övrigt är jag nöjd kund. En 
mycket välgjord tidskrift!
Med vänlig hälsning, 
Eva Ullberg Sjödin 

HEMSLÖJD SVARAR:
Hej Eva! Ja, det är jättetråkigt  
när tidningen kommer fram 
skamfilad eller blöt. Men 
under en period har vi ändå 
valt att skicka Hemslöjd utan 
plastomslag, med förhopp-
ningen att det ska fungera.  
I det långa loppet är det inte 
hållbart för en tidning som 
vår att jobba med plast och 
spä på sopberget. Men om ett 
par nummer får vi utvärdera, 
och se om ambitionen håller. 
Berätta gärna om vad du hit-
tar i brevlådan, så att vi får ett 
bättre grepp om hur ofta tid-
ningen kommer fram kant-
stött respektive tipptopp. 
Med hopp om förståelse.
REDAKTIONEN

måste vi löpande värva nya 
prenumeranter, och ibland 
gör vi det genom kampanjer 
som den här. Om vi skulle 
erbjuda våra nya häften gra-
tis till alla tusentals befintli-
ga prenumeranter, skulle det 
kosta oss otroligt mycket 
pengar, och det klarar vi inte 
av för tillfället. (Häftena  
kan för övrigt köpas på  
www.svenskhemslojd.com.) 
Men jag blir glad av vad du 
skriver om tidningen!
MALIN

Hej Malin!
På senare tid har jag funderat 
på varifrån det gamla syskrinet 
som jag vuxit upp med i mitt 
hem och sedermera ärvt av 
min mamma kommer ifrån?

Jag skrev ett par rader på 
min slöjdförenings Facebook- 

sida och fick flera svar: de 
hade skrin från Skåne, Öst-
ergötland, Västerbotten, Nor-
ge, Ångermanland, Blekinge, 
Västergötland … Någon skrev  
att det fanns möjlighet att 
beställa syskrin genom för-
modligen Hemmets Journal, 
där hon sett annonser fram 
till 1970-talet, och det kan ju 
förklara den geografiska 
spridningen.

Hade varit kul om ni ville 
göra ett reportage om dessa 
skrin, fortfarande i mångas 
hem. Barndomsminnet är 
starkt, att lyfta på locket och 
sortera mormors och mamma 
Ingers gamla urklippta knap-
par.
Med vänliga hälsningar,
Marie Bjurén

HEMSLÖJD SVARAR:
Hej Marie! Tack för kul artikel- 
idé, det kan kanske bli något  
i framtiden. Men till dess 
skickar vi ut en fråga till er 
läsare: Är det någon som är 
bra på syskrinets historia?
REDAKTIONEN

RÄTTELSE:
I Hemslöjd nr 5 påstod vi  
felaktigt att gelatin inte  
tillverkas i Sverige. Det  
görs i en fabrik i Skåne. 
REDAKTIONEN

Hej,
jag vill börja med att tacka för 
en underbar tidning! Jag har 
varit prenumerant i några år 
nu och kastar mig alltid över 
tidningen när den kommer. 
För en liten tid sedan tecknade  
jag en tvåårsprenumeration 
till fullt pris för att »säkra« de 
kommande åren. 

Det känns därför lite kon-
stigt och tråkigt att nu, i det 
senaste numret, se att om jag 
hade väntat ett tag och nöjt 
mig med en ettårsprenume-
ration så hade jag fått ta del 
av erbjudandet om ett teknik-
häfte. Jag förstår att det kan 
vara ett bra sätt att värva nya 
prenumeranter men som 
»gammal« prenumerant kän-
ner jag mig lite snuvad på 
konfekten. Hoppas att jag 
inte låter alltför gnällig.
Vänliga hälsningar
Magdalena Karlsson

HEMSLÖJD SVARAR:
Hej Magdalena! Jo, jag kan 
förstå att det känns lite snöp-
ligt. Jag är ledsen för det. Så 
småningom kommer special-
erbjudanden att komma också  
till er trogna prenumeranter. 
Men målet med den här kam-
panjen var just att vi ska bli 
fler. För att Hemslöjd ska 
kunna fortsätta komma ut, 

En glimt från skolslöjds-
verkligheten i en helt vanlig 
högstadieskola.
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Morgonrodnad vid  
Tisnaren. Att Celia  

Dackenberg är klädd i 
stickat överraskar inte. 
Hon är en av teknikens – 

och kulturkoftans –   
viktigaste röster i Sverige 
i dag. Genom berättelser 
om stickade plagg skild-
rar hon tidsperioder och 

människoöden.
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kommit att gå i yllets och bläckets 
tecken, till glädje för alla som är 
intresserade av stickning och kultur- 
och litteraturhistoria. Som 30-årig 
bildlärare kom hon 1978 till Umeå 
och fångades något år senare upp av 
två legendarer i Västerbottens läns 
hemslöjdsförening, textilkonstnären 
Margit Westin och hemslöjdskonsu-
lenten Karin Holmberg.

– Jag stötte ihop med Margit 
Westin som frågade mig om jag 
hade lust att göra några stickningar 
till en utställning på Västerbottens 
museum. Det lät spännande, så jag 
tackade ja, berättar hon.
 
året var 1981 och intresset för 
stickning stod på topp. Westin och 
Holmberg ville återuppväcka den 
västerbottniska sticktraditionen och 
dess mönstervärld, men upptäckte 
snabbt att det rådde brist på gamla, 
stickade föremål.

– Förr lappade man tills plaggen 
inte gick att laga mer. Då kardade 
man upp garnet i det uttjänta plag-

– tänk, jag minns  fortfarande 
ögonblicket när jag för första gån-
gen klarade av att sticka själv! Jag 
var åtta år, och plötsligt förstod hän-
derna vad de skulle göra. Det var 
rena uppenbarelsen! säger Celia 
Dackenberg och lyser upp vid 
minnet.

Samtidigt som Celias mamma 
lärde henne sticka, lotsade hennes 
pappa in henne i poesins värld. 
Sedan dess har stickkonsten och lit-
teraturen utgjort två stora, passio-
nerade intressen i hennes liv.

– Kanske är det inte så konstigt, 
orden text och textil kommer ju från 
samma latinska verb som betyder 
att väva, foga samman. Det finns 
större likheter än man kan tro mel-
lan att foga ihop maska vid maska 
och bokstav vid bokstav, säger 
Celia eftertänksamt.

Vi sitter i köket i det faluröda 
släkthuset i den östgötska kyrkbyn 
Skedevi, känd för sin gustavianska 
kyrka och granna folkdräkt. Det 
charmfulla huset ligger naturskönt 

TEXTEN  
& TRÅDEN

»Orden text och textil kommer från samma latinska verb«,  
säger Celia Dackenberg. De senaste åren har hon åkt segertåg  

runt landet med sina nydanande böcker. Möt författaren  
till en helt ny och lustfylld litterär genre: stickningsessän.

Text Yukiko Duke  Foto Stellan Herner

invid sjön Tisnaren, en bit bort från 
bysamhället och kyrkan. Celia trivs 
med att leva nära naturen och följa 
med i dess växlingar. Denna kyliga 
vintermorgon syns tydliga rådjurs- 
och harspår i snön och Tisnaren har 
fått en stålgrå nyans. 

– Jag har det bästa av två världar! 
Jag pendlar mellan stadslivet i 
Umeå, där jag har jobbat nästan 
hela mitt yrkesverksamma liv, och 
den meditativa stillheten här i 
Skedevi. Tystnaden stimulerar 
tankeverksamheten, det går väldigt 
bra att jobba här, berättar Celia.

En stor del av hennes liv har 

»Förr lappade man tills 
plaggen inte gick att laga 
mer. Då kardade man 

upp garnet i det uttjänta 
plagget och spann om 

ullen på nytt eller använde 
trasor som isolering.«
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Celia föredrar intrikata  
och utmanande stick- 
ningar framför enkla. 
     – Det går fortare för 

mig att sticka mer kom-
plicerade saker än enkel 

slätstickning. Jag är  
otålig och vill se  

hur det blir.

Den som vill kan sticka en variant av bandylegenden Sven  
»Sleven« Säfwenbergs hjärtdekorerade turkofta. Han bar den  

varje match under 25 år, och den fick inte tvättas förrän säsongen 
var över. Men också övriga plagg på vädring finns  

representerade i Celia Dackenbergs böcker.
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get och spann om ullen på nytt eller 
använde trasor som isolering mellan 
timmerstockarna i huset. Bristen på 
stickade plagg fick Margit och Karin 
att leta efter mönster på långullfällar 
istället, berättar Celia.

Långullfällarna bestod av sex 
fårskinn som skräddats till och sytts 
ihop med vaxad lintråd. Man sov 
med ullsidan vänd mot sig. Ovan-
sidan av fällen pryddes av ett påsytt, 
vävt täcke. Karin Holmberg inven-
terade och lånade ihop fälltäcken 
från olika hembygdsgårdar och 
Västerbottens museum och sedan 
skred Celia till verket. Hon kon-
struerade moderna stickmodeller 
med mönster från de vävda täckena 
och så småningom kom ett antal 
plagg att ställas ut.

– För mig blev uppdraget ett sätt 
att bli hemma i det nya landskapet. 
Genom arbetet med mönstren kunde 
jag gräva upp, undersöka och förstå 
lite västerbottniska rottrådar. Och 
samtidigt rota mig själv, berättar hon.
 
projektet öppnade  också nya 
möjligheter i livet. Celia rekryte-
rades 1994 till tidskriften Hem-
slöjden, som tidningen hette då, 
först som redaktör på halvtid och 
med tiden som chefredaktör när den 
legendariska Katarina Ågren gick i 
pension. Inför årgång 2011 fick hon 
det tuffa uppdraget att på kort tid 
göra om tidningen helt. 

– Det blev ett hårt, men roligt 
samarbete med den lilla redak- 
tionen. Och numera gläds jag åt 
att de som tagit över efter mig 
har vunnit sådana framgångar! 
Tidningen har ju både lyckats nå 
nya grupper av läsare och belönats 
med en lång rad fina utmärkelser, 
säger Celia.
 
men nu måste  vi backa tillbaka 
lite, och återvända till det tidiga 
1990-talet. Med tiden föddes en idé. 
Om det hade gått så bra att förstå 

sig blicken direkt. Det kan vara ett 
par strumpor, en tröja eller ett par 
vantar. Jag tittar på mönster, listar 
ut tekniker och tittar på plaggens 
modeller, säger hon. 

I regel kan hon inte låta bli att 
provsticka sådant som ser spän-
nande ut, därför har hon alltid flera 
stickningar igång samtidigt.

– Ja, alltid! Åtminstone en radio- 
och en tevestickning! Radiostick-
ningen är mer avancerad och kräv-
ande, den behöver stor uppmärk-
samhet. Tevestickningen är mer av 
ett avkopplande rutinstickande, 
förklarar hon. 

– Det märkliga är att det alltid går 
fortare för mig att sticka mer kom-
plicerade saker, hellre mönster än 
enkel slätstickning. Jag är otålig, så 
när jag stickar något komplicerat, 
vill jag snabbt se hur det ser ut när 
det blir klart.

Men det är inte bara bilder som 
ger stickinspiration, det kan även 
föremål göra. Den vackra, intarsia-
stickade långkofta Celia har på sig 
är inspirerad av ett stiligt 1700-tals-
bord på Nationalmuseum, där mar-
morbitar från Forum Romanum har 
fogats ihop.

– Så letade jag fram ett garn från 
Wålstedts som hade precis rätt mar-
morkänsla – och där flera av färger-
na hade namn efter stenar. Oemot-
ståndligt! berättar hon.
 
celia gick vidare  på det 
litterära yllespåret och hittade 
alltfler kopplingar mellan författare 
och älskade, stickade plagg: bokidén 
började ta en alltmer konkret form. 

– Det var som att följa under-
jordiska mycel som förgrenade sig 
åt alla håll. Det var så spännande 
att ta del av alla intressanta berät-
telser om dessa människor, den tid 
de verkade i och deras relation till 
kläder. Jag tror att min drivkraft är 
min nyfikenhet och glädje i att vilja 
ta reda på saker, lära mig och sedan 

»Om det hade gått så bra 
att förstå Västerbotten 
genom stickning, skulle 
det då inte kunna gå att 
tränga in i och förstå 

annat genom den också?«

Västerbotten genom stickning, 
skulle det då inte kunna gå att 
tränga in i och förstå annat genom 
den också? Varför inte litteraturen 
och författarna? Rörd hade Celia 
läst den walesiske författaren Dylan 
Thomas fina beskrivningar av 
tröjor, garn och stickning i den halvt 
självbiografiska novellsamlingen 
Porträtt av konstnären som valp. 
Hon insåg att även för författare är 
få saker så känsloladdade som 
kläder.

– Så hittade jag en tidig bild av 
författaren och hans hustru Caitlin. 
Han har en vackert mönstrad kofta 
och en korgstickad pullover på sig, 
hon en flätstickad kofta. Det slog 
mig att jag nog skulle kunna åter-
skapa hans plagg, berättar hon.

– Det är så jag fungerar när jag 
ser på bilder. Det stickade drar till 

Klänning med inspiration 
från Tove Jansson och en 
engelsk godisblandning.
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Inför arbetet med den 
intarsiastickade lång-

koftan inspirerades 
Celia av ett bord från 

1700-talet som är  
hopfogat av marmor-

bitar från Forum Roma-
num. Garnet kommer 

från Wålstedts.  
Flera av garnnyanserna 
har lämpligt nog namn 

efter stenar.
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»Plötsligt träder helt nya  
sidor av författare fram:
den stickningsintres-
serade Gunnar Ekelöf, 

stickmodelejonet August 
Strindberg och den 

njutningsfullt stickande 
Karin Boye.«

föra min nyvunna kunskap vidare.
Genom en god vän, textilkonst-

nären Åsa Wettre, fick hon kontakt 
med ett av Sveriges största förlag 
och försökte sälja in sin idé. Förlaget 
var försiktigt positivt till idén, men 
ville satsa på att göra en annan, 
genremässigt mer lättplacerad bok 
först. Det blev Sparat – små stickade 
kläder från vår barndom, en bok om 
den stickhistoria små, sparade plagg 
från 1940- och 50-talen berättar. De 
plagg Celia samlade ihop och gjorde 
stickbeskrivningar till förmedlar 
tankar från tiden innan slit-och-
slängmentaliteten gjorde sitt intåg. 
Nu, drygt 20 år efter det att den 
kom ut, är tankarna på att satsa på 
kvalitet och återbruk mer aktuella 
än någonsin.

– Ja, det är verkligen glädjande 
att människor alltmer har fått upp 
ögonen för återbruk och yllets kvali-
teter i sammanhanget. Ylle värmer, 
andas och är smutsavstötande, där-
för behöver du inte tvätta det lika 
ofta som andra kläder. Det räcker  
i regel att du hänger upp plagget, så 
vädrar det ur sig dofter. Jämför det 
med syntetkläder som måste tvättas 
ofta och släpper ifrån sig mikro-
plaster varje gång.

De goda recensionerna för Sparat 
gjorde att Celia fick göra Ylle & 
Bläck, boken hon så länge velat 
skriva om författare och deras 
relation till ylleplagg. Med den 
skapade hon en helt ny genre, den 
folkbildande och lustfyllda stick-
essän, där stickkonsten – och de 
plagg den gett upphov till – får stå  
i centrum. Plötsligt träder helt nya 
sidor av författare fram: den stick-
ningsintresserade Gunnar Ekelöf, 
stickmodelejonet August Strindberg 
och den njutningsfullt stickande 
Karin Boye. Vi läsare kommer dessa 
ikoniska författare lite närmare – 
och än mer så när vi även kan sticka 
och klä oss i deras favoritplagg.

Ylle och Bläck blev en stor 

framgång för Celia. Kritikerna 
hyllade hennes nyskapande sätt att 
skriva om litteratur och stickning, 
och det gjordes två utställningar 
utifrån boken: först en på Kultur-
huset i Stockholm, därefter en i 
Riksutställningars regi som tur-
nerade i flera år. Sedan dess har hon 
utvecklat sin essäform och givit ut 
Sagornas stickbok, med mönster och 
stickbeskrivningar inspirerade av 
figurer ur våra mest älskade barn-
böcker. I den får man bland annat 
lära sig sticka tomtebobarnens 
ängsullströjor, Mymlans randiga 
klänning och katten Findus lilla 
mössa. 

Nästa bok, med den underfun-
diga titeln Kulturkoftor, kom att 

handla om ikoniska klädesplagg 
burna av stora personligheter från 
olika kulturområden. Där får 
läsaren bland andra möta den 
legendariske bandymålvakten Sven 
»Sleven« Säfwenberg och sticka 
hans magiska matchkofta. Den var 
ett måste för att han skulle kunna 
hålla nollan – och han bar den i 
varje match under 25 år. Läsaren 
får också stifta bekantskap med den 
25-årige nordpolsfararen Nils Strind- 
berg, den yngste medlemmen i 
Andréexpeditionen, som mötte 
döden på Vitön med sina reskam-
rater. I hans packning återfanns en 
alldeles för liten, elegant sweater. 
Var den vita sweatern månne 
stickad av fästmön Anna Charlier? 
Läsaren får möjlighet att grunna 
kring den historiska gåtan, men 
också sticka sweatern.
 
förra året blev Sagornas 
stickbok och Kulturkoftor till en 
uppmärksammad utställning på 
Upplandsmuseet som drog hela 
30 000 besökare. Det stora intresset 
har gjort att utställningen kommer 
att visas på andra ställen i landet, 
med start i Jönköping under våren. 

I sin allra senaste bok Lånat, 
sparat, ärvt och nytt – småkoftor, 
fintröjor och annat stickat för barn 
återkopplar Celia till Sparat och vill 
inspirera till återbruk och ett mer 
vettigt klädkonsumerande. Och, 
som alla hennes böcker, är det 
dessutom en njutbart folkbildande 
kulturhistoria och en lovsång till 
stickningen som sysselsättning. 

– Stickning är inte bara roligt och 
utvecklande att hålla på med. Det är 
faktiskt nyttigt också, inte bara för 
att det frambringar bra, hållbara 
klädesplagg. Det är vetenskapligt 
bevisat att stickning skapar väl-
befinnande, halten av stresshormon 
går ner och du får lugnare puls. 
Varför ska man förneka sig det i vår 
stressade tid? frågar Celia.

Kon- 
struktion  
av stick-
mönster  

efter  
1700-tals- 

förlaga.
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ett plan dånar  in mot Brom-
ma flygplats. Med ett brak sveper 
det ner över radhuset på klippan  
i Alvik där Josefin Waltin sitter på 
en röd pinnstol. Sedan blir det tyst 
igen. Enbart en slända snurrar och 
en tråd växer sakta fram.

Hon nickar mot molnet av kar-
dad ull i handen och det november-
grå garnet mellan fingrarna.

– Det finns en kraft i långsam-
heten, säger hon. När jag spinner 
med slända får jag tid att förstå. 

Kanske är det med Josefin Waltin 
som med den farttrötta racerbåts-
föraren som plötsligt steg ner i ka- 
jaken för att i lugn och ro få vara 
bland vågorna. Eller som med 
charterpiloten som sa upp sig och 
började glidflyga i hopp om att änt-
ligen få uppleva termiken. Den snab-
ba spinnrocken tar hon bara till  
när hon vill producera mycket garn 
raskt. Annars vill hon ha så lite red-
skap som möjligt mellan sig och de 
mjuka, lanolinfeta stråna.

– Jag vill ju vara i ullen.

egentligen började  det året 
då Romson, Fridolin och Lööf drog 
på sig ledartröjor i partipolitiken, 
prins William och Kate Middleton 
gifte sig och Japan tog guld i fot-

DRA PÅ 
TRISSOR
Att spinna på slända  
är att vägra springa 
snabbt. Det är tid till  
att känna och tänka.
Text Malin Vessby   
Foto Sara Mac Key

Hos Josefin Waltin hänger sländor som 
en gardinkappa i söderfönstret. Ibland 

har någon vän oroat sig för att träet  
ska bli skört av solljuset. 
– Men det ser ju så fint ut,  

säger Josefin.
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En »Pushka« som än idag  
är vanlig i Anderna. Tenen är 

täljd och den lätta trissan 
gjord av balsaträ. Garnet 

fästs upptill med halvslag. 
Skulle trissan gå sönder 
är det vanligt att tillfälligt 

ersätta den med en potatis. 
Kan spinnas hängande, 

stödd i en skål eller genom 
att snurras i handen.

»De flesta sländor 
är faktiskt ystra och 
vingliga som lamm  

i början. Sen, när det 
kommer lite ull på dem, 
blir de stadigare, mer 
som fullvuxna får.«

Hängande topptyngd slända. 
Spinnaren sätter antingen 
fart på den genom att snär-

ta till den med fingrarna eller 
genom att rulla skaftet med 
handflatan upp längs sidan 

av låret. Ett promenad- 
vänligt redskap.

Vikingatida slända 
inspirerad av fynd 

från Oseberggraven i 
Norge. Trissan kan både 

monteras upptill och 
nedtill. Till en början väljs 
en tyngre trissa. Men ju 

mer garn som lindas upp 
på tenen desto lättare 
trissa kan användas.  
Mot slutet kan den  

tas bort helt. 

Stödd slända som är 
vanlig runt Himalaya för 
ull från får och jak – men 
som också hör till varda-
gen i bomullsproduce-

rande länder som Indien 
och Mali. Just det här 
exemplaret är inspire-

rat av sländor i Tibet och 
kallas därför ibland för 
tibetansk slända. Spin-

naren ställer skålen i 
knät och stödjer sländan  

i skålen. 
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Hon går fram till söderfönstret. 
Högst upp dinglar hängande 
sländor på rad, som en pinnig 
gardinkappa. Den minsta är en 
knapp decimeter och väger 9 gram. 
»Som gjord för tunna trådar.« 

Alternativet vore en understödd 
slända.

En sådan hänger inte fritt i luften, 
utan stödjer istället tenen mot ett 
underlag under spinningens gång – 
det kan vara marken, ett ben, ett bord 
eller botten av en liten skål. Med ett 
understött redskap behöver garnet 
inte göras grovt nog att bära sin slän-
das tyngd. Och korta fibrer funkar. 
Trådarna i sig blir ofta mjuka och 
luftiga.

– Stödda sländor snurrar riktigt 
snabbt. Och med hög hastighet i 
rotationen hinner också korta strån 
in i snodden innan den går av, för-
klarar Josefin Waltin och slänger ett 
öga på sin understödda Hemma-
slända. 

– Rolls Royce, säger hon kärleks-
fullt.  

det var just  en understödd 
slända som förändrade allt. Tåg-
sländan, preciserar hon. 2016 
laddade Josefin inför en resa till 
Österrike och såg längtansfullt fram 
emot ändlösa timmar i tågkupé. 
»En eon av hantverkstid.« Hon 
beställde en slända av tibetansk 
modell som precis i tid dök upp  
i paket från USA. 

– Åh. Den passar perfekt i knät. 
Den är så tågmässig! 

Hon skiner upp.
Sedan gick tåget, och medan land-

skapet skiftade konturer utanför 
fönstret hann hon både spinna, nål-
binda och sticka en mössa. Dessutom 
började hon filma sitt spinnande och 
la ut några sekvenser på nätet.

Och med ens hände det: Hon fick 
en parallell karriär till jobbet på 
Skolverket. Turen till Österrike för 
att vandra och hälsa på släkten, blev 

multnat över tid. Att sländor ändå 
fyndats, har inte sällan att göra med 
att den vanligaste sländtypen förr 
som idag bestått av två delar: en 
pinne och en tyngd. Ten och trissa, 
säger sländkunniga. Oftast är det 
trissan som överlevt millenierna i 
jorden och som hittats av arkeo-
loger, eftersom det varit vanligt med 
sådana av mer långlivade material 
än trä – som lera, glas, ben och sten. 

– Tyngd och balans, säger Josefin 
Waltin om trissans poänger.

Hon vänder sig mot en krok på 
väggen och plockar ner något som 
först ser ut som ett halsband. Det är 
lösa trissor trädda på tråd, gjorda för 
en vikingatida eller medeltida sländ-
modell. Det klirrar av keramik som 
slår mot glas när hon väljer en stadig 
tvåcentimetersvariant och trär den på 
en pinne med knappt märkbar buk.  

– Och när du spunnit färdigt kan 
du bara dra av trissan och använda 
tenen som en skyttel. Det är bara att 
börja väva. Smart eller hur?

vanligtvis delar  man upp 
sländor i två huvudkategorier: 
Hängande och understödda. 

Hängande varianter fungerar som 
en dinglande tyngd och hänger i den 
tråd som snos till. Här i landet har 
den kategorin varit vanligast. Med 
ett sådant redskap kan man gå 
omkring medan man spinner. 
Nackdelen är möjligen att tråden 
som tillverkas måste vara stark och 
dragtålig nog att bära redskapets 
tyngd. Därför passar ull med rätt 
långa fibrer extra bra till den här 
sländtypen. Josefin Waltin tänker 
efter lite och ger några exempel.

– Som strån från ryafår, gotlands-
får och klövsjöfår.

Slutresultatet blir ofta ett starkt 
och kompakt garn. 

Om inte sländan är liten och lätt 
vill säga. Då kan man också göra 
skira garner. Som vanligt ingen 
regel utan undantag. 

bolls-VM. Plötsligt förstod Josefin 
Waltin hur det står till med fårullen 
i Sverige. Bestört gick det upp för 
henne att många hundratals ton  
av fullt användbar ull kasseras 
årligen här i landet, samtidigt som 
vi importerar fibrer för miljoner. 

På något vis ville hon angripa 
slöseriet.

– Jag har ju alltid stickat och an- 
vänt mycket garn. Det minsta jag 
kunde göra var att lära mig spinna. 

Hon ser sig omkring i rummet.  
På väggen sitter ett fotokollage med 
ullmotiv och under locket på den 
mörkgrå bäddsoffan ligger varken 
madrasser eller sängkläder, utan 
fullt med buktande pappkassar. På 
varje brun påse står namnet på en 
fårras tecknad med spritpenna: 
Åsen, dalapäls, rya, norsk spælsau, 
finull. Här finns både krusiga och 
raka strån, både matta och pärle-
morlikt skimrande. Gråa, bruna och 
gräddvita. 

Josefin Waltin drar upp en slända 
ur vasen på bordet där den står i en 
bukett tillsammans med andra. Ful-
sländan, säger hon. Sannolikt är det 
Sveriges vanligaste nybörjarslända, 
en klassiker på hantverksbodarnas 
hyllor som hon aldrig någonsin skulle 
välja idag, klunsig och tung som den 
är. Men det förstod hon inte när hon 
fick den i handen första gången. 

– Rundstav och traktordäck, 
konstaterar hon krasst. Riktigt 
knepig att få bra snurr på. 

Ändå var det med den som allt 
började.

principen är enkel.  Tråd 
bildas av att fibrer snos. Sländans 
uppgift är att få fart på snodden och 
skapa garn. 

Hur gammalt redskapet är vet 
ingen, annat än att den hängt med 
sedan forntiden. Rätt få fynd har 
gjorts av hela, urtida sländor 
eftersom de oftast till någon del 
varit tillverkade av trä, som för-
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en överraskande start på något nytt. 
För det tog inte lång tid innan följarna 
började flocka sig. Spinnrocksfilmer 
är det gott om sedan gammalt, men 
sländkunskap visade det sig, finns 
det ett sug efter. Inte minst ameri-
kaner kopplade upp sig mot Josefins 
filmer och inom kort hade en dim-
mig dröm försiktigt börjat ta form  
i bakhuvudet. 

Efteråt rullade det bara på: Det 
blev on line-kurser, livesändningar 
och skribentuppdrag för ameri-
kansk spinnmedia. Det blev kurser 
runt om i Sverige. Tre år senare är 
drömmen inte längre simmig i 
kanterna. Med tiden vill hon 
undervisa i spinning på heltid. 

– Fler än jag behöver hitta vägar 
till att använda sin högra, kreativa 
hjärnhalva, det är jag säker på.  Och 
det finns mycket ull att ta hand om.

himlen utanför  är vid och 
grå. Nedanför huset på branten 
blänker Mälarens vatten och ett 
tunnelbanetåg dundrar fram över 
Tranebergsbron. På soffbordet 
framför fönstret ligger inte bara 
Tågsländan utan också Josefin 
Waltins T-banekompis. Så säger 
hon. Flera av hennes sländor har 
fått smeknamn efter platserna där 
hon tycker om att plocka fram dem. 
Raskt pekar hon ut Sängsländan, 
Sittsländan och Promenadsländan. 
Kära barn med många namn. 

Just Tunnelbanesländan är liten, 
mörkblank och nätt och passar i 
rusningstrafik. När hon spinner tar 
det inte mer plats än hennes eget 
kroppsutrymme. Sländmodellen 
kommer ursprungligen från Turkiet 
men typen är vanlig i hela Mellan-
östern. Double crossed, säger spinn-
folket. Då syftar de på trissan, som 
inte består av en massiv puck, utan 
mer påminner om ett paraply som 
tappat tyget. 

– Titta.
Josefin Waltin drar ur den spa-

gettitunna tenen, som är inskjuten i 
paraplyets nav. Då går den förgre-
nade trissan enkelt att stoppa i fick-
an. Dessutom har den ytterligare en 
finess. Hokus pokus står hon med 
ett garnnystan i handen. När tråden 
växer och löpande lindas upp, görs 
det nämligen runt trissans ekrar – 
eller »vingar«, som Josefin säger. 
När så småningom inte mer garn 
ryms, kan man lossa de korslagda 
pinnarna och dra ut dem. Med ens 
har man ett elegant virat nystan, 
som ger tillgång både till trådens 
början och ände. 

– Direkt kan man börja tvinna ett 
tvåtrådigt garn om man vill.

Men det är sannolikt inte på 
grund av den udda trissan som 
huvudstadsborna är knäpptysta  
i tunnelbanebanevagnarna när 
Josefin Waltin står bredvid och 
spinner. 

– Det här är ju Stockholm, säger 
hon med ett leende. Man säger 
ingenting om någon avviker. Men 
jag vet att de tänker. Många sneglar 
eller ler. Det är bara som att de inte 
förstår vad de ser.

men inte ens  den som tror sig 
ha viss koll på sländor förstår riktigt 
vad den ser vid ett besök hos Josefin 
Waltin. Det ena redskapet efter det 
andra avviker från standardnormen, 
hittills har hon sexton olika varian-
ter, och många gånger flera av varje. 

Lutad mot den röda pinnstolen 
står en jätteslända. »Navajo«, säger 
hon. Det är en amerikanare, kanske 
den mest extrema i samlingen, 
åtminstone till storleken sett. 
Namnet har den efter en av de 
grupper i ursprungsbefolkningen 
som spunnit med den. Sländan är 
understödd och meterlång. En 
värja, trodde gränspolisen när en 
vän skulle krångla hem den från 
USA. Det höll på att aldrig bli 
någon till samlingen. 

– Att jobba med en Navajo är 

inget småfiffel. Jag använder hela 
kroppen, säger Josefin Waltin och 
drar igång den. 

Det vinglar betänkligt. 
– Svåranvänd, kommenterar hon 

lugnt. 
Men så snart tråd börjar viras 

upp på sländpinnen, får den mer 
stadga. 

– De flesta sländor är faktiskt 
ystra och vingliga som lamm i 
början. Sen, när det kommer lite ull 
på dem, blir de stadigare, mer som 
fullvuxna får. Ett nybörjartips är att 
fuska lite, och rulla på lite tyngd före 
start.

Ur vasen på bordet plockar hon 
upp några ryska, portugisiska, 
franska och bulgariska sländor. Var 
och en består enbart av en lite bukig 
pinne. För inte ens formeln »ten och 
trissa« kan alltså den luta sig mot, 
som vill berätta om sländors kon-
struktion. 

– De är snabba, även om de inte 
spinner runt så länge, säger hon och 
lägger till att de sländvarianter som 
dominerat på olika håll i världen 
ofta har kommit till som en konse-
kvens av de fibrer som använts just 
där.  

Egentligen jobbar hon på ett lik-
artat sätt själv numera.

– Jag väljer slända efter ull och 
ull efter slända.

ändå står det  en spinnrock all-
deles bredvid trädgårdsdörren i 
vardagsrummet. Jo. Hon vänstrar 
ibland. Spinnrocken är ett effektivt 
och pragmatiskt val när hon behö-
ver mycket tråd. 

– Med spinnrock går det snabbt 
att spinna garner att sticka med. 
Sländan ger mig något annat. Den 
ger mig tid.

Hon tystnar lite. Sedan förklarar 
hon hur fingrarna får möjlighet att 
avslöja ojämnheter och hur det nära 
umgänget med ullen gör henne för-
trogen med hur just de strån hon job-
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bar med för stunden behöver 
behandlas för att ge bra garn.

– Med spinnrocken hamnar myc-
ket utanför mig själv, i redskapet 
snarare än i fingrarna och kroppen.

Garnet till den randiga slät-
stickade tröja med flätad mudd som 
hon har på sig för dagen, har hon 
spunnit på spinnrock. De fem grå 
nyanserna kommer från tre olika får 
som hon kan namnge. En siffer-
kombination, Bianka och Selma.

Men att sländans stora genom-
brott uteblivit, har inte bara att göra 
med att den effektiva spinnrocken än 
idag konkurrerar ut sin anmoder, 
tror hon. Tillgång spelar roll. Inte 
sällan är det knepigt att få tag på bra 
redskap. Ofta har hon fått importera. 

Men inte längre. 
När Josefin Waltin började hålla 

kurser kändes bristen på lättill-
gängliga och bra understödda 
sländor så akut att hon kontaktade 
proffssvarvaren Björn Peck. Målet 
var en lokal produktion. Och succén 
var med ens ett faktum. Numera gör 
Peck sländor för fulla muggar och 
kontaktas av spinnsugna från hela 
världen.

Det är också han som gjort 
Josefin Waltins Hemmaslända, en 
blanklackad och understödd variant 
i masurbjörk, med en blyertspenne-
lik stålspets i nedre delen av tenen 
och en halkig glashinna i den centi-
meterstora gropen i mitten av puc-
ken, där sländpinnen ska vila.Frik-
tionen är obefintlig när rotationen 
drar igång. Sländan bara går och går. 
Det ser ut som trolleri. 

– Underbar och balanserad, 
kommenterar hon.

Ändå är det inte främst Josefin 
Waltins syn på sländor som förän-
drats under åren hon spunnit, säger 
hon och rundar av. Egentligen 
handlar det mer om garnet.

– Jag förstår dess värde på djupet 
nu. All tid, kärlek och kunskap som 
ryms i tråden.

Det enda dåliga med att cykla  
till jobbet, är att det inte går att 
spinna samtidigt, säger Josefin 

Waltin. Men på  T-banan  
spinner hon ofta.

»Med spinnrock går det snabbt att spinna 
garner att sticka med. Sländan ger mig något 

annat. Den ger mig tid.«

»Double 
crossed«, säger 

sländkunniga 
om den här 

sländmodellen.
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Slitryan »Lockrop/
Längtan« var Miriam 

Parkmans examensjobb 
på HV. Kuddarna väver 

hon i röllakan. 
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jar tänka i kreativa banor så brukar 
det lösa sig. Det är min paroll. Hur 
mycket pengar behöver man egent-
ligen? Jag har inga barn. Jag behö-
ver inte försörja någon annan. Jag 
bor billigt långt härifrån. Jag behö-
ver mest pengar till mat, SL-kort 
och ateljéhyra. 

Hur har omvärlden reagerat på ditt 
yrkesval? 
Jag träffade en möbelsnickare en 
gång. Han ville ha tyg till sina 
stolar, men han förstod inte att det 
var en handvävare han behövde 
ha tag på. »Jag kan väva«, sa jag. 
Han bara stirrade: »Hur gör du 
då? Jag vill ju inte ha trasmattor 
på stolarna.« Så jag fick förklara 
att jag kan väva ditt jeanstyg, din 
skjorta, dina stolstyger… Många 
kan väldigt lite om vävning, 
antagligen är det därför som de 
ofta låter skeptiska.
 
Har du tips till andra som vill kom-
ma igång som vävare? 
Egentligen tycker jag att tre saker 

Hej Miriam Parkman!  
Nu har du varit handvävare i tre år.  
Hur funkar det? 
Jo, tack. Jag har gjort en massa 
roligt och jobbat sjukt mycket. Men 
några pengar har jag inte – än.

Vad gör du just nu? 
Jag har en utställning på HV nästa 
vecka. Till dess ska jag försöka 
klämma ur mig en ny väv. Det blir 
kuddar i röllakan, inspirerade av en 
resa till USA som jag gjorde förra 
året. Jag gillar röllakan och rya. Det 
är grova tekniker, grälla och 
vulgära. De tar mycket plats och det 
passar mig. Dessutom skissar jag 
ofta med flytande tusch. Både rya 
och röllakan kan ge samma typ av 
lite upplösta uttryck. Jag gillar 
tuskaftsvarp också. 

Men dessutom jobbar jag och 
Arianna Funk med en vävbok. Vi 
började i våras och nu kommer den 
ut på Natur och Kultur i slutet av 
mars. Att väva, heter den. Vi skriver 
för alla som när man pratar om väv-
ning nämner sin farmor eller faster 

TRE ÅR  
EFTER EXAMEN:

HEJ MIRIAM 
PARKMAN! 

Text Malin Vessby  Foto Ylva Sundgren

som kunde väva och som sen lägger 
till: »Jag skulle också vilja, men jag 
kan inte«. Vi vill sänka tröskeln. 
Visst, det har känts lite kämpigt att, 
shit, nu släpper vi den första stora 
vävboken på 20 år… Men den blir 
fin. Förhoppningsvis kommer den 
att inspirera.

Sen är det flera utställningar i vår, 
bland annat en stor utställning på 
länsmuseet i Härnösand tillsam-
mans med vävgruppen som jag är 
med i, Studio Supersju.

Och så har jag ett drömprojekt på 
gång, även om det är hemligt än så 
länge. Men jag får påbörja något 
där jag inte väver allt själv. Man 
kan väl säga att barndoms-Miriam 
äntligen får göra kläder.

Hur löser du det ekonomiska? 
Jag har ju lite andra grejer som jag 
gör, som att ha kurser i 1940 –
50-talsfrisyrer. Och så har jag sålt 
av en del av min vintagesamling när 
det knipit. Jag skriver lite för tid-
ningar och föreläser. Men först och 
främst är jag kreativ. När man bör-
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Kuddvar med vattenmönster i blixtröllakan, ett motiv 
känt från gamla skånska åkdynor. I nordamerikansk 

vävtradition kallas ett likartat mönster »eye dazzler«. 

Agavefält, parader, 
kaktusar, blommor, 
solen. Kakafonin 
av intryck efter 

vävpraktiken i Mexiko 
blev senare en väv.

Röllakansvävning 
i Studio Supersjus 
ateljé i Årsta, söder 

om Stockholm.

Inspirations-
vägg. Om Miriam 
Parkman kunde 
välja fritt, skulle 
vävstolen stå i 
Palm Springs, 

USA.
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färgerna. Jag gjorde det i stunden 
och längtade efter sommaren hela 
tiden. Glansen i ullen lyfter färgen 
så fint. Dessutom är en hel del av 
garnet så hårt spunnet att färgen 
inte trängt igenom trådarna. När 
jag klippt upp nockorna har det 
därför uppstått en färgskiftning vid 
klippytan, en vit fläck. Det tycker 
jag om. Uttrycket blir levande.

Den där buktande, färgsprakande 
meterstora väven då? 
Den kom till efter en tre månaders 
lång vävpraktik som jag gjorde i 
Mexiko för tre år sen. Varje dag åkte 
jag buss genom en dal i Oaxaca. Det 
var en skumpig väg som slingrade 
förbi agavefält, kaktusar och blom-
mor medan solen gick upp över ber-
gen. Det var en smocka av intryck. 
Jag tänker fortfarande mycket på 
den resan. När jag kom hem ville 
jag göra något av alla minnen. Men 
om det skulle bli så maxat som i mitt 
huvud, kunde jag inte jobba med 
raka linjer och slå med bom, det 
insåg jag. Så jag började plocka för 
hand istället och bygga upp runda 
former. Här och var packade jag in 
mer inslag än varpen kunde han-
tera och då började väven bukta. 
Det är så det brukar vara för mig. 
Jag planerar inte så mycket innan 
och jag är rätt dålig på att räkna,  
så slutresultatet blir ofta på ett 
annat sätt än jag tänkt mig, men  
det är bara bra. 

fotnot: 21 mars öppnar en utställ-
ning med vävgruppen Studio Supersju 
på Västernorrlands museum i Härnö-
sand. Där medverkar bland andra  
Miriam Parkman. 

intresserad av kläder. Jag är upp-
vuxen i kyrkan och så här i efter-
hand inser jag att jag hängt i sakri-
stian och tittat mycket på kyrko- 
textilier. I kyrkan finns också syför- 
eningar och handvävda gardiner på 
församlingshemmen. Farmor var 
alltid på vävstugan. På gymnasiet  
i Sundsvall gick jag en hantverks- 
och modelinje, jag skulle bli kläd-
designer. Efteråt flyttade jag till 
Stockholm men de fem första åren 
här handlade om helt andra saker. 
Sen fick jag höra talas om HV, 
Handarbetets vänners skola på 
Djurgården. Va? Hade den skolan 
legat här hela tiden? Det var så rätt 
att jag nästan inte kunde hantera 
det. Det var ju där jag skulle vara.

Har du någon favorit bland dina 
vävar? 
Jag kommer nog aldrig att sälja 
ryan som blev mitt examensarbete 
efter tre år på HV. Det är en mjuk 
slitrya. Varpen är av ull och den har 
en trampad botten som är löst 
slagen, den känns alltså inte som en 
stadig golvrya som är gjord för att 
gå på. Slitryor har man traditionellt 
haft i sängen som täcke, med luggen 
vänd mot kroppen. Ja, jag har  
provat att sova under min. Det var 
as-skönt. Som vårdens tyngdtäcken 
ungefär. Jag blev alldeles lugn. Förr 
brukade sjömän ha slitryor i båten. 
Till skillnad mot en djurfäll så håller 
sig ryan mjuk även som blöt. 

Färgskalan är inspirerad av 
naturen vid vårt sommarställe vid 
Höga kusten. Av klipporna, vattnet 
och himlen sedda från under 
havsytan. Då blir det så här flimrigt. 
Det var en sån frihet att blanda 

har hjälpt mig hittills. Det första är att 
försöka hitta kreativa lösningar, inte 
minst på det ekonomiska. Det andra 
är att ta hjälp av sociala medier och 
internet. Det är bra kanaler. Jag kan 
visa min process så att priset på väv-
arna blir lättare att motivera i slutän-
den. Jag kan inspirera och inspireras. 
Idag kan man sitta långt ut på landet 
men ändå nå ut. Dessutom har det 
hjälpt mig att jobba i grupp. Det blir 
tufft att vara ensam om allt.

Berätta om Studio Supersju.  
Varför finns ni? 
Det är en lång historia, men i samma 
veva som jag slutade min utbildning 
skulle kontraktet till den här lokalen 
överlåtas och jag kände att den vore 
perfekt. Här får ju flera vävstolar 
plats. Så jag började ringa runt. När 
det väl blev dags var det vi sju som 
var intresserade just då, kompisar 
och kompisars bekanta. Det blev vi 
helt enkelt. Vi var sju stycken 
vävare i 25–30-årsåldern som just 
gått ut från landets främsta textil-
skolor. Och istället för ett enda 
kontaktnät, fick vi med ens sju. 
Istället för att behöva göra allt själva, 
kunde vi hjälpas åt. Ingen av oss var 
heller sugen på att vara ensam, 
superindividualistisk och tvingas 
armbåga sig fram. Och nu kan vi 
tillsammans visa att vävning 
rymmer allt det här – både uråldrig 
kunskap, samtiden och framtiden. 
Både estetik och funktion. Vi ar- 
betar så himla olika. Sju personer 
tillsammans har dessutom lättare att 
nå ut, tänkte vi. Och det stämde ju. 
 
Varför ville du börja väva? 
Redan på dagis var jag extremt 

»Om det skulle bli så maxat som i mitt huvud, kunde jag inte jobba med
raka linjer och slå med bom, det insåg jag. Så jag började plocka  

för hand istället och bygga upp runda former.«
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Grå 
eminens
Verka utan att synas. Det är raggsockans 

melodi. Hemslöjd riktar rampljuset  
mot en obesjungen hjälte.

Text Maria Diedrichs  
Foto Anders Qwarnström

En vardagshjälte. Ragg- 
socka med en klassisk hällapp, 

som stickas i slätstickning 
fram och tillbaka innan rund-
stickningen fortsätter under 

foten. Det här exemplaret kom-
mer från hemslöjds- 

konsulenten Carina Olssons 
samling och stickades av en 
80-årig kvinna från Bortan  

i Värmland 1994.
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Sedan dess har den stickade 
strumpan gjort segertåg över värl-
den. Idag är det en mångmiljard-
bransch. År 2014  spenderade ame-
rikanska konsumenter 2,8  miljarder 
dollar bara på herrstrumpor. Det 
innebar en uppgång på 14  procent 
jämfört med 2012  – en boom inga 
andra plagg kunde mäta sig med. 
Den globala strump- och sockbran-
schen värderades 2018  till 11,7 
miljarder dollar och förväntas växa 
till 24  miljarder till 2025. 

barbro wilhelmsson  är 
stickningsformgivare och kurs-leda-
re och så nära man kan komma en 
olympisk mästarinna i sockstick-
ning. Det var i alla fall hon som 
vann det internationella mäster-
skapet i sockstickning i samband 
med OS i Peking 2008. 

Initiativet till tävlingen kom från 
en kvinna i USA. Många sitter ju 
och stickar medan de kollar på OS, 
tänkte hon. Varför inte tävla i 
stickning också?

– På den tiden var det vanligt 
med Yahoo-grupper istället för 
Facebook. Så hon startade en 
grupp och bjöd in stickare från hela 
världen, berättar Barbro Wilhelms-
son på telefon från Hammarö vid 
Vänerns norra strand.

Tävlingen bestod av fem heat. 
Vid fem olika tillfällen skulle ett 
sockmönster släppas, sen gällde det 
att sticka ett par strumpor så snabbt 
som möjligt och ladda upp en bild 
på det färdiga verket. 

– Jag är verkligen ingen tävlings-
människa men jag tyckte det var en 
rolig idé att en massa folk skulle sitta  
i Alaska, Sydafrika och Japan och 
sticka på samma mönster på samma 
dag. Det ville jag vara med på!

Första mönstret släpptes vid 
midnatt New York-tid. Barbro satte 
klockan på 06:00  och gjorde sig 
redo med stickorna. När Barbro la 
upp en bild på sina påbörjade soc-

– finns det något  värre än att 
frysa om fötterna?

Lotta Blom, alias Tant Kofta, står 
i sitt arbetsrum omgiven av garn-
härvor. Om ett par dagar släpps det 
nya sockgarn som hon tagit fram i 
samarbete med Båvens spinnhus. 

–Tänk att gå ute hela dagarna 
och vara våt om fötterna. Det gjorde 
min morfar som var statare. Varje 
kväll satt min mormor och stoppade 
hans ullstrumpor för att han skulle 
klara dagarna ute i blötan. Sockan 
är ett otroligt viktigt plagg!

De splitternya härvorna uppstod 
när hon funderade på om det skulle 
gå att spinna garn helt i naturmate-
rial, som ändå skulle bli lika slit-
starkt som sockgarner förstärkta 
med syntet. Måste man verkligen 
spinna in plast i strumporna för att 
få dem att hålla, tänkte Lotta. 

– Jag visste att mohair, alltså 
angoragetens ull, är slitstark. Den 
kallas till och med för diamantfiber. 
Dessutom glänser den otroligt, be- 
rättar hon.

Genom ullexperten Karin Ström-
berg på Båvens spinnhus kom hon i 
kontakt med en angorafarmare, och 
köpte sedan mohair från en flock på 
14 djur. Ledargeten heter Komman-
doran. Spinnexperimenten kunde 
börja.

– Det som ger styrkan hos ett garn 
är dels fiberkvaliteten, dels en hård 
snodd. När fibrerna ligger tätt sam-
manpressade blir garnytan stark. 
Om man dessutom tovar ihop fibrer-
na en aning efter att man har stick-
at, alltså valkar stickningen, så kan 
man få en riktigt hållbar socka, 
säger Lotta Blom.

Till slut fastnade de för två olika 
ullkombinationer. En är spunnen av 
hälften mohair och hälften leicester-
ull, den andra av sjuttio procent mo- 
hair och trettio klövsjöull. Det blev 
sexton kilo garn färgat i fyra nyanser.

– Det blir ju ett dyrbart garn när 
allt är hantverksmässigt producerat. 

En härva som räcker till ett par 
sockor kommer att kosta drygt 400 
kronor. Men jag tror att intresset är 
stort. Vi får se hur det går på lördag när 
det släpps i webbshopen, säger hon.

sockan hör till våra mest 
anspråkslösa ägodelar. I många 
tider har den knappt synts alls. Det 
är först på senare år vi fått så varmt 
inomhus att vi kan gå runt i strump-
lästen. 

Men redan på stenåldern lär vi  
ha knutit skinnbitar om anklarna. 
De första yllestrumporna däremot, 
hittar man i det gamla Egypten. Där 

»Fötterna ser vi 
som en nödvändig 

funktionskroppsdel.  
De är grovarbetare 

medan händerna utför 
finlir. Jag tror att det är 
därför som raggsockan 
lätt hamnar i samma 

kategori som grytlappen, 
trasmattan och knäcke-

brödet. Vi tar den  
ofta för given.«

föredrog man nålbundna tåstrum-
por, med en avdelning för stortån, 
passande för dåtidens sandalmode. 
Ett av de allra äldsta exemplen finns 
på British museum i London – en 
udda vänsterstumpa i barnstorlek 
från 300-talet efter Kristus, randig 
på klassiskt raggsocksvis. 

Även de allra första stickade 
sockorna har hittats i Egypten. 
Några intrikat mönsterstickade 
bomullsstrumpor i indigoblått och 
vitt från cirka 1100-talet är faktiskt 
de äldsta kända exemplen på stick-
ning överhuvudtaget. De är stick-
ade från tån och upp och hälen är 
formad med förkortade varv. 
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kor såg hon att det var 
flera andra som också 
var igång. Men när hon 
la upp sin bild i albumet för 
färdiga sockor var det tomt. 

– Jag var faktiskt först!
När Barbro vann även nästa heat 

började det hända lustiga saker.
– Européerna började heja på 

mig. Det var spanjorer och portu-
giser som skrev »Häng i nu, vi 
måste ju klå amerikanerna!«. 

Beskrivningarna blev svårare 
och svårare för varje gång. Till slut 
var strumporna flerfärgade med 
spets och flätor. När Barbro hade 
vunnit det tredje heatet var segern 
egentligen redan hemma.

– Men då tyckte mina arbetskam-
rater att »nu får du faktiskt skärpa 
dig och vinna de två sista också«. Så 
det gjorde jag! 

Att just Barbro tog hem tävlingen 
var knappast en slump – hon är en 
rutinerad långdistansare i sockstick-
ning. Köpestrumpor använder hon 
inte alls. Varje morgon fiskar hon 

garnet uppåt så att maskans bägge 
ben kommer upp på stickan. Det 
blir en snyggare vändning. Nu är 
det ju inte så många som kryper 
runt och kollar på folks hälar men 
ändå! 
 
en annan som funderat mycket 
på den ultimata sockhälen är Maja 
Karlsson. Hon är stickningsform-
givare och just nu igång med sin 
kommande bok – Trettiofem sockor. 

–Jag har testat väldigt många 
olika typer av hälar, både klassiska 
varianter och egna finjusteringar. 
Det är hälen som bestämmer hur 
sockan sitter på foten, säger hon.

– Jag gillar inte när de blir snäva 
över vristerna. I synnerhet inte om 
jag gjort en mönsterstickad variant 
och mönstret blir utdraget. 

Den perfekta passformen handlar 
mycket om att hitta en häl som är 
tillräckligt rymlig. Ett annat trick är 
att göra foten ungefär en centimeter 
kortare än den kroppsdel som sock-
an ska sitta på. Då dras den ut en 

upp ett av sina femtio 
handstickade par ur 

strumplådan. 
– Jag har inga bomulls-

strumpor under, utan jag har yllet 
direkt på fötterna och mår väldigt 
bra av det. 

Just idag har hon på sig ett par 
strumpor i det berömda tyska sock-
garnet Trekking. Tyska Regia och 
Opal hör också till favoriterna för 
tunna strumpor. Men när det gäller 
raggsockor väljer hon helst hem-
spunnet.

– Då tar jag ull från Värmlands-
får och använder täckullen i häl 
och tå. 

Den gordiska knuten för sock-
stickare är just hälen. Barbros favo-
rit är en kortvarvshäl med tyska 
vändningar.

– Det är en variant av förkortade 
varv. I USA är det populärt att 
lägga garnet runtom den maska 
där man vänder, det som kallas 
wrap and turn, men i det tyska 
sättet så vänder man och drar 

»Många var så otroligt 
vana sockstickare förr. 

Att hålla fötterna
varma har ju varit en 

fråga om absolut
överlevnad. Det tål  

att tänkas på.«
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aning och sitter bättre på, tip-
sar Maja Karlsson.

Men om hon måste välja en favo-
rithäl blir det den som kallas fleegle 
heel. 

– Den sitter bra på nästan alla 
fötter och den går att sticka både 
uppifrån och nerifrån. Om du 
memorerar den tekniken har du en 
häl som alltid funkar och den är 
dessutom ganska lätt att göra, 
säger hon. 

Hennes förra bok handlade om 
vantar. Arbetet med uppföljaren 
har fått henne att fundera på skill-
naden i hur vi ser på händer och föt-
ter. 

– Händerna är förfinade, vi 
smyckar dem gärna. Fötterna ser vi 
mer som en nödvändig funktions-
kroppsdel. De är grovarbetare 
medan händerna utför finlir. Jag 
tror att det är därför som ragg-
sockan lätt hamnar i samma kate-
gori som grytlappen, trasmattan 
och knäckebrödet. Vi tar den för 
given.  

första gången  Maja Karlsson 
skulle sticka ett par raggsockor var 
det hennes mormor som lärde 
henne. Hon skrev ned ett mönster 
till Majas fotstorlek direkt ur huv-
udet. 

– Många var så otroligt vana 
sockstickare förr. Att hålla fötterna 
varma har ju varit en fråga om ab- 
solut överlevnad. Det tål att tänkas 
på att de hade det så i ryggmärgen.

Samtidigt bär sockan också på en 
annan slags symbolik, menar Maja 
Karlsson. 

– Den där livsviktiga bruksfunk-
tionen är vi ganska långt ifrån idag. 
Men fötterna är också det som tar 
oss framåt – som gör att vi kan gå 
mot våra mål. Och sockor är en 
förutsättning för det. Idag är sockor 
ofta en present från föräldrar till 
barn eller barnbarn. Det är extra 
fint eftersom sockor är något man 
alltid kan ha med sig men som ofta 

inte syns. Som en amulett att bära 
under kläderna. Det finns mycket 
omsorg i det, säger hon. 

– Om man ser det så blir man nog 
också motiverad att ta hand om sina 
sockor. 

Sockstickningens akilleshäl är 
annars att hälen och tån obönhörligt 
slits med användning. Ordet ragg- i 
raggsocka kommer från att man förr 
ofta blandade upp ullen med andra 
fibrer – getragg, nöthår och även 
människohår – för att få dem att hålla. 

 
utöver ett slitstarkt garn finns 
det flera knep att ta till i stickningen. 
Lotta Blom gör gärna en så kallad 
istickshäl, där man stickar in en tråd 
i en avvikande färg där hälen ska 
sitta, på samma sätt som man gör ett 
tumhål när man stickar vantar. 
Sedan plockar man upp maskorna 
runt tråden och stickar hälen i efter-
hand. Det betyder att man kan repa 

Vänster sida: Två klassiska 
raggsockor från Värmland.  

Den första är stickad på 
1980-talet i Bergås garn Starke 
och Viking. Foten är lätt valkad.

Denna sida: I höst kommer Maja 
Karlssons bok med sockmönster 

– däribland sockan här till  
vänster. Mönstret är inspirerat av 
en gammal märkduk. Till höger, 

en av Barbro Wilhelmssons 
senaste sockor, tvåänds-
stickad från tån och upp.  
– Så gjorde man inte förr 

men nu för tiden  
kan man ju göra  

som man vill!
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upp och sticka om hälen om det går 
hål. Man kan också sticka förstärkta 
hälar på olika sätt. Men använder 
man dem tillräckligt länge kommer 
strumporna hur som helst behöva 
stoppas. 

 
tone geirsdatter  Solvang, 
som är slöjdare och driver ett litet 
garveri med skinnsömnadsateljé vid 
Hardangerfjorden i Norge hade 

sedan mormor dog, och min kärlek 
till henne. De blir bara vackrare och 
vackrare.

För Tone Geirsdatter Solvang 
började lappandet och lagandet som 
ett slags tonårsuppror mot urartad 
konsumtion. Hon pluggade textil på 
universitetet i Rauland, skrev sin 
kandidatuppsats om synliga lag-
ningar och funderade mycket på 
stoppning som kärlekshandling.  
I researcharbetet hittade hon en 
gammal jacka som tillhört en man 
som bott ensam på en ö med sin 
hustru.  

– Jackan var helt täckt av lappar, 
otroligt fint gjorda, förmodligen av 
hans fru. Men de allra sista lagning-
arna var inte alls lika välgjorda. Dem 
hade han antagligen gjort själv efter 
att frun dött. Jackan berättade hela 
historien om deras liv, hur han har 

precis som Maja Karlsson en van 
stickare till mormor.

– Min mormor Ingrid var ganska 
typisk för sin generation. Hon 
stickade, för det skulle man göra. 
Och sockor behöver man ju alltid. 
Det var ingenting konstnärligt för 
henne, berättar hon. 

I Tones familj fick alla i årtionden 
varsitt par sockor vid jul. Helt van-
liga grå yllestrumpor av standard-
modell med en bård högst upp. Ju 
äldre Tone blev, desto mer uppskatt-
ade hon de mjuka paketen. Det sista 
paret fick hon julen 2010. 

– Sedan mormor dog betyder 
sockorna ännu mer för mig. Jag får 
ju aldrig några fler. 

Så när hål uppstår, stoppar hon 
dem hårdnackat.

– Nu är de som färgexplosioner. 
Stoppningarna visar tiden som gått 

k
h

m 

»De tänkte säkert 
inte att de gjorde det 
av kärlek, men det är 
ju ändå så. Det är en 
omsorg: ›jag vill att
du ska ha det bra  
och vara varm‹.«

Tone Geirsdatter  
Solvang släpper inte  
taget om de sista jul-

klappssockor som hen-
nes mormor stickade. 
–Att laga ett plagg är 
ett sätt att visa kärlek, 

säger hon.
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jobbat och slitit, hur hon tagit hand 
om honom – ända tills han fått klara 
sig själv. Jag tycker det är vackert. 

– De tänkte säkert inte att de gjor-
de det av kärlek, men det är ju ändå 
så. Det är en omsorg – »jag vill att 
du ska ha det bra och vara varm och 
torr«. Precis så är det med sockstick-
ning också. 

 
men det är förstås inte bara 
sockor handstickade av en älskad 
släkting som får hål. Vid en nyrest 
betongvägg på en byggarbetsplats  
i Lund sitter kranföraren Frans 
Ekelin. I knäet har han dagens 
handarbete: en blå ylleväst som 
han syr på i väntan på nästa lyft-

uppdrag. På fötterna innanför 
kängorna har han ett par svarta 
trikåstrumpor med lagningar i rött, 
gult, lila, grönt och blått.

– Jag tycker konsumtionssamhället 
har gått till överdrift. Jag försöker 
köpa så lite som möjligt, både klä-
der och annat. Så när det går hål på 
min strumpa, då lagar jag den.

– Jag lagar förstås mina hem-
stickade raggsockor också, men det 
är inte det som är grejen. Det kan 
lika gärna vara en helt vanlig köpe-
strumpa. 

Jobbet som kranförare innebär 
många pauser. Därför ser Frans 
Ekelin till att alltid ha ett handar-
bete med sig i förarhytten. Ibland 
väver han band, ibland syr han 
kläder och ibland stoppar han 
strumpor.

– Det är väldigt rofyllt att sy för 
hand. Stoppningen är en del i det. Det 
är svårt att beskriva. Det blir en 
bubbla med mig, min nål och min 
strumpa.

Sin första strumplagning gjorde 

han med svart på svart men det var 
svårt att se vad han gjorde. Han 
bestämde sig för att testa färgglad 
tråd istället.

– Andra försöket var heller inte så 
lyckat. Jag använde gult garn till ett 
hål precis vid stortånageln. Det såg 
bara ut som att hålet blivit större. 
Men när jag fyllde på med lite andra 
färger blev det bra. För mig får det 
gärna synas att det är lagat. Jag är 
ju stolt över det. Och lite mer färg  
i vardagen är väl aldrig fel.

 
tillbaka till Lotta Bloms 
arbetsrum. Det har gått tre dagar 
sedan hennes sockgarn lanserades. 
Härvorna är packade och på väg att 
skickas ut.

– Det blev en jättesuccé! Jag har 
sålt nästan precis alltihop, berättar 
hon.

Socka med istickshäl,  
gjord i Tant Koftas nya garn. 

Hälen stickas i efterhand, vil-
ket betyder att den kan repas upp 

och stickas om när den blir sli-
ten. Tekniken att sticka till exem-

pel sockor på en lång flexibel  
rundsticka, istället för på fem 
små strumpstickor, kallas för 
»Magic Loop«. Den uppfanns  
av Sarah Hauschka och be-

skrevs första gången i Beverly  
Valeskas häfte »Magic Loop 

Knitting« 2002.

Frans Ekelin vill 
inte köpa nya 

strumpor förrän 
han absolut 

måste. Går det 
hål – då lagar 
han. Förutsatt 

att strumpan är 
av okej kvalitet. 

Annars kan  
den degra- 
deras till 
lagnings-

material åt  
andra sockor.
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Claudia Dillmann har  
femton gästrikefår och en 

värmlandstacka. Till gästrike-
fåren hör Hjördis och Hildur. 
Hjördis är uppfödd på flaska 

och betraktar Claudia  
som sin mamma.
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behöver göra något, påpekar Claudia 
Dillmann.

Den märkliga vanan att slänga  
en fin råvara beror bland annat på 
industrialiseringen. När den slog 
igenom i slutet av 1800-talet mins-
kade behovet av inhemsk ull. 
Massproducerade tyger och garner 
importerades och de svenska får-
bönderna började fokusera mer på 
köttet. Aveln riktades mot att få 
fram bra slaktkroppar och ullen 
kom i skymundan. När den ändå, 
enligt lag, måste klippas en gång 
om året, sågs den främst som ett 
tungt och kostsamt arbetsmoment.

Många ullentusiaster har genom 
åren skakat på huvudet åt det 
bakvända i att fårägare inte för-
står vilken resurs de kastar bort, 
svenska företag som inte vet om 
att den finns och en nästan obefint-
lig industri som inte kan ta hand 
om den. Den lilla mängd svensk 
ull som ändå kommit till använd-
ning, har förädlats av småskaliga 
spinnerier och hantverksföretag, 
ofta drivna av eldsjälar med sär-
skilt intresse för slöjd och håll- 
barhet. 

– för bara två år sen  fanns 
ingen efterfrågan på svensk ull, ingen 
var intresserad – men så är det inte 
längre! utbrister Claudia Dillmann, 
nästan triumferande. 

Som skinn- och ullansvarig i 
Svenska fåravelsförbundet har hon 
ägnat de senaste två åren åt att 
fokusera på problemen med svensk 
ull. Inte för att hon är speciellt gnällig 
av sig utan för att hon velat göra 
något åt dem. Det har gett resultat 
men också kostat på. 

– Jag har fått kritik för att jag har 
gått ut med siffror om hur mycket ull 
som slängs. Men uppmärksamheten 
har gjort att frågan har lyfts. Och nu 
börjar det hända saker, säger hon nöjt.

bland annat  har svenska 
medier rapporterat om det märkliga 
förhållandet att 840 ton prima ull 
slängs, bränns och grävs ner varje år 
samtidigt som mer än 220 ton ut- 
ländsk ull importeras. Claudia Dill-
mann har även fått svenska mode-
företag att upptäcka den svenska 
ullen. Många använder redan ull i 
sina produkter men har varit ovetan-
de om att tonvis med oanvänd råva-

ULL ÄR 
GULL

En förändring är på gång. Efter åratal som skräp på soptippar  
börjar svensk ull återigen bli en eftertraktad råvara.  

Möt några nytänkare som ser superfiberns möjligheter. 
Text Liv Blomberg  Foto Sara Mac Key | Erik Abel | Fredrik Jalhed

ra finns här i landet. Och inte nog 
med det; även inom själva Fåravels-
förbundet har synen på ull svängt. 
Nu ses den som en potentiell intäkts-
källa istället för en kostnad. 

– Det senaste styrelsemötet hand-
lade uteslutande om ull. Och det har 
nog aldrig hänt tidigare, säger Clau-
dia Dillmann. 

Nog låter det märkligt att inte ens 
fårägarna själva har värdesatt ullen. 
Hur det kunnat bli så är en lång 
historia. 

under många år var det främst 
slöjdare som vurmade för den mång-
facetterade superfibern. »Ull är gull« 
sa de och inom hemslöjdsrörelsen 
har projekten för att höja kunskapen 
om »guldet« avlöst varandra ända 
sedan 1930-talet.

Länge talade entusiasterna för 
döva öron om materialets förträff-
lighet; att det värmer och isolerar, tar 
upp fukt och motverkar dålig lukt,  
är eldhärdigt och värmer även när 
det är blött.

– I dag försöker vi skapa sådana 
smarta fibrer av skog. Men ullen har 
redan de egenskaperna utan att man 
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–  Det behövs en bättre  
logistik för ullen. Det kan vi vara 
med och erbjuda, säger Saskia 
Sandring och Harriet Edeholt 

Öberg på pinfärska  
Sörböle Ullstation. 
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men nu blåser nya vindar.  
I takt med att oroande milda 
vintrar, häftiga regn och stormar 
blir vanligare, gör en yrvaken 
klimatmedvetenhet att fler ser sig 
om efter mer hållbara livsstilar. 
Plötsligt ser många potentialen i en 
klimatsmart inhemsk råvara och 
vill skala upp den hantverksmässiga 
hanteringen till industriell nivå. 
Men då uppenbaras stora brister i 
värdekedjan, den väg som ullen 
måste ta från att vara hår på en 
levande kropp till att bli en textil-
fiber i en färdig produkt. 

–Vi har rustat ner landsbygden 
och sålt ut vår textilindustri. Det 
finns varken infrastruktur för att 
samla in ullen, sortera och klassi-
ficera den eller maskiner för indu-
striell stickning av exempelvis trikå, 
konstaterar Claudia Dillmann. 

En hel del kunskap och inspiration 
finns i och för sig nära till hands, i 
vårt västra grannland. I Norge finns 
det uppsamlingsstationer jämnt pla-
cerade över hela landet som tar emot 
all ull, sorterar, klassificerar och säl-
jer den vidare. Det påminner om hur 
svensk mjölk hämtas upp av meje-
rier, förpackas och säljs vidare till 
butiker och livsmedelskedjor. Det 
finns ju inga mjölkbönder som står 
med 300 liter mjölk som de inte vet 
vad de ska göra av och själva får 
ringa runt till mejerier och privat-
personer och försöka kränga den. 
Eller köra den 40 mil till närmsta 
mejeri. Så ser däremot situationen  
ut för svenska fårbönder när det 
kommer till ullen. Här är det enstaka 
gårdar som samlar in i sitt när-
område och bara tre aktörer, Ull-
centrum på Öland, CC Wool i Hal-
land och Ullkontoret på Gotland, har 
ett större upptagningsområde. Får-
gårdarna ligger ojämnt utspridda 
över Sverige. Fram till förra året 
fanns det exempelvis bara en enda 
insamlingsstation norr om Gävle. 

Men det har ändrats. 

direkt, men då blir priset lågt, mellan 
fem och sju kronor per kilo. 

– Då har vi inte tittat på ullen alls. 
Kan man vänta tills vi hittat en 
köpare får man mer. Vi ringer runt 
till spinnerier och frågar vad de 
behöver. 

På så sätt hoppas de kunna ta 
emot och hitta köpare till ull av 
skiftande kvaliteter. 

I Västerbotten är fårbesättning-
arna små, tio till femton djur är 
vanligt vilket ger ungefär lika många 
kilo ull per klippning. De flesta 
spinnerierna köper större mängder, 
minst 20 kilo åt gången.

–  Där kan vi bli en mellanhand.  
Vi tar in ull från flera fårägare och får 
ihop den mängd som behövs, säger 
Harriet och förklarar att själva 
insamlingsdelen är viktig för att ta 
ullen vidare. Företag inom mode och 
friluftsliv vill gärna köpa men det 
fungerar inte för dem att åka runt 
bland fårgårdar och känna på fällar. 
De behöver kunna beställa stora 
mängder, kanske flera ton, av en viss 
kvalitet.  

– Vi sorterar och försöker komma 
så nära det de är ute efter som möj-
ligt. De behöver inte åka 60 mil för 
att titta på en besättning som kanske 
inte ens har den kvalitet de vill ha. 

Reaktionerna har varit positiva.
– Folk är glada att något händer 

även i norra Sverige, säger de och 
hivar upp säckarna med vit rya på 
sorteringsbordet. 

nere i  södra sverige  händer 
det också saker. Den 19 november 
förra året bjöd modeföretaget 
Filippa K in till ett ovanligt möte.   
I ljusa och luftiga lokaler med utsikt 
över Riddarfjärden i Stockholm 
träffades representanter för märken 
som Röjk Superwear, Peak Perfor-
mance, Houdini Sportswear, Gudrun 
Sjödén, Åhléns, Fjällräven och Tiger 
of Sweden. 

Jodi Everding är hållbarhetschef 

»I Västerbotten  
är fårbesättningarna
små, tio till femton  

djur är vanligt vilket  
ger ungefär lika  
många kilo ull  
per klippning.«

i  den stora  timrade ladan några 
mil utanför Umeå har Saskia Sand-
ring och Harriet Edeholt Öberg 
precis tagit emot nio papperssäckar 
och två banankartonger med ull. 
Som så många andra har de känt till 
svårigheterna med att ta till vara ullen 
och bestämde sig för att göra något åt 
saken. För några månader sedan 
startade de Sörböle Ullstation.

– Nånstans måste man ju börja, 
säger Saskia och Harriet och berättar 
att målet är att samla in den ull som 
finns i Västerbotten och sälja vidare 
till spinnerier och hantverkare och 
till ulltvätteriet på Gotland. 

Efter höstklippningen förra året 
drog de igång. 

– Vi var lite för sent ute, folk hade 

klippt men inte gjort riktigt rätt, 
berättar de och förklarar att många 
fårägare inte hade nåtts av informa-
tionen om hur de ska sortera. Att 
lamm- och tackull ska hållas isär, att 
svart och vit ull inte får blandas och 
att lår- och bukull inte ska med alls.  

– Det är ganska nytt för en del. 
Hittills har många trott att ullen 
inte går att använda, berättar 
Saskia Sandring. 

Nu verkar ryktet dock ha spridit 
sig. Säckarna och banankartongerna 
i ladan innehåller fibrer från vit rya, 
svart finull och grå, lockig lantras. 
Ullen är ordentligt packad med 
tidningar mellan fällarna, färgsor-
terad med tack- och lammull för sig. 

En fårägare som levererar till 
Sörböle Ullstation kan få betalt 



42 Hemslöjd 1 · 2020

Wholegarmentmaskinen framstäl-
ler plagg i ett stycke, som en 3D-skri-

vare ungefär.  I ett projekt som Rebecca 
Josefsson var med i stickades en  
tröja och två mössor.  Tanken var  

att testa olika slags ull.
– Gotlandsullen blev glesast och  

minst porös. Blandgarnet av gotland / 
svea blev mellanporöst och mellantätt. 

Värmlandsullen blev tätast, men  
krympte mest när vi tvättade  

mössorna, sammanfattar 
Rebecca Josefsson.
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ning. Vi vet att svenska får har det 
bra och ullen är spårbar, säger Jodi 
Everding och fortsätter:

–  I dag vet vi inte varifrån all vår 
ull kommer. Våra leverantörer köper 
den på stora auktioner och den skep-
pas in från avlägsna platser som 
Australien och Sydamerika. 

Med kortare transporter, följer 
också minskade koldioxidutsläpp, 
ytterligare en vinst i sammanhanget. 
Men för att ull i större skala ska 
kunna gå hela vägen från får till 
plagg i Sverige, saknas ännu 
pusselbitar.

– Det klagas på det ibland, att det 
inte går att framställa helsvenska 
produkter. En begränsning är den 
maskinpark som inte finns, säger 
Claudia Dillmann och fortsätter:

– Å andra sidan har vi en euro-
peisk industri, vi kan tvätta i Bel-
gien, spinna i Italien och sedan för-
ädla i Sverige. Det är good enough! 
Man måste börja någonstans. 
 
men det finns också personer 
som vill tvinga utvecklingen att gå 
snabbare.

– Det som saknas i Sverige är ett 
storskaligt kamgarnspinneri. Och 
om ingen annan startar ett, gör jag 
det, säger Rebecca Josefsson. Hon är 
blivande textilingenjör och det 
senaste halvåret har hon undersökt 
vad som behövs för att kunna skala 
upp användningen av svensk ull i 
Sverige. Slutsats: om en komplett 
infrastruktur för att ta hand om ullen 
ska finnas här – insamling, tvättning 
och spinning – behövs också maski-
ner som kan spinna kamgarn. Det är 
den tråd som används för att sticka 
och väva industriellt.  

I dag spinns kardgarn i Sverige. 
Det görs hos småskaliga spinnerier 
och garnet passar till hantverks-
mässig stickning, virkning och 
vävning. Ullen kardas och fibrerna 
ligger lite huller om buller när de 
sträcks, tvinnas och blir till tråd. 

143 tröjor för oss och 100 tröjor för 
Röjk, säger Jodi Everding och 
skrattar. Den typen av lärdomar tror 
hon att branschen behöver dela för 
att alla lättare ska kunna komma 
igång med svensk ull.  

Ett företag som hunnit göra en del 
erfarenheter är Fjällräven. Innova-
tionschefen Erik Blomberg berät-
tar hur han för några år sedan läste 
i Hemslöjd om hur mycket ull som 
slängs och kände att så får det inte gå 
till. Fjällräven inledde ett tröjprojekt 
och fick snabbt uppleva hur svårt det 
kan vara att få tag på rätt slags ull i 
tillräcklig mängd – trots att det rent 
teoretiskt finns svensk ull i mängder. 
Därför satsade man samtidigt på att 

på Filippa K och skrattar lite åt 
frågan varför hon vill samarbeta 
med företagets rivaler. 

– När det handlar om att få fram 
råvaran till våra produkter känns det 
naturligt att vi hjälps åt och delar 
information med varandra, säger 
hon och förklarar att så som läget ser 
ut i Sverige idag är det en förutsätt-
ning för att ens få tag på den ull de 
behöver. 

Filippa K har en gammal relation 
till ull men ganska nya insikter om 
hur mycket som faktiskt finns här. 

– När vi, för två år sedan, förstod 
att 70 procent av all svensk ull 
slängs, blev vi väldigt motiverade att 
få in den i förädlingskedjan på ett 
storskaligt sätt, säger Jodi Everding.

Syftet med mötet i november var 
att se om fler märken vill arbeta med 
svensk ull. Intresset visade sig vara 
stort. Redan nu är 2,5 ton vit findor-
ull bokad och mer kommer att köpas 
in och gemensamt skickas till tvätt  
i Belgien. Därefter tar företagen 
hand om sin ull själva.  

– Findor är den ull som det finns 
mycket av, därför börjar vi med den, 
förklarar Claudia Dillmann som 
också var med på mötet. I Vinnova-
projektet Cirkulära Yllekläder har 
hon gjort en noggrann kartläggning 
av den svenska ullen och vet vilka 
kvaliteter som finns och var. 

– På sikt behövs ett branschorgan 
som organiserar tillgången, säger 
Jodi Everding. Allt kan inte hänga 
på en person, även om Claudia Dill-
mann tillfälligt kan vara spindeln i 
nätet medan vi får i gång det här.  

Förra året tog Filippa K och fri-
luftsmärket Röjk gemensamt fram 
tröjorna »Elin« och »Norrby«, 
stickade helt i svensk ull. Det blev 
ofrivilligt en liten, begränsad 
kollektion.  

–  Vi startade med 300 kg ull men 
det blev mindre än 100 kilo kvar 
efter tvätt, kardning och spinning. Vi 
hade helt enkelt inte garn till mer än 

»Men för att ull  
i större skala ska  

kunna gå hela vägen 
från får till plagg  
i Sverige, saknas  

ännu pusselbitar.«

hitta användningsområden för ull 
som inte har en lika fin kvalitet som 
den som krävs för klädesplagg. 

– Nu använder vi svensk ull i 
jackfoder och ryggplattor till rygg-
säckar, berättar Erik Blomberg. 

– På så sätt kommer vi runt 
problemet att ull av lite grövre 
kvaliteter, som det finns mycket av  
i Sverige, upplevs som stickig. Vi 
använder den helt enkelt så att kon-
sumenten inte har den direkt mot 
huden. 

De senaste fyra åren har företaget 
omsatt 40 ton svensk ull och vill 
fortsätta.

Det är inte i första hand kunderna 
som efterfrågat ullskiftet, men både 
Erik Blomberg och Jodi Everding 
ser konkret affärsnytta i att använda 
just inhemska fibrer. 

– Vi behöver inte bekymra oss om 
frågor som mulesing eller djurhåll-
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Kamgarn däremot görs av ull som inte bara kardas 
utan även kammas. Fibrerna hamnar då parallellt 
bredvid varandra och kan sträckas mycket längre och 
spinnas tunnare. Resultatet är ett fint, jämnt garn, 
hårt tvinnat, som inte går av i moderna stickmaski-
ner och industriella vävstolar.

I projektet Svensk Ullinnovation har Rebecca 
Josefsson tillsammans med flera andra företag un- 
dersökt om svensk ull överhuvudtaget går att spinna 
maskinellt till kamgarn. Tre semikamgarner tillverk-
ades. Ett av gotlandsull, ett av värmlandsull och ett 
blandgarn av gotland/svea. De är så nära kamgarner 
man kan komma utan att vara det.

– Jag ville framför allt testa gotlandsullen eftersom 
den finns i stora mängder och det råder en allmän åsikt 
om att den inte går att använda. 

Av blandgarnet stickades en tröja upp i en wholegar-
mentmaskin, som framställer hela plagg i ett stycke. 

– Då såg man hur garnet beter sig, berättar Rebecca 
och redogör för lärdomar om hur stickmaskinen be- 
höver optimeras och hur tråden delvis gick av: »Det 
blev en tröja men jag fick laga den på några ställen«. 

– Garnet är väldigt viktigt. I moderna stickmaskiner 
belastas tråden mycket. Om den är ojämn går den av 
på de tunnare ställena och där den är tjockare blir 
det komplikationer vad gäller att flytta maskan från 
en nål till nästa. 

Nu vill Rebecca Josefsson söka mer pengar för att ta 
projektet vidare. Nästa steg är att starta ett storskaligt 
kamgarnsspinneri och köpa in en wholegarment-
maskin. Exakt hur det ska gå till är än så länge hemligt. 

– Vi behöver hitta någon som vill investera. Men det 
finns ett så stort intresse från modeindustrin, så vi 
kommer lösa det, säger hon lugnt. 

Det är lätt att tro henne. Det bubblar just nu av 
jävlaranamma i Ullsverige. Allt fler har insett att ull 
faktiskt är gull.

»Jag ville framför allt testa 
gotlandsullen eftersom den finns  
i stora mängder och det råder en 

allmän åsikt om att den inte  
går att använda.«

Baggen Eriksson är 
ett gästrikefår. Han är 
ett år gammal. Många 

baggar blir ilskna 
med åren men Eriks-

son är snäll ännu. 

Gästrikefårets Hjördis 
ull består av mjuk  

bottenull och grövre 
täckhår. »Den är otroligt 

användbar till mycket.  
En riktig allroundull« 

säger Claudia Dillmann.
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KRÖNIKAN ÅSA MOBERG

Livets trådar
Våra namn skulle broderas på 

det ljusblårutiga tyget med små 
rutor i gult pärlgarn. Jag trodde 
stygnen hette myrgång, men när jag 
googlar står det att det är en 
hopdragssöm. Det finns förstås 
instruktioner på youtube: »Det gäller 
att hitta rytmen i stygnen!« Det 
gjorde inte jag. Sådana stygn sydde 
jag aldrig senare i livet, där jag dock 
kom att prova nästan alla andra sätt 
att använda nål och tråd på.  

I sexan hade vi avancerat till att 
brodera fritt. Det blev min egen 
ingång i textilvärlden. Mamma 

jag var barn  i en tid när kläder 
var dyra. Köpekläder var därför 
mycket finare än hemsydda, i den 
stränga rangordning som skolbarn 
alltid ägnat sig åt. Mamma var en 
stjärna på att sy och sticka. Hon 
stickade gärna medan hon läste en 
roman eller såg på tv och hon 
lyssnade aldrig på radio utan ett 
handarbete.

På julloven samlades familjen 
runt det stora bordet i vardags-
rummet, förlängt med två utdrags-
skivor. Där lades stora inhyrda 
pussel. Det var en hobby som jag 
inte förstod mig på, men där knöts 
också ryamattor. Det var underbart! 
Även pappa deltog. 

som barn kände  jag mig 
upphöjd när jag lärt mig hantera de 
grova nålarna, som skulle träs med 
två eller tre trådar åt gången. Fär-
gerna byttes en åt gången. Djupt 
violetta nyanser böljade över den 
färdiga ryan, kanske var mönstret 
ritat av mammas favorit Viola 
Gråsten. Ryaknytandet var min 
första positiva handarbetskontakt. 
Det var inte som med broderier, 
stickning eller klädsömnad: tunna 
trådar som ständigt trasslade, eller 
svårhanterliga snitt där tygstycken 
som skulle sammanfogas drog åt 
olika håll. 

skolans syslöjd  började 
avskräckande. Den första uppgiften 
var en gymnastikpåse med dragsnodd. 
För mig förpestade den ett helt skolår. 
Det som var fel måste tas upp och sys 
om. Vissa bitar hann bli smutsiga av 
svett. Mamma vägrade sy åt mig, som 
en del andra mammor gjorde. Hon 
sa att det skulle vara fusk. 

hade aldrig broderat. Jag sydde en 
mörkblå handväska med violetta 
och rosa slingor i kedjesöm. Jag 
behövde inte ta upp en enda gång. 
Jag lyckades till och med montera 
väskan, med foder, hård botten och 
dragsko, sömnadsmoment som jag 
dittills aldrig klarat. 

att brodera  blev en passion. 
Jag broderade fritt, helst varje dag. 
Bilder växte fram efter hand. 
Blommor, människor, abstrakta 
mönster, korsstygn och plattsöm och 
fria kaskader av stygn. Grova och 
tunna, silver och guld, papper och 
glaspärlor. Jag fann nya idoler på 
Moderna Museet: Anna Casparsson 
1960 och Hannah Ryggen 1962. 
(Texten om Ryggen är den utför-
ligaste jag läst på Wikipedia.) 

Det blev vävkurs på Birkagårdens 
folkhögskola och tillskärarkurs på 
Märthaskolan. Jag broderade mig  
in på textillinjen på Konstfack i 
Stockholm hösten 1966, men 
vantrivdes och slutade efter en 
termin. 

Min broderiperiod varade ett 
decennium och avslutades med en 
lika lång lapptäckesperiod, med 
symaskin. Under 1970-talet tog  
min intensiva relation till textilt 
hantverk slut, utan att jag vet hur 
det gick till. Jag började måla, men 
brodergarnerna ligger kvar i sina 
plastpåsar om jag skulle ångra mig. 
Jag blir fortfarande glad varje gång 
jag håller i dem.

 
åsa moberg  är journalist, författare, 
översättare och samhällsdebattör. I april 
släpper hon och Anna Fredriksson en 
bok på Natur och Kultur om psykiatrin 
efter psykiatrireformen.
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»Att brodera blev en 
passion. Jag broderade  
fritt, helst varje dag.  
Bilder växte fram 

efter hand. Blommor, 
människor, abstrakta

mönster, korsstygn och 
plattsöm och fria  

kaskader av stygn.« 
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TILL SAKENTILL SAKEN

KARDA, 
KAMMA, SPINNA

Brygga te, prata med katten 
och sätta händerna i ullen. 

Sämre kan man ha det! 
Urval Malin Vessby   

Foto Anders Qwarnström

FROSSA I FIBRER 
Ullkammarna finns i olika storlekar hos Gammeldags. 

Modellerna Mini och Midi, som är handgjorda av 
lokala träslag, kostar 805 kr respektive 920 kr paret. 

Monica Hellberg design säljer kardorna som är 
gjorda för fina fibrer och kostar 520 kr paret. Det finns 

även kardor för medelgrov ull som passar de flesta 
svenska fårraser, 480 kr per par. Den råa ullen är från 

Ullcentrum och kostar 80 kr för 100 gram. De vita 
stråna har klippts från fårrasen leicester,  

de svarta och grå från gotlandsfår.  



47 Hemslöjd 1 · 2020 47 

TILL SAKEN

ADRESSER:
Björn Peck, Hallonstigen 7, Täby, tel. 070 -781 04 10, www.bjornpeck.se  

Gammeldags, Hyltorna Germundstorp 13, Kungsäter, tel. 0320-814 04,  
www.gammeldags.se

Kaolin, Hornsgatan 50, Stockholm, tel. 08-644 46 00, www.kaolin.se
Monica Hellberg Design, Kickis handarbeten, Trädgårdsgatan 24, Strängnäs, tel. 070-496 64 22,  

www.sockrock.se
Svensk Hemslöjd, Norrlandsgatan 20, Stockholm, 08-23 2115,  

www.svenskhemslojd.com
Ullcentrum, Byrumsvägen 59, Löttorp, tel. 0485-290 10, www.ullcentrum.se

Ullforum spinneri, Tängvägen 33, Ås, www.yarnsandbarns.se 

TA EN TE 
Den stödda sländan är svarvad i masurbjörk av Björn Peck  

och har en stålspets längst ner på tenen och glashinna i gropen 
på skålen. Pris: 1500 kr. Det tvåtrådiga jämtlandsullgarnet Ullrika 
från webbshopen Yarns and Barns är spunnet på det jämtländska 
minispinneriet Ullforum. Kan bland annat köpas i en 100 grams-
härva för 200 kr. På Svensk Hemslöjd finns de torrtovade djuren 
av Åsa Lagerstedt Norström. Den decimeterstora grävlingen 

kostar 995 kr och katten i naturlig storlek går för 3500 kr. Kerami-
ken köps på Kaolin. Den saltglaserade tekannan av Lars Berg-
ström kostar 800 kr, muggarna 250 kr/styck. Karin Bengtson 

har kavlat och screentryckt det stora uppläggningsfatet.  
Pris 3200 kr. 
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Täpp Lars hemma 
på gården, med 
grannens häst 

Loke. Rocken är 
en traditionell 

Malungspäls av 
en modell som var 
vanlig i mitten av 

1800-talet.
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Så han flyttade hem, bosatte sig  
i släktens fäbod, skaffade några 
fjällkor och en get. Där tillbringade 
han hela sommaren och började sy 
dräktpälsar – ett värmande ytter-
plagg till folkdräkter. Det var ett 
hantverk som nära nog glömts bort 
när skinnindustrin i stället fokusera-
de på mode. Mycket av arbetet fick 
han komma underfund med själv. 

25 år senare är Täpp Lars en 
prisad och firad skinndesigner. Hans 
dräktpälsar har bland annat burits 
av prinsessan Estelle och Vasa-
loppets kranskullor, och hans alster 
figurerar flitigt på utställningar både 
i Sverige och utomlands. 

ett pling  stannar Täpp Lars 
mitt i steget mellan tillskärarbordet 
och symaskinen. Han plockar upp 
telefonen, fingrar på den en stund. 

– Här har du svaret på varför jag 
har så många maskiner, säger han 
och visar upp en pågående konver-
sation där han blivit tillfrågad om 
han vill köpa en gammal Singer-

täpp lars  arnesson  plockar åt 
sig ett livstycke, kryssar mellan rad-
erna av symaskiner med siktet in-
ställt på en svart, elektrifierad 
Singer i hörnet av rummet.

– På den här maskinen lärde jag 
mig sy. Den var min mormors pap-
pas, det var han som satte motor på 
den en gång i tiden. Jag tycker att det 
är häftigt att jag sitter och – åtmin-
stone delvis – försörjer mig på sam-
ma maskin som han försörjde sig på. 

Skinnverkstaden ligger i Jägra, 
några kilometer nordväst om 
Malung (»Världens skinncentrum« 
enligt skyltarna strax innanför 
kommungränsen), där Täpp Lars 
växte upp i en om inte längre blom-
mande, så ännu mycket livskraftig 
skinnindustri i slutet av 1970-talet. 
Som många andra Malungsungar 
sprang han mellan gårdarna och 
lekte inne på skinnfirmorna. Det 
kryllade av verksamheter, både 
större tillverkare inne i Malung och 
på nästintill varje gård som omgav 
samhället. Lars började sy som 

IN PÅ BARA 
SKINNET

Han är en mästare på ett hantverk som få behärskar idag.
Men även om pälssömnaden är urviktig för Täpp Lars Arnesson  

söker han inte efterföljare vid symaskin och fårskinn.  
»Så fort man börjar prata om att bevara något, så är det dött.«

Text Axel Norén Foto Lena Katarina Johansson

sjuåring under sina morföräldrars 
överinseende. Hans första alster var 
en väska, sammansatt av vita får-
skinnsbitar och tyglappar som blivit 
över från mormoderns kreationer. 
Som 15-åring tog Lars emot sin första 
beställning på en folkdräkt och klu-
rade därefter ut hur den skulle sys. 

Tre år senare begav han sig till 
Stockholm för att gå Calle Flygares 
skådespelarutbildning, och jobbade 
som museivärd på Skansen vid 
sidan av studierna. Men han fick 
snabbt nog av storstaden, han läng-
tade till skogen. 

– Den officiella förklaringen är att 
jag ville leva det liv jag lekte på 
Skansen. Och det är sant. Men sam-
tidigt fick jag reda på att min pappa 
hade ALS och bara några år kvar att 
leva. Jag var strax över 20, men fick 
30-, 40- och 50-årskriserna server-
ade på ett bräde. Jag fick lov att ta itu 
med livet och fråga mig vad som 
egentligen var värdefullt. Det blev 
väldigt uppenbart då att storstaden 
inte var för mig.
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Närgranskning av en Malungs- 
päls. Knapphålen är skinn-
skodda och rakade remmar 

löper över sömmarna.

Fäbodkullorna 
i skogarna runt 

Malung förr hade 
»skräppor« till att 
förvara stickning-
en i – eller lite mjöl 
och salt att locka 

djuren med.



51 Hemslöjd 1 · 2020

maskin för några hundralappar.  
– På alla äldre gårdar som du 

passerat på vägen hit har det funnits 
ett rum med minst två eller tre 
maskiner. Dessutom åkte du förbi  
15 stora uthus som tidigare varit 
skinnverkstäder. Det finns hur 
många sådana här maskiner som 
helst. Min kompis körde nyss 30 fullt 
fungerande maskiner till tippen. 
Ingen vill ha dem.

Av »Världens skinncentrum« 
finns inte mycket kvar. Från att 
över 300 företag varit knutna till 
skinnindustrin, sysselsätter den i 
dag bara ett drygt 30-tal personer, 
och produktionen sker till största 
delen utomlands. En natt under 
Dansbandsveckan 2014 satte någon 
eld på Eliassons garveri som en 
gång varit Nordens största. Indu-
stribyggnadens sågtandade tak var 
för många fortfarande en symbol för 
Malung som skinncentrum, »en oer-
sättlig länk till det förflutna« som 
kulturhistorikern och konstnären 
Nirs Peter Nordin uttryckte det på 
sin blogg, även om garveriet på slu-
tet varit just mer av en symbol och 
identitetsmarkör än en tung spelare 
inom näringslivet. Malungs skinn-
industri hade länge varit på dekis 
och Eliassons verksamhet lades  
ned 2003. 

– Intresset för skinn dippade i 
slutet av 1970-talet och i början av 
1980-talet. Sedan har det successivt 
gått nedåt. Modeindustrin har för-
ändrats något fruktansvärt sedan 
dess. När jag växte upp fanns det 
fyra modesäsonger per år – en för 
varje årstid. Hur många finns det  
i dag? 12? Kläder i skinn håller i 
10 –15 år, men nu köper man kläder 

som håller några månader, säger 
Täpp Lars.

han återvänder till Singern 
och börjar sy runt de tättsittande 
markeringarna för knapphålen som 
sedan ska stansas ut med ett stäm-
järn.

–  Den här är en kopia på en päls 
från 1850-talet. Efter det moderni-
serades designen, knapparna blev 
färre och pälsen blev kortare. Det 
gick mode i folkdräkterna också. 
Men när något nytt slog igenom så 
släpade äldre generationer efter. Inte 
beställde en 80-årig Anna i Nås en 
ny päls bara för att hennes barn-
barnsbarn hade fått en som gick att 
knäppa ända upp i hakan. Hon gick 
till kyrkan i samma urringade päls 
som var mode när hon var ung. Det 
följde med generationen.

Pälsen han arbetar med ska till 
Skansen, en kund han haft i 20 år. 
Täpp Lars tar sig an uppgiften på 
olika sätt beroende på vem som ska 
ha dräktpälsen. De som ska ställas ut 
på museum eller bäras av personal 
där, är kopior av äldre pälsar, medan 
de han gör på beställning av privat-
personer är av modernare snitt.

– En modern kund vill inte ha en 
skarv på armen, men till ett museum 
syr jag en kopia av en gammal päls. 
Då kopierar jag också den tidens sätt 
att tänka. I dag är arbetstiden dyrare 
än materialet – i slutet av 1800-talet 
var det tvärtom. Då behövde man ta 
vara på allt material, och därför kan 
äldre dräktpälsar ha en skarv mitt  
på ärmen.

Men exakta kopior blir det inte, 
säger han. 

– Dåtidens skinn var mer kom-

»Dåtidens skinn var mer kompakta och stumma. 
Dessutom luktade de väldigt, men det luktade överallt 

i samhället då. Alla hade kor och folk tvättade sig  
inte i samma utsträckning som de gör nu.«

En av de 
pälsar som 
Täpp Lars 
sytt till sin 

dotter.
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Täpp Lars Arnesson  
i arbete hemma på gården  

i Jägra, några kilometer  
nordväst om Malung.
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pakta och stumma. Dessutom 
luktade de väldigt, men det luktade 
överallt i samhället då. Alla hade kor 
och folk tvättade sig inte i samma 
utsträckning som de gör nu. I dag tar 
kemikalier bort lukten och mjukar 
upp skinnet. Det gör också att 
skinnet uppför sig på ett annat sätt. 

– Vi har heller inte samma sorts 
nålar som man hade då. Skulle man 
sy med samma täthet på stygnen som 
förr är det maskin som gäller. För 
sitter du och syr lika tätt med en 
modern nål har du perforerat skinnet 
som ett skithuspapper, vilket lätt går 
att riva sönder. Moderna nålar skär 
sönder skinnet, det gjorde inte de 
spolformade som användes förr. Det 
är detta jag tycker så mycket om med 
hantverket – det är kunskap i så 
många steg.

täpp lars vrider  och vänder 
på en fårskinnsbit på tillskärar-
bordet. 

– Frågan är: törs jag skära av den 
där ännu mer? Jo, det törs jag, jag är 
modig. Men det känns som en så 
väldigt stor bit.

Fårskinnet knastrar under matt-
kniven när Täpp Lars försiktigt 
skalar bort några millimeter på det 
som ska bli krage innan han viker 
kanten så att pälssidan tittar fram. 

Vad kallas det du gör nu? 
– Det vet jag inte. Där har jag ett 

handikapp: jag vet vad jag gör och 
kan förklara för andra hur de ska 
göra, men jag har inte facktermerna 
för det. Jag lärde mig av mormor och 
morfar, och har dessutom fått lära 
mig alltihop på Malungsmål, så vad 
det heter på rikssvenska vet jag inte. 

Han går tillbaka till syrummet för 
att se huruvida han var för modig 
med kniven eller inte och verkar 
nöjd med resultatet. 

– Jag känner inget ansvar att föra 
vidare detta till kommande gene-
rationer. Om man säger såhär: jag 
håller inte det här vid liv för att jag 
tycker att det är viktigt att bevara, 
för så fort man börjar prata om att 
bevara någonting så är det dött. 
Däremot är det viktigt för mig att få 
arbeta med det här, och om någon 
vill lära sig så delar jag gärna med 
mig. Men det är inget jag är ute och 
predikar om direkt. 

Han håller kurser i skinnsömnad 
då och då där han delar med sig av 
sina kunskaper. Snarare än att göra 
kursdeltagarna (som ofta är noviser) 
till fullärda skinnsömmare vill han 
ge dem en upplevelse. 

– Jag tror att vi törstar efter äkta 
upplevelser. I dag är vi som fågel-
ungar som bara gapar och blir 
matade med förströelse. Rent krasst 
så behövs inte vår egen insats i vårt 
eget liv. Du är ersatt. Det finns 
maskiner och appar för allting. Du 
behöver inte elda för att bli varm, 
eller odla för att bli mätt. Men vi 
människor behöver känna att vårt 
liv är på riktigt. Där tror jag att 
slöjden har en viktig funktion. Att  
få känna något ta form i dina händer 
som du sedan blir klar med och kan 
sätta tänderna i något nytt, det är en 
mycket större upplevelse än lätt för-
ströelse på en mobiltelefon. 

Han stannar i steget igen, och fun-
derar på vad han nyss sagt innan han 
utbrister: 

– Amen! 

»Du är ersatt. Det finns maskiner och appar för 
allting. Du behöver inte elda för att bli varm, eller 
odla för att bli mätt. Men vi människor behöver 
känna att vårt liv är på riktigt. Där tror jag att  

slöjden har en viktig funktion.«
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modehus över hela världen.
Åtminstone är det så den officiella 

versionen lyder. För även om det 
sedan ett par decennier bara är 
tillåtet att handla med ull från 
levande vikunjor är verkligheten 
sällan så enkel.

i  ett oansenligt hus  i den 
lilla byn Sicuani utanför Cusco i 
sydöstra Peru bor Jacinta Cucho 
Yanarico. Hon föser undan några 
hönor med foten och visar in i ett 
rum där olika skinn sitter upp-

vinden viner  över stäppen i 
nationalparken Pampas Galeras i 
södra Peru och gräsets rasslande är 
det enda som hörs. Bland tuvorna 
står en flock lamor. Eller är det 
guanacos? Nej, det är vikunjor!

Perus nationaldjur – som också är 
bärare av den dyraste ullen i värl-
den – ser ut som pokémons, med 
stora svarta ögon och extremt långa 
ögonfransar. Men inte en chans att 
det går att klappa dem. Till skillnad 
från släktingarna lama och alpacka 
är vikunjan helt vild. Snabbare än 

P r i n s e s s a n s  u l l
Ullen från Perus vikunjor är så exklusiv att staten registrerar dem som jobbar 

med den. Men parallellt med systemet finns en svart marknad.  
Jacinta Cucho Yanarico spinner i hemlighet. 
Text Izabella Rosengren  Foto Sara Johari

vinden flyger den iväg om en män-
niska kommer nära.

En gång om året är de dock så illa 
tvungna att spendera tid med oss. 
Varje juli hålls chacu, en rituell fest 
där delar av den quechua- eller 
aymaratalande befolkningen i 
princip fattar varandras händer och 
med en drevkedja föser in alla 
vikunjor i en stor inhägnad. Innan 
djuren släpps fria igen, får de sin 
dyrbara ull klippt. Med tiden säljs 
den till garnfabrikanter som i sin tur 
skickar exklusiva trådar vidare till 

Jacinta Cucho 
Yanarico har ullen på 

övervåningen. Hon vill 
inte skylta med den, 

eftersom arbetet med 
vikunjastråna bryter 
mot statens regler.
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Vikunjan är kamelfamiljens 
minsting och blir runt nittio 

centimeter hög. Men den 
är snabb. Ett skrämt djur 

kan springa närmare femtio 
kilometer i timmen. År 

1974 förklarades vikunjan 
utrotningshotad. Idag ser det 

bättre ut, med runt 350 000 
djur i Peru, Chile, Bolivia  

och Argentina. 



56 Hemslöjd 1 · 2020

spikade på träramar. Hon ska just 
börja förklara hur garvningen går 
till när vi förvirrat frågar om det 
inte var ull hon sysslade med? 

Först säger hon nej, någon ull 
finns det inte här, men efter att ha 
bedyrat henne att vi arbetar 
oberoende och varken är skickade 
av den peruanska eller svenska 
staten leder hon oss till ett rum på 
övervåningen. På ett bord ligger ett 
berg av lattefärgad vikunjaull – 

är täljd av en pinne. Trissan svarvad 
av balsaträ. Med lätt hand snurrar 
hon igång den och omedelbart bör-
jar en tråd ta form.  

Med 12–14 mikron i diameter är 
vikunjaull världens finaste naturfi-
ber. En mikrometer är en tusendels 
millimeter. Som en jämförelse har 
kashmirull 14– 19 mikron och 
mohair 25. Lägg där till att en 
vikunja endast producerar 125 
gram ull per år och bara får klippas 
fem gånger under sin livstid, så är 
det kanske inte överraskande att 
ullen är dyrast i världen. Ett kilo 
råull kostar omräknat till svensk 
valuta 4000 – 6000 kronor, en 
färdig scarf drygt 30 000 och en 
kappa runt 300 000 kronor.

Alla som hanterar vikunjaull 
måste ha licens från Perus motsvar-
ighet till jordbruksverket. Det har 
inte Jacinta. Hennes ull kommer 
från skinn som hon köpt från andra 

»Man berättar inte att 
man arbetar med

vikunjaull. Den som 
säljer den på öppna 

marknaden får problem 
med staten och kan 
hamna i fängelse,

säger hon.«

Perus mjuka guld. De strån som inte 
tvättats än, luktar fränt och jordigt.

– Den här typen av verksamhet 
är inget man talar öppet om. Man 
berättar inte att man arbetar med 
vikunjaull. Den som säljer den på 
öppna marknaden får problem med 
staten och kan hamna i fängelse, 
säger hon.

ullen är så mjuk  och lätt att 
det är som att röra luft. Händerna 
möter inget motstånd. Fibrerna är 
korta och fjuniga, som underpälsen 
hos en katt. 

– Man måste ha tålamod när man 
arbetar med vikunjaull. Den kräver 
mycket mer jobb än exempelvis får-
ull ofta gör, för de här fibrerna är så 
korta. Det tar tre dagar att spinna 
ett nystan stort som en knytnäve, 
säger Jacinta Cucho Yanarico och 
plockar fram en slända. Den är 
gjord av trä och bottentyngd. Tenen 

– Tre dagar tar 
det att spinna ett 

knytnävsstort 
nystan, säger hon.

Jacinta Cucho Yanarico spinner 
på en hemgjord botten- 

tyngd slända.
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bybor, som i sin tur hittat döda djur. 
Fibrerna på bordet har suttit på 
runt hundra vikunjor som antingen 
dött av sjukdom, blivit påkörda 
eller slagits av en puma, berättar 
hon och förklarar att man känner på 
ullen hur djuret har mått.

– Ett välmående djur har en 
mjuk päls medan en vikunja som 
dött av sjukdom har en strävare.

Det har hon rätt i. Ullen som 
kommer från självdöda djur är blek 
och spröd. Stråna från de som har 
blivit påkörda eller dödats av rovdjur 
är däremot mjuka och blanka. 

 
idag finns cirka  350 000 
vikunjor i Peru, Chile, Bolivia och 
Argentina. Annat var det under 
Inkarikets storhetstid då drygt två 
miljoner strövade runt i bergen. 
»Prinsessan av Anderna« sa inka- 
folket, ett smeknamn som kopplats 
till djurens högfärdiga utseende – 

och endast Inkakungen fick lov att 
bära deras heliga ull. Det brydde sig 
dock inte européerna om när de kom 
till området på 1500-talet. I sin iver 
att klä sig i de mjuka fibrerna sköt de 
helt enkelt djuren. Följaktligen fanns 
det i mitten på 1900-talet bara drygt 
6000 djur kvar.

I grevens tid vidtog den peruan-
ska regeringen åtgärder och upp-
rättade ett reservat samt förbjöd all 
handel med vikunjaprodukter. 
Trots det fortsatte tjuvjakten. Som 
motmedel beslutades att återinföra 
den gamla inkatraditionen chacu, 
att helt enkelt klippa djuren regel-
bundet. Om ingen ull fanns kvar, 
skulle tjuvskyttet minska var 
tanken. Metoden visade sig vara 
framgångsrik och idag är vikunja-
stammen livskraftig igen.

Jacinta Cucho Yanarico håller 
fram ett nyspunnet, sandfärgat 
nystan stort som en tennisboll och 

berättar att hon brukar sälja sådana 
till en stickerska för motsvarande 
500 kronor. Hantverkaren stickar 
sedan plagg till privatpersoner och 
säljer en mössa för runt 750 kronor. 
Skulle samma luva säljas i butik, 
vore priset minst 3000 kronor.

– Det är frustrerande, men vi kan 
inte sälja till butiker på grund av 
certifieringen. Det är olagligt. Där-
för måste vi acceptera den låga er- 
sättningen, säger Jacinta.

Men i dagsläget skulle hon inte 
tjäna på att skaffa sig en licens, 
eftersom avgifterna skulle vara 
högre än hennes faktiska intäkter.

– Dessutom skulle andra fortsätta 
att jobba utan licens och kunna 
sälja sin ull billigare, säger hon och 
skakar på huvudet.

– Jag skulle helt enkelt tvingas att 
konkurrera med alla dem som fort-
sätter att jobba på det vis som jag 
gör idag. 

Tyg vävt av 
vikunjafibrer hör 
till ullvärldens 

exklusiva 
 rariteter. 

Jacinta Cucho 
Yanarico säljer 
sitt garn till en 

hantverkare som 
stickar mössor –  
och som i sin tur 

säljer vidare. 
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Favorittröjan,  
stickad av garn  

i olika kvaliteter som  
Jennie Jakobsson själv  

kardat, spunnit och  
färgat av ull.
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slut kom jag fram till något jag 
tyckte funkade. Jag började tänka 
att det kanske skulle kunna bli en 
jacka ändå.

egentligen har jag aldrig 
gillat broderade kläder. Broderi som 
dekor känns ofta påhängt. Därför 
har jag letat efter ett sätt att få det att 
bli som en del av plagget. I den här 
jackan utgör spetssömmen själva 
materialet. 

Jag köpte färdigkardad svensk 
lammull – annars har jag gjort allt 
från grunden. Jag åkte till Yvonne 
Habbe på Gotland för att lära mig 
mer om tovning, sedan tovade jag så 
tunt jag bara kunde, och färgade in 
ullen i två olika gröna nyanser. 
Därefter började jag klippa former. 
Det tog ett bra tag. Det är säkert fler 
än 500 bitar i jackan. Tovad ull är 
inget man förknippar med spets i 
vanliga fall. Det ena upplevs som 
delikat och skirt och det andra som 
rejält och vardagligt. Det var väldigt 
kul att kombinera dem!
 
nästa steg var att sy en stomme 
i vaxduk och nåla upp alla bitarna 
på den. Mönstret består av en 
blomma med blad som upprepas 
över hela ytan. Jag tråcklade fast 
bitarna på stommen, och sprättade 
sedan isär vaxduksmönsterdelarna 
så att jag kunde börja sy langett-

»beslutet smög sig  på 
långsamt. Som ung älskade jag 
hantverk och sömnad – det var det 
som fick mig att vilja plugga mode. 
Men efter tio år som designer på ett 
stort klädföretag kände jag att 
nånting skavde. Jag började fundera 
på vad jag egentligen vill. 

När jag var nyanställd var jobbet 
jättekul. Jag fick jobba hårt, designa 
massor, resa, lära mig nya saker. Men 
mot slutet… Jag satt vid en skärm i 
ett kontorslandskap, hade knappt 
någon tid till formgivning mellan alla 
möten. Och vad hände med att sy 
och brodera? Det var ju det som var 
min grej från början. Nu gjorde jag 
ingenting av det.

Jag kände att nånting måste för-
ändras. Jag ville tillbaka till kärnan, 
till hantverket. Jag sökte till Hand-
arbetets vänner. Om jag inte hade 
kommit in vet jag inte vad jag hade 
gjort. Vid det laget kände jag mig 
desperat!

På skolan får man testa alla 
möjliga tekniker. Det var så jag 
upptäckte spetssömmen. Under tre 
veckor gick jag igenom alla stygn-
kombinationer jag kunde hitta. 
Traditionell spetssöm sys med tunn 
tråd. Man syr former med läggsöm 
som fästs på en bakgrund, ofta ett 
stadigt papper – täcker den med 
langettstygn, utan att sy igenom pap-
peret – och så fyller man formerna 

»Nånting måste 
förändras«

Designern Jennie Jakobsson tröttnade på modebranschen. Nu grunnar hon  
över hur många plagg man egentligen behöver. 

Text Maria Diedrichs  Foto Ellinor Hall

och mellanrummen mellan dem med 
stygn i luften. Det tar otroligt lång 
tid. Jag kunde lägga en hel dag på en 
enda liten blomma.

Medan jag broderade läste jag 
boken Spetssöm som beskrev hur 
kvinnor satt i kloster och sydde stygn 
på stygn tills de blev helt krumma. 
Jag började fundera på om man 
kunde göra på något annat sätt. 
Istället för alla de där fyllda ytorna 
som tar så oerhört lång tid kanske 
man kunde använda något annat? 
Det första material jag kom att tänka 
på var läder. 

Spets har använts mycket i kragar, 
så det kändes naturligt att börja med 
det. Det var skitknepigt att sy i lädret 
men det gick! Jag fick till en hals-
krage och blev ganska nöjd. Efter 
redovisningen frågade folk om jag 
inte skulle göra något mer – kanske 
ett helt plagg? ›Nej, det går aldrig‹, 
svarade jag. Det skulle ta sån tid. 
Men samtidigt hade jag börjat testa 
att byta ut lädret mot tovad ull. Det 
första provet blev jättefult men till 

»Men ungefär halvvägs 
började jag känna att det 
här kommer gå vägen! 

Det var en befrielse. Det är 
det som är det fantastiska 

med spetssöm.«
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Jackan »Margot«, 
gjord i spetssöm 

och tunt tovad 
lammull.
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söm runt varje tovad bit. Spetssöm 
bygger i stort sett på langett och att 
man snor tråden på olika sätt. Jag 
använde rosa pärlgarn. Från bör-
jan var jag inne på silke, men pärl-
garnet i bomull hade faktiskt bättre 
glans. När jag hade kantat de 
tovade bitarna började jag fylla 
mellanrummen med sömmar.

Jag ska inte säga hur lång tid det 
tog… Jag jobbade på helt enkelt. Till 
slut fick jag sy ihop vaxduksbitarna till 
en jacka igen, så att jag kunde fylla i 
med spetssöm även mellan de olika 
mönsterdelarna. Sedan var det dags att 
sprätta bort vaxduken. Det är inte 
förrän då man kan se hur det blir. 
Kommer det sjunka ihop? Är ullen för 
tung i förhållande till sömmarna? När 
jag långsamt sprättade bort tråckel-
stygnen hade jag lagt säkert 160 
timmar sömnad på jackan. Utöver 
tovning, färgning, formgivning och 
idéarbete. Det är ganska mycket som 
står på spel i den stunden. 

Men ungefär halvvägs började jag 
känna att det här kommer gå vägen! 
Det var en befrielse. Det är det som 
är det fantastiska med spetssöm. Det 
är otroligt tråkigt att brodera på den 
hårda stommen. Det är stelt, tar lång 
tid och man kämpar med stygnen. 
Men sen när man äntligen får lossa 
det från underlaget och se att det 
håller ihop – det är så jäkla häftigt! 
Det är magiskt. 
 
hittills har jag inte  haft 
tillfälle att använda jackan eftersom 
den mest har hängt på utställning 
men jag skulle gärna vilja. Den blev 
rätt bra! När jag gjorde den visste 
jag hela tiden att det skulle kunna 
landa i nånting som jag inte alls vill 
stå för. Det kunde blivit förjävligt. 
Tantigt och konstigt. Men det hade 
faktiskt inte gjort någonting. För då 
hade jag i alla fall testat. 

När jag var yngre och skrev låtar 
ville jag gärna låta som något ob- 
skyrt rockband. Men hur jag än 

gjorde kom det bara ut trallvänlig 
pop. Och så kan det vara. Det var det 
här som kom ut! Och om jag har kul 
medan jag gör det så räcker det för 
mig. Det är någonting jag har insett. 
Jag mår oerhört mycket bättre när 
jag får hantverka. Det sätter igång 
något i kroppen, och huvudet mår 
bra av det. Det är inget jag kan säga 
nej till. Kan jag inte göra något annat 
så stickar jag bara helt kravlöst. Bara 
för att få ha nånting för händerna. 
 
har jag spunnit garnet själv, 
eller som i det här fallet, tovat och 
broderat det som utgör jackans tyg, 
blir det dessutom en nivå till. Jag har 
en tröja som jag stickat av mitt första 
egenspunna garn, som jag använder 
jättemycket. Den består av prover 
och korta snuttar i helt olika 
kvaliteter som jag färgat i olika 
nyanser. Det är en fantastiskt att veta 
att jag har gjort allt själv från ullens 
lockar. Kardat, spunnit, färgat och 
stickat. Om man skiter i mode och 
allt vad det heter så har jag gjort ett 
plagg som kan hålla i minst en 
generation. Det är fascinerande att 
tänka på. Jag skulle faktiskt kunna 
göra hela min garderob. Hur många 
plagg behöver man egentligen?
 
den tanken  är den totala mot-
satsen till dagens modebransch. Det 
känns väldigt skönt att i stället ha 
valt hantverksbanan. Det enda jag 
ångrar just nu är att jag inte gjorde 
det tidigare. Samtidigt vet jag ju inte 
hur det kommer gå med mitt nya liv. 
Jag kanske kommer hamna där i 
kontorslandskapet igen, med hant-
verket som hobby. Men än så länge 
flyter det. Just nu är jag anställd som 
konstbrodös på HV och broderar en 
fana. I vinter flyttar jag till Gotland 
och ska bygga upp en ateljé där. Jag 
är inte rädd för att jobba, så måste 
jag göra något annat vid sidan av så 
gör jag det. Men jag är hantverkare – 
och brodös – det är det jag är.« 

»Tovad ull är inget man 
förknippar med spets 
i vanliga fall. Det ena 

upplevs som delikat och 
skirt och det andra som 
rejält och vardagligt. 
Det var väldigt kul att 

kombinera dem!«

Kragen »Margot« 
i läder och spets-
söm.      

Pärlgarn gav 
maximal glans  
till sömmarna.



En sista anhalt för en uttjänt favorittröja eller en klen tröst efter ett  
riktigt tvättfiasko? Gör sulor av filtad ull. De värmer gott i skorna.

Text Anna-Lisa Persson Foto Anders Qwarnström

 ORDENTLIGT 
PÅ FÖTTERNA

DU BEHÖVER: 
Ylleplagg i hundra procent ull  
(ej superwashbehandlad) 
Sax
Synål
Brodergarn i ull
Symaskin (om du vill att det  
ska gå fort) 

GÖR SÅ HÄR: 
Det kan vara skönt att ha yllesulor i 
skorna. Dessutom är det lätt att göra 
egna. Ull filtar ihop sig vid uppvärmning  
i kombination med friktion. Många av 
oss har t ex råkat ut för att en ylletröja  
av misstag följt med in i tvättmaskinen  
och kommit ut flera storlekar mindre. I  
just det här sammanhanget är det inte  
ett problem. Däremot går det inte att  
filta sulor av plagg gjorda av »super- 
wash«-behandlat garn. Se upp med det!  
Det garnet har fått sina fibrer brända och  
doppade i en tunn plastlösning, vilket 
gör att ullen går att tvätta i både 40 och 
60 grader utan att den krymper eller filtar  
sig. Det fungerar alltså inte här.

1. Till exempelsulan har rena ylleplagg 
tvättats i tvättmaskin på 90 grader med 
hög centrifugering. Ju högre temperatur  
ihop med rörelse och friktion desto 
bättre filtningseffekt. Om du inte har 
något gammalt ylleplagg hemma finns 
det ofta att hitta på second hand till ett 
bra pris eller så kan du sticka dig en bit 
som räcker till ett par sulor  (men se allt- 
så upp så att garnet inte är behandlat).

2. När plagget torkat kan du klippa ut 
sulorna. Det enklaste är att ta ut de 
redan befintliga sulorna från de skor 
som du vill att de nya ska passa  
i och använda dem som mall. Rita runt 
sulan och klipp. I exemplet har jag an- 
vänt mig av två lager filtad tröja i olika 
färger, röd till ovansidan och svart till 
undersidan. Då blev sulan lagom tjock. 

3. Sy ihop lagren på maskin eller för 
hand. Symaskin går fort men ger kan-
ske inte lika mycket utrymme till konst-
närlig frihet. Om du tycker det är snyggt 
kan du kanta sulan men det är inte nöd-
vändigt. Nu är den färdig att använda. 

4. Om du vill kan du pynta sulan. Jag 
har broderat med brodergarn i ull, genom  
båda lagren, med kedjesöm, stjälksöm 
och efterstygn. Jag har sytt helt på fri 
hand men det går också utmärkt att rita 
upp ett mönster på sulan och följa det. 
Sedan är det bara tid och lust som styr 
hur utsmyckad sulan kan bli.

Lycka till!

62 Hemslöjd 1 · 2020

SLÖJDA HEMMA



63 Hemslöjd 1 · 2020

SLÖJDA HEMMA



av  ordavjord.se     0585-241 37 

Blanda enkelt din egen målarfärg med Färg i påse™, 
vatten, ägg och linolja. Inget mer. Du får en naturligt 
vacker och hållbar äggoljetempera för alla typer av 
underlag; en färg för männ iskan, huset och miljön. 

www . f r u s t r i d . s e
k u r s e r   w e b b u t i k   g a l l e r i

VÄLKOMMEN TILL

Vi har kvalitetsgarner och 
beskrivningar till vackra plagg.

www.garngalleriet.se
garngalleriet1@gmail.com 

Egen tillverkning av Stränggarn, Veckgarn o Virkgarn till grytlapparPoppana - SammetsgarnPapperssnören - LingarnerUllgarner - BomullsgarnerTrasor, trikå- och bomullsband
Britt Smeds

Öppettider: Mån till fre 13-18
Tel 0220-124 30

Rallstaberg 119, 734 91 Hallstahammar
www.mattvavsboden.com

Åddebo ull
Vi säljer verktyg och kardflor av ull från svenska lantrasfår 
till tovning och spinning. Du kan även få din ull lönkardad 

och färgad hos oss, minsta mängd 5 kg. 

Tele. 0294 - 300 20   www.addeboull.com     

Kontakta mig gärna:
elintorstenson@gmail.com 

070-361 94 17

www.elinsgladaekologiskakor.se

Jag säljer koskinn från 
mina djur på min gård

@Elins-Glada-Ekologiska-Kor
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 KARVSNITT 

TVÅÄNDSSTICKNING 

VIRKA MÖNSTERMAGI

VÄVNING -GRUNDKURS, KVÄLL

VÄVNING -GRUNDKURS, DAG

SPINNA LIN

LIN, FRÅN FRÖ TILL GARN

PÅSÖM

Vi uppdaterar våra kurser, kontinuerligt   
Informatio och anmälan hitter du på vår 

hemsida  
              www.hemslojdeniostergotland.se

VÄLKOMMEN TILL TANT KOFTA 
Liten butik med kaffeservering ute på landet strax norr
om Göteborg

EA R T H  PA L E T T E  K A L L FÄ R G

På Fårfesten i Kil finns vi i Stickameras monter.
textileri.se

Hållbara
 filtnålar 

10 olika varianter



AXEL EBBES 

pplöt 
    röekjol 

& stubb

TRELLEBORGS MUSEUM

O

NY BOK OM SYDSKÅNSK DRÄKT
lust, prakt och prål... www.trelleborg.se/museum

ShhhShhetetttee lalalalandndndnddnd SSSpipip ndndndndririrririftftftfft iiii 222222200000000000 ffffärärärä gegegegegeer r r  
upupupuppspspspstititititiicckckkcc arararraa enenenen nn.n.nuuu inininninfofoffofoo@u@uu@@u@@u@@u@u@@ ppppppppstststststiciciciiciickakakakak rerereeren.n.n.n.nunununuuu 0700707070-0-0-0-0-69699699666 5555 5252525252282828288

TRÄKNOSAN’S 
HANTVERK & DESIGN

LAMPORSKÅLAR

LJUSSTAKAR

KNIVAR

TRÄHANTVERK

Vi finns på facebook.
Hemsida: www.traknosan.se

Ateljéadress: Boda 266 • 840 13 • Torpshammar
Tel: 073-9372351 

Kvalitetsgarner av olika material 
som bomull, lin, ull, alpaca, bambu.
Handspunnen ull och alpaca
Ekologisk ull & bomull

Bergsgatan 1, Eskilstuna • Tel 016-133110 • www.nystvindan.se



Capellagården

Carl Malmstens 
skola för  gest -

alt ande arbete, 
finns på Öland. 

 Utbildningar i 
textil, keramik, 

möbel snickeri 
och trädgård.   Du 

kan även söka 
 sommar kurser. 

Välkommen!

GUDRUNS ULLBOD
För hobby, hantverk och undervisning

ull, kardor, kardmaskiner

Waldorfdockor, ullplädar, inredning och 
hantverk. Kursverksamhet.

www.gudrunsullbod.com
@gudrunsullbodsusanne.mellgren@gmail.com |

Sommarkurser på Korrö
Slöjd och hantverk
6-9 augusti 2020 

Täljkurs 6-7 augusti 
Färgtillverkning 6 augusti
Läderhantverk 6-7 augusti

Knivskaftning 6 augusti
Ådringsmålning 7 augusti
Knivskaftning 7 augusti

Täljkurs 8-9 augusti 
Marmorering 8 augusti

Plåtslöjd 8 augusti
Möbeltapetsering 8-9 augusti

Tampade näverburkar 8-9 augusti
Ådring och marmorering forts. 9 augusti

Plåtslöjd 9 augusti
Läs mer och anmäl dig på sv.se/korro



Konst- och Antikmässan
Stockholmsmässan, Älvsjö
13 - 16 februari

B03:40

Konstsällskapet Våga Se

Handhyvlar, hyvelstål och ryggsågar av 
högsta kvalité för hantverk och hobby. 

D
Rubank Verktygs AB 08-724 75 10



Mässan för kreativa sinnen!

Skapa själv!

PååPå Sy- & HantverksfestivalenSy- & H nant kverksfestival nn

Öppet fre–lör 10–18, sön 10–16. Läs mer och köp biljett på syfestivalen.seÖppetp fre– ör 10–18 sön 10–16 äs mmer och köp b ljett påp yfestiva en.se

StockholmsmässanStockhk olmmsmässan 14-16 februari 14-44 16 fef bruari • MalmömässanMalMa mömömäs an 20-22 mars20-2- 2 mam r
Svenska Mässan GöteborgSv kenska Mässan Gö bteborg 21–23 augusti21–2 au ust • Nolia UmeåNolia Um åå 25-27 september25-27 eptemb r
Stockholmsmässan Stockh lolmsm ssan 23-25 oktober2323 525 okto er

Skapa själv!

Hantverksutbildning 
Prova olika tekniker och lär dig grunderna 
inom keramik, trä, bild och textil på  
Ingesunds folkhögskola. 

Läs mer på 
ingesund.se

Studera med
studiemedel 

från CSN



Kandidatprogram 

Ansök senast 2 mars 2020

Lärare i Bild/Slöjd/Media/Design

Ansök senast 15 april 2020

Läs mer: www.konstfack.se
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KONSTFACK UTBILDAR TILL YRKEN INOM    
KONST, DESIGN OCH KONSTHANTVERK

7 KG JÄRN

regiongavleborg.se/7kgjarn
Utställningen producerad av: 

Hemslöjdskonsulenterna i Dalarna, Uppsala och Gävleborgs län.

En utställning om järnets  
formbarhet och kärleken till smide

15 februari – 24 maj
 Ljusdalsbygdens Museum

Vi har  

sommarkurser!

Västerbergs folkhögskola

Träslöjd och smide

Textilkurser, distans, halvtid

- Broderi  - Yllebroderi 

- Stickning - Textilt återbruk  

Alla våra kurser är avgiftsfria! 
Information om ansökningstid och kursstart:
regiongavleborg.se/vasterberg

Inspireras på 
Västerberg
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  TEXTIL
  DESIGN

www.gotlandsfolkhogskola.se
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HEMSLÖJDEN I SKÅNE
Landskrona gamla stationshus 
Österleden 10

HEMSLÖJDEN I SKÅNE
butik, kurser & utställningar

öppet
tis–fre 11–18

lör 10–14

Nätbutik: hemslojdenskane.se 
Verksamhet: hemslojdeniskane.se

KYRKERUDS
FOLKHÖGSKOLA 

Konstskolan i Värmland. 
Hos oss kan du utvecklas inom 
en mängd olika konstformer. 

kyrkerud.se

 En annan landsbygd
En utställning om att 
utveckla ett hållbart, kreativt  
och socialt liv på landsbygden.

 Rian designmuseum
1 februari–26 april 2020 Falkenberg
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www.konstvet.uu.se

Konstvetenskapliga institutionen med ämnena 
konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap

Lär dig mer om föremål ur ett historiskt perspektiv i 
praktik och teori. Läs program eller fristående kurser 
på campus eller på distans i Uppsala och Visby.

Interiörer & möbler

Föremålsantikvarieprogrammet
Magister i textilvetenskap

1900-talets mode & miljöer
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HÄNDER I SVERIGE

För fjärde året bjuder Hemslöjden  
i Skåne in till täljfest. Mycket snack 
och mycket verkstad utlovas. Precis 
som förra året är skedar och slevar 
temat. Slöjdaren Beth Moen, 
huvudlärare i trä på Sätergläntan, 
demonstrerar och föreläser. Material  
och verktyg för egen täljning finns 
på plats. Viss täljvana krävs även 
om handledare finns tillgängliga. 
Man kan också delta i en trädvand-
ring med naturguider, skärpa sina 
verktyg vid en slipstation eller 
handla nya på en liten marknad 
med knivar och böcker. Ett begrän-
sat antal biljetter finns på Hemslöj-
den i Skånes sajt. Sista anmälnings-
dag 5 februari.
www.hemslojdeniskane.se

Falsterbo
Täljfest
Kalas för knivfolket
Falsterbo konsthall
23 februari

N
IK

L
A

S
 K

A
R

L
S

S
O

N
 T

Ä
L

J
E

R
 E

N
 S

K
E

D
. F

O
T

O
: P

E
R

 B
J

Ö
R

K
L

U
N

D

I Arktis har kunskaper i skinn- 
beredning och sömnad varit helt 
avgörande för överlevnaden. Går 
dina kläder sönder i iskall kyla  
måste du kunna laga dem. Därför  
är det inte helt överraskande att 
hantverk och kläder tar stor plats  
på Nordiska museets utställning. 
Passa till exempel på att beundra 
pärlkragar från Grönland – en del 
av högtidsdräkten som började bli 
populär för runt 100 år sedan. Eller 
en skinnparkas från Netsilingmiut i 
Kanada – dekorerad med hermelin-
päls, rävtänder, sälben och en mås-
näbb. Och förstås – de oslagbara 
funktionsplaggen sydda av tarm.  
I polarregionerna går den globala 
uppvärmningen som snabbast. Det 
är läge att lära sig om livet på isen 
medan den ännu finns kvar.
www.nordiskamuseet.se

Stockholm
Arktis medan  
isen smälter
Konsten att leva  
norr om polcirkeln
Nordiska museet
Fortsätter hela året
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I vår kommer det vara lika enkelt 
att låna ett verk av en internationellt 
erkänd smyckekonstnär som att 
låna en bok på bibblan. Åtminstone 
om man bor i Falkenberg. Rian 
designmuseum har köpt in 25 unika 
smycken som kommer gå att låna i 
upp till två veckor åt gången. Alla 
som vill kan boka en brosch, en ring 
eller ett halsband. Urvalet och idén 
till smyckoteket står museichef 
Love Jönsson för. Han har strävat 
efter att samlingen ska innehålla en 
stor bredd vad gäller både material, 
uttryck och typer av smycken. 
Genom att lånas ut får smyckena en 
ökad synlighet – på fester, arbets-
platser, gator och torg istället för på 
relativt slutna gallerier. Samtidigt 
blir de tillgängliga för bärare som 
aldrig skulle haft möjlighet att köpa 
dem. En glittrande vinn-vinn- 
situation.
www.riandesign.se

Falkenberg
Smyckoteket
Smyckekonst till låns
Rian designmuseum
Öppnar i februari
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HÄNDER I SVERIGE

HEMSLÖJD 
TIPSAR
om saker du kan  
se och göra.
Redaktör
Maria Diedrichs
maria.diedrichs 
@hemslojd.se
08-54 54 94 42

Mattias Selldén tog en master vid 
Konstfacks möbellinje i våras.  
Nu har han tilldelats Kaleidos  
stipendium 2020 för sina möbel-
skulpturer där han tar vara på  
trädets ursprungliga former. »Hans 
arbeten vittnar om stor kunskap och 
känsla inför materialet och gamla 
beprövade trätekniker«, skrev juryn 
i motiveringen. 
www.kaleido.nu

Uppsala
Mattias Selldén
Årets stipendiat
Kaleido
7 — 29 mars

Fem konstnärer som rör sig i gräns-
landet mellan graffiti, folkkonst och 
hantverk ställer ut tillsammans. 
Helena Bratt har tagit schablon- 
målade tapeter från Hälsingegårdar, 
förstorat upp dem och målat bland 
annat en 12 meter lång ladugårds-
vägg vid en väg i samma mönster. 
På så vis kan fler ta del av världs- 
arvet på ett lättillgängligt sätt. 
Jonathan Josefsson, alias Ollio,  
började som graffitimålare och job-
bar idag bland annat med tuftade 
mattor i ull, klart inspirerade av 
spraymålningarnas estetik. Akay 
och Olabo ligger bakom några av 
Stockholms mest uppmärksammade  
gatukonstverk, Akay byggde bland 
annat en liten faluröd stuga mellan 
två motorvägsfiler och Olabo gjöt 
en staty av hyenor nära Stureplan. 
www.mekensmedjebacken.se

Smedjebacken
Från gatan
Gatukonst och  
hantverk
Konsthallen Meken
14 december 2019 —  
1 mars 2020
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I en ny utställning curerad av Cay 
Bond vill museet utforska modets 
förhållande till konst. Men ett vaket 
öga upptäcker snart att det lika 
mycket handlar om hantverk.  
Här visas bland annat plagg av  
Ann Bonander Looft som skapar 
sina kläder medan hon stickar dem 
(alltid utan mönster), av Wilhja – 
den lilla designstudion i Vilhelmina 
som uppstod ur klädskaparen  
Carolina Rönnbergs längtan till det 
handgjorda, och av danska Nikoline  
Liv Andersen, vars kreationer bland 
annat burits av artisten Björk. Hon 
bygger upp sina skulpturala dräkter 
för hand i många lager av tyg, trå-
dar, pärlor och garn.

Passa också på att bekanta dig 
med Selam Fessahaye – den hetaste 
kometen på den svenska mode- 
himlen just nu.
www.sven-harrys.se

Stockholm
Art in Fashion
Konsten i modet  
och modet i konsten
Sven-Harrys  
Konstmuseum
14 februari — 31 maj
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I NÄSTA NUMMER

Väntan, tålamod och tajming.
Det blir samtid, framtid och forntid.

Slöjdarens alla timmar.
Klockan tickar, göken gal.

Ute 1 april.

Tid

Nysnidat hemma hos  
gökurstillverkaren  

Christoph i Schwarzwald.
FOTO: LINN BERGBRANT 



I teknikhäftet finns  
allt du behöver kunna 
för att sticka dina 
första tvåändsstickade 
vantar och göra enklare 
mönstring. 

(ca.pris 165 kr) 

Gör stickmönster efter  
egna mått eller anpassa  
ett befintligt mönster  
efter dina önskemål.

(ca.pris 325 kr)

Lyfta maskor, yt-
mönster och vanlig 
mönster stickning – 
sticka mössor, vantar 
och annat med det 
mönster du gillar 
bäst.   

(ca.pris 285 kr)

HEMSLÖJDENS FÖRLAG
Åsögatan 122, 116 24 Stockholm
www.hemslojdensforlag.se

Köp böckerna  
i din hemslöjdsbutik.

Ett uppskattat 
referensverk med 
kunskaper som är 
helt avgörande för en 
riktigt fin stickning.

(ca.pris 325 kr)

PAKET- 
PRIS!

Köp båda för  

450 kr



Platsen där du  
kan sälja och  
köpa svensk ull

 
 

 
 

 

 

 
 

www.ullformedlingen.se

Följ oss:

POSTTIDNING B

Avs: Hemslöjd, Åsögatan 122, 116 24 Stockholm

Retur: Flowy Information AB, Box 610,
832 23 Frösön




