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Larmrapporter om mikroplast
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bland världens surfare.
Möt Peter Jarl som bygger
brädor i trä.
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Skräddarsydda resor till världens hemslöjd

Wales – textil,
hantverk och kultur

London – Knitting
och Stitching Show

Estlands textil och
hantverk

VI RESER TILL WALES för att ta del av
det genuina hantverket. De många fåren gör
förstås att allt ullrelaterad, spinning, garner,
väverier och stickning, dominerar. Men det
bjuds också på mycket annat. I workshops
får vi själva under lokal ledning prova på
att skapa enligt traditionen. Vi bor bra mitt i
walesisktalande jordbruksbygd på en tidigare
herrgård. En resa med ett rikt och varierat
program till ett relativt okänt land. Resan
leds av MATS SANDBERG och KERSTIN
ANDERSSON .

THE KNITTING AND STITCHING SHOW
I LONDON är en riktigt stor upplevelse

DET RIKA HEMSLÖJDSARVET OCH
FOLKKONSTEN står högt i kurs i Estland.

för den textilintresserade. Mässan är en
sprudlande mötesplats för textilentusiaster
av alla de slag. 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, träffa
representanter för Fine Cell Work som lär
fängelsekunder att brodera, en workshop i
guldbroderi m m. Resan leds av KERSTIN

Gamla mönster återanvänds och förs vidare
av den yngre generationen. Under vår
rundresa genom det sommarfagra Estland
kommer vi till kuststaden Pärnu, den lilla ön
Kihnu i Rigabukten, öarna Ösel och Muhu
samt huvudstaden Tallinn. Kvinnorna på
ön Kihnu går traditionsenligt klädda i sina
färgglada, hemvävda yllekjolar. Resan leds
av kunniga svensktalande EHA ORG .

ANDERSSON.

RESEDATUM: 5/8 • 8 dagar

RESEDATUM: 9/11 • 7 dagar

RESEDATUM: 5/10 • 7 dagar

Shetland Wool
Week

Bergen – ullfestival /
ullvecka

Marocko – hantverk
och kultur

SHETLANDSULL OCH SHETLANDSGARN, vem tänder inte på det? Runt om

FÖLJ MED TILL BERGEN som ligger
inbäddad mellan kullar och fjordar. Vackra
timmerhus radar upp sig längs kajkanten
Strax söder om staden hade Hansan en
gång i tiden ett av sina huvudkontor. Bergen
och Norge är känt för bl a sin ullproduktion
och det är den vi har kommit hit för. Under
en vecka i oktober har man seden några år
tillbaka en ullvecka. Vi besöker spinnerier,
museer och deltar i work shop. Resan leds
av MARGARETA TÄGT-LEE

MARRAKECH ÄR ONEKLIGEN ETT
PARADIS på jorden för den som är hant-

på Shetlands Huvudö Mainland och på
öarna Yell och Unst har vi ett innehållsrikt
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 arrangeras i samband
med Shetland Wool Week. Resan leds av
MARGARETA TÄGT-LEE .

RESEDATUM: 18/10 • 4 dagar

RESEDATUM: 23/9 • 9 dagar
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verksintresserad 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 elFnaa. Vi ser ormtjusare, sagoberättare, musiker och dansare. Torget ligger alldeles intill
basaren, souken med sina otaliga gångar
och med sina olika skrån. Resan leds av
SIV LING och KERSTIN ANDERSSON.
RESEDATUM: 22/11 • 6 dagar

info@hemslojdsres
sor.se
Tel 08-545 95 230
www.hemslojdsres
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Tre snabba kaststygn eller 25 år
i snickarboden. Hemslöjd siar om
det som komma skall och går på
spaning efter den tid som ﬂytt.
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Hemma hos Pelle Henriksson i skånska
Gnalöv ligger verktyg och redskap redo.
Frågan är vad han ska bygga nu, när trämodellen av Lunds domkyrka är klar. Han
jobbade med den då och då under 25 hela år.
FOTO: JESPER KLEMEDSSON
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sara mac key
… är fotograf och har till det här numret
rest både till gotländska Ljugarn och till
Sveg i Härjedalen.
– Det blir som att slöjda psykiskt. Jag
får vara med om så mycket och får se så
mycket hantverk.
Den här gången fotograferade hon
bland annat människor som syr och klär
sig i plagg från andra tidsepoker.
– Det gjorde att jag tänkte mycket på
hur kroppsspråket förändras efter vad du
har på dig. Och hur kläderna påverkat hur
vi uppfattat varandra genom historien.
Själv har hon däremot inte tillverkat
något för hand på ett tag. Men då och då
hugger hon ner ett träd till en för henne
närstående trähantverkare.

redaktör
Maria Diedrichs
maria.diedrichs@
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redaktör
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mail@carlanders.com
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thron ullberg
… är fotograf med särskilt intresse för
porträtt. Varför? »För att jag gillar
människor«, svarar han. Den här gången mötte han surfaren och hantverkaren
Peter Jarl, som han avbildade i januari,
när det var kort om både tid och ljus.
Hela dagen hängde de ihop, från morgon till eftermiddag. Surfat själv har
Thron emellertid aldrig gjort. Men
hantverk har han ett nära förhållande
till. »Det var där det började«, säger
han. »I den analoga traditionen.«
Efter att den digitala tekniken tagit
över fotovärlden längtade han länge
bort från skärmen. Men när han fotar
svartvitt, händer det än idag att han
återigen tänder mörkrumslampan.

jonatan martinsson
… arbetar oftast med reportage för
dagstidningar eller för Naturmorgon
i P1. När han för första gången skriver
för Hemslöjd, gör han om tidningen
till ett surfmagasin.
– Jag jobbar med kultur och natur
och annat som intresserar mig, säger
han. Grejen är att komma till spännande människor och nya platser som jag
aldrig hade besökt annars.
Slöjdarförebilden är annars morfar, som
snickrade möbler och svarvade skålar.
– Snickarboden på landet var en härlig plats att vara på.
Så idag bygger Jonatan gärna möbler
till sitt eget hem. Senast blev det dock en
trearmad ljusstake. I god tid före jul.
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LEDARE

Väntan
när jag slår igen dörren till
keramikverkstaden en kväll drabbas jag plötsligt av att jag, i all vardaglighet, just varit med om något
för vår tid märkvärdigt: Jag har frivilligt ägnat mig åt en sysselsättning som inbegriper väntan.
Idag är stora delar av omvärlden
onådig mot ineffektiva tidsglapp.
De bekämpas maniskt. Allt ska
göras nu. Eller igår. Omedelbar
behovstillfredsställelse är mottot
för dagen.
Men leran tar varken hänsyn till
mig eller samtiden. Den bara är.
Från drejskivan har jag just lyft
av kroppen till en tekanna, som är
mjuk och sladdrig. Och eftersom
jag inte kan jobba vidare med en
dallrig och instabil kruka, måste
jag vänta på att den stadgat sig,
hårdnat en aning och börjat kännas
som svalt läder under handen. Så
det finns inget mer för mig att göra
på ett par timmar. Dörren får slå
igen.
Men – och det här är det märkvärdiga – väntan är ingen tidstjuv.
Den är inte en gnagande irritation
för att bussen aldrig kommer, en kö
i affären som bara växer eller en
dator som segar i starten.
Den är bara nästa, konstruktiva
steg vidare.

det här numret handlar om
tid. Kanske var det därför jag började tänka på den väntan som slöjden är så rik på, alla dessa mellanrum av ofyllda minuter, dessa hack
i den explosionsartat framstörtande
tiden. Slöjdare kan vara hur stressade de vill, men arbetet går inte
mycket fortare för det. För att kunna bråkas, måste linet först rötas
färdigt. Tallstocken som är tänkt
att bli spån till en Hedaredskorg,
ska ligga månadsvis i spat. Och
näver kan enbart skördas när timmen är slagen och saven pulserar
tillräckligt ymnigt under barken
för att björkarna ska släppa den
från sig med en saftig smäll. Det
brukar vara några futtiga veckor
runt midsommar. Sen sluter sig
tidsfönstret igen. Till nästa år.
Väntan är vår arvedel. Tråget
jag högg på en kurs i höstas, fick
ligga i månader på balkongen för
att det inte skulle torka för fort
och spricka när det kom in i rumsvärmen.
Och de erfarenheterna är urgamla. Tänk på »förr i tiden«, när en
farfar högg ett par rejäla hack i en
ung björkstam för att hans barnbarn, så småningom, skulle kunna
skörda ett extremstarkt ämne till
yxskaft, som bildats där björken

läkt sitt sår med vresiga, sega fibrer. Farfar visste att bida sin tid.
Han kände väntans poänger.
idag – visade en avhandling
för några år sedan – förknippas
ordet väntan främst med stress,
frustration och tidspress. En telefonkö är oändlig, en mobil saknar
plötsligt täckning, något dröjer
och drar ut på tiden.
Men i slöjden lever också en
annan sida av väntan, en ljus.
Istället för att representera brist,
syftar ordet framåt, mot något gott
som väntar.
Välkommen till ett nummer om tid!

Malin Vessby,
chefredaktör

Kanske kan det vara bra att veta att
det bolag som ger ut Hemslöjd vid
årsskiftet bytte namn från Svensk
Hemslöjd 2 · 2020

THRON ULLBERG

Hemslöjd Media
Slöjd AB till Hemslöjd Media AB.
Det nya namnet beskriver bättre
vad vi sysslar med, tycker vi.
9

JOKUM LIND JENSEN

PÅ GÅNG

– Niten är kanske den vanligaste
och mest allsidiga
samlingen inom
smide, den har
använts genom
flera tusen år och
är antagligen
den äldsta samlingstekniken vi
känner till i järn,
säger Jokum Lind
Jensen.

Det rymda hålet
är egentligen inte
en samlingsteknik
utan en traditionell metod för att
göra hål i järn
som användes
innan den elektriska borrmaskinen
fanns.

Svep, nitar och rymda hål
THRON ULLBERG

HEMSLÖJD
TIPSAR
Nyheter från hemslöjdsvärlden,
hantverksområdet
och formfronten.
Redaktör
Liv Blomberg
liv.blomberg
@hemslojd.se
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Smeden Jokum Lind Jensen vill
återinföra det dekorativa smidet
i modern arkitektur. Historiskt har
hantverket haft en framträdande
roll inom byggnadskonsten.
– Smidet försvann från arkitekturen i början av 1900-talet, när
modernismens avskalade estetik
slog igenom. Idag känner arkitekter
till trä, sten och tegel men inte smide, säger Jokum Lind Jensen.
Tillsammans med arkitektbyrån
Thi & Dencker har han tagit fram
ett formspråk som han tror dagens

arkitekter kan gilla. Tre traditionella tekniker för att sammanfoga järn; niten, svepet och det
rymda hålet.
Nu vill han fortsätta att utveckla projektet tillsammans med Fabel
arkitektur i Göteborg.
– Det dekorativa smidet har varit
utanför yrket i nästan 100 år, så det
saknas kunskap. Arkitekterna behöver få kännedom om smideshantverket och vi smeder behöver kunna
relatera till modern arkitektur för
att vara intressanta.
Hemslöjd 2 · 2020

PÅ GÅNG

Hallå där
Cilla
Ramnek

PIA ULIN

Din utställning på HV Galleri i Stockholm tidigare i vår
hette Tid och Textil. Hur hänger de ihop?
– Jag är intresserad av hur vi upplever realtid, nu när vi är så mycket
i den digitala världen, där tiden är en annan. Utställningen bestod av
mig och min långa stickning. Jag hade tänkt sitta där, sticka i just realtid
och prata med besökarna. Men det blev inte mycket stickat. Det uppstod
så fantastiska samtal att jag bara hann med 4 varv på 14 dagar.
Vad pratade ni om?
– Stickningens dubbelhet, att den ger avkoppling samtidigt som
man åstadkommer något. Ibland kan man känna »vad har
jag egentligen gjort idag«. I stickningen blir något kvar
av dagen. Många vittnade om att stickningen också kan ge oss en så stark närvarokänsla att tiden
upphör. Andra kom fram och nästan viskade om
de oavslutade stickningarna. Det skamsna i att
inte ha hållit sitt ord. Jag känner igen mig i det,
men ser dem som ofärdiga dikter skrivna för byrålådan, vilket är ganska fint.
Vad är det för stickning du håller på med?
– Den är numera nästan åtta meter lång. Jag
började rundsticka efter en liten flickas midjemått i höstas. När jag kom till ärmhålet
ville jag inte sluta. Det enda raka var att
fortsätta. Jag följer alltid min instinkt
och vet inte vad jag håller på med förrän flera år senare.
Vad ska du göra nu?
– I höst ställer jag ut på Berg Galleri
i Stockholm och jag skulle vilja fortsätta det som började på utställningen.
Gärna dyka upp på fler platser och låta
stickningen och samtalet växa.

ILLUSTRATION IDA BJÖRS

PÅ GÅNG

ULLÅLDERN
Ny, tvärvetenskaplig forskning sätter
ljuset på textiliernas roll i bronsålderns Europa. Isotopanalyser och
DNA-studier av ulltyger från danska
gravar visar att handeln med textilier
varit mer omfattande än historieskrivningen hittills visat. Enligt de nya
rönen som presenteras i boken
»Textile Revolution in Bronze Age
Europe« skulle bronsåldern lika gärna
kunna heta ullåldern.
– Boken bekräftar att textilekonomi
och framförallt ull var minst lika viktig
som brons. Med nya analysmetoder
kan vi se arkeologiskt material som
ull och andra fibrer med nya ögon
och bättre belysa deras roll i Europas
förhistoria, säger arkeolog Serena
Sabatini, en av bokens redaktörer.

» Slöjden idag är
lite småförkyld.
Man är fortfarande
ganska upptagen
med de traditionella slöjdbegreppen som naturmaterial och
handens arbete.
Jag önskar att
man skulle bli
mer samtida.«
I Nämnden för hemslöjdsfrågors podd Handgjort,
luftar konstkritikern Dennis Dahlqvist sin besvikelse
över att slöjd fortfarande innebär att skapa med
händerna – ofta i naturmaterial.

12

ELLEN DYNEBRINK

16 000. Så många lappar är det i verket
»u & me«, som ellen dynebrink
sytt av fodertyg som polyester och acetat.
– Jag gillar tanken på att tillföra värde
till ett billigt material genom min tid och
mitt arbete, säger Ellen Dynebrink som
vill synliggöra värdehierarkier i sitt
skapande.
– Jag jobbar ofta med det som kalllas flickrumsestetik och som betraktas
som mindre god smak, något en förväntas
växa ifrån i en viss ålder. Men jag har tilllåtit mig att arbeta med det fluffiga, glansiga och förföriska. Jag anser att det är en
strömning inom konstvärlden idag. Min
generation har börjat ifrågasätta varför vi
inte kan få vara kvar i den världen om vi
vill, fastän vi är vuxna.
Senare i vår deltar Ellen Dynebrink i en
textil salong på Konstepidemin i Göteborg.

16 000
Hemslöjd 2 · 2020

JOHANNA PETTERSSON

PÅ GÅNG

Vad är
hemslöjd
för dig?
GUSTAF NORÉN, musiker, musiklärare
och tidigare medlem i Mando Diao
– Jag kallar mig ljudslöjdslärare eftersom musik
precis som slöjd är något vi människor behöver och
som alltid har funnits. Det handlar om behov och
begär. Musik och slöjd svarar mot behov, vi behöver
dem. Men konsumtionen av musik och konst, eller slöjd
utställd på museum, är ett sätt att kidnappa den. En
tvåändsstickad vante ska inte hänga på väggen. Den
ska värma oss. Det måste vara syftet med vanten.
Samma sak med musiken, den ska inte köpas.
Den ska spelas, dansas. När vi inte dansar är det
som att inte använda våra vantar eller köksslevar.

LILVEVALCHS

Gården
om våren

Mönstret i den handknutna mattan »Gården« som visades på Liljevalchs vårsalong tidigare i år handlar om hur
det ser ut nere på gården i slutet av vintern. Träden slår ut
och vattenrännilar och terrakottaröd jord skymtar under
broarna.
Konstnären nariman djafari har ritat mönstret
och växtfärgat all ull till varp och inslag. Väverskan
Shaghayegh har sedan knutit de 750 000 knutarna.
Ullen kommer från det svarthövdade kurdiska fåret och
har spunnits av kvinnor i byarna runt Nariman Djafaris
ursprungsstad Kermanshah i Iran.
– Den persiska ullen har en skönhet som ingen annan
och är perfekt för mattor. Den påminner lite om svensk rya
eller norsk spælsau, säger Nariman Djafari och förklarar
hemligheten bakom en persisk matta:
– Det ska vara bottenull, täckhår och några procent
märghår. Då blir blandningen av glans och matthet den
bästa och väven andas. En sådan matta blir vackrare ju
äldre den blir. När fibrerna nöts djupnar glansen.

Hemslöjd 2 · 2020
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BRÄDA, VIND
OCH VATTEN
Trots att haven fylls av skräp, väljer
de ﬂesta vågsurfare ändå brädor av plast.
Men kanske är tiden mogen för ett skifte.
I ett trångt garage i Skåne bygger
Peter Jarl sina brädor i trä.
Text Jonatan Martinsson
Foto Thron Ullberg

14

Hemslöjd 2 · 2020

Till vardags jobbar Peter Jarl
som brandman men han tar
varje tillfälle att ge sig
ut till havet för att surfa.
Favoritplatsen är skäret på
Kullahalvöns norra kust.

Hemslöjd 2 · 2020
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Hittills har det blivit
trettiotvå brädor,
och även om flera av
dem har fått nya
ägare har Peter Jarl
fortfarande ett gäng
att välja mellan.

16

Hemslöjd 2 · 2020

»Under en kaffepaus ﬁck han syn på en stand up paddle-bräda i trä
som hängde på restaurangens vägg. Plötsligt föll allt på plats.
Det var inte en kanot han skulle bygga, det var en surfbräda.«

D

et är en klar januaridag och de pampiga, vitmålade husen i Mölle på
Kullahalvön badar i solljus. I det fyra grader
kalla vattnet avtecknar sig några
figurer inkapslade i svarta våtdräkter. Vågsurfarna guppar som flöten
på sina brädor när vågorna sköljer
in mot den steniga stranden. När
en stor våg är på ingång börjar de
paddla frenetiskt. I ett par ögonblick ser de nästan stillastående ut
innan de häver sig upp på fötter och
följer med den skummande vågen in
mot land.
Några dagar senare och ett par
mil längre söderut har vinden lagt
sig och dimma omsluter enplansvillan i Laröd där Peter Jarl bor med
sin familj. I kaminen sprakar en
brasa och hunden Bali lufsar
omkring på det mörka trägolvet.
Peter är nyss hemkommen från Åre.
Han grämer sig lite över de missade
vågorna häromdagen. Som surfare i
svenska vatten gäller det att passa
på när tillfälle ges.
Vågsurfat har han gjort i snart tjugo år. De senaste sju på hemmabyggda, ihåliga brädor i trä. I ett rum i
källaren ligger den senaste. Den släta
ytan och eleganta formerna ger nästan ett skört intryck, men den känns
robust. Nästa gång det blåser upp
ska brädan testas i skarpt läge.
– Redan från början var ambitionen att det skulle vara en surfingbräda i trä, inte en träbit som såg ut
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som en surfingbräda. Den skulle
verkligen funka att surfa på, säger
Peter och visar hur brädans undersida övergår från en enkel konkav i
toppen till en dubbel längst ner. På
sidan är texten »Hollow Frame« och
»#32« inbränd i träet. Det första är
namnet han gett sina brädor, det
andra hur många han byggt sedan
han lämnade plastbrädorna för gott.
fröet såddes när han jobbade
som möbelsnickare i Östersund i
början av 2000-talet. En träkanot
som stod utställd på stans bibliotek
fångade hans intresse.
– Jag tyckte att den var sjukt
vacker, och byggtekniken fascinerade mig, minns han. Lusten att bygga
en väcktes men eftersom han inte
kände behov av en kanot fick nyfikenheten fortsätta slumra. Åren
gick och 2013 var Peter i den portugisiska staden Peniche för att surfa.
Under en kaffepaus fick han syn på
en stand up paddle-bräda i trä som
hängde på restaurangens vägg.
Plötsligt föll allt på plats. Det var
inte en kanot han skulle bygga,
det var en surfbräda.
På nätet fanns inspiration som
han kunde kombinera med sina
kunskaper i snickeri. Efter att ha
läst på köpte han reglar i gran och
satte igång. Varje ledig stund tillbringade han i verkstaden. Åtminstone 150 arbetstimmar gick åt till
den första brädan och ändå blev den
inte helt klar.

– Jag upptäckte att det var himla
roligt att göra det här. Min kärlek
till surfing, hav, trä och miljö vävdes
ihop i en och samma produkt. Och
så hittade jag paulownia.
Träslaget paulownia är ursprungligen från Östasien men odlas numera världen över. Det är snabbväxande, starkt och lätt. Enligt Peter och
många andra är det perfekt för just
surfbrädor.
Till sitt andra försök fick han fatt
på några plankor via en surfbutik
i Malmö och nu gick arbetet fortare.
Första vågen togs i Brantevik på
Österlen.
– Bara det här att gå ner till vattnet och bära med sig brädan som jag
ägnat så mycket tid åt, det är oslagbart. Och så känner jag fortfarande,
det är helt underbart att surfa dem.
Jag inser att jag är partisk men det
är väldigt ofta när jag tagit en våg
som jag har känt att shit vad den
här brädan är bra.
Ihåliga surfbrädor i trä är egentligen inget nytt. Redan på 1920- talet
utvecklade den amerikanska surfpionjären Tom Blake en bräda som
liknar dem som görs idag. Brädan
blev snabbt populär bland surfare
på den amerikanska västkusten som
var vana vid tunga massiva träbrädor. Men 50-talet kom och med det
exploderade intresset för sporten.
Massproducerade brädor i skumplast satte, åtminstone tillfälligt,
punkt för den ihåliga träbrädans
guldålder.
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De första brädorna
byggde Peter Jarl genom
att kopiera en plastbräda
han redan hade, numera gör
han dem efter eget huvud
och erfarenhet.

»Timmarna försvinner
snabbt i verkstaden. En
liknande känsla kan han få
vissa dagar ute i vattnet.
När vågorna avlöser
varandra är det först
när kroppen protesterar
som han paddlar
in mot land.«

18
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Fenorna gör
Peter Jarl
oftast av återvunnet ädelträ.

Bildtext xxx x
xx xx x xx xx x xx
x xx xx x xx xx x
xxxxx x xx xx x xx
xx x xxxxx x xx xx x
xx xx x xxxx.

Kanternas rundning
och undersidans
former avgör hur
brädan beter sig
i vattnet.
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Bildtext xxx x
xx xx x xx xx x xx
x xx xx x xx xx x
xxxxx x xx xx x xx
xx x xxxxx x xx xx x
xx xx x xxxx.

Bordsågen är
det enda elverktyg Peter inte
klarar sig utan.
Annars sker
det mesta arbetet med handverktyg. Japansågen och
putshyveln är
två favoriter.
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Fyragradigt vatten skrämmer
inte. Så länge det finns vågor
surfar Peter Jarl året runt,
oavsett väder.

Volymen på träbrädor blir i regel större
än plastvarianten,
därför flyter de lite
högre i vattnet.
En färdig bräda
väger omkring
fyra kilo.

Varje bräda får
ett nummer och
märket »Hollow
Frame« inbränt
i träet.

20
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»För att träbrädesurfandet ska ta fart på riktigt tror han
att det krävs förebilder bland de allra bästa.«

P

eter jarl drar upp
porten till det fristående
garaget. Ett rejält arbetsbord och välfyllda hyllor
med virke och verktyg tar
upp golvytan. Allt är täckt av ett
lager trädamm som yr upp så fort
man rör vid något. Från början
byggde Peter efter samma konstruktionsidé som Tom Blake. Ett »skelett« i trä med en ryggrad och tvärgående ribbor kläs in med ett »skinn«,
en sex till åtta millimeter tunn limfog. Till sist täcks allt med glasfiber
och epoxilim. För att hålla ner vikten
görs lättningshål i skelettet. Men
Peters ambition att göra lätta brädor
resulterade i att han tog bort för
mycket. Efter att brädorna surfats
ett tag började delarna på insidan
knäckas. Lösningen blev ett delvis
nytt sätt att bygga på.
Allt börjar med att brädan skissas
upp på ett papper som sedan får vara
med under hela processen. Paulownian kapas på bordssågen till tunna
lister och några av dem limmas efter
en form för att bilda brädans konturer. Nästa steg är att sätta fast tvärgående ribbor längs med ramen,
någon ryggrad behövs inte. När den
inre strukturen är klar är det dags
att få till formerna som utmärker
moderna surfbrädor. Rocker, den böj
som brädan har på längden, och de
konkaver på undersidan som gör att
vattnet strömmar rätt. I en och samma limning sätts bottenskinnet fast
och ramen får sin böj. Femtio tvingar
går åt för att få rätt tryck. Efter att ha
gjort lättningshål limmas till sist
toppskinnet på plats.
Här börjar Peters favoritmoment.
Med en nyslipad putshyvel och sandpapper tar han bort allt överflödigt
trä. Paulownian är lätt att arbeta
med och doftar friskt när den hyvlas.
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Det karakteristiska ljudet av skarpt
stål mot trä fyller garaget. Nu tar sinnena över och leder vägen.
– I slutändan är det syn och känsla
som bygger brädorna. Om man känner på något upptäcker man minsta
skiftning, säger Peter och drar med
handen över ytan på träet.
just nu har han en handfull
brädor hemma. Även om de framför
allt är byggda i paulownia har de små
detaljer av andra träslag som ek, kork
och teak. Oftast återvunnet. Målsättningen är att använda så lite »dåliga
grejer« som möjligt. Limmet går inte
att komma undan, och de flesta brädorna har trots allt fått ett tunt lager
glasfiber och epoxi för att bli täta.
Men det finns alternativ. Hittills har
Peter gjort fyra stycken som strukits
med linolja istället och av dem är det
en som fungerat riktigt bra. Han
plockar ner den från hyllan. Ytan är
skrovligare än på de andra brädorna
och den doftar svagt av linolja. Ovansidan är full av kletigt vax och ett
gäng små stötmärken pryder kanten.
– Den här har använts mycket,
och den håller tätt.
Problemet är att det krävs en näst
intill perfekt limning för att brädan
inte ska suga in vatten. Dessutom är
paulownian mjuk, Peter visar hur
lätt det är att göra ett avtryck med
tumnageln. Det gör brädor utan
glasfiber känsliga för stötar, även
om skadan oftast bara är kosmetisk.
– Helst vill jag få bort epoxin men
ibland kan jag tänka att det är värt
att göra ett lite sämre materialval
om livslängden på produkten därmed blir mycket längre. De brädor
som får ett tunt lager glasfiber och
epoxi blir väldigt stryktåliga.
Han plockar fram favoritbrädan.
Den har varit med på resor till Bali,

Sri Lanka och Irlands västkust.
– Den här har surfats jättemycket
under flera år och skrapar man bort
vaxet hade den i princip sett ny ut.
Rätt hanterad vill jag påstå att man
kan skänka en sån här bräda till
sina barn som kan surfa vidare på
den.
Just hållbarheten är en anledning
till de ihåliga träbrädornas återkomst. Ett växande engagemang
för miljön och larmrapporter om
mikroplast i havet har skapat svallvågor bland världens surfare. Idag
finns det flera företag som säljer brädor i trä och på sociala medier går
det att hitta en uppsjö vågsurfare
som bygger på egen hand. Att Peter
Jarl är en del av en rörelse var inget
han reflekterade över när han började men snart insåg han potentialen.
– Först var jag bara driven av
skapande men när jag märkte att
det funkade så förstod jag att det
här kommer – och det gör det ju nu.
För att träbrädesurfandet ska ta
fart på riktigt tror han dock att det
krävs förebilder bland de allra bästa.
– Världsåkarna surfar på små,
lätta plastbrädor och vi vill väl alla
vara som de. Det skulle vara spännande om någon i eliten tog ett steg
mot mer hållbara alternativ.
efter oräkneliga timmar i
garaget finns tankar på att expandera och växa ur hobbykostymen men
samtidigt är Peter Jarl tillfreds med
att vara där ute och göra brädor i sin
takt. Fortfarande kan han förlora
sig i arbetet. Timmarna försvinner
snabbt i verkstaden. Och en liknande känsla kan han få vissa dagar ute
i vattnet. När vågorna avlöser varandra är det först när kroppen protesterar som han paddlar in mot
land. 
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ÄLSKADE
RETRO!

Att samla på retroporslin har blivit lite av en folksport. Själv har Carina
Olsson aldrig varit någon porslinsjägare, istället ﬁck hon en helt annan idé.
Vad skulle hända om hon översatte några av de mest
populära mönstren till broderi?
Text Anna Liljemalm Foto Ylva Sundgren
hon har hittat mönstret i ett
museiarkiv. Det heter Ofelia och
formgavs av Wanja Djanaieff. Nu
broderar Carina Olsson svarta blomapplikationer mot vit bakgrund. Varje blomma tar mellan en halvtimme
och en timme att fästa. Stygnen är så
pass små och tråden så tunn. Hon sitter i sängen och bakom henne hänger
fotografier av får, lunnefåglar och
landskap från Shetlandsöarna.
Oftast brukar hon sitta vid köksbordet, men inte idag.
Med sig har hon också en hel hög
med små rödrosa prickar. Hon överväger att brodera några röda knutar
för att bryta av mot det svartvita, men
innan hon bestämmer sig vill hon se
hur det i så fall skulle se ut. Försiktigt
sprider hon ut de pyttesmå tygbitarna. Jodå. Mönstret gör sig helt
klart bättre med lite inslag av färg.
För några år sedan köpte Carina
Olsson ett paket servetter på loppis.
Servetterna föreställde ett ituskuret
äpple med blått och turkost fruktkött. Mönstret skapades av Sigrid
Richter och blev känt som Eden.
Carina Olsson tänkte att hon skulle
göra något eget av det där. Istället
glömdes servetterna bort och blev
liggande i en låda.
Det var inte förrän senare hon på
22

allvar fick upp ögonen för de gamla
mönstren, när hon ramlade över en
bok från Hemslöjdens förlag om
broderier från 1950- och 1960-talen.
I samma veva kom hon på att hon
hade det där paketet med Eden-servetter liggande i någon av sina lådor.
Hon bestämde sig för att brodera det
blå äpplet på en kudde. Sedan dess
har hon hunnit avverka många retromönster hemma i Brottby norr om
Stockholm. Hon är långt ifrån ensam
om sin fascination.
bland svenskarnas mest älskade retromönster finns klassiker
som blåblommiga Mon amie av
Marianne Westman. Även brunran-

diga Spisa Ribb och bladmönstrade
Berså av Stig Lindberg har fått såväl
unga som gamla på fall. I somras
sjöng indiepopbandet Mares om att
dricka drinkar i just Berså-koppar.
På auktion kan en Berså-servis kosta
24 000 kronor.
– Om jag har förstått rätt är den
här retrostilen ganska unik för Skandinavien. Efter andra världskriget
ville svenskarna kasta ut det gamla. Man ville ha nya mönster, ny
arkitektur och ny möbelformgivning. Det är verkligen något speciellt med de stiliserade formerna
från den här tiden. Mönstren är
ganska enkla, men det enkla är ju
ofta det geniala, säger Carina
Olsson.
De senaste åren har hon översatt
mängder av mönster till broderier
och applikationer. Hon har gjort
halsband av Salix-porslin och broscher av Bellis-porslin. Hon har till
och med broderat en skinnväska
med inspiration från ett tulpanmönster hon hittat i en ryamatta.
Att det blev så var långt ifrån självklart. Hon växte inte upp med varken retroporslin eller -broderi.
– Men jag hade en rullgardin i mitt
sovrum när jag var barn. Blommorna var bruna mot vit bakgrund. RikHemslöjd 2 · 2020

Hemma hos
Carina Olsson
får många gamla
klassiska retromönster nytt liv
genom broderi.
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Mönstret Solrosen
gul kommer från en ryamatta av Marianne Richter,
men har förvandlats till en
broderad kudde.

Carina Olsson
gillar färgskalan från 1950och 1960-talen.

tiga 70-talsfärger! Jag tyckte mycket
om den, säger hon.
Det är faktiskt samma mönster
som hon just nu har i sitt knä. Hon
hittade det i ett museiarkiv och
kände genast igen det. Fast i hennes
version har de bruna blommorna
blivit svarta. De är dessutom
betydligt mindre än originalet. Hon
planerar också att krydda mönstret
med de rödrosa knutarna.
att carina olsson skulle bli
brodös var inte heller självklart. Hon
har stickat så länge hon kan minnas,
men broderi intresserade henne inte.
Hennes mamma broderade och hon
lyckades aldrig få till det lika bra.
Några retromönster var det dock
inte frågan om. Istället broderade
mamman detaljer på folkdräkter och
hemslöjdsföremål i klassisk Blekingesöm. Det var inte förrän Carina Ols24

»Jag har hittat en del
färgpulver på loppis från
den här tiden som jag
använder när jag färgar
tyger. Då blir det exakt
samma nyanser som
det var förr.«
son började på Handarbetets vänner
på 1990-talet som hon gav det ett
ordentligt försök. Nu har hon hållit
broderikurser i över 20 år.
– Men mamma hade gått bort då.
Hon fick aldrig se att jag tog efter
henne och började brodera jag också.
Tidigare har Carina Olsson snöat
in på att brodera allmogemönster
och nu är det alltså retro som gäller.
Hon är inte typen som gör saker
halvdant. Under flera års tid har

hon letat inspiration på både loppisar och på plattformar som Instagram och Pinterest. I digitala museiarkiv har hon hittat allt från porslin
till kuddar och mattor från rätt tidsperiod. Hon har också dammsugit
både loppisar och auktioner i jakt
på material. Färger och garn, till
exempel.
– Retrofärgerna hade väldigt lite
svärta i sig, så det blev en ganska
speciell färgskala. Jag har haft
himla tur för jag har hittat en del
färgpulver på loppis från den här
tiden som jag använder när jag
färgar tyger. Då blir det exakt
samma nyanser som det var förr,
säger hon.
Carina Olsson går före in i köket
och pekar på en kartong ovanför ett
skrivbord. Färgpulvret ligger fortfarande kvar i originalkartongen. På
framsidan beskrivs kulören som
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Granatäpplet har hon
designat delvis på egen hand
(vänster). Blommönstret är
formgett av Wanja Djanaieff
(höger).

odödlig. För säkerhets skull har
Carina Olsson kontrollerat färgen
mot gränsvärdena och konstaterat
att den inte är giftig.
– Det skulle inte bli samma sak
om man köpte nyproducerat material. Det är samma med garnet. Förr
broderade man mycket med lingarner och det var en helt annan kvalitet då. Man gjorde speciella garner
för broderi som var glansiga och
fina, men idag finns bara vävgarner,
säger hon.
Hon försvinner iväg igen och återvänder med ett fruktfat i mörkt trä
som hon köpt på en loppis i Dalarna.
I mitten av fatet sitter en vit platta
med ett äppelmotiv. Det är exakt
samma som Eden-äpplet, fast med
rött fruktkött istället för blått.
– Utmaningen är att tolka mönstren
och göra något eget av dem. Ibland är
det kul att bara försöka översätta
Hemslöjd 2 · 2020

rakt av, men det är spännande att försöka tänka nytt. Jag har till exempel
använt mig av liknande blad som på
Eden, men broderat ett granatäpplemotiv istället för ett äpple.

Brodera själv!
Den 7 maj släpper Hemslöjdens förlag ett
häfte med Carina Olssons broderier. Köp det
i din hemslöjdsbutik eller i nätbokhandeln.

till vardags är Carina Olsson
busschaufför. Hon jobbar delade turer
och har körningar på morgnar, eftermiddagar och kvällar. Däremellan är
hon ledig. Särskilt på vintern tycker
hon att det är besvärligt att behöva
åka till jobbet två gånger. Å andra
sidan kan hon använda sig av dagsljuset mitt på dagen för att brodera.
– Jag kommer på många nya idéer
när jag sitter och kör. Om jag fastnar
med något inom broderiet så är det
oftast där jag löser det. Framför allt
när man har längre körningar och
kan låta tankarna flöda lite mer fritt.
Då riskerar man inte att köra förbi
hållplatser heller! 
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Idag arbetar Simon Klenell
i hyttan Sthlm Glas som han
driver tillsammans med ett
par kollegor. Här gör han
både eget glas och jobbar
för olika uppdragsgivare.

SAMåret var 2016. Glaskonstnären
Simon Klenell beskriver det som
»peaken«. Då ringlade en lång kö ut
på det stenlagda torget utanför Södra
teatern på Södermalm i Stockholm.
Andra dagar hölls det klubb där
inne, med blinkade ljus och dunkande musik. Nu köade publiken för
konsthantverk.
Frågar man runt, nämns än idag
Örnsbergsauktionen som ett av de
senaste årens mest banbrytande
exempel på nya vis att locka nyfikna köpare till konsthantverks- och
slöjdscenen. Simon Klenell drog
igång den tillsammans med två
vänner – designern Fredrik Paulsen
och möbelformgivaren Kristoffer
Sundin.
– Fredrik hade sett en lajvsändning från en Bukowskisauktion där
det syntes att folk både har pengar
och gillar unika saker… och då
tänkte vi att det är ju sånt som både
vi och många andra utövare som vi
gillar gör. Varför inte starta ett eget
konsthantverksauktionshus?
Det har visserligen gått ett par år
sen sist nu, den första auktionen hölls
2012 och den senaste 2017, men
genomslaget som satsningen fick –
26
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Sätta pris och ta betalt. Allt ﬂer slöjdare och konsthantverkare
söker alternativ till butiker och gallerier för att sälja och leva
på sitt arbete. Hemslöjd har träffat några som bryter mark.
Text Malin Vessby Foto Ylva Sundgren

TID ÄR PENGAR
tillsammans med seminarier och
samtal som arrangerades i kölvattnet
– är fortfarande intressant som ett
exempel på nya grepp. Under ett par
år innebar att ens sälja på Örnsbergsauktionen en inne-stämpel i
Stockholms formvärld.
– Vad jag är stolt över är egentligen inte den ekonomiska omsättningen, utan hur vi gjorde konsthantverket intressant för designscenen. Vi hade arrangerat konserter,
klubbar och festivaler innan och
tänkte att de erfarenheterna borde gå
att överföra till vårt område. Men nu
var det alltså objekt och inte musik
som man samlades runt, säger Simon
Klenell.
Idag arbetar han i Gustavsberg
utanför Stockholm. Där driver han
och några kollegor en hytta med
ambitionen att underlätta för glaskonstnärer att jobba kvar i huvudstadsområdet. Vissa dagar gör han
sitt eget glas, andra tar han uppdrag
för arkitekter och formgivare »som
jag försöker ta skäligt betalt av«.
– Om jag bara gjorde det jag själv
vill och förväntade mig att leva på
det, då vore det svårt! Min poäng är
att ska man leva på det här måste
Hemslöjd 2 · 2020

man vara i dialog med sin omvärld.
Man kan inte förvänta sig att det ska
fungera bara för att man gör fina
saker. Man kan inte förvänta sig att
folk bara vill ha en. Att sälja måste
man se som en del av själva görandet. Och man måste bredda idén om
sin publik.
Får Simon Klenell frågan om varför det ändå, trots allt, talas mycket
om svårigheten med att sälja slöjd
och konsthantverk (till exempel tidigare i våras under en seminarieserie
i Gävleborgsregionen), då väljer han
ett formhistoriskt perspektiv. Kanske
har vi redan med konsthantverksoch slöjdarvet fått med oss att det
ska vara svårt, funderar han och tar
Arts and Craft-rörelsen som exempel. I likhet med hemslöjdsrörelsen
uppstod den brittiska strömningen
när industrialismen dundrade in för
att stanna, då en oro växte fram för
att hantverket och slöjden inte skulle
hitta en plats i det nya, snabba, massproducerande tidevarvet. Eldsjälar
ville slå vakt om fältet. Bevara det
som bevaras kunde. Men drivkraften
var en hotbild, påpekar Klenell, som
tycker sig se att den har gått i arv
sedan dess.

– Till och med på Konstfack fick
jag höra att »du kommer ha svårt att
klara dig«. Men är det verkligen
svårt att leva som konsthantverkare?
Svårare än att vara rappare eller
poet till exempel?
Han öppnar luckan till glasugnen,
där glödande glasmassa rör sig som
om den vore levande, greppar en
pipa och fångar an segflytande,
tusengradigt glas.
– Man kan inte grotta ner sig i att
världen är dum. I så fall får man försöka förändra den politiskt – och
finansiera sitt hantverk på annat vis.
Precis som allt annat är ju hantverkets förutsättningar hela tiden i förändring. Så är det bara. Och det är
bra, för annars vore det dött.
till det som förändras över tid
hör så klart köpvanor. Många slöjdare säljer över nätet idag. Det var
betydligt mer ovanligt för ett decennium år sen. Eller ta svenskarnas
vana att prenumerera på det ena och
andra, som på film- och musikströmningssajter i datorn eller på veckans
recept och matkasse som kommer
med bud hem till porten. Något likartat testar nu ett keramikkollektiv i
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Att vara eller inte vara konsthantverkare,
det är frågan. I sin senaste utställning lät
Åsa Elmstam besökarnas löner avgöra priset
på de utställda objekten. Den som ville köpa
något fick multiplicera sin egen timlön med
antalet timmar det tagit för Åsa att göra
respektive konsthantverksobjekt.

Malmö. Under 2020 erbjuder de
»månadens mugg«. Mot en årsavgift
får ett begränsat antal prenumeranter komma till Artibus butik första
helgen varje månad och hämta en
sprillans nygjord kopp.
– Men vi ser det mer som en snackis och mindre som en kassako, säger
butiksansvariga Fanny Roos.
Slöjdgänget bakom Täljogram
har provat detsamma. Under en period erbjöd de köpare att prenumerera
på täljvänliga träämnen och roliga
slöjdidéer hem i brevlådan.
Att bara sälja rakt upp och ner i
butik fungerar däremot inte för alla.
Det vittnar bland andra träslöjdaren
och skedtäljaren Niklas Karlsson
om. Ett tag testade han exempelvis
att sälja på Designtorget. Men
poängen med handtäljda slevar gick
inte fram i bruset där de stod i en
burk bredvid andra varor.
– Man måste ladda produkten.
För även om det är bruksföremål, så
är det ju inte enbart det. Att en handtäljd yta inte blir fnasig av fiberresning efter en tids användning, utan
fortsätter att vara glatt och fin och
diskvänlig, är till exempel inget man
kan räkna med att kunden vet. Eller
hur den är gjord – av mig, i Hälsingland, med kniv och yxa av ett träd
som jag själv fällt i en skog, lokalt
där jag bor…
Den skedmodell han oftast täljer
är en som tog form när han under en
tid satsade på att få upp tillverkningstempot. Tillsammans med sleven säljer han också en köksuppsätt28
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»Min poäng är att ska man leva på det här måste man vara i dialog med sin
omvärld. Man kan inte förvänta sig att det ska fungera bara för att man gör ﬁna
saker. Man kan inte förvänta sig att folk bara vill ha en. Att sälja måste man
se som en del av själva görandet. Och man måste bredda idén om sin publik.«

ning med smörkniv och stekspadar,
av modeller som går snabbt för
honom att ta fram. Att locka köpare
med ett helt »köks-kit« istället för
enbart en slev, har varit ett sätt för
honom att sälja mer i ett.
I somras testade Niklas Karlsson
och svegsvarvaren Daniel Lundberg annars ett nytt säljkoncept.
Frodvuxet, kallade de det. Delfinansierade av Nämnden för hemslöjdsfrågor hyrde de under ett par sommarveckor tillfälliga lokaler på attraktiva platser i några städer. Dit
tog de både sig själva, slöjd att sälja,
verktyg och ämnen.
– Pop up-butik visade sig funka
bra. Vi sålde direkt där många rör sig
och folk fick se hur vi jobbar. Besökare kom in spontant när vi satt där
och täljde och svarvade. Vi fick också bra kontakt med kunderna, och
feedback på hur vi kan utveckla våra
produkter.
Flisorna flög och det doftade trä i
butiken.
Ändå, konstaterar han, är det
svårt att leva på den sorts bruksföremål där brukarna vant sig vid billiga
massproducerade alternativ.
– Så antingen gör man unika saker
som konstnär eller så blir man byggnadsvårdare, säger han och skrattar
till, eftersom han arbetar deltid inom
byggnadsvården numera.
det mest tankeväckande
bildningsprojektet på senare tid, står
annars konsthantverkaren och
smyckekonstnären Åsa Elmstam för.
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Det riktar just ljuset mot låga priser.
– Idag har vi vant oss vid billiga
varor som är massproducerade i
Kina, ofta under usla arbetsförhållanden. Men de prislapparna är
omöjliga för oss småskaligt och lokaltillverkande konsthantverkare att
konkurrera med. Istället borde vi alla
sträva mot att handla färre varor, till
priser som är rimliga för närproducerande konsthantverkare att leva på.
Så mycket måste förändras om vi ska
börja leva hållbart.
Hon sitter vid arbetsbordet i en källarlokal på Södermalm i Stockholm
och redovisar vant den ekonomiska
kedja som hennes arbeten ska igenom
innan hon till slut får betalt för något
som hon säljer, där varje länk äter
pengar i form av kommission till gallerier eller butiker, moms, materialkostnad, verktyg, hyra av arbetslokal,
skatt, alla omkostnader…
– Av tusenlappen som kunden
betalar, blir kanske en dryg hundring
kvar till mig i slutänden. Och då är
ändå inte arbetstiden som saken tagit
att tillverka inräknad. Men varje
gång jag berättar det utbrister folk
»va, är det sant!«.
Förra våren ställde hon ut på ett
konsthantverksgalleri i Stockholm.
På väggarna hängde små udda fantasivärldar, hyllor och skulpturer.
Utställningen fick namnet Vad är jag
värd?. De saker som hon visade var
alla tillverkade av spillmaterial som
hon samlat på sig över tid. Det var
barnens torra gamla tuschpennor,
aspen som fällts på villatomten, skär-

vor från en krossad spegel och överbliven spik efter ett bygge. Den här
gången ville hon inte att materialet
skulle kosta något. Däremot hade
hon klockat arbetstiden som det tagit
henne att tillverka varje objekt –
från start till mål.
Det som skilde den här utställningen från andra, var annars det
dataprogram som hon fått hjälp att
skapa och som fanns på plats i
lokalen. I det kunde potentiella
köpare knappa in sin egen månadslön. Sen beräknade datorn priset på
varje verk utifrån köparens timlön
multiplicerad med antal timmar och
minuter det tagit för Åsa att skapa
respektive föremål.
– Vanligtvis får ju jag en bråkdel
av det andra tjänar. Så min frågeställning var: Är du beredd att betala
mig vad du själv tjänar per timme?
Är jag värd lika mycket som du? förklarar Åsa Elmstam.
Vad som överraskade henne mest
efteråt var egentligen inte alla de roliga, viktiga och bildande diskussioner
om priser och tillverkningsvillkor
både hemma och i fjärran som uppstod i utställningens kölvatten – eller
att hon sålde bra på kuppen. Förvånat noterade hon däremot sina egna
reaktioner. Att hon nästan ryggade
tillbaka inför vissa av de priser som
datorn räknade fram.
– Det var lärorikt. Jag fick syn på
mig själv. Att också jag riskerar att
undervärdera mitt arbete i förhållande till vissa andra arbetsgrupper. Det
gav mig något att tänka på. 
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Till vänster: Evald
Lindby hemma i garaget. Till höger: Under
tjärbränningarna räknas
noga varje fylld spann
med tjära. Ansvarig vakt
doppar ett finger i hinken
och markerar den
med en fläck.

TJÄRDALEN

Gammal är äldst. Nu återupptäcker allt ﬂer den uråldriga tjäran som ett miljövänligt alternativ till giftiga impregneringsmedel. Vi tar rygg på 94-årige
Evald Lindby bland törved och motorsågar.
Text Anna Eriksdotter Foto Sara Mac Key
det är en kylig morgon på östra
Gotland och brasan i raststugan vid
soidet i Ardre värmer gott. Soide är
det gotländska ordet för tjärdal. Här
möts ett tiotal medlemmar i sockenföreningen varje vecka från oktober
till maj för att hålla den gamla tjärbränningstekniken vid liv.
Nu är det onsdag och arbetsdag.
En efter en troppar dagens gäng in i
raststugan och slår sig ner på smala
träbänkar runt det stora bordet. Det
är en hel del att förbereda. Bränning30

en sker i början av juli varje år. Då
bränns tjäran på samma sätt som i
århundraden. Kanske årtusenden.
Det är en långsam process och det
gäller att vara noggrann med detaljerna.
De pratar, skämtar och skrattar.
Det märks att de känner varandra
väl. Flera har varit med sedan
nystarten av soidet för trettiosex år
sedan. Evald Lindby är en av dem.
Med sina 94 år är han äldst i gruppen
som har en medelålder kring åttio.

– Tjärbränning var en viktig
inkomstkälla för de gotländska bönderna fram till 1900-talets början.
Men när moderna impregneringsmedel som kreosot tog över marknaden
glömdes soidena bort, berättar
Evald.
han minns att det fanns ett soide i skogen nära barndomshemmet
och att han brukade cykla med smörgåsar till eldvakten. Men med tiden
doldes öns tjärdalar nästan helt av
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skogens växtlighet. Tills en dag i början av 1980-talet när det var dags att
avverka. Då blev resterna av soidet i
Ardre synliga. Det mesta var visserligen förstört men hembygdsföreningen tog sig an det omfattande renoveringsarbetet. Ett år senare rann det
återigen tjära ner i spannarna. Och
så har det fortsatt.
Nu för tiden nyttjas tjäran framför
allt till byggnadsvård men också i
salvor som skyddar djurklövar och
hovar från bakterieangrepp. Evald
brukar pensla den på ladugårdsdörrar och fönsterkarmar.
Men tjärans historia är lång så
användningsområdena har varit
många. Genom åren har den skyddat skepp mot röta och skeppsmask,
bevarat historiska byggnader,
impregnerat rep och vagnshjul. Den
har fungerat som drivmedel, skattemedel och exportvara men även
använts till medicin mot både
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eksem och spanska sjukan. Det sägs
till och med att gotlänningarna en
gång i tiden hällde kokande tjära
över fiender som kom för att inta
Visby.
Morgonens mörker ger vika och
dagsljuset letar sig in genom raststugans fönster.
– Nähä, nu är det dags att jobba så
vi hinner göra något före fikat, säger
Sten Ohlsson och för tankarna tillbaka till här och nu.
Han vill dra igång motorsågen och
ta sig an högen med stubbar.
Även om tjärbränningsmetoden är

»Fast vi är lika noga
med vilka stubbar
vi väljer som de var förr
i tiden. Det ska vara tall
och minst femtio år sedan
den avverkades.«

densamma som på medeltiden har
moderna arbetsredskap ersatt några
av de gamla verktygen.
– Jo, vi fuskar lite för att orka,
bekänner Evald.
Tidigare drogs stubbarna upp för
hand med en stubbrytare. Numera
använder de traktor.
– Fast vi är lika noga med vilka
stubbar vi väljer som de var förr i
tiden. Det ska nämligen vara tall och
minst femtio år sedan den avverkades, fortsätter han.
monica syversen står i stubbhögen med en grov borste och försöker få bort så mycket sand och
jord det bara går från de långa rotändarna. Det yr omkring henne.
Sten Ohlsson tar de rengjorda stubbarna och sågar itu dem. Sedan
skickar han vidare till Hasse Fransson och Jan-Olof Hasselborn som
sköter vedklyven.
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Soide. Så heter tjärdal på gotländska. Det
uttalas »såidä« och har
genom åren stavats
på en lång rad olika vis.

De övriga ägnar sig åt att »smajta« som de säger på gotländska. Jord,
sand och bark ska bort från de kluvna träbitarna. Helst ska inget vara
kvar. De hackar, karvar och skrapar
med sina yxor tills träet är rent.
Högen med färdiga bitar växer och
det behövs, för till en enda bränning
går det åt mellan tio och fjorton
kubikmeter ved.
– Ju renare bitarna är desto bättre
kvalitet får tjäran, säger Evald.
Han tar upp en dunk som blivit
kvar från bränningen här om året.
Tjärdoften sprider sig när han med
viss stolthet häller över vätskan i en
hink.
– Det här är kvalitet det. Färgen
och doften är avgörande. De flesta
föreställer sig nog att tjära är svart
men den finaste har en ljusare färg.
Han doppar ett finger i hinken och
sträcker fram.
– Titta på den här. Färgen är röd32

brun och har en viss transparens,
som sirap ungefär. Och så måste det
lukta gott. Det känns på lukten om
det är dålig tjära och det har inget
med ålder att göra utan handlar bara
om tillverkningen. Riktigt bra tjära
har inget bäst före-datum.

»Titta på den här. Färgen är rödbrun och har
en viss transparens, som
sirap ungefär. Och så
måste det lukta gott. Det
känns på lukten om det
är dålig tjära och det har
inget med ålder att göra
utan handlar bara om
tillverkningen. Riktigt
bra tjära har inget bäst
före-datum.«

det har tillverkats åtskilliga liter tjära vid soidet. Varje år ger
bränningen mellan 600 och 700 liter.
Det mesta är förbokat långt innan
den väldoftande vätskan runnit ur
törestubbarna. Det sägs att gotländsk tjära håller hög kvalitet. Det
beror delvis på att tallarna växer
långsammare på ön än på fastlandet
och därför innehåller en högre koncentration av hartssyror än snabbväxande träd. Men det räcker inte.
Bakom varje lyckad liter ligger också ett noggrant utfört hantverk.
På slaget tio lägger alla ner arbetet och samlas i raststugan för nu är
det fikadags. De plockar fram kaffetermosar och matsäckssmörgåsar.
Frusna fingrar värms mot varma
koppar. Några oroar sig över att tillgången på stubbar kommer att bli
ett problem i framtiden. Skogsbruken drivs inte på samma sätt längre
och numera planteras ny skog på
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Den första tjäran som rinner ur
tjärdalen kallas jungfrutjära, den
sista vraktjära. Egenskaperna skiftar.
De första dropparna lägger sig som
en fin film över träet, tjäran som
kommer i mitten av bränningen ger
bra mögelskydd och de sista
dropparna tränger in
extra bra i trä.

hyggen bara några år efter en
avverkning. Nyplanteringen gör det
omöjligt att komma åt stubbarna
med traktor konstaterar de runt
bordet.
Kanske kan katning vara lösningen, funderar någon. I en skog inte
långt från soidet pågår ett projekt
där remsor av bark skrapats bort
från ett trettiotal tallar. När träden
skadas försvarar de sig genom att tillverka kåda och hartser, vilket får till
följd att inte bara stubben, utan även
delar av stammen kan användas till
tjärved. Det går snabbare också. Träden kan avverkas redan fem, sex år
efter katningen, förklarar någon
annan. De fyller i varandras meningar. Ändrar och kompletterar. Frågan
engagerar.
Efter pausen går Evald upp på
kullen där själva tjärdalen är placerad. Det är en cirkelformad
»skål« av kalksten med en diameHemslöjd 2 · 2020

ter på 5,7 meter. Skålen är tätad
med kalkbruk för att inga droppar
ska gå till spillo. I botten finns ett
hål där tjäran ska rinna vidare ner
genom ett rör som mynnar ut i soideskällaren.
Eftersom bränningen sker först till
sommaren har Evald utlovat en
demonstration av hur det kommer
att gå till. Han är lite stel i benen just
idag och går med käpp, därför får
Sten Ohlsson dra den välfyllda skottkärran uppför kullen och stapla träbitarna i skålen. Under överinseende
av Evald. Som ålderman och den
som har längst erfarenhet av tjärbränning har han gärna lite koll på
de andra. Det ska nämligen staplas
på rätt sätt. Så lite luft som möjligt
mellan vedträna ska det vara, tätt
ska de packas.
Sten tar träbit efter träbit och placerar i en strålform runt hålet i mitten. Han arbetar sig utåt och uppåt.

Lager efter lager. Evald nickar godkännande.
– När det är fullt lägger vi brännträ i en cirkel längst ut. Det är tallved
som har barken kvar och är lättantändlig. Vi eldar utifrån och in. Men
innan det är dags att tända täcker vi
alltihop med halm och sågspån. Det
ska inte brinna utan bara sjuda därunder, säger Evald.
formellt kallas metoden
pyrolys eller torrdestillation. De
hartsrika gamla törestubbarna värms
upp i syrefattig miljö tills den sirapsliknande tjäran sipprar ur träbitarna
och ner genom skålens mitt. I soideskällaren, ett litet utrymme under kullen, står eldvakten beredd med en
spann. För varje spann som töms i
den stora tanken doppar vakten tummen i tjäran och gör ett avtryck på en
träskiva. På så sätt har de alltid koll
på hur mycket som finns i tanken.
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Evald Lindby penslar regelbundet
sina ladugårdsdörrar med tjära från
soidet. Förr i tiden, berättar han, sköt
man ett skott i vart och ett av de fyra
väderstrecken – och dessutom ett
ner i soidekällaren – när det var dags
att tända tjärdalen. Syftet var att
skrämma skogsrån, otyg och
»di sma undar jårdi«.

En kan tro att tjäran som rinner ut
skulle vara brännhet men den första
som kommer är kall och därefter blir
den ljummen.
– Varm blir den aldrig. I så fall
har någon eldat på för hårt, förklarar Evald. Det finns de som skyndat
på processen genom att släppa in
mer syre bland träbitarna men det
som händer då är att tjäran blir
bränd. Vid ett annat soide här på ön
exploderade det till och med och allt
brann upp.
den gotländska tjäran har
granskats och beskrivits av Gotlands
museum i flera rapporter i syfte att
identifiera vad som är bra tjära.
Ardre soide ingår även i Nordic Tar
Network, ett nätverk av hantverkare, tillverkare, användare och andra
intressenter från Sverige, Norge och
Finland. De har träffats några gånger om året sedan 2016 för att utbyta
34

erfarenheter och fördjupa kunskapen om tjära.
I takt med att de negativa effekterna av kreosot och andra impregneringsmedel blivit tydliga och hållbarhetsfrågor fått större utrymme
har intresset för trätjära ökat. Varje
år använder exempelvis Svenska
kyrkan stora mängder till underhåll
av landets kyrkor och de har också
börjat efterfråga inhemsk produktion. I dagsläget importeras nästan
all tjära och det är svårt att kontrollera kvalitet, tillverknings-

»Formellt kallas metoden
pyrolys eller torrdestillation. De hartsrika gamla
törestubbarna värms
upp i syrefattig miljö
tills tjäran sipprar
ur träbitarna.«

processer och arbetsförhållanden.
Men det är inte bara riskfyllt att
tillverka tjära, det innebär också en
hel del fysiskt krävande arbete. Sammanlagt lägger soidegruppen ner
över tusen timmar varje år. Det blir
drygt hundra timmar per person och
då är inte stubbupptagningen inräknad. Dessutom sluter ytterligare ett
tjugotal frivilliga upp varje år då det
är dags att stapla träbitarna i skålen
och vakta under bränningen. Så vad
är det egentligen som driver gruppens medlemmar att komma till kullen i skogen varje vecka?
Efter en stunds samtal enas de om
flera anledningar. Att bränna trätjära i ett soide är ett kulturarv som de
vill förvalta och kunskap som de gärna för vidare till kommande generationer. Att deras tjära är uppskattad
och efterfrågad har också betydelse.
Sedan har de helt enkelt väldigt
roligt tillsammans. 
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KRÖNIKAN ANAHITA GHAZINEZAM

En varsam stöld

på ålderns höst åt hon mikroskopiska salladsluncher, drog runt
sin shoppingvagn på Hammersmiths trånga stentrottoarer, skojade
lite med alla som hade tid. Hennes
hem var ett prydligt kuriosakabinett. Ett museum med sediment
från två århundraden. Viktorianska
eldstäder och ekstolar med kerubansikten, kassettbandspelare och en
liten tjockteve med tennis på.
När Anne drabbades av demens
såg omgivningen till att jag flyttade
in på hennes bottenvåning, som
vakande öga och deltidshjälp. Jag
fyllde hennes kylskåp, lyssnade efter
hennes snarkningar på kvällen och
telefonerade släkten om senaste nytt.
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anne var den första och
enda kvinna jag stött på som aldrig
burit byxor. Den gången jag glatt
drog på henne en t-shirt och ett par
mjukisbyxor fastnade hon mitt i
trappen, paralyserad av tyget mellan bena. Snopet fick jag leda upp
henne till sovrummet och dra på
hennes sedvanliga uniform – underklänning och kjol, blus och pärlhalsband.
På alla Annes plagg syntes pryd-

»Här fanns förhistoriska
hyskor och hakar prydligt
sydda på kartong: ›War
time pack‹. Här fanns
rostiga synålar tunna som
hårstrån, inuti små fodral av guldstämplat svart
läskpapper. Jag föll på knä,
som vid ett altare.«
JOHANNES SAMUELSSON

när jag var 30 år bodde jag
tillsammans med en kvinna som
varje morgon mötte mig som om det
vore för första gången. Min huskompis Anne, 96 år gammal, var en
strålande dement sol och bodde på
en gata i London med det poetiska
namnet Margravine Gardens.
I sin ungdom hade hon arbetat
som sekreterare åt en högt uppsatt
general och när hon efter flera års
trogen tjänst försynt frågat honom
om ett lån för att köpa ett litet radhus insisterade han på att först bli
körd dit för en inspektion – i sin häst
och vagn.
Ända sedan hästen var Londons
främsta transportmedel hade alltså
Anne bott ensam i det lilla tvåvåningshuset, med fransk balkong,
prunkande rosor och hungriga möss
i köket. Sitt liv hade hon vigt åt att
vara i storheters tjänst – i nattduksbordet fanns Cartiersmycken som
avskedspresent från hertigparet av
Windsor.

liga stygn sydda för hand, längs fållen, runt knapphålet, på intagna
axelband. En dag, på jakt efter nål
och tråd, bad Anne mig dra ut en
låda i hennes byrå i klädkammaren.
Plötsligt blottade sig ett livsverk –
små pastillplåtburkar fyllda till
brädden, kvarlevorna av alla plagg
hon burit till trasor.
Här fanns gamla läderknappar
och avklippta spännen från behåar,
lösa dragkedjehängen och sladdriga
blixtlås. Här fanns förhistoriska
hyskor och hakar prydligt sydda på
kartong: »War time pack«. Här
fanns rostiga synålar tunna som
hårstrån, inuti små fodral av guldstämplat svart läskpapper.
Jag föll på knä, som vid ett altare.
så blev jag en dag tvungen att
flytta, ta avsked av Anne, hon som
alltid sa glatt hej och hejdå men aldrig något namn därefter. Kroppen
hade börjat stänga ner, synen var
grumlig. Äldreboendet var bokat
och en stor container skulle med ett
dån ställas ner framför hennes hus.
Jag hukade mig vid henne, smekte en liten tunn hand.
– Goodbye Anne.
– Oh goodbye! How lovely of you
to stop by!
jag stegade nerför trappen
och stängde husdörren bakom mig.
Från min väska hördes skramlet av
små plåtlådor, varsamt stulna och
i säkert förvar.
anahita ghazinezam är kulturjournalist, baserad i Umeå. Just nu
studerar hon basår, stickar plagg ingen
i familjen vill ha på sig och planerar
sommarens balkongodling.
35

36

Hemslöjd 2 · 2020

Sveg, februari 2020: Emma Frost har handsytt sin kjortel i treskaftat ylletyg.
– Under den har man en särk förstås, och så kan man ha ännu en klänning
under eller över beroende på hur kallt det är. Och så en huvudbonad så klart.
Hättan sydde jag i ylletyg med indigofärgad lintråd.

Text Maria Diedrichs
Foto Sara Mac Key

1300-tal | Emma Frost
»jag brinner för stygn! Jag
tycker de får alldeles för lite uppmärksamhet. De gör så mycket för
plagget – hur det ser ut, hur det funkar och sitter ihop. Egentligen är jag
mer intresserad av stygnen än själva
kläderna. En spännande sak med
historisk sömnad är att stygnen kan
se nästan likadana ut under olika
tider men de används på väldigt
olika vis.
Ibland känner jag mig lite väl nördig när jag snöar in på ett litet stygn,
men de är faktiskt värda det. Ta fållstygn till exempel, som till stor del
liknar stofférstygn eller kaststygn –
ett väldigt oansenligt litet stygn. Men
det kan användas på så många sätt.
Till små prydliga fållar, till att fästa
foder, göra fällsömmar eller så kan
man sy ett helt plagg med bara det
här stygnet. Och det återkommer
under hela textilhistorien!
Man kan också sy fållstygn bara
genom halva tyglagret så att det blir
helt osynligt från rätsidan. Och just
det kan man inte heller göra på
maskin. Det tycker jag är extra roligt.
Det är världens enklaste, mest
anspråkslösa stygn, men det är ändå
rätt kaxigt! Det kan saker som
maskiner inte kan.
för mig är själva sömnaden det
roligaste. Om jag sedan använder
plaggen är inte alls lika säkert.
Ibland kanske jag syr ett enstaka
plagg som verkar intressant men jag
har inget att ha till det. Men som
lärare i sömnad på Bäckedals folkHemslöjd 2 · 2020

högskola kan jag alltid ta med dem
dit och använda som pedagogiska
exempel. Och jag lär mig väldigt
mycket när jag syr dem. Det är därför jag gör det. Jag är så nyfiken, jag
kan inte låta bli att testa!
i somras sydde jag en medeltidsklänning där jag ville testa några idéer. Inte för att de verkade bra
egentligen utan för att de verkade
roliga. Det är en roströd kjortel, en
fotsid klänning med knappar fram.
Det började med att jag fick en liten
nätt spencer av en släkting, alltså en
empirejacka, i rutigt bomullstyg. Den
var från tidigt 1800-tal och hade legat
i något hörn på en släktgård i Värmland. Den hade ett väldigt speciellt
snitt med stora ärmhål, som gick långt
bak på ryggen. Den är egentligen alldeles för liten för mig, men trots det,
och trots att ärmarna är jättetajta, så
har den en fantastisk rörlighet.
Det slog mig att jag sett plagg med
liknande ärmhål från medeltiden.
Jag bestämde mig för att mäta upp
jackan och sy något eget med samma
passform. Utmaningen var att bevara passformen och rörligheten i
ärmarna trots att jag förändrar allting annat med plagget – materialet,
siluetten, storleken, skärningen. Jag
tror faktiskt jag har flyttat på varenda söm! Det var knappast den lättaste vägen att gå, men det var den roligaste! Och rörligheten blev bra till
slut. Den är jätteskön att ha på sig.
Resten av klänningen är inspirerad av ett arkeologiskt fynd. Rester

av en klänning som hittades i en mosse i Irland och som daterats till sent
1300- eller tidigt 1400-tal. Den hade
liknande ärmhål. Det kallas för tallriksärmar och är en tidstypisk detalj
för just senmedeltid.
Jag sydde den förra året medan jag
var hemma med en ganska aktiv ettåring, så jag hade verkligen inte
mycket tid. Det tog hela våren. Jag
hade velat ha knappar hela vägen
ned mitt fram och ända upp i ärmarna, men det fick jag kompromissa
med. Man vet inte heller om originalet hade det eftersom hela plagget inte
finns bevarat. Även på medeltiden
kan de ha behövt ta en del genvägar.
Jag har använt förstygn och fållstygn till de sammanfogande sömmarna och langett till knapphålen.
Tyget är ett ekologiskt treskaftat
ylletyg som jag köpt. Fyndet har
färgats rödbrunt av tiden i mossen,
men hur den såg ut från början vet
man inte. Jag färgade mitt tyg med
krapp och valnötsskal.
jag har aldrig räknat hur
många historiska plagg jag har men
de tar upp en väsentlig del av garderoben. Det kan vara otroligt befriande att sy saker som inte har några
historiska kopplingar. Kläderna jag
använder till vardags ser såklart helt
annorlunda ut. Det är inte så mycket
fotsida grejer och de ska definitivt ha
fickor. Men när det gäller historisk
sömnad vill jag se hur nära originalet
jag kan komma. Den utmaningen
sporrar mig.« 
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Årsta, februari 2020:
– Jag har egentligen alltid behövt en »robe à la française«! Till slut sydde
jag en. Den här modellen är helskuren och går från axel till fot i ett stycke,
både fram och bak. Under har jag en särk, korsett och vadderad underkjol,
men framför allt en underkjol med ringar av rotting för viddens skull. Förlagan är av siden, men min klänning är av bomullstyg. Ja, jag har gjort allt
själv, säger Kerstin Wölling.

Text Malin Vessby
Foto Sara Mac Key

1700-tal | Kerstin Wölling
»redan på 1700-talet var modeindustrin en av våra värsta miljöbovar, precis som idag. Damernas
begär efter gomlister till sina korsetter, ben från bardvalar, fick hela
valarter att utrotas. Men det hjälper
inte; den som vill klä sig i en fin klänning som är tidstypisk för 1700-talet
måste ha korsett, så är det bara, både
för hållningen och silhuettens skull.
Axlarna ska dras bakåt och du ska
ha en vid bröstkorg. Överkroppen
ska vara glasstrutsformad. Men om
jag syr en korsett skjuter jag givetvis
inte ner valben i kanalerna runt livet.
Jag tar remsor av polykarbonat, samma plast som man gör hockeyvisir
av. Den har rätt stuns.
Den konformade överkroppen
passade dåtidens exklusiva tyger.
De var ofta styva och svåra att rynka
eller göra bystinprovningar med.
Med raka linjer behöver tyget inte
formas så mycket. Var man rik och
hade tyg över kunde man istället
stoltsera med vidden i kjolen, gärna
med en ställning av rotting eller
metall under så att materialet verkligen kom till sin rätt.
siden var på den här tiden olagligt att bära för alla utom adeln och
de allra flesta var så klart klädda i
ylle och linne, som oftast vävdes
hemma. Siden däremot vävdes på
något av landets 40-tal sidenväverier
av dyrt, importerat och förtullat silke. Straffen var hårda om någon ur
allmänheten ertappades med siden
på kroppen. En piga kunde få böta
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med en årslön eller fjorton dagar på
vatten och bröd, det var knappt att
hon överlevde. När beslutsfattarna så
småningom lättade på reglementet
tilläts allmänheten att handla siden
vävt i ett specifikt mått – en sjalstorlek ungefär – den första serietillverkade lyxprodukten för gemene man.
Tänk på sjalarna till många av
dagens folk- och bygdedräkter.
jag syr lika gärna enkla
plagg som exklusiva modeller. Men
innan jag sätter igång brukar jag leta
upp en förlaga på museum. Jag vill
inte hitta på. Genom åren har jag
samlat på mig tyger. Det gäller att
alltid ha 1700-talsögonen med sig.
Ett gardintyg på en second handbutik kan bli en fin jacka, en tygbal
högst upp på en hylla kan passa till
något annat. Nästa gång ska jag
använda en drougét, ett sidentyg vävt
så att varptrådarna bildar mönstren.
Planen är en robe à la française, en
modell som var modern bland högreståndskvinnor under en stor del av
1700-talet. Det är en hellång klänning som är öppen fram med en
trompeuse – som ett helkroppsförkläde – under. Plagget som skymtade
fram under klänningen var på den
tiden ofta enbart sytt med dyrt tyg på
synliga ställen, resten var gjort av
enklare material. Över huvud taget
var det vanligt med kläder som
bestod av enkla, grova tyger på platser där materialet ändå inte syntes.
Under förklädet på en sidenklänning
kunde kjolen vara sydd av grovt lin-

ne. Snacka om resurseffektivt tänkande!
Kläderna gjordes också för att
både passa och hålla över tid. Ta
skorna till exempel. De var inte tillverkade för vänster och högerfötter,
utan likställda. Om ägarna skiftade
plats på dem med jämna mellanrum
slets de jämnt och höll länge. Passformen på liv och klänningar var ofta
lös eller hade olika slags snörningar
för att bäraren skulle kunna bli gravid men behålla sina kläder. Man
snörde upp eller snörpte till. Och en
uppknäppt kjol över en putande
mage kan döljas med ett förkläde.
Jag brukar sy mina plagg i ett enklare tyg först, innan jag ger mig på de
finare kvaliteterna. Jag har en understubb till exempel, en vadderad underkjol, som jag sytt av ett kviltat överkast
från Ikea. Vid midjan har jag sprättat
bort stickningen och tagit bort vadden
för att få rätt passform. Jag sydde den
för att testa måtten på en originalstubb
av siden som jag har.
förr syddes så klart allt för
hand. Det tycker också jag om att
göra. Mycket blir faktiskt lättare då,
trots att man skulle kunna tro motsatsen. Jag behöver till exempel inte
pressa om jag lagt en söm åt rätt håll,
istället håller jag tyget som jag vill ha
det. Också snitten är anpassade för
handsömnad – framför allt för så få
sömmar som möjligt.
Ja, det är det jag älskar med
1700-talet. De var så smarta – men
gjorde samtidigt kläder med stil.«
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Hagsätra, februari 2020: Det är inte alltid helt lätt att sticka efter hundra
år gamla mönster, säger Sandra Abi-Khalil. De är ofta utgivna av garnproducenter som hänvisar till sina egna garner utan att förklara varken
material eller masktäthet.
– Även stickstorleken kan vara svårtydd, när jag inte vet om det är ett
amerikanskt eller engelskt mönster. Man får prova sig fram!

Text Maria Diedrichs
Foto Sara Mac Key

1920-tal | Sandra Abi-Khalil
»i efterhand känns det helt
befängt att det tog så lång tid för polletten att trilla ned. Jag har alltid
tyckt om gamla saker, gamla kläder,
gamla hus. Jag brukade kasta lystna
blickar på mina kompisars trasmattor och ärvda bord som de inte verkade bry sig om. Men det var inte
förrän jag började dansa lindy hop
2008 som jag insåg att man faktiskt
kan klä sig så här. Jag upptäckte vintagebutikerna runtom i Stockholm.
Sakta men säkert försvann de
moderna kläderna ur min garderob.
En dag när jag skulle gå ner och
handla drog jag på mig ett par
moderna jeans och en tröja. När jag
kom ut tänkte jag: ›Ha, ingen som ser
mig nu vet om att jag är utklädd!‹.
Det var då jag insåg att det inte var
någon idé att spara på de moderna
kläderna längre. Om jag känner mig
utklädd i dem är det väl inget bevänt.
jag har en riktig folkhemssjäl. Jag har alltid känt en väldigt
stark anknytning till det svenska kulturarvet. Det kanske har att göra
med att mina föräldrar flyttade hit
från Libanon på 1970-talet, utan
speciellt mycket packning. Så jag är
uppvuxen i ett hem helt utan gamla
saker. Det jag fick med mig när jag
flyttade hemifrån var som allra äldst
från sent 1970-tal.
Det var en frigörelse att inse att
även om jag inte har något arvegods
så kan jag själv skaffa mig sånt som
jag trånar efter hos andra. När jag
väl insåg det öppnade sig en helt ny
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värld. Jag hade byggt upp en stark
längtan efter de där sakerna som jag
trodde att jag inte hade tillgång till.
det är mycket som lockar mig
med 1920-talets kläder. Estetiken
var mer genomtänkt överlag förr.
Man la mycket mer tankemöda på
varje plagg, eftersom de inte skulle
omsättas på samma sätt som idag.
Det märks i slutresultatet. Såväl i
design som utförande och kvalitet.
Folk misstar ofta vilka av mina plagg
som är gamla på riktigt och vilka som
är nyproducerade. Flera av mina tröjor från 1940-talet ser helt nya ut.
Jag tror att väldigt få idag förstår
hur kostsamma textilier är att producera, och har väldigt låg respekt för
textilier överlag. I vintagekretsar
finns ofta en annan förståelse. Om
man ska hålla på med vintage måste
man förr eller senare åtminstone lära
sig att laga sina kläder. Och de här
plaggen är ju värda att vårda!
När jag stickar söker jag helst
gammalt garn, för det finns en kvalitetsskillnad även där. Förr fick vi
människor anpassa oss mer till grödan eller djuret som fibern kom ifrån.
Idag tvingar vi naturen att anpassa
sig till oss. Jag tror att det är den skillnaden som kan märkas av i garnet.
Noppighet till exempel, är ett problem som jag inte alls ser i samma
utsträckning i gamla kläder eller
nystickade kläder av gammalt garn.
De flesta människor som bara
köper nyproducerade kläder kommer inte ens förstå vad jag menar

när jag pratar om hög kvalitet.
Deras måttstock är så förskjuten.
Dagens massproducerade kläder är
inte gjorda för att hålla, varken estetiskt eller kvalitetsmässigt. Dessutom bygger vår konsumtion av kläder på att vi utnyttjar slavarbete i
andra länder. Vi måste verkligen
börja ta ansvar för hur vi konsumerar. Inte minst för miljöns skull.
för mig är handarbete terapeutiskt. Det ger mig ett väldigt lugn.
Men det är också socialt. Och så finns
det en frihet i det som jag verkligen
älskar. Koftan jag har på mig nu är
ett av mina favoritplagg. Jag hade
kunnat leta hela livet efter en vintagetröja i samma modell utan att den
nånsin skulle dyka upp. Att veta att
jag kan göra den själv ger mig en
känsla av självtillräcklighet som är
väldigt befriande.
Dessutom kan jag få en väldigt
stark känsla av anknytning till tidigare generationer av kvinnor. Jag
blir så fascinerad och imponerad när
jag tänker på alla som har gått oerkända genom historien – och all kunskap de lämnat efter sig.
Jag tror att många i vintagevärlden
gärna vill uppvärdera saker som är
kvinnligt kodade och det arbete som
kvinnor utfört. Även under de få
decennier när vi kvinnor faktiskt var i
hemmen så jobbade vi otroligt mycket.
Att värdera och förstå det är jätteviktigt tycker jag. Annars riskerar vi att
låta en patriarkal nidbild färga minnet
av den tiden och dem som levde då.«
41

SÅ GJORDE JAG

Kyrkans man
Som liten parvel blev Pelle Henriksson fullkomligt förtrollad av Lunds domkyrka. Nu står en skalenlig modell på hans köksbord. Det tog bara 25 år.
Text Erik Eje Almqvist Foto Jesper Klemedsson
»när jag var nio år fick pappa
öroninflammation. Han tog tåget
från gården i Gnalöv till lasarettet i
Lund. På den tiden använde de inte
penicillin, så de opererade genom att
knacka hål på skallbenet bakom öronen. Han höll på att dö.
Efter en tid skulle han på återbesök. Jag fick följa med. Pappa var
mycket intresserad av historia och
passade på att visa mig domkyrkan i
Lund, som är en av Sveriges äldsta
byggnader. Jag, som aldrig sett annat
än byakyrkorna hemma, blev helt
betagen. Den var så pampig och stor
och vacker.
Två år senare drabbades pappa av
någon sjukdom i magen. Det tog tre
dagar så var han död. För mig var
det ett väldigt slag. Vi hade haft gården i släkten sen 1840, och jag var
enda sonen. 120 tunnland med sockerbetor och mjölkdjur och höns. Jag
42

– Jag hade gjort en kyrka innan.
Annars hade jag aldrig snickrat något
förut, säger Pelle Henriksson.

var elva år men det förväntades att
jag skulle ta över.
Det var inte alltid så lätt att göra
alla till lags. Men jag tog över gården. Och så småningom gifte jag
mig. Det var inte så bra precis. När
jag blev nertryckt gick jag iväg och
snickrade på en liten kyrka i trä. Jag
studerade bilder på olika kyrkor i
mina uppslagsböcker och försökte
efterlikna dem. Jag höll på med den
modellen några år, under vintern när
det inte var lika mycket på gården.
Sen blev jag skild, det kändes lite
ensamt då, men i efterhand kan jag
säga att det var det bästa som hänt.
Så småningom träffade jag min sambo. Vi fick 34 år tillsammans. Sedan
dog hon. Det var också ett hårt slag.
En dag bestämde jag mig för att
jag skulle testa hur långt jag kunde
driva mig själv? Skulle jag kunna
bygga en modell av domkyrkan i
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Lunds domkyrka, modell
mindre, i både
spånskiva,
björk, bok,
päron och
furu.
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Lund, som jag såg första gången med
pappa när jag var nio år? Jag började resa dit för att studera detaljerna
och stega upp måtten. Folk som såg
mig frågade om jag var en konstnär
som skulle måla av byggnaden.
Sedan började jag med det svåraste, nämligen de tre portalerna. Eftersom de är så detaljerade använde jag
päronträ. Det flisar inte. Jag fick några stockar från min påg, som hade en
fruktodling norr om Simrishamn.
Träet fick ligga och torka långsamt i
garaget för att det inte skulle bli
sprickor. Sedan karvade och täljde
jag ut portalerna med sådana där billiga skalpeller från järnaffären. Jag
var en rätt stor kund där under några
år. När spetsen gick av var det bara
att byta kniv.
Utöver kyrkan hade jag aldrig
snickrat något förut. Men jag är
envis. Och noggrann. Det ska vara
exakt. Så fort jag kände minsta darr
på handen la jag ifrån mig skalpellen
och gick ut till stallet.
När jag fått till portalerna kände
jag mig ganska tillfreds. Om du åker
till Lund kommer du att känna igen
varje detalj. Över huvudingången kan
du till och med se Kristusgestalten.
När jag kommit så långt kändes
det naturligt att fortsätta med tornen. De var inte heller gjorda på en
eftermiddag. Till yttersidan använde jag furuplywood. Det är ett relativt mjukt trä, och de olika skikten
gjorde det enkelt att skära ut nivåskillnaderna.
De små pelarna i fönstret karvade
jag ut med hjälp av en skalenlig pappersbit som jag la mot träet. Sedan
gjorde jag den inre konstruktionen,
som man ser genom fönstren, av
björk.
Jag limmade ihop dem med kontaktlim. Kyrkan innehåller ingen
metall, det är bara trä och lim.
Därefter gjorde jag långskeppet
och korskyrkan, med små fönster
med valv i plywood av furu. Det var
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»När kyrkan var färdig
kände jag en stor tillfredställelse. Allt som
allt har det gått 25 år
sen jag började, men
räknat i effektiv tid
har jag bara hållit på
i 6 000 timmar.«
ganska enkelt. Jag ritade in alla fönster och gluggar och allt vad det nu är
med penna och sen arbetade jag med
skalpellen.
När jag limmat ihop väggarna
drog jag igång med absiden. Det tog
tid! Han är rund och utskuren av en
hel stock päronträ. Det enda som är
löst är kolonnerna. Om du kommer
till Lund och räknar kolonnerna kan
du ge din jäkel på att det stämmer.
Fönsterglasen gjorde jag av vanlig
celluloid som jag klippte till och limmade fast runt valven. Sen mätte jag
ut hur tätt spröjsarna skulle sitta och
knackade fast knappnålar. Mellan
dem drog jag svensk björntråd.
Innan jag lade på taket vill jag ha
in ljus, så jag gick till elaffären och
frågade: ›Kan du lägga elljus i
Lunds domkyrka?‹ Han trodde jag
var knäpp, men jag förklarade. När
han kom ut hit och såg kyrkan sa
han bara: ›Det var det jävligaste jag
sett.‹ Men han gjorde ett väldigt
prydligt jobb.
Pelarna och ornamenten på utsidan gjorde jag i ek från pågens fruktodling. Det är vårt hårdaste träslag,
och blir väldigt vackert när man
hyvlar det.
Jag tycker också att de olika träslagen harmonierar fint mot varandra. Någon föreslog att jag skulle
måla kyrkan. Aldrig i livet!
Takkonstruktionen är gjord av
björk. Det enda som är massivt är
spirorna, av bokträ som jag fick min
påg till att såga till i ett snickeri.

Sedan putsade jag med sandpapper
och limmade på dem.
Det sista jag gjorde var takknopparna, av päronträ.
När kyrkan var färdig kände jag
en stor tillfredställelse. Allt som allt
har det gått 25 år sen jag började,
men räknat i effektiv tid har jag bara
hållit på i 6 000 timmar. På somrarna har jag haft fullt upp med djuren
och marken. Varje år, efter jul, har
det varit så kul att börja igen. Det
har fungerat lite som terapi när världen sett mer än lovligt trist ut. När
jag suttit i min lilla verkstad och koncentrerat mig på modellen har allt
annat försvunnit.
Jag hade inte kunnat göra om det
för ögonen är lite sämre i dag.
nu tänker jag att den ska säljas.
På ett sätt vill jag ha kvar den här,
men jag kan ju inte ha hur mycket
grejer som helst. Jag vill gärna ha den
placerad någonstans innan jag trillar
av pinn. Det kan ske när som helst, så
gammal som jag är. Det skulle kännas
bra om den hamnade någonstans där
allmänheten får tillgång till den. Men
om någon privatperson skulle erbjuda en fantasisumma kan jag inte säga
nej. Jag läste i Allers om en vanlig sketen vas på 21 centimeter som såldes
för 210 000 kronor. Om den varit
från Kina hade jag kunnat förstå det,
men nu blev jag stum av förvåning.
Jag har ju lagt 6 000 timmar på kyrkan så den borde väl också vara värd
några hundra tusen? Men jag har inte
satt något pris.
Varför jag har byggt just kyrkor
kan jag inte förklara, jag är inte mer
religiös än andra. Men redan när jag
såg den här byggnaden första gången
kände jag att det var något speciellt
med den. Det där första minnet går
aldrig bort. Sedan har jag studerat
kyrkan och upptäckt fler detaljer
som jag försökt föreviga.
En sak kan jag säga: ingen annan
kommer att göra om det här.«
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– Portalerna var svårast,
säger Pelle Henriksson.
Jag karvade ut dem i päronträ med billiga skalpeller
från järnaffären.

– Aldrig i livet att
jag skulle måla
kyrkan!
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H

ur föddes idén om
tyg av bröd?
– Jag är docent i
industriell bioteknik och har forskat
på filamentösa, alltså trådbildande
svampar i över tio år. När jag var
doktorand använde jag svampar
för att ta fram superabsorberande
pulver som bland annat kan användas i blöjor. Men som alltid när man
forskar på någonting under en lång
tid så börjar man fundera på fler
användningsområden. Jag tänkte
att det kanske skulle gå att sätta
ihop svamparnas mikroskopiska
fibrer och på så sätt göra textilier
och garn.
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Hur kommer brödet med i bilden?
– Brödet används för att odla
svampen på. Det går till så här:
brödet torkas, pulveriseras och läggs i
vatten. Det blir som ett slags gröt.
Därefter planterar jag och mitt team
svampsporer på gröten och lägger allt
i en bioreaktor där svampen växer till
sig ganska snabbt, man kan säga att
den äter upp brödet och blir till en biomassa. Det ser ut ungefär som blötlagd bomull. Sedan separerar vi
svampproteinet som kan användas
till mat eller djurfoder. Det som då
finns kvar är svampens mikroskopiska cellväggsfibrer — små, små trådar
som vi sedan våtspinner till garn eller
använder direkt i non-woventextilier.

Varför just bröd?
– Bröd är ett av de största matsvinnen vi har. Varje år slänger vi
över 80 000 ton gammalt bröd i
Sverige. Att bränna och därigenom
förädla brödet till biogas är ju ett
alternativ, men det är inte särskilt
effektivt. Vinsten blir väldigt liten.
I ett hållbart samhälle måste vi ta
tillvara på och få ut mesta möjliga
av resurserna. Det här är en stor
samhällsutmaning.
Föredrar svampen ett visst bröd
framför ett annat – är en surdegslimpa bättre än en baguette?
– Nej, allt bröd går bra. Och inte
bara bröd. De här svamparna kan
odlas på vilken typ av livsmedel
Hemslöjd 2 · 2020

KLÄDD I MACKA?
Brödspillet i Sverige är måttlöst. 350 limpor i minuten hamnar
i soporna. Men tänk om ratade skalkar i framtiden kan
bli användbara textilier. Forskaren Akram Zamani vid
Högskolan i Borås tar sig an svinnet från bagaren.
Illustration Stina Löfgren
Text Axel Norén

»Den miljömässiga
vinsten blir dubbel –
dels tar vi hand om
brödet och dels kan
vi producera miljövänlig textil.«
som helst. De behöver stärkelse,
socker eller kolhydrater för att
växa, och det finns i all typ av matavfall. Vi valde just bröd för att ett
parallellt forskningsprojekt här på
Högskolan räknat ut att det står för
en stor del av det totala matsvinnet.
Det gör att den miljömässiga vinHemslöjd 2 · 2020

sten blir dubbel – dels tar vi hand
om brödet och dels kan vi producera miljövänlig textil. Produktionen
av ett kilo textil släpper i snitt ut
10 – 40 kilo växthusgaser, kräver
tusentals liter vatten och flera kilon
kemikalier. Det är inte hållbart, så
textilindustrin måste hitta nya sätt
att framställa sina produkter.
Men det låter omständligt och
dyrt. Tror du att brödtygstillverkningen kommer bli kommersiellt
gångbar i framtiden?
– Det hoppas jag, men vägen till
en storskalig produktion är ännu
lång. Och det är flera faktorer som
spelar in. Ekonomin är en viktig del.
Vi vill så klart att det ska bli så bil-

ligt som möjligt. Men i början är allt
dyrt och det är först när produktionen skalas upp som vi ser om det är
kommersiellt gångbart.
Vad har ni fått fram hittills?
– Vi har både tagit fram nonwoventyg och garn. De är ganska
korta bitar garn just nu, ungefär 30
centimeter, men de blir längre och
längre. Eftersom materialet är nedbrytbart och giftfritt tittar vi också
på andra användningsområden. Jag
tror mycket på att använda detta
inom vården. Eftersom materialet
är biokompatibelt, alltså oskadligt
för människor, skulle det kanske
kunna användas till att sy ihop sår
med eller i förband. 
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– I ateljén trivs jag bäst. Att sy är
min terapibehandling. Jag blir
både gladare och trevligare,
säger Naim Josefi.
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Skräddarnas
återkomst
Efter åratal av billiga priser, låg kvalitet och snabba växlingar
börjar modevärlden söka sig tillbaka till sina rötter. Hantverk och hållbarhet
är på väg att bli det nya svarta, spår några av branschens föregångare.
Text Maria Diedrichs Foto Per Björklund

i vasastan i Stockholm står dörren öppen till Naim Josefis showroom och ateljé. Därinne sitter den
prisade modeskaparen vid sin laptop
och jobbar. Han är känd för att arbeta innovativt med 3 D -skrivare,
laserprinters och oprövade material
som stål i sina plagg. Men hans bakgrund är djupt rotad i hantverket.
Han växte mer eller mindre upp i sin
pappas sticknings- och sömnadsfabriker i Iran och började utbilda
sig i mönsterkonstruktion och skrädderi som 14-åring.
– Det var där jag lärde mig hur
man förvandlar ett tvådimensionellt
tyg till ett tredimensionellt plagg. Jag
ville att de skulle lyssna på mig och
mina idéer i fabriken, och då behövde
jag visa att jag visste jag pratade om.
Det var inte förrän långt senare,
när han flyttat till Sverige och börjat
på Beckmans designhögskola, som
han förstod att kläder kan användas
till mer än att hålla kroppen varm.
– Det var en helt ny planet. Före
Beckmans var jag bara inne på hantverk men där förstod jag att kläder
kan berätta en historia.
Idag innehåller hans företag såväl
en del med färdigproducerade plagg
som en couturedel med måttbeställda
skräddade kreationer. Bland Naim
Josefis kunder finns popstjärnor, skåHemslöjd 2 · 2020

despelare och ministrar. Hans kläder
har burits på Oscarsgalan, Nobelfesten och i Melodifestivalen. Och han
ser ljust på framtiden. För nyligen
har någonting börjat förändras.
– Folk har börjat intressera sig för
hur plagg är gjorda, så var det inte
för tio år sedan. Man vill ha tillbaka
gamla tiders kvalitet.
en kvarts cykelväg från Naim
Josefis studio ligger Atelier Saman
Amel, ett prisat herrskrädderiföretag
som drivs av Saman Amel och Dag
Granath. De syr upp måttbeställda
kostymer, skjortor och tröjor hos
mästarskräddare i Italien. I höstas
utnämndes de av tidningen King till
svenskt herrmodes mäktigaste.
För Saman Amel började intresset
för sömnad tidigt – han fick sin första
symaskin när han var sex år. Kompisen Dag Granath värvades i gymnasiet, först som kavajmodell och senare som medgrundare i det klädföretag
de startade redan innan de tagit studenten. Då sydde de slipsar i Samans
mammas garage och sålde på nätet.
Idag har de showroom i Stockholm,
London och New York och kunder
över hela världen. När de pratar
avslutar de varandras meningar.
Precis som Naim Josefi ser de att nya
vindar blåser i modevärlden.

– För fem år sedan hade många
inställningen att de inte ville lägga så
mycket pengar på kläder – det kändes
fåfängt. Idag börjar folk tänka på det
mer som de kanske redan tänker på
mat: »Jag ska inte äta kött så ofta men
när jag gör det vill jag köpa bra, närproducerat kött«, säger Dag Granath.
Alla kostymer från Atelier Saman
Amel måttsys. Man utgår från ett
grundmönster och anpassar det efter
kundens kropp. På senare tid har
Saman och Dag lagt märke till något.
Samma ändring återkommer på nästan varenda kund. Axlarna sluttar
och pekar lite framåt, även nacken är
aningen framåtfälld.
– All tid vid datorn och telefonen
gör att våra kroppar ser annorlunda
ut nu än förr, förklarar Saman Amel.
Men ju mer digital vår omvärld blir
desto mer kommer det finnas ett
behov av nånting annat, fortsätter
Dag Granath. Han menar att världen
har saknat taktilitet de senaste åren.
– Det är en av anledningarna till
att folk söker sig till såna som oss. Vi
är motsatsen till onlineshopping. Du
måste komma hit, ta dig tid, känna
på tygerna och vänta minst två
månader på att få det du beställt.
Den andra anledningen är att
många tänker mer aktivt kring hur
de konsumerar.
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Skon Melonia är världens första
3D-utskrivna sko i produktion.
Den var en del av Naim Josefis examensarbete från Beckmans och har burits
av popstjärnan Lady Gaga.

– Ibland förstår vi
människor inte vikten
av saker förrän vi nästan har förlorat dem.
Så är det med hantverkskunskapen
just nu, tror Naim
Josefi.
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– Om vi inte ska ha så många grejer kan vi lägga mer energi på det vi
har. Både tid och pengar. Det är fler
som är sugna på att göra det idag.
Naim Josefi håller med.
– Det är en kulturförändring på
gång. Folk börjar uppskatta hantverk igen. Så fort människor börjar
tänka på hållbarhet följer tankarna
på hantverk, kvalitet och material
naturligt. Jag tror också det hänger
ihop med att många skapar själva.
Nu finns det ju massor med syjuntor
och stickgrupper. När man skapar
någonting själv får man en förståelse
för vilken tid det tar och vilken expertis som krävs. Då känns det också
naturligt att man måste betala för den
expertisen.
Det de pratar om är en motrörelse
mot det som har varit den dominerande utvecklingen under de senaste
decennierna – att vi alla har vant oss
vid extremt låga priser, dålig kvalitet
och snabba modeväxlingar. Men även
om Saman Amel, Dag Granath och
Naim Josefi känner medvind nu jobbar de också i en seg uppförsbacke.
– Det kan vi tacka kedjorna för,
säger Naim Josefi.
Saman Amel och Dag Granath
är inne på samma spår.
– Förväntningarna på vad saker
ska kosta har hållits ned väldigt
länge av de stora kedjorna. Att man
inte bryr sig om att ta hand om sakerna, blir en logisk följd av det låga priset, säger Saman Amel.
en gång i tiden, när hampan,
linet eller ullen till våra textilier växte runt knuten, och behövde häcklas,
kardas, spinnas och vävas innan
någon sömnad ens kunde komma på
tal – var vår uppfattning om textiliers värde en helt annan. En hel kostym kunde man knappast få för mindre en månads arbete. Idag är det
ytterst få som är villiga att betala en
månadslön för ett par byxor, en
skjorta och en kavaj. Men det är
Hemslöjd 2 · 2020

ungefär vad det kan kosta att få
något uppsytt, hos både Naim Josefi
och Atelier Saman Amel.
– På sätt och vis vore det nog lättare att förklara vad vi gör för en bonde på 1800-talet än för nån som jobbar nere på Stureplan idag. Idag saknar många av oss den relationen till
hantverk, säger Dag Granath.
En annan effekt av snabbmodet,
enligt Naim Josefi, är att kedjorna
tagit kontroll över vår smak och på
så sätt tagit ifrån oss vår egen känsla
för vad vi gillar och inte. Kedjorna
sitter på facit om vad som är inne
och ute och vi som handlar behöver
inte fundera på vad vi själva tycker.
Att hitta tillbaka till sin egen smak
och känna självförtroende i det kan
vara svårt. Det märker även Saman
Amel och Dag Granath.
– De stora aktörerna har skapat
det beteendet, att man inte vågar tro
på sig själv, säger Saman Amal.
– Det är tyvärr en prisfråga också.
Att köpa skräddarsydda kläder är ju
en stor investering så då krävs det att
man är rätt säker på vad man vill.
En stor del av vårt jobb är att odla
varje kunds smak och i förlängningen deras självkänsla. Att hjälpa dem
uttrycka hur de känner för sin egen
kropp och sina kläder.
I Vasastan lyser Naim Josefi upp
i ett blixtrande leende.
– Det fina med mänskligheten är
att vi är 7, 7 miljarder och alla är olika. Det är så man ska tänka när man
väljer kläder. Man ska lyssna på sin
inre röst och komma ihåg att man är
något helt eget. Den känslan kan
man flyga av, säger han.
atelier saman amel har ett
ändringsskrädderi runt hörnet från
sitt showroom på Östermalm. Det
händer fortfarande att Saman själv
sätter sig vid symaskinen, när det är
någon väldigt specifik ändring som
behöver göras. Annars blir det inte
mycket hantverk nuförtiden. Det

»Estetik kommer alltid
förändras. Men miljöhotet som vi står inför
kommer inte försvinna.«
finns ett företag med flera anställda
att sköta, och tiden räcker inte till.
Men skräddarutbildningen har han
ändå nytta av varje dag.
– Det är ovärderligt. Det hade varit
helt omöjligt att ta oss dit vi är idag
utan den. Jag har en helt annan förståelse när jag tar mått på kunder, eftersom jag har sytt plagg själv. Det kan
låta enkelt att säga att vi ska göra
kavajen tre centimeter längre, men
vad betyder det för sprundet, ärmisättningen… Det krävs någon som
har pluggat skrädderi, som har klippt i
tyg och som förstår vad tillskärning är.
naim josefis allra mest uppmärksammade skapelse, skon Melonia som burits av Lady Gaga, är
gjord i 3 D -skrivare. Just den maskin
som ibland lyfts fram som bevis för
att hantverk en dag kommer bli
överflödigt. Men själv ser han ingen
sådan motsättning. Tvärtom.
– Om du inte vet hur ett tyg faller,
om du aldrig har rört vid det utan
bara sett det, hur ska du då veta hur
det ska konstrueras till ett plagg.
Hantverkskunskapen är helt avgörande. Utan den hade jag aldrig kunnat göra de framsteg jag gjort inom
innovation, material och hållbarhet.
Modet skiftar. Det ligger i sakens
natur. Det borde betyda att varje
uppgång leder till ett fall. Men varken Naim Josefi, Saman Amel eller
Dag Granath är oroliga för att modebilden ska vända sig ifrån dem.
– Estetik kommer alltid förändras.
Men miljöhotet som vi står inför
kommer inte försvinna, säger Dag
Granath.
– Jag har väldigt svårt att se att
kvalitet och hållbarhet skulle vara
en övergående trend.
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En överdelssärk från
senare hälften av
1800-talet. Modellen liknar
den som Ulla Oscarsson
valde till förlaga när hon
tillverkade en egen särk
från ax till limpa.
Plagget på bilden är vävt
i olika kvaliteter, grövre
blångarn i underdelen och
finare lin i överdelen.

Timmarna
närmast huden
Ulla Oscarsson ville förstå textiliers
verkliga värde. Så hon odlade lin,
beredde det, spann, vävde och sydde ett plagg
– och mätte alla arbetsmoment på minuten.
Text Liv Blomberg Foto Håkan Liby
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»När våren kom for Ulla Oscarsson till familjens lantställe i Härjedalen,
ﬁck ett land på 100 kvadratmeter upplöjt och sådde linet i mitten av maj. ›Jag hade
ett stoppur och klockade alla moment. Men bara effektiv arbetstid, inget annat.‹«

I

dag köper de flesta av
oss våra kläder i butik eller
på nätet. Snabbt och
enkelt, kanske bara med ett
klick, skaffar vi hem en
klänning, ett par byxor
eller en snygg jacka. Det
behöver inte kosta mycket. Ett par
hundra, eller till och med mindre om
det gäller något basalt som en
t-shirt, inköpt hos klädkedjorna
med låga priser baserade på storskalig, industriell tillverkning i länder långt härifrån.
Annat var det förr. Då kostade
kläder och textilier svett, möda och
många, många timmars arbete.
I gamla bouppteckningar från
1700-talet och framåt är det påfallande hur högt textila föremål värderades, även de trasiga. I slutet av
1800-talet kunde en gammal rock av
vadmal exempelvis vara lika mycket
värd som två plogar och en harv,
eller 25 kg ost, eller två sängar och
en soffa.
– Förr visste man vilket arbete
som låg bakom ett tyg, berättar Ulla
Oscarsson, författare och etnolog.
Det var när hon skulle göra sin
första stora basutställning på Jamtli
– Jämtlands läns museum som hon
på allvar började fundera på hur
mycket tid som låg invävd i de
många textila föremålen i museets
samlingar. Hon stod i magasinet
bland stoppade yllestrumpor, hemvävda kjolar och lappade byxor och
skulle välja ut exempel som bäst
kunde visa tidigare generationers liv
och leverne.
I en låda låg en särk, en halvlång
klänning av grovt linnetyg som förr
Hemslöjd 2 · 2020

var det plagg som kvinnor bar närmast kroppen under övriga kläder.
– Och då insåg jag att jag inte visste hur lång tid det tar att göra en
särk, ett mycket vanligt plagg fram
till 1800-talets slut. Jag hade bara
en vag uppfattning om att det måste
tagit lång tid, men hur lång?
Ulla Oscarsson bestämde sig för
att undersöka saken. För att ta reda
på det behövde hon odla lin, bereda
det och sedan väva och sy själva
särken.
När våren kom for Ulla Oscarsson
till familjens lantställe i Härjedalen,
fick ett land på 100 kvadratmeter
upplöjt och sådde linet i mitten av
maj.
– Jag hade ett stoppur och klockade alla moment. Men bara effektiv
arbetstid, ingenting annat.
Det tog henne nästan 100 timmar
att göra en särk i samma modell som
hon funnit i museisamlingarna.
– Totalt beräknade jag det här till
95 arbetstimmar. Det var fler men
jag gjorde avdrag för oskicklighet.
Förr var man snabbare.
linet har varit känt för
människan i flera tusen år och var
en viktig – men arbetskrävande –
kulturväxt i Sverige innan det konkurrerades ut av bomullen. Stråna
består av hårda vedämnen som
måste bort så att de mjuka glänsande fibrerna kan frigöras. Det kallas
att bereda linet och innefattar flera
moment. För att lossa ved och fiber
från varandra behöver linet rötas på
land eller i vatten under några veckor. Sedan ska det bråkas. Ordet
säger vad det handlar om. Stråna

bryts i en linbråka så att de spröda
vedartade delarna knäcks och kan
slås bort med skäktkniv från de
mjuka fibrerna.
– Sedan kammar man linet och får
fram långa glansiga trådar, men även
trassligt lin med korta fibrer. De
senare kallas för blånor och användes förr till grövre textilier. Särken
som jag hade som förlaga var vävd
just av blångarn, berättar Ulla
Oscarsson som under 32 timmar
spann det tussiga linet till tråd på
spinnrock. Sedan följde vävning i
tuskaft, 13 timmar och slutligen 40
timmars sömnad.
– Om jag haft en lön på 100 kronor i timmen, en väldigt låg lön, så
skulle särken ändå vara värd
10 000 kronor. Så räknade ingen
förr, men man kände till och förstod värdet i något så vardagligt
som ett underklädesplagg, en särk,
säger Ulla Oscarsson.
idag känner vi sällan våra
kläders värde i våra egna kroppar
och händer. Någon annan framställer tyget. Någonstans långt borta
har en textilarbetare betalat priset
vid symaskinen. Att sy en skjorta
idag kan ta så lite som 12 minuter.
Och då ingår både knapphål och
knappar.
– Min studie är inget vetenskapligt arbete men att ha genomfört alla
de här momenten själv gör det lättare att förstå varför textilier värderades så högt förr. Och de borde värderas högre också i dag, det är ju
fortfarande stora resurser och någon
annans arbetstid som går åt till att
producera dem. 
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TILL SAKEN

BJÖRK PÅ BURK
Luren har Jan Nordkvist byggt av
granträ och klätt i näver. Den går
för 2900 kr. Just den här är 134
centimeter och därmed stämd
i Bess, eftersom det är längden
som avgör tonhöjden. Både kassen
och asken, bägge flätade i näver,
kan köpas på Svensk Hemslöjd för
2500 kr respektive 1550 kr. Upphovsmakaren är Ulla Neogard.
I samma butik säljs björkrotsfatet
som Lola Zackrisson har bundit,
för 2550 kr.

TUT I LUREN!
Nu blåser vi in våren. Snart är
tiden för att hämta näver,
ta bark och plantera om
blommorna här.
Urval Malin Vessby
Foto Anders Qwarnström

ÄTA TALL
I väntan på grönskan kan du brodera den.
1960-talskudden Bellis i linne och lingarn kan köpas som materialsats på
Svensk Hemslöjd. Pris 775 kr. Brödet är
bakat i Ullånger av Skogs-Hilda alias
Ingrid Ölund som flera gånger vunnit
pris för sitt mathantverk. Femton procent
av knäcket består av tallbark, resten är
råg, korn och vete. Kostnad 100 kr/paket.
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DEN BLOMSTERTID
I SIKTE
Blomkrukorna i lergods ovan kommer från vänster
sett från Sturehofs krukmakeri, med priserna 410 kr,
310 kr och 245 kr, därpå från Nittsjö keramik, för 300 kr
och 275 kr.Till Nittsjökrukorna ingår blankt svartglaserade fat att ställa under. Cylinderkärlen i mörkare lergods,
som inte har något hål i botten, finns på Kaolin respektive Konsthantverkarna och har gjorts av Karin Bengtsson och Kina Björklund. Pris 500 kr och 275 kr. De
kattunklädda näverrivorna med björkrotskant har Karin
Lundholm vikt och sytt. De köps på Hälsinglands
museum, för 750 kr/st. Även knivfodralen av näver
och björkrot står Karin Lundholm bakom
bakom.
100 – 150 kr/st på samma museum.

Hälsinglands museum, Storgatan 31, Hudiksvall, tel. 0650-196 01,
www.halsinglandsmuseum.se
Jan Nordkvist,Tällbergsvägen 17,Tällberg, tel. 070-866 83 64,
www.lurmakaren.se
Kaolin, Hornsgatan 50, Stockholm, tel. 08-644 46 00, www.kaolin.se
Konsthantverkarna, Södermalmstorg 4, Stockholm, 08-611 03 70,
www.konsthantverkarna.se
Nittsjö keramik, Keramikvägen 31, Rättvik, tel. 0248-171 30,
www.nittsjokeramik.se
Skogs-Hildas, Sundbrogatan 29, Ullånger, 070-634 44 16,www.skogs-hildas.se
Sturehofs krukmakeri, Sjövillan, Sturehofs slott, Norsborg, tel. 08-530 280 60,
www.sturehofskrukmakeri.com
Svensk Hemslöjd, Norrlandsgatan 20, Stockholm, tel. 08-23 21 15,
www.svenskhemslojd.com
Hemslöjd 2 · 2020
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Gökuren är utrustade med pendel
och två vikter. Den
ena driver göken
och den andra driver urverket.Tiden
kontrolleras med en
pendel som svänger
fram och tillbaka.

Ett gökur tillverkat av Christophe
Herr kostar alltifrån 1 000
till 100 000 kronor.

Favorittröjan,
stickad av garn
i olika kvaliteter som
Jennie Jakobsson själv
kardat, spunnit och
färgat av ull.
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KO-KO, KO-KO
Handsnidade gökur har tillverkats i nästan 300 år i tyska Schwarzwald,
men varför är själva göken så styvmoderligt behandlad?
Christophe Herr har hittat ett sätt att ändra på det.
Text Anna Liljemalm Foto Linn Bergbrant

det hade kunnat vara ett
hantverksmuseum. På väggarna i
den tyska bergsbyn Schonach hänger
gökur i original från sent 1700-tal.
På arbetsbänkarna trängs välanvända stämjärn, getfötter och skölpar. Färgglada planscher och svartvita skisser föreställer allt från rävar
till rådjur. Här finns också en och
annan skylt med ordningsregler.
Rauchen und jeder Gebrauch von
Feuer polizeilich verboten! Rökning
och användning av eld förbjuden av
polisen!
Mitt i alltihop står Christophe
Herr. Han är femte generationens
gökursmakare. Utrustad med ett av
alla bildhuggarjärn karvar han trä i
tystnad. Han är i full färd med att
skapa fronten till ett gökur av traditionell modell. För att få fram konturerna av en kotte skär han försiktigt
bort träflisa efter träflisa. Med jämna
mellanrum blåser han iväg dem.
Att skulptera i trä sägs vara svårare än att skulptera i sten. Stenar saknar fibrer. Christophe Herr måste alltid ta hänsyn till fibrernas riktning
när han skär. Minsta felsteg och hela
Hemslöjd 2 · 2020

alltet kan spricka. Särskilt områdena
kring kvistarna är potentiella minfält. Att använda sig av maskiner är
inte att tänka på. Han gör nästan allt
för hand. De lite större träflisorna
krullar sig som korkskruvar och seglar stilla ner på golvet. Snart framträder kottfjället i all sin prakt. Först då
tittar han upp.
– Det här är det absolut bästa med
yrket. Jag kan stå här i timmar, säger
Christophe Herr.
med svarta ringar i öronen
och undercut-frisyr påminner han
mer om en rockmusiker än om en
traditionell bildhuggare. Det hindrar
honom inte från att hålla traditionerna högt. Fortfarande använder han
mallar som hans farfar använde i slutet av 1800-talet. Många av dem är
i papp och för att mallarna skulle bli
mer stryktåliga har han duplicerat
dem i aluminium. Han har också
introducerat sin egen design. Han
tröttnade lite på björnar, rådjur och
träd och ville göra något mer tidlöst. Christophe Herr fastnade för
den gotiska stilen som faktiskt var

vanlig i området en gång i tiden.
– Jag vill inte göra för moderna
gökur. I dag görs de med Swarovskistenar och allt möjligt. Jag vet inte.
Det här hantverket har långa traditioner i det här området. Det tycker
jag att vi ska värna om, säger han.
det allra första gökuret tillverkades i grannbyn Schönwald på
1630-talet. Urmakaren hade en idé
om att man skulle kunna höra hur
mycket klockan var utan att behöva
titta. Den första planen var att
urverket skulle låta som en tupp,
men det visade sig vara tekniskt
komplicerat. Ku-ke-li-ku krävde
fyra olika toner. Ko-ko bara två.
Gökuren blev snabbt populära i
byarna i Schwarzwald-området. Det
är tyska för svarta skogen. Här fanns
gott om virke. Från början tillverkades uren av fattiga bönder som
behövde dryga ut kassorna vintertid.
Så småningom startades också träsnidarskolor i området. Klockorna
såldes av kringresande försäljare
runt om i Europa. De åkte till och
med till Ryssland och USA . Gökuren
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På de flesta gökur tittar göken bara
ut några millimeter.
Christophe Herrs
gökar kommer ut
flera centimeter och
flaxar dessutom
med vingarna.

pryddes av avancerade handkarvade
trämönster föreställande växter, djur
och hus av olika slag. Själva göken
tittade ut varje kvart och lät olika
länge beroende på tidpunkt.
Som mest har det funnits mellan
300 och 400 gökursmakare i området. Nu är de bara en handfull kvar.
I dag massproduceras gökur i länder
som Kina, Polen och Rumänien. De
traditionella hantverkarna har fått
allt svårare att konkurrera och särskilt de senaste 20 åren har många
lagt ner. Verkstaden som Christophe
Herr har tagit över är den äldsta som
fortfarande är i bruk. Golvbrädorna
knakar ljudligt när han förflyttar sig.
Både golv, väggar och tak är av trä.
Även möbler och arbetsbänkar. Då
och då ljuder ett försiktigt ko-ko från
någon av alla klockorna. Allt trä
kommer från den näraliggande skogen och favoritträslaget är utan tvekan lind. Virket måste torka i tre år
innan det går att använda.
– Det här stället var det bästa jag
visste när jag var barn. Det finns ju
knivar och trä och grejer överallt.
Jag var här både före och efter skolan. Jag har aldrig varit särskilt lockad av att kolla på teve, säger han.
christophe herr satte sin första fot i verkstaden när han var tre,
fick en egen arbetsbänk när han var
fem och skapade sitt allra första gökur när han var åtta. Under många år
jobbade han sida vid sida med både
sin pappa och farfar. Han tvekade
aldrig. För honom var det självklart
att skaffa mästarbrev i yrket.
Hans föregångare hade som mest
ett helt fotbollslag anställt i de här
lokalerna. I dag är det andra tider.
Christophe Herr tillverkar samtliga
klockor på egen hand. Varje gökur
kan ta månader att färdigställa och
en klar majoritet säljs till USA . Det
är ingen slump. Många amerikaner
var placerade i Tyskland efter
andra världskriget och köpte med sig
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Efter några snabba drag
med penseln går träet från
ljust till mörkbrunt.
Ovan: Som gökursmakare kan Christophe
Herr inte vara för högereller vänster hänt. Han
måste kunna tämja träet
i alla riktningar.
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Jacka
gjord
och
la

an »Margot«,
d i spetssöm
tunt tovad
ammull.

»Det här stället var det bästa jag visste när jag var barn. Det ﬁnns ju knivar
och trä och grejer överallt. Jag var här både före och efter skolan.«

En förfader till
Christophe Herr
grundade företaget 1868. I dag är
det den äldsta gökursverkstaden som
fortfarande är i bruk
i Schwarzwald. Han
jobbar alla dagar i
veckan, men i januari
varje år åker han och
hans fru till
Thailand för att
vila ut.
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Oliver Zinapold brukar
snida i butiken för att
visa besökare hur lång
tid det tar.

Tyska Schwarzwald
ligger nära den schweiziska gränsen.
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»Jag gillar att man har en bit trä och att slutprodukten ﬁnns där redan
från början. Innan man ens har satt i gång så ﬁnns den där inne i träet.
Det gäller bara att få fram den.«
gökur hem. Det skapade en stor
efterfrågan. Fortfarande finns
många samlare i USA .
Christophe Herr plockar ner ett av
de färdiga gökuren från väggen, tar
bort bakstycket och visar oss mekaniken inuti. Precis som på 1700-talet
är tekniken enkel. Den bygger på
samma princip som orgeln i kyrkan.
Ko-ko-ljudet skapas med hjälp av
luft som växelvis pressas genom två
olika pipor av papp.
– I början tittar man väldigt
mycket på sitt gökur. Efter ett tag
hör man det mer än man ser det.
Ljudet är viktigt! Det ska vara en
fin ton. Jag brukar ge stora gökur
större klockor, de ger ett dovare
ljud. Mindre gökur ska låta mer
gällt, säger Christophe Herr.
en annan som värnar om traditionerna är gökursmakaren Oliver
Zinapold. Han började som träsnidare i grannbyn Triberg för 33 år
sedan. De första tre åren gick han
som lärling. Därefter jobbade han
åtta år i en lokal gökursfabrik innan
han var mogen att försöka få mästarbrev i yrket. Det tog ytterligare två
år. Först efter det kunde han öppna
eget som gökursmakare.
Han tillverkar replikor av riktigt
gamla ur, men designar också helt
nya. Favoritträslaget är furu.
– Jag gillar att man har en bit trä
och att slutprodukten finns där redan
från början. Innan man ens har satt i
gång så finns den där inne i träet. Det
gäller bara att få fram den, säger Oliver Zinapold.
Han konstaterar att gökuren har
blivit både billigare och dyrare med
åren. Utlandsproducerade gökur går
att köpa för under hundralappen.
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Samtidigt finns det kunder som är
beredda att betala nästan vad som
helst. Förra året fick han en specialbeställning på ett 1,6 meter stort
gökur som nu hänger hemma hos ett
par i Michigan i USA . De fick betala
10 000 euro, vilket motsvarar ungefär 106 000 svenska kronor.
– De blev så nöjda att de har
beställt ett till gökur. Den här gången
vill de ha ett ännu större. Det kommer alltid att finnas en marknad för
gökur, men jag är rädd att den blir
allt smalare, säger Oliver Zinapold.
tillbaka hos Christophe Herr
är kottmönstret nästan färdigkarvat. Han beskriver bildhuggarverktygen som sitt viktigaste arbetsredskap och flera av dem skulle nog
klassas som antika. Längst upp på
ett av trähandtagen står det inristat
»RH «. På andra står det i stället
»KH «. Båda är gamla släktingar.
Själv har Christophe Herr inte brytt
sig om att sätta sina egna initialer
på pränt.
– Jag är yngst av alla gökursmakare, Oli är näst yngst. Och jag är inte
ung! Jag är 40. Det finns inga som vill
ta över. Det är klart att jag tycker att
det är supersorgligt. Jag och min fru
har inga barn. Allt det här riskerar att
dö med mig, säger Christophe Herr.
Han har dock inte gett upp. Han
är övertygad om att det kommer att
finnas ett intresse för de handsnidade kreationerna även framöver och
sätter stort hopp till själva göken
inuti gökuren. För att förklara vad
han menar behöver vi förflytta oss
en trappa upp. Halvfärdiga gökur
trängs på väggar och på arbetsbänkar. De ser precis ut som fågelholkar, men med två runda hål i stället

för bara ett. I det lite större av hålen
ska urverket placeras. Det övre
hålet är avsett för göken.
christophe herr plockar ner
ytterligare ett färdigbyggt gökur från
väggen och vrider fram klockan till
närmaste hel timme. En svart liten
dörr öppnas och ut kommer en gök i
ljust trä med rödaktig näbb. Den flaxar med vingarna upp och ner. Så fort
den är färdig smiter den in igen och
dörren stängs med ett diskret klick.
– Alla andra företag använder en
standardgök. Den är så ful! De riktigt
gamla gökarna hade vingar, men när
man började exportera gökuren slutade man med vingarna. Det blev för
komplicerat. Jag och en kollega har
tagit patent på en modell med rörliga
vingar. En riktig gök ska ha vingar,
göken är ju huvudrollsinnehavaren!
säger han.
För att få det att fungera rent tekniskt har han behövt justera nästan
alla sina mallar. Han måste också
ägna mycket tid åt att försiktigt karva runt dörren för att hela fågeln ska
kunna komma ut utan att slå i sina
vingar. Att det behövs råder det inga
tvivel om, menar han. Christophe
Herr är övertygad om att hantverket
måste bli ännu mer specialiserat för
att överleva. Allt som skiljer hans ur
från de massproducerade är till hans
fördel.
– Min farfar sa ofta att ingen behöver gökur. Man köper dem för att
man gillar dem och då får de kosta
vad som helst. Jag pratar med folk
i USA som har ärvt gökur från en
gammelgammelfarfar och som fortfarande används och fungerar. Så
vill jag att det ska vara. Än finns det
hopp, säger Christophe Herr. 
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SLÖJDA HEMMA

Drömmen
om våren
Varför köpa krukor att så i när du kan
göra egna av tidningspapper? De blir
stadiga, billiga och är lätta att göra.
Text Cecilia Ljungström
Foto Per Björklund

Nu drar odlingssäsongen igång.
Då kan det vara bra att kunna vika
funktionella och stabila krukor av
tidningspapper, perfekta att använda
vid förkultivering av växter. När du
väl fått in tekniken går det snabbt att
göra många och det blir lätt att fröså
växter till både balkonglådor och trädgård. När plantorna är stora nog att
planteras ut kan du plantera hela
krukan om du vill.

GÖR SÅ HÄR:
Börja med att leta fram en flaska eller
en burk med samma diameter som du
vill att krukan ska ha. Jag använder en
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gammal saftflaska, men det går också
fint att till exempel ta en ölburk. Konservburkar kan vara lite knepigare
eftersom de ibland kan vara svåra att
få loss på slutet.
Bild 1 och 2. Ta gårdagens tidning
och ryck loss mittuppslaget. Vik ner
överkanten ca 15 cm och vik upp underkanten så att den ligger ovanpå.
Bild 3 och 4. Lägg flaskan utmed
kortsidan på tidningspappret. Pappret
ska sticka ut ungefär två tredjedelar av
bottens diameter. Börja rulla pappret
runt flaskan samtidigt som du viker in
pappret under flaskan. Inviket ska ligga

nära bottens mitt och tänk på att göra
ett tydligt veck innan du rullar vidare
med flaskan.
Bild 5. Vik flera veck. När allt papper
är upprullat och invikt tar du den sista fliken och petar in den under ett av
de tidigare vecken. Krukan är ännu inte
helt stabil så håll i den samtidigt som
du nu drar ut flaskan.
Bild 6. Res upp krukan och vik ner
den övre kanten två gånger. Dra lite
i kanten för att snygga till den. Nu är
krukan klar!
Lycka till!
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»När du väl
fått in tekniken
går det snabbt
att göra många
och det blir lätt att
fröså växter till
både balkonglådor
och trädgård.«
1.

4.
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2.

3.

5.

6.
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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 människan, huset och miljön.

avjord.se

0585-241 37

av ord
TRÄKNOSAN’S
HANTVERK & DESIGN
Ateljéadress: Boda 266 • 840 13 • Torpshammar
Tel: 073-9372351
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BUTIK EN FÖR SLÖJD OCH HANTVERK

Webbutik craftedbyhand.se hej@craftedbyhand.se @craftedbyhandse

LAMPOR

LJUSSTAKAR

KNIVAR

TRÄHANTVERK

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

BUTIK VERKSTAD UTSTÄLLNINGAR KONFERENS

För dig som vill göra en egen keramikrunda, handla
en vacker present – eller bara ta en konstpaus.

Hantverkskurser inom keramik, textil och trä/möbel

www.grebbestads.fhsk.se

KERAMISKT

CENTER
H Ö G A N Ä S

www.keramisktcenter.se
Gärdesgatan 4B, Höganäs
Tel 042-33 01 80

tobokurserna
2020/2021
NYCKELHARPA
FOLKDANS
FIOL
SÅNG
Ettåriga kurser
Distanskurser
Kortkurser

www.esitobo.org

MAKTSPEL
Var tredje kvinna i världen utsätts
för våld eller övergrepp under sin livstid.
Det är aldrig hennes fel.
Du kan vara med och stoppa våldet.
Bli månadsgivare på kvinnatillkvinna.se
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HEMSLÖJDEN I SKÅNE
hemslojdeniskane.se

öppet
tis–fre 11–18
lör 11–15

UTSTÄLLNINGAR
21 mars–30 maj
HANNAH STREEFKEERK
27 juni–5 sept
KARIN FERNER

SOMMARKURSER
BRODERA FRITT PÅ YLLE
Karin Derland • SKÅNSK
KONSTVÄVNAD Gunvor
Johansson • YLLEBRODERI
Eva Berg • FOLKLIGT
SILVERSMIDE Louise Vitas
FLÄTA PILKORGAR Steen
H Madsen • SVARVNING
Åke Landström • SPINN DITT
EGET GARN Stefan Moberg
BOKBINDNING Eva Hejdström
FLÄTA I NÄVER Emma Dahlqvist
STOPPA & LAPPA DIG GENOM
DIN GARDEROB Katarina Evans
VERKTYGSKURS Ramon
Persson • FLAMSKVÄVNING
Marianne Asp • SLÖJDA EN
PALL, BARN & VUXEN Mikael
Liljeqvist • TÄLJ TILL KÖKET
Niklas Karlsson
HEMSLÖJDEN I SKÅNE
Landskrona gamla stationshus
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www.frustrid.se
kurser

webbutik

WANJA
DJANAIEFF
Utställning 9 maj–30 augusti 2020

galleri

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

Marabouparken konsthall
Löfströmsvägen 8, Sundbyberg
www.marabouparken.se

Inspireras på
Västerberg
Träslöjd och smide

V i h ar
urser!
sommark

Textilkurser, distans, halvtid
- Broderi
- Stickning

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

- Yllebroderi
- Textilt återbruk

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

ƵŚŝƩĂƌŽƐƐƉĊǁǁǁ͘ŚǇǀůĂƌ͘ƐĞ
Rubank Verktygs AB 08-724 75 10

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

Västerbergs folkhögskola

Lär dig smi
smida
Från järn till egen smidd yxa,
xa, kniv eller n
något annat.
Skaffa dig kunskap i smidesteknik, härdning,
härdnin
rd
slipning och
smidets unika mystik och forms
formspråk.
Kurser under 2 till 5 dagar
agar med boende
boend och mat.

Lär d
dig by
b
bygga
Studera med
studiemedel
från CSN

Skapa med hjälp
älp av kombinationen
n av modern
mo
småskalig
sågteknik
eknik och traditionella
ek
lla verktyg.
verk
ve
En traditionellt
llt knuttimrad
knuttim stuga
ga eller
eller ett
e korsvirkeshus
med stolpverkskonstruktion.
m
nstruktio
nstrukt
Kurser under
nde 2 till 5 dagar med
edd boen
bboende
oen och mat.

Kurser
er vid
d Gränsf
Gränsfors Bruk i Hälsing
Hälsingland
Läs mer på

ingesund.se

I samarbete med Gårdar i Nordansti
Nordanstig AB

gransfors.com
s.com

courses@gra
courses@gransfors.com

craft

Butiken med hållbar formgivning

Hem & inredning
Kläder & accessoarer
Kavat, Jordnära, Iris hantverk,
Nordiska ullmärken, Swedish stockings,
Växbo lin, Ekelund, Borreboda keramik,
Form - a nomad design studio, mm.

WEBSHOP

WWW.FORMCRAFT.SE

GUDRUNS ULLBOD
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susanne.mellgren@gmail.com |

@gudrunsullbod

www.gudrunsullbod.com
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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

www.gotlandsfolkhogskola.se

P ÅR
MÅLE
Det finns många anledningar att välja linoljefärg. Linoljefärg är en ren
naturprodukt utan mystiska lösningsmedel. Bara linolja och naturliga pigment.
Den är följsam, täckande, ger en vacker yta och har använts och fungerat på
våra hus i flera hundra år.
Vår bok om linoljefärg innehåller allt du behöver veta för att lyckas med ditt
måleriprojekt. Den är en handbok som även innehåller inspiration, klassiska
kulörkombinationer, praktiska råd, våra kulörkartor och berättelsen om den ungee
konstnären som startade en väldigt speciell färgfabrik i skånska Genarp.
Köp boken och din linoljefärg på www.ottossonfarg.com

13 juni 31 oktober
2020
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NU SÖKER VI

L Ä R A R E I:
KERAMIK
ME TALL
I LLUS TR ATI O N
TECKNING OCH MÅLERI

Läs mer på
nyckelviksskolan.se

Sista dag för ansökan
ons 15 april kl 23. 59

VÄLKOMMEN TILL TANT KOFTA

Liten butik med kaffeservering ute på landet strax norr
om Göteborg
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ZHEEVKRSRFKDNWXHOOD
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ZZZWDQWNRIWDVH
,QVWDJUDPWDQWNRIWD

HÄNDER I SVERIGE

72

Virserum
Mäktiga maskan
En stickad och
virkad värld
Virserums konsthall
2 februari —
29 november
»Vi är många som sätter oss ner, tar
fram garnet och trär en maska på ett
par stickor eller på en virknål. Vi gör
det i våra mörkaste stunder, vi gör
det när vi vill sprida glädje. Med
maskan kan också budskap spridas
som ett mjukt sätt att säga ifrån.
Maskans värld är till för oss och där
är allt möjligt.« Så skriver Virserums konsthall om utställningen
som visar verk av stickare och virkare från hela landet. Förra året
skickade konsthallen ut en öppen
inbjudan att delta. De sökte särskilt
exempel på mönster, maskans makt
och möjligheter. Alla som skickat in
har fått minst ett bidrag utställt så
resultatet kan förhoppningsvis ge en
bild av var maskan står idag.
www.virserumskonsthall.com

WANJA DJANAIEFF, »RAND« OCH ANNA-LENA EMDÉN, »BLOMMA« (FÖR ALINGSÅS), 1969

Studio Supersju visar vävar från de
dryga tre år som gått sedan gruppen
startade. Genom sina skiftande
uttryck vill de visa på vävningens
vidd. Till de nyare verken hör
Blommande, förmultnande av Vega
Määttä Siltberg – en skir trasrya på
gles linnebotten.
– Jag inspirerades av vanitasmotiv från 1800-talet – vissnande
blommor som ska påminna om
livets förgänglighet, berättar hon.
Inspirationen syns både i färger och
material:
– Botten är vävd i oblekt lingarn,
ett naturmaterial som kan förmultna och inte skadar naturen. Ryaknutarna är gjorda av sjalar och
blusar som jag köpt på second hand.
De flesta är i polyester – ett material
med låg status som förknippas med
slit och släng, men som aldrig kan
brytas ned och bli del av naturen.
www.vnmuseum.se

DETALJBILD AV MARIA YVELLS VERK 1 0 9 5 DAGAR. FOTO: VIRSERUMS KONSTHALL

BLOMMANDE, FÖRMULTNANDE AV VEGA MÄÄTTÄ SILTBERG. FOTO: CAMPHER IMAGE

Härnösand
Vävgruppen
Studio Supersju
Vävningens bredd
och spets
Västernorrlands
museum
21 mars — 30 augusti

Sundbyberg
Wanja Djanaieff
Ett brokigt designliv
Marabouparken
9 maj — 30 augusti
Wanja Djanaieff är en av Sveriges
mest inflytelserika textilformgivare.
I sommar hyllas hon med en stor
retrospektiv utställning och ny bok.
Kerstin Andersson Åhlin har
samordnat projektet:
– Det som fascinerar och imponerar på mig är mångfalden, inte bara
i hennes mönster utan också i hennes intellekt. Hon är så jäkla smart!
Det har jag slagits av många gånger,
säger hon.
Wanja Djaniaeff har bland annat
varit designchef vid NK och Strömma Sweden och designat kläderna
till Sveriges OS -trupp 1972.
– Det är en otrolig igenkänning på
många av hennes mönster. Men
Wanja själv, människan bakom, är
inte alls lika känd som mönstren.
Det är dags att ändra på det nu,
säger Kerstin Andersson Åhlin.
www.marabouparken.se
Hemslöjd 2 · 2020
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I den prunkande oasen Siwa, långt
ut i Egyptens öken, har kvinnor
under århundraden fört vidare
urgamla kunskaper om broderi som
skydd mot öknens faror. De invecklade mönstren har förr ansetts utgöra ett effektivt försvar mot både elaka väsen och avundsjuka blickar.
Idag har broderiet förlorat en del av
sin äldre innebörd, men symbolerna
och deras benämningar ger fortfarande en inblick i en magisk idévärld med rötter i Nordafrikas
nomadkulturer. I utställningen visas
flera broderade dräkter och accessoarer från Siwa ur Världskulturmuseernas samlingar. De berättar om
betydelsen av fåglar, spindlar och
saxar. Och om kragar med förmågan att lura bort onda andar.
www.varldskulturmuseerna.se

I sista delen i Hälsinglands museums
utställningsserie om folklig dräkt har
turen kommit till linnet. Hälsingelin
var en gång en efterfrågad vara och
dess goda rykte nådde långt utanför
landskapets gränser. Odlingen och
produktionen engagerade en stor del
av befolkningen och gjorde tydliga
avtryck i hur man klädde sig. Här
visas allt från nattkappor till brudgumsskjortor, tillverkade av landskapets bondehushåll.
www.halsinglandsmuseum.se

HEMSLÖJD
TIPSAR
om saker du kan
se och göra.
Redaktör
Maria Diedrichs
maria.diedrichs
@hemslojd.se
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THRON ULLBERG

För sjätte gången anordnas Spring
craft, en helg till smidets ära med
föreläsningar, demonstrationer och
prova på-smide för barn. Årets tema
är verktygssmide. Både nybörjare
och vana smeder är välkomna.
Besökare kan förkovra sig i till
exempel mönstervällning med Per
Alnaeus och meteroritsmide med
Magnus Jönsson eller bekanta sig
med myrmalm och yxor. Under lördagen är smedjan öppen för alla
barn som är stora nog att nå upp till
städet.
– Från sju-åtta år kan nog vara
lagom. Vi är med hela tiden och det
finns skyddsglasögon att låna, lovar
Rikard Ahlin, en av arrangörerna.
– Intresset har varit stort i år, så vi
hoppas på många besökare.
www.hemslojden.org/forening/
foreningen-spring-craft/

Stockholm
Magiska mönster
Broderier från Sahara
Medelhavsmuseet
Tills vidare

FOTO: HÅKAN LIBY

DETALJ AV BRUDKLÄNNING, KÖPT I SIWA 2017. FOTO: BEATRICE TÖRNROS/VÄRLDSKULTURMUSEERNA

MAGNUS JÖNSSON SMIDER. FOTO: JESPER KLEMEDSSON

Trollhättan
Spring craft
Smidesbiennal
Nohab
22 — 24 maj

Hudiksvall
Linneplaggen
i linlandet
Särkar och skjortor
ur samlingarna
Hälsinglands museum
18 januari — 29 augusti

I NÄSTA NUMMER

Inspiration
Lagom till sommaren tar vi tag i lusten.
Hur sporras slöjdglädjen och vad
tänder stjärnorna?
Ute 27 maj.

Följ med hem till
Wanja Djanaieff!
FOTO : LENA
KATARINA
JOHANSSON
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Med stygn, applikationer och
skarvsöm får det älskade formspråket vi minns från porslin,
mattor och tyg ett nytt liv. Nya
favoriter med inspiration från
1950- och 1960-talet tar plats
på kuddar, väskor, halsband,
knappar och annat. Påhittigt,
lekfullt och vackert!
Av Carina Olsson. Foto Thomas Harrysson
Häftad, 48 sidor, ca.pris 165 kr

– utkommer i maj
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hemslojdensforlag.se

HEMSLÖJDENS FÖRLAG
Åsögatan 122, 116 24 Stockholm
www.hemslojdensforlag.se
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Nordens centrum för lärande inom slöjd
och hantverk sedan 1923
Slöjd och hantverk - form och kultur
En konst- och kulturutbildning på 1-3 år med
inriktning smide, sömnad, trä och väv.
Du får gedigen kunskap om material, verktyg
och hantverkstekniker i kombination
med formgivning, entreprenörskap och
utställningsarbete.
Sök senast 15 april - start i augusti!
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Ä

Kontakt
www.saterglantan.se
info@saterglantan.se
0247-645 70
@saterglantan #sätergläntan
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