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»Jag vill knocka alla 
med hur mycket  

mönster som helst.« 
Wanja Djanaieff sätter 

färg på världen.

Hylla hasseln
Proffsens kom igång-tips

Killen med kilt
Otippade stygn på jobbet

Kantha mera
Sommarens blombroderi

Ett fönster mot himlen
Tälj en tuta!

En fågel av en fjäder. 
Tryckt 1968 på Alingsås 

bomullsväveri.



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 en
ung konstnär som startade en väldigt speciell färgfabrik i skånska Genarp.

Köp boken och din färg på www.ottossonfarg.com!

299 kr

www.ottossonfarg.com
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Nordens centrum för lärande inom slöjd
och hantverk sedan 1923

Slöjd och hantverk - form och kultur

Du får kunskaper om material, verktyg

och hantverkstekniker i kombination

med formgivning, entreprenörskap och

utställningar. Unikt lärande om hela

processen där hållbarhet är en självklar del

av utbildningen. Du väljer inrikting smide,

sömnad, trä eller väv. Utbildningen är på 

heltid och berättigar till studiemedel från
CSN.        

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

© Slava Druk
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Klänning Ester Magnusson
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Stol Jonas Wallin



Inspiration!
Ibland flödar den över, 
ibland är den som bort-
blåst. Låt oss sätta fart 
på lusten, kavla upp 
ärmarna och fånga  

skaparkraften! 
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MEDARBETARE

fredrik jalhed 
… är hopplöst förälskad i fotografi. 
Kanske är det därför som Hemslöjd 
anlitar denne Göteborgsbaserade fri-
lansfotograf så ofta – flera gånger bara 
i det här numret. Dessutom gillar han 
slöjd.

– Jag fick min första morakniv av 
morfar när jag var 5 år och skar mig i 
tummen direkt.  Sen dess har jag täljt  
i svampskogen.

I fjol somras var det annars pilbågs-
bygge som lockade. Helst platta »flat-
bågar« gjorda av ene från svärföräld-
rarnas trädgård. Svårast var att hitta  
ett tillräckligt rakt ämne, konstaterar 
han i efterhand.

– Jag snöade in lite, hehe. Den manin 
kommer sannolikt återupptas nu i  
sommar, säger han nöjt. 
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anna liljemalm
… är frilansjournalist och skriver om 
allt från odling och samhällsfrågor till 
hantverk. Ofta i Hemslöjd. Nyligen 
kom hon ut med en bok om fröer, mat 
och klimatförändringar. Den senaste 
tiden har hon därför gjort en hel del för 
första gången. Blivit intervjuad i tv,  
till exempel. 

Överraskande nog, kanske, inne- 
håller hennes yrke slöjdmoment.

– Som skrivande journalist går det  
åt en hel del block och köpeblock känns 
lite som fusk? Dessutom är jag ganska 
petig med att blocken ska ha rätt storlek, 
snyggt omslag och inte vara linjerade. 
Nästan alla köpeblock är linjerade, det 
förstår jag inte vitsen med. Så jag gör 
dem själv. Det är skönt. Det går sakta, 
det är inte så mycket annat som gör det. 

jonatan malm  
… jobbar halvtid som hemslöjds- 
konsulent och övrig tid som frilansande 
slöjdare »i bred bemärkelse«, som han 
säger. 

– Jag knyter upp en större del av min 
identitet på just slöjd än vad som kan-
ske är vettigt, men jag tycker ju upprik-
tigt att det är väldigt skoj och revolutio-
närt. Slöjd är ett levande bevis på att en 
annan värld är möjlig!

Senast skolade han om tomatplantor, 
skrädde stormfällda furor och täljde 
vulgofolklorostiska krulligheter. 

Han har också gjort det här numrets 
Slöjda Hemma. 

– Sådana primitiva tutor är egent-
ligen en rätt gammal kärlek. Jag tänker 
att de manifesterar begreppet otyst  
kunskap så bra.



Marabouparken konsthall  
Löfströmsvägen 8, Sundbyberg

www.marabouparken.se

Utställning 6 juni–20 december 2020

WANJA  
DJANAIEFF

Välkommen till ett eldorado där lust, inspiration och 
hållbara perspektiv står i fokus! Besök vår butik, få 
gratis rådgivning eller upptäck sommarens utställning 
om byggnadsvård som exempel på cirkulär ekonomi.

Verksamheten är en del av 
Västra Götalandsregionen.
vgr.se/kulturutveckling

Läs mer på

slojdochbygg- 

nadsvard.se

HÅLLBART

KUNSKAP

HANTVERK
& KREATIV

Sök Textilt Hantverk
på morafolkhogskola.se
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LEDARE

det är något  med tunga tider. 
Jag vet att jag berättat om Island 

förut, men jag gör det igen, det 
exemplet är talande. När bankerna 
kraschade där 2008 och många fick 
gå från hus och hem, då gick det 
plötsligt rekordbra för vissa före-
tag. På Ístex, öns stora spinneri, 
hade ekonomerna länge skakat på 
huvudet och diskuterat konkurs. 
Men finanskraschen förändrade 
allt. När mörkret lade sig över ön 
började det stickas i stugorna på ett 
sätt som ingen sett maken till i 
modern tid. I Ístex fall tredubbla-
des intäkterna mellan 2008 och 
2010.

Jag tänker på dagens Sverige. 
Här sprids ett virus som kan göra 
människor dödligt sjuka och som i 
förlängningen ödelägger företag 
och livsverk. För många är kata-
strofen ett faktum. 

Och med ens är efterfrågan på 
garn enorm. 

Idag (det är slutet av april) ägna-
de jag förmiddagen åt att mejla och 

ringa runt till garnbutik på garn-
butik med försäljning över nätet 
och rösterna som mötte mig svara-
de i kör: »Vi ser en stor ökning av 
försäljningen«, »För material och 
materialsatser går kurvan spikrakt 
uppåt«, »Beställningar på över ett 
kilo ökar«, »Jag har aldrig sålt så 
mycket som nu«. 

 
det är något  med att ha något 
för händerna. 

Det är något med att – skapa.
I mina matbutiker tar jästen ide-

ligen slut numera. Allt fler vill baka 
sitt bröd. På radion hör jag rappor-
ter från byggvaruhus. Högsäsong, 
säger butikschefer. »Succéförsälj-
ning.« När hemslöjdskonsulenter i 
Västra Götaland tillsammans med 
lokala slöjdföreningar nyligen bjöd 
in till en broderiutmaning, beskrev 
konsulenten Sara Degerfält hur 
hon räknat med tio deltagare och 
hoppats på hundra – men häpet 
sett anmälningarna välla in i hund-
ratal och åter hundratal.  

Trösterikt ändå
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ett virus kan sätta stopp för 
mycket. Det vet vi nu in på bara 
skinnet. Men »vår kreativitet kan 
ingen ta ifrån oss«, sa samma hem-
slöjdskonsulent senare i podden 
Handgjort.

Det är trösterikt.
När många av oss plötsligt står 

med tomma timmar att fylla, när  
vi med ens fått tid över till att 
begrunda ett och annat, då väljer  
vi att plocka fram nålen, kniven, 
stickorna, hammaren och mjölet. 
Vi köper plötsligt mindre färdig-
bakat, vi vill ha jäst. Vi blir inte  
passiva. Vi skapar nytt. 

Det är hoppfullt.
 

Jag hoppas att ni har det bra!

 
Malin Vessby, 
chefredaktör

Sommarerbjudande enbart till prenumeranter! 
Vi vill tacka våra trogna läsare! 

Du som prenumererar erbjuds nu 
ett paket med vårt pinfärska teknik-
häfte Brodera retro  + en färgspra-
kande materialsats till ett nålbrev till 

kraftigt reducerat pris.
Materialsatsen innehåller kläde, 

linnetyg, bomullstyg, brodergarn och 
nål. Modellen är hämtad ur det nya 
häftet, där brodösen Carina Olsson 
omsatt några av våra mest älskade 
retromönster från porslin och textil-
ier till inspirerande broderi. Erbju-
dandet gäller så länge lagret räcker.

Läs mer på: 
www.hemslojd.se/kampanj 
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HEMSLÖJD 
TIPSAR

Nyheter från hem-
slöjdsvärlden, 

hantverksområdet 
och formfronten.

Redaktör
Liv Blomberg

liv.blomberg
@hemslojd.se

PÅ GÅNG

på våra egna garner och göra lite 
mindre jobb åt andra. 

Det är främst den småskaliga 
lönespinningen som företaget kom-
mer dra ner på. Men textila ateljé-
er och andra som behöver speciellt 
garn kommer fortfarande att kun-
na få det från Dala-Floda.

– Vi vill vara ett laboratorium. 
Ofta kommer kunder som vill göra 
något specifikt och det hjälper vi 
gärna till att ta fram, säger Roger 
Bush och passar på att tacka alla 
som visat sitt stöd under den tid 
som produktionen legat nere.

– Det har inte rått brist på folk 
som erbjudit sig att hjälpa till. Det 
känns jättepositivt att starta igen.

Det anrika ullspinneriet Wålstedts 
i Dala-Floda spinner igen efter 
att verksamheten försattes i kon-
kurs för ett och ett halvt år sedan. 
Roger Bush driver det vidare med 
bland annat sin son James Bush. 
Han är tacksam över att kunna 
starta igen. 

– Ullkontoret på Gotland hjälp-
te oss genom att köpa loss spinne-
riet när vi tvingades lägga ner. Allt 
står kvar som vi lämnade det och vi 
kommer kunna köpa tillbaka det. 
Ibland har man tur i livet med goda 
människor runt omkring sig. 

När verksamheten nu dragit 
igång igen är det mesta sig likt. 

– Vi kommer att ha större fokus 

Det melerade Vålberg-
garnet kommer  

fortsätta spinnas. 
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WÅLSTEDTS SPINNER IGEN



PÅ GÅNG

Hallå där Lotta Sjöberg, illustratör, serietecknare  
och brodös:  Varför broderar du coronavirus? 

– Det är terapeutiskt att behandla jobbiga grejer genom 
hantverk. Det flyttar koncentrationen till något konkret  
som går att slutföra och är lustfyllt och hälsosamt. 

– Jag brukar kommentera samtiden både som tecknare  
och brodös. Jag har en sån ingång till skapandet och vill 
berätta om det som händer genom olika tekniker och medier.  
Vad får dig att välja just broderi?

– Det finns en omsorg i det långsamma som jag tycker om. 
Det är något lockande med det ineffektiva och olönsamma. 
Att brodera är ett sätt att vara utanför det ekonomiska  
systemet. Jag kan göra det även om samhällssystemet  
rämnar. Min kreativitet raseras inte för det. 
Hur gör du? 

– Jag googlar corona och då kommer det upp  
bilder av viruset som jag avbildar. Jag har gjort  
alla broderierna på samma tyg, så nu är det som  
om jag hade nyst i en stor näsduk.  

– Jag syr på vad som helst, även tyg av dålig kvalitet.  
Det är viktigt att ta hand om de resurser som finns.  
Att förädla det som inte är värt något och att  
laga en sladdrig HM-tröja med korta fibrer och  
noppor; jag känner kärlek till den handlingen. 
Vad har du fått för reaktioner?

– De flesta tycker det är jättefint. Det är värdefullt att  
visa att det går att bearbeta det hemska och göra något 
vackert av det. Men det finns också de som tycker att det  
är osmakligt att göra något vackert av det här. Men det är 
väl konstens uppgift att ställa de frågorna; vad får vi göra 
med otäcka saker, vad får man skämta om, vad får man 
göra med döden? 

Hallå där 
lotta

sjöberg

Hallå där 
Lotta

sjöberg

Hallå där 
lotta  

sjöberg

Lotta  
Sjöberg,  

broderande 
illustratör.

Förstygn och 
franska knutar.

»Mest syr jag 
bara upp  
och ner.«
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HÄCKLA
Att häckla är både verb och sub-
stantiv när det kommer till lin-
beredning. Linet häcklas när det 
dras över en häckla, en bräda med 
grova spikar som fungerar som en 
gles kam. Fibrerna parallelliseras 
och rensas från vedrester och  
blir mjuka och glänsande.  

Fiskeredskapet häckla består  
av en lina med flera krokar och  
en tyngd i ena änden. Det används 
för att fiska strömming och 
makrill. 

Att häckla någon betyder också 
att håna, reta eller förlöjliga  
personen.  
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När linda rönnlund  för några år sedan  
stötte på tekniken nålfiltning, eller torrtovning  
som det också kallas, blev hon fast. 

– Det är så enkelt! Man tar ull och nålar och  
sätter igång. Det behövs ingen förberedelse och 
knappt någon städning. Allt kan göras med ett och 
samma material, säger Linda Rönnlund som tovar 
sina dockskulpturer hemma i lägenheten i Solna.  

– Folk beställer porträtt av sig själva eller släk-
tingar. Jag gör även karaktärer ur filmer och tv- 
serier och fritt ur fantasin. 

Många fascineras av figurerna och de som inte  
själva filtar har svårt att förstå hur den fluffiga 
ullen kan bli fast och formbar. 

– Jag kunde inte heller mycket om ull i början  
men har prövat mig fram, säger Linda Rönnlund 
och beskriver hur »rätt« ull ska kännas:  

– Lite sträv. Den ska inte vara så gosig och mjuk  
att man vill ha den mot kinden. 

Framöver hoppas hon få ställa ut fler skulpturer 
och skapa nya.  

– Jag skulle gärna göra en docka med rörliga 
leder. Det skulle vara spännande att pröva och kan 
bli läckert. 

Skulpturen Cross-
roads, 42 centimeter 

hög. Material:  
filtad ull. 

Linda Rönnlund

PÅ GÅNG
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HEIDI ANDERSSON, armbryterska, f d elit- 
idrottare, numera planetskötare som tillsammans 
med sin man Björn Ferry siktar på att bli helt  
fossilfri år 2025. 

– Farmor Elsas flinka fingrar som visar, jag som nyfiket 
lyssnar och försöker se hur hon gör med ullen, rötterna,  
nävret, garnet, skinnet, det är hemslöjd för mig.

Jag vill så gärna lära mig allt och hon är källan till  
kunskapen med sina 8 8 år.

Men det är också dofterna i ladugården som är ombyggd 
till snickarverkstad (det var där vi började träna armbryt-
ning). Minnen av att här satt farfar Tore och gjorde kåsor, 
skålar, slevar, den lilla vävstolen som jag fick i julklapp och 
gunghästen som jag fick på min 2-årsdag. Jag hann bara 
vara med och lära mig en del innan farfar lämnade oss. Kvar 
finns alla silkeslena alster som jag ömt kommer att vårda 
och gunghästen kommer generationer att kunna leka med.

Mitt STORA starka hållbarhetsengagemang  
kommer framförallt från min farfar.

Vad är hemslöjd  
för dig?
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På Öland driver malene langborg  världens enda 
brickbandsmuseum och har utnämnt 2020 till brick- 
bandens år. 

– De förtjänar att lyftas fram. Därför startade jag 
museet, säger hon.

Brickband är dubbla textila band, ofta broderade.  
De användes till att hänga serveringsbrickor i från 
1920-talet fram till 1980-talet. 

Nu vill Malene Langborg göra dem till en modern inred-
ningsdetalj och menar att det mesta ser fint ut i ett brick-
band; musikinstrument, tidningar, dynor eller böcker. 

Hon har skrivit till Institutet för språk och folkminnen 
om att brickband bör räknas som immateriellt kulturarv. 

– Men då behöver det vara en levande tradition. Så jag 
vill uppmana alla att använda sina brickband och gär-
na skicka bilder till museet på sådana som ni gjort eller 
använder på nya sätt. Då skulle jag bli jätteglad. 
Brickband Museum har öppet alla dagar om året.  
Det är bara att ringa för en visning. 

BRICKBANDENS 
TID ÄR NU! 
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Rocken räknas som ett grundskydd. Den kan 
tvättas i 90 grader och användas många 
gånger. Den är knälång och ärmen har en 
mudd som man kan dra skyddshandskar över. 

PÅ GÅNG

under våren  har det rått brist 
på skyddsutrustning i hela värl-
den. När inköpsansvarig på Eslövs 
kommun insåg att hon inte skul-
le kunna få tag i de skyddsrock-
ar som äldrevården behövde vän-
de hon sig till Hemslöjden i Skåne 
för sömnadshjälp. I grannkom-
munen Höör hade en textilslöjds-
lärare tagit fram ett lättsytt möns-
ter som fått godkänt av medicinskt 
ansvariga. De hade också fått kon-
takt med en firma i Höör som ställt 
om sina maskiner för att skära ut 
mönsterdelarna. Det som nu sak-
nades var folk som kunde sy. En 
daglig verksamhet i Höör kun-
de bidra med ett femtontal rock-
ar om dagen. Totalt behövde de två 
kommunerna 650 rockar, helst på 
momangen. Här kom Hemslöjden 
in i bilden. 

– Våren brukar vara späckad 
med program men nu är det mes-
ta inställt så jag kunde få loss tid att 
samordna det här, säger hemslöjds-

konsulenten Anna-Lisa Persson. 
Hon fick samtalet på en tisdag 

kväll. På onsdag morgon satte hon 
igång. 

– Vi gick ut i sociala medier och 
frågade efter folk som kunde hjälpa 
till att sy. Vi fick ett enormt gensvar 
på en gång. 

 
sex dagar  efter att hon fått sam-
talet var de första materialpake-
ten på väg ut. Efter en och en halv 
vecka hade material till 440 rockar 
delats ut och de första färdiga rock-
arna var redan levererade. Med-
an somliga kritiserat att kommu-
nen inte hade ett större beredskaps-
lager, vill Anna-Lisa Persson vända 
på frågan.

– Varenda kommun kan inte ha 
jättelager av allt. För nästa kris 
kommer inte att vara en pandemi 
utan något helt annat. Det som är 
riktigt bra beredskap är att ha en 
kunnig befolkning som har tillräck-
ligt stor tilltro till samhället för att 

vilja hjälpa till i en kris. Det spelar 
ingen roll hur många traktorer man 
har om man inte har någon som kan 
köra traktor. Det behövs alltid kun-
nigt folk. Och det får man genom 
slöjd. Att lösa ett problem med de 
material man har omkring sig – det 
är själva kärnan i slöjden. Ett för-
berett samhälle är ett samhälle som 
har ett slöjdtänk, säger hon. 

material delas  ut i paket om 
tio och de frivilliga har en vecka på 
sig att leverera. Vissa av dem har 
åtagit sig fyra eller fem paket. En 
stor del av materialet har körts ut 
till personer som är i självisolering.

– Jag tror att det är jätteviktigt 
att människor får känna att de har 
ett värde även om de är permitte-
rade eller tillhör en riskgrupp. Vi 
behöver det. Sjuttioplussarna har 
jättemycket att bidra med. Genom 
att sy rockar får de visa det. Det är 
faktiskt också viktigt, säger Anna-
Lisa Persson. 

HEMSLÖJDEN 
I SKÅNE SYR 
SKYDDS- 
ROCKAR
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flera länder  uppmanar sina 
medborgare att bära hemgjorda 
munskydd när de rör sig ute. I Island 
där textilkonstnären Ýr Jóhannsdót-
tir lever finns inget sådant krav.

– Att sticka munskydd blev snara-

re ett sätt att hantera sysslolösheten 
när vardagslivet stängde ned, sam-
tidigt som jag inspirerades av det 
här nya objektet som plötsligt dykt 
upp i min omgivning. Sedan jag 
gjort det första vill idéerna inte sluta 

att poppa upp i huvudet så jag bara 
fortsätter sticka fler, säger hon. 

Om de skyddar mot virus vet hon 
inte men kanske är de tillräckligt 
läskiga för att få folk att vilja hålla 
avstånd. 

FORTSÄTT HÅLLA AVSTÅND!
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Reaktioner
Tack alla som skriver till redaktionen. Här publicerar vi ett urval  
av breven. Fortsätt gärna att höra av er om allt som rör hemslöjd. 
Denna gång lottar vi ut det fina teknikhäftet Brodera retro från  
Hemslöjdens förlag. Skriv till : Hemslöjd, Åsögatan 122,  
116 24 Stockholm eller redaktionen@hemslojd.se

Hej Redaktionen, 
Jag heter Calle, är 66 år och 
»missionär« i Kongo-Brazza-
ville. Idag när hela världen 
talar om Corona, när det 
beslutats att våra idrotts-
volontärer omedelbart skall 
åka hem till Sverige och att vi 
»äldre« missionsarbetare får 
välja om vi vill åka eller stan-
na…  idag snubblade jag på 
nätet över den fantastiska 
artikeln om mattvävaren i 
Ragunda. Otroligt! Genast 
skapade jag mig ett konto på 
er webbplats och nu har jag 
läst flera artiklar om mattor 
och trasmattor. Sådana väv-
de jag när jag på 7 0-talet var 
ungdomsledare i Götlunda i 
Närke och inneboende hos en 
textillärare. De mattorna 
fanns i hustruns och min för-
sta lägenhet. Nu ligger de i ett 
förråd i Halmstad.

Hur som helst…TACK för 
härliga historier om skapan-
de människor. Här i Brazza-
ville, avser jag skapa nya 
möbler av gammalt virke. Trä-
slagen är akacia, wenge och 
järnek. Stenhårda träslag 
som inte termiterna rår på.  
Av gamla trasiga möbler från 
missionsstationer på den 
kongolesiska landsbygden, 
fönsterramar från gamla 
kolonialbostäder avser jag 
göra nya möbler. Min »ateljé« 
är under uppbyggnad, ritning-
ar gör jag på ledig tid.  När 
terminen vid universitetet, 
där jag är lektor i teologi, tar 
slut och torrtiden börjar och 

att ni efterlyste var de kur-
bitsmålade syskrinen kom 
ifrån. Naturligtvis kommer de 
från Floda där det var stor-
industri.  
Hälsningar,  
Inge Nilsson

 
HEMSLÖJD SVARAR: 
Tack Inge!  
Du är ett strålande exempel 
på det vi om och om igen 
påminns om: Det vi inte själ-
va behärskar eller kan, det 
kan alltid våra läsare. Det är 
underbart. Allt gott! 
Malin 

 
Hej Hemslöjd 
Här kommer lite beröm: Jag 
kan inte se mig mätt på bilden 
av väverskorna i Märta Måås-
Fjetterströms ateljé i Båstad, 
tagen av Pål Sommelius i 
nummer 4/19. Återvänder till 
den gång efter gång. Den täta 
och välkomponerade bilden 
av kvinnorna utstrålar kom-
petens, självkänsla och 
gemenskap. Ett kvinnopor-
trätt när det är som bäst. Tack! 
Hälsningar, 
Sara Bernstrup Nilsson

 
HEMSLÖJD SVARAR: 
Hej Sara! 
Ja! Vi älskar också den bil-
den. Den är så befriad från 
inställsamhet och fulladdad 
med kraft och kompetens!  
Redaktionen

 
Sedan flera decennier har jag 
förnöjts av Hemslöjd och inte 

funnit anledning att klaga. 
Men nu! Varför i hela friden 
tar ni till ett norskt ord när det 
finns ett mycket bättre 
svenskt (eller åtminstone 
jamtskt) att beskriva det som 
jag och många andra håller 
på med när vi är sysslolösa 
och sitter och täljer mer eller 
mindre planlöst – järalaus-
pinn! 
Hej! 
Arne Victor
Upsala och Östergarn
Men alltid jamt

 
HEMSLÖJD SVARAR: 
Hej Arne! 
Tack för uppsträckningen.  
Du har rätt. Tipset om  
»minkepinnar« kom från  
en halvnorsk slöjdare … 
hoppsan. Vi har visserligen 
genom åren mött och pratat 
med åtskilliga jamtska slöj-
dare men aldrig halkat in på 
järalauspinnar. Men en sak 
kan vi i varje fall vila i: Plan-
löst slöjdande är rena yogan – 
och fenomenet globalt!  
Tälj på! 
Redaktionen

 
Hej! 
Tack för den intressanta och 
spännande artikeln om stek-
pannan i senaste numret av 
Hemslöjd (nr 5/19). Men  
vilken antiklimax!

Hur i hela fridens namn 
kunde ni underlåta att visa 
den färdiga pannan? 
Hälsningar 
Christer Horte 

det blir lite svalare – då skall 
jag göra mig en »engelsk bok-
snurra«.  TACK för inspire-
rande läsning!

Carl Sundberg, missionär  
i Kongo för Equmeniakyr-
kan. Teol. Dr., pastor och  
författare

 
HEMSLÖJD SVARAR: 
Hej Calle! 
Fantastiskt att Hemslöjd 
läses i Brazzaville! Det svind-
lar lite. Och gläder oss. Att 
Morteza Golestani, matt- 
knytaren i Ragunda, är inspire-
rande, håller vi också med om 
– inte minst hur han uppfunnit 
en hybrid mellan den ullgarns-
baserade mattknytarkonst 
som han själv är uppvuxen 
med i Afghanistan och Iran 
och de trasmattor som han 
trillade över i Sverige. Snacka 
om korsbefruktning! 

Den är liten och stor på en 
gång, den här världen. Det 
kände jag när ditt mejl kom. 
Lycka till med dina egna  
skapelseprocesser! 
Malin 
PS. Kul också att höra att du 
uppskattar artikelarkivet på 
vår hemsida. Vi fyller på det 
hela tiden och jag vill påstå 
att det inte finns något mot-
svarande digitaliserat 
slöjdartikelregister någon 
annan stans. Rätta mig om 
jag har fel.

 
Hej! 
Såg i tidningen (nr 1/2020) 

PÅ GÅNG
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HEMSLÖJD SVARAR: 
Hej Christer!  
Svaret är enkelt men lite trist: 
När fotografen var där, var 
stekpannan inte klar. Ibland 
överensstämmer inte våra 
arbetsprocesser med andras. 
Men vi bad skribenten och 
stekpanneägaren Elin Unnes 
att skicka en bild i efterhand. 
Håll till godo! 
Malin 

 
Hej Malin.  
Den fine artikel om strømper  
i Hemslöjd nr 1/2020 fik mig 
til at tænke på det min far 
skrev i min poesibog for 
mange år siden: »Elsk din 
mand og stop hans hoser, da 
skal du få vandre på røde 
roser«. Så det har jeg gjort :-).  
Tak for et godt blad!  
Venlig hilsen, Hanne

 
HEMSLÖJD SVARAR: 
Hej Hanne! 
Ja, att se till att människorna 
man tycker om håller sig  
varma om fötterna – det låter 
inte så märkvärdigt. Men 
ändå är det märkvärdigt på 
något vis. En form av (ofta lite 
valhänt och ordlös) kärleks-
handling. Den som inte ser 
värmen i den vardagliga gär-
ningen har en hel del kvar att 
lära, tycker jag. Stoppa så 
länge du vill!  
Malin 

 
Hej! 
Säg den lycka som varar 
beständigt. Vad har hänt?!!! 
Glad i hågen plockade jag 
upp mitt nya nummer av den 
fantastiska Hemslöjd men… 
Vad ser jag?!!!  Till min stora 
förskräckelse och besvikelse 
är tidningen fängslad i plast 
igen. Varför? Jag trodde att 
Hemslöjdsläsare var miljö-

Fortsätt med miljökampen! 
Malin

 
Hej Hemslöjd! 
Jag har en manlig folkdräkt 
från Södra Unnaryd och 
söker en stickad mössa till 
dräkten. Har kontaktat dräkt-
konsulenten på Jönköpings 
läns museum men hon kan ej 
få tag i mönster till mössan. 
Den ska stickas som en korv 
som träs in i varandra och 
innermössan ska vara flos-
sad. Den ska stickas i riktigt 
tunt bomullsgarn. I ett tidiga-
re nummer av Hemslöjd skrev 
ni om duktiga damer som gör 
mönster och stickar. Nu und-
rar jag om ni har kontakt med 

någon som ni tror är villig att 
göra mönster och sticka upp 
mössan åt mig. Jag har tydli-
ga och bra bilder på mössan.
Tackar på förhand, 
Per Löbel

 
HEMSLÖJD SVARAR: 
Hej Per!  
Vi har tyvärr inte möjlighet att 
förmedla kontakt med någon 
duktig stickerska, men kan-
ske någon av våra läsare sit-
ter på bra kontakter? Vi skick-
ar ut en uppmaning till läse-
kretsen, som kan skriva till 
redaktionen@hemslojd.se, 
så vidarebefordrar vi svaret 
till dig. Lycka till! 
Redaktionen

medvetna och likaså tid-
ningsmedarbetarna.

Why? Why? Why?
Med vänlig hälsning
Helena Wisniewska

 
HEMSLÖJD SVARAR: 
Hej Helena! 
Ja, vår plan är än så länge att 
om möjligt fortsätta med 
plastfritt – just av miljöskäl. 
Men den här gången innehöll 
tidningen en annonsbilaga, 
som utan omslag skulle ha 
trillat ut. Sånt motsätter sig 
posten. Att vi då och då har 
bilagor beror på att vi behöver 
annonspengar för att ha råd 
att fortsätta göra Hemslöjd. 
Däremellan: plastfritt! 

PÅ GÅNG

Äggstekpannan är klar! 
Den används och fungerar 
utmärkt rapporterar  
ägaren Elin Unnes. 
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allt började  för några år sedan 
när Wanja hoppade på kryckor efter 
att ha brutit lårbenshalsen. Hon  
ville gå på en textilutställning på 
Marabouparken och stämde träff 
med en av sina gamla studenter från 
Konstfack som jobbade där. 

– Det är lustigt hur det kan bli 
alltså. Plötsligt säger hon: »Men 
Wanja ska inte du ha nån utställ-
ning?« Jag hade tagit färdtjänst till 
konsthallen och stod där och hängde 
på mina kryckor. »Jaa, nån gång ska 
jag väl det«, tyckte jag. Hon bara 
stirrade på mig. »Vadå nån gång?« 
Plötsligt insåg jag att hon såg en 
gammal kärring framför sig! Medan 
vi fortsatte titta på utställningen 
sjönk idén in. Ska jag ha en utställ-
ning är det ju här. Jag är ju från 
Sumpan från början. Jag har lekt i 
den här parken. Så när jag åkte där-
ifrån sa jag att jag hade bestämt 

det sägs att  bara de riktigt kän-
da blir sina förnamn. Carola. Zlatan. 
I vissa textilkretsar är Wanja Djanai-
eff bara Wanja. Efternamn överflö-
digt. Men för mannen på gatan är 
hon närmast helt obekant. Detsam-
ma kan däremot inte sägas om hen-
nes mönster. Under hela 1960- och 
1970-talen ritade hon hundratals 
textilmönster. De hamnade på klä-
der, möbler och som metervara i 
postorderkataloger. De blev till gar-
diner, soffkuddar och förkläden och 
spreds över hela Sverige. Än idag är 
det nog många fler som har en rela-
tion till hennes tyger än till hennes 
person. Men just nu försöker några 
att ändra på det. Det är dags att lyfta 
fram människan bakom mönstren.

En solig februarimorgon i år bju-
der Wanja Djanaieff på frukost i sin 
vindsvåning mitt i Stockholm. Hon 
har ett par lediga timmar i ett annars 

Wanja Djanaieff är van att dela 
sin tid mellan lägenheten i 

Stockholm och sommarhuset 
på Gotland. Bilderna är tagna 

sommaren 2019.

Dräpande, drastisk och drottningen av form. I 60 år har Wanja Djanaieff låtit 
lusten till det textila styra. Möt brunnsborrarens dotter som satt färg på hela 
Sverige. Text Maria Diedrichs  Foto Lena Katarina Johansson

WANJA!
fullspäckat schema. Hon är i slut-
spurten av flera års förberedelser 
som ska resultera i en stor retrospek-
tiv utställning, en dokumentärfilm 
och en bok om hennes liv. Hon fläng-
er och far, telefonen ringer i ett. Hon 
skrattar uppgivet.

– Hade jag vetat hur mycket det 
skulle bli vete sjutton om jag hade 
orkat genomföra det. Jag fyller ju 80 
nästa år. Men samtidigt, när man har 
kul orkar man mer!

På ett bord står en modell i pap-
per av utställningen som ska visas 
på konsthallen Marabouparken i 
Sundbyberg. Hon pekar och visar. 

– Jag tänker knocka alla med hur 
mycket mönster som helst. Jag tror 
att det är 48 mönster som hänger 
från taket precis när man kommer in. 
Sedan löper historien runt väggarna. 
Här är slöjd och hantverk, här är det 
mest personliga…
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mig. Jag vill gärna ha min utställ-
ning här. 

Wanja beskriver själv sitt liv som 
att hon haft minst tre-fyra yrken. 
Formgivare, scenograf, pedagog, 
kostymör… Hon har aldrig varit 
rädd att kavla upp ärmarna och  
jobba. 

– Det är kanske nåt i generna. 
Pappa brukade säga att jag är lik 
hans farmor: »Hon var en driftig 
kvinna, hon hade korvkiosk!«.

Nu har hon sett till att få fria  
händer att utforma sin utställning 
som hon vill. 

– Jag står inte ut med att någon 
annan gör det. För ingen kan mig 
bättre än jag själv. 

I Marabouparkens utställnings-
program sticker Wanja ut. Med  
hennes egna ord sysslar konsthallen 
annars gärna med »unga konstnärer 
som gör poetiska installationer med 
lite uppgrävda saker på ett podium 
och sånt där«.

Och så dammar jag inmed 40  
projektidéer. Du kan ju tänka dig!

men wanja är inte  den som 
hukar sig. Orädd är ett av orden som 
beskriver henne bäst. Som 16-åring 
ansökte hon till Konstfack genom 
att storma in på rektorns kontor 
med en kasse full med skisser när 
terminen redan hade börjat. Några 
år senare hoppade hon av och tog 
jobb som formgivare på Almedahls 
textilindustri. Dit anlände hon på 
motorcykel i högklackade skor och 
en liten bebis på armen och läxade 
snart upp sina äldre manliga kolle-
gor om att hon minsann kunde rita 
minst lika bra mönster som de kun-
de köpa in på sina årliga resor till 
Frankfurt och Paris.

Oräddheten har följt henne sedan 

barnsben. Som enda barnet till en 
pappa som var brunnsborrare levde 
hon som liten ett kringflackande liv  
i norra Norrland där familjen blev 
inhysta på olika gårdar tills pappan 
hittat en åder och vattnet kom upp. 
Då var det dags för familjen att flytta 
vidare till nästa ställe. 

– Så fort man hade knutit relatio-
ner skulle man iväg. Det fanns inte 
riktigt några regler. Det var olika på 
olika ställen och jag var väl en gan-
ska kaxig unge redan då för att klara 
mig bland lekkamraterna, som den 
enda stockholmaren.

Ändå beskriver Wanja sin barn-
dom som otroligt trygg och fantastisk.

– Jag kände mig älskad. Mina 
föräldrar var ständigt närvarande. 
När man stod och glodde på en stor 
gård och undrade hur folk skulle 
vara där, då sa min pappa alltid: 
»De är som de är och det är vi  
också, så det ska nog gå bra«. Det 
mottot har följt mig, jag hör min 
pappas snälla röst i bakhuvudet  
så ofta jag behöver. 

 
wanjas tillhörigheter 
rymdes i en liten väska i imiterat kro-
kodilskinn. Hon tillbringade mycket 
tid på egen hand och i sin egen fanta-
si – hon sydde, stickade och teckna-
de. Istället för vanliga dockor lekte 
hon med garndockor, alltså sådana 
små härvor av garn som gick att 
köpa för en femöring i varenda lant-
handel de passerade.

– Det hade mamma och pappa råd 
med. Jag gav dockorna olika egen-
skaper beroende på deras färg och 
kvalitet och kombinerade dem för att 
se vilka som passade ihop. Familjen 
silke, familjen lumpbomull… Den 
leken leker jag fortfarande! Jag har 
alltid älskat garndockor och fortsatt 

samla på dem. Jag har skitmånga! 
Det är dem jag håller på och väver 
upp nu, fortsätter Wanja och stegar 
över till en gobelängvävstol som står 
i ljuset som faller in från fönstren i 
snedtaket. 

– Jag har gått jättelänge och tänkt 
att jag vill göra en gobeläng. Men jag 
kände att det måste vara nånting 
som är värt att lägga ned så många 
timmar på. Nånting som inte är en 
stundens ingivelse, utan är en del av 
mitt liv. Det var så jag kom på att jag 
skulle göra min familj. 

i  sitt sommarhus  på Gotland 
har Wanja en gul vas som hon bru-
kar fylla med allt som råkar växa för 
stunden. I väven är Wanja själv den 
vasen, hennes man Johan ett stort 
grönt blad som håller ihop allting, 
och blommorna som sticker upp är 
hennes barn, barnbarn, bonusbarn 
och svärbarn. Runtomkring dem 
surrar ett och annat ex i form av 
insekter. 

– Det blir mitt liv, lite grann, som 
jag väver. Det är tidlöst, ett allmän-
mänskligt motiv men som är väldigt 
roligt att lägga ned möda på, säger 
hon.

Om garndockorna hon väver med 
är just samma som reste runt i den 
lilla krokodilväskan för 70 år sedan 
går inte att säga. Samlingen har vuxit 
genom åren och vilka som är äldst 
har hon ingen koll på. När hon väver 
kombinerar hon tre eller fyra trådar 
åt gången. Mest ull, uppblandat med 
silke, lin och merceriserad bomull. 

– Jag blandar som jag känner. Det 
är ingen ordning på nånting. Jag 
väver väldigt fritt – jag vet inte ens 
om det kan kallas gobeläng. Jag gör 
som jag tycker är kul bara. Och bak-
sidan är som en enda rya! Inte en 

»Jag blandar som jag känner. Det är ingen ordning på nånting. Jag väver  
väldigt fritt – jag vet inte ens om det kan kallas gobeläng. Jag gör som jag  

tycker är kul bara. Och baksidan är som en enda rya!«
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Industriform-
givaren Tomas 
Åhlman gjorde 
vindflöjeln efter 
att ha studerat 

Wanjas och hen-
nes man Johans 

cykelstil.

– Det är så 
kul att väva. 

Det är istället 
för yoga.

Wanja köpte 
bygdegården på 
Gotland 1999. 
– Min plats på 

jorden.

Ett självpor-
trätt i tras-

dockeformat, 
från projektet 

Näsduken.
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enda tråd är fäst. Men nu är jag så 
gammal att jag får göra som jag vill, 
och det är jättehärligt! Hela helgen 
satt jag och bara vävde med telefo-
nen avstängd. Så skönt! 

på en hylla  bakom vävstolen 
ligger några molnlätta former i lin-
vadd. Ett minne från 1990-talet, när 
Wanja försökte blåsa liv i svensk lin-
produktion igen. I ett treårigt projekt 
försökte hon hitta nya sätt att ta vara 
på svenskväxande fibrer.

– Det var faktiskt så jäkla bra. 
Efter 30 år är det mer aktuellt än 
nånsin, säger hon.

– Då hade alla linmaskiner skro-
tats för att man tyckte att det var så 
gammaldags. Nu var det ju syntet-
material och nylon som gällde. Jag 
och många med mig tyckte förstås 
att det var idiotiskt. När man har en 
gröda som passar att odla i Norden 
med våra ljusa sommarnätter…

Wanja, som var professor på 
Konstfack vid samma tid försökte 
övertala studenterna i industride-
sign att rita nya moderna linbered-
ningsmaskiner. Samtidigt experi-
menterade hon fram ett nytt lin-
vaddsmaterial, efter inspiration 
från en kviltad gammal underkjol 
hon hittade i Nordiska museets 
arkiv. 

Design- och konsthantverkspro-
fessorn Kerstin Wickman, som skri-
vit den kommande boken om Wanja 
Djanaieff, säger att kapitlet om hur 
linberedningen lades ned var sorgligt 
att skriva. 

– Svenska politikers enorma 
behov av att känna sig moderna har 
drabbat slöjden och framför allt 
hanteringen av material i väldigt 
hög grad. Det är olyckligt att man är 
så otroligt okunnig och ointresserad 
av de värden som finns i historien. 

Någon gång borde vi lära oss att 
man inte kan skrota allt utan att 
fundera på vad det är man gör sig av 
med. Det är så kortsiktigt tänkt, 
utbrister hon indignerat på telefon. 

Hon är generationskamrat med 
Wanja, född samma år, och säger att 
hon känner igen mycket i hennes sätt 
att tänka. 

– Hon är en riktig 40-talist. Det 
där att inte acceptera det som är 
dumt, det präglar både henne och 
vår generation. Vi går inte med på 
vad som helst.

Även viljan att lära ut och dela 
med sig av sina kunskaper är typisk, 
menar hon. 

– Det är nånting vår generation 
hållit väldigt högt. Och Wanja är en 
lysande pedagog och inspiratör. Det 
tycker jag är en av hennes största 
insatser, hur hon har hjälpt till att få 
igång folk. Det gäller både hennes 
studenter på Konstfack och alla hon 
träffat och hjälpt genom Hemslöj-
den. Hon har en otrolig talang för att 
lyfta det folkliga, det som av eliten 
har betraktats som dålig smak, lite 
underlägset eller ointressant. Att få 
folk att förstå att det faktiskt finns ett 
värde i det – det tycker jag är hennes 
stora förmåga. 

wanja häller upp  te i prickiga 
koppar och skivar ett grönt äpple att 
lägga på mackan. På bordet ligger en 
pärm med sida efter sida av hennes 
textilmönster. Under många år gjor-
de hon minst ett mönster i veckan. 
Vid ett besök på Designarkivet i Kal-
mar för ett tag sedan upptäckte hon 
minst 15 stycken som hon inte ens 
mindes själv att hon gjort. 

De flesta mönster hon ritade under 
sin tid på Almedahls var inte signera-
de. Men hon lyckades ändå göra sig 
ett namn i branschen genom några 

uppmärksammade projekt, som den 
prisbelönta barnkollektionen Pom-
peripossa (döpt efter Wanjas egen 
långa näsa och som skulle komma att 
bli grunden för Polarn o Pyret). Efter 
tio år på Almedahls erbjöds hon att 
efterträda den legendariska Astrid 
Sampe på det prestigefulla jobbet 
som chef på NK:s designkammare. 
Året var 1970 och Wanja var 29 år 
och ensamstående tvåbarnsmorsa.

– Mina kompisar sa: »Är du inte 
klok, ska du börja på NK, det jävla 
skitvaruhuset!?« Uffe Lundell skrev 
i Jack om NK:s dåliga andedräkt 
som pyser ut genom entrédörrarna. 
Men jag kommer ju från en arbetar-
familj så jag tyckte det kunde vara 
kul att se hur det går till i de där fina 
salongerna, säger Wanja.

På NK tog hon sig an att utveckla 
matriser och behovsanalyser för att 
systematisera inköp och sortiment, 
samtidigt som hon fortsatte att rita 
mönster. Det var här hon fick upp-
draget att rita det som kanske blivit 
hennes mest igenkända och kopiera-
de mönster – Sveriges OS-uniformer 
till München 1972. »Nu ska de få se 
på blågult«, tänkte Wanja. »Jag ska 
ge dem tre kronor ända in på kal-
songerna«. Men ingen uppfattade 
ironin. Kollektionen med gula kro-
nor på blå botten blev ikonisk, och 
kopior av mönstret hittas än idag  
i varenda turistshop i Gamla stan. 

Efter tio år på varuhuset satte 
Wanjas mamma kaffet i halsen när 
Wanja återigen bestämde sig för  
att säga upp sig. 

– Jag följde min nyfikenhet. Jag 
tyckte inte att jag hade något mer  
att lära mig på NK så jag ville göra 
något annat. Då var jag mycket mer 
intresserad av motsatsen till kom-
mers, nämligen alternativ produk-
tion, miljötänk och råmaterial.

»Wanja har en otrolig talang för att lyfta det folkliga, det som av eliten  
har betraktats som dålig smak, lite underlägset eller ointressant.«
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Wanja an- 
vänder tyget  

som en målar-
bok och fyller  
i med broderi  

där hon  
har lust.

Himmel och Helvete 
från Klässbols linne-

väveri, formgett av  
Wanja med inspiration 

från folkkonstens änglar 
och smådjävlar. 

Porträtt av 
konstnären 

som vas.  
Bildväv i mest 

ull och lin. 
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1977 startade hon  Svenska 
Designbyrån tillsammans med Ker-
stin Boulogner, Boel Matzner och 
Aino Östergren. Ett av deras motton 
var »small is beautiful«. De ville räd-
da vad som fanns kvar av småskalig 
industri i Sverige, samtidigt som det 
mesta var på väg att läggas ned och 
flyttas utomlands. 

– Vi jobbade med dem som fanns 
kvar, som Sollefteåsömmerskorna 
och Klässbol. Vi ville uppmuntra till 
att göra mer exklusiva hållbara saker 
istället för massproduktion. 

Det största jobbet Svenska design-
byrån gjorde var att ta fram unifor-
mer till SJ:s personal, allt från lokfö-
rare till busschaufförer och konduk-
törer. Det tog dem tre år av research 
och skissande att bli klara. 

– Vi fick jobbet tack vare att vi sa 
att vi ville lägga all produktion i Sve-
rige och vi ville bara använda natur-
material. Det skulle vara hög kvalitet 
och SJ fick inte lägga sig i hur det 
skulle se ut. 

De fyra formgivarna delade upp 
arbetet mellan sig och la ned ett 
idogt arbete på funktionsanalyser. 
Wanja åkte mil efter mil framme i 
loken och antecknade hur persona-
len rörde sig och vilka behov kläder-
na behövde fylla. 

– Tjejer hade inga uniformer, de 
fick ha gubbarnas kostymer. Och när 
de var gravida såg de inte kloka ut. 
Vi gjorde mammakläder åt dem och 
röda stövlar på en av Sveriges sista 
skofabriker i Örebro.

Färgskalan blev himmelsblått, 
falurött, svart som kol och klart blå 
som samers koltar. 

– Och sen tyckte jag att de skulle 
ta vara på alla älgar som körs ihjäl så 
det blev älgskinnsvästar också. Jag 
fick hänga på ett jaktlag för att se hur 

det gick till. I Sverige drog de älgen 
efter traktor så narven blev förstörd. 
Men i Finland hämtade man dem 
med helikopter och tog vara på skin-
nen. Vi fick till ett system för det där 
på några ställen. Dessutom tyckte 
jag att de skulle servera älggryta i 
restaurangvagnarna men det blev 
det nog inget med. 

Projektet vann massor med priser. 
Kerstin Wickman har kallat det ett 
av de mest genomarbetade design-
projekt hon sett. Men bara några år 
efter att kollektionen presenterats 
1990 lades de flesta av de medver-
kande fabrikerna ned. Att göra något 
liknande idag skulle vara omöjligt.

– Men detta måste ju ändras, 
utbrister Kerstin Wickman i telefon-
luren.

– Det går inte att fortsätta impor-
tera allting från Kina. Att ta död på 
all produktion som finns i ett land,  
då är man aningslös. 

några veckor  efter frukosten 
hos Wanja har världen ställts på 
ända. Ett virus sprider sig genom 
samhället och inget är sig riktigt likt. 
Wanjas vernissage är uppskjuten, 
alla möten inställda och Wanja själv 
isolerad i sin lägenhet. 

– Jag har förstått att jag är en sån 
där riskgrupp, säger hon på telefon, 
med ett stort skratt.

– Jag är ju så gammal, jag. Det är 
lustigt, i förra veckan var vi ett gäng 
tjejer, eller tanter heter det väl, som 
var på krogen och hade jättetrevligt. 
Nu är mina barn på mig – jag får inte 
ens gå och handla längre! Men det är 
gulligt och det ligger nog nånting i det.

Nytt datum för vernissagen är den 
6 juni. Om den blir av då kan ingen 
ännu veta. 

– Det blir knappast den där kuliga 

festen man tänkt sig med massor av 
människor. Det blir nog mer ned-
dämpat. Men man får leva i nuet och 
ta en dag i sänder, fortsätter hon. 

Att få tiden att gå i isoleringen är 
däremot inget problem. Gobeläng-
väven växer och broderier sprider 
sig. Ibland ställer hon upp staffliet 
under takfönstret och målar.

– Sin fantasi har man ju med sig! 
Jag har aldrig nånsin tråkigt. Jag 
vaknar och tänker: Vad ska jag göra 
idag? Ska jag sy en kjol? Eller ska 
jag börja sticka en tröja? Det finns 
tusen saker som jag tycker är kul att 
göra. Jag har aldrig tråkigt med mig 
själv – tvärtom! Jag tycker att jag är 
väldigt trevlig att umgås med. 
 
i  sin kommande  bok utnämner 
Kerstin Wickman Wanja Djanaieff 
till Färgens drottning. 

– Hon har en kärlek till färg som 
är helt otrolig. Hon lyckas alltid få in 
det, även under det annars ganska 
färglösa 1970-talet när många hade 
en oberättigat negativ inställning till 
färg. Tittar man längre tillbaks i kul-
turhistorien är färg nånting som 
människor alltid har längtat efter. 
Det har varit lyx, glädje, allt! Speci-
ellt när livet är dystert, tråkigt och 
hemskt är färg ett sätt att bli gladare, 
säger Kerstin Wickman. 

Dystert, tråkigt och hemskt fångar 
nog stämningen i samhället ganska 
väl virusvåren 2020. Enligt Kerstin 
Wickman borde det betyda att vi 
kommer behöva färg när vi äntligen 
kommer ut på andra sidan. 

– Absolut, det kommer krävas 
färg. Och folk som kavlar upp ärmar-
na och gör något bra av situationen. 

Färg och jävlar anamma. Det låter 
som att världen kommer att behöva 
Wanja Djanaieff. 

»Sin fantasi har man ju med sig! Jag har aldrig nånsin tråkigt.  
Jag vaknar och tänker: Vad ska jag göra idag? Ska jag sy en kjol?  

Eller ska jag börja sticka en tröja?«
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– När jag köpte gården var min 
vision att bli en ensamstående  

äldre dam, som bodde större delen 
av året på Gotland, med hund och 
katt och kanske några pärlhöns, 
säger Wanja. Så blev det inte.
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med de ljusa spånorna. Själv lärde 
han sig av den gamle korgmakaren 
Einar Olofsson, som blev hans slöj-
dande vän redan på 1970-talet. 

Men kunskapen förmedlades på 
ett villkor.

– En dag frågade han om jag ville 
lära mig göra kolafat och om han i så 
fall kunde räkna med att jag skulle 
föra arvet vidare. Det var 1994. Åh. 
Jag hade bara väntat på att han skul-
le fråga mig det, säger Jan Johansson 
med ett varmt skratt, men med ett 
stråk av saknad i rösten. 

det var tillsammans  med 
Einar som han övade upp ögat för 
lämpliga käppar. I de bukettforma-
de hasselsnåren fick han lära sig att 
se de riktigt raka slanorna, lite gröv-
re än en tumme, med en bark slät 

jan johansson  sitter på en stol  
i sin slöjdsal. Så kallar han med ett 
leende tillbyggnaden på den vita 
1960-talsvillan i blekingska Jäms-
hög. Här har han 2,70 i tak – och tre 
hyvelbänkar. 

I handen håller han ett meter-
långt, centimeterbrett hasselspån. 
Det är ljust som vaniljglass. På hyl-
lor och bänkar står fullt med nyflä-
tade korgar. Sju färdiga och fem i 
vardande; både öppna, vida kolafat 
och grepeförsedda arseballakorgar. 
Rumpkorg kallas de också, efter sin 
lite bulliga form.

Jan Johanssons mormors bror var 
korgmakare. Men det var då det. 
Idag är Jan ganska ensam i Sverige 
om att göra korgar av hassel. Bara 
en handfull till behärskar den urtida 
konsten att både ta fram och fläta 

En kampanj till hasselns ära har rullat igång. Det är dags att återupptäcka  
det pinniga och hemliga slöjdmaterial som skogsägare gärna ratar.

Text Malin Vessby  Foto Anders Qwarnström

Den  
bortglömda  

busken
som barnrumpa, utan småkvistar, 
piggar eller grenar. En och en halv-
meter långa störar ska det vara, 
sisådär, som helst har vuxit i en 
ekskog eller slänt och strävat upp 
mot ljuset, lite undertryckta. Minst 
trettio år gamla.

– Åldern ser man på barken. Ung 
hassel är brun. När den är gammal 
blir den mer grönblå. Och titta gär-
na efter mossa nere vid basen, tipsar 
Jan Johansson.

Ett kolafat tar honom i runda 
slängar mellan 20 och 25 timmar att 
göra. Men då går hälften av tiden åt 
just till att hämta och förbereda 
material. 

Själv skördar han helst sina käp-
par på vintern, innan saven stigit 
om våren, för så gjorde Einar. Men 
andra väljer savrika hasselämnen 
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har han hört, så även det verkar 
fungera. Fem, sex störar brukar han 
ta hem åt gången och ställa svalt i  
en hink med vatten i väntan på 
användning. 

Arbetsmomentet 
som följer därpå 
är kanske det 
som mest skiljer 
hasselkorgma-

karens  
 slöjdande från 

andra korgtillverkares: 
sättet som spånorna skapas på. De 
knäcks fram för hand ur de långa, 
färska slanorna. Ett grunt snitt 
skärs i den tunnaste delen av käp-
pen och pinnen böjs, böjs och böjs 
mot knäet,  
i hela sin längd, centimeter för centi-
meter, så att spånorna efter hand 
släpper mellan två årsringar. Fast 
Jan har utvecklat tekniken lite. På 
en hyvelbänk ligger brädan som 
han försett med mjukt avfasade 
men förstärkta hål. Trettiomillime-
tershålet är favoriten. Numera väl-
jer han att bryta sina käppar mot en 
hålkant, för att spara på knäna.

– Man får ta i när man böjer. Sen 
hör man liksom hur det med ett dovt 
ljud knäpper till i käppen och så 
känner man i fingrarna när spånan 
släpper, säger Jan.

Resultatet blir – om man kan sin 
sak – många långa, ljusa och flät-
vänliga träslingor från varje käpp. 
På en gammal hasselstör finns 
åtskilliga årsringar att ta tillvara. 
Efterhand vrider man på käppen 
och lossar ytterligare en och ytter-
ligare en. Varje spån ungefär en 
halv millimeter tjockt.

Efteråt hyvlar han dem mot en 
knivsegg för att få dem ännu tunna-
re, släta och smidiga. Sedan kan de 
få torka. Hasseln är inte som enen, 
vars spånor man måste fläta med  
i färskt tillstånd, innan de hårdnat. 
Nej, de ljusa hasselslingorna kan 
bevaras över tid och få torka – och 
sedan blötas upp till mjuk smidighet 
när flätsuget sätter in. Jan Johans-
son brukar lägga dem i en balja 
kvällen före. 

De revbenskorgar som han oftast 
gör, kolakorgarna, har fått sitt namn 
efter den kållade eller kulliga bott-

nen. En gång i tiden användes vida 
fatvarianter till att bära träkol i –
medan djupare fat användes i var-
dagens arbete på landsbygden. 

Jan håller upp en hasselslinga i 
ljuset. Det tog honom några år att 
bemästra hantverket ordentligt, 
berättar han. Alla sina tidiga korgar 
har han bränt, skeva och oregel-
bundna som de var. Numera arbe-
tar han på i sakta mak. Oftast flätar 
han tio meterlånga fuktiga spånor 
och tar sedan paus. 

– Jag går in, dricker kaffe och äter 
en knäckesmörgås med ost. Sen går 
jag ut och fortsätter.

Det blir åtskilliga vändor in och 
tillbaka innan korgarna är klara. 

– Flätandet är lika avslappnande 
som yoga. Men det är tidsödande. 
Kanske är det därför som det är 
svårt att hitta en efterföljare, fun-
derar Jan Johansson. 

 För han har inte glömt Einars 
önskan.

– I sommar hoppas jag kunna 
efterlysa någon i tidningen som vill 
lära sig. Det måste ju vara någon 
som bor nära, så att vi kan ses regel-

Ett kolafat av 
Jan Johansson. 

Korgtypen  
kallas också för 

revbenskorg, 
efter de revbens-
lika stakar som 
spånorna flätas 
över och under.  
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bundet och binda korgar tillsam-
mans.

den som vill höra någon tala 
sig varm för hasselns poänger för 
slöjdare, kan annars vända sig till 
Kalle Forss. Som hemslöjdskonsu-
lent i Skåne har han just dragit 
igång en hasselsatsning tänkt att 
sträcka sig över flera års tid. Start-
skottet blir en inspirationsutställ-
ning med slöjd som öppnar på  
Hemslöjden i Skåne i september. 
Inte minst med Jans korgar.

Men missionen är en annan.
Att förändra.
Kalle Forss vill sprida kunskap 

om hasselns möjligheter. Snabbt 
räknar han upp en lång rad yrkes-
grupper som han på sikt hoppas få 
inviga i den pinniga buskens hem-
ligheter: Landskapsarkitekter, träd-

gårdsmästare, personalen på park-
förvaltningen… 

– Hasseln är ett bortglömt slöjd-
material. Det är dags att ändra på 
det.

Att busken hamnat i skymundan, 
tror han har med dimensionerna på 
stammar och skott att göra. Hassel-
käppar blir sällan grova. Med lite 
tur kan man komma upp i en deci-
meter i diameter, men ofta handlar 
det om fingertjocka pinnar.

– Därför har den heller inget 

kommersiellt värde. Markägare har 
bara bekymmer med buskarna och 
röjer bort dem. Samtidigt skjuter de 
hela tiden nya skott.

Men förnybart material som få 
andra vill dra nytta av, är perfekt för 
slöjdare. 

Ändå har Kalle Forss i första 
hand siktet inställt på skolgårdar. 
Där hoppas han att hasselsatsning-
en ska kunna slå rot. Tänk att ha ett 
par buskar på skolgården, säger 
han, där barnen kan se materialet 
växa och man varje år kan skörda 
käppar för slöjd. 

– Fäller du en björk, måste du 
plantera en ny om du vill få tillgång 
till materialet igen. Men hasseln 
skjuter hela tiden nya skott. Vänta 
sju år, så har du grova käppar igen. 

Den smala, långsträckta formen 
är också inspirerande. Det har han 

»En dag frågade han  
om jag ville lära mig 

göra kolafat. Åh.  
Jag hade bara väntat  

på att han skulle  
fråga mig det.«

Arseballakorg gjord av Lars och Lilly Petersson. En rektangulär 
korg med midja och grepe på mitten. Även kallad Blekingekorg 
eller rumpkorg. 



29 Hemslöjd 3 · 2020

»I varenda liten buske finns det pinndjur. I klykor och krokigt och rakt.  
Och pinndjur är väldigt kul att göra om man är på det humöret!«

märkt i sitt arbete med barn. Käp-
par har lägre slöjdtröskel än ett 
anspråksfullt stycke trä.

Eller som den pensionerade hem-
slöjdskonsulenten Gunnar Jeppsson 
formulerar det: 

– I varenda liten buske finns det 
pinndjur. I klykor och krokigt och 
rakt. Och pinndjur är väldigt kul att 
göra om man är på det humöret! 
Eller så kan man utnyttja de raka 
käpparna. De är som gjorda till 
Harry Potterinspirerade trollstavar, 
svärd, spjut, pil och båge, slangbel-
lor… barnen går igång på det direkt!

om dagens skogsägare mest 
ser sly i hasselbuskarna, så såg går-
dagens bönder desto mer. Den som 
hade en bra hasselskog kunde en 
gång i tiden till och med åka på att 
skatta mer än andra. Mest hade det 

med de dyrbara och exportvänliga 
nötterna att göra. På medeltiden 
ansågs hasselnötter så värdefulla att 
tidiga landskapslagar till och med 
innehöll en nöt- och ollonparagraf. 
Nåde den som plockade mer än hat-
ten full till hattbandet eller vanten 
upp till tummen, den riskerade höga 
böter. Och att tjuvaktigt hugga en 
mansbörda frisk hassel i annans 
skog, bedömdes i Magnus Erikssons 
landslag kräva en bot på ett öre 
– som lär ha motsvarat åtskilliga 
dagsverken. 

Lång tid tillbaka kom till och med 
nötskal och hängen till användning. 
Kolade skal nyttjades till svart färg-
pigment – och kolade träbitar till rit-
kol. Hängen blev te, som enligt folk-
medicinen skulle vara svettdrivan-
de och bra vid influensa. En dekokt 
på barken dracks vid hög feber. Och 

outslagna hängen från hanbuskar 
lär ha drygat ut mjölmaten under 
knapra år. 

Virket däremot användes mest i 
sammanhang där ett smidigt och i 
färskt tillstånd böjbart material var 
eftertraktat – eller till slöjd där pin-
niga dimensioner passar. Band att 
binda runt laggkärl, käppar till 
stängsel, metspön och verktygsskaft 
är några exempel. 

Här får Beth Moen komma in. 
Hon är huvudlärare i trä på slöjd-
skolan Sätergläntan och utbrister 
»favoritträ« när hassel kommer  
på tal. 

– Det är så härligt att skära i! Lite 
hårdare än björk och med precis 
lagom motstånd. Och när man efter-
skurit i torrt tillstånd blir det en så 
blank och fin yta med vackra mot-
strålar… 

En liten, målad supgås täljd  
i hassel av Knut Östgård. I alko-
holrika sammanhang kan kanske 

hasselns begränsade dimen- 
sioner passa extra bra? 
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Hemma på gården i Siljansnäs  
i Dalarna har hon två buskar på 
tomten som hon gallrar varje år för 
att de inte ska växa sig för stora. 
Med ens får hon ämnen till skedar, 
små krympburkar och annat. Det 
är också ungefär vid hennes tomt 
som hasselgränsen går om man ser 
till det svenska inlandet. Lite läng-
re norrut tar det stopp. Men längs 
kusten går busken att hitta betyd-
ligt längre norrut. Får hasseln väl-

ja, vill den bara slippa för brutala 
vintrar.

Beth Moen vrider på en blond 
sked som hon snidat i hassel.

– Att om möjligt ha en hassel- 
buske på gården är ett bra täljtips!

kalle forss  nickar. Precis som 
många andra har han sett hur tälj-
intresset blommat ut i samhället de 
senaste åren. Därför borde man sat-
sa på att göra täljvänligt material 

mer tillgängligt, menar han. Och 
här borde den hemliga hasseln  
kunna bidra.

– Tänk om man på sina håll kun-
de få ta sig ett par käppar. Tänk om 
man kunde erbjuda folk det. Kan-
ske kunde man till exempel längs 
friluftsstråk och vandringsleder 
peka ut ett par hasselbuskar där det 
vore fritt fram att skörda lite. Vilket 
lyft för folkhälsan. Vilket lyft för 
täljningen!

»Det är så härligt att skära i! Lite hårdare än björk och med precis lagom  
motstånd. Och när man efterskurit i torrt tillstånd blir det en  

så blank och fin yta med vackra motstrålar.«

Sked ett, tre plus skohornet har 
Knut Östgård täljt. Den karvsnitt-

dekorerade, andra skeden står 
Beth Moen bakom. Samtliga är 

täljda i hassel.
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på lager, oftast tre, ibland fler, och 
omvandlades med ens från trasiga 
och oanvändbara till helt nya tyger: 
mjuka, kraftiga och dekorerade.

– En traditionell kantha är alltid 
sydd med förstygn. De kan vara kor-
ta eller långa och gå i olika riktning-
ar. Men alltid förstygn. Det är de som 
ger broderierna textur och en flerdi-
mensionell effekt, säger Ruby Pal-
choudhuri som är hantverksexpert 
och som har arbetat med kantha 
under hela sitt yrkesverksamma liv.

Hon plockar fram två tyger ur sin 
egen samling. Det första är en mjuk 
bomullsfilt gjord av flera lager tunn-
slitna vita saris. Den låg hennes man 
på som bebis. Den andra är en kant-
ha täckt med stygn som formar spi-
rande växter. 

– en teförsäljare!  Hur skulle 
vi kunna göra en kantha över Kolka-
ta utan en teförsäljare?

Bland ett myller av motiv på en 
stor, klarblå duk letar Anjana Mistri 
upp en liten figur med leende mun 
och noggrant broderade armar. Där 
är försäljaren. 

– Och en Ambassador-taxi förstås, 
säger hon och pekar på duken igen. 
Där har Kolkatas arketypiska knall-
gula taxibil sytts med täta förstygn. 

Hon sitter tillbakalutad på golvet 
mellan två andra kvinnor i ett av sta-
dens hantverkskollektiv. Alla har 
nålar i händerna, trädda med olikfär-
gade garner. De har arbetat på duken 
i flera månader och idag är sista 
dagen innan broderiet ska levereras. 

– Men vi kan nog be om lite extra 

»En teförsäljare! Hur 
skulle vi kunna göra en 
kantha över Kolkata  
utan en teförsäljare?«

Enkla stygn i en tät följd. Medfarna och tunnslitna tyger
lever upp och kommer åter till nytta. 

Text Jenny Gustafsson  Foto Ronny Sen

KANTHA MERA

tid om det behövs. Säga att monsu-
nen startat nu och allt tar längre tid, 
säger brodösen Anjana Mistri med 
ett leende.

kvinnorna jobbar  på en kant-
ha, ett hantverk med lång historia 
här i Bengalen, området som idag 
delas mellan Bangladesh och den 
indiska delstaten Västbengalen. 

Till en början var kantha ett sätt 
att ta vara på tyger – sjalar, lakan 
och saris – som blivit nötta och tunn-
slitna. Textilierna syddes ihop i lager 

I indiska Kolkata finns flera hantverkskollektiv
där kantha broderas.Tekniken karaktäriseras  

av täta fält med förstygn, som håller  
samman flera tyglager.
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– Åt det här hållet har kantha 
utvecklats. Från enkla vardagsföre-
mål till konst, säger hon.

Typiska motiv hämtas idag från 
landsbygden. Det var här, bland 
Bengalens floder och risfält, som 
hantverket en gång i tiden formades 
och förfinades. 

Huset där hantverkarna i Kolka-
ta sitter ligger i utkanten av staden. 
En flerfilig väg går mitt genom 
området och alla byggnader står 
tätt. Fåglarnas kvitter kan bara 
nätt och jämnt höras genom ljudet 

av trafiken. Att här rätt nyligen  
var landsbygd är svårt att före- 
ställa sig.

– När jag var liten var det grönt 
överallt och fanns hur mycket koi-
fisk som helst, vi bara fångade vad  
vi behövde, säger brodösen Jhorna 
Biswas och letar fram en broderad 
koi i ena hörnet av den duk som 
avbildar livet i Kolkata.

– Broderiet bygger på en saga om 
en liten pojke som drömmer om att 
hans stad ska ge sig ut på resa. Han 
undrar förundrat vart den ska ta 
vägen – till London eller Lahore? 
Eller Delhi? 

Det är just dit, till en beställare  
i den indiska huvudstaden, som 
duken ska när den är färdig. 

– Efter århundraden av brittiskt 
styre var våra hantverkstraditioner  
i uselt skick, men sedan dess har  
vi sett en vändning, säger Ruby  
Palchoudhuri. 

– Vi har sett en pånyttfödelse av 
kantha sedan självständigheten. 

vändningen  startade i Santini-
ketan, några timmar norr om Kolka-
ta. Staden spelar en närapå mytisk 
roll i den bengaliska kulturen i och 
med det holistiska lärosäte som 
nobelpristagaren Rabindranath 
Tagore och hans familj etablerat här. 

Ett av de lokala hantverk som vär-
desatts, tillvaratagits och lärts ut är 
just kantha.

– I början, på 1980- och 90-talet, 
var det svårt att arbeta med tekni-
ken, säger Swagata Ghosh, som job-
bar för organisationen Sasha, som i 
sin tur samarbetar med hantverks-
kollektivet i Kolkata.

– Många tyckte att broderierna 
var för »etniska«. Men det stämmer 
inte, traditionella kantha är nedtona-
de och enkla. Tyget är blekt efter år 
av användning. Det är broderierna 
med, eftersom trådarna från början 
drogs från sarins kanter, säger hon.

Idag följer hantverket inte nöd-
vändigtvis traditionen, utan är ofta 
mer experimentellt och tygerna gär-

»Traditionella kantha  
är nedtonade och enkla.  
Tyget är blekt efter år  
av användning. Det  
är broderierna med,  

eftersom trådarna från 
början drogs från sarins 

kanter, säger hon.«

Dukens stygn berättar om livet  
i Kolkata, i den indiska delen av  

Bengalen. Både stadens teförsäljare 
och gula taxibilar har fått ta form.
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SÅ GJORDE JAG

na nya. Men ett element finns alltid 
kvar från det gamla: de små täta för-
stygn som broderas sist av allt, i sam-
ma nyans som bakgrunden och mel-
lan de olika motiven. Som en matta, 
ett oändligt hav, av stygn. 

den ursprungliga idén , att 
skapa nytt av gamla tyger, är förstås 
inte unik för den här tekniken. De 
flesta kulturer har genom tiderna 
haft någon slags tradition av lapp-
teknik eller kviltning. I Japan, exem-

pelvis, uppfanns sashiko, som bok-
stavligen betyder »små hugg«. Precis 
som kantha handlar det om utnötta 
tyger i flera lager som hålls samman 
av förstygn. På Tokyos folkloremuse-
um visades härom året en samlings-
utställning med de två besläktade 
broderitraditionerna sida vid sida.

Men utanför de museala rummen är 
kantha ett levande hantverk, inte 
minst i landsbygdens städer och byar. 
Där är överkast, perforerade av små 
täta stygn, utbredda på sängar och bro-
derade filtar hänger på tork i skuggan. 
 
i  den lilla byn Notonpukur, 
en kort resa på en dammig väg från 
Santiniketan, ligger en hög med hop-
vikta kantha på en öppen veranda. 
Tygerna har solblekta färger i olika 
toner, och rad på rad med enkelt 
sömmade förstygn. 

Musharat Mondol, som jobbar 
som lärare, kommer ut på verandan. 

– I Notonpukur finns kantha i var-
je hem. Alla här syr sådana, det är 

något vi lär oss som unga, säger hon. 
Själv syr hon både till hemmet och 

till barnen, oftast på slitna tyger men 
med nytt garn.

– Och det är fortfarande tradition 
att kvinnor som gifter sig tar med sig 
fem, sex kantha till sitt nya hem.

Hon går in i husets lilla sovrum. 
Under takfläkten ligger hennes yngsta 
dotter och sover på en utbredd kantha. 
Försiktigt sveper hon den mjuka filten 
om barnet innan hon tar upp henne 
och går tillbaka ut på verandan.

i  hantverkshuset i Kolkata 
har det blivit sen eftermiddag. Anja-
na Mistri och de andra har stoppat 
undan sina nålar och brett ut brode-
riet på golvet. Någon räknar ut vem 
som gjort vad och hur mycket res-
pektive person ska få betalt. Teför-
säljaren och den gula taxin inspekte-
ras så att inte ett enda stygn blivit fel 
eller saknas. Nu kan kanthan göra 
som i pojkens dröm – ge sig av hela 
vägen till Delhi.

»Under takfläkten  
ligger hennes yngsta  
dotter och sover på en  
utbredd kantha. För-
siktigt sveper hon den 
mjuka filten om barnet 
innan hon tar upp henne 

och går tillbaka ut på 
verandan.«

Tidigare var kantha- 
tekniken främst ett sätt

att ta tillvara utnötta tyger. 
Idag är den även  

en konstform.
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Malin Artursson med ett av sina 
många täcken. Hon har minst 
tjugo stycken lagrade hemma. 
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längre koncentrera mig utan börja-
de sy. Det blev nästan som gift, jag 
kunde inte sluta. Det lugnade och 
skingrade tankarna, säger Malin 
och blickar ut genom fönstret över 
fält och hagar där stora ekar breder 
ut sina kronor. Mellan grenverket 
skymtar havet.

– Jag tycker det är roligt att använ-
da det man har, det är grundidén; 
gräv där du står, säger Malin och 
berättar att hon är lyckligt lottad som 
har en svärmor som älskar gardiner.

– Hon är en klippa när det gäller 
tygleverans. Och så går jag på lop-
pis, använder min sambos skjortor 
och en och annan ny godbit när jag 
inte kan stå emot. Man måste få 
unna sig något nytt ibland, säger 
Malin Artursson. 

nere i  syrummet  är ett täcke i 
brunt, grönt och beigt på gång. 
Malin kallar det ros-täcket. Hon 
blev inspirerad av en duk med rosor 
på som hon fick. 

– Jag fick lust att skapa en stor ros 
med hjälp av lappar och så började 
jag sy. Den blir större och större, kon-
staterar hon och betraktar den enor-
ma virvelliknande kompositionen.

På nära håll ser det ut som en spi-
ral men på avstånd framträder 

det ligger minst  tjugo lapp-
täcken instuvade i skåp och garde-
rober hemma hos Malin Artursson. 
Hon vet faktiskt inte exakt hur 
många hon har. 

– Men jag tänker att det finns vär-
re saker än att bunkra täcken, säger 
hon och skrattar. Några ligger för-
stås framme eller hänger på väggen 
i huset som tronar högt uppe på en 
höjd utanför Hunnebostrand. I sof-
fan pöser kuddar i lappteknik och i 
arbetsrummet står en fåtölj som 
Malin klätt i lappar.

Valpen Skutt har ett eget täcke 
med prickiga kanter, det åttonde i 
ordningen. Han tuggar sönder dem 
ett efter ett men matte har inga pro-
blem med att förse honom med nya. 
Ett överkast i blå, bruna och molngrå 
nyanser breder ut sig över sängen i 
sovrummet. Det tycks vara en direkt-
översättning av naturens, för dagen, 
vårvinterbleka toner. Kvadrater av 
sliten denim, småblommiga gardiner 
och rutiga skjortor ger en känsla av 
milt vårregn som faller över fuktig 
jord och prasslande fjolårslöv.

– Min lust att sy lapptäcken 
blommade ut för tio år sedan när jag 
plötsligt förlorade min mamma. 
Innan dess gillade jag att läsa, men i 
sorgen efter henne kunde jag inte 

Det blev som ett gift, säger Malin Artursson om när hon började sy lapptäcken. 
Idag är garderoberna fulla. Men det finns väl värre saker än att bunkra täcken?

Text Liv Blomberg  Foto Fredrik Jalhed

Tacka täcket!
rosens typiska bladformer på ett 
nästan tredimensionellt sätt. Malin 
Artursson kan inte direkt förklara 
hur hon gör eller vilka knep hon 
använder när hon komponerar sina 
täcken, men menar att färg är en 
viktig inspiration. 

– Jag vill gärna använda många 
nyanser av en och samma kulör och 
bygga ut i olika grader, från ljust till 
mörkt, från kulörstarkt till svagt, 
säger hon och fortsätter: 

– Men det får gärna vara någon 
kontrast också. Gör jag ett rött 
täcke så finns det oftast en liten 
prick grönt någonstans. 

Till vardags jobbar Malin Arturs-
son som florist och menar att det har 
tränat hennes öga för färg och form 
men att det finns flera sätt att ta sig 
an ett projekt. 

Ibland börjar hon helt enkelt med 
en idé och bygger på allt eftersom. 
Det kan vara en färgkombination, 
ett speciellt tyg eller ett mönster som 
hon bara fortsätter att utveckla. 
Från ett litet hörn till ett helt täcke.  
I arbetsrummet har hon en flanell-
klädd tavla på väggen. På den labo-
rerar hon med lappar och testar 
kombinationer, geometriska former 
och färgskalor. 

– Tidigare gjorde jag det på gol-
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Täcket är inspirerat av minnesramsan »USA klockan tre«, 
som står för Kinnekulles bergarter: Urberg, Sandsten,  

Alunskiffer, Kalksten, Lerskiffer och Trapp.  
Trapp är ett västgötskt namn på bergarten diabas.

Täcket på motstående sida sydde Malin  
innan hennes mamma gick bort. 

Det blå täcket till vänster har en maskinsydd  
dekorsöm som ser ut som handsömnad. 
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Jag fick temat Marrakech att 
tolka av en kollega – kryddor, 
Tusen och en natt, marock-

anskt kakel, flygande mattor…
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vet men det var ju lite besvärligt. 
Malin Artursson använder skär-

matta, ett linjerat plastunderlägg 
och rullkniv – en sån som pizzaba-
gare gör pizzaslicar med – när hon 
skapar sina rutor och lappar.  

– Då kan man skära flera lager 
tyg på samma gång. Det är väldigt 
effektivt och roligt. 

Till den som förgäves försökt 
kombinera ihop sina mödosamt 
utklippta lappar till ett täcke men 
inte känner att det blir snyggt har 
hon ett råd:

– Lägg det i en låda och låt det lig-
ga till sig, ett år eller så. Ibland tittar 
man för mycket på sitt material och 
då tröttnar man på det.

om det känns  för stort att pla-
nera ett helt överkast, går det också 
att börja i det lilla. Ibland jobbar 
Malin Artursson med block. De kan 
bestå av fyra rutor, eller nio, eller 
sex, som hon syr ihop till en lapp.

– Att skapa block är väldigt 
roligt. Det är litet och behändigt och 
man behöver inte ha ett stort pro-
jekt i huvudet utan kan koncentrera 
sig på att få ett fåtal lappar att se 
snygga ut ihop. Sedan kan man sy 
ihop blocken med varandra eller 
med andra lappar. 

Ett annat sätt att ta vara på spill-
material och samtidigt skapa liv i ett 
lapptäcksprojekt är att sy en ram 
runt varje ruta. 

– Du tar en vanlig fyrkant och syr 
smala remsor runt den. Om du gör 
så runt alla dina rutor och sedan syr 
ihop dem, ser det ut som ett galler. 

Förutom att skära och sy ingår 
det mycket strykning och pressning 
när ett lapptäcke blir till. Strykbrä-
dan står precis utanför dörren till 

arbetsrummet och Malin brukar  
sy ihop lapparna och direkt gå till 
strykbrädan och pressa isär söm-
marna. 

– Det kan bli knöligt där olika 
lappar möts, så det är bra att pressa 
noggrant. Egentligen ska man pres-
sa åt ett håll, då håller det bättre. 
Men då måste man vara konse-
kvent och pressa alla sömmar åt 
samma håll. Men eftersom jag inte 
alltid vet vart det bär hän när jag 
börjar, pressar jag isär sömmarna. 
Då passar alla lappar med varan-
dra i slutändan.  

Ett annat moment i arbetet är 
kviltningen – när lappverk, vadd 
och baksidestyg ska sys ihop. Förr 
kallades det att sticka och gjordes 
för hand med de tre lagren tyg upp-
spända i en stor stickbåge. 

– Det är inte mitt favoritmoment. 
Jag lägger allt krut på kompositio-
nen av täcket. Men vissa kviltare är 
helt fantastiskt duktiga på det 
momentet. 

Malin Artursson kviltar vissa av 
sina täcken, andra syr hon bara ihop 
med en mjuk fleecefilt som baksida 
och lägger ingen vadd emellan. 

– Jag är ganska enkel i utförandet 
av kviltningen. Man kan ju göra 
mönster, men jag kör raksömmar, 
ibland följer jag lapparnas mönster, 
ibland inte. Oftast blir det raksöm  
i rut- eller randmönster och ibland 
använder jag en lite vågig söm som 
symaskinen kan göra. 

hon kan inte säga hur lång tid 
det tar att skapa ett täcke. Det tar 
den tid det tar. Ofta har hon flera 
projekt igång samtidigt. Täckena 
blir till bra isolering i garderoberna 
skojar hon och berättar att hon är 

»Ett lapptäcke är ju både en bruksvara och ett konsthantverk. Ska man sälja det 
som bruksvara eller konst? Det går inte att få betalt för tiden man lagt ner.  

Och ska man sy för att det ska gå snabbt är det inte roligt längre.«

med i Västlapparna, en lokalavdel-
ning i den ideella föreningen Riks-
täcket som förenar lapptäcksmaka-
re över hela Sverige. 

– Vi syr och skänker täcken till en 
avdelning för sjuka barn på Näl, 
länssjukhuset här i Västra Göta-
land. Det är ett ömsesidigt utbyte.  
Vi får sy och någon får ett fint täcke. 

en del täcken skänker hon 
också till vänner och familj, »ibland 
måste man ju rensa hemma« och 
någon gång händer det att hon säl-
jer ett.

– Ett lapptäcke är ju både en 
bruksvara och ett konsthantverk. 
Ska man sälja det som bruksvara 
eller konst? Det går inte att få betalt 
för tiden man lagt ner. Och ska man 
sy för att det ska gå snabbt är det 
inte roligt längre. 

Så skåpen kommer fortsätta att 
fyllas på hemma hos Malin Arturs-
son. Hon kan inte låta bli. Täcket 
som hon sydde när hennes mamma 
gick bort har hon kvar. Det är 
enormt. Stort, tungt och sprakande 
färgglatt breder det ut sig när Malin 
tar fram det ur garderoben. 

– Hon hann att se det. Jag minns 
att jag ville blanda in en handduk 
som mamma hade vävt och hon gav 
sin tillåtelse. Hon tyckte att det var 
roligt att jag hittat detta med kvilt-
ningen.  Jag sydde och sydde och 
det blev större och större och jag 
kände »hur ska jag göra slut på 
mina tyger, jo, jag gör det dubbel-
sidigt«. Jag har lärt mig mycket 
sedan dess. Nu ser jag fel och bris-
ter på det täcket, men jag kan ju 
omöjligt göra mig av med det. 

– Och som sagt, det finns ju värre 
saker än att bunkra täcken.
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MOA OTT: finsnickare  
och täljare

– Jag tycker att det är skitjobbigt 
att kolla på vad andra gör. Jag blir 
superstressad av att följa en massa 
personer som gör grymma grejer på 
Instagram. Så för mig är det bästa 
att logga ut, koppla bort och gå in i 
mig själv. Hitta vad som gör mig 
glad. Jag har lättast att få bra idéer 
när jag till exempel gosar med hun-
den eller är ute och går – utan att  
lyssna på en podcast.

– Sätt inte för höga mål från bör-
jan. Låt det växa fram. Inspiratio-
nen dör lätt när man känner att man 
inte klarar av nånting. Det ska ju 
vara kul! Många som inte har så bra 
koll på hantverk fattar inte vad som 
krävs för att sticka ett par vantar 
eller tälja en sked. Det kan se så lätt 
ut. »Hur svårt kan det vara att 
platsbygga en hylla till sin teve?« 
Klipp till sex månader senare när 

HENRIETTE OUSBÄCK: 
textilkonstnär och brodös

– Jag har gått och grunnat på en 
liten övning som kan vara ett sätt 
att både ha trevligt, komma igång 
med att brodera – och komma vida-
re. Gör så här: Ta en decimeterbred 
men lång tygremsa i ett neutralt bot-
tentyg, inget märkvärdigt, kanske 
gammal lakans- eller linneväv. 
Bestäm dig därpå för ett enkelt 
stygn. Upp- och nerstygnet förstygn 
kan vara ett sådant. Sy sedan med 
ditt stygn en stund varje dag i en 
veckas tid. Håller man sig till ett och 
samma stygn i flera dagar, tvingas 
man att bli påhittig. Det blir också 
en övning i att umgås med ett stygn 
under en längre tid. Vissa dagar 
kanske du bara sitter helt kort, 
andra dagar längre. Men bestäm dig 
under hela veckan för samma stygn. 

– Låt däremot färgen på garn 
skifta. Välj en ny färg varje dag. 

Använd garner som du har hemma, 
gärna alla möjliga grovlekar. Om 
du inte har några, kanske du har 
sytråd? Det brukar bli väldigt spän-
nande broderier med sytråd! Låt 
stygnen präglas av din sinnesstäm-
ning för stunden. Kanske känner du 
dig vild och yvig, eller kontrollerad. 
Låt det synas.

– Först när det gått en vecka 
byter du stygn. Kedjestygn, kråk-
spark, kretastygn, franska knutar 
och stjälkstygn är både enkla och 
roliga att variera. Om remsan tar 
slut, tar du en ny – eller skarvar  
den första. 

– Tänk inte att det »ska bli 
något«. Se det som en lek med nål 
och tråd som på samma gång kom-
mer förse dig med en stygndagbok 
och en dagbok över hur du mått. 

Jag tror att det kan bli väldigt 
roligt! Jag tror faktiskt att jag ska 
försöka mig på det själv!

Lämna sofflocket! 
Hemslöjd bad tre 

slöjdare och konst-
närer om tips för 

hur man kan  
komma till skott 

med sitt skapande.
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– Ha slöjd- 
materialet fram-
me. Man ska inte 

behöva krångla för 
att komma igång.

teven fortfarande står på golvet och 
verktygen ligger i hallen. 

– Täljning är lätt att fastna i. 
Varje gång jag har kurs måste jag 
slita knivarna ur händerna på folk  
i slutet. Det är så fängslande att se 
resultatet direkt efter varje tag med 
kniven. Men har man en slö kniv 
och en vresig träbit kan det förstöra 
hela upplevelsen. 

Det är lätt att tänka att man kan 
ta vad som finns och bara testa lite, 
men ta inte morfars gamla bygg-
morakniv. Det är inte värt det. En 
ny vass täljkniv kan kosta från 150 
spänn. Det är en bra investering för 

att få känna hur täljning känns när 
det är kul. 
 
ANNA BAUER:  textil- 
konstnär och stickerska

– Garn får man både tröstköpa, 
stödköpa och lustköpa! Så om man 
behöver lite skjuts för att komma 
igång med att sticka, kan man bör-
ja med att skaffa sig ett nytt garn. 
Sedan kan man bläddra i alla de 
där fina stickböckerna som man 
inte bläddrat i på länge. Det inspi-
rerar nästan alltid. Eller kontakta 
några kompisar och dra igång en 
knit-a-long, så att man på var sitt 
håll stickar samma sak och får lite 
draghjälp av varandra.

– Förväntningar på att det man 
stickar måste bli fint, välgjort och 
snyggt kan ibland hindra en från att 
släppa loss. En stickning måste fak-
tiskt inte vara fin på baksidan eller 
ha jämna maskor. En stickning 

behöver faktiskt inte bli något över-
huvudtaget. Ibland är det själva 
hålla påandet som är det roliga.  
Då bjuder man dessutom in det 
oförutsägbara – så får man se var 
man hamnar.

– Ha slöjdmaterialet framme. 
Det ska inte ligga högst upp, längst 
in i någon garderob. Man ska inte 
behöva krångla för att komma 
igång. 

– Också att begränsa sig kan 
vara ett sätt att få fart på kreativi-
teten. Som att bestämma sig för att 
bara sticka med restgarner. Vad 
kan gamla stumpar och smånystan 
bli? Eller så kan man ge sig själv 
andra ramar. Som att hålla sig till 
ett tema. Sticka bara grönt eller 
fåglar eller morötter, eller vad vet 
jag. Begränsade valmöjligheter 
skapar ofta valmöjligheter. Det är 
en paradox. Men plötsligt har en ny 
tanke väckts som tar en vidare.

»Täljning är lätt att 
fastna i. Varje gång jag 
har kurs måste jag slita 
knivarna ur händerna 

på folk i slutet.«

Text Maria Diedrichs,  
Malin Vessby  

Illustration Ida Björs
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Hur kommer det sig att  
akademin ofta betalar de  

kollegor som bidrar till teoretisk 
kunskap, men har tagit för vana 

att få gratis tillgång till hant- 
verkares expertutlåtanden?  
frågar Katarina Botwid med 
eftertryck. Hon arbetar på att 

förändra det. Hantverks- 
kompetens är expertkunskap 

bland annan och bör så  
behandlas, betonar hon.
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hade jag en massa att säga om kär-
len i montrarna, säger hon bestämt 
och berättar att inte minst hennes 
examensjobb från HDK hade gjort 
sitt för den saken. Till slutpresenta-
tionen hade hon fördjupat sig i olika 
forntida bränningstekniker. Och sin 
keramikhistoria kan hon.

Raskt skyndade Katarina Botwid 
ner till receptionen och erbjöd sin 
hjälp. Hon skulle kunna bistå muse-
et med att analysera både brän-
ningsmetoder, tidsperioder då olika 
tekniker använts och sannolika till-
komstplatser, förklarade hon glatt 
och började beskriva en fyrkantig 
kärlform som hon sett bakom gla-
sen, ett drejat pottekakel som suttit 
på en biläggarugn, en föregångare 
till kakelugnen, men som på museet 
kallades oidentifierat. Sannolikt var 
den gjord i Tyskland på 1600-talet-
talet, förklarade hon. 

I en annan monter hade hon sett 
den missvisande formuleringen 
»svartbränt«, om gods som uppen-
bart var bränt med helt andra 
metoder. 

Men receptionisten skakade på 
huvudet. Detsamma gjorde de 

– irritation!  Det var det som 
drev mig till att bli arkeolog, säger 
Katarina Botwid.

Hon har just slagit upp dörren till 
sin verkstad och labb i centrala Mal-
mö. På en vit hylla, under skarpt 
lampljus ligger skärvor av en 5000 
år gammal kruka som hon ska 
rekonstruera. En meter därifrån 
står en drejskiva, med lergodsleran 
framplockad. Närmast blir det 
muggar till ett friluftsmuseum.

Hon berättar om 1990-talet och 
upprördheten.

Hon var färdigutbildad kerami-
ker, med en magister i keramik från 
Högskolan för design och konst-
hantverk i Göteborg när ilskan slog 
till med full kraft. Känslan drabba-
de henne under besök på ett par av 
landets stora museum. Bakom gla-
set i montrarna stod urgamla byttor, 
krukor och pottor som hon förälskat 
slukade med blicken. Bredvid satt 
lappar som beskrev keramiken. 
Katarina Botwid bara gapade. 
»Oidentifierat keramiskt föremål«, 
kunde det stå. 

– Men det stämde ju inte! Med 
min keramikerutbildning i botten 

museitjänstemän som hon senare 
kontaktade. 

Och där rann droppen över kanten.
Om en kompott av upprördhet 

och kunskapstörst kan vara driv-
kraft nog att skaffa sig ytterligare  
en femårig utbildning, så var den 
det den här gången. På ren envishet 
bestämde sig Katarina Botwid för 
att bli arkeolog. Och inte nog med 
det. 25 år efter droppen på museet 
kom hon också att disputera på en 
avhandling i praktisk arkeologi, 
som med tiden skulle komma att 
prisas som pionjärarbete av Kung-
liga humanistiska vetenskapssam-
fundet i Lund. I sin banbrytande 
bok visade hon bland annat hur 
hantverkare och yrkesgrupper med 
djup teknik- och materialkunskap, 
kan tillföra insikter till arkeologin 
som aldrig skulle kunna gå att läsa 
sig till.
 
hon slår sig ner  vid drejski-
van och dunkar en lerklös på plats. 
Rakt på sak konstaterar hon att oli-
ka perspektiv ger olika insikter, det 
är inte konstigare än så. 

– Det är vad min forskning hand-

Att murare, snickare och skräddare behöver ha hantverkskunskap är givet.  
Men det finns också andra yrken där slöjdkunnande är en förutsättning.  

Träffa teoretiker med fingerspetskänsla.
Text Malin Vessby  Foto Fredrik Jalhed,  

Jesper Klemedsson och Martin Gustavsson
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Systematik, forn- 
tida vävbindningar  

och extremmoderna 
material. I hand- 

vävningslabbet på  
Textilhögskolan i  
Borås ägnar sig  

doktoranden Carin 
Backe åt banbrytande 

textilforskning 
vid en manuell vävstol 

från AK:s snickeri  
i Öxabäck.
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lar om. Att vi också bör ta vara på 
hantverkares perspektiv och djupa 
expertis för att kunna ge en så full-
ständig bild som möjligt av hur 
människor har levt och verkat förr. 
Att vetenskapen borde värna om 
alla pusselbitar.

på textilhögskolan i Borås 
har doktoranden Carin Backe just 
slagit sig ner vid vävstolen. Dagens 
variant är halvdigital. Bindningen 
kan programmeras in men hon  
sköter själv trampor, väftinlägg  
och slagbom. 

Den urgamla vävtekniken till 
trots, är det nydanande studier hon 
ägnar sig åt, kopplade till den Smart 
textiles-forskning som på senare år 
gjort Högskolan i Borås känd över 
världen. Målet är helt nya sorters 
tyger. 

– Textila muskler, säger Carin 
Backe när hon ska förklara vad 
hennes arbete kan komma att leda 
till. 

Kanske kan de textilier som hon 
jobbar med i framtiden bli high 
tech-hjälpmedel till människor i 
behov, säger hon. Kanske kommer 
tygerna till exempel kunna trycka 
till på diverse ställen på en bärares 
kropp eller röra sig på olika vis, för 
att skicka signaler som – exempelvis 
– kan hjälpa en synskadad männis-
ka att navigera. Eller något helt 
annat.

Flera av de material som hon 
undersöker har aldrig använts i väv- 
eller stickningssammanhang tidiga-
re. Dit hör bland annat jongel, ett 
stoff som kan transportera laddning 
och PEDOT:PSS/Ppy, en elektriskt 
ledande polymer.

– Med nya material kan man hitta 

nya egenskaper också i grundbind-
ningar som är tusentals år gamla, 
förklarar Carin Backe, som i grun-
den är textilingenjör. Numera präg-
las hennes dagar mest av vetenskap-
lig litteratur och experiment. 

– Jag sitter vid vävstolen och tes-
tar systematiskt olika bindningar 
och material för att se vilka kombi-
nationer som kan skapa förutbe-
stämbara rörelsemönster. 

Det är ofta ytterligheter som hon 
låter mötas i vävstolen. En teknik 
som befrämjar rörelser i en specifik 
riktning kan ställas mot en vävkon-
struktion som istället låser vissa 
partier.

– Eller så kan jag skapa två seg-
ment i ett tyg genom att låta ett hårt 
packat parti möta ett som är lösare 
vävt. Då kan det hända något vid 
fogen. Kanske kan en textil, som vid 
första anblick ser ut som en duk, fäl-
la ihop sig av egen kraft. 

Tidigare forskning om vävning, 
har ofta handlat om att ge tyger ett 
visst utseende, fall eller kvalitet. 
Eller så har man kanske strävat 
efter att de ska stå bra emot väder 
och vind. Det här är något annat, 
förklarar hon. 

– Det traditionella möter forsk-
ningsfronten. Här kan en vävstol 
som till synes representerar en 
urgammal teknologi, öppna vägar 
till något helt nytt.

Nils-Krister Persson fyller i. Han 
är docent i textilteknologi och Carin 
Backes handledare. Forskningen 
vid Textilhögskolan skiljer sig från 
en stor del av annan Smart textile-
forskning runt om i världen, beto-
nar han; i Borås är djupt yrkeskun-
nande inom textilområdet en avgö-
rande komponent. På andra håll gör 

»Det traditionella möter forskningsfronten. Här kan en vävstol  
som till synes representerar en urgammal teknologi,  

öppna vägar till något helt nytt.«

okunskap om textila tekniker och 
textilt utövande lätt att forskare kan 
behandla tyg som ett material, trots 
att olika tyger skiljer sig radikalt 
från varandra, med helt olika egen-
skaper och kvaliteter. 

– Utan hantverks- och yrkeskun-
skap förstår man heller inte att den 
textila konstruktionen är avgörande 
för hur något ska kännas när det så 
småningom ska användas, säger 
han och tar en medicinsk sensor som 
exempel. Den ska bäras mot huden 
och måste därför konstrueras för att 
kännas trevlig mot kroppen. Annars 
kommer ingen vilja ha den på sig. 

– Vet man inte vad som skiljer 
textilier från varandra, kan det bli 
helt fel!

Själv är Nils-Krister Persson ur-
sprungligen fysiker, även om han  
jobbat länge inom textilbranschen. 

– Jag har en ganska bra koll på 
den skeptiska syn som råder bland 
textilt okunniga. I vetenskapliga 
artiklar ser jag dagligdags att det 
textila kunnandet förbises och det 
gör mig irriterad. Vi missar mycket 
på det viset.

men även om  praktiskt handlag 
och erfarenheter ofta nedvärderas i 
dagens samhälle – se till exempel 
hur skolslöjdsförespråkare oupp-
hörligen får försvara sig mot 
påhopp – finns också en motrörelse. 
Det är människorna som aktivt 
söker sig till hantverket. Motreak-
tionen syns inte minst på landets 
konsthantverksutbildningar. Dit 
vänder sig idag allt fler yrkesverk-
samma akademiker. 

Torleif Johansen, som varit kera-
miklärare på Carl Malmstens 
öländska hantverksskola Capella-



46 Hemslöjd 3 · 2020

gården i decennier, menar att tren-
den är tydlig. 

– För bara ett tiotal år sedan hade 
vi knappt några elever av den här 
typen. Idag går det nästan alltid 
några arkitekter, psykologer eller 
läkare på skolan. Jag tror att de kän-
ner ett behov av att ge plats åt de 
kreativa sidor som de inte får utlopp 
för i sina vanliga och ofta ganska 
uppkopplade yrkesliv, säger han.

i  en kollektivverkstad  på 
Not Quite i dalsländska Fengersfors 
står landskapsarkitekten Klara 
Isling. Bakom henne skär en band-
såg. Det doftar trä och lite bränt. I 
händerna håller hon en timmerfräs. 
På hyvelbänken: asp.

För tre år sedan såg allt väldigt 
annorlunda ut. 

Då satt hon vid datorn på ett vit-
målat arkitektkontor i Stockholm 
och ritade parker, torg, gator, 
bostadsgårdar och lekplatser. Nu 
står hon på ett nedlagt pappersbruk 
som under det senaste decenniet 
bytt skepnad och blivit konstnärs- 
och hantverkskollektiv. Det är bara 
ett år sedan hon gick ut från Stene-
byskolans utbildning för Trähant-
verk och möbelsnickeri. Efter sju år 
som landskapsarkitekt hade hon 
börjat reflektera över att det alltid 
var någon annan som förverkligade 
hennes ritningar och idéer, och vad 
det kunde få för konsekvenser.

Hon ville vidga sina vyer. 
– Jag ville komma närmare pro-

duktionen och få större kunskap om 
ett material. Jag ville bredda mitt 
seende. Är man frånkopplad från 
materialen riskerar också det man 
ritar att bli det – och rent av förmed-
la den distansen.

Idag är det inte längre så.
Efter två år på Stenebyskolan ser 

hon möjligheter med trä som hon 
aldrig hade uppmärksammat utan 
tiden på möbelsnickarutbildningen. 
Tänk dig hantverksmässigt byggda 
och till platsen anpassade lekred-
skap i en lekpark, säger hon, eller 
handbearbetade träytor på möbler-
na vid ett torg. 

Hon har också fått djupare för-
ståelse för träets begränsningar och 
egenheter.

– Det är ett material som många 
människor har nära att relatera till. 
Och om man skulle använda trä på 
ett bredare sätt än man gör idag, 
skulle man sannolikt kunna skapa 
bättre, vackrare och mer omhänder-
tagande rum, tror jag. Dessutom är 
trä en förnybar resurs.

Tillsammans med kompisarna  
i Hantverkskollektivet HIK sökte 
hon i fjol projektmedel från myn-
digheten Nämnden för Hemslöjds-
frågor för att under 2020 undersöka 
vad »arkitektonisk slöjd« kan vara. 
Förhoppningen är att nå fram till 
något nytt, i skärningspunkten mel-
lan slöjd och arkitektur. Något stor-
skaligt, träigt, handgjort, rumsligt.

– Det sammanhanget och de tan-
karna hade aldrig uppstått utan min 
tid på Stenebyskolan, säger Klara 
Isling. 

Ändå är hon ännu osäker på hur 
hon ska »gifta ihop« slöjden och 
landskapsarkitekturen.

– Men genom att veta mer om 
något kan man hitta nya sätt att tän-
ka på, säger hon och konstaterar att 
också hon noterat hur allt fler aka-
demiker börjat söka sig mot de fysis-
ka materialen och hantverket.

Som exempel tar hon workshops-

serien Studio in the Woods. Fröet 
såddes av en grupp brittiska arki-
tektkompisar 2005. De kände sig 
fjärmade från byggmaterialen och 
bestämde sig för att under ett par 
dagar lämna datorerna, ta sig ut i 
skogen och med regelvirke, stockar 
och grenar bygga och skissa i skala 
1:1. De ville testa sina idéer i prakti-
ken. Och sedan dess har undersök-
ningsmetoden levt vidare och 
utvecklats. I sommar kommer even-
tuellt en likartad satsning att gå av 
stapeln i Dalsland, med en bland-
ning av svenska och engelska arki-
tekturstudenter.

Just Storbritannien råkar vara ett 
av de länder där olika yrkens behov 
av praktisk kunskap ofta lyfts fram i 
debatten. Mest genomslag på senare 
tid har kanske den kirurglärare på 
läkarutbildningen på Imperial Col-
lege i London fått, professor Roger 
Kneebone, som i ett inslag på BBC 
larmade om att dagens läkarstuden-
ter saknar vana att använda sina 
händer, att de saknar förkunskaper 
om hur man syr och skär. Föränd-
ringen har skett det senaste decen-
niet, hävdar han, och efterlyser för 
framtida patienters skull studenter 
med en större bredd i sina förkun-
skaper innan de antas på utbild-
ningen. In med slöjd och kreativitet 
i CV:na, uppmanar han i BBC-
inslaget.

– Det är både viktigt och bråd-
skande.

 
i  en verkstad  på Södra Älvs-
borgs sjukhus i Borås står ortoped-
ingenjören Boel Dittmer och arbe-
tar på en stödskena till ett barn med 
CP-skada. I skåpen runtomkring 
ligger delar till proteser och ortoser, 

»Efter sju år som landskapsarkitekt hade hon börjat reflektera över att det alltid 
var någon annan som förverkligade hennes ritningar och idéer, och vad det 

kunde få för konsekvenser. ›Jag ville bredda mitt seende.‹«
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Blobformer, säger Klara Isling 
glatt om det träobjekt i asp som 

hon jobbar med för dagen. 
 Tidigare var hon enbart land-

skapsarkitekt. Idag har hon även 
en trähantverkarutbildning  

i bagaget. Kombinationen har 
bland annat lett fram till projektet 

»Arkitektonisk slöjd«. 
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hjälpmedel som ska ersätta eller 
stötta olika kroppsdelar – alltifrån 
underarmar till hålfotsinlägg och 
korsetter. 

Hon beskriver ett yrke i bryt-
ningstid. Tidigare gjordes det mesta 
för hand. Ett praktiskt handlag och 
gott formseende var en förutsätt-
ning. Skenor till kroppar till och 
med smiddes om så behövdes. Idag 
sker allt mer med datorbaserade lös-
ningar. Kroppsskannern går varm. 
Och inget fel med det, menar Boel 
Dittmer. Bara man inte kastar ut 
barnet med badvattnet.

– Vad av det gamla är sådant som 
vi behöver hålla fast i för att inte ris-
kera att förlora något viktigt? Sånt 
funderar jag på, säger hon och kon-
staterar att skannern heller inte kla-
rar allt ännu. 

– Ska du till exempel göra en 
avgjutning av en spastisk patients 
fot, kan du inte dataskanna den. I 
dagsläget bygger den tekniken på 
att kroppen är stilla. Så ännu måste 
du jobba hands on. 

Själv har Boel Dittmer alltid 
använt händerna. På fritiden har 
hon stickat och hållit på med medel-
tida hantverk. Som ung gick hon 
slöjdlinjen på Kävesta folkhögskola 
– och föräldrarna har får. Utan den 
bakgrunden tror hon inte att hon 
efter 22 år som ortopedingenjör 
skulle ha sökt pengar för att under 
ett år undersöka ullens potential 
inom sitt yrke.

Det är nu just vad hon gjort. 
Hon tar som exempel några orto-

ser för barn som hon ofta jobbar 
med. Det är stödhöljen av plastma-
terial som kan behövas till en svag 
eller skev fot. Inuti används i all-
mänhet en strumpa stickad av ett 

syntetmaterial, tänkt att vara extra 
bra på att få svett att dunsta. Men 
teorin är bättre än praktiken. Efter-
som det sitter ett plastskal runt foten 
kan svetten ändå inte slippa ut och 
fötterna i kapseln blir plaskvåta. 

– Då började jag tänka på ullen. 
Den suger ju så bra. Borde strum-
porna helt enkelt vara av ull istället?

Ingen revolutionerande tanke, 
kanske. Men utan sin bakgrund i 
hemslöjdsrörelsen och med sitt 
grundmurade intresse för natur-
material, tror hon inte att hon grun-
nat vidare på ullens potential och 
valt att ta med sig tankarna till high 
tech-miljön på jobbet. Vad året av 
ullundersökningar mer ska leda till 
vet hon inte än, men hon känner sig 
nyfiken. 

i  malmö har  Katarina Botwid 
börjat packa ihop för dagen. Ett 
trettiotal nydrejade lergodsmuggar 
torkar långsamt på lösa brädor. 

Numera står det keramikarkeo-

log på hennes visitkort – trots att 
ämnesområdet än idag inte är en 
etablerad gren inom vetenskapen. 
Men skam den som ger sig.

Medan hon drar ett par drag  
med svabben över golvet berättar 
hon entusiastiskt om forskning vid 
Centre for textile research vid 
Köpenhamns universitet. Där valde 
för ett antal år sedan textilforskare 
att låta upprepa undersökningar 
som arkeologer tidigare gjort. En 
gick ut på att ta reda på hur lång tid 
det kan ha tagit för vikingar att göra 
segel till sina båtar. Arkeologerna 
hade gått handgripligt till väga och 
själva arbetat vid vävstolar och 
spunnit garn på sländor. Textilforsk-
ningsinstitutet anlitade istället 
erfarna hantverkare. Och skillna-
derna i arbetstid var slående. De 
garvade spinnarna och vävarna  
jobbade betydligt snabbare än arke-
ologerna. 

Katarina Botwid ler glatt. Exemp- 
let är talande. Man är expert på  
olika saker och inom hantverksvärl-
den finns en enorm resurs för veten-
skapen att dra nytta av.

– Men det innebär inte att experi-
mentell arkeologi görs i onödan. 
Efter den studien vet vi att det för 
nybörjare kan ta tre till fyra år att 
göra ett vikingasegel.

Hon vrider ur en wettexduk, drar 
igång drejskivan och låter skivan 
snurra sig ren mot disktrasan.

Hennes mission kvarstår.
– Att plocka in hantverket som en 

resurs borde vara enkelt. Det är 
bara det att det än så länge är ovant. 
Jag vill bli en översättare mellan 
arkeologer och hantverkare. Jag 
tror på att bygga broar. För kun-
skapens skull.

»Att plocka in hantverket som en resurs borde vara enkelt. Det är bara det  
att det än så länge är ovant. Jag vill bli en översättare mellan arkeologer  
och hantverkare. Jag tror på att bygga broar. För kunskapens skull.«
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KRÖNIKAN HELENA VON ZWEIGBERGK

Kaos och kontroll
jag var drygt tjugo år när jag 
lärde jag mig sticka av en jämnårig 
kompis. Vi var i fjällen och skulle 
plugga tillsammans inför en tenta i 
litteraturvetenskap. Men så var vi 
också på besök i norska Röros, där 
hon ville köpa garn – och då gjorde 
jag det också. De räta maskorna var 
inga problem, det var de aviga som 
jag hade svårt att få till. Min vän 
skrattade åt mig där jag satt och 
kämpade. Men det var ett snällt 
skratt och hon var enormt tålmodig. 
Och plötsligt satt det bara där! Och 

det ville sig aldrig riktigt för 
mig i slöjden. Våffeldukarna som 
skulle broderas, tumvantarna som 
skulle stickas. Det blev korvigt, 
smutsigt, fel. Allt blev ett enda tras-
sel. Jag fattade aldrig riktigt. 

Det sammanföll med min upple-
velse i stort av att aldrig kunna vara 
noggrann och ordningsam. Det gick 
liksom inte. Mina skolväskors inre 
liknande alltid en papperskorg. Min 
bänk i skolan var en ständig röra. 
Jag visste sällan vad vi hade i läxa 
och viktiga papper som skulle skri-
vas på hemma, försvann i den all-
männa röran och dök upp någon 
vecka senare, som något skrynkligt 
längst ner någonstans.

När jag gick i grundskolan fick 
man betyg i uppförande och ord-
ning. Alla fick »A«, det var mer en 
formalitet. Men jag fick »A med tve-
kan«, med hänvisning till att det 
aldrig var någon ordning och reda 
kring mig. Jag blev förkrossad. Ord-
ningsbetyget var en bekräftelse på 
en inneboende hopplöshet.

Och precis som med ordningen 
tänkte jag att sy- och stickfärdighet 
inte var för mig. Som om det var en 
omöjlighet, att jag aldrig skulle kun-
na. Virka kunde jag, det lärde jag mig 
hemma. Många grytlappar och en 
oändlig mängd långa virksnören blev 
det. Men där tog det stopp, och jag 
trodde inte min kapacitet om mer. 

i  min ursprungsfamilj  hölls 
inte slöjdande särskilt högt i kurs. 
De sågs som ett skämt, de saker som 
gjordes av barn i skolan och gavs 
bort till jul och födelsedagar. »Detta 
har jag gjort i slöjden, ära vare Gud 
i höjden«, sas det och skrattades. 
Kanske bidrog det till att jag inte 
blev någon höjdare på det i skolan. 

ganska snart blev jag något av en 
stickexpert. Jag vet inte hur många 
mohairtröjor jag stickade. Det var 
inne på den tiden. Och i takt med att 
tröjorna blev fler och mer och mer 
avancerade, växte något i min själv-
bild. Jag kunde ju! Hålla reda på, 
räkna ut, mäta. Jag återuppfann 
mig som någon annan. 

för mig är  hemslöjd kontempla-
tion och kontroll. De senaste åren 
har jag inte hunnit, men jag längtar 
dit. Av en syster fick jag för några år 
sedan ett stort broderi. Jag har inte 
kommit så långt än, men känner att 
det är dags att återmanifestera kvin-
nan i mig som kan räkna stygn och 
därmed hålla kaoset borta.

Slutligen – apropå min 
ursprungsfamiljs vanvördiga 
inställning till sådant som barn gjor-
de i slöjden. Sedan jag skrev boken 
»Grejen med saker« har jag ofta fått 
frågan om vad jag själv skulle räd-
da med mig om det börjar brinna 
hos mig. Och jag är inte det minsta 
hycklande, utan sanningsenlig när 
jag säger att det jag är mest rädd om 
är det som mina barn gjort själva, 
hemma eller i slöjden. Kudden jag 
fick av en av sönerna med »Helena« 
tryckt med ett åtföljande hjärta. 
Alla mobiltelefoner och bergspräng-
are som gjorts med spikar som 
antenner och påritade knappar. 
Monsterkatterna med huggtänder i 
cernitlera. De sakerna är mig kärare 
än något annat. Från hand till hand, 
hjärta till hjärta.

 
helena von zweigbergk  är jour-
nalist, författare och programledare. 
Hennes senaste bok heter »Grejen med 
saker« och handlar om människors för-
hållande till prylar.
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»Och i takt med att  
tröjorna blev fler och mer 
och mer avancerade, växte 
något i min självbild. Jag 
kunde ju! Hålla reda på, 

räkna ut, mäta. Jag  
återuppfann mig som  

någon annan.« 
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lingarn. Jag höll på till och från under 
hela sommaren. I vanliga fall planerar 
jag väldigt lite när jag broderar. Jag 
sätter oftast igång i mitten och så får 
det växa ut. Men här fick jag tänka 
annorlunda. Jag började med nam-
nen och gjorde skisser på några blom-
mor. Lindbladet fick bli ett hjärta. 
Resten av växterna passade jag in där 
det fanns utrymme. Jag är van att 
vara mycket mer spontan. Men jag 
kände att jag var i ett läge där jag 
behövde utvecklas och göra något 
annat. Jag ville utmana mig själv!

Att brodera naturalistiskt kräver 
helt andra saker av en än när man 
broderar fritt. Att man tittar noga 
och verkligen försöker efterlikna ori-
ginalet. Det kan vara roligt att jobba 
på det sättet som omväxling men i 
stort sett har jag gått tillbaka till mitt 
gamla sätt att jobba. Jag gillar ju det! 

I vanliga fall utgår jag mycket från 
färg. Jag väljer färger som jag kän-
ner för och gör sällan någon ordentlig 
skiss. Jag börjar bara klippa former 
direkt, applikationsbitar i vadmal. 
Jag placerar ut dem ungefär som jag 
vill ha dem, sedan brukar jag oftast 
ta ett kort innan jag tar bort allting 
och sätter igång. 

»min pappa  gifte sig i augusti för-
ra året. I början av sommaren börja-
de jag fundera på vad jag skulle ge  
i bröllopspresent till honom och hans 
fru. Eftersom jag är yrkesverksam 
brodös låg det förstås nära till hands 
att brodera något. Och jag visste 
direkt vilket motiv jag ville göra. 

Det är min pappa som har lärt mig 
alla växter. Blommorna han visade 
mig när jag var liten, de sitter fort-
farande. Jag förknippar dem med 
honom. Nu har jag börjat lära min 
dotter växter när vi är ute och går. 
Därför kändes växtmotivet självklart. 

Jag satt ganska länge med min 
sexhundrasidiga flora och försökte 
välja. Jag valde dels såna som jag 
har minnen till med honom men jag 
ville också göra en slags översikt över 
den svenska floran. Vanliga växter 
som jag har en relation till helt 
enkelt. Gökärt, till exempel, växte i 
vår trädgård när jag var liten. Den 
kopplar jag väldigt starkt till min 
pappa. Jag kan precis se framför mig 
var i trädgården de växte. 
 
att det blev just en kudde var 
mest för att det är användbart. Allting 
är gjort i vadmal, mest ullgarn och lite 

Det ringer in till sommarbröllop runt om i landet. Gör som Emma Ihl.  
Brodera en blomstrande bröllopspresent. 

Text Maria Diedrichs  Foto Fredrik Jalhed

»Då vaknade lusten igen«

SÅ GJORDE JAG
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Emma Ihl är van vid att 
brodera fritt och intuitivt. 

Bröllopskudden var  
ett undantag där hon 

 planerade och skissade  
mer än vanligt.

SÅ GJORDE JAG



52 Hemslöjd 3 · 2020

SÅ GJORDE JAG

Efter bröllopskudden har 
Emma Ihl gått tillbaka till 

sitt vanliga sätt att  
arbeta, där lusten till  

färg får styra.
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Ibland hamnar bitarna precis där 
jag tänkt men ibland blir det något 
helt annat efterhand. Medan jag syr 
kommer jag på nya idéer och tänker 
om. Det är väldigt intuitivt.

Ibland kan det vara skönt att ha 
en färdig plan så att man bara kan 
jobba på. Jag vet vad som ska 
göras – nu är det bara att göra det. 
Men det kan också vara tråkigt att 
vara uppbunden på det sättet. Det 
är nog därför jag faller tillbaka till 
det här andra. Att aldrig riktigt 
veta vad som ska hända eller hur 
det ska sluta. Det är ju det som är 
det roliga!

det var när jag gick på utbild-
ningen Ledarskap i slöjd och kultur-
hantverk som jag började brodera på 
allvar. Jag kände direkt att det här är 
min grej. Jag fick lugn i själen. Där 
och då bestämde jag mig: det här ska 
jag bli bra på och jag ska jobba hårt 
för det. Jag är ingen stygnnörd egent-
ligen. Det har bara råkat bli så att 
broderiet är mitt sätt att uttrycka 
mig. Idag har jag kurser och en 
webbshop där jag säljer broderima-
terial. Och så gör jag jobb på beställ-
ning och till utställningar.  

i  höstas hade jag  en liten 
svacka i broderandet. Det har verk-
ligen gått från att vara en hobby till 
att bli mitt jobb och då är det svårt 
att ha lika roligt jämt. Men nu i år 
har jag hittat tillbaka till det igen. 
Det var när jag började färga vad-
mal i nya färger. Då vaknade lusten 
igen. Jag hoppas det håller i sig 
länge.«

»Jag är ingen stygn- 
nörd egentligen. Det  

har bara råkat bli så att 
broderiet är mitt sätt  
att uttrycka mig.«

Istället för att skissa  
brukar Emma Ihl börja 

med att klippa ut former i 
vadmal till applikationer.
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TILL SAKEN

TUPPLUR PÅ 
TRASOR

Slarvtjällskudden med blå-
mönstrade trasor mot vit botten 

har Lena Karlberg vävt. Den 
säljs för 1250 kr på Svensk 

Hemslöjd. Där kan man också 
köpa Ola Lings svarvade, 

dekorskurna och blåmålade 
skål för 4950 kr. 

UPPLUR PÅ

BLÅ HIMMEL,  
VITA MOLN

Dricka kaffe på trappan, tälja en slev,  
tänka tankar till punkt, ta det lugnt. 

Urval Malin Vessby   
Foto Anders Qwarnström
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KAFFE MED DOPP
De blåvita muggarna har Masayoshi Oya  
drejat och målat. Penseldragstekniken hör  
hemma i den japanska kalligrafin och kallas  

Syodou eller Syuuji. Köp muggarna för 550 kr/st  
och faten för 390 kr hos Fine Little day.  

Den blåtrycksklädda näverkorgen har Karin  
Lundholm vikt, sytt samman och kantat  

med björkrot. Pris 700 kr på  
Hälsinglands museum. 
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TILL SAKEN

Adresser
Afroart, Hornsgatan 58, Stockholm, tel. 08-642 50 95,  

www.afroart.se
Daniel Lundberg, www.storslojd.com

Fine little day, Spinneriet i Lindome, Spinnmästarevägen 2, Lindome, 031- 44 52 22, 
www.finelittleday.com

Hälsinge linneväveri, Forsån, Näsviken, tel. 0650-300 30,  
www.halsingelinnevaveri.se

Hälsinglands museum, Storgatan 31, Hudiksvall, tel. 0650-196 01,  
www.halsinglandsmuseum.se

Klässbols linneväveri, Damastvägen 5, Klässbol, tel 0570-46 01 85,  
www.klassbols.se

Svensk Hemslöjd, Norrlandsgatan 20, Stockholm, tel. 08-23 21 15,  
www.svenskhemslojd.com

TILL SAK

Af t H t 58 St kh l t l 08

DISKAT OCH KLART
Hellinnehandduken längst till vänster kommer från Hälsinge linne-
väveri, 140 kr. Därpå följer glashandduken Köksrutan för 239 kr från 
hundraårsjubilerande Klässbols linneväveri och en bomullshand-

duk i ripskvalitet från Afroart, handvävd i Guatemala, 199 kr. Slevar-
na som täljts i björk går alla att köpa på Svensk Hemslöjd. Från vän-

ster har de gjorts av Lars Wigren, 450 kr, Dietrich Staemmler, 
650 kr, Lars Wigren igen, 450 kr och Andreas Heurlin, 475 kr  
respektive 580 kr. Stekspaden står Daniel Lundberg bakom.  

Den är täljd och huggen ur ett rakvuxet stycke körsbärsträ  
och köps direkt av upphovsmannen för 300 kr.



56 Hemslöjd 3 · 2020

Mariana Silva Varela ser sin  
folkdräkt som en unisex-modell. 
På en man fungerar överdelen 

som en skjorta. 
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väska. En hel folkdräkt, helt enkelt.
Jag har gjort fler folkdräkter 

sedan den där första. Allihop har 
ställts ut. Ibland på vernissager har 
jag gått runt och tjuvlyssnat. Folk 
har stått och gissat och har haft ett 
stort behov av att placera dräkterna 
geografiskt och försöka läsa av  
snitten. Det lyfter också något slags 
kolonialt tänkande, tycker jag.
 
är man uppvuxen  i en diaspora 
som jag, så är man ganska rotlös. 
Man vet att man har en kultur, men 
man har inte vuxit upp i den.  
I Chile finns det också folkdräkter. 
De används på samma sätt. I sam-
band med nationaldagen, högtider 
och folkdans. Men jag har svårt för 
det nationalistiska. Andra textil-
konstnärer inspireras nog mycket av 
textila verk, men jag går mer i gång 
på maktstrukturer, migrationshisto-
ria och politiska tal. Även om slutre-
sultatet sedan kan bli ganska vackert.

Barnens farmor älskar hantverk, 
hon är en riktig hantverksdam. Hon 
är mitt största fan. Trots att hon är 
folkdräktsfanatiker. Eller kanske 
just därför.« 

»jag har ett ganska  kom-
plext förhållande till folkdräkter. Jag 
är född i Chile. Jag kom till Sverige 
under militärkuppen när jag var sex 
eller sju år och är uppvuxen i Rinke-
by. Vad skulle hända om jag satte på 
mig en Leksanddräkt? Den är inte så 
inkluderande. 

Samtidigt tycker jag att alltihop är 
väldigt fascinerande. Jag är ganska 
påläst om just folkdräkter och har en 
master i historia. Folkdräkten är 
framför allt ett sent 1800-talsfeno-
men. På den här tiden ville man skapa 
en nationalanda. I början av 1900- 
talet kom dagens svenska flagga till 
och samma århundrade gjordes en 
nationaldräkt. Men det är intressant 
hur många influenser som kommit 
utifrån. Blekingesömmen är inspire-
rad av orienten och svartsticket kom-
mer från Mellanöstern. Det var fint 
att vara influerad från olika delar av 
världen. I dag har folkdräkten blivit 
jättekonservativ. Det är väldigt käns-
ligt vem som har på sig den. Det pro-
vocerar mig och ger mig inspiration.

Barnens farmor är folkdräktsfana-
tiker. Hon är svensk och är med i ett 
folkdanslag. Hon är väldigt noga 

med detaljerna på folkdräkten. 
Exakt allt måste stämma. Det tycker 
jag är lite roligt, för förr förnyades 
folkdräkterna faktiskt hela tiden. 
Främst ungdomar ville sätta sin egen 
prägel. Jag brukar leka med tanken – 
om man skulle väcka en dalkulla 
från 1840 skulle hon bli förfärad 
över hur omoderna folkdräkterna är. 
»Hallå, det har gått 200 år och det 
har inte hänt någonting!«
 
jag bestämde mig  för att göra 
en egen folkdräkt. Det var viktigt att 
det blev ett gediget hantverk och ing-
en slafstextilkonst. För mig var det 
viktigt att visa att jag faktiskt 
bemästrar de här traditionella tekni-
kerna. Jag kan väva daldräll, till 
exempel. Räknar man alla vävtim-
mar och broderitimmar tog det unge-
fär ett år innan folkdräkten var fär-
dig. Kjolen blev blå med en svart  
silkesvarp. Det övre stycket hade 
massor av färger och material. Ull, 
silke, grova rep och allt möjligt, men 
ingen tänker på det eftersom det är 
så vackert. I stället för en hätta  
gjorde jag en mask. Sedan blev det 
också ett halsband, skor, bälte och  

Mariana Silva Varela | Vävare, Stockholm 

Kan man inspireras av folkdräkter  
och skapa något helt nytt? 

Text Anna Liljemalm  
Foto Ylva Sundgren
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Masayoshi Oya konstaterar  
att keramik för många svenskar 

är ett intresse. I Japan är  
det ett yrke, och ett ganska  

vanligt sådant.
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kallade mönstret för »folkdräkter«.
I Japan har vi inga folkdräkter, 

men vi har kimonos. Räknas det? 
Färgerna är väldigt annorlunda. I 
Japan är det mycket mer diskret med 
bruna och jordiga färger. Inte så star-
ka färger som ni har. Jag har försökt 
blanda svenskt och japanskt. I min 
webbshop får jag beställningar från 
både Sverige, Japan, Tyskland, Eng-
land och Ryssland. Ryssland känns 
lite oväntat!
 
i  japan  är det  status att göra 
brukskeramik. Vi tycker att det är 
fint att göra saker som används i 
vardagen. Det är också viktigt att 
skilja på proffs och icke-proffs. På 
keramikutbildningen hade vi tek-
niklektioner hela tiden. När jag kom 
till Sverige var det mycket mer fritt. 
Det var oväntat, men jag gillade det. 
Samtidigt uppskattade jag att jag 
hade gått den japanska skolan, det 
var en bra grund för att kunna 
utvecklas. 

I Sverige har jag övat mig i att göra 
föremål som inte är helt perfekta. Då 
får man fram personligheten bättre 
och det var ju faktiskt precis det jag 
ville hitta. Ett eget uttryck.«

»jag är uppvuxen  i Japan och 
gick min första keramikkurs när jag 
var nio år gammal. Det passade mig 
direkt. Jag kunde uttrycka mina 
känslor genom leran och utbildade 
mig senare till keramiker. Konkur-
rensen är stor. Det är väldigt många 
som jobbar med keramik i Japan.
När jag såg det svenska bandet The 
Cardigans på teve letade jag fortfa-
rande efter en egen identitet i mitt 
skapande. The Cardigans hade en 
stil som var nostalgisk och ändå 
modern. Det var precis vad jag leta-
de efter. Jag lämnade Tokyo och flyt-
tade till Öland för att gå en keramik-
kurs på Capellagården. Sen gick jag 
en masterutbildning på HDK i Göte-
borg också.
 
för några år sedan  skulle jag 
ha en utställning på ett svenskt galle-
ri tillsammans med textilkonstnären 
Åsa Pärson. Galleriet föreslog att hon 
skulle hämta inspiration från den 
japanska traditionen och att jag 
skulle hämta inspiration från den 
svenska. Jag kände inte till så många 
olika kulturområden, men tänkte 
direkt på folkdräkterna jag hade sett 
när jag firade midsommar på Öland. 

Min kompis morsa hade folkdräkt. 
Hon hade berättat lite om den och 
jag tyckte att det var spännande.
 
många folkdräkter  är randi-
ga. Det är svårt att hitta ett eget 
uttryck i ett randigt mönster eftersom 
många företag och konstnärer redan 
gör sådana mönster. Då började jag 
tänka på ett barndomsminne. I den 
japanska grundskolan får man lära 
sig att skriva tecken med pensel. Vi 
kallar det Syodou eller Syuuji. Pen-
seln doppas i skålar med tusch eller 
bläck. Linjerna blir väldigt personli-
ga. Det är både konst och skrivande 
på samma gång. Jag tänkte att det 
borde gå att kombinera den japan-
ska kalligrafin med den svenska 
folkdräktstraditionen.

Jag provade att måla randiga 
mönster i både gult, brunt, svart, 
blått och rosa. Den rosa färgen var 
svårast. Den bara försvann. Det tog 
lång tid innan jag fick fram en stabil 
rosa. Att måla på keramik är inte så 
enkelt eftersom leran suger upp fär-
gen. Man kan inte ha för mycket vat-
ten och inte för lite. Linjerna blir i 
alla fall väldigt personliga. Jag 
målade på både koppar och fat och 

Masayoshi Oya | Keramiker, Göteborg 

Kan man inspireras av folkdräkter  
och skapa något helt nytt? 

Text Anna Liljemalm  
Foto Fredrik Jalhed
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Mikael Öst ser kilten som  
garderobens mest hållbara 

plagg. Det är inget slit och släng 
– en kilt ska hålla hela livet.
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varenda kilt innan de skickas ut. 
Många frågar om det inte går att 
göra fler lokala mönster, men allt ska 
ju vävas. Det går inte att väva upp 
120 meter tyg bara för att en enda 
person vill ha en kilt i Enånger.

En kilt är väldigt användbar. Om 
du har den tillsammans med ett par 
Lundhagskängor och en tjock tröja 
är det världens bästa vandrings-
plagg. På bröllop funkar kilten ihop 
med skjorta och kavaj. Den funkar 
också lite mer casual med en tunn-
stickad tröja och ett par nedhasade 
sockor på puben. Inte ens jeans är  
så användbara!

Jag har märkt att många i bygden 
är väldigt stolta. Att bära kilten ihop 
med dräkten kan dock vara känsligt, 
även om människor länge har mixat 
gammalt med modernt. I Delsbo är 
det faktiskt inte ovanligt att blanda 
dräktdelar. Det finns män som bär 
Delsbotröja tillsammans med jeans 
och kvinnor som blandar livstycke 
och kofta med vit kjol från HM. Jag 
tror att det för vissa kan bli lite extra 
känsligt eftersom färgerna i  
kilten och dräkten är så lika. Det gör 
att alltihop kan uppfattas som en 
hel dräkt. Om du ska bjuda hundra 
personer på mat, då smakar det bra 
för de flesta. Samtidigt finns det all-
tid en liten procent som tycker att 
såsen var för salt. Det går aldrig att 
göra alla nöjda.« 

»när min svärfar  släktforska-
de upptäckte han att han hade rötter i 
Skottland. Han bestämde sig för att 
ta med sig sina barn och resa dit. 
Även vi respektive fick följa med. 
Inne i en turistbutik ramlade jag över 
en kilt. Det var en billig partykilt, 
men det kändes bra att ha den på sig. 
Jag och min svåger köpte varsin. 

En kilt är inte samma sak som en 
kjol. En kilt är egentligen en pläd. 
Du virar den runt dig och stänger 
igen den. En kjol är hopsydd. Hem-
ma i Hälsingland bar jag i alla fall 
min nya kilt på Delsbostämman. Jag 
fick jättemånga frågor och fick berät-
ta om kilten hela kvällen.

Jag pratade med skräddaren i 
Delsbo och sa att vi borde skapa ett 
eget tartan, alltså ett skotskt rut-
mönster. Min tanke var att göra en 
kilt som ett alternativ till den tradi-
tionella folkdräkten. Jag ville också 
plocka färger från folkdräkterna i 
bygden för att få en lokal förankring. 
Jag är perfektionist och det är lätt att 
överarbeta saker, men det var viktigt 
för mig att behålla enkelheten i 
mönstret. Jag satt vid datorn och 
ritade i fyra månader och bollade 
garnprover med väveriet i Skottland. 

Min mor och far är från Hälsing-
land, men jag är inflyttad. Jag är 
född och uppvuxen i Märsta. I kon-
servativa kretsar anses det ibland att 
du inte kan bära Delsbodräkt om du 

Kan man inspireras av folkdräkter  
och skapa något helt nytt? 

Text Anna Liljemalm  
Foto Emil Gustafson

inte är härifrån. Därför visste jag 
tidigt att jag inte ville kalla mönstret 
för Delsbo. I stället kom jag att tänka 
på Dellensjöarna. Det är ingen som 
bor i Dellen eller är född i Dellen. Det 
är ingen som kan bli upprörd. Det är 
inkluderande!
 
ska man göra något  så ska 
man göra det ordentligt. När mönst-
ret var klart ville jag registrera det 
hos The Scottish Register of Tartans 
vid den skotska regeringen. För att 
kunna göra det behövde jag tillåtel-
se att använda namnet Dellen så  
jag klev in på kommunkontoret i 
Hudiksvall. De var positiva, men var 
tvungna att behandla frågan på ett 
möte. Ett par veckor senare fick jag 
hem ett fint brev som var skrivet på 
ett lite gulare papper med sigill och 
kommundirektörens underskrift.

De första kiltarna såldes i Dellen-
bygden, men de spreds ganska 
snabbt till städer som Stockholm, 
Örebro, Falun, Gävle och Göteborg. 
Sjalarna och halsdukarna, som också 
bär mina mönster, har spridit sig 
ännu mer. Från Skåne till norra 
Norrland. Jag är fortfarande snicka-
re till vardags, men det här har vuxit 
mycket och tar allt mer av min tid. 

Alla kiltar är gjorda av ull. De spe-
cialbeställs och tillverkas i Skottland. 
Det är ett gediget hantverk, men för 
säkerhets skull detaljgranskar jag 

Mikael Öst | Kiltmönstermakare, Delsbo
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man gjorde. Den som praktiserade 
religion i det sovjetiska samhället ris-
kerade repressalier och inga konstnä-
rer målade religiösa motiv öppet. 
Efter mycket sökande fick han kon-
takt med en ikonmålare i Tomsk i 
Sibirien som motvilligt gick med på 
att ha honom som elev. Han vägrade 
dock att diskutera eller lära ut det 
han kunde, Alexander Deriev fick 
bara titta på.

– Det var knappt att han svarade 
på frågor, minns Alexander som så 
småningom fann en annan lärare i 
Leningrad, dagens Sankt Petersburg. 

Sin första ikon målade han 1981 
och fortsatte sedan i hemlighet att 
fördjupa sig i konsten och hantver-
ket som ligger bakom – eller snarare 
under den heliga bildens yta. 

skapelseprocessen  är lång 
och långsam. Som gjord för eftertan-
ke och kontemplation. Först ska 
pannån väljas ut, den träskiva som 
bilden målas på. Vilket virke som 
helst går bra men cypress är enligt 
Alexander ett av de bättre träslagen. 

– Det är stabilt och drar inte till sig 
insekter, men dyrt och svårt att få tag 
på. Och det går faktiskt lika bra med 
en MDF-skiva, säger han. 

– Om man inte kan så mycket om 
trä, sparar man tid och energi genom 
att välja MDF. Viktigast är att 
pannån är helt torr när man börjar 
arbeta. 

Nästa steg är att pensla skivan 
med animaliskt lim, som Alexander 
Deriev gör av vanligt gelatin, köpt i 

ett fönster mot himlen. Så 
beskrivs ikonen ibland. Ändå är det 
något av en motsägelse att förklara 
den eftersom den är allt – utom just 
ord. 

I köket hos ikonmålaren Alexan-
der Deriev är ljuset dämpat. En vävd 
gardin låter dagen varsamt sila in 
genom fönstret som vetter mot en 
innergård mellan flerbostadshusen i 
Märsta. Köksbordet är Alexander 
Derievs verkstad. På en trähylla står 
bladguld i en glasburk, i en plastlåda 
ligger små byttor med pigment i jor-
diga färger. 

Alexander Deriev började måla 
ikoner i hemlighet i 1980-talets  
Sovjetunionen där alla religiösa 
uttryck var förbjudna. Numera, i 
Sverige, målar han på uppdrag åt 
kyrkor och församlingar och håller 
kurser. Idag vill allt fler fördjupa sig 
i den urgamla konsten med bysan-
tinska anor som en gång var omgi-
ven av fromma men strikta regler. 
Men hur inspirerande är det att följa 
regler i sitt skapande? 

Ordet inspiration användes 
ursprungligen i betydelsen »en ingi-
velse av Gud«. I dag använder vi det 
mer för att beskriva kreativitet och 
flow. Men att jobba med egna idéer 
och infall som drivkraft i ikonmåleri-
et förhåller sig Alexander Deriev lätt 
skeptisk till.

– Om du utgår från din egen fanta-
si kan det bli en religiös bild, men det 
blir inte en äkta ikon, säger han vän-
ligt, sätter på kaffet och ställer fram 
karameller på bordet. 

Alexander Deriev började sin bana i hemlighet. Att måla ikoner var  
förbjudet i Sovjetunionen. Sedan dess har det vänt. Idag står  

lärjungarna på kö för att lära sig den urgamla konsten. 
Text Liv Blomberg  Foto Ewa Stackelberg

Ett fönster mot himlen

ursprungligen var  ikonmål-
ning förbehållen män. I Ryssland 
hade konstarten sin höjdpunkt under 
1300- och 1400-talen då flera »iko-
niska« verk skapades av mästare 
som Theofanes Greken och Andrej 
Rubljov. Till dem hör Rubljovs 
berömda bild av tre änglar som be-
söker Abraham, »Den heliga Tre-
enigheten«.

Traditionen bjuder att ikonogra-
fen i bön och ödmjukhet försöker 
efterlikna de stora mästarnas verk. 
Ikonmålaren hittar alltså inte på nya 
motiv utan avbildar gamla. Tillväga-
gångssättet bottnar i uppfattningen 
att en ikon är en jordisk avbild av en 
himmelsk urbild. Genom att återska-
pa den kan ikonmålaren komma 
nära något större än sig själv.  

Men det där tycker inte Alexander 
Deriev gäller längre. 

– Det är inte nödvändigt för en 
modern människa att följa de gamla 
reglerna idag, menar han och tar en 
klunk kaffe, slår ut med händerna 
och säger generöst att allt är tillåtet.  

 Sedan tillägger han pillemariskt:
– Även om inte allt rekommen-

deras. 

alexander deriev föddes i 
Ukraina och växte upp i Kazakstan  
i det forna Sovjetunionen.

 Ingen i familjen var troende och 
hans intresse för ikoner var från bör-
jan rent estetiskt. Han hade studerat 
konst och blev nyfiken på tekniken 
bakom de kyrkliga bilderna. Men det 
fanns ingen som ville visa honom hur 
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Alexander Deriev målar 
ikoner för olika kyrkor  

och trossamfund. 
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mataffären. Sedan ska det torka i 
tolv timmar innan ett tyglager fästs 
på träskivan. De flesta tyger går bra, 
bara de är tunna och vita. Själv job-
bar Alexander Deriev med rysk bom-
ullsgasbinda. Den svenska av syntet, 
duger däremot inte. Även gasväven 
appliceras med gelatin och Alexan-
der använder pensel och spatel för 
att få den att smita åt över pannån. 
Återigen ska arbetet torka, minst sex 
timmar den här gången. 

Därpå är det dags för flera lager av 
»levcas«. Ordet kommer från grekis-
kan och betyder vitt. Det är en 
blandning av krita, gelatin, vatten 
och några droppar kokt linolja som 
stryks på pannån. 

– Minst fyra lager krävs, men 
helst sex eller fler, säger Alexander 
Deriev mångtydigt och poängterar 
att mellan varje strykning ska lev-
can torka i flera timmar. När alla 
lager är applicerade sandpapprar 
han ytan jämn och slät.

Först nu, efter flera dagars förbe-
redelse, kan själva måleriet börja. 
Och här finns det nu faktiskt en regel 
som Alexander Deriev förespråkar:

– För att kunna skapa en riktig 
ikon – inte en imitation – gäller det 
för nybörjaren att använda en redan 
godkänd prototyp som förlaga. 

Han visar en liten bok med 160 
teckningar av kända ikoner förestäl-
lande Maria och Jesusbarnet. De är 
godkända som ikoniska motiv av 
den ortodoxa kyrkan och andra 
kristna kyrkor. 

När bilden är vald kalkerar måla-
ren linjer och konturer och överför 
dem till den kritvita pannån. Slut-
ligen är det dags att börja måla och 
låta motivet träda fram. 

Färgen består av äggtempera som 

blandas av äggula, öl och vatten. 
– En skvätt svensk lättöl ger den 

bästa temperan, säger Alexander glatt. 
Somliga har bestämda åsikter om 

vilka färger en ikon bör eller får ha. 
Men Alexander Deriev slår ifrån sig 
tanken att vissa färger skulle ha spe-
ciella betydelser. 

– Det är bara spekulationer, häv-
dar han och menar att alla färger går 
bra att använda men att naturliga 
pigment är att föredra. De är vackra 
och del av en lång tradition.

– Här i Sverige finns fantastiska 
pigment från ett ställe i Värmland 
som heter Långban. En plats där fle-
ra hundra olika mineraler har hittats. 
Några av dem är helt unika och finns 
bara just där, säger han entusiastiskt 
och visar burkar med rött, grönaktigt 
och brunt pulver i. På etiketterna 
står det namn som braunit, malakit, 
hematit, glaukonit, cinnober och 
azurit. 

Äggtemperan är tunn och målas  
i flera, skira lager. Tunt, tunt läggs 
nyanser av rosa, ockra, grönt och 
brunt. Målarens skicklighet avgör 
om det blir många lager innan det 
rätta uttrycket har uppnåtts. 

– Ju färre lager desto större lyster, 
säger Alexander Deriev. 

Och det är här, i de känsliga pen-
seldragen som läggs sida vid sida 
över Marias outgrundliga ansikte 
som en djup koncentration, liknande 
meditation kan uppstå. 

– Det har inget med din egen tros-
uppfattning att göra, säger Alexan-
der Deriev. Du kan måla ikoner utan 
att vara troende. Det viktigaste är att 
först lära dig hur du gör, sedan kan 
det bli en religiös praktik om du vill. 

Han betonar vikten av att lära sig 
teknikerna och hantverket. Men att 

följa gamla regler leder inte automa-
tiskt till en helig bild eller upplevelse.

– Det finns fler regler än nödvän-
digt. Du kan förbereda dig, fasta och 
be men ändå måla en ful ikon om du 
inte har en bra teknik.

Och att följa andras penseldrag 
kan leda till insikter som kanske 
annars hade förblivit dolda för dig 
menar Alexander. 

– Att skapa efter en förlaga övar 
disciplin och tålamod. Många nybör-
jare väljer kanske ett till synes enkelt 
motiv, som en stor bild av Maria, 
men upptäcker att detaljer och 
ansiktsdrag då behöver vara desto 
skickligare utförda. Det kan vara 
lättare att måla en bild med hela ska-
ran av lärjungar exempelvis, efter-
som ett sånt motiv inte kräver sam-
ma precision i detaljerna. Det som 
verkar enkelt kan i själva verket 
vara svårt. Och tvärtom. 

Det finns också regler som han 
själv håller sig till.

– Om du vill måla en ikon med ett 
motiv som inte redan finns, då måste 
du fråga en biskop om lov, förklarar 
Alexander Deriev som brukar ringa 
biskopen och kardinalen Anders 
Arborelius när han har en ny bildidé.

– Han brukar säga ja, säger Alex-
ander Deriev och ögonen glittrar  
förtjust. 

Sedan blir han allvarlig. Frågan om 
varifrån inspirationen kommer när 
målaren i första hand ägnar sig åt att 
avbilda andras verk viftar han undan. 
För den som vill fördjupa sig i ikoner-
nas värld, är det andra vägar än fri 
fantasi och egna idéer som gäller.

– Det viktigaste är att nå så nära 
prototypen som möjligt. Då vet du 
att du är nära något heligt. Det är 
vägen till att bli en ikonmålare.

»En ikon är en jordisk avbild av en himmelsk urbild. Genom att återskapa  
den kan ikonmålaren komma nära något större än sig själv.«
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Bilden växer fram  
i tunna lager. 

Färgbasen  
består av ägg,  
öl och vatten.
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DU BEHÖVER:
En fläderbuske
En enbuske
Tråd
Kniv 
Såg
Grov ståltråd (eller långsmalt red-
skap att kratsa ur märg med)

GÖR SÅ HÄR:
Sälgpipor i all ära, men det finns många 
sätt att göra musik och oljud på! Den 
här gången täljer vi en enkel klarinett,  
alltså ett instrument som får ljud 
genom en tunn vibrerande trätunga – 
eller rörblad. 

Har du inte tillgång till en äkta  
fläder att gallra i, duger också den  
giftiga druvflädern, som ofta finns på 
hyggen. Det fiffiga med dessa buskars 
märg är att den är som frigolit och lätt 
kan petas ur. 

  1. Såga av ett några år gammalt skott 
av en fläderbuske. Det ska vara jämnt i 
formen och ca 2 centimeter i diameter. 
Längden ger sig om du sågar mellan de 
knöliga grenvarven. Omkring 20 centi-
meter kan vara lagom. Titta hur märgen 
ser ut. Den ska vara någonstans mel-
lan 7 och 14 millimeter i diameter.

  2. Krafsa ur märgen med lämpligt  
redskap. Jag har knackat och böjt till 
en bit svetstråd, för att få ett litet hand-
tag att hålla i och en liten kant att 
trycka och skrapa med.  Försök få det 
så rent som möjligt inne i pipan.

  3. Tälj av barken. Eller ha den kvar. 
Var dock lite noggrann med munstyck-
et. Tälj i vinkel enligt bild, platt och slät 
men svagt rundad för att trätungan ska 
kunna vibrera. 

  4. Tälj trätungan, eller rörbladet, av 
en rak bit en. Enbuskar kan du hitta i 
kraftgator. Biten kan vara 7– 8 centi-
meter till att börja med.

Klyv fram ett platt ämne av enbiten 
med kniven och en träklubba. Tälj den 
så plan du kan på den sida som ska 
vändas inåt mot pipan. Sen kan du rita 
av munstyckets form lite grovt. Rör-
bladet ska vara något mindre än mun-
stycket. Ett »skaft« ska sparas för fast-
surrningen.

  5. Från andra sidan täljs munstycket 
sedan mycket tunt, med en liten ås mitt 
på för viss styrsel. Som stöd kan rör-
bladet hållas mot en plan brädbit när 
du täljer med din vassaste kniv.

  6. Måtta in var »knäcken« ska vara, 
och tugga den lite just där med tänder-
na, bit fast och böj sedan ner »skaftet«  

i ungefär samma vinkel som mun- 
styckets form.

  7. Tälj en liten skåra där tråden (jag  
tog lintråd) kan knytas stadigt för att 
hålla den nedvikta tungan på plats. 
Surra med tråd och tuta!

Om du inte får något ljud kan tung-
an antingen vara för tunn (då slår den 
lock) eller för tjock (då blir den för 
hårdblåst). Glappet mellan tunga och 
munstycke kan vara för litet, eller för 
stort.

  8. Nu kan du tälja fingerhål, på de  
platser där det känns naturligt att  
sätta fingrarna. Tälj ner fördjupningar 
tills du börjar komma ner i loppet,  
då kan du försiktigt skära upp hål  
med knivspetsen. Börja göra små hål, 
som du sedan kan förstora eller delvis 
förskjuta för att uppnå en viss ton.  
Pitchen kan också styras lite med  
munnen.

Ja, det var det. Nu kommer nästa  
skapelseberättelse, den om din musik. 
Lycka till!

KOLLA OCH LYSSNA: 
Här kan du se och höra Jonatan Malm 
spela på fläderklarinetten:  
www.tinyurl.com/hemslojdflojt

tjoFlöjt!
Det är dags att tuta in sommaren. Följ Jonatan  
Malm i spåren och tälj en klarinett av fläder och ene.  
Text Jonatan Malm  Foto Martin Gustavsson

SLÖJDA HEMMA
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av  ordavjord.se     0585-241 37 

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

b

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

och färgad hos oss, minsta mängd 5 kg. 

Tele. 0294 - 300 20   www.addeboull.com     
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Fru Strid

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

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

TRÄKNOSAN’S 
HANTVERK & DESIGN

LAMPORSKÅLAR

LJUSSTAKAR

KNIVAR

TRÄHANTVERK

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

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

 Rädda  Östersjön
Bli Östersjöfadder  
på wwf.se /ostersjofadder
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Mottainai - En utställning om återbruk
Takao Momiyama
Österlens museum 18/6 – 17/10 2020
Utställning om omsorg och om att lappa och laga med 
hjälp av den japanska sömnadstekniken sashiko. 
Konstnären växte upp i en japansk bondekultur innan 
konsumtionssamhället tog vid. I utställningen visas lagade 
vardagsplagg och kompositioner. Att ta hand om tar tid, 
sashiko sker med långsamma stygn.

Österlens museum
Storgatan 24, Simrishamn
www.simrishamn.se/kultur-och-fritid/osterlens-museum



Lär dig smidasmi
Från järn till egen smidd yxa, kniv eller något annat.xa, kniv eller n

Skaffa dig kunskap i smidesteknik, härdning, slipning ochrdsmidesteknik, härdnin
smidets unika mystik och formspråk.unika mystik och forms

Kurser under 2 till 5 dagar med boende och mat.gar med boenda2 till 5 dagar

Skapa med hjälp av kombinationen av modern småskalig n av moälp
sågteknik och traditionella verktyg.eknik och traditionella verklla veek

En traditionellt knuttimrad stuga eller ett korsvirkeshusllt knuttimrad stuga eeller ega eknuttim
med stolpverkskonstruktion.m nstruktnstruktio

Kurser under 2 till 5 dagar med boende och mat.nde ed bd boenoen

Lär dig byggabybd

Kurser vid Gränsfors Bruk i Hälsinglandd Gränsfer vid Gränsfors Bruk i Hälsing
I samarbete med Gårdar i Nordanstig ABsamarbete med Gårdar i Nordansti

gransfors.com        courses@gransfors.coms.com        courses@gra

Lär dig smida och bygga 94x124 _ Hemslöjden.indd   1 2020-02-07   13:10:56

HEMSLÖJDEN I SKÅNE
Landskrona gamla stationshus 
Österleden 10

HEMSLÖJDEN I SKÅNE
hemslojdeniskane.se

öppet
tis–fre 11–18

lör 11–15

27 juni–5 sept  
KARIN FERNER
Prål, prakt & smycken

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



GUDRUNS ULLBOD
För hobby, hantverk och undervisning

ull, kardor, kardmaskiner

Waldorfdockor, ullplädar, inredning och 
hantverk. Kursverksamhet.

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

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

D
Rubank Verktygs AB 08-724 75 10
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I södra delen av det som idag är 
Demokratiska republiken Kongo 
ligger kungariket Kuba, hem till fle-
ra folkgrupper som blivit berömda 
för sina textilier. I riket som blomst-
rade under 1700- och 1800-talen är 
det enligt traditionen männen som 
ansvarar för att väva tyg av raffia-
palmens fibrer och kvinnorna som 
står för de broderade dekorationer-
na ovanpå. Tygerna utmärks av 
geometriska mönster där symmetrin 
ständigt bryts, och en skuren lugg 
som skapar en sammetsliknande 
yta. Här visas de tillsammans med 
Leksandsdräktens geometriskt brode-
rade tupphalskläde, monumentala 
lapptäcken av Lisa Karlsson och bro-
derier av bland andra Marie Kajs.
www.leksand.se/kultur

Carl Johan De Geer är känd som 
konstnär, formgivare, filmare, foto-
graf, scenograf och författare, men 
från början var det textilformgivare 
han ville bli. I början av 1960-talet 
började han producera stormönstra-
de expressiva tryck i starka färger. 
Det var en revolt mot tidens brun-
murrigt diskreta ideal och estetiska 
värderingar från hans uppväxt. 
Med form och färg ville han påver-
ka hela samhället.

– Det hör ihop med en idé vi hade 
då – att det gick att skapa en ny och 
bättre värld utan krig med hjälp av 
mönster, starka färger och musik. 
En missuppfattning, citeras han  
i utställningen. 

Utställningen visar hans textil-
produktion från början av 1960- 
talet till 2000-talet. 
www.kulturen.com 

Augusta Lundin (1840–1919) anses 
vara den första riktiga couture- 
sömmerskan i Sverige. På den tiden 
kallades det för fransksömnad. Hon 
reste till Paris minst en gång om  
året och tog med sig det europeiska 
modet hem. Hennes kläder bars av 
både kungahuset och tidens kultur-
elit. Trots sin pionjärroll i den svens-
ka modehistorien har hon förblivit 
förvånansvärt okänd i vår tid. Det 
vill den här utställningen ändra på. 
De praktfulla plaggen är utställ-
ningens huvudnummer, men de 
visas också tillsammans med halv-
färdiga plagg och underkläder som 
ger tillfälle för besökaren att studera 
hur kläderna är gjorda och få en 
inblick i fransksömnadens utma-
ningar. Utställningen kommer att 
vandra vidare till Malmö och Göte-
borg efter hösten. 
www.thielskagalleriet.se

Lund
Den stora  
missuppfattningen
Carl Johan De Geer
Kulturen
4 april — 30 augusti

Leksand
Textilmagi och  
saboterad symmetri
Broderier och  
lappteknik
Leksands kulturhus
2 maj — 22 augusti

Stockholm
Augusta Lundin
Sveriges första  
modehus
Thielska galleriet
29 augusti — 24 januari
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Svampkorg, bärkorg, papperskorg, 
varukorg. Korgar som bärhjälp, 
transport och förvaring har en given 
plats i våra sinnen. Till och med i 
webbutikerna är den digitala kor-
gen en självklarhet. Men idag finns 
det inte många korgmakare kvar i 
Sverige och kunskapen om hur man 
binder och flätar korgar är på väg 
att försvinna bort. Därför vill muse-
et tillsammans med hemslöjdsför-
bund i Skåne och Östergötland 
väcka nyfikenhet på hantverket  
i en ny vandringsutställning. Går  
det att rädda korgmakeriet? Och 
går korgar kanske mot en renässans 
när plastpåsar alltmer beskattas  
och förbjuds? Utställningen visar  
en mångfald av korgar och tekniker 
från hela Sverige och lyfter frågor 
om hållbarhet, skapande och  
kulturhistoria.
www.sormlandsmuseum.se

När silversmeden Karin Ferner  
ställer ut brukar det inte dröja länge 
förrän det sitter röda lappar med 
»Såld« på nästan varenda pryl.  
Här kommer hon att visa somriga 
återbrukskreationer och sin nya 
smyckekollektion Änglafanfar.  

– Roligt och vackert återbruk och 
lustfylld nyproduktion. Jag älskar 
att göra brudkronor och kommer  
att visa ett urval i både nytt och 
återbrukat material, säger hon. 

Dit hör kronan på bilden ovan. 
Den är medeltidsinspirerad, gjord 
av en fruktkorg i metall, några gam-
la möbelbeslag, pärlor och ståltråd. 
Pipkragen är en gammal trådgar-
din. Allt fyndat på hennes loppis-
rundor. 

– Jag har på senare tid tyckt det 
är roligt att redovisa vilka gamla 
grejer jag använder mig av, så det 
kommer jag göra i möjligaste mån 
på utställningen. 
www.hemslojdeniskane.se

När detta skrivs i april är många 
museer stängda, utställningar skjuts 
upp och kurser ställs in. Folkhälso-
myndigheten avråder från resor och 
alla uppmanas att hålla avståndet till 
andra människor. Vi som håller oss 
hemma får passa på att skapa kultur 
istället för att konsumera den på 
konsthallar. På Hemslöjds sajt har  
vi samlat gör det själv-tips ur tid-
ningen de senaste åren. Lycka till  
och håll er friska!
www.hemslojd.se

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

Nyköping
Älskade korg
Bundet, flätat och  
vridet från hela Sverige
Sörmlands museum
9 maj — 11 oktober

Landskrona
Prål, prakt och  
smycken 
Återbruk av  
Karin Ferner
Hemslöjden i Skåne
27 juni — 5 september

Hela landet
Kultur i karantänen 
Slöjda själv
Hemma hos dig
Hela sommaren
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I NÄSTA NUMMER

Tälj!
Flisor som far.

Spånor som doftar.
Timmar som flyger.

Lyckan i kniven!
Ute 19 augusti.

Frågor om din  
prenumeration?

På Hemslöjd.se hittar du 
numera Mina Sidor. Där 
kan du sköta alla dina  
prenumerationsärenden, 
till exempel:

Adressändra för både  
mottagare och betalare

Göra uppehåll eller  
tillfällig adressändring

Anmäla utebliven  
eller trasig tidning

GÖR SÅ HÄR

Gå in på : 
minasidor. hemslojd.se 

och skapa en inloggning 
med din mailadress. Sedan 
måste du ange ditt post-
nummer och kundnummer 
för att logga in. Kundnum-
ret hittar du på baksidan av 
tidningen, eller på plasten 
som tidningen kom i.

KONTAKTA  

KUNDTJÄNST

Flowy Information AB 
Box 610  
832 23 Frösön
Tel 08-54 54 94 44
prenumerationer @ 
hemslojd.se

PRENUMERATIONS- 
PRISER 2020 

Sverige: 1 år 495kr/
2 år 855 kr 
Medlemmar i en hemslöjds-
förening: 430 kr/750 kr 
Studerande: 430 kr/750 kr 
Europa: 735 kr/1335 kr  
Övriga världen:  
795 kr/1 455 kr



HEMSLÖJDENS FÖRLAG
Åsögatan 122, 116 24 Stockholm
www.hemslojdensforlag.se
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LÄNGE LEVE SLÖJDEN!

Brodera, sticka, färga och ta hand om kläderna 
 i garderoben. Underbart roligt alltihop! Teknikhäftena vänder 

 sig både till nybörjare och till redan hängivna slöjdare. 

Teknikhäftena hittar du i hemslöjdsbutiker eller där böcker säljs.

LÄS MER PÅ   hemslojdensforlag.se



Etthundra år med lin
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#klässbolslinneväveri   www.klassbols.se

100 år med lin

Ä

1920
2020

Vävmästaren Hjalmar Johansson grundade 1920 Klässbols Linneväveri. Sen den       
agen har vi skapat i naturmaterialet lin och nu fyra generationer vävare senare       da

fyller vi 100 år. Åren har givit oss kunskap i hantverket. Linets unika blank- och matthetfy
utmanar och skapar möjligheter. Jubileumsåret 2020 är fyllt av överraskningar och 
nya designklassiker – håll utkik.
Välkommen till Klässbols värld av lin!
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POSTTIDNING B

Avs: Hemslöjd, Åsögatan 122, 116 24 Stockholm

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




