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Björn Svantesson med en påbörjad slev.  
Läs mer på sidan 50.
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MEDARBETARE

ylva sundgren
… är fotograf och samarbetar ofta med 
Hemslöjd. Annars fotar hon mest folk, 
»på jakt efter närvaro och stämning«, 
som hon säger. 

– Det är tacksamt eftersom kameran 
får komma nära. Dessutom kan man få 
lära sig något nytt på kuppen. Det är 
kul!

Och även om hon tvekar lite inför 
ordet slöjd, jobbar hon gärna med  
händerna. 

– Drejar gör jag ibland, det kanske är 
en sorts slöjdande? Det blir oftast en 
skål eller kopp men de blir alltid mindre 
än vad jag först trodde. Fast man kan 
inte ha för många olivskålar! Jag kan 
ligga och fantisera om glasyrer hela 
kvällar ibland. Jag blir pirrig när jag 
tänker på alla möjligheter.
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karin rönmark 
… är illustratör och har till det här num-
ret studerat hyvelbänkar.

– Det är fascinerande att snickarbän-
ken har en så lång historia – och att någ-
ra tagit sig tid att berätta den. Samtidigt 
påminns jag om min dröm om att kun-
na snickra. Jag har alltid känt mig lite 
rädd för det. Kanske är det dags att gå 
en snickerikurs nu?

För det är också i hantverket, slöj-
den och folkkonsten som hon hittar 
några av sina största inspirations- 
källor: 

– Skaparglädje och berättarlust. All 
färg och form! 

Hantverk och handarbete har annars 
hängt med från början av livet. 

– Senast igår, när jag fixade spaljéer 
till blomsterbönorna på balkongen.

kerstin neumüller 
… driver jeansbutiken Second Sunrise 
med lagningsverkstad i Stockholm, och 
håller kurser och föreläsningar kring 
sitt hantverkande. Vad hon slöjdar 
helst går i vågor.

– Under de senaste åren har jag spun-
nit tunt ullgarn varenda kväll, men nu 
när våren kom så började jag tälja istäl-
let. En gång sydde jag tre lapptäcken på 
raken och för några år sen blev jag 
besatt av indigofärgning! 

Just nu täljer hon bandgrindar, helst 
en per kväll. På sidan 66 visar hon hur.

– De är en ny upptäckt! Om man gör 
dem små blir de som smycken, fast ock-
så fullt fungerande vävredskap. Dessut-
om är bandvävning så smidigt. Lätt att 
variera, projekten är små och det finns 
många möjligheter. 
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LEDARE

kan ni se den klassiska Fiskars-
saxen framför er? Det är den med 
brandgult handtag som ligger i var 
och varannan kökslåda. Originalet 
gjordes 1967 och var tydligen den 
första saxen i världen med plast-
handtag. Färgen kom till av en 
slump när en maskinoperatör 
behövde göra slut på orangea slattar 
innan den egentliga produktionen 
kunde ta vid – och en designikon 
var född. Formen på handtaget har 
modifierats lite sedan dess, men man 
känner igen sig. 

Häromdagen fick jag höra hur 
prototypen uppstod, hur den världs-
kända saxens handtag tog form: 

Skafttillverkningsförmannen 
Olof Bäckström täljde den i trä. 

numera känns  industriproduk-
tion och täljning som udda partners. 
Idag väljer åtskilliga täljare istället 
kniven som en motvikt till fabriks-
tillverkat, några gånger i opposition 
mot. Det plasthandtag som var 
visionärt 1967 är det heller inte 
idag, snarare motsatsen, och natur-
materialen är på återtåg. Men fler 

och fler har, återigen, börjat tälja.
Att få fram siffror på täljboomen 

är emellertid inte helt lätt. Men 
Morakniv är ett bra exempel, det 
kan du läsa mer om lite längre fram. 
Sedan 2013 har försäljningen av 
företagets slöjdknivar ökat med 250 
procent. Och på jobbet belamras 
mitt skrivbord av en växande hög 
med täljböcker. Senast i raden: 
»Tälja köksredskap«. Titeln är tids-
typisk eftersom köksredskapen står 
i täljboomens centrum. Men inga 
saxar. Medelpunkten är slevarna. 
Formen, användbarheten, uttryck-
et, tekniken och utvecklingsmöjlig-
heterna lockar både ekvilibristiska 
fullblodsproffs och karvande nybör-
jare. Utmaningarna tar inte slut. 

Men det förstår nog bara den som 
vågat närma sig.

täljandet  och själen är ett 
annat kapitel. Slöjdarstjärnan Beth 
Moen sätter ord på det längre fram  
i det här numret när hon beskriver 
hur hennes träelever kan få »ett 
självklart förhållningssätt till både 
träden, träet och livet efter ett tag«. 

Tid för täljning

T
H

R
O

N
 U

L
L

B
E

R
G

För det är något med slöjden och 
självförtroendet. Med slöjden och 
självkänslan. Den är en motvikt till 
inlärd hjälplöshet. 

Därför är det för mig fullkomligt 
ofattbart att en stor morgontidning 
än en gång, den 11 maj, publicerat 
en text om hur meningslös skolslöj-
den är, den plats på jorden där 
många av dagens barn för allra för-
sta gången får närma sig görandet. 

»När var senaste gången du kän-
de ett behov av fula smörknivar som 
inte funkar?«, frågar krönikören i 
Vestmanlands Läns Tidning. Jag 
önskar så att han som barn hade fått 
använda sina smörknivar. Att han 
hade fått se sin värld tas i anspråk. 
Den unika del av världen som han 
själv varit med och gjort.

 
Välkommen till ett nummer om  
täljning!

 
Malin Vessby, 
chefredaktör

Botanisera i Hemslöjds arkiv!
Grattis till dig som är prenumerant, 
du har fri tillgång till Hemslöjds  
fantastiska artikelarkiv på nätet! 

Här finns nästan alla texter som  
vi publicerat de senaste åren tillsam-
mans med ett överflöd av makalösa 
bilder och tidigare opublicerat mate-
rial. 

Hjälp med att logga in för första 
gången hittar du här:
loggain.hemslojd.se 

Från och med nu stänger vi emeller-
tid sajten för er som inte betalar. 
Hemslöjd går enbart runt på de 
pengar som vi själva drar in, vi får 
exempelvis inget presstöd och i dessa 
tuffa tider är varje krona livsviktig 
för oss. Journalistik kostar att göra. 

 
Läs gärna om våra olika  
prenumerationsformer:  
www.hemslojd.se/prenumerera 
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HEMSLÖJD 
TIPSAR

Nyheter från hem-
slöjdsvärlden, 

hantverksområdet 
och formfronten.

Redaktör
Liv Blomberg

liv.blomberg
@hemslojd.se

Boken består av 19 uppslag, 
54x34 cm och Ida-Lovisa Rudolfs-
son har broderat med moulinegarn 
på gamla lakan, använt textilfärg 
och applikationer. 

– Uppslagen är textila collage, små 
broderier på olika lappar som satts 
samman. Den är tillägnad allt som 
går att laga. Det står i dedikationen 
och är en viktig del av berättelsen; 
det finns saker som går att laga. 

Efter Stormen släpps i september  
på förlaget Mirando och de textila  
originalen kommer att visas på ut-
ställningar under hösten och  
nästa år. 

Textilkonstnären Ida-Lovisa 
Rudolfsson har broderat en bil-
derbok. Berättelsen Efter Stormen 
handlar om flickan Sam som bor på 
en ö. En morgon vaknar hon efter 
en häftig storm och upptäcker ett 
rep i sitt rum som hon tar upp och 
börjar följa. 

– Det är en drömsk berättelse 
som är grundad i mitt eget konst-
närskap. Har man följt mig de 
senaste åren så kommer man känna 
igen ett och annat. Det handlar om 
att söka efter något man inte riktigt 
vet vad det är för att förstå vad vi 
ska göra av oss.

En morgon hittar Sam 
ett rep som hon tar upp 

och börjar följa.
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BRODERAD BOK FÖR BARN

PÅ GÅNG



A
L

B
IN

 H
Ä

N
D

IG

DEN BLÅ TIMMEN
»I strävan efter att nå en mer hållbar modeindustri  

lyfts skogsråvaran fram som en potentiell lösning. I den  
diskussionen saknas perspektivet kring hur skogen  

har brukats; om avverkningen har skett genom  
gallring eller slutavverkning och att det är skillnad  

på produktionsskog och levande naturskog.«

Jannica Hagfors berättar om sin kollektion  
»Den blå timmen«, som var en del  

av hennes examensarbete på  
Beckmans designhögskola. 

BRODERAD BOK FÖR BARN
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PÅ GÅNG

Loungestolen Khatha gjorde Sinar Alexis som examensjobb på Beckmans  
designhögskola i våras. Hon beskriver den som »en hyllning till kvinnor  

i form av en tron« och inspirationen kommer bland annat från  
forntida Mesopotamien. På kaldeiska har khatha två betydelser:  

syster och ny.

K h a t h a
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SKEDHÄCK
Före industrialismen var de fles-
ta matskedar av trä. Mellan mål-
tiderna hängdes de upp i en trä-
ställning på väggen som kallades 
skedhäck. 

Talesättet »att ha häcken full« 
betyder att ha mycket att göra. 
Det kommer från den tid då jord-
bruket krävde mycket mänsklig 
arbetskraft. Under skörden och 
andra intensiva arbetsperioder 
lejdes folk utifrån för att hjälpa 
till och de skulle även förses med 
mat på gården. Skedhäcken blev 
full av de många extra skedarna 
och det blev synonymt med att  
ha fullt upp.

»ATT JOBBA 
MED HÄN-
DERNA ÄR 

VÄL DET  
BÄSTA MAN 
KAN GÖRA 
FÖR ATT FÅ 
ORON ATT 
FARA UR 

KROPPEN.« 
Jan Eklund, Dagens Nyheter,  2020

PÅ GÅNG

I våras använde daniel 
svahn  laminerade skriv-
bordsskivor och akustikavde-
lare från gamla kontorsmöbler 
i sitt masterarbete i inred-
ningsarkitektur på Konstfack.   
    – Jag ville visa att återbruk 
kan se nytt och fräscht ut och 
har gjort så få ingrepp som 
möjligt för att hålla nere 
arbetstiden. Det är ett inlägg  
i debatten om att vi slänger 
och bränner för mycket  
material som förtjänar  
att leva längre.

GAMMALT 
NYTT OCH 
FRÄSCHT



14 Hemslöjd 6 · 2019

Hellre lyss till den sträng som brast 
än att aldrig spänna en båge.  

Men vad händer när  
själva bågen brister?  
Markus Nyström vet.
Text Maria Diedrichs
Foto Sara Mac Key

MITT I PRICK
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 I
ett hus vid vägens ände , någon-
stans mellan Uppsala och Tärnsjö har pil-
bågsmakaren Markus Nyström sin verkstad. 
Över två bockar vilar en båge av idegran och 
bambu. Allt är klart – den är sicklad, raspad, 
limmad och slipad till perfektion. 

Nu återstår bara att stränga den. Den här 
praktbågen kan skicka iväg en pil 350 meter. Om den 
funkar alltså. Markus Nyström böjer den prövande mot 
golvet. 

– Jag är lite rädd för den här. Jag började stränga den 
en gång, men någonting fick mig att sluta. Jag är 
skitskraj för den faktiskt. 

Han lägger mer vikt på bågen så den böjer sig en 
aning till. Det knäpper till i träet. Det är inte ett bra 
ljud. 

– Jävla skithantverk!
Bågen åker tillbaka upp på bockarna. Den får bli en 

sorg för en annan dag. 
En pilbåge är en pinne som är till nio tiondelar avbru-

ten. Konsten är att hitta gränsen där den böjer sig precis 
så mycket den kan – utan att knäckas. När Markus 
Nyström håller nybörjarkurser går fyra av fem deltaga-
re därifrån med fungerande bågar. Resten får uppleva 
varianter av scenen som just utspelat sig på hans verk-
stadsgolv. 

Själv har han kommit så långt i sitt pilbågsmakande 
att det mest är när han försöker utmana gränserna som 
det går fel. Men hur noga man än är kan man aldrig 
säkert veta vilka svagheter som döljer sig inne i en trä-
bit.

allt började för tio år sedan  när Markus 
Nyström var desillusionerad miljöhistoriker och littera-
turvetare i en förort till Uppsala. 

– Jag var väldigt nära att halka dit på att bli professio-
nell akademiker. Ett liv och en karriär baserade på teore-
tiskt kunnande. Jag ville bara långt, långt bort från det, 
bort från datorn och allt abstrakt tänkande, säger han. 

När Markus fastnar för något fastnar han hårt, så har 

Det låter som en badminton-
smash när pilen svävar iväg.  
Att stå och sikta när man spänt 
bågen är ett modernt påfund.  
Så gör man inte med träbågar. 
Man drar och släpper på  
sekunden.
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Tips från 
coachen: Förva-
ra aldrig bågar 
stående. Luft-
fuktigheten är 

högre vid golvet, 
vilket kommer 

orsaka problem  
i längden. 

Vindpinat  
är bäst. Ett träd 
som övat hela 
livet på att stå 
emot byarna 

utan att böjas är 
som gjort för att 
bli en spänstig 

båge. 
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digt irriterande att lagen är så blind för vad som händer 
på 98 procent av marken och bara stenhårt vaktar de 
två procenten som blir kvar. 

Han korsar vägen och kliver över en liten stenmur till 
en hage där korna ännu inte släppts ut på bete. 

– Den tredje delen är sån mark som har med jordbru-
ket att göra. Som den här hagen med ängs- och skogsbe-
te. Korna äter allt, men gillar inte en. Så det som blir 
kvar efter 50 år av kohage är ofta jättestora fina enar, 
fortsätter han. 

– I hagmarker kan det finnas fruktträd också. Djuren 
äter frukt och skiter ut fröna. Och titta här! Om man vet 
vad man ska titta efter så kan man se rester av ett hus 
här borta, med syrén, hägg och krusbär omkring. Sånt 
tycker jag är spännande. Trädet blir ett fönster mot his-

torien. Och när ingen har bott där 
på hundra år så är det kanske större 
chans att man får ta av deras syrén.

Hagmarker har också fler förde-
lar, menar han. Om man hittar ett 
fint träd mitt ute i en stor skog så 
kan det vara svårt att ta reda på 
vem som äger det för att fråga om 
man får ta det. Men i kanten av 
åkrar och inne i hagar är bonden 
oftast bara glad att bli av med en 
eller annan en. 

ett pilbågsämne  bör vara 
rätkluvet, någorlunda kvistfritt och 
någorlunda rakt. Åtminstone måste 
strängen gå att spänna rakt från ena 
änden till den andra. Däremellan 
kan bågen se ut som ett S, så länge 
strängen hamnar rakt över S:ets 

mitt. Därtill behöver ämnet förstås vara tillräckligt 
långt. Idag letar Markus material till en kortare engelsk 
långbåge på cirka 180 centimeter. 

Han stegar fram över gullvivor och vitsippor mot en 
risig dunge med enar, särar på grenarna och granskar 
stammarna.

– Sånt här tycker jag är intressant. Om man dyker in 
här ser man att insidorna av stammarna är grenfria. Det 
går att hitta strålande fina ämnen. Om jag klyver den 
högsta där i tårtbitar kan jag få fem, sex ämnen ur en 
enda stam!

Framsidan av en pilbåge kallas rygg och insidan buk. 
För att få en maximalt stark rygg vill Markus helst ha 
ett helt sammanhängande lager fibrer. Därför använder 
han helst veden precis under barken, en sammanhäng-
ande årsring från ände till ände. Det går att göra bågar 

»Sånt här tycker jag  
är intressant. Om man 
dyker in här ser man  
att insidorna av stam-
marna är grenfria.  

Det går att hitta strå-
lande fina ämnen.  
Om jag klyver den  

högsta där i tårtbitar 
kan jag få fem, sex  

ämnen ur en  
enda pinne!«

det alltid varit. Innan pilbågarna kom in i hans liv var 
klippklättring hans passion. 

– När du hänger från en klippa kan inga teorier räd-
da dig. Allt handlar allt om din kropp. Om den inte gör 
det den ska kommer du att ramla. Pilbågarna påminner 
om det. Jag kan prata teori hur länge som helst men när 
det kommer till kritan så handlar det om en pinne som 
böjs tills den nästan knäcks.

Sin allra första pilbåge gjorde han i lönn i en liten 
hyreslägenhet i Eriksberg. Han hade en täljkniv från 
K-Rauta och ett trepack raspar från Clas Ohlson, som 
han fortfarande använder. Det tog tre månader. Han 
har fortfarande bågen kvar. 

– Jag brukar visa den på kurser som ett varnande 
exempel. Jag körde på känsla, som jag inte alls hade. 
Men jag var jäkligt nöjd när jag var 
klar! 

Han köpte en nylonsträng och 
två pilar på nätet och ställde upp en 
kasse med tidningar på sängen. 
Pilen som han fyrade av på några 
meters avstånd satt rakt i gipsväg-
gen. Men han hade ändå fått till en 
båge som gick att skjuta med. 

– Ärligt talat tror jag inte att det 
hade spelat någon roll om den 
knäckts. Jag var fast. Suget efter att 
lära mig mer var enormt. Jag var 
mer eller mindre personlighetsför-
ändrad. 

vägen till bågarna  gick via 
skogen. Att vara ute i naturen är 
fortfarande en av hans stora driv-
krafter. Men bilden av skogar fulla 
med slöjdämnen borde problematiseras, säger han.  

Han packar ryggsäcken med yxa, såg och täljkniv 
och traskar mot skogsbrynet medan han förklarar vad 
han menar. 

– Här i Uppland finns egentligen tre olika sorters 
mark där det finns skog, börjar han. 

– Det är odlad skog, som det vi har runt omkring oss 
här. Det är den stora majoriteten. Här finns snabbvuxen 
tall, gran, björk och inte så värst mycket mer. Inte 
mycket som är av intresse för mig. Sen finns det riktig 
skog som också innehåller ädellöv – hassel, alm, ek, bok 
och lind. Den är extremt ovanlig. Såpass ovanlig att när 
den finns är den nästan alltid skyddad. Vilket gör att 
man inte bara kan fråga en markägare om att fälla en 
ask – det är helt andra lagar som kommer i spel. Det är 
klart att sådana områden ska skyddas men det är samti-
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– En nybörjare måste 
ofta göra en fem–tio 
bågar innan de hittar 

nåt som funkar.  
Det är en rätt trög 

process. Man måste 
vara lite dum i huvet 

för att fortsätta,  
så är det.
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Pilbågsjakt är förbjudet i Sverige sedan 1938, medan 
det är tillåtet i bland annat Danmark och Finland. År 
2018 la Naturvårdsverket fram ett förslag om att även  
i Sverige öppna för att jaga till exempel rådjur, grävling 
och bäver med båge. Men det förslaget gällde bara 
moderna så kallade compound-bågar och inte traditio-
nella trävarianter. Efter kritik mot förslaget meddelade 
verket att frågan skulle utredas ytterligare och sedan 
dess har det varit tyst. Att pilar avfyrade med en hastig-
het på 55 meter per sekund kan döda är dock inget som 
går att sticka under stol med. 

Markus Nyström menar att hans bästa bågar är lika 
delar vapen, leksak och konstverk. 

– Jag är själv vegetarian och jobbar på freds-, miljö- 
och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Så att jag gör 

vapen är lite motsägelsefullt. Men av 
någon anledning rör det mig inte så 
mycket. För mig är pilbågshantver-
ket förutom lek också ett sätt att 
bevara historisk kunskap, säger han.

– Personligen tror jag att nyckeln 
till ett hållbart samhälle ligger i att 
förstå historien. För att kunna leva 
hållbart, både själsligt och miljö-
mässigt, måste vi tänka på hur vi 
har handskats med de naturresurser 
som finns nära. Och där är trähant-
verk en stor del. 

i  verkstaden ligger bågar 
av tigerrandig slånbär, gråspräck-
lig getapel, bambu, alm och ask.  
I princip kan han använda de fles-
ta träslag, om än på olika sätt. När 

man böjer en pinne händer två saker – insidan trycks 
ihop och utsidan sträcks ut.

– Du vill ha ett träslag som kan stå emot bägge kraf-
terna på ett bra sätt. Ek är jättestarkt i kompression 
men spricker där det tänjs. Men det funkar fint om man 
limmar på nånting som är dragstarkt på utsidan – som 
ask. Då får du en laminerad pilbåge som fungerar 
kanon, förklarar han.

Björk är ett typexempel på motsatsen – oerhört 
dragstarkt men kollapsar och viker sig på insidan.  
I Sápmi har det varit känt sedan urminnes tid. Där har 
man ofta använt björk som rygglaminat i tvåvedsbågar 
tillsammans med tjurved av tall eller gran på buksidan. 
Laminerade bågar av sågade bräder går att göra väl-
digt symmetriska och raka jämfört med dem som 
Markus gör av naturliga ämnen, som den sling-riga 
enpinne han precis kånkat hem. 

av sågade brädor också, men då behöver de oftast lami-
neras, att två tunna träbitar limmas ihop – eller backas, 
när ryggen täcks med till exempel senor eller näver. 
Markus två favorittyper av bågar är laminerade flatbå-
gar och just engelska långbågar, gjorda av ett enda 
naturligt ämne. 

Längre in i hagen har några vindpinade enar bildat 
ring runt en hög med sten. Markus dyker in och hittar 
ett ensamt omringat träd i mitten. 

– Det här läget är perfekt. Vinden ger träden muskler. 
De tränar på att stå emot byarna, att undvika att böjas. 
Det är en ganska bra grej att ha tränat på om man ska 
bli en pilbåge.  

Han granskar barken och betraktar stammen från 
olika håll. 

– Sånt här är schysst! Sedd från 
sidan är stammen spikrak. Men tit-
tar man på barken så ser man att 
fibrerna liksom ormar sig. Jag gillar 
det. Det kommer bli en båge med 
mycket karaktär. Och norrsidan av 
stammen är ganska kvistfri. 

Det tar inte mycket mer än tio 
sekunder att såga av enen med fog-
svansen. 

– Jag försöker läsa fiberriktningen 
väldigt noga för att inte råka fälla 
träd som är vridna. Vissa är svårare 
att läsa andra. Då kan man tälja 
fram ett litet »fönster« till själva 
veden och kanske gnugga in lite jord 
så fibrerna framträder tydligare. 

Han lägger upp stammen mot en 
sten, sågar av en lagom längd och 
hugger bort grenarna nerifrån och upp. Doften av ene 
sprider sig.

– Titta på kurvorna här i barken, sånt är ju guld värt, 
säger han och skalar av lite bark med täljkniven för att 
se fibrerna bättre. 

Ett lätt duggregn har börjat falla och det har blivit 
dags att gå hem till täljhästen och fortsätta.

 N
är markus nyström var 
liten var hans favoritfilm Robin 
Hood. Han lekte mycket i sko-
gen, byggde bågar och sköt hål 
på familjens stoppade ham-
mock med blompinnar som 
han tagit ur tomatrabatten. 

Just det där med leken tycker han fortfarande är viktigt. 
Men bågskytte har förstås en allvarligare sida också. 

»Första steget är golv-
tillering. Då böjer han 
bågen mot marken för 
att se hur vardera halva 
böjer sig. Där träet är 
tjockare är bågen sty-

vare och böjer sig alltså 
mindre. Det är sånt  
han spanar efter när  
han lägger sin tyngd  
mot bågen med kon- 

centrerad min.«
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Markus hund heter 
Staigga efter ett fjäll  

i Jokkmokks kommun. 
Hon kommer därifrån 

ursprungligen.
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Under de första tre timmarna försvinner 90 procent av 
det trä som ska bort. I sista fasen slipas ytterst små 
mängder av. Bara några lätta drag med sandpappret 
mellan varje kontroll. 

ordet som beskriver hur tung en båge är att spän-
na är dragvikt. Ju högre dragvikt desto mer energi lagras i 
bågen. Markus största engelska långbåge har en dragvikt 
på 55 kilo. Den är gjord efter medeltida modell, framtagen 
för att kunna skjuta igenom en riddarrustning men är så 
tung att spänna att den som lyckas måste ha tränat i åratal. 

Det finns matematiska modeller man kan ta till för att 
räkna ut hur mycket dragvikt ett visst ämne kan tänkas 
hålla för. Men för Markus Nyström är det intuitivt. Beräk-
ningarna har satt sig i händerna snarare än i huvudet. 

Först vid sluttilleringen brukar 
bågar knäckas, även om det händer 
att det dröjer ännu längre. När allt 
är klart, finishen gjord och bågen 
oljad gör Markus Nyström en sista 
kvalitetskontroll. Han spänner den 
till rätt dragvikt tusen gånger om.  

– Först drar jag den kanske 500 
gånger – vilket är skitjobbigt – och 
ser inga tecken på skador. Så drar 
jag den 500 gånger till och tittar 
igen. Då plötsligt kanske jag ser 
något som påminner om små hår-
strån på insidan. Det kallas kom-
pressionsfrakturer – bågen är paj. 
Men den har inte ens heder nog att 
gå ut med en smäll! Den bara mjä-
kar sig. Är det då en båge av ett trä-
slag som är svårt att få tag i – som 

den här plommonbågen – då är det bara att höra av sig 
till kunden och säga tyvärr – det blir ingen båge. Jag har 
inget mer material.

de senaste åren  har Markus ägnat mindre tid åt 
pilbågsmakeriet. Sedan familjen flyttade till Simonsbo 
fylls dagarna av husbygge. Dessutom pendlar han till job-
bet som svensklärare på Färnebo folkhögskola i Gävle.

– Utloppet som pilbågshantverket gav mig hittar jag på 
andra sätt. I att bygga hus. I att ha barn. Att ha en fyraår-
ing är visserligen helt annorlunda än att stå och slipa på 
en båge med millimeterprecision – men om jag tänker på 
vad som gör mig lycklig i livet så finns båda där. Odling 
med, och att vara lärare. Det är klart att jag kan sakna pil-
bågarna ibland – men jag har hittat fler saker som kan fyl-
la den platsen i mitt liv. Jag är inte lika tokig i hantverket 
längre.

– Å andra sidan är det här det mest ursprungliga sät-
tet att göra bågar. Dessutom har jag en tendens att för-
älska mig i ämnen med mycket torrkvistar och sånt som 
ger bågen karaktär.

Markus Nyström jobbar i princip alltid i torrt trä för 
att inte riskera att träet ska vrida sig och böjas när det 
torkar. När han kommer hem med ett färskt ämne bör-
jar han med att barka av det och tälja ned tjockleken 
med bandkniv för att underlätta torkningen. Sedan får 
det ligga och vänta tills vikten slutat minska. Det gäller 
att vara försiktig när han barkar för att inte skära i den 
yttersta årsringen som ska fungera som rygg. 

Allt övrigt arbete med att slipa ned och balansera 
bågen sker från buksidan. Det kallas tillering och är 
själva hjärtat i pilbågshantverket – att försiktigt göra 
bågen tunnare och tunnare för att få 
den att böja sig. Allt sker på täljhäs-
ten som han byggt av spillvirke från 
grannens altan. Han plockar fram 
en påbörjad båge i plommonträ och 
ask och visar hur det går till. 

Första steget är golvtillering. Då 
böjer han bågen mot marken för att 
se hur vardera halva böjer sig. Där 
träet är tjockare är bågen styvare 
och böjer sig alltså mindre. Det är 
sånt han spanar efter när han lägger 
sin tyngd mot bågen med koncen-
trerad min. 

– Här har jag varit lite slarvig, 
säger han, pekar och klämmer fast 
bågen i täljhästen för att dra några 
tag med en hovslagarrasp på det 
felande stället. Efter en minut kli-
ver han upp och böjer bågen mot golvet igen. 

– Man märker direkt att den blir mjukare men det är 
fortfarande för tungt. 

När bägge sidor så småningom böjer sig bra är det 
dags för långsträngstillering. Då gör han nockor i ändar-
na, alltså skåror för bågens sträng, antingen genom att 
skära ut dem direkt i träet eller genom att limma fast 
nockor i horn eller trä. Sedan sätter han på en lång sträng 
och lägger bågen på tillerträdet, som i Markus fall består 
av en kloss på väggen som bågen balanserar på, och en 
våg med rep, block och taljor som kan krokas fast i 
strängen. Det gör att han kan stå på några meters 
avstånd och dra strängen med en viss vikt, medan han 
studerar hur bågen böjer sig. Sedan fortsätter han att sli-
pa med allt finare raspar, sickel, och så småningom sand-
papper, för att få en bra böj över hela bågen.

Att tillverka en vanlig båge tar uppåt åtta timmar. 

»Markus största  
engelska långbåge har 
en dragvikt på 55 kilo. 

Den är gjord efter  
medeltida modell, fram-

tagen för att kunna 
skjuta igenom en riddar-

rustning men är så  
tung att spänna att den 
som lyckas måste ha 

tränat i åratal.« 
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 FÄRDIG- 
STÄDAT!
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 FÄRDIG- 
STÄDAT!
»min mamma blev skitless 
på allt flis som for runt när jag satt 
inne och slöjdade. Eftersom jag är 
absolut täljberoende behövde jag nåt 
som fångade upp fliset, helt enkelt. 
Då började jag tänka på känguruns 
pung. Nåt sånt borde jag göra! Som 
ett förkläde med en pungdel och med 
en skena runt hålet så att den hålls 
öppen. Så jag började klippa och sy 
lite. Jag tog ett gammalt lakan och en 
uttjänt skinnjacka. Någons skräp är 
en annans guld. Återbruk, ja tack. 
Läderbiten satte jag på förklädesde-
len, det är bra ifall man slöjdar 
mycket emot sig och nära bröstet, 
som jag gör. 

Numera hamnar allt flis i slöjd-
pungen. Det är supernajs. En ameri-
kan som jag sålt en pung till kallar 

»Jag slöjdar överallt  
numera. I väntrummet 

på sjukhus, i soffan hem-
ma, på tåget, biblioteket, 
caféet. Konceptet väntan 
existerar inte längre.«

den för »marriage savior«, det är kul. 
Fast kanske var han inte så bra på att 
städa från start. Om man vill kan 
man använda spillet till tändmaterial 
när man eldar sen, som täckmaterial 
i trädgårdslandet eller som stoff att 
låta träämnen torka lite långsamt 
och kontrollerat i. Alla har ju inte ett 
ställe att slöjda på, en verkstad eller 
så. Men med en slöjdpung behöver 
man inte en speciell plats för att tälja. 

Jag slöjdar överallt numera. I vänt-
rummet på sjukhus, i soffan hemma, 
på tåget, biblioteket, caféet. Koncep-
tet väntan existerar inte längre. Jag 
viker ihop pungen och tar med den. 
Det är bara att sätta igång! Jag tror 
jättemycket på låga trösklar och på 
att det ska vara roligt och kravlöst att 
slöjda. Jag tror på att bara göra. 

Själv gör jag oftast matskedar, jag 
har snöat in på sådana. Framför allt  
i björk. Det passar ju här i Björkar-
nas stad. Och har man väl testat att 
äta med en bra matsked finns ingen 
återvändo.« 

daniel berhe  berättar för Malin 
Vessby om slöjdpungen som revolutio-
nerat hans täljande. Erik Abel fångade 
den och Daniel på bild.
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om hon blundar  minns Beth 
Moen sin första kniv. Den hade 
grönt skaft och parerstång. Det står 
ett skimmer kring den bilden. Också 
när hon var ute och lekte hade hon 
kniven med sig, kanske var hon sju. 
Snart därpå började hon samla. 
Under sommarloven när de var hos 
farfar som hade snickarbod och 
vedbacke hängde allt fler i bältet, 
sex sju stycken till slut. En från Nor-
ge, en långväga orientalisk och någ-
ra moraknivar.

Ett halvsekel senare och sextio 
mil från barndomens Ljungbyhed 
sitter Beth Moen på en pall i Västra 
björken, Siljansnäs, Dalarna. 

– Ibland känns det tråkigt att jag 
inte har dem kvar.

Över verkstadsgolvet ligger lufti-
ga lager av spån, lite som det ännu 

KO-KO, KO-KO 

Eggen och snitten. Kroppen och kraften.  
Slöjdarstjärnan Beth Moen valde aldrig yxan och 

kniven. Det var verktygen som valde henne. 
Text Malin Vessby  Foto Ylva Sundgren

Beths  
vassa 
skär

inte hopsopade håret hos en frisör. 
Längs väggarna: rader med verktyg. 

– Jag har alltid vetat, säger hon 
på sin lugna skånska. 

– Vassa eggar är min grej. 

ska man berätta  om täljning-
en i Sverige går man inte förbi Beth 
Moen. Det beror inte bara på att 
hon med åren blivit fixstjärna bland 
täljintresserade i både Storbritan-
nien och de amerikanska svensk-
bygderna, världskänd i slöjdarkret-
sar för sina huggna skålar, eller att 
hon numera briljerar i de flesta grö-
na trätekniker – utan också på att 
hon är ett nav. 

Faktiskt en utgångspunkt. 
Ser man sig om bland framgångs-

rika slöjdare i Sverige idag, så har 
en stor del av dem passerat slöjdsko-
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En kopp av björkvril med tjärad utsida. 
– Jag har inte provat den än men hoppas 

att jag gillar att dricka ur den,  
jag är lite kinkig med sånt.
Till vänster finhugger Beth  

utsidan av en skål. 

På staven av kärnfu-
ra som står lutad mot 

det ännu inte färdi-
ga laggkärlet syns en 
skåra längst ned. Det 
är »laggen«. Till höger 
Beth vid en laggbänk 

från Venjan, gjord 
1934. I Venjan  

gjordes många  
trähinkar förr.
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lan Sätergläntan, där Beth Moen 
sedan 1998 är tongivande lärare på 
träutbildningen. Tjugotvå kullar 
har lämnat skolan sedan hon klev in 
genom huvudbyggnadens blå port. 
Det är som ringar på vattnet.

Hon skakar lite på huvudet. 
– Jag har inte tänkt på det på det 

sättet. Eleverna utvecklas ju åt sitt 
eget håll. Jag vill bara lära ut det här. 
Det känns viktigt på nåt sätt. Slöjdan-
de ger så mycket tillfredsställelse och 
självkänsla. Det är häftigt. Tänk att 
man kan ta ett träd och göra saker av 
det, utbrister hon och en intensiv gnis-
ta tänds i det lugna. 

Dessa dagar lämnar hon sällan 
den faluröda gården på Björkber-
gets sluttning eftersom Viruset slår 
osynliga lovar runt varje knut. De 
fyrtio procent som hon numera job-
bar på Sätergläntan utspelar sig till 
stor del över nätet. Men delar av 
elevernas utveckling kan hon ändå 
se framför sig. Vid det här laget har 
Beth Moen varit med om det så 
många gånger. Den ökade förtro-
genheten med verktyg och tekniker 
är bara en del. Hon beskriver hur de 
liksom kan få ett självklart förhåll-
ningssätt till både träden, träet och 
livet efter ett tag.

För att förtydliga gör hon en snabb 
jämförelse mellan en snickare och slöj-
dare som behöver skära bort en bit trä.

– Som snickare ritar man noga upp 
måtten först när en bit ska kapas av. 
Sen drar man igång bandsågen och 
spånsugen. Det är en hel apparat.

Både hon och sambon AnneLie 
Karlsson är möbelsnickare i grun-
den. De har inramade mästardiplom 
bredvid sina hyvelbänkar och i 
maskinrummet står både rikthyvel, 
planhyvel, justersåg och svarv. 

– Med slöjden är allt så mycket 

enklare. Du hämtar en yxa och hug-
ger bort biten. Det är så självklart 
på något vis.

annelie hojtar  från sin sida 
av verkstaden där hon sitter och täl-
jer. Beth har dröjt lite för länge inför 
frågan om vad hon slöjdar mest.

– Skålar är ju din grej! Du har ju 
inspirerat folk över hela världen att 
hugga skålar.

Beth tänker efter lite och nickar. 
På den vitmålade träpanelen bakom 
hyvelbänken sitter en lång rad bleka 
blyertsstreck. Ett för varje färdig-
huggen skål. Men att hon började 
arbeta med dem, hade egentligen 
inte med en längtan efter just skålar 
att göra. I så fall hade det rationella 
varit att svarva, eftersom huggan-
det tar tid. Nej, återigen var det 
verktygen som kallade. Eggen och 
snitten. Kroppen och kraften. 

– Jag var nyfiken på kombinatio-
nen yxa och färskt virke, på vad jag 
skulle kunna åstadkomma, och jag 
hade redan huggit så många tråg, 
säger hon enkelt.

Sedan radade skålarna upp sig, fly-
gande lätta och ljusa, stora som hand-
fat och små som filtallrikar. De är 
huggna med brutal precision i asp, 
björk, poppel, sälg. Insidan först, ut-
sidan sedan. Det är långt till svarv-
ningens släta symmetri, spåren syns 
efter yxan. Varje skål är sin egen.

när hon talar  om träden blir 
ögonen allvarliga. Det är något  
mellan henne och dem. De ska
behandlas med respekt, Beth Moen 
är tydlig med det. Bara sällan får 
träd sätta livet till för att hon är 
huggsugen. På uppfarten utanför 
huset ligger en jättebjörk och vän-
tar, den kommer från ett par gran-

nar. Ofta är det så det går till, ryktet 
har gått. Om ett träd måste beskäras 
finns grenar att ta om hand eller så 
ringer någon i byn med besked om 
att något ska fällas, vill de ha det?  
Efteråt, när en skål är klar, skriver 
hon under botten var trädet vuxit,  
i vilken by. Det blir ett sätt att föra 
berättelsen vidare. Nästan en form 
av minnesord.

– Inget träd är det andra likt, 
säger hon. Men många köpare vill 
också ha en skål från ett specifikt 
träd. Det handlar om en relation.

Men nu blir inte många skålar 
sålda. Konstrundan i trakten som 
skulle gått av stapeln för några 
veckor sedan ställdes in och med 
den försvann en saftig del av Beths 
och AnneLies årsintäkter. Också 
workshops och kurser har bokats av 
i Coronas namn. Beth skulle åkt 
både till USA och England.

– Tur att vi har täljhästarna, säger 
hon och vänder sig till AnneLie.

– Vi borde försöka få till ett lager. 
Hon sneglar ut mot maskinrum-

met. Ingen av dem är jättesugen på 
den lite mer rationaliserade produk-
tionen. Men serien med täljhästen 
Gråben som de sedan tjugo år tillba-
ka gör varje år har blivit en klassi-
ker i Slöjdsverige och är viktig för 
familjeekonomin. Redskapet är till 
för dem som vill tälja långt och rakt, 
som skedar och slevar och ben, och 
som vill komma åt från alla håll och 
kanter. Modellen är lätt att fälla 
ihop och stuva undan och samtidigt 
stadig att jobba på, också för föräld-
er och litet barn tillsammans. Varje 
detalj är utprovad av dem själva 
och förfinad genom åren, och slutre-
sultatet tycker de om, det syns.

– Vi får satsa mer på att odla i år, 
säger AnneLie som fortsatt tanken om 

»Sedan radade skålarna upp sig, lätta och ljusa, stora som handfat  
och små som filtallrikar. Huggna med brutal precision  
i asp, björk, poppel, sälg. Insidan först, utsidan sedan.«
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Till höger: Beth vid sin »skål-
hund«. I den hugger hon skålar-
nas insidor. På engelska heter 

redskapet »bowlmate«.
Dagarna på hemmaplan inne-
håller också en annan hund,  

den lilla cockerpoon Elsa.

Beth skär insidan 
av en stav vid lagg-

bänken. Radien 
på bandkniven är 
densamma som 

hon önskar på sta-
ven. Bandkniven 
har hon och sme-

den Torsten Almén 
gjort tillsammans.
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pengarna. Det är tur att vi bor så här.
I landet gror både grönkål, pota-

tis, squash, rödbetor, kronärtskock-
or, broccoli och pepparot. I växthu-
set, som är ett litet tjärat grindhus, 
trängs tomater. I ett ännu mindre 
växthus: chili.

–  Nu måste vi bara se till att hålla 
rådjuren borta, svarar Beth. 

Nästa satsning blir ett staket.

om inte corona  kommit i 
vägen skulle hon i dagarna ha redo-
visat ett forskningsprojekt om lagg-
kärl. Under något år har Beth Moen 
varit gästhantverkare på Hant-
verkslaboratoriet i Mariestad för att 
ta reda på hur laggkärl gjordes för 
hand i Dalarna en gång i tiden. Det 
är rödlistad kunskap, konstaterar 
hon enkelt, som hon vill hålla vid liv 
och föra vidare. Även om tunntill-
verkning med mer maskinella meto-
der förekommer på sina håll här i 
landet kan få göra perfekta laggkärl 
enbart med handverktyg idag.

Och sannolikt kan ingen det bätt-
re i Sverige än Beth Moen. 

Hon ser lite fundersam ut.
– Jo, det är svårt.
– Man gör det ju mycket på fri 

hand och då är det knepigt att få det 
så exakt som det måste vara. Allt 
måste göras med precision.

I ett hörn av verkstaden står ett tio-
tal ljusa trähinkar av exakt samman-
fogade stavar. Hon har kluvit fram 
varje stav ur torrfuror och feta kärnfu-
ror, med stående årsringar för att träet 
ska röra sig så lite som möjligt. Så gjor-
de man förr här i trakten. På andra 
håll, under den laggade trähinkens tid, 
dominerade andra lokala träslag. I 
Skåne kanske bok eller ek, runt Sil-
jansnäs alltså furu, längre norrut gran. 

De bukiga stavarna har fått sin 

välvning med hjälp av bandkniv 
och hon har jobbat i en gammal 
laggbänk, ett ålderdomligt redskap 
som användes vid laggkärlstillverk-
ning i Dalarna förr. Just den här är 
från Venjan. Efteråt har hon satt 
samman delarna, dels i ett spår i 
bottenplattan, dels med hjälp av en 
ynka centrumtapp mellan varje 
stav, tunn som en tandpetare. Preci-
sionsarbete är bara förnamnet. 

Lim har hon däremot bannlyst, 
»det hade man inte förr«, och även 
nyare verktyg får stå tillbaka, det ska 
bara vara de handverktyg som an-
vändes häromkring en gång i tiden. 
Som skaven, en forntida hyvelsort 
som man inte bara skjuter från sig 
utan också drar mot sig och som 
redan vikingarna hade koll på. Med 
den hyvlar hon hinkarnas utsida.

Hon reser sig upp och sträcker sig 
efter en smäcker gren. Också banden 
som hon slår runt hinkarna är gjorda 
efter gamla beprövade knep. Hon gör 
dem av långa raka grangrenar eller, 
helst, av gamla, sega, undertryckta 
smågranar som vuxit trångt och lång-
samt i skumrask, även om sådana är 
svårhittade i dagens luckra och indu-
strigallrade skogar. 

AnneLie fnissar till i fåtöljen:
– Om man går med Beth i skogen 

är hon inte så social precis. Hon går 
hela tiden och letar efter bra grenar.

Men gran är inte given. På andra 
håll har hassel, sälg och rönn också 
använts till hinkbanden, även om 
gran lär vara starkast, säger Beth 
och vrider på en gren som fått plan 
undersida vid täljhästen och snart 
ska fästas med en sinnrik knut runt 
en kagge. Principen är enkel.

– Två hack som går att klicka 
ihop och knytas liksom. Jäkligt 
smart, utbrister hon förtjust och 

»Eftersom granbanden görs av färskt trä drar de ihop sig när de torkar  
och snörper åt runt laggkärlen. Risken är bara att det blir för tight  

och att de smäller av. Beth suckar lite.«

ögonen börjar brinna igen. 
Smart är också hur krympningen 

utnyttjas. Eftersom granbanden 
görs av färskt trä drar de ihop sig 
när de torkar, mellan en halv och 
två procent, och snörper åt runt 
laggkärlen. Risken är bara att det 
blir för tight och att de smäller av. 
Beth suckar lite.

– Man lär sig, säger hon. 
– Men det är det som är grejen med 

slöjden. Även om man har hållit på 
länge, finns det alltid nytt att lära sig.

det hänger  knivar, skölpar och 
yxor på rad längs verkstadens väg-
gar. Flera av verktygen har Beth 
Moen själv varit med om att ta fram 
i samarbete med andra. Som ska-
ven. Och en skålformad, kortskaf-
tad tjäckelyxa. Eller bandkniven 
som ser ut som ett gammeldags 
cykelstyre, med stadiga trähandtag 
och slipfaser på bägge sidor av bla-
det för att man ska kunna ha raka 
handleder när man jobbar, smidd av 
Torsten Almén. Nyfikenheten på 
verktyg ringlar som en röd tråd 
genom livet. De kan bli bättre, åter-
upptäckas, testas. Senast i raden är 
samarbetet med yxsmeden Julia 
Kalthoff, som hörde av sig för att 
hon ville göra en riktigt bra täljyxa. 
I ett par månader bollade de verkty-
get fram och tillbaka i jakt på den 
perfekta lättheten och balansen. 

– Det är viktigt för att man inte 
ska bli trött i armen när man hugger, 
förklarar Beth Moen och håller 
fram yxan. Den glada gnistan tänds 
i ögonen. Sedan slänger hon en blick 
runt om i verkstaden. Verktygen tar 
plats, kanske är de lite väl många? 
Hon skakar på huvudet åt sig själv. 
Det är som det ska och alltid har 
varit.
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Om skönheten är svåråtkomlig, får man skapa den själv. I snart ett halvsekel har 
Jan-Erik Svennberg byggt Istanbuls vackraste byggnader hemma på tomten. 

Text Malin Vessby  Foto Lena Katarina Johansson

FLY FYRKANTIGHETEN

Jan-Erik Svennbergs  
3,5 meter höga tolkning 
i trä av den Blå moskén i 
Istanbul står vid infarten 

till gården i Annedal utan-
för Sala. Även inuti är den 

inredd och målad. 
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KO-KO, KO-KO 

»den första jag byggde  var 
Blå moskén. Min ögonsten. Det var 
1976. Originalet ligger i Istanbul och 
jag har varit där flera gånger, det är 
ju bara tre timmar med flyg. Min 
version är tre och en halv meter hög. 
Materialet är furu, vanligt trä du vet. 
Och jag har använt enkla verktyg: 
Yxa, såg, hammare, stämjärn. Jag 

har jobbat efter eget huvud. Till 
kupolerna till exempel har jag sågat 
ut bågformade takstolar, och så har 
jag gjort dem med sexton kanter. Då 
blir det ganska runt. Det tog ett tag 
innan jag klurat ut hur jag skulle 
bygga dem. Sen dess har det blivit 
Topkapipalatset, borgen Anadolu-
hisarı, Dolmabahçepalatset, Klipp-

»Kanske räddade byg-
gandet mig. På 1970-talet 
skulle allt vara räta vink-
lar och betong. Jag var trött 
på betong och på att inte  

ha något att göra.«

Porträttsamling. Runt 
om i Jan-Erik Svenn-
bergs hem och hus 

hänger bilder som han 
målat av kända turkar.

– Kanske var 
jag turk i mitt 
förra liv. Man 

vet ju inte, 
säger Jan-Erik 

Svennberg.



32 Hemslöjd 4 · 2020

moskén i Jerusalem… Det blir väl 
arton byggnader allt som allt om jag 
räknar efter, de allra flesta med före-
bilder i Turkiet. Kanske var jag turk 
i mitt förra liv. Man vet ju inte. 

 
jag klarar mig  hjälpligt på tur-
kiska. Genom åren har jag lärt mig 
genom ordböcker, men jag är inte 

muslim. Att jag över huvud taget 
började bygga tror jag beror på att 
jag ville visa folk att jag inte är dum  
i huvudet. Jag har alltid varit annor-
lunda och utanför. Jag gick i hjälp-
klass och jag har Aspergers syndrom. 
Kanske räddade byggandet mig på 
sätt och vis, jag hade så tråkigt. På 
1970-talet skulle allt vara räta vink-

lar och betong. Jag var trött på 
betong och på att inte ha något att 
göra, och jag var fascinerad av Tur-
kiet. Jag ville bygga något mystiskt 
och vackert. 

 
den här platsen  kallas för  
Lilla Istanbul idag. Jag har bott på 
andra ställen också, men mest här, 

– Med bågfor-
made takstolar 
och sexton kan-
ter blir kupoler-
na ganska run-
da, säger Jan-

Erik Svennberg. 
Konstruktionen 

tog ett tag att 
knäcka, men  
han prövade  

sig fram. 
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det är mitt föräldrahem. Numera 
finns skyltar ute vid vägen som pekar 
hit. Ojoj vad med turkar som varit 
här, jag har till och med fått diplom 
från en turkisk kulturförening, och 
människor från Island, Filippinerna, 
Frankrike, Iran, Japan, hela världen. 
Jag tar gärna emot besökare, men 
man får ringa före och helst betala 

mig, den är mystisk och speciell. Att 
jag tycker om den är kanske för att 
jag själv är en lite annorlunda män-
niska. Det här är inte betong, inte 
fyrkantigt. Men vad som händer 
med allt efter mig, det vet jag inte. 
Jag vill att det ska bevaras på något 
vis. Det är ju mitt livsverk, ja, i allra 
högsta grad.« 

mig lite när man är här. Swish går 
bra. 

Senaste byggnaden gjorde jag för-
ra vintern. Kanske var det den sista. 
Jag har blivit lite darrhänt, jag fyller 
76 i år. Och jag har jämt göra med 
att reparera och hålla i skick. Så fort 
något ruttnat byter jag ut det. 

Själva byggnadsstilen fascinerar 

Kanske har han 
skapat sin sista 

byggnad nu. Men 
Jan-Erik Svenn-
berg har fullt upp 
ändå. Palatsen, 

moskéerna, klock-
tornen och skulp-

turerna som är 
utspridda i skogs-

brynet och på 
gräsmattan ska 

hållas i okej skick.
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men jag har fastnat för al som är lite 
mer flexibelt, samtidigt som det hål-
ler formen bra. Jag köper möbeltorrt 
virke och sågar upp det, limmar och 
kilar ihop det till paneler, innan jag 
ritar upp motivet på träet. Sen fräser 
jag ut runt konturerna med en över-
handsfräs. Jag hade kunnat knacka 
ut allting för hand, men det hade 
tagit en otrolig tid. Då hade jag nog 
bara kunnat göra en relief om året. 

Men det finns förstås andra gen-
vägar jag väljer bort. Jag hade kun-
nat laserskära konturerna till exem-
pel, eller bara CNC-fräsa ut allting. 
Men då tappar man nånting. Om jag 
laserskär förlorar jag den första kon-
takten med motivet. Jag missar ett 
logiskt steg och måste hoppa in mitt 
i. Och med en CNC-fräs går man 
miste om allt. Är det bara motivet 
man bryr sig om så kanske det går 
bra att låta en maskin göra jobbet. 
Men jag är framför allt intresserad 
av hantverket och vad jag kan lära 
mig av det. Samtidigt tycker jag att 
det är viktigt att vara medveten om 
moderna metoder och alternativa 

»regler kan vara  spännande. 
Jag är ikonmålare i grunden – det är 
ett konstfält som omgärdas av gan-
ska strikta ramar. Men inom ett sånt 
system kan det finnas en enorm fri-
het. Att jobba med fri konst, som jag 
gör nu, är inte så annorlunda som 
man kan tro. Jag har fått med mig 
väldigt mycket från ikonmåleriet 
som påverkar mitt sätt att jobba 
idag, när jag bildhugger. Jag har fort-
farande hantverkshjärnan med mig.

jag studerade ortodoxt ikon-
måleri i fem år. Först som lärling i 
Sverige och sedan i Egypten, på 
Koptiska institutet i Kairo. I Sverige 
fick jag lära mig att när man målar 
glorian på bladguld så ska man ta en 
bit rå potatis och gnida på guldet, för 
att äggtemperan ska fästa på stärkel-
sen. Men i Egypten fick jag lära mig 
att det går mycket lättare med sprit-
penna. Det går snabbare och resulta-
tet blir bättre. 

När jag kom tillbaka till Sverige 
och höll kurser i ikonmåleri blev del-
tagarna helt förfärade när jag plock-

Ikonmåleri, en halv potatis och saliv som slipmedel. Det är 2020 när  
Ferdinand Evaldsson skär klart sitt examensjobb på Konstfack.  

Men varför hämtar han då kunskap från antiken?
Text Maria Diedrichs Foto Ylva Sundgren

»Har hantverks- 
hjärnan med mig«

SÅ GJORDE JAG

ade fram spritpennan. Den var ett 
brott mot traditionen och nästan som 
någon slags hädelse. Det där har jag 
tänkt ganska mycket på. Ikoner har 
målats i 2000 år och potatisen kom 
ju till Europa på 1500 –1600-talet, 
så den måste i sin tur ha ersatt en 
ännu äldre teknik, som är försvun-
nen idag. Men spritpennan blev som 
ett rött skynke. Samtidigt var det 
ingen som reflekterade över att  
panelerna vi målade på var gjorda  
i plywood. 

Alla hantverk utvecklas ju och 
mycket handlar om att hitta genvä-
gar. Men för mig är det viktigt att 
känna till potatisen och kunna 
använda den, innan man går vidare 
till nästa grej. Det är lite som det 
klassiska Picasso-citatet, att man 
måste veta varför ett stängsel är upp-
satt innan man kan riva ned det. 

Det är precis samma sak med trä-
et. Jag har intresserat mig mycket för 
antik konst och trähantverk. Jag job-
bar i massivt trä, det är så man har 
gjort reliefer historiskt. Lind är väl 
det vanligaste bildhuggarträslaget 
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KO-KO, KO-KO »Har hantverks- 
hjärnan med mig«

Relieferna är skurna  
i möbeltorr al och målade 
med många lager gesso. 

Det ger en yta som påmin-
ner om både marmor och 
sammet, säger Ferdinand 

Evaldsson. 
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Hittills har  
Ferdinand använt  
skolans verktyg.  

Nu är det dags att 
skaffa egna. 

Ferdinand beskriver sig som perfektionist 
när det gäller hantverket, men värnar om 

imperfektionerna i materialet.
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en är det armar och på en är det 
böcker. Att jobba med upprepningar 
är både svårt och lätt. Det är svårt att 
lyckas med 33 likadana hundar, men 
å andra sidan har jag 33 försök på 
mig att få till en som är perfekt. 

Det enda jag använder är en trä-
klubba och bildhuggarjärn. Jag har 
en sats med 16 olika järn. Sedan 
sandpapprar jag väldigt mycket. Det 
är inte mer komplicerat än så. Den 
allra första hunden är jag omsorgs-
full med och försöker göra så bra det 
går. Men först när jag har gjort tre, 
fyra stycken börjar jag lära känna 
formen helt och hållet. Då kan jag gå 
tillbaka till den första och hugga till 
lite på den. Sedan lär jag mig kanske 
något nytt på hund nummer fem – då 
får jag gå över de fyra första igen. På 
hund nummer sex kanske jag hugger 
lite fel. Då gör jag om samma fel på 
alla de andra. 

Serien innehåller tre reliefer och 
heter Fight, flight, freeze, efter de tre 
sätt att reagera på fara som ingår i 
vår flykt- och kamprespons. Jag har 
själv PTSD, posttraumatiskt stres-
syndrom, efter upplevelser av våld. 
Det gör att den här typen av reaktio-
ner och associationer till jobbiga 
minnen är en väldigt stor del av min 
vardag. Motiven kommer från bilder 
som har vevats i mitt huvud, fram-
förallt när jag ska sova. Jag har för-
sökt visa hur det ser ut, hur sådana 
minnen kan fungera när de dyker 
upp och loopas i huvudet. 

Tidigare har jag alltid undvikit det 
här temat i min konst. Jag vill inte 
hålla på för mycket med mig själv 
och vem jag är. När jag började med 
skisserna kändes det jättejobbigt. 
Men det blev lite lättare när hantver-
ket kom in. Sättet att jobba bild för 
bild, del för del och känna in alla for-
mer… Genom det har jag lärt känna 
mitt eget trauma väldigt ingående. 
Hantverket har varit som en bakväg 
som gör att jag kan närma mig det 
som jag helst velat hålla ifrån mig. 

sätt att göra saker, så att man kan 
avgöra vad som är potatis och vad 
som är spritpenna.  

jag hade också kunnat såga 
bort kvistar och sprickor och und-
vikit ställen där fibrerna går åt olika 
håll. Det hade underlättat när jag bild-
hugger. Men under antiken var man 
begränsad till det största trästycket 
man kunde hitta eftersom man inte 
kunde limma ihop träbitar på samma 
sätt som idag. Då gick det inte att vara 
så kräsen med hur materialet såg ut. 
Det finns några bevarade egyptiska 
träskulpturer med jättestora kvistar 
kvar. Det tycker jag är fascinerande. 
Man har verkligen skulpterat rakt in i 
de träd som man har fått tag i. 

Det som är spännande med trä 
just är att det är organiskt och ändrar 
sig hela tiden. Det är som en dialog. 
Man pratar med träet och får ett 
svar. Sen är man kanske lite besviken 
på det svaret och testar att säga 
något annat och får ett nytt svar. Var 
och en av mina reliefer tar ungefär 
300–400 timmar att göra så den där 
diskussionen pågår väldigt länge. 
Den sätter sig i kroppen. När jag ser 
nånting som jag har gjort så känner 
jag varje form och varje rörelse på 
ett väldigt fysiskt sätt som jag aldrig 
nånsin gjort med måleri. Det är ett 
väldigt intimt sätt att jobba. 

 
mitt masterarbete  från 
Konstfack består av tre träreliefer i al 
som är 2x2 meter. Alla innehåller en 
form som upprepar sig men det är tre 
olika motiv. På en är det hundar, på 

SÅ GJORDE JAG

Det tar inte bort någonting. Traumat 
finns ju kvar. Men det hjälper mig att 
sortera tankarna. Det som blivit så 
extremt konkret kan inte fortsätta att  
vara ett spöke på samma sätt. 
 
idag är vi många  fler som job-
bar med hantverk och traditionella 
tekniker på Konstfack jämfört med 
för tio år sedan. Det är verkligen ett 
skifte. Jag tror att många har saknat 
det. Vi lever i en alltmer digitaliserad 
värld, där avståndet till hantverk 
bara ökar. Det gör att det finns en 
mystik i hantverket nu som inte har 
funnits tidigare. Tidigare har man 
kanske velat distansera sig från det, 
men nu är det redan så långt borta 
att man snarare vill närma sig. 

reliefernas ytbehandlingar har 
jag också hämtat från ikonmåleriet 
och den antika konsten. Den ena är 
täckt med en mässingsfolie och de 
andra två är behandlade med gesso. 
Det är precis så man grunderar en 
ikon, förutom att jag har lagt till pig-
ment. Jag värmer upp vatten och 
blandar i gelatin så jag får en fil-
mjölkstjock färg som jag målar på 
väldigt fort innan den torkar. Jag 
målar fyra lager, slipar, målar fyra 
lager till, slipar igen, ungefär tre 
gånger. Sist spottar jag på ytan och 
slipar allting med min egen saliv. 

Man skulle kunna tro att det är 
som med potatisen, att det bara är 
romantik att man ska spotta, men 
jag har testat att fuska och slipa 
med ljummet vatten och det blir inte 
lika bra. Enzymerna i saliven bryter 
ned gelatinet så att det yttersta lag-
ret blir hårdare. Det är faktiskt väl-
digt fascinerande. Det finns nånting 
väldigt kroppsligt i att det är gelatin 
och saliv. Medan mässingsfolien på 
den tredje panelen är som en rust-
ning eller ett pansar utanpå träet 
blir det här mer som en naken hud. 
Den kopplingen gillar jag  
väldigt mycket.« 

»När jag ser nånting  
som jag har skurit så 
känner jag varje form 
och varje rörelse på ett 
väldigt fysiskt sätt som 
jag aldrig nånsin gjort 

med måleri.«
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Ulrika Lindén täljer dalahästar 
i Floda, utanför Göteborg. De 

minsta är av al, de större av furu. 
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250 procent. Uppgången av våra 
andra segment som hantverksknivar 
och outdoor har varit ungefär hälften 
så stor. Så täljtrenden är på riktigt. 

Också företaget Täljogram, som 
säljer paket med täljverktyg, vakum-
förpackat trä och instruktioner, har 
märkt en svällande efterfrågan. 
Deras försäljning ökade med femtio 
procent i år jämfört med samma 
period förra året. 

– Köparna är både privatkunder, 
återförsäljare och företag som vill 
förknippas med oss, säger Ragnar 
Kierkegaard Suttner.

Till de som anlitat Täljogram hör 
grupp- och konferensbyrån Hum-
mingbird som haft täljning som 
inslag på flera studieresor för arki-
tektbyråer och fastighetsbolag. 

– Eftersom täljning går att passa in 
i de flesta mötes- och konferensupp-
lägg, så är det ett enkelt och trevligt 
sätt att stärka sammanhållningen i 
olika team, förklarar Mariapia Thell-
ner projektledare på Hummingbird.
 
runt elden i Bengt Waldemar-
sons trädgård går samtalet vidare. 
Kanske kan täljtrenden bottna i en 
beteendeförändring, i en ny strävan 
efter att utöva hårdslöjdande tillsam-
mans istället för i enskildhet?

–  Inom den textila slöjden finns 
sen länge en tradition att träffas, 
säger Bengt Waldemarson och syftar 
på syjuntor, stick-kaféer och vävstu-
gor. Men den hårda slöjden har inte 
haft samma självklara mötesplatser, 

i  trädgården hemma  hos 
Bengt Waldemarson tvekar äppel-
trädet. Kvällarna är fortfarande kyli-
ga så här mot slutet av maj. Men 
Bengt har förberett med öppen eld, 
kaffepanna och sittdynor. En efter en 
ansluter deltagarna till kvällens tälj-
träff, slår sig ner och plockar fram 
knivarna. 

– Före corona kunde vi vara uppåt 
trettio personer som träffades så här 
och täljde tillsammans, säger Bengt 
Waldemarson.

– Ja, jäkla corona har förstört det 
här som är så kul, utbrister Jonas 
Larsson och klyver en krokvuxen 
gren av körsbärsträ. Han håller upp 
ämnet och synar det. 

– Den här har nog en sked i sig, 
tycker jag. Eller vad tycker du, säger 
han och vänder sig till Niklas Ökvist 
som plockar bland torra björkbitar i 
sin väska. Pia Grademo Bergman 
har färsk björk. Hon hoppas få med 
sig en smörkniv hem. 

De är alla med i Facebookgruppen 
Björkhagens slöjdverkstad, ett 
forum för folk i Stockholmstrakten 
som tycker om att tälja. Under ett 
par års tid har medlemmarna träffats 
i olika lokaler och utomhus i parker 
för att slöjda tillsammans. 

– Det är enormt trevligt, gratis och 
det finns alltid folk som man kan frå-
ga eller inspireras av, säger Pia Gra-
demo Bergman. 

Att täljning och trä är trendigt har 
både medier, trendspanare och desig-
ners rapporterat om de senaste åren. 

KO-KO, KO-KO Också Bengt Waldemarson, som är 
kommunikationskonsult och affärs-
utvecklare till vardags och slöjdar 
på deltid har märkt av det ökade 
intresset. 

– Slöjden har fått en ny publik, 
säger han. 

Det har han inte minst noterat 
under de kurser som han hållit i 
Moraknivs butik i centrala Stock-
holm. För att få veta mer har han till 
hundratals deltagare ställt samma 
fråga: Varför är du här? 

– Svaret är att folk söker något att 
göra med händerna. 

I butiken på Kungsgatan har han 
också mött en del ofrivilliga deltaga-
re som inte själva har valt att ta 
fram täljkniven. Det händer att 
företag skickar dit ledningsgrupper 
och liknande. 

– Det är alltid lika intressant att se 
deras reaktioner. Oftast är den positiv. 
För de flesta ger det en enorm tillfreds-
ställelse att skapa med händerna!

att bengt waldemarson 
fått hålla sina kurser i Moraknivs 
huvudstadsbutik är ingen slump. 
Täljning drar folk. 

– När någon sitter och slöjdar 
kommer människor in i butiken och 
vill prova, förklarar Debby Döss, 
som är marknads- och kommunika-
tionschef på företaget. Men också 
reda siffror visar att fler vill tälja 
idag. 

– Sedan 2013 har försäljningen av 
antalet slöjdknivar ökat med drygt 

TÄLJBOOOM!
Stämmer det att svenskarnas intresse för att tälja har exploderat  

på senare år? Hemslöjd reder ut.
Text Liv Blomberg  Foto Fredrik Jalhed, Ellinor Hall
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Bengt Waldemarson, 
Jonas Larsson, Niklas 

Ökvist och Pia  
Grademo Bergman 
under en täljkväll i  

Tullinge slutet av maj. 

Just den här täljkvällen 
bjuds det på kokkaffe. 

Bengt Waldemarsons 
inspirationsskedar. 
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något som ibland kan bero på att vis-
sa material och tekniker, som 
varmsmide, kräver speciella arbets-
lokaler och verktyg. 

– Om jag får privatanalysera lite 
så saknar träslöjden traditionen av 
att träffas. Det har varit ensamt i 
snickarboden, säger Bengt Walde-
marson och menar att möjligheter  
att slöjda tillsammans lockar nya 
intresserade. Dessutom, påpekar 
han, uppfyller dagens täljande andra 
behov än gårdagens.

– Vi gör det inte för att vi behöver 
en slev eller knopplist utan för att vi 
har ett grundläggande behov av att 
göra saker med händerna. 

om människor  slöjdade till hus-
behov förr, så slöjdar många alltså 
till själsbehov idag. Samtidigt finns 
det också ett kommersiellt sug efter 
produkter tillverkade med hant-
verksmässiga metoder. 

Dit hör de världsberömda dala-
hästarna, som gjorts i nästan 100 år. 

För två år sedan såg det emellertid 
dystert ut. Då rådde det brist på häst-
täljare eftersom många blivit äldre 
och slutat. Men när Nils Wallin, som 
är täljansvarig på dalahästens Gran-
nas A Olsson Hemslöjd, annonsera-
de efter nya blev gensvaret stort.

–  Över 100 personer kom till våra 
kurser. Det var ett otroligt intresse.

I dalahästarnas fall är det slutbear-
betningen som görs för hand. Hästäm-
nena sågas till i fabriken och hämtas 
eller skickas hem till täljarna som run-
dar av alla vassa kanter med kniven. 

Idag uppskattar Nils Wallin att 
han har runt fyrtio täljare i sitt stall. 
De flesta sitter runt om i Dalarna. 
Men några sitter också på andra 
platser, som Ulrika Lindén i Floda 
utanför Göteborg. 

Hon har precis täljt sin fjärde häst 
den här förmiddagen. Medan hon 
väntar på att datorn ska ladda ner 
några tunga ritningar och bilder som 
hör till hennes jobb som köksinre-

dare, passar hon på att ta några tag 
med kniven. Täljandet är en bisyssla 
men erfarenheten av den har hon 
burit med sig så länge hon kan min-
nas. Som liten satt hon bredvid farfar 
som täljde hästar och för drygt ett år 
sedan såg hon annonsen om att 
Grannas sökte folk. 

– Jag har velat göra detta i hela 
mitt liv så jag hörde av mig direkt, 
berättar hon.  

Idag täljer hon mellan 100 och 
400 hästar i månaden.

– Ja, jag tror att slöjd har fått ett 
uppsving. Det står för trygghet, röt-
ter och får oss att må bra. Och många 
yngre har intresset. De tycker att det 
är häftigt att jag täljer åt ett företag 
som producerar 200 000 hästar om 
året i industriell skala men ändå har 
hantverket kvar. 

att hantverk  intresserar är 
något som också slöjdskolan Säter-
gläntan har märkt av. Skolan har tre-
åriga utbildningar inom smide, trä, 
väv och sömnad. Fokus ligger på att 
arbeta med handverktyg och hant-
verkstekniker från tiden före indu-
strialiseringen. Men vilka utbild-
ningar som är mest populära varie-
rar över åren. Just nu söker sig allra 
flest till träutbildningen, berättar 
utbildningskoordinatorn Karin 
Edlund.

– Många som söker hit är också 
inne på det här med community, att 
vara en del av ett nätverk. De upple-
ver en samhörighet kring slöjden och 
en gemenskap där man delar kun-
skap. Man ser slöjden som ett socialt 
verktyg och vill lära sig själv för att 
kunna förmedla till andra hur 
magiskt det är. 

Också Studieförbundet Vuxensko-
lan har noterat en ökad efterfrågan 
på täljkurser, i synnerhet det senaste 
året, säger Jens Öst som är kommu-
nikatör på lokalavdelningen i Gävle-
borgs län. 

– Men egentligen märks trenden 

tydligare i sociala medier än i vårt 
kursutbud. Många unga människor 
träffas utanför den kommersiella 
kursverksamheten och slöjdar till-
sammans, inte minst i grupper och i 
forum på sociala medier. Sådana har 
delvis ersatt föreningar som mötes-
platser för likasinnade. 

i  västerbottniska  Kasamark 
nickar Jögge Sundqvist.

– Ja, internet har ju förändrat bil-
den totalt. Helt plötsligt så kommu-
nicerar du med hela världen. 

Själv har han varit professionell 
slöjdare i över 30 år. Han tycker sig 
se att det är en annan typ av männ-
iskor som söker sig till slöjden idag 
än på 1980- och 90-talen. Då hade 
de som utövade slöjd ofta en relation 
till äldre tiders självhushåll.  

– Man hade sett det under sin upp-
växt. Men idag är det en ny genera-
tion som inte själva har upplevt det 
men som sätter in slöjden i ett större 
sammanhang. Man har ett ekolo-
giskt och internationellt perspektiv. 
Det handlar om miljömedvetenhet, 
resurssnålhet och antikommersia-
lism bland annat. 

 
i  bengt waldemarsons  träd-
gård har kvällssolen letat sig fram 
mellan molnen. Kokkaffet ryker i 
kopparna och Jonas Larssons körs-
bärssked börjar ta form. Niklas 
Ökvist täljer på ett kaffemått. Också 
han tror att sociala medier är en för-
klaring till ett ökande intresset för 
hantverk generellt – och täljning spe-
ciellt. Det är lätt att visa upp sina 
saker på nätet och man kan nå lika-
sinnade både i Sverige och utom-
lands. Även han själv började tälja 
efter att ha sett »något snyggt på  
Instagram«. 

– Och folk verkade ha kul så jag 
tog en arbetskniv som jag hade hem-
ma, gick ut på innergården och fick 
fatt på en torr tallgren. 

– Sen var jag fast.
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blev min kvällslitteratur. Hade det 
inte varit för honom så hade jag inte 
hållit på med det här i dag, säger han.
 
fortfarande smider  Kay 
Embretsen sina egna blad. Det krä-
ver både tid och skicklighet. Först 
ska järn och stål vällas ihop till ett 
stycke innan det går att smida ut till 
ett blad. Råämnet härdas i 800 gra-
der för att sedan kylas i olja och vär-
mas igen. Sist men inte minst ska  
bladet slipas och ett skaft tillverkas.

Metall upplevs ofta som något 
hårt, kallt och dött, men så behöver 
det inte vara. Slutresultatet kan 
också vara mönstrat som ådringar i 
en träbit. I det fallet kallas den 
avancerade smidestekniken för 
damaskering och går ut på att sam-
manfoga flera lager av järn och 
stål. Kniven blir en så kallade 
damastkniv. Efter etsning framträ-
der ett mönster på ytan som påmin-
ner om årsringarna i trä.

när kay embretsen  var 16 år 
hade han en jobbarkompis som 
bestämde sig för att tillverka en egen 
kniv. Det hela var ganska snabbt 
avklarat. Han sågade till ett blad och 
satte ihop med horn och björknäver.

– Så jag gjorde en kniv jag också. 
Den blev väl okej, men jag blev inte 
nöjd. Då gjorde jag en till, säger Kay 
Embretsen.

I cirka tio år var knivmakandet 
bara en hobby. Han jobbade som 
möbelsnickare i Edsbyn i Hälsing-
land och gjorde knivar på fritiden. 
Till slut hade han så många knivbe-
ställningar att han fick ett ultima-
tum där hemma. Antingen testade 
han att göra knivar på heltid eller så 
la han av. 

– Jag försökte få tjänstledigt från 
fabriken, men det fick jag inte så 
1983 sa jag upp mig. Personalchefen 
ringde en gång i månaden och fråga-
de hur det gick. Det var ingen som 
trodde att det här skulle fungera, 

Efter att Kay Embretsen sagt upp sig för att bli knivsmed ringde hans tidigare 
personalchef en gång i månaden i tron om att kunna värva tillbaka  

en barskrapad man. Att oljeshejker, jägare och slöjdare  
skulle köa för knivarna hade ingen räknat med.

Text Anna Liljemalm  Foto Thron Ullberg

Kay och  
knivarna

men jag ville visa dem så jag nötte 
på. Självklart blev det pannkaka 
ibland också. Barnen var ju små och 
ibland kom det inte in så mycket 
pengar, säger han.

Men Kay Embretsen hade också 
lite tur. 

Redan på den tiden då knivarna 
bara var en hobby kom han i kontakt 
med Petrus Åberg vars pappa en 
gång i tiden hade drivit en yxfabrik i 
Edsbyn. Det var Petrus som lärde de 
nyanställda att smida. Kay Embret-
sen köpte fortfarande sina blad, men 
drömde om att lära sig smida. Den då 
78-årige mannen blev hans mentor. 
Tillsammans letade de upp en smed-
ja och satte i gång.

– Om jag gjorde något fel fick jag 
veta det. När jag började på heltid 
kom han in varje dag och kollade hur 
det gick. En gång kom han med en 
låda med böcker om stål och sa »du 
behöver inte läsa det här, men det är 
nog bra för dig om du gör det«. Det 
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KO-KO, KO-KO Kay och  
knivarna

Smida medan  
järnet är varmt.  

Kay Embretsen har 
lång erfarenhet vid 

det här laget. 
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Kay Embretsen upp-
skattar att det finns 
tio professionella 

knivmakare i Sverige. 
– Det är faktiskt 

många för att vara  
ett så litet land. 
Dessutom finns  
det flera hundra  
på hobbynivå,  

säger han.

»Jättemånga slöjdare  
gör sina egna verktyg  

och slipar till en gammal 
borr eller så. Det är inget 

fel med det heller.«
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SÅ GJORDE JAG

Kontroll av nio  
centimeter lång egg 

på slöjdkniv. 

– Elden är fin. När jag 
är på dåligt humör 

känns det bättre om 
jag gör eld och smi-
der ett tag. Det ger 

ett slags lugn, säger 
Kay Embretsen. 
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– Den här sortens mönstrade 
klingor och svärd gjordes redan före 
vikingatiden. Då var folkmängden 
här uppe ganska liten och senare när 
man började härja och slåss behöv-
des mer svärd och då blev det tidsö-
dande mönstersmidet mindre van-
ligt, säger han.
 
numera är  Kay Embretsen 
världskänd för sina damastknivar. 
Han gör både jaktknivar, fällknivar 
och täljknivar. Tillsammans med den 
unga slöjdprofilen Per Norén, även 
känd som Spångossen, rekonstruera-
de han nyligen en originaltäljkniv 
från Morakniv. Modellen är lite läng-
re än de nuvarande och finns inte 
längre på marknaden, vilket gör den 
eftertraktad bland slöjdare.

Faktum är att täljknivar fortfa-
rande är en förhållandevis ny syssel-
sättning för Kay Embretsen. Tidiga-
re har han nästan uteslutande gjort 
mer exklusiva knivar som tar flera 
veckor att slutföra. Fällknivar, till 
exempel. Men för några år sedan, 
när han började intresserade sig för 
gamla skandinaviska slöjdtraditio-
ner, fick han upp ögonen för knivar 
att tälja med. De går snabbare att 
göra och säljs i regel lite billigare. 
För att hålla nere kostnaderna till-
verkas skaften av trä. Det finns bara 
ett problem.

– Jag är björkallergiker. Jag har 
provat att använda lönn, men björk 
är ett väldigt segt och bra material så 
jag använder uteslutande björk till 
de här knivarna. Jag har försökt 
använda mask och utsugar och gre-
jer, men det hjälper inte mot björk-
dammet. Till fällknivarnas skaft 
använder jag andra material som till 

exempel pärlemor och mammut-
elfenben.

Genom åren har Kay Embretsen 
sålt knivar till både oljeshejkar och 
jägare. Nästan allt han tillverkar 
skickas utomlands. I ett land som 
Sverige med bara tio miljoner invå-
nare är marknaden alldeles för liten 
för att leva på knivsmidet. Den tvek-
löst största marknaden finns i stället  
i USA. Första gången han reste dit 
för att sälja sina knivar var 1988. 
Sedan dess har det blivit ytterligare 
ett hundratal resor. Han ändrade 
faktiskt också sitt namn för amerika-
narnas skull.

– Från början hette jag Kay med 
Y, men i min ungdom tyckte jag att 
det var lite feminint så jag bytte till 
Kaj med J istället. Efter den 11 sep-
tember blev det lite striktare i Ameri-
ka. Då bytte jag tillbaka till den 
ursprungliga stavningen, jag tänkte 
att det kunde underlätta, säger han.
 
ofta reser han  till USA i sam-
band med knivmässor där 150 kniv-
makare kan samlas under samma 
tak. Han ser de andra som kollegor 
snarare än konkurrenter.

– Om jag skulle stå ensam hade 
det varit mycket svårare att locka 
folk. Mässorna är jättebra, vi behö-
ver varandra. Ibland är knivmakare 
lite som idrottsmän, vi kan dra folk 
från hela världen till en knivshow. 
Många av de här människorna har 
jag turnerat runt med i väldigt 
många år. Både i USA och andra 
länder, säger han.

Även om USA är den största mark-
naden säljer han också en del till 
sydeuropeiska länder som exempel-
vis Frankrike. Tidigare sålde han 

också mycket till Italien, men i 
samband med den ekonomiska  
krisen i landet var det som att 
trycka på en knapp. Plötsligt  
uteblev beställningarna. Nu står  
han inför nästa utmaning.

Coronaviruset har slagit hårt mot 
hans verksamhet. Han är van vid att 
åka på knivmässor i exempelvis 
USA, Italien och Frankrike. Nu går 
inga flygplan någonstans, men han 
hoppas att mässan i Paris i septem-
ber i alla fall blir av.

– Det är en ekonomisk katastrof, 
så är det ju. Men det är bara att bita 
ihop. Jag fyller 63 år, det är ingen vits 
att hitta på något annat. Jag pratade 
med en bilförsäljare som berättade 
att han bara sålt en bil den senaste 
månaden. Han levde på provisionen 
och nu blev det ingen. Det är många 
som har det tufft.
 
kay embretsen har  mer än en 
gång benämnts som knivlegendar. 
Genom åren har hans knivar vunnit 
priser och tilldelats en rad olika 
utmärkelser både nationellt och 
internationellt. Själv är han egentli-
gen emot att tävla i knivmakeri. Han 
ser sig själv som allt annat än fullärd 
och häromdagen gjorde han till 
exempel skedknivar som blev »på 
tok för tunna«. Kanske är han Sveri-
ges mest ödmjuka hantverkare.

– Det finns alltid människor som 
vill kosta på sig och köpa något 
handgjort. Har man de pengarna så 
är väl det helt okej. Jag påstår inte 
att mina knivar är bättre än andra 
knivar. Jättemånga slöjdare gör sina 
egna verktyg och slipar till en gam-
mal borr eller så. Det är inget fel med 
det heller. 

»Ibland är knivmakare lite som idrottsmän, vi kan dra folk från hela världen  
till en knivshow. Många av de här människorna har jag turnerat  

runt med i väldigt många år.«
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Fällkniv  
modell större. 

– Folk brukar bli  
fascinerade av 

mönstret,  
säger han.

Skaftning  
av slöjdkniv.

Slöjdkniv med  
masurbjörksskaft  
och laminerat blad. 
– Många hobbyslöjdare  
köper bladet och lägger själ  
och hjärta på att tillverka  
skaftet, men vad är det  
egentligen man använder  
på en kniv? Bladet är  
viktigast, säger han.

En lite mer påkostad allt i allo-kniv  
med stålblad. Skaftet är tillverkat av 
det västafrikanska träslaget wengé. 

Kay Embretsen beskriver det  
som stabilt och bra.
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under många år  var snickaren Tomas Karlsson lärare på 
Dacapo hantverksskola i Mariestad där han parallellt forskade om 
gamla snickeritekniker och handverktyg. Hyvelbänkens historia 
slank med på köpet. 

– Det har alltid funnits behov av hjälpmedel för att fästa 
arbetsstycken som ska bearbetas så att man slipper hålla  
fast dem med ena handen, förklarar Tomas som i sin hyvel-
forskning samarbetat med den norske snickaren Roald 
Renmaelmo.

Att hitta relevant facklitteratur visade sig emellertid 
vara svårt. Det som fanns skrivet i ålderstigna nordiska 
texter beskrev enbart verktygen, inte bänken som arbetet 
utförts vid. Lite mer gick att läsa i gamla skrifter från 
Tyskland och England. Men även den blogg som Tomas 
och Roald drev, där de i dialog med hantverkare runt om  
i världen berättade om sin forskning och efterlyste gamla 
hyvelbänkar att studera, ledde vidare. I förlängningen fick 
de chans att mäta upp och registrera ålderstigna hyvelbän-
kar både i Sverige och Norge, och tillverkade själva kopior 
att testa. Snart kunde de konstatera att hyvelbänkens histo-
ria sträcker sig långt bak i tiden – åtminstone till 1600-talet. 
 
– ett exempel  är den arbetsbänk i ek som hittades 
ombord på Regalskeppet Vasa, säger Tomas Karlsson. 

Att bänken fanns ombord under Vasas första och sista resa 
1628 beror sannolikt på att inredningen ännu inte var helt klar 
när skeppet lämnade hamn, menar han. Inte minst pågick ännu 
arbete i befälens hytter.

Originalbänken finns idag på Vasamuseet i Stockholm. Men fram-
för ett fönster i Tomas verkstad i Stigtomta utanför Nyköping står en 
kopia. Han har byggt den av en grov, drygt tre meter lång ekplanka som 
vilar på ett stadigt underrede. Varje mått är noga avvägt efter originalet. 
Skivan har tretton hål för de bänkhållare av järn som ska fästa olika arbets-
stycken och ett stopp i framkant med syfte att hålla fast längre brädor under 
bearbetning. Den som vill jobba med kortare bitar kan istället flytta ett stöd mellan 
hyvelbänkens ben. 

– Den fungerar utmärkt när jag jobbar med stora arbetsstycken, försäkrar Tomas 
Karlsson. Men för små ämnen använder jag hellre min vanliga hyvelbänk.

Också vardagshyvelbänken, av den art som står i varje slöjdsal, har emellertid rötter bakåt i 
tiden. Redan i mitten av 1700-talet kom en arbetsbänk till Sverige som påminner om dagens hyvelbänk. 

1700-talssnickaren skulle känna igen sig i en  
svensk slöjdsal. Hyvelbänken är sig lik.  
Varför ändra ett vinnande koncept? 
Text Mats Wigardt   
Illustration Karin Rönnmark

TROTJÄNAREN
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Det var möbelsnickare från Europa som tog med den norrut. 
Utmärkande för den så kallade tyska hyvelbänken är att den 

dels har bänkhakar, dels både bak- och framtång att skruva 
fast arbetsstycket med. Tidigare modeller hade enbart haft 

en öppen framtång utan skruv.
  

fram till senare hälften  av 1800-talet var 
hyvelbänken ett självklart inslag i varje snickeri. Men  
i samband med att industrisamhället växte fram och 
maskinerna flyttade in, kom den mer och mer att tjäna 
som monteringsbänk – tills skolslöjden efter år 1878 
infördes i många skolor och hyvelbänken fick ett upp-
sving igen. Än större blev efterfrågan efter 1955, då 
skolämnet blev obligatoriskt i svenska skolan.

Carl-Johan Johansson i småländska Målilla höll sig 
tidigt framme. Redan 1907 började  han göra hyvel-
bänkar avsedda för skolslöjden. Tillverkningen pågår 
än idag och hyvelbänkarna ser ut som de alltid har 
gjort, med skiva av bok, underrede av furu, skruv-
block av björk och bänkskruvar av stark björkrot. 

– Valet av virke har hängt med sedan start.  
Skälet är en kombination av tillgång, lämplighet 
och pris, förklarar Leif Karlsson vars pappas morfar 
startade verkstaden. Någon anledning att ändra på 
ett vinnande lag ser han inte och tillverkar varje år 
sex klassiska hyvelbänkar åt kunder över hela värl-

den. Dit hör den legendariska – och Carl Malm-
stensskolade – amerikanske möbelsnickaren och form-

givaren James Krenov, som köpte in ett stort antal 
hyvelbänkar från Målilla till sin möbelsnickareutbild-

ning i USA. När Krenov begravdes 2009 användes en 
bänk tillverkad av Leifs far som altare. 
– Bättre erkännande för våra produkter är svårt att  

tänka sig, säger han stolt. 
 

på andra håll  är produktionen emellertid större. Ta till 
exempel Sjöbergs i Stockaryd. Av bosnisk bok och mellansvensk 

björk tillverkas där varje år runt 10 000 hyvelbänkar i femton olika 
modeller. Köparna är skolor men även hantverkare och händiga privat-

personer, och hälften av bänkarna går på export.
– Samma utseende och funktion i 300 år, men med nya tillbehör, summerar  

VD Jan Möllefors. Det säger väl allt. 
Hyvelbänkskunnige Tomas Karlsson i Stigtomta nickar. År 1870 eller 1960 –  

det kvittar, det är ändå så gott som samma bänk.
– Ett praktiskt och sinnrikt hjälpmedel, slår han fast.

TROTJÄNAREN »Att bänken fanns ombord under Vasas första och sista 
resa 1628 beror sannolikt på att inredningen ännu  

inte var helt klar när skeppet lämnade hamn.«
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– Jag passar inte så bra i fyrkanti-
ga lådor. Jag tyckte inte om att bli 
tillsagd vad jag måste göra och käm-
pade mycket med min psykiska häl-
sa, säger hon.

Utan gymnasiebetyg funderade 
hon på vad hon skulle kunna jobba 
med. 

– Till slut insåg jag att det finns ju 
en sak jag kan – min uppväxt hade 
gett mig en rätt unik förmåga. Kan-
ske var det dags att jag gjorde något 
av den. 

Tankarna sammanföll med att 
hennes pappa och slöjdaren Barn the 
Spoon drog igång den första uppla-
gan av skedtäljningsfestivalen 
Spoonfest i byn där JoJo växte upp. 
Eftersom hon ändå inte gick i skolan 
följde hon med sin pappa och fällde 
träd och bar stockar och hjälpte till 
att trycka en festivalaffisch med alla 
kursledarna. 

– Då insåg jag att alla lärarna var 
män. Men varför var det så? Bland 
deltagarna var det en ganska jämn 
blandning – det är många kvinnor 
som gillar att tälja – men av någon 
anledning verkade det som att de 
flesta som försökte göra det på pro-
fessionell nivå var män. 

en torsdagkväll  i maj kopp-
lar ett gäng upp sig med sina webb-
kameror för att tälja tillsammans. 
Ett tiotal personer från flera länder 
deltar. De pratar och skämtar, jämför 
virusåtgärder i sina respektive län-
der och hur man bäst får tag i täljma-
terial i hemmakarantänen. JoJo 
Wood leder träffen från sin verkstad 
i Birmingham medan hon omsorgs-
fullt formar en sked i al. Hon är grun-
dare av Path carvers, ett välgören-
hetsföretag som har som mål att spri-
da hantverk och dess goda effekter 
till grupper som annars inte skulle ha 
tillgång det. Namnet betyder stigtäl-
jare och syftar på hur människor kan 
karva ut en ny väg åt sig i livet. Tälj-
klubben som brukar träffas varje 
torsdag i JoJo Woods verkstad är en 
del av programmet. Under Storbri-
tanniens strikta karantänregler har 
man tvingats göra klubben digital 
men också passat på att öppna den 
för deltagare från olika länder. 

– Jag är väldigt glad att vi har 
kunnat fortsätta med täljträffarna, 
även om det nu är på nätet, säger 
JoJo in i kameran.

– Den här lilla smulan mänsklig 
kontakt är jätteviktig! Men det 

På plats i täljningens tätklunga nöjde hon sig inte med att sälja sina skedar  
och träskor. JoJo Wood såg slöjden smeka och hantverket hela.  

En själavårdare var född.
Text Maria Diedrichs  Foto JoJo Wood

Tälja sin väg
handlar också om att ge rum för ska-
pande. Även om vi kanske alla vet 
att det är bra för oss att göra saker 
och vara kreativa så kan det ändå 
vara svårt att komma igång, precis 
som det kan vara svårt att komma 
iväg till gymmet – även för dem som 
verkligen gillar att träna. 

hon vet vad  hon pratar om. Som 
dotter till brittiske träslöjdsgurun 
Robin Wood är hon uppfödd med 
täljkniv i handen. Familjen åkte 
sällan på semester, istället fick de 
följa med när pappan höll kurser  
i olika länder.

– Jag är väldigt lyckligt lottad som 
fick möta så mycket hantverk så 
tidigt, säger JoJo, som efter att tälj-
klubben avslutats tagit med sig 
datorn till sitt kök för att fortsätta 
samtalet. 

– Sen kom förstås tonårsfasen när 
allt som föräldrarna håller på med är 
det töntigaste man kan tänka sig.

Tonårstiden är sällan harmonisk 
men för JoJo Wood var den extra 
jobbig. Hon kom inte överens med 
utbildningssystemet, mådde ofta 
dåligt och hoppade av skolan flera 
gånger om. 
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När hon inte slöjdar  
själv driver JoJo Wood  

ett verktygsföretag ihop 
med sin pappa, den eng-
elska träslöjdspionjären 

Robin Wood. 

– Skedtäljning  
kan verka begränsat. 

En skål med ett hand-
tag – vad mer kan det 
vara? Men när du tril-

lat ned i det kanin-
hålet är möjligheter-
na oändliga, säger 

JoJo Wood.
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Björk, al och pil är  
favoritträslagen men JoJo 
Wood är van att slöjda av 

vad hon får tag på i centrala 
Birmingham. 

Skedtäljning är  
lättillgängligt. 

Det kräver varken 
maskinpark eller  
stora plankor. En 

kniv, en yxa och en 
liten bit färskt trä 

räcker långt. 
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så härligt att se vad det betytt. Det 
händer så gott som varje vecka att 
någon händelse får oss att känna att 
om det här hade varit allt vi lyckats 
uppnå under de två år som vi hållit 
på, så skulle det ändå vara värt det. 

– Jag tror inte att de som kommer 
till våra täljträffar gör det för att de 
har ett problem som de försöker han-
tera genom täljning. Men många av 
dem som fortsätter gör det för att de 
märker, precis som jag gjorde, att det 
hjälper dem att handskas med stress, 
psykisk ohälsa eller vad det nu är de 
kämpar med. Att få de där timmarna 
varje vecka där de kan slappna av 
och ta sig en stunds täljning betyder 
massor. Det får följdeffekter också! 
De blir ofta inte klara med det de täl-
jer på under kvällen, utan fortsätter 
tälja under veckan, något de inte 
skulle ha gjort om de inte börjat här, 
fortsätter hon. 

path carvers  driver vanligtvis 
sin verksamhet från verkstaden en 
trappa ned från lägenheten som 
JoJo delar med sin sambo. Deras 
skyltfönster vätter ut mot en van-
ligtvis livlig gata mitt i stan där 
mycket folk passerar. Dörren står 
alltid öppen. Genom att finnas på 
en synlig plats kan de nå personer 
som inte självmant skulle söka upp 
dem, menar JoJo. 

– Det är jätteviktigt. Fönstret är 
alltid fullt av verktyg och flisor. Folk 
dras till det. 

Men nu är gatorna tysta och  
tomma.

– Därför lägger jag mer tid på att 
nå ut på nätet istället. För jag tror att 
behovet av hantverk är större än 
nånsin. Världen är faktiskt rätt 
deprimerande just nu. Inte bara på 
grund av viruset. Vi tar inte hand om 
varandra, vi tar inte hand om plane-
ten… Folk behöver få utlopp för sina 
känslor. De behöver nånting som får 
dem att må bättre. Och slöjd är fan-
tastiskt för det.

SÅ GJORDE JAG

Inuti 17-åriga JoJo vaknade en 
envis feminist. Hon bestämde att till 
nästa år skulle hon själv vara bra nog 
att hålla kurs. Hela sabbatsåret gick 
åt till att tälja mängder med skedar.

– Året efter stod jag på lärarlistan.
 
att hitta tillbaka  till tälj-
ningen gav inte bara JoJo en för-
sörjning. Det hjälpte henne också 
att handskas med sin tonårsångest 
och oro. 

– När jag täljer blir all stress 
mycket mer hanterbar. Så har det 
alltid varit. Även om du bara kar-
var planlöst på en träbit så måste 
du vara fokuserad, för verktygen är 
vassa och kan vara farliga. Om du 
slinter kan du dels skära dig men 
också förstöra din sked. Tack vare 
att hjärnan hela tiden är engagerad 
kan du inte tänka lika mycket på 
det som stressar dig. 

Utan kniven i handen kände 
JoJo Wood ofta att hjärnan fastna-
de i negativa spiraler och ältande. 
Men medan hon täljde kunde hon 
släppa det. Och samtidigt som 
hjärnan hölls upptagen av handens 
rörelser fanns ändå utrymme att 
tänka igenom saker. 

– Det är förstås inget komplett 
botemedel. Men jag är definitivt 
mycket sundare nu än jag var för 
10 år sedan, innan jag började täl-
ja. Förutom att det underlättar i 
stunden tror jag också att det kan 
hjälpa på lång sikt. Att hålla ett 
ting i sina händer som man gjort 
själv är en väldigt härlig känsla. 
Det är stärkande, speciellt för oss 
som känner att vi inte klarar av 
skolan, eller jobbet, säger hon.

Under åren som gått sedan dess 
har hon gång på gång sett samma 
effekt på sina kursdeltagare. De 
kommer tillbaka efter en dag av 
intensivt täljande och berättar att de 
inte sovit så gott på flera år. 

– Det har varit jättehärligt att se. 
Men tyvärr upplever jag att de flesta 

som söker sig till en täljkurs kommer 
från ungefär samma resursstarka, 
medvetna kretsar. Samtidigt är det 
som jag älskar med skedtäljning att 
det är så lättillgängligt. Du behöver 
varken många verktyg, mycket 
utrymme eller material. Men det 
krävs ändå en viss mängd både tid 
och pengar för att komma igång. 
Många har bara det ena eller det 
andra, förklarar hon.

– Och framförallt behöver du kän-
na till att det här ens finns. Många 
som skulle må väldigt bra av att tälja 
kommer aldrig i närheten av det. 

Det var därför hon startade Path 
carvers – ett initiativ för att nå ut 

bredare med de hon ser som täljning-
ens välgörande effekter. 

– Täljträffarna är jätteviktiga. Du 
kan komma ganska långt med You-
tube och böcker, men om du redan 
kämpar med din mentala hälsa kan 
det vara svårt att hitta den motiva-
tionen. 

JoJo Wood beskriver att mental 
ohälsa och svaga finanser ofta går 
hand i hand. Därför reserverar 
företaget minst en plats på varje 
kurs för personer som av olika 
anledningar inte har möjlighet att 
betala. Den subventionerade plat-
sen finansieras av de övriga delta-
garnas kursavgifter.

– Ofta blir det två–tre stycken 
sådana platser per kurs. Det har varit 

»När jag täljer blir  
all stress mycket mer 
hanterbar. Så har det 

alltid varit. Även om du 
bara karvar planlöst  

på en träbit så måste du 
vara fokuserad, för verk-

tygen är vassa och  
kan vara farliga.«
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hatt ovanpå ett rött tygstycke. Gun-
narssons Gubbar är både verkstad 
och affär. På arbetsbänken ligger en 
hög med lappar redo att användas 
och på den översta står det »Tillbaka 
14.30«.

I de här lokalerna har det varit 
verkstad och butik ända sedan 
1940-talet. Urban Gunnarssons 
pappa var först verksam i Borås, 
men flyttade till Stockholm när  
kriget började.

– Det fanns ju ingen bensin så då 
gick det inte att åka runt och sälja 
längre. Han tyckte att det vore bättre 
att vara där det fanns mycket folk  
så då kom han hit. Det har ju faktiskt 
fungerat bra, säger han.

Pappan är inte längre i livet, men 
då som nu täljs ofta på beställning i 
den lilla verkstaden. Nyfikna förbi-
passerande får syn på det annorlun-
da skyltfönstret mellan alla restau-
ranger och butiker och kommer in 
för att småprata. En gång i tiden 
fanns både bildhuggerier och andra 
verkstäder i närheten, men nästan 
alla har lagt ner. Genom åren har 
såväl stockholmare som långväga 
turister hittat hit. Ett vanligt upp-

urban gunnarsson  sätter på 
sig hörselskydd och glasögon. En 
rektangulär bit lind förbereds för 
täljning och rundas till med hjälp  
av en bandsåg. Träbiten ska så små-
ningom bli en gumma i lång kjol. Det 
går faktiskt att ana av konturerna.

Träet knakar lite när han sätter i 
gång att tälja. Han skär ömsom mot 
sig, ömsom från sig. Små träflisor 
seglar ner till golvet. Först växer kjo-
len fram. Därefter skär Urban Gun-
narsson till sjaletten som gumman 
ska ha på huvudet. I hyllorna ovan-
för arbetsbänken står en hel hög med 
gubbar och håller ögonen på honom.

Kung Carl Gustaf och drottning 
Silvia ler mot varandra. Göran Pers-
son står skymd bakom en burk med 
pennor och penslar. En sjöman med 
skepparkrans har hamnat bredvid 
en luffare med trasiga knän. En hel 
arsenal med olika kända karaktärer 
från andra världskriget står på rad. 
Även påven finns representerad.

– Vi är mest kända för att göra 
politiska figurer och egentligen har 
inte trenderna förändrats så mycket 
med åren. Churchill är fortfarande 
den populäraste gubben av alla. Det 

Sedan andra världskriget har släkten Gunnarsson täljt gubbar  
i Stockholms city. Både Churchill, Tage Erlander och  

Mona Sahlin har gestaltats i trä. Men i år slår porten igen.
Text Anna Liljemalm  Foto Sofia Runarsdotter

Sista gubben på 
Drottninggatan

tycker jag är ganska bra för han är 
tacksam att göra, säger Urban  
Gunnarsson.
 
på drottninggatan  i centrala 
Stockholm – insprängt mellan en 
vietnamesisk restaurang, en vintage-
klädbutik och ett hotell – ligger en 
liten verkstad. I skyltfönstret står två 
målare och en samling äldre herrar i 
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KO-KO, KO-KO 

Urban Gunnarsson 
lärde sig hantverket 

av sin pappa och  
började tälja på hel-

tid när han var  
femton år.

De flesta av figurerna 
snidar Urban  

Gunnarsson med 
glada munnar. Det 

finns dock undantag. 
Hitler är ett. 
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I likhet med hur bild-
huggare jobbat i 

många hundratals år, 
arbetar Urban Gun-
narsson i lind. Det 

är smidigt att tälja i. 
Att träslaget är ljust 
till färgen är däremot 
oväsentligt eftersom 

alla Gunnarssons 
gubbar målas. 
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tet var på väg att spricka såg han 
också till att linda det ordentligt.  
Om det går sönder finns inget nytt  
att få tag i. 
 
även valet av trä  är förstås 
avgörande. Urban Gunnarsson täljer 
nästan uteslutande i lind och beskri-
ver det som mjukt och bra.

– Men det är viktigt att också få 
tag i bra virke. De gånger man skurit 
sig, då har kniven hoppat till för att 
träet har varit dåligt.

Han har lång erfarenhet av yrket 
vid det här laget. Urban Gunnarsson 
satte igång att skära på heltid så fort 
han slutade skolan. Då var han 15 år. 
Redan innan dess hade han fått lära 
sig hantverket av sin pappa. Till att 
börja med fick han göra käppar och 
annat som gubbarna skulle hålla i. 
Så småningom fick han börja tälja 
själva gubbarna.

– Jag hade en äldre bror som höll 
på också. Och två farbröder. Den ena 
satt i Småland och skickade hit gub-
barna så att pappa kunde sälja dem. 
Överlag är det kvinnorna i familjen 
som målat och männen som skurit. 
Både min mamma och min farmor 
målade gubbar. 

Bredvid hans arbetsbänk fort-
sätter en annan arbetsbänk be- 
lamrad av oräkneliga färgpytsar. 
Olika kulörer har testats mot sylt-
burkslock. Här står också en röd 
kontorsstol. Den är tom. I många  
år har systern Gisela Gunnarsson 
suttit där och målat hans trägubbar 
och försett dem med färgstarka 
detaljer.

– Men i fjol blev hon sjuk. Hon 
fick cancer så hon kan inte måla 
längre, säger han.

Sedan systern har slutat måla mås-

drag är att göra figurer i olika yrkes-
roller. Om exempelvis en polis går  
i pension skramlar kollegorna och 
köper en gubbe i polisuniform. Även 
politiska figurer av olika slag ges  
bort som present.

– Mona Sahlin fick en figur av sig 
själv när hon fyllde 50 år. Tage 
Erlander har fått sig själv två gånger, 
tror jag. Vi har en del fackföreningar 
häromkring, så de olika politiker-
gubbarna har varit en vanlig present 
till gamla ombudsmän också.

Efter en stund är Urban Gunnars-
son färdig med den lilla gummans 
sjalett och kjol. Nu är han redo att ge 
sig på ansiktet. Att få fram karaktä-
ren är inte alltid det lättaste, men när 
han ska göra nya figurer brukar han 
titta på bilder för att få dem så lika  
originalen som möjligt.

– Jag tycker att många gör ansik-
tena lite för platta. Det gäller att 
spetsa till dem lite. Man börjar med 
att skära fram näsan eftersom det 
är det mest framträdande i ansik-
tet. Svårast är det när man får en 
beställning från Kina eller Japan 
och ska tälja någons mamma eller 
pappa, säger han.
 
träflisorna fortsätter segla ner 
mot golvet och med ytterligare några 
snabba skär väcks figuren plötsligt 
till liv. Det är nästan lite magiskt.  
Nu ler den lilla gumman i hans hand-
flata, med både munnen och ögonen. 
För att gubbarna ska bli lite extra 
intressanta gör han händer, fötter  
och huvuden oproportionerligt stora.

Kniven han använder mest är ett 
slags skomakarkniv med utbytbart 
blad som han köpte i USA en gång i 
tiden. Men han slipar det för att få 
det så som han vill ha det. När skaf-

SÅ GJORDE JAG

te han göra det själv. Då tar hantver-
ket så lång tid att han inte längre pro-
ducerar tillräckligt många gubbar 
för att kunna bekosta lokalhyran. 
Han har därför bestämt sig för att 
flytta ut från verkstaden på Drott-
ninggatan. Han kommer inte att  
sluta tälja, men gubbarna och kni-
varna får följa med hem i stället.

– Jag är över 70 så det var kanske 
dags ändå, säger han.

Till slut återstår bara fötterna. 
Urban Gunnarsson skär försiktigt 
bort några sista träflisor med 
bestämda tag. Till slut är hon fär-
dig. Lite senare ska han måla scha-
letten blommig och klänningen i 
något enfärgat.

– En sådan här modell gjorde alla 
träsnidare förr. Det här är en av de 
snabbaste figurerna att göra. Den tar 
bara några timmar. Andra gubbar 
kan ta flera dagar att göra, säger han.
 
i  ett hörn av verkstaden ligger 
en elljusstake och en miniatyrjul-
gran. På en hylla står ett påskris 
utrustat med fjädrar i lila och gult. 
Han tycker själv att lokalen är i 
rörigaste laget för tillfället, men det 
beror på att han har börjat flytt-
packa. En del verktyg har redan 
förpassats ner i olika lådor. Något 
exakt datum har han inte ännu, 
men han siktar på att lämna verk-
staden någon gång under året.

– Det är lite tråkigt, det är det.  
Men det finns andra ute i landet som 
täljer gubbar, så hantverket försvin-
ner i alla fall inte. Överlag har det  
blivit många restauranger på Drott-
ninggatan på senare år. Den här 
lokalen är lite för liten för det, men 
det kanske blir ett litet sushiställe 
eller en nagelsalong? Vi får se. 

»Vi är mest kända för att göra politiska figurer och egentligen har inte trenderna 
förändrats så mycket med åren. Churchill är fortfarande den populäraste gubben 

av alla. Det tycker jag är ganska bra för han är tacksam att göra.«
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TILL SAKEN

UNDER AUGUSTIS
GULA MÅNE

Att axplock ljuva sommarfärger  
medan vi ännu är där.
Urval Malin Vessby   

Foto Anders Qwarnström

SOMMARENS 
SISTA KAKOR

Kennet  Williamsson har drejat den 
blekgula cylindern i stengods, 2200 
kr på Kaolin. Där säljs också Karin 
Nyströms gröna lergodskruka för  
950 kr, och Katja Kolts ärtgröna  
kakfat, 1200 kr. Kuddarna är form- 

givna och broderade av Karin  
Derland. Den gulgröna kostar  

2200 kr i färdigt skick. Den med svart 
yllebotten, band, pärlor, lin- och ull-
garn heter Ingrid och kan köpas som 

materialsats, 1295 kr, på Svensk 
Hemslöjd. En utförlig steg för  

steg-beskrivning ingår.
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TILL SAKEN

GRÖNSKA OCH ÄPPLEN
Kopparna med fat gör Kennet  Williamsson, 900 kr/paret, Kaolin. Det ran-

diga glaset kostar 300 kr på Blås & knåda, de gula och gröna 360 kr/st på 
Konsthantverkarna. Upphovskvinnor är Gabriella Höglin respektive 

Helena Kaiser. Den höga gröna krympburken med skuren dekor har Frej 
Lonnfors tillverkat för Sörmlands museum, 7495 kr. De två mindre krymp-
burkarna är samarbeten mellan Roland Fällman och Marianne Rodén 

Fällman. Den vänstra säljs av Mora Hemslöjd, 1300 kr, den högra av Hem-
slöjden i Umeå, 1400 kr. Blekingeträdet, med täljda augustiäpplen, har 

gjorts av Bengt Göran Björk och finns för 6000 kr på Svensk Hem- 
                                                 slöjd. Passar både i sensommarnatten och vid jul.

Adresser
Blås & knåda, Hornsgatan 26, Stockholm, tel. 08-642 77 67,  

www.blasknada.com
Hemslöjden i Umeå, Skolgatan 49, Umeå, tel. 090-13 70 13,  

www.hemslojdenumea.se
Kaolin, Hornsgatan 50, Stockholm, tel. 08-644 46 00,  

www.kaolin.se
Konsthantverkarna, Södermalmstorg 4, Stockholm, 08-611 03 70,  

www.konsthantverkarna.se
Mora Hemslöjd, Kyrkogata 4, Mora, 0250-102 25,  

www.morahemslojd.se
Svensk Hemslöjd, Norrlandsgatan 20, Stockholm, tel. 08-23 21 15,  

www.svenskhemslojd.com
Sörmlands museum, Tolagsgatan 8, Nyköping, tel. 072-213 47 11,  

www.sormlandsmuseum.se
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intresset för »förr i tiden«, 
eller mer konkret 1700- och 1800-
tal, delar Björn Svantesson med 
många andra slöjdare. Samtidigt 
finns det en metanostalgi i det 
sökandet, menar han. Det handlar 
inte bara om att gräva i kvardrö-
jande allmogekultur för att kittlas 
av historiens vingslag, utan kanske 
också om att processa en förlorad 
barndom. Själv levde han som 
barn med far och mor och bror i ett 
litet timmerhus i Landvetter, utan 
bilväg ända fram och utan rinnan-
de vatten. Här var täljknivar stän-
digt närvarande, Björn hade en 
egen från fyra års ålder. Vägen från 
träd till miniatyrbåtar eller spisved 
var begriplig och vardagens pro-
cesser lätta att förstå. Mamma 
skulpterade och målade – och för-
medlade att skapande är något 
viktigt på riktigt. Björn själv var 
en sakletare med god jaktlycka; 
som den gången han fann ett hund-
ra år gammalt mynt och euforin 
var total. Kanske är hans idoga 
slöjdande idag en jakt på det para-
dis som en gång var. 

om björn svantesson  täljer 
en sked efter en dag på bygget, vilket 
han inte alltid orkar, ser handgrep-
pen ut att vara intränade under ett 
långt yrkesliv. Processen har satt sig, 
yxan dansar där den ska och forman-
det sker intuitivt, utan längre tanke-
pauser. Ändå passerade han trettio-
årstrecket först nyligen. Att täljandet 
sker så flyhänt är dock ingen slump. 
Det är det han eftersträvat.

– Jag vill ha ett arbetssätt som har 
ett driv, annars kommer skeden ald-
rig få ett driv i uttrycket. Jag har upp-
repat momenten gång på gång, täljt 
sked efter sked, förfinat och utvecklat 
metoden, säger han och jämför med 
gamla tiders slöjdade föremål, då 
man enligt hans mening sällan gått 
några omvägar från start till mål.

– Slöjdaren har enbart gjort pre-
cis det som krävts för att nå det 
tänkta resultatet, och dit kan man 
bara nå om man gjort det väldigt 
många gånger.

Efter att ha fått ett stipendium från 
Hemslöjden i höstas kunde Björn gå 
in i skedtäljandet på heltid under två 
månader. Projektet kallade han »fly-

KO-KO, KO-KO 
Upprepning är framgångens moder och driv är vägen vidare.  

Björn Svantessons skedar är lika delar ideologi och handgrepp.  
Hör honom berätta.

Text Jonatan Malm  Foto Martin Gustavsson

Slevtankar
hänt skedtäljning« och syftade på 
metod och uttryck. Efteråt förklarar 
han att det var naivt att tro sig kunna 
nå dit på två månader – särskilt som 
han ju redan täljt många skedar. 

– Naturen är uppbyggd kring ett 
bestämt men samtidigt oregelbun-
det system. Jag vill gärna tänka att 
det talar till ett urförhållande till 
form: det upprepade, tydliga men 
samtidigt varierade och operfekta. 
Slöjd kan vara något liknande, och 
möta behovet av den sortens form. 
Jag vill gärna göra fulländad men 
inte perfekt slöjd. 

»Slöjd är inte pappers- 
bevis, det är inte den  

sortens examen.  
Slöjd är det andra.  

Jag tänker att slöjden, 
när den är som bäst, 

handlar om förmågan  
att ta det man har och 
göra det man ska.«

Björn Svantesson 
på förstukvisten till 
huset som han hyr i 
Timmele. I korgen 

har han slöjdverktyg.
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söker jag ett flyhänt uttryck, ett driv i 
handlaget som är ärligt livfullt. Det 
är ett estetiskt formsökande, men 
inte konstnärligt egentligen. För min 
del är det viktigt att det är bruksob-
jekt, det är den ram jag vill ha för att 
det ska lossna. Visst skulle jag kunna 
sitta och tälja faser på en pinne, eller 
jobba med yxade ytor. Men då skulle 
det börja kännas oärligt för min del. 
Det blir för medvetet. Min poäng är 
att det ska finnas en process som ger 
uttrycket. Det ska inte finnas så 
mycket val, det ska mest bli.

Ändå är han emot heliga idéer om 
rätt och fel och tycker, i linje med det, 
att nyheten att man numera kan bli 
gesäll i träslöjd är ett missgrepp:

– Slöjd är inte pappersbevis, det är 
inte den sortens examen. Slöjd är det 
andra. Jag tänker att slöjden, när den 
är som bäst, handlar om förmågan 
att ta det man har och göra det man 
ska. Att vara uppfinningsrik, att ha 
ackumulerat en så pass hög kunskap 
om material och metod att man kan 
få ihop vad man behöver med det 
man råkar ha tillhands. Om en 
ingenjörsutbildning är tam är slöj-
dens väg till kunskap vild, det är det 
jag älskar. Det kräver nånstans att 
man förhåller sig på ett sätt som inte 
är inrutat, det finns inga regler utan 
bygger helt på egen erfarenhet. Det 
ska inte finnas någon spärr där. Det 
är en sida av slöjden som man kan-
ske inte ser alltför ofta idag, oräddhe-
ten i det okonventionella. Påhittighe-
ten är slöjdens stora styrka. Det är 
synd om den blir dödad av gesällbrev 
och sånt.   

på frågan vad  som gör en bra 
täljare svarar han mer pragmatiskt. 
En bra täljare är en täljare som täl-

men att han  skulle gå djupt in  
i slöjden på en vuxen människas vis 
var inte självklart. I tonåren ritade 
han mest bilar och tänkte sig en 
framtid som industridesigner. Men 
det var formen som intresserade, inte 
tekniken, och nu tänker han att de 
årens nyfikenhet på linjespel och pro-
portioner var densamma som idag 
driver honom att göra ytterligare ett 
dussin skedar. Under samma period 
började han också cykla runt i hem-
trakterna för att leta efter ödehus att 
rita av. I en lada fann han en gammal 
moppe och kunde ta allt vidare cirk-
lar. Men det var först när han ham-
nat på slöjdskolan Sätergläntans 
utbildning i träslöjd som han mötte 
andra jämnåriga som fullt ut förstod 
tjusningen med förr i tiden. Där bör-
jade slöjdfördjupningen.

– Jag skulle egentligen bara 
anmäla mig till en veckokurs. Men 
receptionisten sa i telefonen att det 
fanns en tom plats på läsårsutbild-
ningen, så ett par dagar senare flyt-
tade jag upp dit och kom rätt in i 
tråghuggandet. Sätergläntan var 
verkligen som handen i handsken, 
på alla sätt.

i  webarkiven  kan man efter en 
liten sökning hitta teckningar som 
Björn gjorde före slöjdtiden. Han 
hade förmodligen lika gärna kunnat 
bli konstnär eller illustratör. Men 
även om han kan sakna tecknandet, 
och även om lust finns att någon 
gång få göra mer konstnärliga pro-
jekt, är det slöjden som lockar mest.

Men är inte det också en form av 
konstnärlig verksamhet?

Nja, svarar Björn:
– Det är en viss skillnad, även om 

den kanske inte är milsvid. I slöjden 

jer. Ju fler som får uppleva känslan 
med att tälja med ett vasst verktyg i 
en färsk träbit, desto mer underbart 
är det, menar han. Oavsett hur man 
väljer att angripa täljkonsten så 
kommer man att bli bättre. Bara av 
att hålla på. Som startkit rekommen-
derar han en kniv, en skedkniv och 
en yxa. Dessutom något att upprätt-
hålla skärpan med – själv är han 
trött på japanska brynen som förlo-
rar sin planhet och använder mest 
slippapper i två grovlekar vid bry-
ning – och givetvis en huggkubbe.

– Jag tycker det är viktigt att ha 
rätt höjd på huggkubben, kanske är 
midjenivå en riktlinje. Sen vill jag 
gärna ha ett hak till stöd när sked-
ämnet ska hållas snett för att göra 
inhugg, och också som säkerhet i det 
nervösa moment när man täljer  
skaftet ner mot skedbladet.

ja,  då var vi  igång. Det är många 
som täljer skedar nu för tiden, så det 
finns mycket input att få. Björn 
Svantesson tipsar om att följa några 
generösa täljare på Instagram. Själv 
levde han med dumtelefon tills han 
av dåvarande hemslöjdskonsulent 
Mia Lindgren blev uppmanad till 
förändring: »Alla träslöjdare är så 
hemliga! Var inte det! Skaffa Insta-
gram!« Björn tog henne på orden.

– Dels har det ju gett helt andra 
förutsättningar att nå ut med det jag 
gör, men framför allt har det varit 
väldigt inspirerande och lärorikt att 
följa andra slöjdare, som Jarrod 
Dahl och Barn the Spoon.

Barns videos har han studerat 
både framlänges och baklänges och 
hittat ett driv och en självklarhet i 
form och process som han sällan sett 
någon annan stans.

»Tidigare har jag varit sugen på att jobba med stolar, men det blir en helt annan 
process med många delar och sammansättningar. Med skeden blir det klart  

i ett enda flöde. Det tycker jag om.«
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SÅ GJORDE JAG
– Jag söker ett fly-
hänt uttryck och 

ett driv i handlaget, 
säger Svantesson. 
Här med en färdig 

sked i profil.
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– Det finns en stor internationell 
slöjdcommunity på Instagram som 
är oerhört vänlig och generös! Så 
även om scrollandet har fallgropar 
känns det viktigt att finnas med där.

men kreativitet  kan också 
vara utmattande. Under stipendieti-
den, när Björn Svantesson täljt sina 
skedar veckovis i streck, kände han 
sig lite trött. Då tänkte han med viss 
längtan på sina kollegor i nätverket 
Byggnadsvård i Sjuhärad, som 
under samma tid ägnade dagarna åt 
att lägga golv i en lada.

– Bygghantverk är inte lika intres-
sant som slöjd, men det kan vara vil-
samt att inte behöva vara kreativ. 
Samtidigt tar det mycket energi i allt 
man måste sätta sig in i och ha koll 
på. Vissa dagar river vi bara panel 
eller opererar domkrafter. Men när 
jag får skära rosetter eller hyvla lister 
för hand, då är det nästan som att 
slöjda.

Jobbet ger också en stor frihet, och 
det går utmärkt att vika fredagar 
eller vintermånader till slöjdprojekt. 
Som att tälja skedar. Någon som 
ännu inte förstått tjusningen? Björn 
försöker förklara varför skeden är ett 
så perfekt objekt att laborera slöjd-
processer kring:

– Skeden är en form som tillåter 
mycket spel och lek med proportio-
ner, med linjer som löper ihop och 
går isär. Tidigare har jag varit sugen 
på att jobba med stolar, men det blir 
en helt annan process med många 
delar och sammansättningar. Med 
skeden blir det klart i ett enda flöde. 
Det tycker jag om.

»Jag tycker det är viktigt 
att ha rätt höjd på hugg-
kubben, kanske är midje-

nivå en riktlinje.«

Om man skär tvärs 
över fiberriktningen  

i skedbladet  
måste skedkniven 

vara ordentligt vass 
för ett slätt resultat. 
Skärpan hos Björn 
Svantesson är det 

inget fel på.
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KRÖNIKAN JENNY MORELLI 

Så där höll vi inte på förr 
te, byggde, våndades. Fåglar byggde 
bo i stommen innan vi hann bygga 
klart. Jag var med och slevade lera i 
grunden och murade in en tussilago 
i det nordvästra hörnet.

När huset äntligen var klart 
fanns timmer över och vi hade 
plötsligt en plats full med material. 
Ja, eller byggskräp om man ser det 
från det hållet. Linjen är hårfin 
mellan vad vi kallar material och 
vad vi kallar skräp. 

nuförtiden  kan vi inte gå 
genom våra kvarter i Stockholm 
utan att stanna till och rota i bygg-
säckar. Herregud vad det slängs!  
En plywood- eller en mdf-skiva, 
kanske rentav en hyvlad bräda. 
Man vet aldrig vad som kan behö-
vas och när en bräda kan komma  
till pass. Fynden hamnar i vår hall, 
sedan fraktas de med pendeltåg för 
förvaring vid skjulet på tomten  
på landet. Allt kan bli något.

 
vad har hänt med oss? Så där 
höll vi inte på förr. För 12 år sedan 
låg vi i varsin soffa och läste kultur-
artiklar på helgerna. Som hyres-
rättsinnehavare ägde vi en liten 
verktygslåda med det allra nöd- 
vändigaste, en hammare jag fått 
från pappa, en tumstock, två stjärn-
skruvmejlsar och en skruvdragare 
som följt med sedan min man flytta-
de hemifrån. När solen stod högt 
över Aspudden fick vi panik och 
tvingade ut oss själva och barnen  
på promenad eller museibesök.

  
men det var då det. Vi köpte 
en tomt på landet. På den där tom-
ten stod en gammal timmerstomme 
som den förra ägaren hade flyttat 
från Mariestad. Och om det inte 
hade varit för en liten, liten bit flag-
nande blå tapet på en av stockarna 
hade jag hållit fast vid mitt absoluta 
»nej, det är för svårt, för läskigt, vi 
kan inte«. Men den där skrovliga 
gamla stocken med den där 1800-
tals tapetresten trädde in i mitt poe-
tiska minne, vi lånade pengar, köp-

tiden gick och tomten blev en 
lekplats och platsen förvandlade 
oss. Vi gick i barndom kan man 
säga. Vi blev kreativa på ett nytt sätt 
som vi vagt känner igen från när vi 
satt i sandlådan och höll på med 
hink och spade.

  
när helgen kommer  vill vi 
inte vakna för sent, vi vill ut och 
flytta material: stenar, pinnar,  
grenar, kottar, plankor. I bästa fall 
bygger vi något. Under årens lopp 
har det blivit en del fågelbon, bän-
kar, ett fågelbord timrat av små 
pinnar som tog flera dagar att göra 
och sedan blev ganska fult, en  
spaljé av gransly, ett nattygsbord, 
en TV-ställning av en gammal tim-
merstock. Blir det bra? Ja ibland, 
ibland inte. Ordet slöjd skulle jag 
inte kalla våra alster. Min morfars-
mor kunde slöjda och skapa fantas-
tiska saker i trä. Men traditionen 
bröts och vi lär oss från Youtube.  
Vi gör ungefär det som jag minns 
från punken, att ta fram gitarren 
och klara tre ackord är det viktiga 
inte att det blir perfekt. Och plöts-
ligt se att världen är full av materi-
al och att vara utomhus och göra 
saker.

Och nu i dessa underliga corona-
tider tog vi ut sparade pengar för att 
bygga en verkstad, eller i alla fall 
gjuta ett golv. Man måste ju kunna 
göra grejer även på vintern och när 
det regnar. 

 
jenny morelli  är skribent och 
chefredaktör för Fotografisk Tidskrift.
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»När helgen kommer  
vill vi inte vakna för sent, 
vi vill ut och flytta mate-

rial: stenar, pinnar, grenar, 
kottar, plankor. I bästa fall 

bygger vi något.«
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TÄLJ EN BANDGRIND  
DU BEHÖVER:
Täljkniv med vass egg och smal 
spets 
Borr, 2 mm 
Trä, torrt eller färskt
Yxa, om du ska klyva fram ditt 
ämne

GÖR SÅ HÄR: 
En bandgrind är ett av de allra enklaste 
redskap man kan använda för att väva. 
Börja tillverkningen med en tunn trä-
platta – jag klöv fram min med yxa ur 
en enbuske som fallit i en storm, men i 
avsaknad av enbuske eller yxa kan du 
köpa slöjdämnen på till exempel Slöjd-
detaljer. Jag utgår från en platt träbit 
som är ungefär 2 – 3 mm tjock.

Innan du börjar är det bra att tän-
ka på att träet har en fiberriktning som 
oftast visar sig som en randighet i ytan. 
Det är mycket lättare att tälja med rikt-
ningen än mot den. Se därför till att du 
låter bandgrindens skåror löpa i träets 
fiberriktning. 

 
Rita upp bandgrindens form med en 
blyertspenna och tälj fram konturer-
na. Sedan kan du markera var du vill ha 
hålen. Jag använder en tvåmillimeters-
borr och gör fem millimeters mellan-
rum mellan hålen, men ta till lite mer 
om du känner dig osäker. Rita också 
upp var skårorna ska gå, med marke-
ring vid början och slut. 

Borra upp hålen och gör dessutom ett 
hål vid början och slutet av skårorna. 

Skär upp skårorna genom att läg-
ga ett helt rakt snitt längs med blyerts-

markeringen, följt av två lite snedare 
snitt så att du får loss två tunna flisor 
och ett v-format dike öppnar sig mellan 
hålen. Sedan gör du likadant fast från 
baksidan. Mät noga så att det snittet 
hamnar exakt mittemot det motståen-
de. Efter lite karvande i detta dike öpp-
nar sig så småningom en smal springa 
där du kan få in knivspetsen, och kom-
mer åt att skala bort tunna flisor från 
skårans insida tills du är nöjd. Det är 
pilligt och det finns en risk för att trä-
et spricker om du pressar in kniven för 
hårt, så var försiktig.

När alla skåror är upptäljda och du är 
nöjd med deras form kan du skära rent 
bandgrindens kanter. För att bli av med 
fnaset vid borrhålen brukar jag tälja 
bort lite av träets yta runtomkring, så 
följer fnaset med. Dekorera bandgrin-
den efter tycke och smak! 

VÄV ETT BAND 
DU BEHÖVER:
Bandgrind
Vävgarn
Inslagsgarn
Garnsticka till inslaget (en glas-
spinne eller något annat avlångt 
och platt) 
Två korta band eller snörstumpar

GÖR SÅ HÄR: 
Tvåtrådigt garn är att föredra när du 
väver band. Jag har använt cotto-
lin 16/2. Vilket mönster det blir beror 
på trådarnas, alltså varpens, ordning 
i bandgrinden. Och här finns många 
möjligheter! Inslaget, det garn som 

ska föras in i varpen, lindar jag upp på 
garnstickan.

Linda varptrådarna runt en stols-
rygg och trä dem samtidigt genom 
bandgrinden, varannan tråd genom en 
springa och varannan genom ett av de 
små hålen. Klipp loss varpen och slå 
en knut i den bortre änden. Fäst den 
med ett snöre vid något stabilt, t.ex ett 
bordsben.

Sträck ut helheten, red ut trådarna 
med fingrarna och se till att alla trå-
dar är relativt jämnt spända. Slå en 
knut på varpen i änden närmast dig och 
fäst den vid midjan med ett snöre, t.ex 
genom att knyta fast den i skärpet eller 
byxhällan. 

 
Dags att väva! När du lyfter upp band-
grinden kommer de trådar som sit-
ter i hålen att följa med upp så att 
ett skäl bildas, det är som en gång 
eller öppning mellan varptrådar-
na där garnstickan ska föras in. Peta 
garnstickan genom skälet, hela vägen 
ut på andra sidan. Tryck sedan ner 
bandgrinden, då bildas ett nytt skäl  
där du för garnstickan tillbaka igen.  
Nu har du fäst inslaget och kan börja  
ta i ordentligt. Du väver fortsättnings-
vis på samma sätt, upp och ner med 
bandgrinden. Håll varpen ordentligt 
sträckt och packa inslagstråden hårt 
mellan varje inslag med stickan, så blir 
bandet tätt vävt. 

Jag brukar avsluta mina band genom 
att sy några stygn genom ändarna med 
inslagsgarnet, och sedan linda det hårt 
runt änden så att varpen bildar en liten 
tofs i slutet. 

Tälj och väv
Kerstin Neumüller är textilhantverkare och har nyligen fallit för att tälja  
bandgrindar. Såhär gör hon en egen med yxa, täljkniv och borr. 
Text Kerstin Neumüller  Foto Ellinor Hall

SLÖJDA HEMMA
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Att handarbete kan stilla oro skulle 
nog många slöjdare skriva under 
på. En timme i vävstolen eller vid 
hyvelbänken kan skingra tankarna 
och lugna nerverna. När pandemin 
rullade in över Sverige i våras, och 
tillvaron för många svajade mer än 
nånsin, var det många som vände 
sig till hantverket. Samtidigt ställ-
des stickcaféer och täljgillen in – 
just när de behövdes som allra mest. 
För slöjd handlar ju också mycket 
om gemenskap. Det här ville hem-
slöjdskonsulenterna i Västra Göta-
land råda bot på. Därför drog de 
igång en broderiutmaning. Alla som 
ville delta fick ett stycke vitt kläde i 
A5-storlek hemskickat till sig. Otro-
liga 850 personer anmälde sig. 
Under sommaren har textilkonstnä-
ren Erik Torstensson fogat ihop alla 
lappar till ett gemensamt verk som 
nu kommer att turnera runt, med 
start på Vänermuseet i september. 
www.vanermuseet.se

Det måste vara korgens år 2020.  
På både Sörmlands museum och 
Hälsinglands museum visas stora 
korgutställningar, samtidigt som 
skatten på plastpåsar som infördes  
i maj har satt nytt fokus på hållbara 
sätt att bära. Tygkassar uppfattas 
ofta som ett miljövänligt alternativ, 
men när Danmarks motsvarighet 
till Naturvårdsverket granskade 
den bilden fann man att en tygkasse 
i ekologisk bomull behövde frakta 
hem matvaror fler än 20 000 gånger 
för att vinna över en vanlig plastpå-
se när det gäller miljö- och klimat-
påverkan. Än korgen då? Historiskt 
har material till korgar hämtats från 
naturen runt omkring oss, utan att 
skogar skövlats och landskap för-
ötts. Som så ofta visar det sig att 
gammal är äldst. Korgen vinner  
i längden.
www.halsinglandsmuseum.se

På Samernas utbildningscentrum i 
Jokkmokk finns två tvååriga slöjd-
linjer – en för trä och horn och en för 
skinn och textil. Varje år visar 
avgångseleverna upp sina färdighe-
ter i en sommarutställning på Ájtte. 
I år är det elva elever som deltar. 
Här finns bland annat en vagga i 
renskinn, mjölkstävor gjorda av  
vrilar, vävda ylleband, dräktdelar i 
skinn och vadmal, knivar, påsar, ett 
par stövlar gjorda av bällingar – 
alltså skinnet från renens ben – och 
en väska av härna – det korthåriga, 
vattentåliga skinnet från renens 
huvud. Passa samtidigt på att besö-
ka den stående slöjdutställningen 
med nästan 500 nya och äldre före-
mål. 
www.ajtte.com

Hudiksvall
Korgen
Bäst på att bära
Hälsinglands museum
26 jun — 31 dec 2021

Lidköping
Djur & Odjur 
850 karantänbroderier
Vänermuseet
4 april — 30 augusti Jokkmokk

Suodjalit
Slöjdelever ställer ut
Ájtte
27 maj — 3 oktober
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Årets Hemslöjdens dag blir som 
mycket annat lite annorlunda än 
vanligt. Dagen som annars brukar 
präglas av att träffas och slöjda till-
sammans kommer i år innehålla fler 
möjligheter att delta på avstånd. 
Bland annat kommer Hemslöjden 
publicera inspirationsfilmer där 
slöjdare berättar om hur de förhål-
ler sig till mönster och symboler. 
Årets tema handlar om märkning 
och under hela sommaren har folk 
uppmanats att dela inspirerande bil-
der på Instagram under hashtaggen 
#hurmärkerdu. Men det finns också 
gott om aktiviteter i den fysiska 
världen för den som vill och kan. 
Det kommer täljas och broderas 
från Ängelholm till Vilhelmina.  
Hitta din närmaste aktivitet på 
adressen nedan.
www.hemslojden.org

Slöjdaren och konstnären Tor 
Cederman berättar:

– Min mormor växte upp som  
statarflicka i en tuff och slitsam 
värld. Det lade grunden till en stark 
identitet där textilt hantverk var en 
viktig ingrediens. Hon var mycket 
närvarande under min barndom. 
Mormors universum är en del av 
min historia. Utställningen uttryck-
er mitt sökande efter mina rötter  
i den värmländska arbetar- och  
statarkulturen. Jag vill lyfta fram 
svensk fattigkultur, inte bara de 
negativa aspekterna, utan också 
kreativiteten, färgrikedomen och 
hantverksskickligheten. Plocka 
fram alla fula och fina minnen ur 
garderoben och ställa till med fest. 

I oktober fortsätter utställningen 
till Rydals textilmuseum. 
www.notquite.se

På 1980-talet var det populärt bland 
hembygdsföreningar att ordna täv-
lingar som gick ut på att skapa stick-
mönster till mössor, som på något 
sätt kunde kopplas till den egna 
socknens symboler eller traditioner. 
Vinnande bidrag utnämndes till 
socknens egen mössa. Nu visar Läns-
hemslöjdsföreningen i Värmland en 
mängd sådana mössor – och andra 
med riktigt gamla anor. Dessutom 
kommer mönstersatser till ett 15-tal 
mössor att finnas till salu.
www.hemslojden.org

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

Hela Sverige
Hemslöjdens dag
Monogram och  
bomärken
Fira dagen med distans
5 september

Fengersfors
Hemtamt — mellan 
dröm och virklighet
Tor Cederman
Not Quite
1 maj — 13 september

Karlstad
Sockenmössor  
från Värmland
Stickinspiration  
inför hösten
Slöjdens hus, Alster
1 juni — 30 september
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I NÄSTA NUMMER

Tälja är som att lära sig cykla. Ge dig tid att 
komma igång så kommer resten av sig själv.  
I Täljboken finns förutom 12 inspirerande steg- 
för-steg-projekt även fakta om träslag, tälj-
tekniker och verktyg. Dessutom får du möta 
fantastiska personer som delar med sig av sin 
kunskap och passion för trähantverk. 

Läs mer på hemslojdensforlag.se

SOMMARPRIS 195 kr
Ord. pris 295 kr. Priset gäller till och med  
20 september i utvalda hemslöjdsbutiker*. 

FRÅN SLEV OCH  
STEKSPADE TILL PALL 
OCH PINGISRACKET 

När du täljer vill du ha färskt trä – då är 
träet mjukt och samarbetsvilligt och en fröjd 
att  arbeta med. Hos Täljogram, som även är 
författare till Täljboken, kan du köpa vakuum-
förpackat virke som är färskt när det når dig. 
Starta med ett täljkit så har du allt du  
behöver!

Beställ på taljogram.se

* Arbrå Hemslöjdsförening (Vallsta)  
Hemslöjden i Umeå (Umeå) 
Hemslöjden i Östergötland (Linköping)

Dalarnas Hemslöjd (Falun) 
Mora Hemslöjd (Mora 
Svensk Hemslöjd (Stockholm) 

Den här skedhäcken hänger hemma hos Björn Svantesson, 
som ni träffar på sid 60 i detta nummer. I nästa nummer  

besöker vi andra slöjdare.
FOTO: MARTIN GUSTAVSSON

Slöjdhem
I alla tider har saker slöjdats till hem.

I alla tider har det funnits hem  
som präglats av sina slöjdare.

Nu kliver vi över tröskeln.
Ute 7 oktober.

Här kan du 
prenumerera!
hemslojd.se/prenumerera 

Till dig som är 
prenumerant :
På hemslojd.se hittar du 
numera Mina Sidor. Där 
kan du sköta alla dina  
prenumerationsärenden, 
till exempel:
n  Adressändra för både  
mottagare och betalare
n  Göra uppehåll eller  
tillfällig adressändring
n  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.

LÄS HEMSLÖJD DIGITALT

Du som prenumererar kan 
läsa våra artiklar på 
hemslojd.se. På loggain.
hemslojd.se förklarar vi 
hur du kommer igång.

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
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komma igång så kommer resten av sig själv.  
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tekniker och verktyg. Dessutom får du möta 
fantastiska personer som delar med sig av sin 
kunskap och passion för trähantverk. 

Läs mer på hemslojdensforlag.se

SOMMARPRIS 195 kr
Ord. pris 295 kr. Priset gäller till och med  
20 september i utvalda hemslöjdsbutiker*. 

FRÅN SLEV OCH  
STEKSPADE TILL PALL 
OCH PINGISRACKET 

När du täljer vill du ha färskt trä – då är 
träet mjukt och samarbetsvilligt och en fröjd 
att  arbeta med. Hos Täljogram, som även är 
författare till Täljboken, kan du köpa vakuum-
förpackat virke som är färskt när det når dig. 
Starta med ett täljkit så har du allt du  
behöver!

Beställ på taljogram.se

* Arbrå Hemslöjdsförening (Vallsta)  
Hemslöjden i Umeå (Umeå) 
Hemslöjden i Östergötland (Linköping)

Dalarnas Hemslöjd (Falun) 
Mora Hemslöjd (Mora 
Svensk Hemslöjd (Stockholm) 


	s_01_Hemslojd_Omslag_nr_4_WEBB
	s_04-05_Innehall_nr_4
	s_07_Medarb+redruta
	s_09_Ledare_Malin
	s_10-13_Pågång_nr_4
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