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Vad är en stol?
Hemma hos Jögge

Nu blommar linoleumgolvet
Gardinens okända historia

Broderad planlösning
Tak av halm

Slöjdhem

»Det var begränsningarna som 
gjorde möblerna vackra!«

Erik Eje Almqvist snickrar  
sitt eget bohag och drabbas  

av nya insikter.



tormek.com

Jonas Als, Trähantverkare ochTormek Ambassadör

Läs mer om vårt slipsystem

och alla tillbehör  

”To achieve success with woodworking, 
you must master the art of sharpening. 
Learn it and you will never stop 
creating with your hands!” Jonas Als

@woodcraftbyjonasals

Knivjiggen SVM-45 och SVM-00 för 

slipning av de riktigt små knivbladen.

WATER 
COOLED 
SHARPENING 
SYSTEM

Slipa dina korta verktyg rakbladsvassa 
med vår jigg SVS-38.

Få spegelblank egg och ultimat skärpa 

med vår Japansten SJ-200.



Vår linolja blir
Den blir också linoljesåpa som är en ren naturprodukt,
biologiskt nedbrytbar och bra till många saker:

Allmän rengöring
Tvättmedel för kläder
Fönsterputsning
Handtvätt & duschtvål (torkar inte ut huden)
Fotbad
Smörjmedel (exempelvis gnisslande gångjärn)
Rengöring & återfettning av skinn och gummi
Ugnsrengöring
Skurning av trägolv
Biltvätt
Med mera

Läs mer och köp på ottossonfarg.com!

Nyhet!
Doftsåpa med tillsats av äkta eteriska oljor

ROSMARIN
BERGAMOTT

CEDER
EUKALYPTUS

LAVENDEL
SVARTPEPPAR

YLANG
GRAPE

JASMIN

inte bara färg



Slöjdhem!
Kyffen, kåkar  
och kråkslott.  
Hör slöjdare  

om herresäten,  
hemman och  
hyreslängor.  

Välkommen in!  
Stig på!
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Erik Eje Almqvist bygger möbler efter den  
italienske arkitekten Enzo Maris principer. 
Standardvirke och spik är det som gäller.

FOTO: FREDRIK JALHED
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MEDARBETARE

anna fabler
… är till vardags utställningsregistrator 
på museum och frilansar som skribent. 
Hon är både praktiker med gesällbrev 
och teoretiker med masterexamen  
i kulturvård. Som frilans står hon  
i startgroparna med ett projekt om  
textilt återbruk.

– Temat i sig är absolut inte nytt, men 
inte desto mindre angeläget. Vår ut-
maning är att göra det till en »men wow, 
visa hur!«-upplevelse, säger hon.

I det här numret visar Anna hur du  
kan göra en egen lönnlövskrona, läs  
på sidan 66.

– Jag fick utveckla den traditionella 
lövkronan som sätts på huvudet. Det är 
alltid extra roligt att vara kreativ inom 
ramar som jag själv inte satt upp. Sånt 
sporrar mig.
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omslag
Erik Eje Almqvists  
hemmabyggda stol. 
Foto: Fredrik Jalhed

Utnämnd till Årets tidskrift 
2019. Vinnare av Svenska  
Publishingpriset 2019.

erik eje almqvist 
… är journalist och författare, och var 
med och startade magasinet Filter. På 
sidan 14 skriver han om hur italienska 
formgivaren Enzo Mari fick honom att 
bygga sina egna möbler. I höst kommer 
boken Hammare & spik på samma 
tema.

– Den innehåller byggbeskrivningar 
till 18 möbler som vem som helst kan 
bygga med enkla verktyg och plan- 
hyvlad furu.

Vid sidan om skrivandet har han gått 
en möbelsnickarutbildning i Köpenhamn.

– För mig är slöjd ett sätt att påminna 
sig om värdet i att skapa istället för att 
konsumera. Vara aktiv istället för pas-
siv. Att fotboll är något man leker och 
spelar, inte bara tittar på med ett Viasat-
abonnemang.

rasmus panagiotis columbus  
… är Hemslöjds nya redaktör, vikarie 
för Maria Diedrichs. Närmast kommer 
han från tidningen Södra sidan där han 
bevakat Stockholms södra förorter.

Men slöjd är hans hemmaplan. Som 
tonåring var det medeltiden som gällde: 
Historiska förlagor, struthättor, ring-
brynjor. Sen blev det knivskaft i lägen-
heten tills spånallergin satte punkt. Nu, 
som pappa i förorten, blir det bara lite 
täljande på balkongen.

Men grundinställningen kvarstår. 
Han har den till och med intatuerad  
på foten.

– Det står D.I.Y. Do It Yourself. För 
mig är det en slöjdig och punkig inställ-
ning. Att fixa en spelning, trycka affi-
scher, göra sin nitjacka… Att inte  
vänta på att något ska hända!



www.taljogram.se
Allt för härliga täljstunder!
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LEDARE

när journalisten  Erik Eje 
Almqvist byggt färdigt de stolar, 
bord och skåp som han berättar om 
lite längre fram i det här numret är 
inget längre sig likt. Han har skapat 
sig och familjen ett helt nytt möble-
mang och det doftar furu hemma  
i villan. Men mer än så har uppstått. 
Kanske är slutprodukten i än högre 
grad tankar. De som snurrat i huvu-
det medan hammaren gått varm.

Jag tror att de flesta som väver, 
smider, täljer, stickar och snickrar 
har upplevt samma sak. Slöjden är 
en motvikt mot ganska mycket  
i vardagslivet och ställer därför 
saker på sin spets. Tankar om pro-
duktionsvillkor, material, smak och 
kvalitet drar igång av bara farten. 
Till och med livsval hamnar lätt  
i ett nytt ljus.

Erik Eje Almqvist väljer ordet 
motståndshandling för en av de  
funderingar  som upptagit honom 
medan hammarslagen blivit mer 
och mer balanserade. Motståndet 
handlar om hur han, liksom på tvärs 
mot ett samhälle där allt helst ska 
vara exklusivt och tipptopp, har 
tagit sig rätten att av vardagens 
mest vanliga brädor själv bygga 

sina möbler. Att varken köpa färdigt 
eller förlita sig på andras görande. 
Att tillverka på egen hand efter  
bästa förmåga.

idag finns många hinder  
i vägen för att »göra själv«. Inte 
minst tidsbrist är en vanlig kommen-
tar, och då och då förklaring. Även 
enklare jobb lämnas bort. Cykelpun-
kan fixas av cykelhandlaren. Brödet 
köps på Ica. Ska kläder nödvändigt-
vis lagas, finns kanske någon som 
kan bättre, för tänk om det syns. 

Ett par sidor fram berättar gar-
dinmakarmästaren Monica Seger-
ström om hur hennes kunder för-
ändrats de senaste åren. Förr 
behärskade de hantverket, säger 
hon. Då var de inte så benägna att 
betala henne ordentligt. Med dagens 
unga är det annorlunda. De är vana 
vid att köpa tjänster och, som hon 
säger, »de kan inte sy«. 

Också bristande förmåga sätter 
käppar i hjul. 

Numera grunnar jag allt oftare över 
good enough. Den inställningen kan 
vara svår att tillåta sig när experter-
nas perfektion och yrkeshandlag är 
måttstocken som vi oftast har att mäta 

Ja, det duger
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oss mot. För mäter oss, det gör vi nog 
lite till mans, och ibland är det svårt 
att inte se brister i sneda stygn och 
skeva snittytor.

Men allt kanske inte måste vara 
så förbaskat bra. Vad sägs om lite 
lagom operfekt och att kasta sig ut  
i görandet?

Ja, jag tror på en motståndshand-
ling här. Annars är vi snart enbart 
passiva konsumenter, när vi kan 
vara aktiva medskapare. 

i  mitt vardagsrum  står nu-
mera en väggfast bokhylla. Vi har 
byggt den av restvirke och ett par 
gamla avdankade hyllplan. Gavlar-
na blev olika tjocka. Den blev hellre 
än bra. Vi är nöjda. Och vi behöver 
inte köpa en ny.

Gör det mitt hem till ett slöjd-
hem? 
 
Varmt välkommen till ett nummer  
på just det temat!

 
Malin Vessby, 
chefredaktör

Hemslöjd &    
Slöjdhem
Länge lekte vi med tanken på att till det här 
numret kasta om bokstäverna i tidningens 
namn. Av olika skäl avstod vi till slut. Så här 
hade det blivit om vi gjort slag i saken. 
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HEMSLÖJD 
TIPSAR

Nyheter från hem-
slöjdsvärlden, 

hantverksområdet 
och formfronten.

Redaktör
Rasmus  

Panagiotis 
Columbus

rasmus. 
columbus

@hemslojd.se

 Att skapa det var en utma-
ning. Alice Kettle hade aldrig job-
bat med korgflätning tidigare och 
några instruktionsvideos i att byg-
ga tremetersskulpturer i flätad pil 
fanns inte på Youtube, säger hon 
och skrattar. Men med lite tips från 
erfarna korgflätare och tre veckors 
hårt arbete gick det.

– Den är långt ifrån perfekt, men 
nu har den överlevt i tre månader 
och det är fantastiskt att se hur pilen 
förändras och byter färg. Runt den 
växer svampar, en harfamilj har 
flyttat dit och älgarna verkar nyfik-
na. Och en hel del spindlar! Jag 
hatar dem egentligen, men hela det 
här projektet handlar ju om att sam-
existera, så vi försöker bli vänner.

Nu efter examen vill Alice Kettle, 
ursprungligen från södra England, 
stanna i Sverige ett tag och hoppas 
få skapa fler Solägg runt om i lan-
det. Hennes examensarbete kan du 
besöka utanför Dals Långed. Koor-
dinater: 58°54’45”N 12°19’56”E.

det är en vanlig dag  i Stene-
byskolans verkstad i Dals Långed. 
Alice Kettle är stressad. Hon måste 
komma på vad hon ska göra som exa-
mensarbete. Men inspirationskontot 
är – tomt. Hon börjar bli desperat.  
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NYFIKEN I EN STRUT

PÅ GÅNG

– Så jag lade mig bara ner på gol-
vet med en papperskon över huvu-
det. Och plötsligt blev jag lugn, all 
negativitet bara stängdes ute, berät-
tar hon.

Då bestämde hon sig. Hon skulle 
använda samma princip fast i stör-
re skala och skapa en plats dit andra 
kan gå. För att få tröst, slappna av, 
tänka nytt eller bara vara. Och sam-
tidigt närma sig och känna en större 
samhörighet med naturen.
 
– år 2050 beräknas  68 pro-
cent av mänskligheten bo i städer. 
Vi lever i en tid där många har tap-
pat känslan av tillhörighet till vår 
omvärld och jag tror att design-
världen måste börja ifrågasätta  
det, säger hon.

Och nu står hennes verk – döpt 
till Solägget efter Elsa Beskows bok 
med samma namn – där. I en dunge 
omringad av åttiotvå björkar, tre 
meter hög och flätad av femhundra 
varv med pilkvistar.
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Sedan det hårt kritiserade valet i augusti har Belarus skakats 
av stora protester. 

En av dem som tröttnat på Alexander Lukasjenkos järn- 
styre är konstnären Rufina Bazlova. I sina illustrationer 
använder hon traditionellt belarusiskt broderi för att skildra 
det som sker i hemlandet.

– Stora förändringar är på väg. Historien behövde tecknas 
ned med broderiets språk, säger hon och beskriver hur det tra-
ditionella broderiet förr användes av kvinnor som varken kunde 
läsa eller skriva. Det blev deras sätt att avbilda sin samtid.

Vissa av hennes illustrationer visar hur soldater och kravall-
poliser lägger ner vapnen och ansluter sig till demonstranterna. 
Eller hur en fågel bajsar på Lukasjenko.

– Förr användes broderierna som ett skydd mot onda andar. 
Jag hoppas att de inte har förlorat sina krafter!

En dag hoppas Bazlova kunna skildra dagens protester 
med nål och tråd igen, inte enbart digitalt.

– Men broderi kräver lugn och ro. Nu är dagarna för fulla. 
Det går inte att sitta och meditera med nålen. Men jag hoppas 
att friheten och lugnet ska komma snart – då ska jag brodera.

BERÄTTELSER  
FRÅN DIKTATUREN

– För mig är hemslöjd barndom. I varenda by i Väster- 
botten fanns en hemslöjdsaffär. Det fanns inte så många 
andra utflyktsmål, så när vi skulle göra något mer än att 
bara vara åkte vi till hemslöjden med morsan. Vår gård  
var full av hemslöjd, gardiner och dukar. En del hade  
morsan gjort själv, men mycket hade hon köpt för att  
gynna de lokala konstnärerna.

Själv har jag aldrig riktigt slöjdat. Vävde lite med mam-
ma, men hade inte tålamod för den typen av kvinnosyss-
la. Att sitta och brodera såg jag som ett fruktansvärt slö-
seri med tid. Jag var garanterat skolans sämsta slöjdelev 
– ever. Mamma har sparat vissa grejer bara för att de är så 
fruktansvärt fula. Det enda jag har sparat själv är en nål-
dyna. Jag sparade den för att komma ihåg hur mycket jag 
led när jag gjorde den. 

Men idag skulle jag nog kunna tänka mig att skaka liv  
i vävstolen igen, det skulle vara kul! Eller göra knivar.  
Jag gillar hantverk som skapar nyttoföremål, inte bara 
prydnadsgrejer.

KARIN SMIRNOFF är författare och träfabriks-
ägare. I år kom den tredje boken i hennes trilogi  
om Jana Kippo ut och den 23 juni sommarpratade  
hon i P1.

Vad är hemslöjd  
för dig?
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… LISELOTTE ERIXON som  
i augusti börjar Hantverksakade-
mins nya utbildning för att bli  
Sveriges första ullrådgivare.  
Vad ska du göra på jobbet? 

– Det viktigaste kommer vara att hjäl-
pa och utbilda fårägare i att ta bättre 
hand om ullen medan den ännu sitter på 
fåren. Allt från hantering, klippning och 
sortering. Men också att fungera som 
en förmedlande länk mellan fårägar-
na och slutkunden, vare sig det är indu-
strin, spinnerier eller handspinnare.  
I det glapp som finns där idag ska jag 
verka, under eget företag.
Varför behövs det ullrådgivare?

– Idag importerar Sverige väldigt 
mycket ull, samtidigt som vi kasserar 
ull härifrån. Men den svenska ullen är 
absolut inte dålig, ofta är den jättefin 
och med färre kemikalier än importe-
rad. Men tyvärr så vet många fårägare 
inte hur ull ska hanteras och fåren tas 
om hand. De känner att de får för dåligt 
betalt, att det inte är någon idé att hål-

HALLÅ DÄR…
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Slut- 
tampen 
I snart fyra år har väver-
skorna Ebba Bergström 

och Tova Vibrant på  
Alice Lund textilier i 

Borlänge skapat gigan-
tiska handvävda ver-

sioner av textilkonstnä-
ren Helena Hernmarcks 

skisser. Och nu är den 
sista bildväven i verket  
Maple Tree klar. I sep-
tember fraktades den 
över Atlanten för att 

under höst och vinter 
pryda vägg och tak  

i lobbyn på den exklu-
siva skyskrapan 35  
Hudson Yards på  

Manhattan, New York.

la på. Men jag tror att om man kan lära 
dem att vara lite mer varsamma och 
hantera ullen på bättre sätt så bör det 
också finnas en större marknad för den 
svenska ullen.
Varför tror du att så mycket ull-
kunskap har gått förlorad?

– Det är en lång historia, som har 
med industrialiseringen att göra och 
med att man istället för att ha våra 
svenska allmogefår började importera 
andra raser. Det blev lättare att anting-
en ta in syntetmaterial eller importera 
ull. Sverige har generellt varit alldeles 
för dåligt på att ta hand om sina egna 
resurser, mycket har monterats ned 
och ullindustrin har åkt med på det. 

– Sen så finns det många duktiga 
människor med mycket kunskap i Sve-
rige idag, men de flesta har inte möjlig-
het att jobba fullt ut med det här.
Hur väcktes ditt ullintresse?

– En slöjdlärare i mellanstadiet intro-
ducerade mig till ullen och jag blev 
biten direkt! När jag var 15 önskade jag 
mig en spinnrock, som jag har kvar än. 
Så det är helt och hållet min slöjdlärares 
förtjänst, hon förändrade mitt liv. Sedan 
dess har jag hållit på i alla år, tovat, vävt 
och själv haft får för ullens skull. Det är 
något med känslan och lukten, vetska-
pen om hur allsidig ullen är. Det är ett så 
fascinerande material, så oerhört kom-
plext – men också så naturligt.
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ÄVENTYRSSTICKA
Ordet lanserade textilkonstnären 
Ellen Skafvenstedt i somras. 

– Det är att sticka utan förlaga 
och därmed inte veta hur resul-
tatet kommer bli. Det går inte  
att backa, bara att anpassa fort-
sättningen efter det som redan 
skett. Det kan jämföras med att 
teckna ett motiv nedifrån och 
upp. Eller skriva en bok från 
pärm till pärm utan att redigera 
texten, förklarar hon.

För henne är ordet lite av en 
humoristisk paradox eftersom 
stickning ofta ses som en ovan-
ligt odramatisk aktivitet. Men 
äventyr kan ske i det stillsamma, 
det är hon säker på.

»Av någon konstig 
anledning har det 

blivit något som 
udda ungdomar  

vill syssla med och 
de vill göra såda-

na här horribla och 
konstiga saker. De 

sätter grejer och 
glittriga stenar på 

dem, de gör även 
sånt som är halv-
ruttet och det ser 

förjävligt ut.«
I P4 Dalarna reagerar konservatorn Jeanette  

Setterberg på dåligt uppstoppade djur.

PÅ GÅNG

Färdigväntat!
– Jag orkar inte vänta 10,5 år i bostadskön, så nu skapar jag min egen 
bostadsutopi. Jag har flyttat fjorton gånger och det räcker nu. 

Så beskriver Konstfacksstudenten Storm Philippa Clarén sitt exa-
mensarbete från textilprogrammet. Med screentryck, måleri, tejpning 
och kviltning vill hon utplåna skandinaviska inredningsideal om 
»ljust och fräscht« och ersätta dem med »tokigt och brokigt«.

Även HDK-studenten Vera Asptjärn valde att skildra hemmet  
i sitt examensarbete i textilkonst. I sitt verk Ensam hemma porträtt-
terar hon ett hem som visserligen är vackert, men också instängt  
och ensamt. 

– Yttre omständigheter gjorde att verket fick ta plats i mitt eget 
hem, som det tog över, och frågan är hur mycket de båda platserna 
skiljer sig åt, frågar hon sig.

Vad är hemmet  
när man inte riktigt 
känner sig hemma?  
Det frågar sig Vera  
Asptjärn i sitt exa-

mensarbete på HDK.
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Stolen var den första  
av Enzo Maris möbler som 

Erik Eje Almqvist modifierade 
till svenska virkesdimensio-
ner. I boken som han kommer 
ut med i höst finns både rena  

Enzo Mari-skapelser  
och nyritade möbler  
i italienarens anda.
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häromåret kom jag över en 
italiensk, spiralhäftad bok med 
svartvita bilder och monteringsan-
visningar för att bygga möbler med 
spik och standardvirke. Möblerna 
var påtagligt okonstlade, samman-
satta av furubrädor med synliga 
spikhuvuden och oslipade sågsnitt. 

Ändå var de snillrika, bekväma 
och harmoniska. Ju mer jag tittade 
på de gryniga fotografierna, desto 
mer förtjust blev jag i möblerna.  
De dolde ingenting, tvärtom tycktes 
de medvetet visa upp hur de var 
hopmonterade. 

Jag var just i färd att flytta med 
min familj och behövde nya möbler. 
Kanske var det därför jag fastnade 
vid bokens påstående: »Med bara 
en eller två dagars arbete är det nu 
möjligt att möblera en hel lägenhet 

Tänk dig att utan avancerade verktyg eller för-
kunskaper snickra hela ditt möblemang på ett par 
dagar. Erik Eje Almqvist gick till botten med en 

italiensk gör det själv-bibel och blev frälst.
Text Erik Eje Almqvist  Foto Fredrik Jalhed

Vad är en 
möbel?

med säng, stolar, bord, garderob, 
bokhylla, skrivbord och bänk för 
några hundra kronor per möbel.«

Kunde det stämma? Jag var 
tvungen att undersöka saken.
 
boken, som heter  Autoproget-
tazione?, skrevs 1974 av en italiensk 
formgivare vid namn Enzo Mari. 

När jag läste på om honom fram-
trädde bilden av en vitskäggig radi-
kal som tycktes lika uppfylld av 
gränslöst påhittig arbetslust som av 
antipati mot hela den moderna kul-
turen. Jag såg en blandning av Skal-
man och Karl Marx framför mig. 
Han hade vunnit otaliga utmärkel-
ser och skapat en lång rad prisbe-
lönta produkter av de mest skilda 
slag. En vågformad stålbricka, ett 
djurformat träpussel, en väggalma-
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nacka i plast, en rörformad pappers-
korg som lutar så att det ska bli lätt-
are att kasta trepoängare med sina 
hopknycklade dokument …

I gamla tv-intervjuer tuggar han 
på dyra cigarrer samtidigt som han 
kategoriskt förkunnar den västliga 
civilisationens andliga död och 
beklagar att designerns roll blivit att 
skapa tomt pynt som knappt fyller 
någon annan funktion än att hålla 
igång konsumtionen på en marknad 
som ständigt kräver nya varor. I en 
intervju sade han sig bara uppskat-
ta två saker med samtiden: bröd  
och terrorism.
 
häftet med  möbelritningar 
skrev han när han var 42 år. Det var 
en uttalad protesthandling. En sorts 
anti-design som ställde sig vid sidan 
av arbetsmodellen där ett objekt i 
tur och ordning formges, tillverkas, 
marknadsförs och säljs. Mari gav 
istället bort sina ritningar gratis till 
alla som skickade ett kuvert med 
porto till hans kontor på piazzale 
Baracca i Milano.

Många tolkade boken som ett 
utslag av en nostalgisk längtan till 
ett förkapitalistiskt samhälle där 
människor byggde vad de behövde 
istället för att konsumera, men 
Maris mål var inte att få folk att slu-
ta handla. Han ville snarare få dem 
att fundera över mer grundläggande 
aspekter av sakerna vi omger oss 
med. Vad är en möbel? Vad gör den 
vacker? Skön att sitta i? Funktio-
nell? Och varför köper vi de inred-
ningsobjekt vi gör? Ritningarna var, 
skrev han, ett sätt att uppmuntra 
människor att öva sig på att »tänka 
med händerna«. 

Själv kände jag mig som pojken 
med guldbyxorna. Mina fingrar 

trummade mot bokens sidor, ivriga 
att sätta igång.

Tyvärr var bokens måttanvis-
ningar inte särskilt tydliga. Den ita-
lienska översättningen kryptisk. 
Och eftersom man har andra bräd-
dimensioner i Italien stämde rit-
ningarna ändå inte med det virke 
som såldes på de svenska byggvaru-
husen. 

Men nu var jag igång. Så jag 
plockade fram en blyertspenna och 
började anpassa Maris ritningar 
efter svenska standardfurubrädor 
med 21 millimeters tjocklek. 

Snart insåg jag att alla hans möbler 
följde ett antal principer. Hans meto-
der var motsatsen till det mina lärare 
predikade när jag för åtta år sedan 
gick en möbelsnickarutbildning i 
Köpenhamn. Där var idealet att göra 
så sömlösa, konstfulla fogar som möj-
ligt. Skruvar och spikar var förbjud-
na. Vi övade i månader med stämjär-
nen för att få till hantverksmässiga 
sänkningar och fingerskarvar. 

Mari tycktes tvärtemot vilja fram-
häva sammanfogningarna. Alla såg-
snitt var vinkelräta och brädorna 
vilade omlott ovanpå varandra så att 
ändträet blottades. Han förordade att 
man spikade ihop möblerna.

Konstruktionerna påminde om 
dem som byggnadssnickare använ-
der för att snabbt spika ihop arbets-
bänkar och byggnadsställningar: 
Om man spikar ihop två brädor i en 
önskad vinkel har man ingen stabi-
litet, men om man fäster dem i en 
diagonal bräda har man skapat en 
triangel – en konstruktion som är 
praktiskt taget omöjlig att rubba.

I likhet med sådana byggbänkar 
bestod Maris möbler inte heller av 
en enda del som inte var helt nöd-
vändig för stabilitet eller komfort. 

Funktionen inte bara dikterade  
formen. Den var formen.

utifrån de principerna ritade 
jag snart upp ett gäng egna möbler. 

När jag byggde min första stol 
slog jag tummen blå och tvingades 
kassera flera brädor eftersom de 
spruckit när jag hamrat in spiken. 
Liksom de flesta andra har 
jag, sedan skruvdragaren slog ige-
nom, blivit ovan vid att hantera 
hammare och spik. 

Men efterhand tillskansade jag 
mig en rad kunskaper som jag gissar 
att snart sagt varenda människa 
hade för bara 100 år sedan:

När man spikar bör man hålla 
hammaren längst bak på skaftet för 
att utnyttja dess fulla kraft. Varje 
fog behöver två spikar för att bli  
stabil. För att undvika sprickor bör 
dessa dock inte slås ner längs sam-
ma ådring. Om man trubbar av  
spikens spets med ett hammarslag 
minskar man ytterligare risken för 
sprickor. Ett annat knep är att dop-
pa spiken i vatten eller olja, eller 
spotta på den, eftersom den då lätt-
are tränger in i träet.

För att få så bra fäste som möjligt 
bör man slå in minst två tredjedelar 
av spikens längd i det underliggande 
virket. Men eftersom möblernas 
konstruktion sällan tillät det strök 
jag trälim på ytorna innan jag spi-
kade ihop dem.

Resultatet var förvånansvärt 
hållbart. 

I takt med att jag byggde fler 
möbler blev jag tryggare, mina hän-
der hanterade verktygen och virket 
med allt större lätthet.   

Jag byggde köksbord, matstolar, 
arbetsbord, länsstolar, stapelbara pal-
lar, soffbord, bokhyllor, en garderob, 

»Som de flesta andra har jag, sedan skruvdragaren slog igenom, blivit ovan vid att 
hantera hammare och spik. Men efterhand tillskansade jag mig en rad kunskaper 

som jag gissar att snart sagt varenda människa hade för bara 100 år sedan.«
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Erik Eje Almqvist bor med familjen  
i ett ombyggt garage vid Delsjöskogens 

naturreservat i Göteborg.
– Den tidigare ägaren använde garaget 
som en liten lada med plats för rostiga 

jordbruksredskap, uråldriga skörde- 
maskiner och åtta katter, säger han. 

Möblerna är byggda i planhyvlad 
furu med standarddimensioner.

– Det var viktigt för mig att mate-
rialet skulle vara billigt och till-

gängligt för vem som helst.



19 Hemslöjd 5 · 2020

en bänk, en kökssoffa, en golvlampa. 
Med mina egna, modifierade rit-

ningar som var anpassade för svens-
ka brädor tycktes Maris löfte fak-
tiskt stämma. Det tog förvisso lite 
längre tid än några dagar, men 
materialet kostade mig inte mer än 
ett par hundringar per 
möbel. Och metoderna 
var så enkla att vilken 
snedspikare som helst 
borde klara av det. 

men de största 
lärdomarna jag gjorde 
under arbetet var av ett 
annat, mer cerebralt, 
slag. 

När jag betraktade 
Enzo Mari-möblerna 
insåg jag att de var små 
pedagogiska manifest  
i sig själva. Inte en enda 
brädbit var i onödan. 
Att montera dem var 
som att gå grundkurser-
na i både konstruk-
tionslära och ergonomi. 
De var häpnadsväckan-
de bekväma. 

Intressant nog tyck-
tes möblernas visuella 
uttryck också vara helt 
beroende av fokuset på 
funktion. Så fort jag försökte göra 
en elegantare fogning, figursågning 
eller lägga till något för syns skull, 
blev möblerna mycket fulare.

Just det tydliga framhävandet av 
konstruktionen tycktes ge möblerna 
sin personlighet. Det var begränsning-
arna och avsaknaden av pynt och fin-
lir, som gjorde möblerna vackra. 

Men där fanns också något mer  
i själva processen som jag efterhand 
fann alltmer tilltalande. 

Det vanligaste tillvägagångssättet 
för alla som behöver en ny stol eller 
kökssoffa är att köpa den. Vanligen är 
möbeln då industritillverkad enligt 
effektiva masstillverkningsprinciper. 
Alternativt är möbeln handbyggd av 
en snickare och framställningen är 

anpassad för att produkten – inte till-
verkningsprocessen – ska bli så bra 
som möjligt. Resultatet blir möjligen 
också mer unikt, då det avspeglar 
snickarens val, handlag och person-
lighet. En sådan möbel blir i gen-
gäld betydligt dyrare än den indu-
stritillverkade.

Möblerna jag har gjort enligt 
Enzo Maris principer kan varken 
klassas som hantverk eller industri-
produkt. De är gjorda av fabriks-

»Att lära sig att bondsnickra för husbehov kan också vara ett sätt att frigöra sig 
från uppfattningen att tillverkning är något som andra ägnar sig åt,  

och att den enda legitima fritidssysslan är att konsumera.«

hyvlat standardvirke och konstrue-
rade efter förenklade masstillverk-
ningsprinciper. De kräver varken 
industrimaskiner, avancerade red-
skap eller kunskap om finsnickeri. 

Tvärtom är de så enkla att vem 
som helst klarar av att få ihop dem på 

ett tillfredsställande sätt.
Och i en tid när 

människor som ägnar 
sin fritid åt exempelvis 
cykling eller matlagning 
förväntas köpa elit-
utrustning och investera  
i handsmidda kock- 
knivar har det blivit en 
motståndshandling att 
våga vara en vanlig 
amatör med en hobby. 
Enzo Mari har lärt mig 
att man varken behöver 
köpa dyra verktyg eller 
nörda ner sig i uråldriga 
japanska fogmetoder 
för att bygga sina egna 
möbler. 

Det är inte bara till-
fredsställande att sitta 
vid ett bord man byggt 
själv. Att lära sig att 
bondsnickra för husbe-
hov kan också vara ett 
sätt att frigöra sig från 
uppfattningen att till-

verkning är något som andra ägnar 
sig åt, och att den enda legitima fri-
tidssysslan är att konsumera. 

Som Enzo Mari säger: Det enda 
sättet att undvika att bli designad  
är att skapa själv. 

 
fotnot: Det här är ett bearbetat 
utdrag ur den bok som Erik Eje Alm-
qvist kommer ut med i höst: Hammare 
& spik – bygg möbler med inspiration 
av Enzo Mari. 
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stabilt. Hela huset är tillverkat av 
papp. Anna Åkerström använder 
inte linjal och hon gillar att experi-
mentera med vinklar. Lite överblivet 
balkonglim petas bort med en bit 
kartong. 

anna åkerström  fiskar upp en 
sekelskiftesbalkong från köksbordet. 
Den är halvmåneformad med svarta 
räcken och vertikala stänger. Hon 
kletar på lite lim och tar sikte på ett 
vitt sexvåningshus. Efter några sek-

Anna Åkerström porträtterar hellre hus än människor. Mexitegelvillor,  
egnahemshus och hyresfastigheter tar form i kartong. Men hon aktar sig  

noga för att räkna och mäta. Husets själ sitter inte i detaljerna. 
Text Anna Liljemalm  Foto Ylva Sundgren

Pepparkakshus- 
principen

under släpper hon. Balkongen är på 
plats och hon kan montera nästa.

Själva huset är asymmetriskt och 
fönstren lutar åt alla möjliga håll. 
Det är fantasifullt, men samtidigt 
naturtroget. Skört, men samtidigt 

Anna Åkerström har porträtterat 
närmare hundra hus i papper  

och kartong. De får gärna vara 
lite sneda och vinda.
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– Ibland går jag över och tar bort 
överskjutande skägg så här, men jag 
gillar inte när det blir för perfekt. 
Lim får gärna spruta ut och det får 
gärna vara lite skitigt och dant, det 
tycker jag adderar, säger Anna 
Åkerström.

Till vardags driver hon ett bokbin-
deri och det märks. Limmet är ett 
bokbindarlim. När det torkar blir det 
transparent, inte gult som trälim. 
Hon använder också falsben, bryt-
bladskniv, gummimatta och sax. 
Balkongräckena är gjorda av 
300-gramskartong och andra spill-
bitar från bokbinderiet.

– Mina föräldrar är också bokbin-
dare så jag är uppväxt med papper 
och kartong, säger hon. 

vid det här laget  har Anna 
Åkerström gjort närmare hundra 
pappershus. Hemma i lägenheten  
i Vasastan i Stockholm samsas hög-
hus och mexitegelvillor med åttaåri-
ge sonens lego på vardagsrumsgol-
vet. Längst upp i en av garderoberna 
skymtar en brandstation och en röd-
målad trästuga med vita knutar.  
I hallen står nio flyttkartonger full-
smockade med hus. De skulle egent-
ligen ställas ut i Oskarshamn, men 
kom aldrig iväg på grund av corona-
viruset. Tre av husen ställdes i alla 
fall ut på Liljevalchs i vintras.

Anna Åkerström letar efter en sär-
skild byggnad och hittar den. Den är 
gul och sex våningar hög. Det är 
huset som hon och sonen bor i. Hon 

har också porträtterat villan i Söder-
tälje där hon själv växte upp som 
barn och mängder av hus som hon 
passerat genom åren och av någon 
anledning förälskat sig i.

– När jag ser ett hus som jag gillar 
så ritar jag av det på plats. Jag mäter 
aldrig och jag bygger inte skalenligt, 
då dör kreativiteten för mig. Ibland 
har det väl hänt att jag fotograferat 
huset om sonen varit med och varit 
lite otålig, men jag föredrar att skis-
sa. Jag är inte visionären som ritar 
helt nya hus. Alla hus som jag har 
byggt har en förlaga som står någon-
stans, säger hon.

Själva husbygget sker enligt pep-
parkakshusprincipen. Eftersom hon 
har en tendens att bygga välvda hus 

En inspirationskälla i  
skapandet är träskulptören 

Axel Petersson, alias Döder-
hultarn, som var verksam  

runt förra sekelskiftet.
– Kanske syns det, kanske 

inte, säger Anna Åkerström.
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gäller det att märka alla delar noga 
så att huset i slutändan går att mon-
tera ihop. Innerväggarna tillverkas i 
regel av lite tjockare kartong för sta-
bilitetens skull.

– Jag har lagt mycket tid på att 
lära mig färger och kulörer. Goua-
chefärg är bäst, då får man till den 
matta fasadimitationen. Akryl är 
svårare, det blir dödare på något vis.

Anna Åkerström går före in i 
köket. På ett sidebord står ett gäng 
70-talskiosker i klassiskt orange, 
mossgröna och bruna nyanser. På 
golvet står också fyra halvfärdiga 
höghus. Hon blåser bort lite damm. 
De påbörjades för ett år sedan och 
föreställer Danviksklippan, ett 
bostadsområde i Hammarbyham-
nen. Här saknas den tjocka pappen.  

I stället har hon experimenterat med 
tunnare papper.

– Hela huset böjde sig när jag 
målade. Om jag hade motmålat så 
hade det blivit planare igen, men jag 
tyckte att det var kul att huset fick ett 
lite kramigare intryck.

Anna Åkerström hävdar bestämt 
att hon inte kan måla människor. 

Hon föredrar hus, ett intresse som 
tycks gå i arv. Så länge hon kan min-
nas har hennes pappa varit förtjust i 
»gåramålare« som reste runt och för-
sörjde sig genom att teckna av män-
niskors hus. Teckningarna var i regel 
naivistiska och lite förhärligande. 
Husintresset märktes också på hans 
val av presenter.

– När jag var barn och pappa kom 
hem från resor fick jag klippark på 
Åbo domkyrka och allt möjligt. Man 
klippte ut och limmade ihop pap-
pershus. Det var en annan tid på 
1980-talet, det fanns lite andra gre-
jer i museishopparna då. Jag gjorde 
enorma mängder hus. Jag kunde  
sitta hela nätterna, säger hon.

I 15 år hade Anna Åkerström en 
lång paus från pappershusen. Sedan 

»Limmet är ett bok-
bindarlim. När det torkar 
blir det transparent, inte 
gult som trälim. Hon 

använder också falsben, 
brytbladskniv, gummi-

matta och sax.«

Höghus, retrokiosker och  
mexitegelvillor. Har husen karaktär 
och charm finns det chans att Anna 

Åkerström tar sig an dem.  

– Nog är det lite folk-
hemsporr, säger hon.
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pershus, men han tyckte alltid att jag 
skulle bygga några till. Nu sitter man 
här med massa flyttkartonger fulla 
och funderar på Shurgard. Jag dröm-
mer om en separatutställning, men 
jag har i alla fall hittat en ritapp till 
telefonen! Så nu kan jag använda 
husen för att animera olika historier 
på Instagram, säger hon.

I en blå liten villa bor kärringen 
och kattfan. Där inne går det ganska 
vilt till. Det gör det även på Pallfabri-
ken AB där det ordnas rejvfest. 
Anna Åkerström gör också hus på 
beställning. Lite som en modern 
gåramålare, men med en väldigt tyd-
lig egen stil. Hon föredrar äldre bygg-
nader före nya byggnader. Hon är 
svag för retrokiosker, förortshögshus 
och 50-talsvillor.

bestämde hon sig plötsligt för att por-
trättera ett brunt trevåningshus i 
Årsta i södra Stockholm. Och så blev 
det fler och fler. Varje hus tar mellan 
15 och 20 timmar att göra. Bäst är 
det att göra tre i taget.

– Då riskerar man inte att pundar-
bygga för mycket. Man sitter inte och 
fastnar i detaljer, utan kan gå vidare 
till nästa. Jag vill ju inte att det ska 
bli för perfekt och då är det bra att 
låna lite rotationstänk från industrin, 
säger hon.

Anna Åkerströms lägenhet är 
sprängfylld med hus. Hennes allra 
första skapelser finns också bevarade 
på en vind i barndomshemmet. 

– Det där har plågat mig sedan dag 
ett. Jag frågade tidigt pappa vad jag 
egentligen skulle göra med alla pap-

Hon pekar ut genom fönstret. På 
andra sidan gatan ligger ett snarlikt 
lägenhetshus som det hon själv bor i, 
men tittar man bakom en skorsten 
skymtar man också de översta 
våningarna på två tornliknande hus. 
Det är Norra tornen, innerstadens 
högsta bostadshus. Arkitekturen är 
futuristisk och förutom lägenheter 
finns här allt från biograf till vinbar. 
Kanske blir det nästa prövning; att 
tolka ett riktigt modernt bygge. 

– Jag har ägnat mig åt ganska 
mycket folkhemsidylliserande, så är 
det ju. Jag växte själv upp i ett hus 
från 1948 i ett område med massa 
olika hus från den här tiden. Nog är 
det lite folkhemsporr. Det är kanske 
dags att förnya sig. Det är i alla fall 
värt ett försök. 

Tidigare hade Anna 
Åkerström en ateljé, 

men hon insåg snart att 
hon jobbar bäst hemma 

vid köksbordet när  
hon får en lucka i  

vardagslivet. 
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Ryggning! Anna Johansson 
mörnar taknocken som får en 

ostyrig mössa av råghalm. 
Undertill ligger redan halm  
i täta och prydliga kärvar.
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Med perspektiv uppifrån halmtaket siar Anna Johansson om framtiden.  
Den äldsta kunskapen är snart den hetaste.  
Text Jonatan Malm  Foto Martin Gustavsson

UTSIKT 
FRÅN  

NOCKEN
det förindustriella  byg-
gandet doftar. Myren där martallarna 
växer så långsamt att det knappt 
märks luktar surr och kryddighet. 
Furuvirket som klyvs doftar starkt 
av kåda, en doft som samtidigt är en 
garanti för att träet inte kommer att 
ruttna i förtid. På åkern, där rågen 
växt sig kvinnohög och solen vänd-
steker axen gyllene, doftar det av 
moget spannmål. Det är dags för  
slåttermaskiner och skördetröskor  
att rulla ut ur ladorna.

För Anna Johansson, som är bygg-
hantverkare i Floby i Västergötland, 
är dock strået viktigare än de korn 
som tröskas ur rågen. Hon kan erbju-
da lång och obruten råghalm från 
sina egna åkrar till underhåll av de 
många eftersatta stråtak som känne-
tecknar landsbygden i trakterna 
kring Hornborgasjön. Så sluter hon 
cirkeln mellan då och nu. 

– Sparsamhet och underhåll är ju 
en förutsättning för att livet i en bon-
defamilj ska gå ihop. Halmodlingen 
är mitt sätt att odla mina bonderötter 
och att bruka släktgården vidare, 
samtidigt som jag jobbar med bygg-

nader och kan kvalitetssäkra hela 
kedjan från början till slut, berättar 
hon på sin jordnära västgötska, reser 
en jättestege mot taket och börjar 
klättra.

Hon tar med sig ett stort fång halm 
upp för att dra igång »mörningen«. 
Det är den lokala benämningen för 
den mössa av halm som täcker tak-
nocken på stråtak. Ryggning, kallas 
det ofta på andra håll. Själva taket 
har först lagts med halm i prydliga 
kärvar men till nockens mörning är 
balar med löspressad råghalm mer 
lämpliga. Anna Johansson packar 
stråna sittandes på takåsen. Som 
tyngder över krönet hänger hon de 
mörneklampar som hon gjort av 
myrens martallar. »Pöllera«, säger 
hon. Själva mörningen bör göras om 
vart femte eller på sin höjd vart 
åttonde år, men de tätvuxna, tunga 
och kådarika pöllera håller betydligt 
längre. 

på den tid då det begav sig 
användes halm som takmaterial av 
en bra anledning; den var en bipro-
dukt av rågen som mättat magar och 

fanns redan i ladorna. I södra Sverige 
var stråtak det dominerande tak-
materialet från förhistorisk tid till 
1800-tal. Att traditionen bröts till-
skrivs framförallt modernare trösk-
metoder som bryter sönder strået  
och gör det odugligt till taktäckning.  
I centrala Västergötland levde dock 
stråtaken vidare på grund av att en 
sänkt Hornborgasjön skapade god 
tillgång på vass, som till och med 
ansågs bättre än råghalm. 

Taken på de gamla 1700-talsladu-
gårdar som Anna kryper omkring på 
är ofta som historieböcker över strå-
takens förändring: i botten finns ett 
tak täckt av lång råghalm som är 
bunden med vidjor. De är från det 
första decenniet av 1900-talet – eller 
äldre. Är kärvarna istället bundna 
med ståltråd, är de kanske från 
1920-talet. Att de riktigt gamla 
halmtaken ännu finns kvar beror på 
att de skotts över med vass och mör-
nats om regelbundet. Om mörningen 
inte uppdateras vid behov förfaller 
taken snabbt.

–Jag mörnar gärna om några ladu-
gårdar varje år, men det är inte så kul 
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Vidjor på takets insida håller träkäppar 
på plats som klämmer fast halmen.  

Till höger: Anna Johansson vid den 
gamla självbindaren, som skördar råg  

och binder kärvar.  Nedan: Gamla  
martallar klyvs till pållare.
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flankeras av en gårdskyrka med röt-
ter i medeltiden. Inför ett special-
arbete under gymnasiets sista år leta-
de Anna upp brandskyddsprotokollet 
från 1815, som uppger att gården då 
hade 21 byggnader, varav 17 med 
halmtak.

Stela könsroller är däremot en del 
av uppväxten i traditionell bondekul-
tur som hon inte uppskattar särskilt 
mycket. Dem har hon alltid fått käm-
pa emot. Som tioåring fick hon i upp-
gift att koka potatisen i köket till det 
då obebodda 1600-talshuset, så att 
maten skulle vara redo när far och 
bror kom in från fälten. Men det gav 
henne samtidigt tid att odla kärleken 
till platsen, det kan hon se idag. Hon 
fick närkontakt med linoljefärgen i 
tjocka lager, det grova ektimmer som 
en gång vuxit på ägorna, ladugårdens 
stråtak, trädgården, livet i ån, bond-
skogen som aldrig kalavverkades. 
Sammantaget blev det med tiden 
referenspunkter för hennes dagliga 

liv som egenföretagare inom praktisk 
byggnadsvård och skogsbruk, förkla-
rar hon och sätter ord på varför det är 
nödvändigt att bevara ålderstigna 
kulturmiljöer:

– Gamla färglager, stråtak och 
byggnadskonstruktioner är en kun-
skapsbank att gå tillbaka till. Där 
finns svaren på frågor som forskning-
en ännu inte ställt. Att de bevaras är 
ett medel för att kunna uppnå ett 
framtida hållbart byggande, det är  
ju kunskap som arkitekterna skriker 
efter idag.

att hon som 19-åring  åkte på 
ett två veckors byggnadsvårdsläger  
i Hälsingland blev dörren som ledde 
vidare till utbildning på Byggnads-
vård Qvarnarp och en magisterexa-
men vid hantverkshögskolan Da 
Capo. Efteråt har hon, på hög nivå, 
arbetat med medeltida stavspån, tim-
mer, fönster och linoljefärg. 

Under sina år i Södra Rådaprojek-

att jag vill göra det hela tiden, säger 
Anna Johansson och lägger till att det 
är som roligast när det kommer förbi 
gamla människor och bjuder på pus-
selbitar från förr. 

– Som den paranta 92-åriga dam 
som på sin födelsedag ville komma 
och se mig arbeta med en mörning. 
Hon bekräftade att jag var rätt ute 
som fuktar halmen före packningen, 
något jag lärt mig att göra, men som 
inte alla taktäckare gör. Hon sa: ›det 
är ju bra att det regnar, så ni slipper 
väta’t‹.

även om valet  av yrke kanske 
inte framstod som helt genomtänkt 
från början, kan Anna i efterhand 
konstatera att hon ändå följt en kon-
sekvent linje. 

Hemma har hennes familj brukat 
två gårdar. En av dem är Flobys idag 
äldsta gård där boningshuset är byggt 
1645. Det ligger på en liten holme 
där ån Lidan gör en krok. Gården 

»Som tyngder över krönet hänger hon de mörneklampar  
som hon gjort av myrens martallar. ›Pöllera‹, säger hon.«

Bastöna gård uppfördes runt 
år 1860 och är i stort sett  
oförändrad sedan dess. 
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Anna Johansson i rågåkern 
där hon odlar halm till halm-
tak. Ett 25 centimeter tjockt 
tak av halm värmeisolerar 

lika bra som ett tegeltak med 
undertak av papp och 20 cen-
timeters mineralullsisolering.
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tet, den medeltida timmerkyrka och 
riksklenod som rekonstruerats med 
autentiska metoder, gick hon på dju-
pet i att fälla träd med yxa. Hur hon 
med verktyg av medeltida modell fäl-
ler en ek i liknande storlek som vägg-
timret i hennes eget hus, kan man se  
i en fin Youtubefilm från Hantverks-
laboratoriet.

just skogsbruk  är en hjärtefrå-
ga för Anna Johansson. Hon är upp-
vuxen med vad hon kallar bonde-
skog. Närmast kan det beskrivas som 
en naturskog där enstaka träd har 
avverkats för gårdens behov. Med 
hantverkarens blick för virkeskvali-
tet vill hon nu vara en bro mellan kul-
turmiljövården och det kommersiella 
skogsbruket. 

Bonden i henne säger ifrån både 
när andra yngre hantverkare använ-
der supervirke där sådant inte krävs 
och till dem som förordar slutavverk-
ning utan att ens orka titta på alterna-
tiven. 

– Som kvinna måste jag vara väl-
digt påläst och argumentera sakligt 
när exempelvis inspektorn kommer 
hit för att titta på min skog. Enligt 
hans plan har jag slutavverkning på 
14–15 hektar, och det är han ju väl-
digt het på. Men jag sa till honom 
att ju mer du tjatar, desto mindre får 
du. Jag vill ju ha kvar mångfalden 
och kunna plocka ut enstaka träd 
vid behov, så istället ska jag göra 
stickvägar in för att både kunna 
behålla skogen och få ekonomisk 
nytta av den. Jag har varit med i 
Södra Skogsägarnas förtroenderåd, 
så jag vet ju att trakthyggesbruket 
inte kommer vara allenarådande 
om några år. Det är inspektorn som 
inte har koll.

I samarbete med skogsägarfören-
ingen har hon också ordnat skogs-

kollo för barn. Utgångspunkten är 
hur hon själv som liten fick lära sig de 
många nyanserna av skog av äldre 
generationer. En av anledningarna 
till att hon tycker om att jobba med 
sin far i skogsbruket är just allt som 
han kan lära henne. Anna hugger  
och han kör. 

På gården har alla ängar och åkrar 
namn, såsom Ekollagärt’, Törseha-
gen eller Kyrkbacken. En gång i tiden 
var namnen viktiga för att alla skulle 
hitta till rätt arbetsplats. Men de 
hänger också ihop med kunskapen 
om vilken gröda som trivs var. Av 
samma skäl hade pappa Johansson 
viktiga tips om var Annas råg skulle 
komma att trivas. Han hade dessut-
om sparat både självbindare och lös-
press, fast bondekollegorna tyckte de 
var uråldriga och passade bäst på 
skroten. Det är något som hon idag är 
tacksam över.

Skogsbonden i henne känner också 
till i vilka delar av skogen de olika 
träslagen trivs och inte trivs. På vissa 
ställen ska du helt enkelt inte odla 
gran. Vilka områden det gäller visar 
skogen själv, påpekar Anna Johans-
son. Såvida du har den kvar.

– Så fort du kalavverkat är du helt 
nollad, du är berövad hela kunskaps-
boken och har ingen aning om vilka 
träslag som egentligen vill växa där. 
Det tar lång tid att lära känna både 
ett hus och en skog.

de bondeskogar  som hon refe-
rerar till försvinner snabbt. Antingen 
blir de kalavverkade eller naturreser-
vat. Men till vilken nytta har vi duk-
tiga timmerhantverkare om inte 
råvaran finns? Det dilemmat driver 
Anna Johansson. Hon intresserar sig 
för hur skogar med vettig virkeskva-
litet och blandade bestånd kan ska-
pas för framtiden, samtidigt som hon 

gärna använder sämre material där 
sådant duger. Frodvuxen gran fun-
kar fint till golv på ett ränne, säger 
hon och börjar berätta om sin farfars 
bror Ludvig.

Han var den på gården som gjorde 
de finaste snickerierna och de bästa 
verktygen, parallellt med att han var 
nämndeman. Hon ser honom som ett 
bevis så gott som något för hur galen 
vår tids idé är om att teori och prak-
tik är oförenliga. Själv är hon hant-
verkare med universitetsexamen. 
Den ena erfarenheten förstärker den 
andra, och vice versa. Så nu är det 
upp till bevis, säger hon själv, om 
dessa kunskaper kan omsättas även  
i förvaltandet av den egna släkt- 
gården. 
 
– halm är ett material med 
stor potential. Den som jag använt 
för att underhålla mitt eget stråtak 
hämtade jag i ladan och den har 
vuxit på ett gärde helt nära. Där 
kan man snacka hållbar livscykel-
analys! 

Anna Johansson är stolt över sitt 
bondearv, men hon ser också en fara 
med det. En bonde slutar inte förrän 
det är klart. Skörden måste ju in. Att 
vara ambitiös kan leda till brist på 
återhämtning.

– Det är ju därför alla vill anställa 
bönder. De jobbar som idioter och 
inser inte sitt värde. Men det är vi 
händiga personer på landsbygden 
som kommer att överleva i längden.

Och slutligen tillbaka till byggan-
dets doft. När halmen blötlagts för att 
bättre låta sig packas på takåsen luk-
tar den inte längre sol, utan sötsyrligt 
och lite ledset. Stråna i den med lin-
oljefärg sprutmålade balvagnen  
börjar ta slut och nocken har snart 
fått sin nya mössa. Anna Johansson 
vinkar adjö från taket.

»Alla vill anställa bönder. De jobbar som idioter och inser inte sitt värde. Men det 
är vi händiga personer på landsbygden som kommer att överleva i längden.«
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med vara bra att ta en lång dusch. 
Då växer gurka, tomat, broccoli, 
majs, vindruvor, aprikoser och det 
andra i växthuset extra bra.
Hur brukar folk reagera när  
de kommer på besök? 

– Om de inte varit här förut bru-
kar de höja på ögonbrynen och säga 
typ ›wow‹. Det är kul för det påmin-
ner mig om att huset är speciellt. Det 
är lätt att glömma bort det ibland. 
Skulle du göra om det?

– Ja. Ibland har jag så klart funde-
rat på om man bara skulle köpa ett 
vanligt hus i stället, men då sitter 
man där med elräkningar och dyra 
amorteringar och måste jobba heltid. 
Nä, jag vill ha det så här. Jag har 
kunnat gå ner i arbetstid trots att jag 
är ensamstående med tre barn. Det 
är det inte alla som kan göra.
Har du något nytt bygg- 
projekt?

– Flera! Jag vill göra hönshus och 
vedbod och så har jag köpt ett kal-
hygge med sly som jag ska göra om 
till trädgård. Men det första jag ska 
göra är att bygga ut huset med två 
extra sovrum till barnen. Det finns 
bara två sovrum nu, men jag har spa-
rat plats på kullen på ena sidan av 
huset så det är förberett för det. När 
jag väl sätter i gång hoppas jag att det 
går ganska fort, eller så vinner jag på 
Lotto och anlitar en byggfirma.
Tror du att alla byggfirmor 
skulle greja det uppdraget?

– Nej. Det blir nog kanske volon-
tärer ändå.

Vad är ett jordskepp?
– Man kan säga att det är ett själv-

försörjande hus. Jag har egna vatten-
tankar, solceller, eget avlopp, ett litet 
elsystem och växthus. Det går inga 
ledningar in och inga ledningar ut. 
Ett jordskepp ska också vara byggt 
av mestadels återvunnet material.
Vilka material har du använt?

– Det är väldigt mycket lera, sten 
och trä. Huset är ganska litet, 75 
kvadrat, och inbyggt i en kulle. Åt 
söder har jag stora fönster, men kom-
mer man från andra hållet ser man 
egentligen inte huset alls. Väggarna 
är gjorda av bildäck och betong. 
Sedan har jag tagit gamla glasflas-
kor, skurit bort halsen och satt ihop 
färgade flaskor med ofärgade och 
murat in i väggen så att det kommer 
in lite extra ljus. Det är både konst-
verk och funktionellt.
Hur bestämde du dig för att 
bygga ett jordskepp? 

– Familjen bodde i en liten lägen-
het i Enköping när jag såg en doku-
mentär om earthships. Byggförvalt-
ningen i Enköpings kommun var 
inte alls stöttande så då hamnade vi 
här i Värmland istället.
Hur lång tid tog bygget?

– Sex år, men då har jag inte hållit 
på hela tiden. Barnen vill bada och vi 
har gjort massa annat kul också. Det 
mesta har jag byggt själv. Jag har ock-
så fått mycket hjälp från volontärer. 
När jag startade sidor på Instagram 
och Facebook hörde folk av sig och 
ville komma hit och hjälpa till. Mest 

HUR GICK DET SEN?

För fem år sedan besökte vi Emma Hansen i Olsäter. Då hade hon  
bara börjat bygga sitt jordskepp av lera, bildäck och glasflaskor.  

Nu har hon flyttat in. Blev det som hon tänkt sig?
Text Anna Liljemalm  Foto Lars Sjöqvist

Ett skepp kommer lastat

från Europa och Sverige, men jag har 
också haft volontärer från USA, 
Argentina och Australien. Om jag ska 
höfta handlar det nog om samman-
lagt 200 personer genom åren.
Har allt gått som planerat? 

– Absolut inte. Jag hade en läcka 
på vattentanken i början, elsystemet 
fungerade inte som det skulle och så 
snålade jag med isoleringen. Just det, 
sedan var källargrävningen en kata-
strof också. Vi hade byggt en form  
i trä som sprack under gjutningen.
Blev huset som du hade tänkt 
dig? 

– Jag vill säga att det nästan blev 
bättre.
Hur är det att bo i huset?

– Som att bo i vilket hus som helst, 
fast ändå inte. Jag är alltid medveten 
om vatten- och energiförbrukningen 
i och med att jag är självförsörjande. 
Familjen gör av med ungefär 60 liter 
vatten per dygn, och så fylls vatten-
tankarna på varje gång det regnar.  
Vi duschar i renat regnvatten som 
värmts av solkraft. Jag försöker välja 
tvål och diskmedel av miljövänliga 
alternativ eftersom vattnet går ut i 
växthuset efteråt. Om det är riktigt 
varmt på sommaren kan det till och 
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»Jag hade en läcka på 
vattentanken i början, 
elsystemet fungerade 
inte och så snålade jag 
med isoleringen. Just 
det, sedan var källar-
grävningen en kata-

strof också.«

Här finns det plats.  
Till skillnad från  

Enköpings kommun  
välkomnade Forshaga 

kommun Emma Hansens 
jordskeppsbygge.
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Kanske behöver man inte riva ut linoleumgolv som sett sina bästa dagar.  
Hemma i villan i Hudiksvall ger Elena Semenova Esmail plattor ett nytt liv.

Text Malin Vessby  Foto Emil Gustafson

GOLVAD!

I ett par år har Elena Seme-
nova Esmail tryckt mönster 

på linoleum. Men mest jobbar 
hon med tygtryck.  

En av hennes nuvarande 
undersökningar handlar om 

att stämpla mönster på  
enfärgade trasmattor. 
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elena semenova esmail 
rätar på ryggen och torkar av fingrar-
na mot en trasa. Hon har just pressat 
den avslutande stämpeln mot ett 
snirkligt gråblått mönster på en lino-
leumbit stor som en hallmatta. När 
hon fick spillremsan av den lokala 
golvfirman i Hudiksvall var den fort-
farande gråflammig, men nu är den 

full av blommor. Runtomkring i vil-
lan ligger remsor och plattor utsprid-
da, alla mönstrade. De som besökt 
hälsingegårdar i Delsbo, Hillsta, 
Enånger och Vallsta kan möjligen 
känna igen delar av motiven, efter-
som hon bland annat hämtat inspira-
tion från gamla, lokala, schablon-
tryckta tapeter. Men efteråt har hon 

blandat, gett och arbetat om allt på 
papper eller i datorn.

– Jag försöker bygga med tapet-
mönster som vore det lego. Plockar 
isär och sätter ihop på nya vis. Byter 
färg, lägger till, tar bort och förskju-
ter proportioner. Det blir något eget, 
säger hon och tittar eftertänksamt  
på de senaste ornamenten. 

även om mönstren  på Elenas 
linoleumplattor är så färska att de 
knappt torkat går de att koppla till 
en lång tradition. Den som enbart ser 
schackrutiga eller gråflammiga golv 
framför sig när linoleummattor kom-
mer på tal kan inte sin golvhistoria. 
Geometriska golvmönster och enfär-
gade mattor har ofta med ett 1950- 
talsanstruket stilideal att göra. Men 
linoleummattan var i ropet betydligt 
tidigare än så. De tidigaste svensktill-
verkade såldes i september 1898 och 
då hade det ändå gått nästan fyrtio  
år sedan engelsmannen Fred Walton 
hade gjort sina första plattor och  
succén snart var ett faktum. 

I början av förra sekelskiftet var 
linoleum bland det flottaste man 
kunde ha på ett golv. Det lades till 
exempel i ett par rum på spjutspets-
fartyget Titanic 1912. Men också 
privatpersoner slog till vid förra 
seklets början, även om det inte alltid 
handlade om att täcka hela golv. 
Vanligt var att enbart köpa en »matt-
stor« bit linoleum att stoltsera med 
under matbordet. Allra helst i fin-
rummet. 

Precis som Elenas plattor var tidi-
ga linoleummattor ofta mönstrade. 
Det var med dem som med gammalt 

»Jag försöker bygga  
med tapetmönster
som vore det lego.  

Plockar isär och sätter 
ihop på nya vis.«

Stämpeln har Elena skurit ut  
med brytbladskniv ur en bit  

liggunderlag som hon limmat  
på en träbotten.
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dekormåleri; mönstren skulle ofta 
efterlikna andra eftertraktade mate-
rial. Den som hade råd kunde till 
exempel köpa plattor som såg ut som 
exklusiva trägolv gjorda av en 
blandning med ädla träslag. Det 
fanns även mönster som påminde om 
olika vävtekniker. I en reklamfolder 
från 1901 marknadsförs linoleum 
med argumentet »lika vackra möns-
ter som yllemattor«. 

också elena  Semenova Esmail 
har inspirerats av textilier. Ett av 
hennes mönsterexperiment är influe-
rat av gamla lokala broderier, ett 
annat är tryckt med Delsbotröjans 
stickade hjärtan i bakhuvudet.

– Jag har testat att göra rispor i 
stämplarna, för att få mönstren att  
se än mer ut som stygn eller maskor. 

Hon leker med tanken på vilken 
funktion som hemdekorerade linole-
umremsor skulle kunna få i framti-
den. De skulle kunna fungera unge-
fär som trasmattor, men städvänliga-
re varianter. Eller leda tanken just 
till vävda mattor på platser där såda-
na kanske inte lämpar sig av olika 
praktiska skäl. Sjukhem kanske. 

Också vid förra seklets början 
såldes förövrigt gångmattor av lino-
leum.

– Ibland kan det ju till exempel 
vara svårt att köra rullstol över mat-
tor som korvar sig. Men man kanske 
ändå vill ha mattkänslan, säger  
Elena. 

– Dessutom skulle den här tekni-
ken kunna vara ett sätt att förnya 
gamla linoleumgolv istället för att 
riva ut dem.

just att få  en matta att ligga 
stilla under en rullstol var skälet till 
att den värmländska slöjdaren Marie 
Bjernadal Swärd började experi-
mentera med mönstrad linoleum för 
några år sedan och med tiden kom 
att inspirera medlemmar i Övre Häl-
singlands hemslöjdsförening. I år har 
föreningen sökt pengar för att gå 

vidare med linoleumstudier. Elena 
Semenova Esmail står för den prak-
tiska undersökningen och arbetet 
med mönstren. Förhoppningen är att 
hitta fram till bra tekniker och meto-
der att så småningom sprida vidare. 

Hon beskriver startskottet. Första 
momentet är alltid att ta bort belägg-
ningen för att få färgen att fästa. Att 

»Men oljefärg i  
kombination med en 

båtfernissa har hittills 
verkat starkast.«

Inspirationen till mönstret kommer från en 
tapet på världsarvsgården Gästgivars  

i Vallsta, Hälsingland. Beroende på färgval  
kan man lura ögat att enkelt se kuber  

alternativt stjärnor i mönstret. 
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man sällan ser gamla mönstrade 
linoleumbitar idag har med livsläng-
den att göra. Bäst har mönstren hållit 
där färgen valsats in i materialet, 
medan tryckta mönster ofta har  
slitits bort över tid. 

Också Elena Semenova Esmail 
brottas med hur hon ska skapa håll-
fasta ornament och testar sig fram. 

Äggoljetempera, säger hon, torkar 
ganska fort och gör den därför läm-
pad för schablontryck, men den är 
tjock och kan vara knepig att an-
vända. Akryl är smidig om man till 
exempel vill jobba med barn, men 
känslig för slitage och inte så miljö-
vänlig. Oljefärg har hittills visat sig 
fästa bäst, den suger in ganska bra  

»I en reklamfolder  
från 1901 marknadsförs 
linoleum med argumentet

›lika vackra mönster  
som yllemattor‹.«
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i mattan men tar å andra sidan lång 
tid på sig att torka. Det gör arbete 
med schabloner tidskrävande och 
gör färgen bättre lämpad för stäm-
peltryck…

– I början var jag helt förvirrad. 
Men jag kom in i det, säger hon och 
skrattar lite. 

Hon har också testat en lång rad 

varianter på den beläggning som ska 
ligga ovanpå trycken, både golvvax, 
diskbänksvax och fernissor.

Var hon ska landa vet hon inte.
– Men oljefärg i kombination med 

en båtfernissa har hittills verkat star-
kast.

Just nu ligger en av hennes mattor 
på en galleria i Hudiksvall för att så 
många som möjligt ska gå på den och 
hon ska se hur den klarar slitage. 

 
att elena Semenova Esmail 
fastnade för att trycka mönster har 
med textil att göra. Som utbildad 
industridesigner kom hon till Sverige 
från Ukraina 1991 och arbetade 
sedan med grafisk design i femton år. 
Med tiden behövde hon påfyllning 
och gick en grundläggande textil-
utbildning på Forsa Folkhögskola. 
Där hittade hon hem bland tygtryck-
en. Till en början var det mycket 
screentryck, men sen dess har hon 
sökt sig mot schablon-, block- och 
stämpeltryck, just de tekniker som 
hon varvar på sina linoleumplattor.

– Man kan skära stämplar av ligg-
underlag, av möbelpuckar, potatis… 
Man är helt fri! Vid screentryck är 
man mer beroende av dyr utrustning, 
och jag tycker om att experimentera 
med de här enkla förutsättningarna, 
säger hon och påpekar att det inte 
alltid blir som man tänkt sig – och att 
det är helt i sin ordning.

– För mig leder det ofta framåt om 
jag stör mig på något. Det leder läng-
re än om det blir perfekt på en gång. 
Det roligaste är att testa. Jag tycker 
om att gå vidare.

»För mig leder det  
ofta framåt om

jag stör mig på något.  
Det leder längre

än om det blir perfekt  
på en gång.«

Linoleum görs av en massa med  
oxiderad linolja och harts som binde-
medel. Den är uppblandad med pigment 
och fyllmedel som kork-, trä- eller kalk-
stensmjöl. Massan valsas vanligen fast 
mot en undersida av juteväv. En gång i tiden 
användes enbart kork som fyllmedel.  
Därför har materialet ibland kallats  
korkmatta i Sverige.

Linoleumfakta

Stämpeltryck 
i olja inspire-

rat av Delsbo-
söm.
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KRÖNIKAN MAXIDA MÄRAK

Veta värde
vintern så är det knappast optimalt. 
Nej, hos oss är det tungt timmer och 
rejält trä som man bygger hus av, och 
backa längre tillbaks i tiden så var 
det torvkåtor och de vanliga flytt-
bara kåtorna av renskinn och björk-
stam som var boendet.

Jag minns en kvinna som stod och 
höll i två tennarmband som min vän 
hade gjort. Hon vred och vände, 
kände och synade. Brunt eller 
svart... »Vad kostar de?« frågade 
hon. »650 kronor styck«, svarade 
min vän. Kvinnan släppte genast 
armbanden i förakt.

det är sista maj  idag. Jag står 
på min veranda och blickar ut mot 
knabben som visar sig i kvällssolen. 
I norr är skiftet mellan våren och 
sommaren helt annorlunda än vad 
det är söderöver. I Stockholm kunde 
våren vara lång och varm, så att 
kroppen hann vänja sig vid de mju-
ka vindarna, och växtligheten är en 
annan. Det är en utdragen process 
från knopp till blomma. Blygsamma 
bullar de till sig under sin lilla mössa, 
och kan sticka ut huvudet bara för  
en liten stund, för att sen krypa in  
i mössan igen då solen går i moln.  
Dofterna är många, och där hinner 
du uppleva många olika träd slå ut  
i blom i omgångar. 

I norr skiftar det oftast bara på 
några dagar, och du kan nästan se 
med blotta ögat hur snön smälter 
och knoppar blommar ut i så gott 
som samma veva.

jag minns väl den första gång-
en jag flög ner till Österlen med min 
skolklass från Samernas utbild-
ningscentrum. Det var tidig påsk 
och den årliga konstveckan ägde 
rum. Vi var cirka tio elever som 
skulle ställa ut våra alster och för-
hoppningsvis sälja det mesta. Vi for 
från bitande vinterkyla och landade 
i ett landskap fullt av körsbärs-
blomster och äppelblom. Bland 
blanka bilar, värda mer än tre hus  
i Jokkmokk, skumpade vi runt i vår 
smutsiga vita hyrbil med tio säten. 
Bland stenhus och massiva slott 
fanns det inte många tallar att tala 
om. Det blev tydligt hur visst hant-
verk tagit form beroende på vari-
från i landet vi kommer från. 

Jag har alltid velat bo i ett sånt 
hus. Vit sten med svarta knutar. Men 
med en kyla som kan krypa sig när-
mare -40 grader större delen av mid-

Sen brast hon ut i hånskratt och 
sa att hon skulle aldrig betala så 
mycket – hon hade minsann köpt  
ett tennarmband för 250 kronor på 
en marknad en gång. Ännu en dålig 
replika gjord på maskin av något 
som vi lägger enorm tid på. Från  
att dra senorna från renbenet för att 
tvinna tråd – det garvade skinnet 
från renslaktens sarv, till sista styg-
net på tennet.

en slöjdare är ofta rejält under-
betald. Man brukar säga att skulle 
en slöjdare ta betalt per timme, hade 
hen varit miljonär.

Jag tror få människor idag vet skill-
naden på slöjd och slöjd. Om jag ska 
försöka beskriva det, så är det lite som 
att någon skulle kalla sig för »skåde-
spelare« för att man en gång var med  
i en skolföreställning. Det handlar om 
ett kretslopp, ett samspel med natu-
ren. Ingenting kan stressas fram. 
Inom slöjden är materialet levande, 
och du måste lära dig att ha tålamod 
och jobba efter hur materialet vill 
bete sig – inte tvärtom.

Varje slöjdalster är skapat i sym-
bios med de åtta årstiderna, det är 
därför jag kan ha knivar i mitt bälte 
som nästan är hundra år gamla, om 
jag bara sköter om dem rätt så kan 
de leva lite till. Visst ändrar de både 
form och färg genom tiden, men de 
lever vidare.

Så tänk på det nästan gång du 
köper en billig replika – att vara 
skicklig snickare är en sak.

Men att vara en skicklig slöjdare 
är en helt annan.

 
maxida märak  är samisk hiphop-
artist, jojkare och producent med bak-
grund som skådespelerska. Hon är även 
aktivist och frontfigur inom frågor som 
rör Sápmi och urfolk.
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»Jag minns en kvinna  
som stod och höll i två tenn-
armband som min vän hade 
gjort. Hon vred och vände, 
kände och synade. Brunt 
eller svart… ›Vad kostar 
dom?‹ frågade hon. ›650 
kronor styck‹, svarade min 
vän. Kvinnan släppte genast 

armbanden i förakt.«
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– På kökssoffan ligger ett 
fälltäcke sytt av Karin Holm-
berg, en gåva till vår dotter 
Hillevi. Fällen är från ryafår 

och täcket har en väster- 
bottendräll framtagen  
av Celia Dackenberg,  

säger Jögge Sundqvist.
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– välkomna,  hälsar Jögge Sund-
qvist och slår upp dörren till den 
faluröda västerbottengården i Östra 
Kasamark, knappt två mil utanför 
Umeå. 

Han har just fått frågan om vad 
som i hans tycke gör ett hem slöjdigt 
och svaret kommer snabbt.

– Det är väl ett hem fyllt av hand-
gjorda saker, säger han där han står 
i den rymliga förstugan vars trä-
panel är målad i en varm himmels-
blå ton. Egenhändigt tillverkade 
pinnlister tar hand om ytterkläder, 
påsar och väskor.

– Men för mig representerar slöj-
dade föremål också en människa, 
som jag tänker på när jag använder 
sakerna. Jag skickar en tanke till 
mamma, till min kusin, till den som 
gjort skålen, fälltäcket eller sleven. 
Ett slöjdhem är fyllt av slöjdare. 
Hemmet blir besjälat, säger han och 

Ting som blir vackrare med åren och som lappats, 
lagats och vårdats. Hemslöjd bad Jögge Sundqvist 

definiera vad ett slöjdhem är.
Text Liv Blomberg Foto Erik Abel

Hemma hos 
Jögge Sundqvist

lägger till ytterligare en dimension. 
Ett slöjdigt hem kan också vara en 
motvikt till konsumismen. 

– Det visar att det faktiskt går att 
göra saker för hand, att man inte 
nödvändigtvis måste köpa allt som 
ska användas i vardagen.

kanske är jögge  Sundqvist 
idag den slöjdare i Sverige som flest 
känner till. Han har både under-
visat mycket och sommarpratat  
i radio. Men Kasamark är baslägret. 
Det är här han bor och slöjdar på 
heltid i verkstaden som ligger i en 
länga bredvid bostadshuset.

Oftast blir det bruksföremål av 
trä på beställning eller till försälj-
ning. Men utöver det gör han offent-
liga utsmyckningar och större verk. 

Överraskande nog har arbetet 
med att renovera västerbotten- 
gården kommit att spela roll för att  
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– Den röda näverasken av Anna Hansson  
har en magisk tillverkningsdetalj, säger Jögge. 
– Remsor av näver har hettats upp tills de bli-
vit som gummiband och spänts över lintråds-
sömmen. Hartserna i nävret har blivit som lim.
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han vågat ge sig på större arbeten, 
säger han. När Jögge och hustrun 
Nina köpte gården 1992 hade den 
stått tom sedan 1960-talet och hade 
varken vatten, el eller avlopp.

– Jag hade inga kunskaper om 
hur man gör byggnader, panelar, 
lägger golv och tak. Jag hade jobbat 
med mindre slöjd innan; skedar, 
skålar, skåp och pallar. Jag var  
jättegrön och oerfaren och fick låna 
böcker, läsa på och fråga folk. Det 
var en nyttig erfarenhet som fak-
tiskt bidrog till att jag kom över 
tröskeln och vågade jobba med  
större föremål i framtiden.

Att de hittat hem visste de på en 
gång.

– Det var ganska unikt att hitta 
en orörd västerbottengård så nära 

Umeå på 1990-talet. Och läget uppe 
på en höjd… Vi föll direkt! Vi satt  
i bilen och hade tittat en minut, när 
Nina sa: »Här ska jag bo!«

Idag genomsyras hela huset av 
familjens kärlek till traditionella 
tekniker och naturmaterial, från 
golvens furuplankor till tredings-
taket, de många slöjdade föremålen 
och inredningsdetaljerna. Men då, 
1992, var huset inte i skick att ta 
emot en familj med en pigg två-
åring, så först flyttade de in i ett 
mindre hus på tomten som hade  
viss modern standard. Därpå tog  
de sig an huvudbyggnaden.

– Vi renoverade huset under fem 
år, med skral ekonomi och stor egen-
insats och mottot var att ta tillvara 
på så mycket som möjligt, säger  

Jögge Sundqvist och beskriver hur 
lister, fönster och paneler skrapades 
och målades om. Hål i timmerväg-
gen lappades igen och han tog ner 
innertakets brädor och hyvlade om 
dem i not och spont. Även teglet i 
bakugnens murstock rengjordes 
från puts och murbruk för att kunna 
återanvändas.

Han säger skämtsamt att de myn-
tade begreppet »allmogeböj« när de 
lät bli att räta upp husets skeva väg-
gar för att behålla dess karaktär. 
Samtidigt skulle det bli ett modernt 
hem med bekvämligheter som toa-
lett, el och värme. 

– Det var jättesvårt att få in vär-
men. Element, el och utanpåliggan-
de rör skulle se fult ut, berättar  
Jögge. 

»Jag var jättegrön och oerfaren och fick låna böcker, läsa på och fråga folk.  
Det var en nyttig erfarenhet som faktiskt bidrog till att jag kom över tröskeln  

och vågade jobba med större föremål i framtiden.«

– Vi har försökt återställa huset  
så mycket som möjligt, men vid 

entrén ville vi ösa på med utsmyck-
ning, snickarglädje och folkkonst, 

säger Jögge.
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När Jögge skapade 
alla vred och lås- 
anordningar till 
kökets skåp och 

luckor, krävdes en 
hel del experimen-

terande.

Jögge i verkstaden 
som ligger i en länga 

några steg från 
bostadshuset.  
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Lösningen blev att installera 
bergvärme, gjuta en golvplatta med 
värmeslingor, isolera huset på insi-
dan och dra rör och elledningar bak-
om isoleringen. 

– I övrigt tog vi vara på allt, även 
om det var skadat. Vi har lagat och 
fräschat upp det bara. Men vi la in 
ett nytt golv på övervåningen, för 
där fanns inget. 

Golvet gjorde Jögge Sundqvist 
själv. Hos en granne fällde han 15 
»extremt rakvuxna« furor som han 
sågade upp på plats i skogen med en 
solosåg. Sedan bar han planken till 
vägen och körde hem dem med 
traktor. Bräderna torkade i två år 
innan de hyvlades, fick not och 
spont och lades in på övervåningen. 

– Jag var väldigt noggrann med 
att de skulle vara rakvuxna för att de 
inte skulle slå sig. Jag gick länge i 
skogen och valde. Nu är jag jävligt 
nöjd, golvet har inte slagit sig alls, 
trots att det rör sig varje vår och höst 
på grund av ändrad luftfuktighet.

huset byggdes  ursprungligen 
1824, och helt och hållet i trä. Men 
gammaldags anor och estetik kan 
inte vara förutsättning för att ett 
hem ska vara slöjdigt, menar Jögge 
Sundqvist.

– Man kan ju bo i en betonglägen-
het och inreda med slöjd. De hand-
gjorda föremålen gör något med ett 
hem oavsett vad det är för bostad.

– Det blir en skön spänning mel-
lan två uttryck. Och man lever ju  
i sin tid, med den teknik som finns. 
Det får inte bli nörderi.

På gården i Kasamark är emeller-
tid tekniken ofta väl dold bakom 
luckor och väggar.

– Kyl och frys är integrerade som 

det så fint heter, säger Jögge och ser 
sig om i det stora kök som tillsam-
mans med förstuga och sal ligger på 
nedre botten. 

I köket går färgerna i varmt rött 
och svalt blågrönt. Köksinredning-
en är gjord av möbelsnickaren Peter 
Karlsson i Robertsfors – av kvarter-
sågad kärnfuru. Det är en sågteknik 
som ger brädorna stående årsringar, 
något som motverkar rörelser i trä-
et. Virket blir mindre benäget att slå 
sig när det torkar eller luftfuktighe-
ten skiftar. Skåp och luckor formgav 
Nina och Jögge tillsammans. 

– Förlagan är ett gammalt vägg-
skåp från Vilhelminatrakten som 
har formmässiga anor från 1600- 
talet med breda sidostycken runt de 
plana luckspeglarna, säger Jögge.

kökets många redskap  och 
prylar slukas av en stor köpmans-
disk med lådor. Där ligger bestick 
och hushållsredskap, bakgrejer och 
kryddor, alla sjutton lådor har ett 
inskuret nummer så det blir lätt  
att hitta.

Köpmansdisken levererades av 
Peter Karlsson som trästycken i 
sann Ikeastil. Jögge fogade samman 
lådorna med halvförtäckt zinkning.  

– Och så gjorde jag alla knoppar. 
Det var en underbar sommar, ung-
arna var små och vi åkte ständigt till 
badstranden. Varje gång hade jag 
med mig knoppar som jag täljde. 
Jag prövade flera modeller innan 
jag hittade den jag var nöjd med; 
skön att ta i och stark, berättar  
Jögge och fortsätter entusiastiskt: 

– Det är vansinnigt roligt att tälja 
knoppar, man vill inte sluta när man 
börjat, det var en stor glädje att göra 
dem. Det blev faktiskt så att jag 

»Gammaldags anor och estetik kan inte vara förutsättning för att ett hem  
ska vara slöjdigt. Man kan ju bo i en betonglägenhet och inreda med slöjd.  

De handgjorda föremålen gör något med ett hem oavsett vad det är för bostad.«

utvecklade ett nytt täljgrepp, det 
korslagda tumgreppet. Jag fick till 
och med lära min pappa Wille 
Sundqvist det, säger han och tilläg-
ger med ett skratt:

– Det är jag lite stolt över. Att ha 
kommit på åtminstone ett nytt tälj-
grepp! 

 
nu har familjen  Sundqvist-
Lindelöf bott i västerbottensgården 
sedan 1997 och barnen är utflugna. 
Men arbetet tar inte slut. Som med 
alla hus finns det alltid saker att 
göra, laga och reparera. 

– Mycket har nötts ner, men det 
gillar vi. Inredningen har fått pati-
na, säger Jögge och tar köksluckor-
na som exempel. De målades för 
över tjugo år sedan med konstnärs-
oljefärg blandad med en liten 
mängd alkydförstärkt linoljefärg 
från golvfärgen för att få fram den 
gråblå kulören.

– Den vackra nötningen som bli-
vit, där furan lyser igenom… Jag 
älskar att det syns att det är använt 
och brukat, utbrister han och fun-
derar kring dagens vana att ofta 
byta ut och renovera fullt fungeran-
de kök. 

– Moderna fabrikstillverkade 
köksinredningar nöts inte vackert, 
istället ser de gamla och billiga ut. 
Just att materialen inte ser vackra  
ut efter tio år tror jag är en av anled-
ningarna till att folk byter kök så 
hysteriskt idag.

Han ser sig om i sitt eget.
– Men slöjdade möbler av natur-

material går att skura av och stryka 
med ny färg, så är de lika fräscha 
igen. Det är ju en del i slöjdtänket, 
att tingen ska hålla. Helst i hundra 
år.
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TILL SAKEN

DET ÄR SERVERAT!
Hacka, laga, bjuda, äta. Slöjden trivs i köket.

Urval Malin Vessby   
Foto Anders Qwarnström

SLEVA UPP, SLEVA IN
En björkrisvisp gjord på vårkanten kommer från Firma 

G Rundgren och går för 75 kr på Svensk Hemslöjd.  
Där säljs också Ola Lings svarvade skål, 3990 kr, samt 

Birgitta Bengtsson Björks virkade, prickiga gryt-
lapp, 175 kr. Även tabletten från Växbo Lin, 565 kr, kan 
införskaffas i samma butik. Salladsbesticken i oljad 
björk har Mattias Höög täljt och de köps på Sörm-

lands museum för 1295 kr paret. Måltiden äts på tallrik 
av Kina Björklund, 300 kr, med skedar av Pia Ulfen-

dahl, 125 kr liten, 245 kr stor. Pia har även gjort koppen 
med fat, 375 kr, medan Helena Andersson drejat den 
öronlösa tekoppen, 300 kr. Allt säljs på Konsthantver-
karna. Den röd- och svartrandiga grytlappen är virkad 

av Annkristin Hult, 140 kr/st hos Tyllra.
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TILL SAKEN

SKARPT JOBBAT
Smeden Kristofer Åberg står bakom kock-
kniv ett och tre i raden. Den första har tim-

mersågsklingor som utgångsmaterial i kniv-
bladet, 2200 kr. Kniv nummer tre, med ett 
unikt mönstervällt blad, är smidd helt för 

hand av återvunnet stål från en jordbruks-
maskin som användes på 1800-talet på den 
gård där smedjan nu ligger, 4450 kr. Bägge 

köps direkt av Kristofer. Den andra och fem-
te kökskniven i paraden säljs av Sörmlands 
museum för 1625 kr respektive 2125 kr. De 
knivarna har Simon Svennberg slöjdat 
skaften på och formgivit, Vesa Saare- 

lainen har smitt bladen. Kniv nummer fyra är 
en halvhornskniv gjord av Helge Sunna, 
med fodral av renhorn och renskinn. Pris 

3500 kr på Svensk Hemslöjd. Använd  
förslagsvis knivarna mot en skärbräda av  

Mette Handler, 245 kr, Sörmlands museum.

Adresser
Floda Hemslöjd, Stora vägen 36, Dala-Floda, tel. 0241-220 11,  

www.flodahemslojd.se
Konsthantverkarna, Södermalmstorg 4, Stockholm,  

tel. 08-611 03 70,  
www.konsthantverkarna.se

Kristofer Åberg, Järnet i Elden, Ängshagen , Älmhult 57, St Olof,  
tel. 0761- 66 82 24,  

www.jarnetielden.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
Tyllra, Att. Annkristin Hult, Milstensvägen 11, Norrtälje,  

info@tyllra.se 

SKRYTLAPP 
ELLER GRYTLAPP? 

Den som vill brodera påsöm kan köpa 
materialsatsen till en grytlapp från Floda 
Hemslöjd för 210 kr. Då ingår en klädes-
ruta med blommorna ditritade, garn, nål 
och skiss på färdigt broderi. Kantband 

och bakstycke ingår ej eftersom broderiet 
ofta används också i andra sammanhang, 
som till väskor eller kuddar. Den te-sugne 
kan servera teet ur en tekanna av Jonas 
Lindholm, 2400 kr, och dricka det i hans 

muggar för 350 kr/st. Keramiken finns  
på Konsthantverkarna.
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gardinmakarmästaren  Monica Segerström står 
vid det stora bordet i en verkstad på Lidingö utanför 
Stockholm och medan saxen med ett bestämt frasande 
skär genom ett stadigt bomullstyg med brandgult zebra-
mönster, beskriver hon hur gardinbeställningarna för-
ändrats under hennes år som yrkesverksam. Hand i hand 
med arkitekturens, modets och samhällets utveckling har 
snitt och modeller kommit och gått. 

Hon nickar mot en bal med linnetyg. Just nu gäller de 
flesta av hennes beställningar långa raka gardiner som ska 
hänga längs med jättefönster i hus som byggts på senare år.

– Först tror de som bor där att de ska leva utan gardi-
ner. Men efter ett tag känner de att de behöver kunna 
skärma av solen och insynen, och dessutom dämpar ju 
tyger höga ljud som det blir gott om i en öppen plan- 
lösning, säger Monica Segerström.

Just den här varma sommardagen jobbar hon med  
en hissgardin och matchande kuddar. 

– Idag vill de flesta av mina kunder ha hela, enkla, 
enfärgade våder, helst i linne. Inga rundbågar, snörmake-
rier, sidspetsar eller kappor. Jag gör nästan inga kappor 
överhuvudtaget just nu! Kappor krymper upplevelsen av 
fönster och rum, och det idealet gäller inte för stunden. 

Men man har givetvis den gardinmodell man vill eller 
lever helt gardinfritt. Ändå går det att se strömningar  
i gardinval över tid. Efter ett par decennier i yrket har 
Monica Segerström sett stilarna komma och gå. Ta kun-
dernas val på 1990-talet till exempel. 

– Då var det blommigt och mönstrat som gällde. Gar-
dinerna fick gärna gå in över fönstret och ljuset utifrån 
var inte prioriterat. Det viktigaste var att ha det mysigt 
och ombonat. Idag är de mest eftertraktade gardinerna 
istället monterade uppe vid taket och går ända ner till gol-
vet. De hänger dessutom vid sidan av glaset istället för att 
överlappa det. Syftet är att få fönstret att kännas större 
och rummet högre. 

Med fackmässiga ord kallas det tyg som är avsett för 
ena sidan av ett fönster för våd och den textilmängd som 
behövs för ett helt fönster heter luft. Får Monica Seger-
ström råda, ska varje våd bestå av minst en och en halv, 
gärna två 150-centimeters bredder. 

– Det ska vara rikligt med tyg! Ibland tänker folk att 
150 centimeter borde räcka till två gardiner. Men det blir 
väldigt smala sådana. Det ser tarmigt ut, säger hon och 
kommer in på omvärldens syn på hennes arbete. Också 
den har förändrats över tid.

– När jag började min yrkesbana på 1990-talet var det 
fortfarande många kunder som själva kunde sy men inte 
ansåg sig ha tid. Sådana kunder ville helst inte betala så 
mycket för mitt hantverk. 

Sedan dess har »expertsamhälle« blivit ett allt vanliga-
re ord för att beskriva samtiden. Fler och fler vänder sig 
till proffs inom områden som förr sköttes av hantverks-
kunniga hemmavid, om det så handlar om att sy om och 
laga kläder, reparera cyklar eller att sy, arrangera och 
montera gardiner. Numera behöver Monica Segerström 
sällan diskutera priser.

– Dagens ungdomar är vana vid att ta hjälp och de vet 
att de måste betala för de tjänster som de utnyttjar, säger 
hon och gör en paus. 

– Dessutom kan de inte sy.
 

det kan ha varit  Filip V i Frankrike som var först 
med gardiner. Till hans kröning 1316 ska gardiner i bom-
ull och silke ha vävts till fyra slottsfönster. Till Sverige 
nådde nymodigheten först flera hundra år senare. Örebro 
slott lär ha prytts med fyra fönsterförhängen år 1617 och 
blåa, röda och svarta gardiner i tuskaftsvävd lärft och 
kamgarnstyget rask omnämns i en bouppteckning efter 
Ebba Brahe 1674. 

Men egentligen var det inte förrän på 1700-talet som 
gardiner slog igenom på svenska slott och herresäten. 

Kappor, längder och draperingar. Mode, arkitektur och samhällets förändring. 
Visa mig din gardin och jag ska säga dig vem du är.

Text Malin Vessby  Foto Ylva Sundgren och Anna Hållams

GRANNARNAS  
GARDINER 
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– Det ska vara rikligt med 
tyg, annars ser det tarmigt 
ut, säger gardinmakarmäs-
taren Monica Segerström. 

Hon har sett trender  
komma och gå. År 2020 

köper kunderna ofta raka 
våder av linne.
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– Sovrumsgardinen var 
kul och enkel att börja 
med, säger Sara Kånå-

hols. Vävnotorna hittade 
hon i boken »Vävning«  
av Märta Brodén och  

Signild Wiklund. 

– Inte enbart tapeter, lister och val 
av målarfärg skapar känslan av en 
viss tidsålder, säger Sara Kånå-

hols, som skulle vilja att fler  
i byggnadsvårdskretsar intresse-

rade sig för gamla textilier. 
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Monica Hallén vet. Före pensionen var hon vävlärare på 
slöjdskolan Sätergläntan. Dessutom har hon jobbat med 
gardiner till anrika Gunnebo slott. Snabbt sätter hon ord 
på en typisk slottsgardin från svenskt 1700-tal:

–Tänk gustavianskt. En liten tunn kappa upptill och 
smala ljusa bomullsvåder på var sida om fönstret, kanske 
ett band runt dem. Det skulle vara enkelt. Riket var inte i så 
bra form under 1700-talet, det syntes i den avskalade stilen. 

Gardinutvecklingen verkar alltid ha följt en pendelrö-
relse från enkelt till avancerat, från raka våder till konst-
fulla draperingar och tillbaka till enkelt igen. Med empi-
ren i början av 1800-talet kom enorma uppsättningar, 
veck, tofsar och tunga tyger, gärna siden. 

– Det var fantastiska kreationer! Man draperade både 
uppåt och nedåt, hit och dit, säger Monica Hallén. 

Också att det länge var tapetserare som stod för gar-
dinarrangemangen har påverkat de snitt som varit inne 
genom åren. Än idag är faktiskt gardinmakare nära knut-
na till tapetseraryrket som undergrupp inom Sveriges 
Tapetserarmästare. 

Monica Hallén kommer in på det sena 1800-talets 
borgerliga hem, då klänningarna var tunga och hellånga 
och bordsdukar gick hela vägen ner till golvet. Inte bara 
möbelformgivning och arkitektur har inspirerat gardin-
makare. Även klädmodet har gått hand i hand med gardi-
ners snitt under århundradena.

– Det var mycket tyg, släpande heltäckande gardiner 
och stora tunga material. Tänk Fanny och Alexander, 
hela hemmen skulle vara ombonade, säger hon, även  
om hon själv aldrig, vävlärare till trots, satt upp gardiner 
i sina hem. Hon skrattar till lite och förklarar raskt.

– Jag har haft förmånen att bo med vackra fönster. 
 

men gardinernas vara  eller inte vara har också 
handlat om ekonomi och klass. I 1700-talets bondehem 
sågs inga gardiner alls. Det skulle dröja ytterligare minst 
hundra år. Tyg var länge en dyrbarhet och vävdes till 
nödvändigheter, inte till extravaganser. Men med indu-
strialismen kom förändringen. Tillgången på färdigspun-
net garn ökade och priserna sjönk. 

– Kringresande gårdfarihandlare i kombination med 
industrispunnen bomull gjorde att också landsbygdsbor 
fick tillgång till bomull att väva med i slutet av 1800-talet. 
Bomullstråden var dessutom lättjobbad. Under samma 
tid spreds mönster och vävnotor, förklarar Monica Hal-
lén och målar upp en bild av glest vävda gardiner som 
silar ljuset, ofta i tekniken myggtjäll. 

Bondehemmens kvinnor var också vana väverskor.
– Det gäller att ha en jämn rytm i vävandet eftersom 

allt syns där det hänger framför fönstret. Dessutom måste 
man vara bepansrad med uthållighet eftersom det går åt 
många meter till gardiner, säger hon med ett leende.

Att gardinerna så småningom spred sig i samhället 
hänger även ihop med husens användning och utveck-
ling. Dit hör finrummens tillkomst. I slutet av 1800-talet 
fick allt fler ett rum eller en sal som mest stod kall och tom 
på människor men som skulle vara elegant. Där var det 
inte smutsigt och inrökt som i köket – och lämpat för gar-
diner. Med tiden kom sedan järnspisar, bättre rökgångar 
och drägligare levnadsvillkor, och med ens letade sig gar-
dinerna också ut i köksregionerna. 

Vad gäller snitten verkar de gamla bondehemmens 
gardiner ha liknat varandra över hela landet. Monica 
Hallén misstänker att det är ett av skälen till att så få av 
dem beskrivs i uppteckningar från förr. Att leta efter sär-
präglade textila uttryck som går att knyta till en viss  
region eller plats, har ju hört till det som lockat forskare 
mest genom åren.

– Det är som med trasmattorna. Inte heller de hade 
lokala särdrag, så det var ingen som brydde sig om att 
teckna ner hur de såg ut! 

 
att gardinforskningen varit så gott som obe-
fintlig kan också konst- och kulturvetaren Kerstin Lind 
skriva under på, trots att hon själv bidragit med några 
pusselbitar.

I början av 2000-talet arbetade hon på Upplands-
museet där hon ledde verksamheten vid Disagården, ett 
friluftsmuseum som visar upp livet på den uppländska 
landsbygden före industrialismens genombrott. När gar-
dinerna behövde förnyas lyckades hon inte hitta underlag 
för hur de borde se ut. Men är man noggrann så är man. 
Kerstin Lind bestämde sig för att skaffa fakta på egen 
hand och skrev en D-uppsats i Textilvetenskap. 

– Det blev till att plocka lite här och lite där, att titta på 
bildkonst och läsa bouppteckningar, säger hon men rus-
kar samtidigt lite på sig inför uppsatsen, det var så länge 
sedan och har runnit betydligt mer avancerat forsknings-
vatten under hennes broar sedan dess. Idag är hon i slut-
fasen av ett avhandlingsarbete inom ett helt annat områ-
de. Ändå minns hon modellerna på det fåtal gardiner som 
hon stötte på från 1820-talet och framåt, när de blev fler,  
i förindustriella bondehem i Mälardalen. 

– Det var ljusa halvgardiner på nedre delen av fönstren 

»Det gäller att ha en jämn rytm i vävandet eftersom allt syns framför fönstret. 
Dessutom måste man vara bepansrad med uthållighet  

eftersom det går åt många meter.«
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och en liten kappa där uppe. Några få ränder och rutor, 
mest i linne men senare också i bomull. Längder hörde till 
ovanligheterna.

Valet av ljusa tyger hade sina skäl. Ett var att främja 
luft och ljus, ett annat att det var billigare att slippa färga 
in så mycket garn. Men vävläraren Monica Hallén påpe-
kar också att textilier som hänger i fönster bleks snabbt, 
och att den medvetna som vill att gardinerna ska vara 
länge därför väljer ljusa tyger. 

Också att välja linne är smart.
– Bomull och lin tål sol och värme bättre än ull, som 

snabbt blir skör. Linnet klarar sig bäst. Men tyger förstörs 
ändå fort. Tänk på ödehus, där solljuset gjort att kvar-
lämnade gardiner ofta hänger i sköra trasor. 

i  skedstad på östra öland  vinkar handväver-
skan Sara Kånåhols från ett öppet fönster. De vita skira 
gardiner som hon vävt i bomull- och lingarn fladdrar lätt  
i vinden. Om det är någon som intresserat sig för gardiner 
just i ödehus, så är det hon. I somras fick hon pengar från 
Nämnden för hemslöjdsfrågor för att undersöka och 
dokumentera gardiner som hänger kvar i övergivna 
byggnader i Småland och på Öland – och att dra igång en 
kampanj på sociala medier som har med det att göra. 

– Jag tror att jag kommer hitta en del tyll, en del blekta 
och tryckta gardiner, en del vävda… Men egentligen är 
mitt långsiktiga mål att öka medvetenheten om att textili-
er har ett värde, säger hon och konstaterar krasst att väl-
digt få kan sin textilhistoria. 

Sara Kånåhols vill skriva in den förbisedda gardinen  
i historien igen. 

– Jag och min sambo hänger mycket i byggnadsvårds-
kretsar. Men inte ens där behandlas textilier som likvärdi-
ga med annat hantverk. Det läggs mycket möda på att få 
tidstypiska lister eller tapeter, men det är betydligt mindre 
vanligt att ta tillvara och kanske låta väva upp en kopia 
av en gammal gardin eller av ett tyg som suttit på en viss 
soffa, trots att ursprungstyger kan förstärka en känsla av 
tidstypiskhet på samma vis som tapeter eller lister. 

Ointresset säger något om textiliers status. Själv har 
hon arbetat professionellt som handvävare sedan 2017 
med ett specialintresse för historiska textilier, och hon vet 
hur svårt det är att få ordentligt betalt för sitt hantverk. 
En snickare har betydligt lättare att ta betalt för kunskap, 
arbetstimmar och material.

Hon fingrar lite på gardinen. Valet av bindning, kvali-
tet och uppsättning är baserat på gamla vävnotor fynda-

de i en bok från 1927. Under förarbetet analyserade hon 
också gamla foton på gardiner som hon hittade på Digi-
talt museum. 

– På några av bilderna är hela familjer fotograferade 
inomhus framför fönster där gardinerna hänger synliga. 
Det är alltså där de valt att låta fotografera sig! Som om de 
var stolta över just fönstren och gardinerna. De värdering-
arna skulle jag gärna se igen. Att textilier uppvärderas.

Sara Kånåhols understryker att det händer något i ett 
hem när gardiner kommer upp.

– Fönstren är ju husets ögon säger man ibland. För mig 
blir ett hus bebott så snart det fått gardiner. Med ens har 
man också fört in sin egen stil.

Hon tystnar lite och funderar.
– Gardiner dämpar ljus och ljud. Men de står också  

för något estetiskt och dekorativt som markerar status 
och säger något om vad och vem man är. Eftersom de 
syns både utifrån och inifrån och nästan fungerar som  
en skarv mellan ute och inne, visar man ju upp dem för 
offentligheten och för okända människor. Och det blir 
nästan som att man lämnar kvar en bit av sig själv om 
man lämnar dem vid flytt. Kanske är det därför som öde-
hus känns extra övergivna om gardiner hänger kvar slit-
na, blekta och trasiga.
 
huset som hon och familjen  bor i flyttades till 
nuvarande plats år 1890 men när det ursprungligen 
byggdes vet de inte. Själva kom de med sitt pick och pack 
2017. Det var inte ett ödehus i egentlig bemärkelse när 
de övertog det, men det var ett hus där tiden stått så gott 
som stilla sedan 1950-talet. 

– Vi köpte det med alla inventarier kvar. Det var lite 
som att få en egen loppis, säger hon och ler. 

I fönstren, till exempel, hängde raka bomullsgardiner 
med tryckta mönster. Tryckta gardiner slog igenom just  
i slutet av 1950-talet då färgstarka screentryck konkurre-
rade ut ljust vävda gardiner med enstaka ränder och 
rutor. Men det var först i vintras som Sara Kånåhols drog 
på gardinvarp i vävstolen. Hela tiden resonerade hon lite 
som gamla tiders landsbygdsbor.

– Att jag valde vita, skira gardiner handlar inte bara 
om att anpassa mig efter något tidstypiskt. Det har också 
med hållbarhet att göra. Något som redan är blekt åldras 
fint, säger hon glatt. 

Hon petar in våden som fladdrat ut lite väl långt och 
drar försiktigt igen fönstret.

– De här gardinerna kommer att hålla över tid.

»Det blir nästan som att man lämnar kvar en bit av sig själv om man lämnar dem 
vid flytt. Kanske är det därför som ödehus känns extra övergivna om gardiner 

hänger kvar slitna, blekta och trasiga.«
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– Tänk att en liten över- 
hoppad bindepunkt och  

några överhoppade rör kan ge  
en så stor effekt på det vävda. De 
här myggtjällsgardinerna släpper 
in ljus och skärmar av på samma 

gång, säger Sara Kånåhols.
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En skrotad bokhylla, ett fyndat bord och däcken från källarförrådet.  
Nu kan Louise Tellmo och Mario Andrade kroka hemmet på cykeln och dra. 

Text Malin Vessby  Foto Louise Tellmo, Mario Andrade

FRIHETSKÄNSLA

louise tellmo låter glad  
på rösten.

– Först tänkte jag att folk kanske 
skulle tycka att vi hade tappat det 
helt, att vi var knäppa när vi kom 
cyklande med den här trailern efter 
cykeln. Istället blev det tvärt om!  
På Facebook har ett inlägg om vår 
kärra lajkats mer än 30 000 gånger 
och folk hör av sig, frågar efter rit-
ningar och vill veta hur vi byggt, 
berättar hon.

det var när  samhället stängdes 
ner i början av coronapandemin 
som Louise och hennes man Mario 

Andrade börja bygga. De bor på 
landet utanför Oslo och behövde 
något att fylla dagarna med. Idén 
om cykelkärran hade de burit med 
sig ett tag. 

Till historien hör att de är erfarna 
cyklare. Genom åren har det bland 
annat blivit långturer hela vägen  
ner i Europa. 

– Men det har hänt att det har 
varit riktigt dåligt väder. Och det är 
inte alltid så kul att sätta upp tält  
i ösregn. Ibland har vi tagit in på 
hotell bara för att få allt torrt. Så vi 
började tänka på en trailer. Med en 
sådan behöver man inte boka boende 

och kan stanna snabbt om det börjar 
regna eller om man behöver vila. 
 
idag finns det  företag  som 
använder cykelsläp och föräldrar 
skjutsar småbarn i cykeldragna 
vagnar. Än mer inspiration hittade 
Louise och Mario på nätet. Det 
visade sig vara ganska vanligt med 
cykeltrailers i plast. Men någon  
i Göteborg hade också byggt en 
i plywood. Det blev startskottet. 
Därifrån improviserade de vidare.

– Vi hade ju en massa restmaterial 
i källaren! 

Hela cykelhusvagnen är byggd 

Kolla bromsarna på cykeln  
innan du kör, tipsar Mario 

Andrade och Louise Tellmo. 
Med en tung trailer i hasorna 
blir farten lätt överraskande  

hög i nedförsbackar.
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»Det visade sig vara  
ganska vanligt med  
cykeltrailers i plast.  

Men någon i Göteborg 
hade också byggt en  
i plywood. Det blev  

startskottet.«

av återbrukat material. Stommen 
gjorde de av tre furubokhyllor från 
källarförrådet och ett gratis var-
dagsrumsbord av furu som de tril-
lade över på norska Blocket. Två 
sparade gamla däck från en moun-
tainbike kom också till nytta. Bak-
sidan på bokhyllorna, som bestod 
av pärlspont, blev vagnens tunna, 
lätta väggar.  

– Det enda vi har köpt är skruv 
och båtlack för ungefär 200 kronor. 
 
mario har jobbat en stor del 
av sitt vuxna liv med att bygga hus  
i Panama och är erfaren snickare. 
Men Louise Tellmo menar att det 
antagligen hade gått ändå, även 
utan hans yrkeskunnande.

– Visserligen har han mer kunskap 
men det var lätt även för mig, säger 
Louise som ursprungligen kommer 
från Sverige och till vardags jobbar 
som undersköterska.

Den färdiga vagnen rymmer en 
skumgummimadrass som är 1,05 
meter bred och 1,90 lång, »precis så 
att man kan ligga två«. 

– Jag var lite orolig för att det skul-
le kännas trångt. Men det gör det 
inte. Det är koja-känsla! 

Precis som i en husvagn, ryms 
också mer än en säng. Ovanför föt-
terna har de byggt en hylla som blir 
till kök när en lucka öppnas uti-
från. Där står gasspisen. När kär-
ran är parkerad kan en annan 

lucka bli bänk att förbereda maten 
på. Två små fönster går att öppna 
för vädring och i innertaket har de 
borrat fast locken till ett par glas-
burkar, skruvat fast burkarna i 
locken och stoppat ner batterilam-
por till belysning. Dessutom ryms 
en minigarderob med plats för det 
allra viktigaste. 

I oinrett skick väger kärran drygt 
sextio kilo.

Och, ja, Mario och Louise har 
både cyklat med och sovit i sin  
trailer. Det går bra.

– Det är en sådan frihetskänsla. 
Men det blir lite jobbigt att cykla 
uppför backar efter ett tag. 

Så det finns utvecklingspotential. 
Nu funderar de på att skaffa sol-
celler till kärrans tak för att kunna 
ladda mobilen under turerna.  
Men först i kön står ett annat  
projekt. Att bygga om en cykel  
till elcykel. 

Kärran är invigd. Här finns 
plats för det mest nödvändiga. 
Kanske får trailern också sol-

celler om ett tag, för att  
mobiler ska kunna laddas.



54 Hemslöjd 5 · 2020

Huset är  
präglat av  
olika tids- 

epoker, från 
1700-tal till 

1900-tal.
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Sytråd, ölburksplåt och minutiös hantverkskunskap. Med förstoringsglaset  
nära till hands krymper Gunilla Eklundh den verkliga världen.  

Kommer hon någonsin bli färdig? 
Text Anna Liljemalm  Foto Jesper Klementsson

YTTEPYTTE

det är som taget ur ett kostym-
drama. Från taket hänger tidsenliga 
kristallkronor. Rummen värms upp 
med kakelugnar och på ett brickbord 
står whisky i en kristallkaraff. Flådi-
ga klänningar hänger på galgar och  
i biblioteket pryds en av väggarna av 
ett uppstoppat hjorthuvud. När som 
helst kan familjen Crawley från brit-
tiska tv-serien Downton Abbey göra 
entré i salongen. Eller kanske Eliza-
beth Bennet och Mr Darcy från 
Stolthet och fördom.

Gunilla Eklundh har skapat dock-
skåpens motsvarighet till Rolls-Roy-
ce. Det är 130 centimeter högt, har 
fyra våningar och femton rum. 
Genom åren har hon möblerat det 
med miniversioner av allt från ljus-
stakar till skrin, byråer och tavlor.  
Ju fler detaljer desto bättre. Varje 
möbel och varje matta finns dessut-
om i verkligheten och är noggrant 
mätt och förminskad till skala 1:12.

– Jag har till exempel en persisk 
matta hemma som jag har kopierat. 
Då har jag legat här på golvet och 
ritat av den och sedan sytt med kors-
stygn på aidaväv. Jag har också vävt 
trasmattor på en enkel hemmagjord 
vävram med varp av sytråd. Det 
måste vara riktigt tunt! Just mattor 
tar evigheters evigheter. De tar flera 
veckor att väva, men det gör ingen-
ting för jag är pensionär sedan länge, 
säger Gunilla Eklundh.

Huset har både stuprör, åskledare 
och skorsten. Det sitter till och med 
haspar på alla fönster. Det är inte tal 
om något fusk. Lådorna i samtliga 

byråer är utdragbara. I husets sju 
sängar ligger madrass, underlakan, 
spetslakan med monogram, kudde 
med örngott, lapptäcke och överkast.

– Det är inget som syns, men jag 
vet att det är perfekt där under, säger 
Gunilla Eklundh.

ryms allt från bibliotek till spelrum 
och sovrum. Våningarna har inred-
ning från olika historiska epoker, 
från 1700-tal till 1900-tal.

– Nu ska du få höra en industri-
hemlighet. Jag har gjort tak, balkong-
räcken, ljusstakar och allt möjligt av 
ölburksplåt. Om man öppnar och 
plattar till en ölburk får man en rek-
tangel på tjugo gånger trettio centime-
ter. Det är ett väldigt bra material! Det 
tunna aluminiumet går att böja och 
bocka, men man får bara en chans. 
Gör man fel får man börja om. Sedan 
klipper jag med en liten fin sax. Om 
jag behöver en tjock bit går det fint att 
limma ihop två ölburkar, säger hon.

Kniven är det viktigaste verk-
tyget. Hon använder en mattkniv 
med utbytbara blad och det går åt en 
hel del knivblad eftersom de hela 
tiden måste vara vassa. Hon blandar 
alla färger själv.

– När jag gör allmogegrejer och 
gustavianska möbler så målar jag 
med filmjölk. Då tar jag bara lite fil-
mjölk från kylen och blandar med 
pigment i olika nyanser. Det är en 
väldigt miljövänlig färg. Sen brukar 
jag lägga lite antikvax utanpå för  
att få en len och fin finish, säger hon. 

Idag är Gunilla Eklundh känd  
i miniatyrsammanhang. Själv beskri-
ver hon sig som hemslöjdsnörd och 
hon har testat »allt utom knyppling«. 
Som barn fick både hon och hennes 
syster tidigt lära sig att sticka. Redan 
som tolvåring testade hon miniatyr-
tillverkning och gjorde kopior av  
skolan och sommarstugan.

Hon har till och med gjort ett spel-
bord i rokoko med vändbar bords-
skiva. På ena sidan syns ett schack-
spel i pytteformat. På andra sidan är 
bordsskivan filtad och förberedd för 
kortspel.

Inspirationen kommer till stor del 
från de välbärgade patriciervillorna  
i Olympiaområdet i Helsingborg, 
bara hundra meter från Gunillas 
hem. Där är husen så rejäla att 
många har byggts om till flerfamiljs-
hus på senare år. 

Men Gunilla Eklundhs dockhus 
är för nio personer. Hushållerskan 
huserar på första våningen. På fjärde 
våningen bor barnen. Däremellan 

»Det är inte tal om något 
fusk. I husets sju sängar 
ligger madrass, under-
lakan, spetslakan med 
monogram, kudde med 
örngott, lapptäcke och 
överkast. ›Det är inget 
som syns, men jag vet  

att det är perfekt  
där under.‹ «
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Hela huset är  
elektrifierat. El- 

trådarna är tunna 
som sytråd och det 
finns sammanlagt 

34 ljuskällor i huset.

Gunilla 
Eklundh till-
verkar också 

på beställning. 
En dam i USA 

har till exempel 
specialbeställt 
en hel drös med 

gustavianska 
möbler. 
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»När jag gör allmogegrejer och gustavianska  
möbler så målar jag med filmjölk. Då tar jag bara  
lite filmjölk från kylen och blandar med pigment  
i olika nyanser. Det är en väldigt miljövänlig färg.  

Sen brukar jag lägga lite antikvax utanpå  
för att få en len och fin finish.«

med två stora händer. Till slut har 
jag i alla fall fått till trappräcken och 
en röd matta ovanpå trappstegen 
som hålls fast med mässingspinnar, 
säger hon.

De mest extrema mikrokreatörer-
na skapar i skala 1:144. Då får de 
passa sig för att andas för häftigt. 
Risken är annars överhängande att 
de råkar andas in sitt verk och måste 
börja om från början. Gunilla 
Eklundh skapar uteslutande i 1:12 
som är den internationella skalan för 
miniatyrister. Hon har ställt ut på 
miniatyrmässor i både Sverige och 
utomlands. Sedan många år tillbaka 
säljer hon möbler, ljusstakar och 
annat till svenskar, amerikaner 
och danskar.

– Det är en ganska specialiserad 
klick som sysslar med det här och 
många tröttnar snabbt när de inser 
hur mycket arbete det är. Ingen blir 
profet i sitt eget land. Inte ens i sitt 

eget hem. Ingen av mina släktingar 
är intresserade så det blir nog svårt 
att hitta någon som vill ärva dock-
huset. Det blir kanske ett museum 
som får ta över det, säger hon. 

Vid det här laget är dockhuset så 
gott som fyllt, men samtidigt går det 
alltid att göra ytterligare någon 
möbel, nya krukväxter, ljusstakar, 
skrin, ett eldskydd och …

– Egentligen hade det varit kul att 
göra det där hyreshuset också. Jag 
hade en klar bild av vilka som skulle 
bo där. Det skulle bara vara enrums-
lägenheter och en ensamstående mor 
och en son skulle bo i ett kök och 
hyra ut själva rummet till någon karl 
som de också höll med mat. Kvin-
nans hemarbete skulle vara att tvät-
ta åt folk, så köket skulle vara fullt av 
tvättbaljor och sonen skulle hålla på 
med något legoarbete av något slag, 
men nej. Det får vara. Det huset får 
någon annan göra.

– Jag har kvar en liten villa som 
jag gjorde av papper, tejp och Karls-
sons klister för nästan sextio år 
sedan. Jag fick faktiskt vara med i 
lokaltidningen med mina alster och 
jag utmärkte mig tydligen på syslöj-
den också. Fröken sa till min mor att 
hon tyckte att jag var en av de dukti-
gaste som hon hade stött på. Jag satt 
alltid hemma och pysslade vid mitt 
skrivbord. Jag var inte så mycket 
med kompisar, jag roade mig själv, 
säger Gunilla Eklundh.

Senare fick hon jobb inom vården 
och kunde ibland ägna sig åt handar-
bete medan patienterna sov. Hon 
stickade och virkade kläder – först 
till sig själv, sedan till sonen och så 
småningom till kollegornas barn. 
Hon sydde lapptäcken, broderade 
gjorde hon också. Till slut var kvoten 
fylld. Hon behövde hitta något annat 
att göra. 

Gunilla Eklundh köpte sig ett litet 
dockskåp och satte i gång. Det blev 
snabbt fullt. Några år längre fram 
ritade hon drömhuset och fick stom-
men tillverkad av en snickare. 1995 
var det färdigt. 25 år senare håller 
hon fortfarande på.

– Jag trodde nog inte att jag skulle 
hålla på så länge, men jag hoppades 
på det. Jag hade ju lagt av med allt 
annat hantverk, säger hon.

Ett tag hade hon också planer på 
att göra ett hyreshus som kontrast. 
Det skulle bli ett fattigmanshus med 
uteslutande enrumslägenheter, men 
de planerna har hon lagt på hyllan. 
Det tar för lång tid.

Just nu håller hon på med en eld-
skärm att ställa framför en kakelugn 
så att det inte slår gnistor ut i rum-
met. Senast i går fick hon slänga allt-
ihop och börja från början. Det är 
minst sagt pyssligt. 

– Jag har rätt så bra tålamod. Inte 
med annat, men med de här grejerna 
har jag det. I mitten av huset finns 
det en trappa och det är ganska svårt 
att tapetsera pyttesmå utrymmen 

För korrekta detaljer 
har hon närgranskat 
golv och möbler på 
olika herresäten.
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från Horns tegelbruk och trycker ut  
i gipsformar. Innan har hon blandat 
leran med en rödbrännande chamot-
terad och fiberrik fabrikslera för att 
minska risken för sprickor. 

– Hornsleran är en jättefin lera 
från istiden med en massa rufs och 
skrufs i sig, små glimmer och bitar, 
säger hon glatt och beskriver den 
andra ugn som hon jobbar med nu, 
som hon gör av 83 handtryckta 
kakel. En unik bjässe med bastant 
form som påminner om 1700-talets 
handbyggda ugnar.

– Inspirerad av stenläggningar och 
gärdesgårdar, säger Annika Svensson.

Ett kakelugnskakel består tradi-
tionellt sett av den glaserade, mönst-
rade eller målade kakelsidan, en  
centimeter tjock. På baksidan har 
Annika fogat fast steget, eller rum-
pen, en ram av lera, där en framtida 
tegelsten ska placeras vid uppsätt-
ningen. I Annikas fall blir det bygg-
tegel från Horns tegelbruk. 

– Det ska vara av bra kvalitet så att 
det går lätt att dela stenen, säger hon.

De mindre ugnarna med två rök-
kanaler sätter hon själv. De stora 
ugnarna däremot, överlämnar hon 
till en kakelugnsmakare. 

en kakelugn är  som en famil-
jemedlem, trivsam, stabil, lite egen 
och kinkig ibland, men med ett 
varmt hjärta under kaklet. Ugnen 
har fris, spjäll, sims, skift och luckor, 
ibland tassar, och går att krama och 
klappa. På samma gång är den en 
värmekälla och en stilhistorisk pri-
madonna eller modernt konstverk.  

annika svensson  handbygger 
en bjässe till kakelugn. Den är tre 
meter hög, en meter bred och nästan 
två och ett halvt ton tung. Det blir ett 
mästerverk, men det är brådis i verk-
staden. Den ligger i ett industriområ-
de i Högsbo, söderut i Göteborg, 
granne med en återvinningsstation, 
Pååls bulldoftande bageri och mc-
klubben Hålliday. Det är här, i ett lite 
stökigt område som snart ska rivas, 
glömmas och byggas över som hennes 
säregna kakelugnsvärld utvecklas. 

Vid det här laget har »Annika-
ugnarna« dykt upp som exotiska 
besökare både hemma och utom-
lands. De är personligheter i en väx-
ande familj av stiliga, lyriska, små-
galna och exklusiva ugnar, utförda  
i hennes konstnärliga språk med spår 
av både jugend och populärkultur. 

De är också exempel på hur fint  
en tradition kan förnyas. 

– Jag är fri konstnär och får 
bestämma själv även om jag så klart 
också anpassar mig efter beställarens 
önskemål. Det är roligt att inte hålla 
sig till en viss stil och det är väldigt 
keramiskt alltihop, konstaterar hon.

– Oftast använder jag traditionella 
Cronstedt och Wrede-rökkanaler.

Systemet uppfanns i Sverige på 
1760-talet och bygger på att varm 
luft cirkulerar och värmer ugnens 
tegelkropp. Rök och luft stiger först 
uppåt, vänder ner igen, vänder sedan 
tillbaka upp och går till slut ut i skor-
stenspipan. Bränsleåtgången minime-
ras. Dessutom styrs förbränningen 
med ett spjäll. När det begav sig 
spreds uppfinningen snabbt till kakel-

Utrivet kakel och övergivna rökgångar. Ett tag var kakel- 
ugnen uträknad. Nu kommer den igen.

Text Petter Eklund  Foto Fredrik Jalhed och Thomas Svensson

Tänt var det här

ugnsmakare över landet och kom att 
bli en ny standard, så effektiv att bo-
stadsvanor förändrades och Sverige 
blev känt i Europa för sitt fina inom-
husklimat. Kakelugnarnas effektiva 
insida har i stort sett levt kvar oför-
ändrad, medan utsidan fått bära sam-
tidens smak och stilar. Den splittrade 
personligheten, med en inre funktion 
och ett yttre poserande, är kakel-
ugnens fascinerande dubbelnatur.

lokalen som  Annika Svensson 
hyr tillsammans med keramikern 
Renata Francescon är ordnad som en 
liten fabrik för keramisk produktion. 
Glasyrkärl, råmaterial, fikarum. 
Överallt ligger kakel under tillverk-
ning i gipsformar och på tork i kyl-
skåp. I december förra året fick 
Annika beställningar på två ugnar 
till ett privathem i stockholmstrak-
ten och det är den som hon jobbar 
med nu. 

– Det skulle gå fort, men lera tar 
sin tid. Jag fick se till att skaffa assis-
tent, säger hon.

Den första är av samma slags 
»eklövsmodell« som finns på Fuller-
sta gård i Huddinge sedan ett decen-
nium tillbaka, men den här gången 
gjuter Annika i vit lergodsmassa 
istället för att handforma kaklet. 

– Det går egentligen inte fortare, 
men reliefen blir tydligare och gjut-
ningen besparar nacke och rygg från 
upprepande rörelser. 

Att ha gjutformar redo är också  
ett sätt att förbereda sig för framtida 
beställningar. 

Annars väljer hon oftast tegellera 
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Leran pressas mot en gips-
form för det rätta stuket på  

en framtida kakelplatta.

Keramikern Annika 
Svensson har fram-
ställt unika kakel-
ugnar i mer än två 

decennier.



60 Hemslöjd 5 · 2020

Kakelugnen hade sin guldålder 
under 1800-talet då det fabriktill-
verkades allt från enkla »pigugnar« 
till statusladdade giganter i rokoko 
eller nyrenässans för salongerna. 
Men när centralvärmen kom på 
1920 – 1930-talen började kakel-
ugnarna fasas ut och under rivnings-
eran några decennier senare hamna-
de de högvis på tippen.

– Men nu har kakelugnen fått ett 
uppsving!

Det säger Emelie Jansson, kakel-
ugnsmakare och byggnadsantikvarie 
som äger och driver det göteborgska 
kakelugnsmakeriet E. Henriksson. 
Hon gick i lära på företaget och tog 
över det 2016 efter Tomas Henriks-
son, som var tredje generationen i  
firman som etablerats i ugnens guld-
ålder 1878. 

– Idag väljs återigen kakelugnar 
på samma sätt som de valdes förr, 
inte bara som inredning och mysfak-
tor, utan också som en effektiv vär-
mekälla ifall elen blir utslagen. 
Många har börjat tänka på det viset, 
inte minst i ljuset av alla inrednings-
program, berättar hon. 

det är ingen slump att Tove 
Jansson placerade Mumintrollens för-
fäder bakom kakelugnen i Mumin-
huset. Det förflutna viskar i kaklen,  
i rökgångar och fladdrande eldsken. 
Det är också lätt att bli kär i en kakel-
ugn, i deras tunga tegelkroppar och 
glänsande, varma kakel. Emelie  
Jansson greps tidigt av deras troll-
kraft. I hennes barndomshem i Dals-
land hade flera kakelugnar slagits ner 
av en överambitiös renoverare. En av 
dem hann emellertid hennes pappa 
rädda och den låg nedpackad i ett 
magasin när hon var liten. 

– Det var en jättefin, vit ugn med 
en vacker medaljong. Jag lekte på 
den där ugnen, säger Emelie Jansson.

När hon senare läst till byggnads-
antikvarie på Gotland och ville arbe-
ta med något praktiskt gjorde medal-
jongen sig påmind. Hon tog kontakt 
med en kakelugnsmakare, praktise-
rade och blev fascinerad. 

– Det var inspirerande och sam-
tidigt jättejobbigt i början med allt 
mish-mash av rökkanaler. Men när 
jag fick koll blev det bara roligare 
och roligare. Jag fick skapa inom  
vissa ramar där jag också förvänta-
des kunna mycket om historia.

Och medaljongugnen i magasinet? 
Den satte Emelie upp i barndoms-
huset, en underbar återkomst. 

– Min pappa trodde nog aldrig att 
det skulle hända. 

Idag är Emelie Jansson Sveriges 
första kvinnliga kakelugnsmakare 
med gesällbrev, ett yrkesbevis som 
hon fick 2019. Efter sex år av arbete 
kan hon, enligt traditionen, bli kakel-
ugnsmakarmästare.

– Du måste ha eget företag, ska 
kunna visa att du kan driva det, visa 
att du förstår dig på olika kanalsys-
tem och kunna sätta upp olika typer 
av avancerade ugnar, sammanfattar 
hon. 

 
en kakelugn  sätts upp med 
tegel, lera, sand och vatten. Teglet 
bygger ugnens funktionella insida. 
Det är kroppen där rökkanalerna 
går. Kaklet sätts utanpå, som ugnens 
kläder. Den lera som Emelie Jansson 
använder levereras som pulver i 
säckar och blandas med sand och 
vatten. Teglet i sin tur, är massivt 
murtegel från Haga tegelbruk nära 
Enköping, där har tegel tillverkats 
sedan 1600-talet. 

Men det är inte bara att stoppa in 
en kakelugn. Det krävs bygglov. Och 
sotaren bestämmer om det är möj-
ligt. Sedan följer alla estetiska val. 

– Vi har vårt svenska ord lagom. 

Därför blir det ofta en vit, »lätt-
möblerad« ugn, säger Emelie med en 
lätt suck. 

– Vitt, vitt, vitt, jag tycker det är så 
tråkigt med vita ugnar. 

På sitt lager har hon nästan 100 
kakelugnar i alla möjliga utföranden: 
1800-tal, repliker av 1700-tal, 
många fina Upsala Ekeby-ugnar.  
På önskelistan står dessutom att  
skapa en helt egen. I gamla tiders 
mästarprov ingick just tillverkning 
av en egen ugn. 

– Jag hade gärna velat visa på det, 
säger hon, drömmande. Vi får se. Det 
är några år kvar till mästarprovet. 

medan emelie jansson  har 
lärt sig av och byggt sig in i kakelug-
narnas historiska värld, damp  
Annika Svensson rätt ner i dess 
nutid. Hon läste keramik på HDK 
på 1990-talet och under en föreläs-
ning om kakelugnar såg hon en bild 
på en konstnärligt formad ugn, »jät-
teful«, och blev nyfiken. 

Hon fick goda råd av Konstfacks-
läraren Erik Hennix, som tidigare 
hållit en kakelugnsbyggarkurs, och  
i förlängningen ledde det fram till 
slutarbetet på HDK; en gul, handfor-
mad kakelugn, inspirerad av afri-
kanska hyddor, jukeboxar och Anto-
ni Gaudis skulpturala byggnader. 

Idag, drygt 20 år senare, är hon 
etablerad kakelugnsmakare, även 
om hon också arbetar med keramiskt 
bruks- och konstgods. De bägge lin-
jerna berikar och ger näring åt var-
andra. I höst har hon fått anslag för 
att experimentera med en ny ugns-
modell. 

– Jo, jag har en aning om vilket 
håll jag ska gå åt, men jag vill 
bestämma mig ganska sent. Det är 
roligare med förändringar under 
vägen. Något barockt kanske, med 
en uppvärmd divan vid sidan av?

»Det är också lätt att bli kär i en kakelugn, i deras tunga tegelkroppar  
och glänsande varma kakel.«
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En kakelplatta  
till den ugn av  

»eklövsmodell«  
som Annika 

Svensson byggt en 
gång tidigare. Den 
här gången gjuter 
hon kaklet – förra 

gången hand- 
formade hon det. 
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B R A N T I NG S GATA N 5 2 : 1 9 4 2 — 1 9 5 4
17  X 2 6, 5 C E N T I M E T E R
»Mina föräldrar och min storasyster bodde i en supermo-
dern etagelägenhet på 60 kvadrat precis vid Gärdet i 
Stockholm när jag föddes. Himla fin! Det var den första 
bostad som jag broderade. Lägenheten hade fem meter 
till tak och lika höga fönster. Till julen köpte vi en jätte-
stor gran, så hög att vi fick använda husets brandstege för 
att resa den. Den fyllde hela rummet. Vi fick stå på över-
våningen och slänga på julgransprydnaderna. När vi sen 
tände de levande ljusen – det var helt underbart!

Jag lärde mig brodera när jag var fem, sex år. Min 
mormors mor, mormor och mamma knypplade, virka-
de, vävde, sydde och broderade. Men det var fritt brode-
ri som jag fastnade för. Att sy annat var inte ett dugg 
kul. Broderi har ett helt eget uttryck som inte går att få 
till på något annat sätt. Där finns trådarnas djupa fär-
ger, strukturen, det taktila. Allt ändras också beroende 
på hur ljuset faller. 

Jag använder fortfarande mina anmödrars saxar, 
nålar, fingerborgar och trådar. Det blir en slags härlig 
gemenskap med dem, som att de finns där med mig. Och 

Andrea Ydring har broderat alla  
platser där hon bott. Berättelsen är 
hennes egen. Men det är också stygn 

om en stad i förändring.
Text Rasmus Panagiotis Columbus

Foto Ylva Sundgren

MINA  
DRÖMMARS

STAD

Andrea Ydring har broderat alla sina bostäder. Bilderna är mindre 
än vanliga A4-ark. Till en början sydde hon bara till sig själv,  
och när broderierna var klara hamnade de i en låda.

– Jag visste inte ens om någon skulle tycka att det var roligt  
att titta på dem, säger hon.

Men när hon ställde ut sina bilder flockades besökarna. 
Motstående sida: Bakom de två upplysta fönstren bodde Andrea 
Ydring och hennes familj fram tills att huset revs. Trådarna som 
hon använder har hon i många fall ärvt av sina anmödrar.
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de gamla trådarna är en sån skatt! Liknande går inte att 
hitta längre.

Egentligen började jag avbilda bostäder tidigare, när 
jag på semestern broderade vyer från våra sommarvistel-
ser. Min man är konstnär och när han målade långa dagar 
började jag brodera. Det var ett sätt att underhålla mig 
när han var borta, men med tiden insåg jag att det blev 
som dagboksanteckningar, eller små vykort från våra 
sommarvisten.

Jag har alltid tyckt om att titta på bostadsannonser och 
planritningar, funderat över hur det är att leva i dem. Och 
de är så grafiskt vackra. Så jag tänkte att fasen, det där 
kanske man kan sy på något sätt. Det var inget jag plane-
rade när jag började, men nu i efterhand kan jag se att det 
är ett slags livsberättelse som jag har tecknat. 

Till Brantingsgatan hade jag inga ritningar. Jag gick 
utanför huset och försökte stega upp allt, försökte minnas 
och tänka. ›Om sängen stod där och den var två meter 

och sen stod en stol där – då borde väggen vara så här 
lång.‹ Så har jag räknat. Jag visste att det skulle sluta på 
60 kvadratmeter, så jag fick rucka på måtten hit och dit 
tills det stämde.«

R E GE R I NG S GATA N 6 7: 1 9 5 4 — 1 9 6 5
2 0 X 2 2 , 5  C E N T I M E T E R 
»När min lillasyster föddes behövde vi verkligen något 
större. Vi flyttade till en lägenhet på 120 kvadratmeter 
mitt i stan, inte ett grönt strå någonstans! Världens minsta 
toalett som man fick backa in i, den hade inte ens handfat. 
Men det var ett älskat hem och här växte jag upp. Runt-
om pågick den stora rivningsvågen, det var gropar över-
allt. De rev, sprängde, byggde tunnelbanan. Vi fick gå på 
spänger vart vi än skulle. Men jag var tolv, jag trodde att 
det var så staden skulle se ut. En konstig känsla, men  
jättehärligt samtidigt. 

Inspirationen till bostadsbroderierna fick jag egent-



64 Hemslöjd 5 · 2020

ligen från det sena 1700-talets plånböcker, broderade på 
atlassiden. Sådana var statusägodelar när sedlar ännu 
var en nyhet. De är så läckra, naivt och fräsigt broderade, 
det är som tecknat med tråd!

Till en början undrade jag varför de ofta var gjorda av 
atlassiden, men när jag provade att sy på dagens motsva-
righet, duchesse, förstod jag varför. Tråden löpte så fint 
genom tyget. Urhärligt! Och så kan man få till fördriv-
ningar i färgen, samma tråd kan gå från mörkare till lju-
sare – där det ska vara som ljusast smyger du bara med 
tråden tätt under ytan.

Men sidenet har en nackdel – broderierna blir otroligt 
svårfotograferade! Det är alltid någon del som blänker. 
De gör sig allra bäst om man håller dem i handen, därför 
brukar jag aldrig rama in dem. Jag gillar att de förblir 
små mjuka föremål.«

P L O G GATA N 4 : 1 9 6 5 — 1 9 6 6
13 X 2 3 C E N T I M E T E R 
»1965 kastade mamma och pappa ut mig. Men jag var ju 
22 år, det var på tiden, haha. Så Ploggatan blev min första 
egna lägenhet. Den hade ett badkar som jag hängde upp 
en liten kristallkrona över. Men det var en typisk 30-tals-
bostad, ganska tråkig och dyster. Och lyhört var det, då 
och då damp det ner anonyma klagolappar på hallgolvet.

Till det här broderiet har jag också använt duchesse, 
fast ett mörkare tyg för att förstärka den vemodiga käns-
lan. För att få till små heltäckande färgytor tar jag annars 
ibland till organza. Om man använder tyget sparsamt blir 
det väldigt fint, glittrar lite. Att täcka hela ytor riktigt 
snyggt med täta små stygn tar däremot enorm tid!

Ungefär ett år brukar det ta mig att göra ett sånt här bro-
deri. Något år har jag lyckats göra två, men inte mer än så. 
Jag kan bara sy när andan faller på och att sitta mellan nio 
och fem går inte. Det är för ansträngande. Man blir trött. 

Trött i kroppen, trött i ögonen. Och mentalt trött. Och lika 
lång tid som går åt till att sy, går åt till att titta och fundera, 
lägga åt sidan och ändra. Mot slutet är jag väldigt trött på 
alltihop, då gäller det bara att hålla ut. Sen kanske det drö-
jer ett år innan lusten poppar upp igen.« 

NORRA DRYCKESGRÄND 4: 1966 —1975
18 X 2 6 C E N T I M E T E R 
»Sen bodde vi här förstår du! Och jag säger vi, för det var 
då jag och min man flyttade ihop. Vi gjorde det nästan 
direkt, även om mormor tyckte att vi skulle gifta oss först. 
Men det fick dröja 30 år till, haha. Här var ingenting dys-
tert, solen strömmade in och livet lekte! Tänk dig själv, 
man är ung, har kul. Vår papegoja Frida hade ett eget 
rum och flög omkring överallt, hyran var 300 kronor i 
kvartalet och vi målade och tapetserade precis som vi vil-
le. Sen var det ju torrtoa och bara en vattenkran i hela 
lägenheten, men vi gick till badhuset i Gamla stan två 
dagar i veckan. Här fick vi också vårt första barn, fick 
bära upp honom tre trappor i insatsen. Det var tungt, 
men åh, vad jag älskade att bo här.

Men det är inget jag tänker på när jag broderar. Då är 
jag bara precis exakt i nuet. Jag hör fåglarna kvittra och 
vinden susa och det enda jag bryr mig om är hur tråden 
lägger sig mot tyget, hur den ska bli lagom sträckt, hur 
jag ska maka den tillrätta med tummen och hur jag ska 
sticka ner nålen igen på exakt rätt avstånd för nästa 
stygn. Det finns inget bättre! Allt det andra tänker jag på 
före och efter och däremellan. Ser du papegojburen där? 
Hur pillig som helst!«

HOR N S GATA N 2 6: 1 9 7 5 — 1 9 8 0
2 6 X 18 C E N T I M E T E R 
»När de skulle renovera lägenheten i Gamla stan fick vi 
flytta tvärs över Slussen till Hornsgatspuckeln. Åt norr 

Upp till ett år kan det ta för Andrea Ydring att färdigställa ett bro-
deri. Först måste hon planera det, minnas och stega upp måtten. 
Och sedan sy. Med små små, noggranna stygn i tunn tunn tråd  
av lin, bomull och silke.
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»Jag kan bara sy när andan faller på. Att sitta mellan nio och fem går inte.  
Man blir trött. Trött i kroppen, trött i ögonen. Och mentalt trött.«

Dansk-svenska gårdshunden Siri rusar upp för trapporna i 
Andrea Ydrings prunkande trädgård på Nytorget 3. Där har hon 
bott sedan 1980 och några fler planritningsbroderier kommer 
hon nog inte göra. Nästa projekt kanske handlar om skärgården 
istället, den delen av livet är ännu obroderad.

hade vi utsikt över Riddarholmen, Maria kyrka tätt intill 
från söder. Och lägenheten var en riktig skrytlägenhet! 
Den var byggd som en representationsvåning för ett bor-
gerligt par, hade en ingång för husan och en för budet som 
kom med ved och is. Och så gick herrskapet in där vid 
röda pilen.

De texter som jag broderat har jag inte velat göra 
för personliga, jag hoppas att känslorna syns ändå. 
Eftersom jag jobbat med bokformgivning och typo-
grafi i hela mitt liv tar jag lätt på det där med bokstä-
ver. Jag ritar aldrig upp texten först utan kör direkt  
på tyget. Först syr jag de tjocka staplarna med grövre 
tråd så att jag får till spärrningen, avståndet mellan 
bokstäverna. Sen tar jag tunn tråd och gör serifer, de 
små klackarna på vissa bokstäver‚ och de finaste lin-
jerna. Det är klart att det går att använda enklare bok-
stäver också, men nu ville jag ha den gammeldags sti-
len antikva här. Det är ju gamla hus. På det första bro-
deriet har jag istället använt en sans serif för att spegla 
1940-talet mer.«

N Y T OR GE T 3: 1 9 8 0 —
21 X 2 8 , 5  C E N T I M E T E R 
»Sedan 1980 bor vi här, och det är helt fantastiskt! Hur vi 
fick lägenheten är en historia för sig, men i femton år gick 
vi och kallade det för ›vårt hus‹ innan vi plötsligt blev 
erbjudna att bo här. Vi var så förtjusta! Då var Nytorget 
en sunkig och nedsliten plats. Fullt med fullgubbar på 
bänkarna – våra barn trodde att det var vuxenvärlden. 
Men det har bara blivit bättre, varje år när våren kom-
mer säger vi till varandra: ›tänk att vi får bo här!‹.

Och det är nog den sista planritning som jag kommer 
att brodera. Om vi inte flyttar igen, men det tror jag inte. 

I många år hamnade mina broderier i en låda. Men 
med tiden, i takt med att jag blev äldre, kände jag att det 
här håller på att bli en sammanhängande cykel. En cykel 
som binds ihop av lägenhetsbroderierna. Och när jag 
ställde ut alla för två år sedan visade det sig att folk fast-
nade för just dem. Broderi är tydligen något som passar  
i tiden. Trots det långsamma sättet att framställa dem på. 
Eller kanske just därför?«
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GÖR EN LÖVKRONA!  
DU BEHÖVER:
Cirka 90 stora lönnlöv
Cirka 2 liter rönnbär 
Oblekt lintråd – eller annan tråd
Nål
Sax

GÖR SÅ HÄR: 
1. Klipp av den yttersta, tjocka änden  
på lönnlövens bladskaft. Platta ut bla-
den i en balja med lite kallt vatten. Lägg 
blöta handdukar över löven. Då håller de 
sig spänstiga medan du arbetar. 

 2. Vik det första lövet på mitten längs 
med bladets mittnerv.

3. Stick hål med det andra bladets skaft 
genom det första bladets båda lager. 
Vik därpå blad nummer två längst med 
mittnerven runt det första. 

4. Fortsätt med att sticka det tredje bla-

dets skaft genom alla lager, och »lås« 
helheten genom att vika det längs med 
nerven runt lönnlöv nummer två. 

5. Upprepa punkt 3 och 4 till en huvud-
stor krona. När den är stor nog lägger 
du  början och slut omlott och låser 
kronan med en bladskaftpinne, cirka 
åtta centimeter lång.

6. Gör ytterligare två lövkronor så att 
du till slut har en stor, en mellan och  
en liten lövkrona. Lövantalet i varje  
krona blir ungefär 40, 30 och 20  
stycken löv.  

7. Montera kronorna i tre våningar och 
stigande storlekar, med lövens flikar 
hängande nedåt. Börja med den mins-
ta kronan, som här dessutom fått ett 
åttatrådigt rönnpyntshänge. Det pynta-
de hänget gör du genom att knyta ihop 
åtta trådar, trä på rönnbär som pärlor. 
Fäst det i kronans övre kant med hjälp 
av nål (sy och knyt!). 

Häng den minsta och mellersta kronan 
i tre jämnt fördelade trådar. Fäst trå-
darna med hjälp av nålen i varje krona. 
Häng till slut den översta kronan i sex-
ton trådar. Trä dem fulla med rönnbär 
innan de fästs i kronkanten. 

8. Placera gärna kronorna tätt när löven är 
färska. Då ser helheten fyllig ut även när 
löven har torkat och krullat ihop sig lite.

9. Det blir många trådar att hålla reda 
på, så ha tålamod när du finjusterar löv-
kronorna tillsammans. Håll förslagsvis 
trådarna som en bukett i handen. Måtta 
och dra sedan i trådarna en och en för 
att få alla kronorna i symmetri. När du 
är nöjd är du klar! 

Fotnot: Om du har rönnbär över kan de 
kanske komma till oväntad nytta. Enligt 
gammal folktro kan man få den att bli 
kär i sig, som i hemlighet får ens rönn-
bär nedpetade i fickorna. Något  
att satsa på i höstmörkret? 

Höstkalas
Nu faller löven. Men på många håll är det ännu möjligt att göra  
kronor av färgsprakande lönnlöv. Bjud in hösten medan tid är! 
Text och lövkronemakare Anna Fabler  Foto Fredrik Jalhed 

SLÖJDA HEMMA
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av  ordavjord.se     0585-241 37 

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

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

och färgad hos oss, minsta mängd 5 kg. 

Tele. 0294 - 300 20   www.addeboull.com     

broderimaterial  
& handfärgat garn
Ronnebygatan 15,  

Karlshamn
0708-66 50 00

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

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

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

H Ö G A N Ä S

KERAMISKT
C E N T E R

                                    www.keramisktcenter.se                    
Gärdesgatan 4B, Höganäs   

Tel 042-33 01 80

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

VEDSPÄNTAREN STIKKAN

Späntar stickor till 

brasan enkelt 

och säkert.

Svensk-

tillverkad

www.stikkan.com   
för återförsäljare eller 070 - 735 45 85  

TRÄKNOSAN’S 
HANTVERK & DESIGN

LAMPORSKÅLAR

LJUSSTAKAR

KNIVAR

TRÄHANTVERK

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

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



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

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

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

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

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

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

Lär dig byggabybd

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

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

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

D
Rubank Verktygs AB 08-724 75 10

Välkommen till TANT KOFTA
Liten butik ute på landet strax norr om Göteborg. Här 
finns handfärgade garner av bästa kvalitet. Från vackraste 
 spelsaugarn till mjukaste sjalgarnet Filisilk. Slitstarka  
sockgarnerna Trekking och #tankoftabåvensock.
1 500 olika vintageknappar. 

Webbshop och aktuella  
öppettider hittar ni på:

www.tantkofta.se
Instagram: tantkofta



www.mark.se/rydalsmuseum
RYDALS MUSEUM

Ett konstnärskap som befinner 
sig i gränslandet mellan konst 

och konsthantverk
 

TOR CEDERMAN
Hemtamt - mellan dröm och virklighet

17 oktober–28 februari 

FRI ENTRÉ!

www.ullcentrum.com

Svensk ull,
insamlad egenhändigt

Kläder
Garner
Tovat

ShhhShhetettetee lalalalandndndnddd SSSSSSpipip ndndndndririrririftftftftf iiii 22222200000000000 ffffärärärä gegegegeeeg rr  
upupupuppspspspstititititiickcckkcc arararrarenenenen.n.nuuu inininninfofoffofofo@u@uu@u@@@u@u@u@ pppppppppstststststiciciciciickakakakak rereereren.n.n.n.nunununuuu 0707007070 0-0-0-0-0-69699699666 5555 5252525252282828288

HEMSLÖJDEN I SKÅNE
Landskrona gamla stationshus 
Österleden 10

HEMSLÖJDEN I SKÅNE
butik, kurser & utställningar

öppet
tis–fre 11–18

lör 11–15

VI HAR NY WEBBSHOP! 

Det firar vi med att erbjuda Hemslöjds läsare fri frakt  

med koden HEMSLÖJD under hela oktober månad. 

hemslojdeniskane.se



GUDRUNS ULLBOD
För hobby, hantverk och undervisning

ull, kardor, kardmaskiner

Waldorfdockor, ullplädar, inredning och 
hantverk. Kursverksamhet.

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

www.tamme.com · 070 200 52 03 · info@tamme.com

HAR DU KOLL PÅ VÅRENS KURSER?
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I Hemslöjd nr 3/2020 berättade 
brodösen Emma Ihl om den bröllops-
kudde med blomstermotiv som hon 
sytt. Nu är hon aktuell med en utställ-
ning på Halmens hus i Bengtsfors där 
hon visar yllebroderier. 

– Jag började brodera 2014 och 
kommer visa sådant jag gjort fram 
till idag. Mest kommer det vara 
verk från 2016 och framåt. Det är 
hundra procent yllebroderi. 

Utställningen består av allt från 
broderade kläder till bonader och 
mindre föremål.

Emma Ihl jobbar gärna med app-
likationer, olika stygn och speglar. 
För henne är yllebroderi ett sätt att 
jobba spontant, och motiven upp-
står ofta under arbetets gång. 

– Jag går i gång på färgerna och 
är inspirerad av det gamla folkliga 
uttrycket inom yllebroderi men har 
skapat en egen uppdaterad version 
med nya nyanser och annat form-
språk. 
www.halmenshus.com

Emelie Röndahl är vävande konst-
när och doktorand i konstnärlig 
forskning vid HDK i Göteborg.  
I arbetet med avhandlingen väver 
hon ryamattor och nu visas några  
av dem på Rian Designmuseum  
i Falkenberg. 

–  Det är vanliga ryor i ull och lin-
varp, men inte med mönster. Jag 
väver bilder utifrån foton som jag 
hittar på internet, säger Emelie 
Röndahl som fått internationell 
uppmärksamhet för sina vävar där 
luggen är lång och ger motiven en 
särartad prägel. 

– Jag gillar att visa både fram-  
och baksida. Eftersom jag jobbar 
med långa ryaknutar, blir bilderna 
ledsna och hängande. De liksom 
rasar ner. Det ger flera dimensioner 
till motivet. På baksidan kanske  
det är ett skrattande barn.  

Drygt tjugo ryor visas, den största 
mäter 4,5 meter x 4,5 meter. Under 
delar av utställningsperioden kom-
mer Emelie Röndahl att ha en väv-
stol installerad i Kuben, entréhallen 
till Falkenbergs stadshus, där det 
kommer att genomföras workshops  
och samtal. 
www.riandesign.se

När Hemslöjd besökte textilkonst-
nären och forskaren Birgitta Nord-
ström i hennes ateljé 2015 arbetade 
hon intensivt med textila forsk-
ningsförberedelser. Hennes fråga 
löd: Finns det ett behov av svepe- 
filtar till barn som dör under gravi-
ditet och förlossning.

– Jag genomförde en studie på tre 
sjukhus och genom den vet jag att 
behovet finns. Bland alla ord som 
barnmorskor använt för att beskri-
va filtens betydelse är »värdighet« 
det mest förekommande. Jag har 
fått lära mig mycket om taktilitet, 
absorptionsförmåga, balansen mel-
lan mjukhet och fasthet, om vikten 
av att hålla. Framförallt en insikt 
om att det inte går att omfatta det 
trauma som dessa föräldrar går  
igenom. Orden räcker inte till.

På HV Galleri visas förutom sve-
pefiltar även bårtäcken och väven 
En slags sorgesång, 4x10 meter, 
vävd i svart med stråk av glänsande 
trådar.

Birgitta Nordström kommer att 
föreläsa utifrån licentiatuppsatsen  
I ritens rum, om mötet mellan tyg 
och människa.  
www.hv-textil.se

Falkenberg
Emelie Röndahl
Ett mayhem av ryor
Rian Designmuseum
19 september —  
22 november

Bengtsfors
Emma Ihl
Yllebroderier
Halmens Hus
9 september —  
7 oktober

Stockholm
Birgitta Nordström
En slags sorgesång
HV Galleri
14 oktober —  
29 november
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15 konstnärer från hela Sápmi med-
verkar i utställningen som visar 
verk inom fotografi, slöjd, måleri, 
installationer, textil och skulptur. 
Både unga och etablerade, interna-
tionellt uppmärksammade konstnä-
rer som exempelvis Britta Mara-
katt-Labba är representerade. 

– Jag tror att alla kan bli överras-
kade, även den som kan och vet 
mycket om samisk konst och konst-
hantverk, säger Maria Ragnestam, 
en av curatorerna. 

Hon berättar att utställningen 
strävar efter att visa bredden av 
uttryck som finns inom den samiska 
konsten.

– Den är av världsklass och rym-
mer många lager och berättelser. 
Konstnärerna jobbar med allt från 
traditionella material som horn, 
ben, skinn och textil till ljud och 
video. Det är en blandning mellan 
det allvarsamma och det vackra.  
www.sven-harrys.se

Konstnären Hassan Sharif (1951–
2016) föddes i Iran och var verksam  
i Dubai och Sharjah i Förenade Arab-
emiraten. Han anses idag vara en av 
1900-talets mest inflytelserika 
konstnärer i regionen. 

Vandringsutställningen I am the 
single work artist är hans första sto-
ra retrospektiva utställning i Euro-
pa. Sharif ville att konsten skulle 
finnas till för den breda allmänheten 
och arbetade tidigt icke-kommersi-
ellt i det offentliga rummet i emira-
tet Sharjah. 

Han tillverkade sina verk av 
massproducerade föremål från 
marknader. Plastmuggar, bestick, 
flip-flops, filtar och billiga leksaker 
dög lika bra att skapa konst av som 
något annat – ett uttryck för hans 
kritiska hållning till den framväxan-
de konsumtionskulturen i Gulfregi-
onen efter upptäckten av olja på 
1950-talet. 

I utställningen visas drygt 150 
verk, från tidiga satirteckningar och 
dokumentationer av performance  
i Hattaöknen till skulpturala verk 
från hans sista levnadsår. Tyngd-
punkten ligger på skulpturer och 
objekt. 
www.malmo.konsthall.se

Andrew Hayes är skulptör och 
metallarbetare från Arizona, USA. 
Han kombinerar böcker och metall 
på ett oväntat och fascinerande sätt. 
Efter att ha studerat olika slöjd- och 
hantverkstekniker vid Penland 
School of Crafts har boken en cen-
tral roll i hans arbete.

– Boksidorna låter mig skapa ytor 
och texturer, som i kombination 
med metall ger nya former och 
berättelser, säger Hayes. Utställ-
ningen är en del av hans Artist In 
Residence på distans på Steneby 
Metal Art under hösten.
www.steneby.se/konsthall

HEMSLÖJD 
TIPSAR
om saker du kan  
se och göra.
Redaktör
Liv Blomberg
liv.blomberg 
@hemslojd.se

Stockholm
Konstnärer från  
hela Sápmi
Bakom hörnet  
vindens jojk
Sven-Harrys  
konstmuseum
9 oktober — 4 april 2021

Malmö
Hassan Sharif
I am the single  
work artist
Malmö konsthall 
19 september —  
10 januari 2021

Dals Långed
Andrew Hayes
Böcker och stål
Steneby Konsthall
27 oktober —  
8 november
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HÄNDER I SVERIGE



I NÄSTA NUMMER

– Jag väver bara det jag är sugen på, 
säger damastväverskan Elsa  
Persson i Göinge. Ibland står  

lusten till stjärnor.
FOTO: EWA STACKELBERG

Stjärnor
Stickat, vävt och självaste himlavalvet.

När midvinternatten sänker sig och
stjärnorna gnistra och glimma 

spanar vi efter ett gammalt motiv.
Hör det hemma i dagens samhälle?

Ute 2 december.

Börja 
prenumerera!
Här kan du teckna en  
prenumeration:
hemslojd.se/prenumerera 

TILL DIG SOM REDAN  

ÄR PRENUMERANT:

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

Adressändra för både  
mottagare och betalare

Göra uppehåll eller  
tillfällig adressändring

Anmäla utebliven  
eller trasig tidning

Gör så här, gå in på: 
minasidor. hemslojd.se 

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

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



Ull är en superfiber med många fantastiska egen-
skaper och har i många tusen år skyddat oss från 
väder och vind. Ändå slängs i dag enorma mängder 
ull varje år i Sverige. Hur kan det komma sig? Kan det 
vara så att många inte känner till ullens alla fördelar 
och möjligheter?  

VAD ÄR GREJEN  
MED ULL?

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

VÄRDEFULL KUNSKAP  
I LÄTTILLGÄNGLIGT FORMAT

Om ull innehåller  allt du behöver veta om ull – allt 
från olika fårraser och deras skilda ullkvaliteter till 
hur du kardar och spinner garn. Här punkteras miss-
uppfattningar som att all ull kliar och att ylle plagg 
är svåra att tvätta. Skickligt folk förklarar fiberns 
uppbyggnad och ullens förmåga att filta sig. Som extra 
inspiration finns dessutom ett antal beskrivningar på 
olika ylleprodukter som du kan göra själv, till exempel 
tovat sittunderlag, stickad mössa och virkad pläd.

Häftad, 48 sidor, ca.pris 165 kr



POSTTIDNING B

Avs: Hemslöjd, Åsögatan 122, 116 24 Stockholm

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

 




