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Vad ger du dina
käraste i julklapp?

Swisha
en sms-klapp
fylld med kärlek
till naturen

naturskyddsforeningen.se/jul

TILLSAMMANS
DIN GÅVA KAN VARA EN ANNAN
KVINNAS RÄDDNING FRÅN VÅLD
SWISHA 90 18 003

25 ÅR
FÖR KVINNORS
RÄTTIGHETER WWW.KVINNATILLKVINNA.SE

Med stjälksöm och
dubbel läggsöm avbildades
medeltida levnadsöden på
Bayeuxtapeten från 1070-talet.
Himlavalvet är högst närvarande. Här syns sensationen
Halleys komet.

Stjärnor!
Nästan alla av
jordens grundämnen
härstammar från
en stjärna. Ibland
kommer de till
användning när
slöjd blir till. Då
uppstår kanske
nya stjärnor.
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SIESSÁ BETYDER FASTER på samiska och
det är också namnet på Stoorstålkas
ullgarn för mönsterstickning.
Det är ett starkt och smidigt kamgarn med
långa fibrer i 100 % ull. Obehandlat förstås.
Finns i över 20 fina färger.
Supersnabba leveranser från Jokkmokk.
Beställ på shop.stoorstalka.com

”Så vackert mönster från Erika Nordvall
Falck. Magiskt ullgarn från Stoorstålka
och så himla rolig att sticka.”
@ladybonneville
”Provar Stoorstålkas garn Siessá
för första gången och är supernöjd.”
Katarina, Jokkmokk
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hemslöjd utkommer
med 6 nummer per år.
www.hemslojd.se
chefredaktör &
ansvarig utgivare
Malin Vessby
malin.vessby @
hemslojd.se

elin anna labba
… är skribent »nästan på heltid« och
jobbar övrig tid med samisk litteratur.
I början av året kom hon ut med den
Augustprisnominerade boken Herrarna
satte oss hit, om tvångsförflyttningarna
av samer i Sverige.
Både i ord och slöjd ser hon vägar till
magi, men sin egen fingerfärdighet ger
hon inte särskilt höga betyg.
– Jag bannar mina barn för att de växer
ur allt för snabbt, så att jag måste sy nytt.
Bland mina svenska vänner gör det mig
ändå till en flitig slöjdare. Men i Sápmi,
där duodji är en del av den förväntade
allmänbildningen, är jag en medelmåtta.
Snart ska hon sy sig en grå konferenskolt.
– Jag jobbar på att skapa mig en garderob så stor att jag kan ha gákti varje dag.
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HUGO THAMBERT

MALIN RINGSBY

malin ringsby
… är grafisk formgivare och räddare
i nöden. När vår AD Carl Anders Skoglund fick Covid, ryckte hon in och formgav stora delar av det här numret, trots
att hon egentligen är föräldraledig. Men
som erfaren tidningsformgivare har
hon full kontroll. Tack Malin!
Att hon är hängiven slöjdare gör inte
saken sämre. För tillfället blir det mest
stickat och virkat till barnen. Tillsammans med en vän har hon också dragit
igång en ny satsning, kallad Pappersväggar.
– Vi tillverkar inredningsdetaljer, girlanger och mobiler i papper. Vi har båda
våra rötter inom punk och feministisk
D. I. Y, och har tidigare drivit bloggen
Grrrlcollection i den andan. Pappersväggar är ett slags förlängning av det.

karim mostafa
… är frilansfotograf.
– Tänk att jag får vara med om att
sprida människors spännande och viktiga berättelser. Det är fint, det är stort,
säger han och beskriver resor till nya
platser och möten med nya människor
som det bästa med jobbet.
Till det här numret har han varit i
libanesiska Bekaadalen och träffat en
oud-makare. För Hemslöjds räkning
har han tidigare fotat både lapptäckssömmare i Beirut, män som bär blomsterkrans i Saudi-Arabien och tekoppstillverkare i Calcutta. Men själv slöjdar
han inte så ofta.
– Fast ibland virkar jag handledsvärmare. Och nyligen byggde jag bord
och bänkar av drivved som jag samlat
på västkusten efter en storm.

HAR DU FRÅGOR om
din prenumeration?
Se mer info på sid 74.

ägare
Hemslöjden – en ideell
organisation som samlar
Sveriges hemslöjdsföreningar
annonser
Åsa Sommar, Adviser
Tel 0705- 08 77 73
asa@adviser.se

tryck
Trydells tryckeri, Laholm
issn 0345 - 4649
omslag
Tora Greve, äventyrare
och textilkonstnär.
Foto: Åsa Sjöström. Himlen
på fotot är manipulerad
av redaktionen.
Vinnare av Svenska
Publishingpriset 2020.
Utnämnd till Årets
tidskrift 2019.
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Hantverka!
Hammare & spik är både
en praktisk vägledning
till hur du med enkla
medel kan bygga vackra
och funktionella möbler
och en hyllning till den
banbrytande italienska
designern Enzo Mari.

I Natur & Kulturs utgivning hittar du handböcker inom många områden, läs mer på nok.se.

LEDARE

Stjärnstoft
det finns någon form av
offentlig överenskommelse om vilka
som är våra klaraste lysande stjärnor. Om jag bad dig namnge skådespelare med stjärnstatus, skulle du
sannolikt reptilsnabbt kunna rabbla
upp ett par. Om jag bad dig nämna
en stjärnkock, konstnär, journalist,
musiker – eller slöjdare – likaså.
Gissningsvis kan du också inom ditt
eget yrkesområde snabbt peka ut
någon som omges av Glansen.
Och det är bra att skickliga
människor får välförtjänt cred. Men
i utkanten av det skarpa sken som
riktas mot vissa, kan det ibland bildas skuggor där andra hamnar i
mörker och blir lite svåra att se.
om det är något som jag lärt
mig under åren med Hemslöjd, så
är det att världen är full av ouppmärksammade stjärnor. Både av
sanslöst ekvilibristiska utövare och
säregna, nydanande banbrytare.
Bakom småstadsväggar, långt ut

på landet och längst in i storstan
läggs maskor upp för tusende gången och skär saxar envetet genom
tyg. Ännu går det att verka utan att
synas.
Och jag talar inte om utövare som
gömt sig. De har bara inte levt nära
scenerna. Över lag riktas inte spotlights mot slöjdare särskilt ofta.
När Hemslöjd kommer på besök är
vi inte sällan den första tidning som
ringer på dörren. Och den vi möter
har kanske just valt sitt material
under en lång tyst promenad i skogen, slipat kniven och sedan jobbat
på hemma i verkstaden medan
natten sänkt sig och Ekot blivit
Sportradion och med tiden Karlavagnen på radion. Långsamt har
arbeten förfinats, utvecklats och
spetsats till.
det här numret har temat
stjärnor. Ge plats både för ett älskat,
globalt mönster och för enastående
skickliga slöjdare. Dessutom snud-

dar vi vid den svindlande stjärnbeströdda natthimmel som allt färre
får uppleva i en ljusförorenad värld.
Numera är kompakt mörker en
sådan bristvara att det i Tyskland,
både för stjärnhimlen och naturens
skull, anställts en »mörkerombudsman«. Många djur och insekter är
nattlevande och behöver svärtan
för att klara sig.
Ju mer vi grottat ner oss i temat,
desto närmre himlavalvet har vi
kommit. Inte minst det här har jag
lärt mig: De flesta atomer i våra
kroppar har en gång i tiden bildats
antingen i en stjärnas inre eller i en
supernova. Av jord är vi alltså inte
komna. Vi är alla stjärnstoft.
Tack för det här året.
Nästa blir spännande!

Malin Vessby,
chefredaktör
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nummer 1/2021. Du som ger bort Hemslöjd får utan extra kostnad ett gåvokort
hem i brevlådan att lägga under granen.
Svarar du före 13 december, har du
presentkortet före jul.
Teckna din extralånga gåvoprenumeration här:
www.hemslojd.se/prenumerera
Erbjudandet gäller t.o.m. 31/12 2020.

PS . Också mot Hemslöjd har Corona
slagit hårt. Vill du hjälpa oss att hantera
framtiden, är nya prenumeranter ett
fantastiskt stöd!

THRON ULLBERG

julklappstips! Ge bort en prenumeration på Hemslöjd till en vän. Just
nu bjuder vi på en extra lång prenumeration!
7 nummer
i brevlådan
istället för
Stjärnor
ordinarie 6.
Julklappen
räcker i
över ett år
och prenumerationen
börjar med
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ALICE KETTLE

PÅ GÅNG

– Mönstret är lite av en tankevurpa att göra.
Det följer en tydlig form – och plötsligt bryts det,
säger Miriam Parkman om sitt blixtröllakan
i vattenmönster.
GUSTAV KARLSSON FROST

Bringing blixtröllakan back
THRON ULLBERG

HEMSLÖJD
TIPSAR
Nyheter från hemslöjdsvärlden,
hantverksområdet
och formfronten.
Redaktör
Rasmus
Panagiotis
Columbus
rasmus.
columbus
@hemslojd.se
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ett mönster som var vanligt på
1700- och 1800-talets skånska vävar
– hur hett kan det vara 2020? Superhett, om man ska tro handvävaren
Miriam Parkman som i samarbete
med svenska denimmärket Indigofera
släppt en kollektion kläder och ﬁltar
där huvudpersonen är blixtröllakan.
– Mina ﬁltar är grälla, inga försiktiga små saker. De är långt ifrån
scandi-noir, ljust och fräscht och
svartvitt. Men de har redan sålt
jättebra! Jag tror att det ﬁnns ett
allmänt sug efter mer färg och
mönster i tider av klimatkris och
pandemier. Färger gör i alla fall
mig glad, genom dem kan jag
frammana känslan av att vara vid
Höga kusten, Mexico och USA ,

även om jag inte kan vara där rent
fysiskt, säger hon.
inspirationen hittade hon
i gamla svenska mönsterböcker.
Och hon slogs av likheten mellan de
skånska vävarna och de nordamerikanska Navajomattorna som kallas
eye dazzlers.
– Jag har alltid varit inﬂuerad av
dem, men det är en kultur som har
approprierats mycket. Så varför ta
av det, när det ﬁnns sånt som vi
här i Sverige kan ta ifrån istället?
Samtidigt är det roligt att visa hur
global vävningen är: Just på grund
av begränsningarna i tekniken kan
samma mönster dyka upp i såväl
Skåne som USA och Nordafrika.
Hemslöjd 6 · 2020

PÅ GÅNG

»Varje

stygn är
en enskild
människas
berättelse,
en enskild
människas
svårigheter.
Det var därför vi
ville göra stygnen
synliga.

1 500 000

… amerikanska dollar. Det kommer världens dyraste ansiktsmask
mot covid-19 att kosta när den är klar. Masken tillverkas i Israel av
18 karats vitguld och 3 600 svarta och vita diamanter. Köparen?
En hemlig affärsman i USA , rapporterar nyhetsbyrån AP.

HALLÅ DÄR…
… KARL HALLBERG
som har fått Kerstin Andersson Åhlins stipendium för sin
»sloydtrukk«. Grattis! Hur
känns det?
– Det känns jättekul! En härlig
uppmuntran för arbetet som jag
och mina kollegor håller på med.
Vad är en sloydtrukk?
– Det är hantverkets motsvarighet till en foodtruck. En ambulerande slöjdverkstad. Rent fysiskt
så är det en lastbilsfolka som vi
har pimpat med fin färg och fyllt
med arbetsbänkar, täljhästar,
huggkubbar och vävstolar som vi
tar fram på platser som vi åker till.
Hur kom ni på idén?
– För några år sedan jobbade
jag och min fru och några andra
kollegor mycket med nyanlända
och då använde vi oss av en folkabuss. Men det var jämt en massa

«

BÖNHAS
... eller bönås, är ett gammalt
uttryck från skråväsendets tid.
Då syftade det på personer som
olovligen utövade hantverk utan
att tillhöra ett skrå, senare mer
allmänt på hantverksfuskare
och klåpare.
En av de troligaste teorierna
är att ordet bildats av tyska
orden böne, som betyder loft,
och hase, hare – bönhasarna
bedrev kanske sin verksamhet
i smyg på vindar medan skråhantverkarna jagade dem.
Funkar också som verb:
»Hon är egentligen smed, men
bönåsar i broderi.«

Hemslöjd 56 · 2020

KARL HALLBERG

Victor Williams, art director på Times magazine, om
tidskriftens omslag den 31 augusti 2020. Numret hette
The new american revolution och omslaget byggde på
ett broderi av konstnären Nneka Jones. Det bestod av
en ofullständig Union Jack i svarta stygn som långsamt
gick över i rött.

packande, allt skulle i och ur hela
tiden. Och sen är grejen att här i
Dalsland finns inga stora samhällen som har möjlighet att ta in stora, permanenta verksamheter, så
en kringresande funkar bättre.
Vart brukar ni åka?
– Ibland åker vi ut på vinst och
förlust till festivaler och sånt. Men
oftast samarbetar vi med kommunerna runtom, åker till skolor och
håller i fritidsaktiviteter. Här på
landsbygden finns ofta känslan
bland barn och unga att man bara
längtar efter att bli vuxen och flytta någon annanstans. Men en av
våra ambitioner med sloydtrukken
är att visa att man kan göra något
här och nu. Att man har kraften att
själv påverka sin tillvaro istället
för att drömma sig bort eller bara
konsumera.

– Ofta har vi med oss en del material, men vi försöker ta tillvara det som finns på plats också. Sist
vi var ute hamnade vi vid en sjö där det växte vass
i stora mängder, så då kunde vi göra vasstak.
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33 450

ANDERS LJUNGQVIST

PÅ GÅNG

… glittrande mosaikbitar.
Det gick åt när konstnären Ellen Ljungqvist
utsmyckade äldreboendet Ängenäs
i Mellerud med ett
2,6 meter högt
uggleträd.

NYTT LIV ÅT
GAMLA BRÄDOR

ANDREW SZETO

knivskaft, fåtöljer, basebollträn och kanotpaddlar. I sin verkstad
i Ottawa använder Andrew Szeto
förbrukade skateboards för att tillverka allt möjligt.
– Att åka skateboard var det som
jag gjorde när jag växte upp. Så jag
tänkte, varför inte försöka vara lite
mer hållbar och återanvända träet,
säger han.
De ﬂesta skateboardbrädor
består av sju lager pressad kanadensisk lönn och har en ganska
kort livslängd, speciellt bland
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duktigare åkare. Men Andrew
Szeto, inspirerad av andra skejtande
trähantverkare som Justin Larose
och Joey Pepper, bestämde sig för
att ge det förbisedda materialet
nytt liv.
– Jämfört med mer traditionella
ämnen så är det väldigt hårt. Och
att ta bort griptejpen, slipa ner brädorna och limma ihop dem tar
superlång tid. Men när man ser färgerna på den färdiga produkten – de
är så oförutsägbara och kul – är det
helt klart värt det!

Smycken
av dödens
redskap
När Staffan Jonsson skulle göra sitt
examensarbete i smyckekonst på
HDK-Valand valde han att bokstavligen
gräva där han stod. Inspirationen kom
från sommarjobbet på en kyrkogård.
– Efter en sommar av gravvård var
de bilderna kvar i huvudet när jag var
tillbaka vid arbetsbänken, berättar han.
En spade och en hink, som han använt
varje dag, blev de första smyckena.
Därefter följde flygplan, krattor, stegar,
en lie, en handgranat. Det var saker
som han sett på platsen eller associerade
till döden. Allting skapat i silver och
täckt med niello – en metall-legering av
silver, koppar, bly och svavel som användes
redan av de gamla egyptierna.
– Det gav smyckena ett väldigt
gammalt utseende, som uppgrävda
artefakter efter en katastrof. Dåtidskänslan skapar ett filter som gör det
lättare att närma sig det våldsamma och
ofrivilliga som döden ofta innebär.
Hemslöjd 6 · 2020

PÅ GÅNG

Vad är
hemslöjd
för dig?
NATALIE GREPPI

– Hemslöjd för mig är fina handgjorda saker man hittar i typiska
hemslöjdsaffärer. Framförallt min
fru uppskattar dem.
CHRISTER FUGLESANG
är docent i partikelfysik och
den första svensken i rymden.
Asteroiden 11256 Fuglesang är
uppkallad efter honom.
NASA

DELLENIT
På det som idag är ett näs mellan sjöarna Norddellen och
Syddellen i Hälsingland är en märklig bergart exponerad. Länge
slet forskarna sitt hår innan de insåg att den måste ha
bildats när en meteorit krashade på platsen för cirka 90 miljoner
år sedan och smälte ihop med berggrunden.
Bergarten har bland annat använts av konstnären Bergsteinn
Asbjörnsson för att i Delsbo gestalta dvärgplaneten Pluto.
Planeten ingår i ett större verk som samtidigt är världens största
skalenliga modell av vårt solsystem – Sweden Solar System.
Dellenit är Hälsinglands landskapssten.

» Jag är med i en korsstygns-

grupp på Facebook som har
fått ett riktigt uppsving under
de här månaderna!

«

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, beskrev personliga coronakonsekvenser under Hemslöjdens dag.
Hemslöjd 6 · 2020
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PÅ GÅNG
Reaktioner
Tack alla som skriver till redaktionen. Här publicerar vi ett urval
av breven. Fortsätt gärna att höra av er om allt som rör slöjd och
Hemslöjd. Denna gång lottar vi ut det inspirarande teknikhäftet
Påsöm från Hemslöjdens förlag. Skriv till: Hemslöjd, Åsögatan 122,
116 24 Stockholm eller redaktionen @hemslojd.se
Hej,
Jag köpte precis senaste
numret av Hemslöjd och ser
att temat är Snille och smak.
Det känns inte bra. Hoppas
nästa nummers tema blir
#metoo
Jeanette
HEJ JEANETTE!

Vi har aldrig gjort något
nummer med tema Snille och
smak, även om det låter som
en rätt kul idé.Tidningen som
du köpte har tema Inspiration
– med snillet Wanja Djanaieff
på framsidan. Det du har läst
är den lilla raden under tidningsnamnet, som vi byter ut
i så gott som varje nummer
och där vi i slöjdens riktning
vrider på olika talesätt och
uttryck. »Sporta bra men tälja
bäst« stod det på täljnumret,
»God dag yxskaft!« har det
stått någon gång och i det
här numret »Garnatro,
garnatro«.
Jag gissar att du stört
dig på att vi använt Svenska
Akademiens valspråk. Men
vi tycker inte att den institutionen kan ha ensamrätt på
den smått distanslösa, och
därför kul, devisen. Eftersom
Hemslöjd alltid handlar om
briljanta slöjdare – och det
mesta skapande på olika vis
inkluderar smak – landar den
också mitt i prick. Att hemslöjdsrörelsen, som är vår
eminenta ägare, förr i tiden
ibland kritiserats för att vara
smakdomare, gör det ännu
lite roligare. Så Snille och
smak, javisst.
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Att vi respekterar kvinnor
och kvinnors rätt till sina
kroppar (#metoo) hoppas jag
däremot verkligen att varje
person som läser Hemslöjd
kan se!

HEJ RN!

Ja, skolslöjden är urviktig!
Den som inte förstår det, förstår heller inte hur mycket i
vårt samhälle som handlar
just om att »göra« – och hur
nära kopplat det är till mateSKÄKT O’HOJ!
MALIN
rialkännedom, kreativitet,
problemlösning, självkänsla,
Hej Malin!
you name it. Att det är ett
Undertecknad läste med
minimum i klimatkampen att
stor behållning din krönika i
själv kunna sy i en knapp som
Hemslöjd 4/2020.
lossnat eller kunna laga ett
Du kommenterade vikten
par trasiga byxknän istället
av skolslöjden och citerade
för att stoppa allt i soporna,
en krönikör i VLT som, för att
gissar jag att vi också är ense
göra ner skolämnet, ställde
om. Men det är inte kunskap
den retoriska frågan: »När
som man kan räkna med att
var den senaste gången du
barn har med sig hemifrån
kände behov
idag. Därav fula
för gläds
»Ja, ärligt talat har
smörknivar
jag åt att
jag själv nog aldrig
som inte
skolämnet,
funkar?«
känt behov av en ful i den
Ja, ärligt
senaste
smörkniv som inte
talat har
reviderade
fungerar och tror det är kursplanen,
jag själv
nog aldrig
fått hållbarfå som gjort det.«
känt behov
hetsmålen
av en ful smörkniv som inte
tydligare framskrivna än
fungerar och tror det är få
tidigare.
ALLT GOTT!
som gjort det.
Men nu handlar det inte om MALIN
det utan om slöjd ska vara ett
Det är inte utan att jag drog
skolämne eller ej.
Slöjd som ämne är komplext lite på smilbanden när jag
läste artikeln om Kay och
då det väcker frågor som inte
knivarna i senaste numret av
minst handlar om miljö, perHemslöjd [nummer 4, reds
sonlig utveckling och hur vi
anm]. Jag har svårt att tro att
ska förhålla oss till ting
Kay tillverkar damastknivar,
omkring oss.
Slöjd ska inte bara var kvar de skulle ju bli ganska obruksom skolämne, det bör utökas bara om han använde en textil teknik. Ibland kan ordbeoch integreras med andra
handlarens rättstavning speämnen!
la ett spratt. Den här typen av
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mönstrade blad kan framställas på olika sätt och
har fått samlingsnamnet
damaskstål. Namnet syftar
på staden Damaskus som
för länge sedan var handelsplats för klingvapen. Den
store krigaren Saladin sägs
ha haft ett svärd så skarpt att
det kunde klyva ett sidentyg
som kastades upp i luften.
Den typen av damaskusstål
var inte vällt ihop av flera olika stål utan var ett homogent
stål som kom från en gruva
inte långt från Damaskus.
Kunskapen om framställningen av denna typ av stål
lär ha gått förlorad i början
av 1800-talet.
Bästa Hälsningar
Kjell Rydholm
TACK KJELL,

observant läst!
Ja, vi får skylla på en
kombination av datorns rättstavningsprogram och att
våra korrläsningsögon slirat.
Tack för att du uppmärksammade oss på det! Lite roligt
ändå att rättstavningsprogrammet åtminstone hållit
sig inom slöjdens domäner
den här gången. Det händer
sällan. Varje gång vi skrivit
om den underbara Fårfesten
i Kil till exempel (som för
övrigt nyligen och välförtjänt
fick region Värmlands folkrörelsestipendium), har datorn
snabbt justerat innehållet till
Dårfesten. Så: fram för
vaksamhet. Inga fake news
i Hemslöjd!
MALIN
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MARTIN GUSTAVSSON

Slevar av Björn
Svantesson för alla
täljsugna att inspireras av.

Hej Malin,
å tack för er underbara tidning.
Alltid en fest å läsa å jag
älskar att ni e så smart normkritiska kring ett ämne som
skulle kunna framställas så
konservativt å svenskt!
Kanske är det här old news
för er; men jag läste i min
lokaltidning om den samiske
slöjdarenTomas Magnusson
i Mörsil som sysslat med ett
projekt som rör slöjd å psykisk
ohälsa. Så spännande å jag
vill ju veta mer. Kanske vill ni
det också? Kanske kunde det
vara ett tips på ämne, sambandet mellan olika typer
av hälsa å handens arbete?
Eller så är det bara allt för
uppenbart. Men som sjuksyrra
är det oundvikligt att fundera
på hur all slags hälsa påverkas
av våra vardagsliv å möjligheter å förutsättningar.
Särskilt i dessa tider.
Ha det bra!
mvh
Tanja Sonntag

varför de håller på med hantverk och handarbeten är det
tveklöst vanligaste svaret att
»jag mår så bra av det«.
Däremot finns inte så många
forskningsstudier att hänvisa
till i dagsläget, enbart några
få. Dit hör bland annat en
studie som gjordes vid
Alnarp för några år sedan,
som visade hur stressnivån
sjönk i kroppen på personer
som täljde i färskt trä.
Jag tackar för uppmaningen
– och tar bollen.

HEJ TANJA OCH
TACK FÖR BERÖM!

HEJ JANNE!

Fler reportage som handlar om
kopplingen mellan psykiskt
välbefinnande och slöjdande
är en bra idé. När vi frågar
stickare, täljare och vävare
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MALIN

Hej!
• Hette er tidskrift tidigare
»Hemslöjden«??
• Är er dagens »Hemslöjd«
bara ett fjantigt namnbyte??
• Förklara!!
• Vi önskar prenumeration på
en tidskrift lik »Hemslöjden«!!
• Med innehåll om väderpinne,
stol på 4 björkar etc etc
Tack på förhand!!
Janne

Ja, till och med 2010 hette
tidningen Hemslöjden.
Men 2011 bytte den namn
till Hemslöjd. Den har alltså
hetat det i snart ett decennium.
I mina ögon var det helt

rätt att byta namn, inte minst
för att hålla isär Hemslöjden,
alltså hemslöjdsrörelsen, och
tidningen. Vi ägs av rörelsen
men är helt fristående redaktionellt. Men eftersom många
av våra läsare har läst oss
sedan det förra namnets tid,
är det också många som fortsätter att använda det. Förståeligt, tycker jag, som –
apropå ämnet – fortfarande
ofta säger Konsum om Coop.
Om du vill prenumerera
kan du gå in här: www.hemslojd.se/prenumerera.
Artikeln om granens egen
hygrometer, väderpinnen,
publicerades 2017. Den –
och hela vårt enorma artikelarkiv på nätet – får du också
tillgång till som prenumerant.

tvätt i dem, men mina
starkaste minnen är alla
mormors matt-trasor som
stod i kolafat under hennes
vävstol, sorterade utifrån
de färger som skulle bli
ränder i hennes mattor.
Mvh
Kerstin Gustavsson
HEJ KERSTIN!

Vad fint att höra om din barndoms kolafat och hur du
insett att kunskapen lever.
Fler människor som likt Jan
Johansson sitter inne på
gammal kunskap och har
djupa erfarenheter i nyporna
tar vi för övrigt gärna emot
tips om. Ibland kan de vara
ens granne!
MALIN

MALIN

Hej,
sitter och tittar i nya Hemslöjd
[nr 3/2020]. Kommer till
kolafatet som gjorts av Jan
Johansson i Jämshög.
Sådana är en stor del av
min barndom och nu visar det
sig att kunskapen att göra
dem finns inom gångavstånd
då jag bor i Jämshög.
Min morfar gjorde dessa fat
för husbehov, att lägga grönsaker och frukt i. Mormor bar

Från Facebook:
Tack för underbar tidning!
Jag är keramiker som fuskar
i textilt hantverk … nu blev
jag superinspirerad att även
börja tälja! Så fram med kniven och skicka efter färskt trä.
HEJ JENNY!

Bättre beröm än att tidningen
får läsare att plocka fram
verktygen kan vi inte få.
Slöjda på!
MALIN
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Stjärnan
på slottet
Linnea Skog var nybörjare vid sybågen när
hon satsade på avancerat 1500-talsbroderi. Hon
hade ett år på sig. Nu kan hon inte få nog.
Text Rasmus Panagiotis Columbus
Foto Anders Ragnarsson

»det här är det mest komplicerade jag någonsin gjort. När jag
började förstod jag inte hur avancerat det skulle vara. Men nu är jag
klar och jag är superstolt.
Allt började med en utmaning.
Jag har varit med i medeltidsföreningen Society for Creative
Anachronism i tretton år och ville
komma med i ordern The society of
the golden egg. Men för att få göra
det måste man lyckas med en utmaning. Man får välja den själv, det
ska vara något som man upplever
som tillräckligt svårt, och utmaningen ska godkännas av en jury.
Sedan har man ett år på sig att bli
klar.
Jag bestämde mig för att återskapa en wulsthaube, en broderad hätta
som ﬁnns på min favoritmålning
Portrait of a Woman av Bernhard
Strigel från 1510.
jag fastnade för tyskt 1500tal redan på mitt första medeltidsevenemang. Då träffade jag en
kvinna som skulle bli en av mina
närmaste vänner och som hade en
tysk 1500-talsklänning på sig. Redan
där var jag hooked. Jag har provat
annat. Svensk vikingatid, italienskt
1400-tal. Men jag kommer alltid
tillbaka till det tyska 1500-talet.
Jag hör hemma där. Och det går
inte att komma ifrån att jag känner
mig snygg i kläderna, nästan mer
som mig själv än i mina vanliga
kläder. Jag klär inte ut mig – jag
klär upp mig.
Jag har fokuserat på perioden
mellan 1500 och 1550. Efter det kom
reformationen och modet blev mer
strikt och höghalsat, inspirerat av
Spanien. Men när kvinnan på tavlan
levde hade den tysk-romerske kejsaren Maximillian gift sig med Bianca
Maria Sforza som hade med sig
modet från Italien – fyrkantiga
urringningar, stora kjolar. Jättesnyggt!
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ska man göra tyskt 1500-tal, ska
det vara broderier. Mycket och
framträdande, speciellt bland det
rikare folket. Jag hade knappt broderat sedan skolan, bara något litet
svartstick, så en del av utmaningen
var hobbyforskning om mönster och
sömmar. Jag ville också veta vilka
som broderade på den tiden och vad
lagstiftningen sa – vilken typ av
material man ﬁck ha på sina kläder
var hårt reglerat och en sån här hätta kunde kosta en halv årslön för en
vanlig arbetare.
Jag hade räknat med att jag skulle behöva ungefär tre månader för
själva broderiet. Men det var en
missbedömning! I slutet hade jag
totalpanik, jag broderade varje dag
efter jobbet och hela helgerna. Det
var bara att sitta och nöta.
jag började med de svarta linjerna, för att få ett nät att bygga i.
Den guldiga färgen består av tre olika ﬁlamentsilkestrådar. Ingen färdig färg stämde med målningen, så
jag ﬁck blanda och tvinna ihop.
Målningen har mörknat och förändrats med åren så det går inte att säga
säkert att det var exakt så här den
såg ut. Men jag har gått på det jag
tyckt varit snyggt. Det är ju ändå för
mig jag gör den.
Sömmarna är medeltida plattsöm och efterstygn. Tråden i den
medeltida plattsömmen syns inte
på avigsidan utan täcker bara framsidan, det var ju dumt att slösa med
dyrt material där ingen såg det.
Enligt mina efterforskningar
använde man nålar med rund udd
på den tiden för att inte råka klyva

några trådar. Så jag började med
det. Men till slut gick jag över till en
spetsig, det funkade bättre för mig.
det jag tycker är absolut häftigast med det här, är att jag är en
del av en lång, obruten kedja.
Mönstren kommer från mönsterböcker som trycktes då, den första i
tyska Augsburg 1523. Och här sitter
jag, år 2020, 500 år senare!
Åttauddiga stjärnorna var jättepopulära på den tiden, i mönsterböckerna kallas de för Venetianska
stjärnor. De är mycket äldre än
1500-tal, men namnet tyder på att
de kan ha kommit in i Europa från
länderna kring medelhavet och det
ottomanska riket. Tänk vad man är
en del av, bara genom att sitta och
brodera stjärnor.
När jag var klar var jag
helt utmattad. Men jag
hann! Att få ha
på sig hättan
första gången
var fnittrigt.
Magiskt!

Egentligen skulle jag ha ställts inför
en jury i mars för att få utmaningen
godkänd, men corona kom och det
sköts upp. Men det gör mig inget,
det här projektet var för min skull
och jag har vuxit jättemycket.
Från att ha varit rädd för broderi
vill jag nu brodera på allt, hela
tiden. Jag har helt klart fått blodad
tand.
nu är mitt enda problem att
jag inte har några kläder som passar
till hättan. Jag brukar ju vara klädd
som en vanlig stadsbo från 1500-talet,
men en sån här hätta ﬁck ju bara
adeln ha. Men det får jag väl ta och
ﬁxa helt enkelt.« 

»I slutet hade jag totalpanik,
jag broderade varje dag efter jobbet
och hela helgerna. Det var bara
att sitta och nöta.«
Hemslöjd 6 · 2020

17
17

Drottningen
av Sirius
Hon har spanat på
rymden med Libyens
diktator, hyrt sig en
rysk isbrytare, slagit
rekord i att observera
solförmörkelser och
vävt ett eget universum.
Möt äventyraren
Tora Greve.
Text Rasmus
Panagiotis Columbus
Foto Åsa Sjöström
luften smakar hav i Limhamn i södra Malmö. Några kvarter
bort breder Öresund ut sig.
I den lilla hallen till tegelhuset står
äventyrssandaler på skohyllan och ett
yogadiplom hänger på väggen.
I vardagsrummet är solteleskopet
med ett hydrogen alfa-filter redo
vid balkongdörren och i bokhyllan
trängs tantraböcker tillsammans
med manualer om webbprogrammering.
Här bor Tora Greve.
Textilkonstnär – och mycket mer.
Till Sverige kom hon från Norge
redan 1975. Det var kärleken som
fick henne hit. Och en ny kärlek som
fick henne att stanna efter att den
första brustit, innan hon hunnit få
tummen ur och packat ihop malmölivet.
– Han gillade egentligen Norge
och ville flytta dit. Han hade lätt
kunnat få jobb som lastbilschaufför
där. Men att låta honom köra på
18

Tora Greve har varit rymdbiten sedan barnsben.
– Det är väl äventyrslusten. Att vilja ha en större
värld än bara jorden. Jag började resa så fort jag
tjänade mina första pengar, men efter ett tag
har man ju varit överallt, då är det
ju rymden som är kvar.
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Tora Greve väver
främst liksidig
bildväv och röllakan
enligt norsk teknik.
–Trådarna klipper
jag av och fäster
inne i tygen,
längs med varpen.
Så det blir
likadant på
bägge sidor.

Tora Greve såg sin
första totala solförmörkelse 1954. Sedan
dess har hon rest världen runt för att se fler.
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»Planeten som sirianerna bor på består av dalar med höga berg emellan.
Ska de över dem, måste de upp i snö och is, till fots. Ska de klara det
måste de ha vantar, riktig polarutstyrsel.«
smala vägar uppe i bergen, med djupa fjordar precis intill, det gick jag
inte med på, säger Tora Greve och
skrattar.
Det gör hon ofta. Och mycket.
Både åt de många minnen och historier som hon har från jordens alla
hörn och åt de vilda fantasier som
hon genom livet har tecknat ned
på vävar, stickat in i vantar och de
senaste åren satt ord på i sina
science fiction-böcker.
De flesta av fantasierna utspelar
sig nästan nio ljusår bort. Där i
stjärnbilden Stora hunden, snett
nedanför Orions bälte, glittrar Sirius. Det är en av himlavalvets klaraste stjärnor, nära granne med vår sol
och genom historien mytologiserad
av såväl gamla egyptier och greker,
som polynesier, perser och maorier.
det var också dit som Tora
Greves blick sökte sig när hon som
barn vände blicken uppåt under
stjärnklara nätter. För sitt inre såg
hon ett myller av civilisationer som
krigade mot varandra. Att de skulle
vara gröna kändes passé, hennes
rymdvarelser hade alla möjliga
färger.
– Så småningom utkristalliserade
sig sirianerna. De var del av en större grupp med varelser, med avancerade typ 3-civilisationer, cyborger,
biotroner och en massa annat, men
sirianerna dominerade, berättar
hon där hon sitter i vardagsrumsfåtöljen.
Runt henne tittar blåskinnade
sirianer ner från väggarnas vävar.
Det var här, i de färgglada bonaderna gjorda enligt norsk liksidig bildvävstradition, som de högst otraditionella motiven först tog form i
början av 1970-talet.
Hemslöjd 6 · 2020

– Vävningen passade sirianerna.
Skulle jag ha avbildat en mer avancerad civilisation hade jag behövt
använda mig av hologram, men sirianerna har ungefär samma teknologi som vi hade på vikingatiden. De
var tacksamma att avbilda med en
äldre teknik, förklarar Tora Greve.
hon fastnade tidigt för det
textila. Lärde sig sticka av sin farmor som femåring och utbildade sig
sedan till textilkonstnär i Oslo.
– Jag hade en kollega som undrade varför jag inte målade, mina
mönster var ju så komplicerade att
de borde vara lättare att måla än att
väva. Men nej, sa jag. Jag gillar de
textila materialen och det gamla traditionella, tidlösa sättet att framställa konst. Vävar och muralmålningar
var ju det ursprungliga, det där med
att måla på kanvas kom ju långt
senare och användes då oftast som
förlagor för sånt som sen ändå skulle vävas.
Hon skrattar och fortsätter på sin
stavangermalmöitiska:
– Dessutom så är det mycket lättare att ta med textilkonst på utställningar. Att hålla på med målningar,
det är både skrymmande och tungt!
De bilder som hon vävt har ofta
bara kommit till henne, berättar
hon. Ibland har det varit rena fantasier, sådant som hon burit inom sig
sedan barnsben. Ibland har de varit
samtidskommentarer, som när en
new age-bedragare någon gång på
1990-talet försökte lura till sig pengar för att bygga en ambassad för
rymdvarelser på Vallhallavägen i
centrala Stockholm och senare även
i Småland. Tora Greves svar på händelsen blev två enorma bildvävar.
Där kraschar sirianernas ambassa-

dör först rakt ner på Essingeleden
i Stockholm och kolliderar med en
volvo för att sedan med sitt följe landa vid Åseda bygdegård och dansa in
midsommaren med lokalbefolkningen – allt medan socialtjänsten, polisen och militären förfärat spanar på
spektaklet från buskarna.
– Men sirianerna var ju inte
intresserade av att erövra jorden.
De vill ju bara dansa!
Varje väv har tagit henne runt tio
veckor att göra klar och fyra timmars
arbete per dag, mer än så orkar inte
kroppen, säger hon. Först har hon
skissat upp motivet på papper och
fäst det bakom varpen, därpå har
hon vävt med tunt norskt anilinfärgat bildvävsgarn av ull. Färgerna har
hon valt under vävningens gång.
– Om allt vore förutbestämt skulle jag tycka att konstverket var klart
redan när jag gjorde skissen. Det
måste vara en skapandeprocess
under tiden också, inte bara före.
Annars hade jag lika gärna kunnat
måla, förklarar hon.
idag väver hon inte längre.
Efter pensionen fick hon artros, att
sitta på knä och trä solv gick inte
längre. Men hon saknar det inte.
Berättelserna om sirianerna tar sig
nu uttryck i de science fiction-böcker som hon ger ut på eget förlag. Att
vänta på att de i åratal skulle tröskas igenom ett vanligt förlag innan
de äntligen kunde ges ut, hade hon
inte tid med.
Och så har hon tagit upp stickandet igen, även om det gör ont i tummar och lillfinger. Mest blir det vantar. Siriusvantar. De säljer bra på
utställningar och julmarknader.
Och så behöver ju faktiskt sirianerna dem.
21

Sirianerna lever i Toras vantar,
vävar och böcker. Och det kan
stundvis gå riktigt hett till.
– Det sägs ju att mänskligheten stammar ur aporna.
Sirianerna stammar å sin
sida från hundar. De markerar
överallt, talar om att här finns
jag, jag vill para mig! Så sirianerna är mycket erotiska, jodå!
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» I små vävar av restvarp och överblivet garn ﬁnns ögonblicksbilder från äventyren
bevarade. Dit hör kamelerna i Sahara som blev tokiga när solen plötsligt försvann.«
– Planeten de bor på består av en
massa olika dalar med väldigt höga
berg emellan. Ska de över dem,
måste de upp i snö och is, till fots.
Ska de klara det måste de ha vantar,
riktig polarutstyrsel.
Polarutstyrsel vet hon en hel del
om. Men vi kommer dit. Nu har
Tora plockat upp en påbörjad Siriusvante och de fyra strumpstickorna i metall, storlek 3, klinkar stadigt
fram ett långfinger i grått ullgarn
medan hon omedvetet stampar
takten med foten.
Varje siriansk klan har egna
mönster och färger. Den mäktiga
Cibiaklanen till exempel, pryder
helst händerna med starka röda, blå
och gröna färger, medan Nairobiklanen, som oftast är på flykt från
de andra stammarna, måste ha
dovare färger för att kunna smälta
in i omgivningen.
– I regel stickar jag i växtfärgat
garn, jag färgar en del själv med
ljung, indigo, björk och koschenill.
Sirianerna har ju inga fabriker som
de kan anilinfärga garn i, så färgerna bestäms av vilka växter som
finns där de bor. Men visst, ibland
fuskar jag lite och använder syntetiska färger, för att få riktigt starka
toner.
medan hon stickar berättar
Tora om livet vid sidan om hantverket. Hon är inbiten astronomientusiast, titulerar sig »professionell
äventyrare« och har arrangerat
resor jorden över i jakt på solförmörkelser.
I små vävar gjorda av restvarp
och överblivet garn finns ögonblicksbilder från äventyren bevarade. Dit hör kamelerna i Sahara som
nästan blev tokiga när solen plötsligt försvann, det var under en resa
Hemslöjd 6 · 2020

då hon för övrigt sov tältgranne med
Libyens tidigare diktator, amatörastronomen Muammar Gaddafi.
Eller den ryska isbrytaren som hon
bokat för att färdas över norra ishavet, trots att hon är enormt båträdd.
Också de stilla antarktiska landskapen har hon vävt. Där har hon
observerat en midnattssolförmörkelse, något som bara ett hundratal
personer i mänsklighetens historia
lyckats med. Och ruinerna på
Orkneyöarna och Parthenon i den
atenska hettan…
– Jag har blivit världsberömd solförmörkelsearrangör eftersom jag
fått folk till de mest omöjliga platser,
som när jag 2010 lyckades fixa en
resa till Påsköarna. Jag tror att jag
har observerat 25 totala solförmörkelser och ett antal ringformiga. Det
är spännande, men samtidigt… det
är ju mycket en ursäkt för att resa
runt jorden, skrattar hon.
Om inte pandemin sätter stopp
för det ska hon till Argentina i
december. Och så är hon mitt i planerandet av en ny resa till Sydpolen
nästa år.
– Där samarbetar jag med amerikanerna…
Hon suckar och slår sig för pannan.
– Deras säkerhetstänk, man kan
gå i taket! De är så rädda för att bli
stämda. Men vi är inte sjuåringar
som ska på utflykt, vi är vuxna
människor. De vill att man ska hyra
eller köpa en massa märkeskläder,
men for faen, jag har ju varit där
förr, jag har mina egna grejer.
tora greve plockar fram sin
polarutstyrsel ur kistan i hallen. Stora delar har hon stickat själv. Mösssan med öronflärpar, sockor, tröjor
som går långt ner över rumpan och
så inner- och yttervantar med de

livsviktiga remmarna – tappar du
vantarna är du så gott som död, förklarar hon. Det mesta är skapat i
islands- eller alpackaull, dubbelt
stickat för att vara extra varmt.
Över alltihop har hon en växtfärgad luftigt stickad poncho.
– Tekniken är inspirerad av
norska trekantssjalar med hålmönster. Det är hålen som hjälper dig att
hålla värmen, de fungerar som en
air conditioner och släpper ut kroppens fukt. Praktisk kunskap ligger
bakom allting, jag har provat kläderna i Himalaya, Anderna och
Sareks vildmark. Och på julmarknaderna! Där står du ju utomhus,
stilla, i flera timmar. Där lär du dig
vad som funkar och inte funkar.
På expeditionerna står hon ofta
sida vid sida med personer klädda
i toppmoderna köpekläder från topp
till tå.
– Men mina har varit bättre. Det
har till och med blivit så att jag har
fått ett rykte om mig att vara väldigt
köldtålig, det är ingen som tänker
på att det kan bero på mina kläder!
långfingret som hon jobbat
på är sedan länge färdigstickat. Ligger hon i och behöver fylla på sina
lager kan hon göra klart ett par vantar på en dag.
– Mönstren sitter i fingrarna, jag
behöver inte räkna så mycket när
jag väl är igång. Men nuförtiden
stickar jag mest när jag tittar på tv.
Och ibland har jag varit så fräck att
jag stickat under några av de fruktansvärt många zoom-möten som
jag haft i år. Men då ser de mig ju
bara från axlarna och upp.
Hon fnissar till. Packar ner stickningen för den här gången. Det får
räcka för idag. Nu ska hon nog ut på
balkongen och kolla till solen lite. 
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Tor Cederman i ateljén i
Stockholm med extra tjockt
glitter som han använder
till exempelvis vägghjärtan
och stjärnor.

24
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MORMOR
& JAG
Statarliv, fattigdom och lusten att pynta. Flitiga händer
som aldrig var stilla. Med grannlåt, glitter och tålamod
tar konstnären Tor Cederman mormors arv vidare.
Text Liv Blomberg Foto Ylva Sundgren
– det var minnet av mormor
som satte igång hela utställningsidén,
säger Tor Cederman och ser sig om i
ateljén i Stockholmsförorten Bandhagen. Inramade bilder, teckningar,
skisser och collage står lutade mot
varandra på golvet. En bonad ligger
över strykbrädan – Tor sydde de sista
stygnen i går – och stora dekorerade
stjärnor och hjärtan hänger på
väggarna. På en hylla står små
julgranar, överdådigt pyntade bordsträd i skimrande rosa, blått och grönt.
Om bara några dagar ska allt packas
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ner och skickas till Rydals museum
i Västergötland till Tor Cedermans
största utställning hittills.
Han måste nästan nypa sig i armen.
– Herregud! Jag ställer ut på
Rydals. Deras utställningshall är
jättestor!
Men vägen dit har varit både lång
och vindlande.
tor cederman är konstnär,
scenograf och utställningsformgivare. Som liten tillbringade han
mycket tid med sin mormor Märta

som växte upp som statarﬂicka i
början av 1900-talet.
– Som statare hade de ont om
pengar, de arbetade oftast bara för
mat, logi och någon liten inkomst.
Möjligheterna att förbättra sin livssituation var små, säger Tor och menar att det präglade hans mormor för
resten av hennes liv.
För honom var mormor det extra
i tillvaron som han älskade att vara
med och han beskriver henne som
»maniskt ﬂitig«, en kvinna som alltid
hade något för händer.
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»Mormors universum ﬁnns i mig.
Det handlar om kvinnohistoria och fattigkultur
men är också ett stycke Torhistoria med
julgranar, pynt och sömnad.«
– Som fattig var du utbytbar. Om
inte jobbet var perfekt kunde du
förlora din plats. Det gällde att hela
tiden överprestera, säger Tor Cederman och berättar att hans mormor
kunde det mesta; hugga ved, ro,
kupa potatis, sy, sticka, virka, ﬁxa,
lappa och laga.
– Hon kunde verkligen allt,
säger han med eftertryck och tar
fram en stor stjärna, nästan en
meter i diameter. Längs uddarna
löper tjockt guldglitter och i stjärnans mitt bultar ett rött, sammetslent hjärta omgivet av skimrande
glaskulor. Mitt i hjärtat sitter det
svartvita fotot av en ﬁnlemmad dam
i vågigt hår och med vänlig blick:
mormor.
stjärnan och hjärtat är symboler som ofta återkommer i det Tor
Cederman gör.
– Båda är fantastiska former som
triggar något fundamentalt i oss,
säger han och menar att han blir
behaglig till mods av att arbeta med
dem.
– Hjärtat har en snäll form och
en tydlig riktning upp-ner. Dess
stjärtform har något sinnligt över
sig och är både vulgär och elegant
samtidigt.
Stjärnan å sin sida har ett tydligt
centrum och en periferi.
– Den har något energiskt och
positivt över sig där den strålar ut åt
alla håll. När du dekorerar en stjärna
blir det till en ﬁn upprepning.
hjärtan, stjärnor och andra
julsymboler har blivit en del av Tor
Cedermans konstnärliga uttryck.
Men allt började med att ett muse26

um drog tillbaka ett uppdrag med
kort varsel. Tor stod plötsligt utan
jobb och en tom vår bredde ut sig i
kalendern.
– Jag har alltid älskat julgranar
och pynt, säger han och ögonen lyser
lite extra.
– Och då när jag plötsligt ﬁck tid
över rejvade jag loss fullständigt.
Den tomma våren ägnades åt att
göra överdådigt dekorerade askar
med julgransmotiv i glitter och
glans.
I samma veva ﬁck han kontakt
med Hemslöjden som började sälja
granaskarna liksom hans vägghjärtan och julstjärnor.
– Det blev en nytändning för mig
som konstnär, konstaterar han idag
och reﬂekterar över sitt val att göra
något som han gillade och gick i
gång på, när han ställdes inför ett
ekonomiskt tufft faktum, att ett
uppdrag inte blev av.
– Lärdomen är väl, att ska man
vara kreativ, så måste det vara
lustfyllt.
men för drygt tio år sedan
var livet allt annat än lustfyllt. Tor
Cederman hade just gått igenom en
separation, det var motigt att försörja sig som frilansande konstnär
och kreatör och han hade kommit
till en punkt – både i livet och konstnärskapet – där han frågade sig vad
det var han egentligen ville med alltihop. När möjligheten att följa med
en grupp konstnärer till Indien dök
upp, åkte han med på vinst och förlust.
– Det blev en jätteviktig resa.
När jag kom dit och upplevde färgoch formrikedomen som ﬁnns där,
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var det som att komma hem, säger
han och säger att han som så många
andra knockades av Indien. Av
färgerna, fattigdomen, kontrasterna,
dofterna, ljuden, prakten och nöden.
Och mitt i allt detta tittade oväntat
hans mormor fram.
– Min egen historia dök upp för
mig när jag såg människorna där –
många fattiga och hårt arbetande –
och fullkomligt ofria. Som stora
delar av den svenska allmogen en
gång i tiden. Även om min mormors
familj inte hade det allra sämst ﬁnns
det paralleller mellan deras tillvaro
och dagens Indien.

Tor Cederman.
Nere t.v. bonaden
»Ut ur garderoben«.
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han skakar på huvudet åt att
han skulle behöva åka så långt för
att förstå i vilken riktning han skulle
gå med sitt arbete.
– Jag hade sökt så länge efter vad
jag skulle berätta om och så hittade
jag min historia i Indien.
Idag ler han åt hur livet tar en med
på oväntade vägar och hur ketchupeffekten ibland slår till när man minst
anar det.
I samma veva träffade han
nämligen sin man, gifte sig, ﬁck
en ny stabilitet i livet och ekonomin
och kunde ägna sig mer åt konst än
tidigare.
inspirerad efter Indienresan
åkte Tor Cederman hem till familjens
sommarstuga i Värmland. Där i en
utdragssoffa låg mattrasor som han
själv varit med och klippt till som
liten tillsammans med mormor. Av
dem virkade han en halv meter hög,
guldgul kantarell och den blev startskottet på hans nya sätt att arbeta.
– Tidigare hade jag jobbat mest
med bilder i olika tekniker, som
collage, teckningar och måleri, men
nu tog hantverket plats. Det var
mormor som gav sig till känna,
säger han.
Hon som aldrig lät händerna vila
gav Tor Cederman inspirationen till

att lyfta fram och använda alla
de textila material som varit en så
självklar del av hennes liv.
i utställningen Hemtamt –
mellan dröm och virklighet som nu
visas på Rydals museum har Tor
Cederman förvandlat julpynt, tallrikar, bestick, virkade dukar och grytlappar och annat till nya verk, sprakande av färg och oväntade materialkombinationer.
– Mormors universum ﬁnns i mig.
Det handlar om kvinnohistoria och
fattigkultur men är också ett stycke
Torhistoria med julgranar, pynt och
sömnad, säger han och menar att
hans konst kan ses som en hyllning
till alla de hantverk som kvinnor
som hans mormor behärskade till
fullo, men också som en protest mot
alla de textilier som ligger oanvända
i lådor och garderober.
– Jag har hittat helt oanvända
linnedukar som legat i skåpen hos
min mamma i 50–60 år. Ett sånt
slöseri på otroligt vackert hantverk
som inte kommer till användning,
utbrister han.
i ett rum i ateljén ligger
högar med handbroderade dukar
och virkade grytlappar prydligt
hopbuntade. Tor Cederman har
köpt dem för nästan inga pengar alls
på loppis och second hand.
– Idag kan du ju inte lägga en
virkad duk på tv:n, så de behöver
användas på ett nytt sätt, säger han
och menar att i mellanrummet
mellan det som anses fult och ﬁnt
ﬁnns möjligheten till något nytt.
Som konst.
Eller fest.
Han slår ut med händerna där han
står bland manglade linnedukar,
grytlappar och metervis av gardintofsar och glitter.
– Jag vill dra fram alla gamla
dukar och bonader och göra party
av alltsammans! 
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Stolthet
& motstånd
Synden fanns i skobandens spetsiga mönster, det förkunnade
de laestadianska predikanterna. Men Maria Keinil vävde dem ändå
och bar dem i kyrkan om söndagen. Elin Anna Labba berättar om
vävning och motstånd. Carl-Johan Utsi fotograferade.
det var en höst för några år
sedan och jag var bjuden på dop i
Jåhkåmåhkke, men hade en valp
som hade bitit av mina skoband. Det
skulle vara omöjligt att hinna få dem
lagade, jag insåg ju det. Jag letade upp
Berits nummer och ringde henne.
Hon var i Jåhkåmåhkke och hon hade
Cohkkerasband, inte likadana kanske,
men de skulle funka till min kolt.
Ja, men kom förbi, sade Berit på
sitt både varma och korta sätt, så
typiskt för så många kvinnor jag
känner. Jag tog bilen ner med en gång.
Hon mötte mig i hallen och i handen
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hade hon skobanden. Och så fort jag
såg dem, ryckte jag instinktivt till.
De… Ska du låna ut dem?
Ja, men det är ju bara de jag har,
sa Berit och räckte över dem trots att
jag var tveksam. Hon godtog inget
annat. Jag lade försiktigt ner dem
i ryggsäcken och for hem.
när jag plockade upp dem
strök jag med ﬁngrarna över ullgarnet. De klarblå trådarna som
gick över i gult och sedan i rött.
Vävda band, som såg ut som att de
var lagda. Jag hade tidigare bara

sett dem på bild. Det var när jag
läste konstvetenskap i Tromsö och
vi skulle skriva om ett verk. Nu satt
jag med det i handen. Det var skobanden som áhkku, min mormor,
hade berättat om, hon som samlade
på vävda mönster. Under ﬂera år
reste áhkku runt i byarna i Norrbotten och pratade med tanterna
om mönster och band. Och så ritade
hon av allt på rutigt mönsterpapper.
Oftast tyckte mormor själv att hon
inte hade något att berätta, men
nog svarade hon om man förstod
att fråga.
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»Men Maria Keinil visste att de som såg skulle se.
Alla skarpa, samiska ögon i kyrkbänkarna
skulle se det som predikanterna missade,
att hon hade uddmönster, precis som kåtan och
iskristallerna om höstvintern.«

det där är Maria Keinils skoband,
hade áhkku berättat. Och hon var
en riktigt duktig väverska. Att man
hade ord om sig att vara en duktig
väverska, det var stort beröm.
Maria Keinil vävde mössband och
allt som var svårt. Men hon hade ett
problem, för hon ville väva mönstrade
skoband, trots att predikanterna inte
tyckte om det. Kring Kiruna och
Jukkasjärvi hade nämligen laestadianismen svept in som en storm. Predikanterna predikade om syndernas
förlåtelse och om att leva ett enkelt
liv, nära Gud. Många samer kastade
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sina silversmycken och förenklade
koltarna. Allt det färgstarka skulle
tonas ner. En del av solens färg, det
gula, togs bort. Också mössorna,
som var toppiga som fjällen, plattade de till för att huvudbonaderna
inte skulle vara hemvist för djävulen.
Mönstrade skoband var syndiga.
Speciellt uddkantiga mönster, menade
áhkku. Sicksack. Mjukare mönster
som slingrar sig som jokken var okej.
Men predikanterna tyckte bäst om
omönstrade skoband som var lagda.

idag tillhör Maria Keinils
skoband bland annat familjen Inga.
Berit och hennes släktingar använder
dem till kolten på fest, dop, konferens.
Varje gång nya band ska vävas får
nya generationers väverskor ta
höjd, för det tar lite tid. Skobanden
kräver sitt. De får hoppas att ögonen
fortfarande är skarpa. Just nu väver
Berit ett par nya till sin dotter
Katarinas bröllop och säger att »det
är tufft, men vad gör man inte för
sin dotter«.

så vad gjorde Maria Keinil?
Hon vävde ett mönstrat skoband
med så gott som identitiska mönstertrådar: Blå mönstertrådar på blå
botten. Rött på rött. Sakta tog ett
tyst uddkantigt, förbjudet mönster
form.
Hon hade dem på sig när hon gick
till kyrkan, »men när de satt på fötterna såg inte predikanterna det«, fnissade áhkku och konstaterade att det
måste ha tagit en väldig tid att väva.
Maria Keinil visste att de som såg
skulle se. Alla skarpa, samiska ögon
i kyrkbänkarna skulle se det som
predikanterna missade, att hon
hade uddmönster, precis som kåtan
och iskristallerna om höstvintern.
Och ingen missade att banden var
mästerligt vävda!

när jag klädde mig för dopet
i Jåhkåmåhkke var jag så full av
respekt att jag ömsint lindade Berits
skoband om fötterna och tog av dem
så fort vi kom hem från kalaset.
Jag hängde dem högt, högt upp, på
säkert avstånd från vår hund. Jag
som inte ens kan väva med garnfärger som skiljer sig från varandra,
än mindre väva rakt. Jag kände mig
lite längre, som stärkt av de samiska
kvinnornas tysta motstånd.
Mycket kan de ha tagit från oss,
men inte våra mönster. 
elin anna labba är journalist,
författare och dotterdotter till Ruth
Stoor som dokumenterade bandmönster
för den samiska riksorganisationen
Same Ätnam.
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Andreas Eriksson i sin studio
i Lidköping. Efter att i ett par år
ha samarbetat med vävare har
han börjat betrakta sina målningar med ett delvis nytt öga.
– Jag har fått syn på att jag ofta
målar i stående och liggande
fält, som varp och inslag.
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Lagarbetet
När konstnärliga idéer ska ta fysisk form
kallas ibland hantverkare in. Men hur går
det till när vision blir verklighet?
Hemslöjd tittar in bakom kulisserna.
Text Malin Vessby
Foto Fredrik Jalhed, Anna Hållams
– jag har fört ett samtal med
duken.
När konstnären Andreas Eriksson, som representerat Sverige vid
Venedigbiennalen och vars verk
köpts in till världens allra finaste
konstsamlingar, ska beskriva vad
som ledde honom fram till att arbeta
med stora gobelänger i lin, tar han
avstamp i den linnekanvas som han
så ofta målat på. Den är kärnan.
Ofta har han funderat över färgen
där på ytan.
Så var han för ett antal år sedan
tilltänkt för att formge Årets textila
konstverk på Märta Måås-Fjetterströms ateljé och hamnade i deras
källare. Framför sig hade han en
vägg full med oblekta, ofärgade och
handspunna lingarner. Och trots att
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mattan inte blev av till slut, slog tanken på att väva rot. I en väv, insåg
han, ligger motivet inte ovanpå, som
oljan på en duk. Färg och textur är
istället ett med själva verket. Och
lingarn är samma slags material som
i en målares linnekanvas.
Han köpte en vävstol och satte
igång, men insåg sina begränsningar.
– Jag är för otålig för att lära mig
väva. Den tekniken kräver ett särskilt slags sinnelag, säger han.
Till en stor utställning på Bonniers konsthall 2014 anlitade han
därför mästarvävaren Hans Thomsson att tolka sina bilder i damast.
Året därpå anställde han den HV skolade handväverskan Sara Eriksson, som han jobbat tillsammans
med sedan dess – och med tiden fyll31

Ellen Ehk Åkesson
omgiven av glasblåsarna på Verkstad
12, från vänster Jan
Jakoubek, Rasmus
Kling (lärling), Jörgen
Erlandsson, Ulf Persson, Janne Gullberg.

Ovan t.v: Keramikern och konstnären
Ellen Ehk Åkesson i arbete.
Under Liverpoolhalsduken: Glasblåsarmästaren Ulf Persson i hyttan.

32

Hemslöjd 6 · 2020

»Säg att man blåser i en form och konstnären vill ha en vinkel på exakt nittio
grader. Men eftersom glas hela tiden rör sig någon millimeter hit eller dit
kommer det inte att bli exakt så, det måste konstnärerna kunna acceptera.
Annars är det dödfött.«
des en ateljé i Berlin med hela fem
av honom anställda vävare, som vid
det här laget, tillsammans, har vävt
runt 35 gobelänger i olika storlek.
I vinter visar Nordiska Akvarellmuseet en utställning med ett urval av
de vävarna. På vernissagekortet står
Andreas Erikssons namn, på gobelängerna både hans och vävarnas.
Men vilken roll spelar konstnären,
vilken roll spelar hantverkarna?
det bullrar i bakgrunden när
glasblåsarmästaren Ulf Persson tar
telefonen. Det är paus i Verkstad 12
på Kosta glasbruk. Det femhövdade
arbetslaget är brukets stjärnteam,
specialiserat på konstglas, och det är
de som anlitas när konstnärer kommer utifrån. Just idag gör de en vas
som formgetts av Ernst Billgren.
Den ska få ett uppskjutande björnhuvud i botten och glasigt gröna löv
längs sidorna.
Under vasen kommer Billgrens
namn att graveras in tillsammans
med varumärket Kosta Boda och ett
produktnummer.
– Det hade ju inte gjort nåt om
det stått Verkstad 12 jämte. V12
kanske? Men det har jag pratat om i
många herrans år, och det blir inget
av med det, säger Ulf Persson på
klingande småländska. Första gången han blåste glas var han tre år och
lågan har inte slocknat.
Ernst Billgren har inte varit på
plats sedan det första godkända vasprovet gjordes och det är helt i sin
ordning.
– När konstnären har godkänt
hur det ska se ut, då bara kör man
sen, säger Ulf Persson och beskriver
hur en arbetsperiod brukar börja.
Det vanligaste är att konstnärer helt
Hemslöjd 6 · 2020

enkelt kommer med en ritning som
arbetslaget sedan arbetar efter.
Han väljer ord som »att vara
överens« och »att bli lyssnad på«
men också att »nå fram till det som
konstnären vill« för att beskriva hur
ett gott samarbete ser ut. Enklast är
det med de gamla rävarna, som lärt
sig och vet, menar han, eller med
konstnärer som själva är erfarna
glasblåsare. Svårast är det med
konstnärer som inte alls förstår hur
glas fungerar men ändå vägrar att
rucka det minsta på sina idéer.
– Säg att man blåser i en form och
konstnären vill ha en vinkel på
exakt nittio grader. Men eftersom
glas hela tiden rör sig någon millimeter hit eller dit kommer det inte
att bli exakt så, det måste konstnären kunna förstå och acceptera.
När de inte gör det, är det dödfött.
Han gör en kort paus och bullret
från verkstaden ökar i styrka.
– Men det är ju kul med nya
grepp och galna idéer också, skitkul.
Även om mitt jobb är slitsamt för
kroppen älskar jag det.
nya idéer kom Ellen Ehk Åkesson med till Verkstad 12 i våras.
Hon är keramiker i grunden men
var den första att få det stipendium
som skapades efter glaskonstnären
Ulrica Hydman Valliens död i fjol.
»90 000 kr inklusive inbjudan till
att göra egna experiment i hyttan
hos Orrefors Kosta Boda«, stod det
i pressmeddelandet.
När hon steg in på glasbruket första dagen visste hon inte vad arbetet
skulle leda till, om det så småningom skulle bli färdiga verk att ställa
ut eller enbart en undersökning att
redovisa för närmast sörjande. Men

löftet om att få experimentera passade henne.
– Jag söker mig alltid fram, också
när jag jobbar i lera. Det är min
konstnärliga metod. Jag skissar i
materialet tills jag hittar spår att gå
vidare med, kanske en struktur, en
yta eller en form.
Så här i efterhand, när hon vet att
hon också i glas skulle nå fram till
sitt organiska och naturnära uttryck
och komma att visa arbetena på
utställning med fina recensioner i
rikspressen, kan hon konstatera att
stämningen i hyttan till en början
var en aning frustrerad.
– Jag var för dålig på att kommunicera tydligt, och då blev det svårt
för glasblåsarna att förstå vad jag
var ute efter, så att de kunde göra
sitt jobb.
Som keramiker identifierar hon
sig dessutom mycket med hantverkarna. Ibland har det fått henne att
ta ett steg tillbaka eftersom hon hela
tiden varit medveten om att det
finns begränsningar i material och
tekniker som hon, som novis på just
glas, inte kan ha full koll på.
– Att ta ledningen, pusha på eller
gå emot var därför lite svårt till en
början.
Samtidigt beskriver hon en känsla av att komma hem, och ett »vi
gjorde det tillsammans« när något
gick vägen och blev som hon hoppades. I vanliga fall arbetar hon ensam
som konstnär. Här fick hon arbetskamrater.
– Ljuden från ugnarna. Alla som
hälsar. De är en go’ känsla som man
inte är bortskämd med som konstnär, säger hon och vill vara tydlig
med en sak:
– Ingenting hade blivit till utan
33

Vävarna har namn efter
var de är vävda. Det här
är »Weissensee No. 12«.
Den är 200 x 150 cm.
Foto: Hans-Georg Gaul.

Konstväverskan Sara
Eriksson har arbetat
med Andreas Eriksson
sedan 2015. Hon var
bland annat ansvarig
för hans textila
ateljé i Berlin. Nu väver
hon under pågående
utställning.

»Weissensee No. 18«,
242 x 200 cm.
Bilderna av vävarna
är beskurna.
Foto: Hans-Georg
Gaul.
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»Kanske har Andreas från start bestämt vilka strukturer och tekniker
som vi ska jobba med, som att vi i ett parti ska låta inslaget löpa över många
varptrådar, i ett annat över färre. Eller att vi ska ta ett tunt garn till ett avsnitt,
ett grövre till ett annat.«
bägge parters kompetens, alltså är
ingen av yrkesrollerna viktigare än
den andres. Men det innebär inte att
det här är ett konstnärligt samarbete. Den här gången är min roll
konstnärens och deras hantverkarnas. Blandas rollerna ihop blir det
problem.
Hon tänker efter lite och sammanfattar:
– Det är till 100 procent min
konstnärliga idé och mina beslut
som har styrt var vi landat. Men för
att förverkliga de idéerna har jag
varit beroende av deras unika kompetens och vilja att samarbeta.
I katalogen som kom ut i anslutning till hennes utställning stod det
att glaset skapats i samspel med
skickliga hantverkare.
– Det handlar om ett möte. Samtidigt är det min konst. Och det är jag
som kommer att bedömas när det är
dags för utställning. Både om det
går bra eller dåligt faller det på mig.
Då står jag ensam.
utanför akvarellmuseet
på Tjörn rister havet men inne är
det lugnt. Vävarna skimrar i beiga
och bruna toner. Var och en utgår
från en skiss som gjorts utifrån
någon av Andreas Erikssons målningar. Skisserna ser ut som linjeteckningar av fält och öar. Eller som
blindkartor över okända landskap.
På en hylla ligger fullt med oblekta, obehandlade lingarner. Somliga
är hundraåriga och handspunna,
andra är nya. Både tunna och grova,
fnasiga och släta.
– Jag är intresserad av olikheter
garner emellan. Då blir dagens
industriframställda trådar med en
homogen färg ganska tråkiga, även
Hemslöjd 6 · 2020

om vi också jobbar med sådana.
Garner som rötats, behandlats och
spunnits på olika vis och som därför
fått olika toner är roligare, säger
Andreas Eriksson och kommer in
på ytterligare en parameter för
gobelängernas slutgiltiga utformning: Samtalen mellan honom och
hantverkarna.
inne i utställningen sitter
Sara Eriksson och arbetar. Under
museets öppettider är hon på plats
för att visa hur gobelängerna en
gång blivit till – och hur en ny uppstår i vävstolen. Under varpen sitter
skissen fastsydd. Men förberedelserna har varit fler än så. Sara Eriksson
lyfter blicken från den framväxande
väven.
– Kanske har Andreas från start
bestämt vilka strukturer och tekniker som vi ska jobba med, som att vi
i ett parti ska låta inslaget löpa över
många varptrådar, i ett annat över
färre. Eller att vi ska ta ett tunt garn
till ett visst avsnitt, och ett grövre till
ett annat. Då har vi vävare kanske
istället fått välja färgerna. Andra
gånger kan det vara förutbestämt
vilka partier som ska vara mörka
respektive ljusa och så har vi fått
påverka resten.
Så vill Andreas Eriksson också ha
det. Att inte fullkomligt ha kontrollen beskriver han som spännande.
Han är nyfiken på vad processen
och hantverket ska ge, inte minst för
att kunna upptäcka nya element att
gå vidare med i en kommande väv.
Dessutom är det viktigt att väverskorna är delaktiga, säger han, inte
minst för att de ska vilja arbeta så
länge med en väv som krävs.
Sara Eriksson packar det inslag

som hon just plockat in mellan
varptrådarna med en liten dessertgaffel. Tänker hon tillbaka minns
hon en av de tidiga gobelängerna
med särskild värme. Det var en som
hon vävde 2016, då hon plötsligt
förstod hur avgörande valet av lintrådar är för helheten.
– Med den väven hittade vi också
lite av det som Andreas sökte efter.
Och samtidigt hittade vi ett sätt att
kommunicera på. Jag förstod vad
han ville. Och han förstod vad jag
förmedlade tillbaka.
Men nu är det sannolikt slut på
det. Efter att ha jobbat ihop med
vävare på heltid i flera år känns det
lite sorgligt, säger Andreas, inte
minst att bli av med arbetskamrater.
Men eftersom gobelängerna är svårsålda, blir en satsning som den här
enormt kostsam i längden, det handlar om många miljoner kronor.
Hittills har han finansierat löner och
lokaler med pengar som han tjänat
på sina målningar.
Ändå har mer än enbart vävar
kommit ut av samarbetet.
Både Andreas Eriksson och Sara
Eriksson känner att de utvecklats
under de här åren. Hon har fått en
helt ny relation till lin och blivit en än
skickligare väverska. Han ser numera med nya ögon också på sitt måleri.
– Till exempel har jag börjat jobba mer med äggoljetempera. Då får
jag en råare struktur än tidigare.
Och så har jag fått syn på att jag
ofta målar i stående och liggande
fält, som varp och inslag. Medan vi
fortfarande vävde för fullt i Berlin,
gjorde jag en stor målning till Nya
Karolinska i Solna. I efterhand har
jag hört folk säga att den ser ut som
en väv. 
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Det tog lärarinnan Ellen Harding Baker
sju år att brodera ett solsystem att
använda i undervisningen. 1876 var hon
klar. Bland annat syns Coggias komet
som for över himlen våren 1874.

RÄTTEN
TILL
RYMD
Finns det en koppling mellan kvinnligt hantverk och astronomi?
Hemslöjd dyker ner i historien och ﬁnner förbisedda pionjärer,
krossade glastak och en riktig Askungesaga.
Text Rasmus Panagiotis Columbus
året är 1876. Det senaste seklet
har vetenskapen tagit sjumilakliv
framåt. På observatorier världen
över upptäcker astronomer allt mer
av universum och populärvetenskapliga böcker om rymden blir
kioskvältare.
I den lilla nybyggda präriestaden
Lone Tree i Iowa har Ellen Harding
Baker precis trätt sin nål. Hennes
man driver en butik och själv jobbar
hon som lärare på små landsortsskolor. För att på ett seriöst vis
kunna undervisa om det kosmos som
intresserar henne har hon bestämt
sig för att brodera solsystemet på ett
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lapptäcke. Först sju år senare ska hon
bli klar. En lokaltidning rapporterar
då kort:
»Lapptäcket har hela solsystemet
korrekt inarbetat. Damen åkte till
Chicago och observerade kometer
och solﬂäckar genom ett teleskop för
att vara helt säker.«
Lapptäcket är större än två kvadratmeter, broderat med ull- och
silkestråd och runt solen i mitten
snurrar de planeter och himlakroppar
som dittills hade upptäckts. Bland
dem Coggias komet som synts fara
över himlen på våren 1874.
Men Ellen Harding Baker är inte

först med att brodera kometer. Redan
på Bayeuxtapeten från 1070-talet
ﬁnns Halleys komet avbildad, sydd
i stjälk- och dubbel läggsöm.
– Idag har vi en ganska klen
kontakt med stjärnorna på grund
av ljusföroreringar, men redan före
astronomins framsteg fanns en bred
folklig kunskap om stjärnhimlen.
Planeter, Vintergatan och meteorer
hörde till vardagen så fort det var
mörkt och molnfritt. Vackra, kittlande, storslagna och mystiska. Det
är en stark orsak till att de alltid
letat sig in i konsten, säger Anders
Nyholm, doktor i astronomi.
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hösten 1886 står Harriet
Powers redo. Tio år före Ellen Harding Baker föddes hon som slav på
ett plantage i Georgia. Nu är hon fri.
Med nål och tråd, en symaskin av
märket Singer och ﬂerfärgat bomullstyg har hon vid sidan av det hårda arbetet på sin farm jobbat ivrigt.
På den stora bomullsfestivalen i
Athens, Georgia ska världen få se
hennes verk – ett lapptäcke med
bibliska motiv i en helt egen stil.
»Aldrig har jag sett en så originell
design«, minns den unga vita konstnären Jennie Smith som blev så
tagen av Harriets lapptäcke att hon
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genast försökte köpa det. »Men det
var inte till salu, inte till något pris.«
Insprängda bland berättelserna
om Adam och Eva, Kain, Abel och
Jesus, sydda med en applikationsteknik som forskare idag härleder
till områden kring västafrikanska
Benin, syns solar och månar och Satan
mitt i stjärnhopen Plejaderna.
Ett par år senare får Harriet Powers
och hennes man det tufft med ekonomin och till slut erbjuder hon trots
allt Jennie Smith att för tio dollar
köpa lapptäcket. Hon får fem. Ungefär
1300 kronor i dagens pengavärde.
På nästa täcke skiner hennes

intresse för himlavalvet igenom
ännu mer. I femton rutor blandas
scener ur Gamla och Nya Testamentet med dramatiska himlahändelser från Harriets närtid.
Dit hör Leonidernas meteorregn
som satte skräck i människor och
djur den 13 november 1833.
idag hänger både Ellen Harding Bakers och Harriet Powers
lapptäcken på museum, men av
sin samtid möttes de inte av någon
vidare förståelse. En journalist som
såg Harriet Powers första lapptäcke
på en utställning 1895 beskriver det
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som ett verk av en okunnig analfabet
vars oupplysta hjärna inte förstod
bibelberättelserna som hon fått höra.
Stämpeln hängde länge kvar och det
är först på senare år som historien
skrivits om, efter att brev som Harriet
skrivit upptäckts. Och Ellen Harding
Bakers ambition att lära ut astronomi
med hjälp av sitt lapptäcke kallades
av den rikstäckande tidningen New
York Times för »komisk«.
att det var komiskt skulle
nog Maria Mitchell däremot inte
hållit med om. Som USA:s första
professionella kvinnliga astronom
visste hon vad hon talade om.
Visserligen var hennes känslor för
handarbete kluvna. Årtionden innan
kvinnor ens fått rösträtt var hon en
ivrig förespråkare för kvinnors rättigheter i allmänhet och rätt till högre
utbildning i synnerhet, och den
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»Rutinobservationer må
vara tråkiga, men de
är mindre tråkiga än en
ändlös repetition av samma
mönster i en virkning«
15 februari 1853 beskriver hon nålen
som »en boja som har hindrat kvinnor mer än detta lands lagar«.
Men hon ser också hur en person
som är tränad i hantverk kan ha nytta
av sin erfarenhet om hen ges chansen
att lyfta blicken mot skyarna.
– Rutinobservationer må vara
tråkiga, men de är mindre tråkiga
än en ändlös repetition av samma
mönster i en virkning, hävdar hon.
Dessutom, lägger hon till, borde
ett öga som tränats i att i timtal följa
små, små stygn vid en sybåge, kunna
upptäcka även den minsta skiftning

i universum – och två-tre timmar
i observatoriet vore snarast en ren
befrielse för någon som vanligtvis
tvingats sy från morgon till kväll.
– Än idag ﬁnns en utbredd ojämlikhet inom astronomin, även om
det sakta går åt rätt håll. Men på
1800-talet var fältet verkligen inget
som en kvinna förväntades syssla
med professionellt. Skulle de slå sig
in i den extremt gubbiga världen behövde de bli sin egen lyckas smeder.
Och ha väldigt goda förutsättningar,
säger Anders Nyholm.
rätt förutsättningar såg
Caroline Herschel med tiden till att
skaffa sig trots att oddsen var låga från
start. Med tiden skulle hon, tillsammans med sin bror astronomen William Herschel, komma att upptäcka
komet efter komet på himlavalvet.
Men vägen till framgång var lång.
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Fr. vä: Harriet Powers lapptäcke, Märta
Måås-Fjetterströms väv »Staffan stalledräng«
och astronauten Karen Nyberg som i tyngdlöst
tillstånd handarbetade i rymden 2013.

Sommaren 1761, när Caroline
Herschel är tio år, drabbas hon av
tyfus. 140 centimeter lång stannar hon
i växten och hennes mor avskriver
alla sina förhoppningar om att dottern någonsin ska gifta sig. Det får
bli hemarbete istället, bestämmer
hon. I ett brev beskriver Caroline
sitt öde som familjens Askunge.
– Jag jobbade heltid med att sticka
strumpor till mina bröder.
Men vändningen kommer när
brodern William lyckas övertyga
modern om att 22-åriga Caroline
ska få komma över till England från
Hanover. Inför resan stickar Caroline
bomullsstrumpor som ska räcka till
familjen »i minst två år«.
Resten är historia. Hon blir sin
brors högra hand inom astronomiforskningen och forskar också på
egen hand. I pauserna mellan banbrytande kosmiska upptäckter
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fortsätter hon emellertid att sy och
brodera, ända upp i 90-årsåldern.
men kopplingarna mellan
hantverk och kosmos tar inte slut
här. Ta till exempel kosmonauten
Valentina Teresjkova, textilarbeterskan som 1963 blev den första
kvinnan i rymden. Eller hur hemmabyggda teleskop revolutionerade
amatörastronomin i Sverige på
1940-talet. Eller hur Nasa-astronauten Karen Nyberg 2013 blev den första personen någonsin att sy i rymden.
Men kanske kan vi runda av
med ännu ett textilt verk. Ett som
visserligen ﬁck sin skapare sparkad
från jobbet, men som också ledde till
en ny bana i livet för en av svenskt
hantverks starkast lysande stjärnor.
året är 1909 och på Stockholmsutställningen ställer Märta Måås-

Fjetterström, som då är föreståndare på Hemslöjden i Malmö, ut
sin vävnad Staffan Stalledräng.
Hon är inspirerad av en orientalisk
matta som hon sett på en utställning några år tidigare och bland
stjärnorna som blänka på himlen
syns bland annat en korrekt återgivning av Orion.
Hennes djärva nytänkande väcker
uppmärksamhet, men tolereras inte
av den då konservativa hemslöjdsföreningen som ger henne kicken.
Tio år senare startar hon den ateljé
som ska komma att bli en institution
inom svenska vävning.
När Märta Måås-Fjetterström
dör lämnar hon närmare 700 skisser
på vävmönster efter sig. I en av sina
sista anteckningar skriver hon:
»Innan du kan avsluta är livet
slut. Jag önskar att jag kunde fortsätta på en annan planet…« 
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Stickarens
vag till
galaxen
Stjärnor och stickning kan jag prata om hur länge
som helst, säger Ivar Asplund. Att han själv också
är en stjärna, talar han mer tyst om.
Text Malin Vessby Foto Ellinor Hall
ivar asplund sitter på en
svartmålad pinnstol hemma i Täby
och berättar om ett experiment som
han hört talas om. Barn i en lågstadieklass ﬁck rutat papper av sin
lärare och uppmuntrades att skapa
mönster genom att fylla i rutor.
– Och visst sjutton uppstod en
och annan stjärna!
Att stjärnformade mönster dykt
upp över hela världen där pixlade
bilder i räta och lodräta rader tagit
form är alltså inte så konstigt.
Motivet verkar ligga nära till hands,
oavsett om formen sedan vävts,
broderats, stickats eller tecknats.
Ivar plockar fram en provlapp
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med tätt stickade stjärnor i rött och
vitt ullgarn.
– Ändå skulle nog de ﬂesta associera den här till Norge, Baltikum
eller kanske Shetland, tänka på
Selbuvantar eller lusekoftors bårder,
säger han och vrider på provlappen
som han gjort med inspiration från
en av de äldsta stickade stjärnor
som hittills hittats.
– Förlagan är en kudde i en spansk
kungagrav från 1200-talet.
bland stickare är stjärnmotivet
välkänt. Ivar Asplund beskriver
den vanligaste formen som »fyra
våffellika hjärtan som möts på

mitten«. Åttabladsstjärnor, säger
man ibland. Åttabladsrosor.
– Eftersom mönstret är regelbundet
är det enkelt att förstå sig på och
sätter sig snabbt i händerna. Först
stickar man åt ett håll, sen spegelvänt på andra halvan. Har man
bara grundkompositionen klar för
sig, går stjärnorna dessutom att
applicera på det mesta. Man kan
göra pyttesmå eller jättestora, till
tröjor, vantar eller vad som helst.
Själv har han stickat sedan
femårsåldern. Vid den tiden lärde
han sig också att läsa, böjd över sin
mammas stickbeskrivningar, där
han vetgirigt stavade sig igenom
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–Tröjan jag har på mig stickade
jag för ungefär tjugofem år sedan,
det var första gången jag stickade
det här klassiska stjärnmönstret. Lin
är fantastiskt, det blir bara vackrare
med åren, och tyngden i garnet ger
plagget ett så vackert fall, säger Ivar
Asplund medan han tvåändsstickar
en annan stjärnmönstrad tröja.
– Man kan se att jag håller på
och tvåändsstickar, eftersom jag
håller två trådar i höger hand.
Med en tråd på var sida om långfingret går det lätt att både separera
och sno trådarna, i alla fall med
övning. Men första gången jag
provade kändes det som att kliva
på en cykel från fel håll!
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Ett reliefmönster
framträder ofta tydligt i
slätt lingarn. Dessutom
är det bra att sticka fast.
Mönster flyter lätt ut
om man stickar löst.

Provlapp på åttauddsstjärnemönstret från 1200-talet som
hittats i en spansk kungagrav.
42
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förkortningar som am, ökn, uppr
och i ren stickningslust knäckte
läskoden. Men själva de praktiska
lektionerna stod farmor för.
Det var också hon som, när han var
runt tio, lärde honom sticka tröjor.
– Klart du kan, sa hon och visade
mig vad jag skulle tänka på. »Så här
många maskor blir bra, och sen
kan du mäta mot dig själv så att de
passar.«
Och enligt hennes metod arbetar
han oftast än idag. Lite på gehör.
– Har jag hämtat mönstret från en
damig tröja, brukar jag hålla stickningen mot ett plagg som jag vet sitter
bra, då ser jag när det är dags för
ärmhål, för att runda i halsen eller
något annat. Och om det blir fel?
Det är ju bara att repa upp i så fall.
Det kan ju inte hända nåt hemskt.
ur garderoben plockar han
fram sin första stjärnprydda tröja,
stickad i glansigt ljusbrunt lingarn
någon gång i tjugoårsåldern, »i min
vilda ungdom«. De reliefstickade
åttauddsstjärnor som täcker hela ytan
framträder olika tydligt beroende på
hur ljuset faller. Formen har han
stickat på känsla men stjärnmönstret
hade han klart för sig från start,
maska för maska. Det kom från ett
kvadratiskt diagram.
Ändå var det just stjärnorna som
han blev besviken på efteråt.
– Diagrammets symmetri hade
inte följt med in i tröjan. Jag såg den
kvadratiska formen framför mig,
men resultaten blev rektangulära!
Livet som stickare är fullt av ahaupplevelser. Det här var en sådan:
Insikten om de till synes exakta
diagrammens svekfulla karaktär.
– Maskor är ju inte kvadratiska
som rutorna på ett rutat papper. De
är rektangulära. Stickningen
kommer med andra ord inte att bli
som på pappret. Den kommer att
dras ut i sidled.
Till sina kurser har han därför
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ibland med sig papper med rektangulära rutor, för att kursdeltagarna ska
få chans att rita mönster som blir
rättvisande från start.
Och så ﬁnns det ju sätt att motverka rektangelförskjutningen på,
förstås.
– Man kan till exempel kompensera
genom att göra ﬂer varv på höjden
än diagrammet visar. Tänk på att
en stickad kvadrat generellt sett har
ﬂer varv än maskor.
Eller så kan man sticka fastare.
Också om man drar åt maskorna
ordentligt kommer resultatet att bli
mer kvadratiskt, förklarar Ivar
Asplund. Han pekar på provlappen
igen, som är stickad med gravkudden som förlaga. Eftersom han ville

»Livet som stickare är
fullt av aha-upplevelser.
Det här var en sådan:
Insikten om de
till synes exakta
diagrammens svekfulla
karaktär.«
ha de rutor som stjärnorna är centrerade i perfekt kvadratiska, valde
han att tvåändssticka. Med den tekniken dras maskorna ihop, så att de
blir lite högre.
Men att den ursprungliga åttahundraåriga gravkudden, som
stickats i vitt och rödfärgat silke,
genomgående hade perfekt symmetriska stjärnor kan också ha
att göra med hur stickaren hållit
tråden.
här i landet leder vi oftast garnet
över vänster pekﬁnger, fångar an
och drar tråden genom maskan. På
många andra håll i världen – och i
gamla tiders Sverige – kaststickar
man istället. Slängstickar, säger
man också. Då ligger tråden istället

över högerhanden och »kastas« som
en snara över stickspetsen varje
gång en maska ska ta form. Också
den tekniken ger lite högre maskor
än den idag gängse svenska.
– Med den här typen av trix kan
man experimentera och manipulera
så att man får sina mönster lite
tajtare, säger Ivar Asplund på sitt
lugna, entusiastiska vis.
– Ju mer man kan, desto mer har
man att välja på. Och desto mer
inser man vad lite man egentligen
kan.
själv tillhör Ivar Asplund
idag storheterna på den svenska
stickningsscenen och på senare år
har han kunnat försörja sig helt och
hållet på garn och maskor. Han
undervisar i stickning, bland annat
på Handarbetets Vänners skola,
jobbar extra i garnbutik och kom
för några år sedan ut med en bok om
ﬂätstickning på Bonnier Fakta. I
grunden är han språklärare.
– För mig handlar stickningen om
att lösa problem och om att det är
roligt att sticka. Jag stickar sällan
för att jag vill ha ett visst plagg. Jag
är mer intresserad av vad jag inte
kan, än vad jag kan. Och att repa
upp är inget problem, då får jag ju
bara sticka mer!
Ja, han ser ut som om han menar
vad han säger.
om en stjärnsugen nybörjarstickare kom till Ivar Asplund för
råd, skulle han rekommendera
reliefstickning framför att sticka i
många färger. Det är lättare med
enfärgat än att hålla reda på ﬂera
trådar samtidigt, påpekar han
vänligt.
Men också om man vill sticka
stjärnor i ﬂera färger ﬁnns det knep
att ta till för att underlätta arbetet.
Själv ritar Ivar Asplund då och då
om fyndade mönster en aning,
lägger till en prick eller ett kryss.
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Det händer till exempel när han vill
undvika att sticka alltför långa
enfärgade partier mellan stjärnor,
för att slippa lägga tid på att sno
trådar på avigsidan och förhålla sig
till utdragna ﬂotteringar.
Samma tankesätt kan man se återspeglat i många gamla stjärnmönster.
I glappet mellan stjärnorna, innan
en ny tar vid, har en romb eller ram
i avvikande färg stickats in.
– Men det handlar om rytmen
också!
ivar asplund knäpper på datorn.
Fram tonar en vit 1700-talskofta som
är öppen fram och kraftigt insvängd
i midjan, översållad med åttauddsstjärnor i relief. Efter varje stjärna
följer en romb. Den börjar växa i
samma takt som stjärnformen avtar.
– Med ens skapas en rytm i
stickningen som gör det lättare att
räkna och hålla reda på var man
beﬁnner sig i mönstret.
Koftan på skärmen är stickad i
bomull som var en dyr importvara
på 1700-talet. Kritvitt garn var dessutom svårt att åstadkomma i ull, så
att färga bomullen var inte att tänka
på.
– Har man råd, ska det synas. Så
är det ju än idag.
Men att välja vitt garn till reliefmönster tjänar även stickaren.
– Skuggor och strukturer framträder bättre om man har ljusa garner.
Med ett mörkt garn kan det vara
svårare att se var man beﬁnner sig
i stickningen.
på stolen bredvid hänger en
spedetröja i mörkblått ullgarn som
han stickat till en vän. Också den är
full av stjärnor i relief, men det
uppskjutande mönstret är lite svårt
att se eftersom skuggorna äts upp av
den mörka färgen. Så här i efterhand
hade han hellre stickat i ett ljusare
och mer hårdtvinnat garn, och
kanske inte i skum vinterbelysning.
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– Så ta gärna ett slätt garn till
stickningar med reliefmönster, ett
lingarn gör sig ofta bra, och tänk på
att strukturerna framträder bättre
i vitt.
Han nickar mot datorn där 1700talströjan lyser som snö.
– Själv skulle jag aldrig ge mig på
att sticka ett så där avancerat plagg i
ren bomull. Bomull är inte förlåtande.
Minsta ojämnhet syns. Det ser ut
som om jag inte kan sticka.
men pernilla Christiansson
från Halland visste vad hon gjorde.
För ovanlighetens skull ﬁnns stickerskans namn bevarat.

»Själv skulle jag
aldrig ge mig på att
sticka ett så där
avancerat plagg i ren
bomull. Bomull är inte
förlåtande. Minsta
ojämnhet syns. Det
ser ut som om jag inte
kan sticka.«
– Ojoj. Kompositionen är elegant
ända ner på detaljnivå. Hon kunde
tänka både i små och stora drag
samtidigt.
På 1700-talet var stickning ännu
lågstatus, så Pernilla Christiansson
stickade tajt, valde galet tunna
stickor, trådﬁnt garn och makalös
masktäthet för att få slutresultatet
att se vävt ut, tror Ivar Asplund.
– Det vi idag gillar med stickning,
de elastiska kvaliteterna, det kom
senare. Till och med snittet skulle
leda tankarna till vävt och sytt.
Titta på stegen som löper längs
koftans sidor. Den ska se ut som
en söm, säger han, även om han i
»sömmen« också ser stickningstekniska fördelar.

– Man kan ha den som en hållpunkt när man tar in för att skapa
midjan.
också stjärnmönster kan
användas för att forma ett plagg.
– Se här!
Återigen står en vit 1700-talskofta
i centrum. Så gott som hela plagget
är slätstickat, men längs framkanterna löper reliefstickade stjärnor i
en lodrät rad. Det ser nästan ut som
om koftans öppning är kantad med
band.
– Om det varit slätstickat hela
vägen, hade kanterna rullat sig,
men med ett reliefmönster förblir de
släta. Räta och aviga maskor drar
stickningen åt olika håll, så då tar
spänningarna ut varandra.
Han bläddrar upp ett par sidor
i den danska designern Viviane
Høxbros bok Strik Danske Stjernetröjer, där hon sida upp och sida
ner visar varianter på reliefstickade
stjärnor fyndade på gamla tröjor
från 1800-talet. Likartade mönster
kan man hitta på skånska spedetröjor. En stjärna ser galen ut med
en skev form, en annan har tio uddar
istället för åtta, på något ställe är
linjen mellan våffeldelarna gjord
med vridna maskor, ytterligare en
stjärna är delvis moss-stickad …
– Tänk vad man kan göra bara
genom att kombinera räta och aviga
maskor på olika vis. Det är det som
lockar mig så. Grunden är enkel och
redskapen simpla, och ändå går det
att göra så ofantligt mycket!
han lyfter upp en halvfärdig tvåändsstickad tröja i vitt ullgarn som han just tagit till nåder
igen efter att den legat undanstoppad ett tag. Också den är prydd
med åttabladsrosor i ett intrikat
mönster.
– Åh. Stjärnor kan man prata
om hur länge som helst, och ändå
har vi bara börjat. 
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Fyra tröjor med stjärnmönster
i relief.Två i ull, två i lingarn.
Den vita och ulliga avviker mest
från de övriga i och med att den
dels är tvåändsstickad, dels är
den enda i raglanmodell.
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Damastvävstolen från
1800-talet köpte Elsa av en
gammal dam vid Smålandsgränsen. En snickare
hemma i byn hjälpte henne
att komplettera den.
– Nu går den som en klocka!

Vävarliv
Hon odlar eget lin, har fem vävstolar och en kallmangel från 1700-talet.
»Genom ﬂit och ihärdighet så går det«, säger mästarväverskan i Göinge.
Text Stina Helmersson Foto Ewa Stackelberg
– när jag håller på med en
väv, fantiserar jag redan om nästa,
säger Elsa Persson.
Det är något okynnigt och ostyrigt
både över henne och de lintågor som
ligger på bänkar och hyllor likt
blondbeiga hårslingor. »Lindoskor«,
säger man här i Skåne. Ändå är hon
perfektionist.
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Dörrarna mellan rummen är öppna
och bjuder in till rundvandring i
mangårdsbyggnaden. Det är som
att kliva rätt in i ett eget universum.
Soffor från gångna sekel. Klockor
i dova mörkbruna toner, ekmöblemang. Fåtöljer som stagat upp trötta
ryggar efter långa dagar på åkern.
– Jag hämtade ner de gamla

möblerna från vinden, jag tycker om
att ha dem omkring mig. Här ﬁnns
minnen från ﬂera generationer.
Genom åratal av textilt hantverk
har hon förvandlat de stora rummen
till en symfoni av färger, former och
mönster. Dukar, dynor, gobelänger,
kuddar och möbeltyger, allt har hon
tillverkat själv. Allt från broderier
Hemslöjd 6 · 2020

Torkade linbuketter
med Elsa Perssons
hemodlade lin.

till konstvävnader som ﬂamsk och
rölakan.
händerna stryker över
dukarna som ligger utbredda på
matsalsbordet i stora salen.
Det är i damastdukarna som
hon excellerar. Stilrena kvadrater,
blommor, stjärnor och ränder som
står i givakt, löper på längden och
tvären.
– Linet har alltid haft en stark
dragningskraft på mig och jag odlar
fortfarande en liten lott med eget lin
bara för känslans skull.
Här har Elsa bott sedan 1953 då
hon gifte sig med Bertil, arvtagaren
till Kvistalånga i Göinge.
– Gården har gått i arv på min mans
sida och förfäderna har brukat jorden
här sedan 1600-talet, kanske längre.
Om det vittnar det inhuggna korset
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i trappstenen liksom bautastenarna
utanför.
Bertil dog för nio år sedan. Sonen
Anders är bonde här nu. Men Elsa
bor kvar i huset, var skulle hon
annars få plats med sina fem vävstolar?
Hunden Sally kommer fram och
lägger nosen i hennes knä.
– Hon håller mig alltid sällskap
och står ut under många långa
timmar under vävstolen.
– kom, säger elsa. Kom med
ner i källaren!
Fötterna parerar vant nedför den
branta trappan. Svänger runt hyllorna
med inlagda gurkor och Höganäskrus,
fortsätter målmedvetet över den randiga ripsmattan. Stannar till, dörren
glider upp. Där i mangelrummet
tronar kallmangeln från 1700-talet.

En dröm för en linnefantast. Grova
stenbumlingar vilar tungt i dragkistan som sätts i rörelse med hjälp av
en vev, och glider fram och tillbaka
över linneväven som är upplindad på
långa väl använda trärullar. Linnedamast är ju känd för sin blanka yta.
Och mer slätt och blankt än i den
här stenmangeln blir det inte.
– Vad jag vet så ﬁnns det bara en
likadan till i Sverige. Den står på
Gränsö slott norr om Enköping.
I rummet intill tronar två av Elsas
damastvävstolar. Den ena utrustad
med en kombination av både harneskoch dragutrustning.
– Vävning med harneskutrustning
kräver stort tålamod och envishet.
Harneskutrustningen innebär att
man kan mönstra fritt utan upprepning. En vävstol med dragutrustning har en rapport, som skapar ett
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På väggen bakom
henne hänger en av Elsa
Perssons Röllakansvävar.
På övriga bilder syns
några av hennes damastdukar. I den som visas
överst till höger har hon
vävt in berättelser från
livet på gården.

mönster, som upprepas över hela
bredden.
Hon klappar lite på en av vävstolarna.
– Jag varpar alltid själv. När väven
ska dras på använder jag Yxabäcks
dragknekt, en pålitlig följeslagare
sedan många år. Det går bra med
hjälp av tyngder, plastdunkar fyllda
med grus. Jag solvar på ett skaft och
för sedan över till dom andra.
uppe på översta våningen står
den stora vävstolen från 1800-talet.
– Den köpte jag på annons
uppifrån smålandsgränsen. En
»långväv« på närmare fem meter
med mönsterskaft och med enkelt
lingarn nummer 40 i varpen.
Elsa har kompletterat med ett
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litet 10-drag från Glimåkra för att
enkelt kunna namna sitt duktyg i
vävstolen.
– Mormors vävskedar av vass
fungerar fortfarande utmärkt, de använder jag när jag väver lin eftersom
de är skonsammare än metall.
elsa persson, som är född
i Verum och uppvuxen i Norra
Sandby i norra Skåne, kan knappt
minnas en tid utan vävning. Barndomen ackompanjerades av det
rytmiska dunkande från mormors
vävstol.
– Mormor Hanna Karlsson i Tollarp var en erkänt skicklig väverska
och jag har sparat hennes mönsterblad. Mamma vävde också och jag
började när jag var 12 år.

Hon var 17, 18 år när hon för
första gången såg en damastvävstol
och genast ville prova. Men den
gången blev det bara ett litet
smakprov.
– Barn och familj kom emellan,
det var mycket som skulle skötas på
gården. Men på 1970-talet gick jag
till slut en veckolång kurs i damast
och opphämta för Lillemor Johansson på vävstolsfabriken i Glimåkra.
Då fattade jag systemet och kom
igång. Efter det har damast varit
min nisch. Det bästa jag vet är att
mönstra fritt med hjälp av min harneskvävstol!
det tar lång tid att väva
damast. Hur lång beror på mönstret
och svårighetsgraden.
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– För mig är det viktigt att följa
och bevara traditionerna. Jag
arbetar gärna med mönster som
vävts i många generationer. Men
jag vill också prova nytt, testa gränser, ta fram egna. Det är som att
dyka ner på okända djup. Gör man
något eget vet man inte hur det blir
förrän man kommit en bit på väg,
säger Elsa och liknar vävningen
med både terapi och gymnastik.
Men hon sitter sällan en hel dag
och väver. Det blir en stund då och
då när andan faller på.
– Jag har ofta ﬂera vävar på gång
samtidigt och springer emellan. På
så sätt kan jag välja att väva det
som jag har lust med för tillfället.
damastduken Livet på landet
är en av hennes favoriter. Mönstret
är hennes eget. Där har hon vävt
in det nära och kära. Den var med
på den stora vävutställningen på
Nordiska Museet i Stockholm, när
Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund ﬁrade 100-årsjubileum
2012. Elsa var också på plats och
vävde inför publik.
– Idén till duken kom när jag
tittade på en gammal servett med
ﬁgurer på, som min mor hade. Plötsligt kom tanken att väva en duk som
beskrev vårt liv här på gården. Så
jag vävde vårt hus, ﬂickorna som
red på sina hästar, hunden, träden,
ja allt bara växte fram.
Linnedamast har vävts sedan
1400-talet i norra Europa. Flandern
var centrum och det som vävdes
där på 1500-talet har ännu inte
överträffats. Under 1700-talet
kom tekniken till Stockholm och
damastvävningen spred sig senare
ut i landet. Innan dess, och under
30-åriga kriget, hade hovet och
högadeln importerat sin linnedamast.
elsa persson kan sin linhistoria.
När det är möjligt är hon gärna ute
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och träffar folk, berättar om linberedning och spinner lingarn. Det
senaste året har det emellertid inte
blivit så mycket av den varan, det
har ett virus sett till. Men hon har
vävt lite varje dag och hon har sin
bild av samtiden klar för sig:
– Intresset för linberedning och
vävning, ja för hantverk överhuvudtaget, ökar. Ofta hoppar det
där över en generation, men det
verkar alltid som om det kommer
tillbaka.
sitt eget lin sår hon i maj.
– Jag sår för hand och ogräset
måste rensas noga för att lin-

»För mig är det viktigt
att följa och bevara
traditionerna. Jag arbetar
gärna med mönster
som vävts i många
generationer. Men jag vill
också prova nytt, testa
gränser, ta fram egna.
Det är som att dyka ner
på okända djup.«
plantorna ska kunna utvecklas
väl.
Efter blomningen ger hon sig till
tåls i 30 dagar, innan det är dags för
skörd, när linet gått i frö. Hon rycker
upp alltihop med rötterna och lägger
på tork. Därefter repar och rensar
hon bort frökapslar och frön, binder
ihop till kärvar som hon sätter upp
i stukor eller hänger upp för vidare
torkning.
Sent på hösten, när regnen kommer, är det dags för rötning. Allra
bäst, säger hon, är det om man kan
lägga ut linet på nysnö. En del vattenrötar istället i en bäck eller ett
stort kar. Det gäller att vända och
känna på stråna.

– Lagom är bäst, det är något man
lär sig, säger hon och beskriver hur
stjälken ska gå att bryta loss från de
inre mjuka ﬁbrerna. Går rötningsprocessen för långt, kan ﬁbrerna
förstöras.
sedan torkar hon linet igen
innan det är dags för själva bråkningen, när hon slår sönder stjälken
och får bort de torra skalen med
skäktkniven. Nästa steg är att häckla, kamma genom ﬁbrerna tills hon
fått fram tre olika grovlekar som kan
spinnas till lintråd i tre kvaliteter.
Den grövsta, blånorna, blir grova
tyger. Förr gjorde man särkar, grovhanddukar och madrassöverdrag,
som sedan stoppades med halm- eller
tagel. Mellankvaliteten används till
klädtyger. Slutligen blir det ﬁnaste,
tunnaste och blankaste lingarnet
mönstrade dukar, lakan, ﬁnhanddukar, gardiner, tyg, ﬁnskjortor och
blusar.
Själva lintråden är av naturen
beige i olika nyanser. Man talar om
olika blekningsgrader, där oblekt är
det mörkaste och halvblekt det
ljusare. För att få väven vit lades
tyget förr ut för blekning i solen eller
på snön. Så gör Elsa än idag. Och
hon är omutlig när det gäller linnets
skötsel.
– Linneväven ska tvättas för hand
i max 50–55 grader, kallmanglas och
rullas upp på rullar när man förvarar
den. Blir det en ﬂäck ska man ta
bort den med detsamma och då är
galltvål allra bäst.
på väggen intill en av vävstolarna hänger ﬂera diplom. Bland
en lång rad utmärkelser kan man
läsa att Elsa Persson utsågs till »Årets
vävare 2012« av Riksföreningen för handvävning.
På samma vägg hänger hennes
motto i livet, broderat i korsstygn:
»Genom ﬂit och ihärdighet så går
det.« 
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TILL SAKEN

SÄTTA IHOP TILL NYTT
Det marmoreringsmålade kakfatet på fot har
Maja Svensdotter byggt av ett fat, en svarvad skål och
en itusågad – delfin.Titta noga så ser du. Det köps av
henne för 1000 kr. Också skulpturen av Maria Högberg
är gjord i blandteknik, bland annat av en fyndad kopp
och en kotte. Säljs av henne för 2800 kr. Det kavlade
lergodsfatet med dekor i tekniken sgrafitto går för
650 kr på Arvika konsthantverk eller köps direkt av
keramikern Kristine Thenman.

JULEN
ÄR KOMMEN,
HOPP TRALALLA LA!
Täljt, knutet, kavlat och stöpt.
Lägga närproducerat under granen?
Urval Frida Arnqvist Engström
Foto Anders Qwarnström

ROLIGARE
TILLSAMMANS
Slevarna har uppstått genom ett
samarbete mellan slöjdaren
Johannes Lundin och
textildesignern Johan Åberg.
Johannes har täljt i björk, sälg och
lönn. Johan har sedan färgat
skedarna med äkta indigo. Pris
mellan 150 och 300 kr. Unni Strid
täljer ginkgoblad i lindträ. De finns
på Sven-Harrys konstmuseum för
500 kronor styck.
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TILL SAK
SAKEN

KÄRT MED
TJÄR A
Flera generationers
vävhistoria finns i varje kudde,
säger Arianna E. Funk som
vävt, knutit och sytt ryakudden.
Garnerna är både gamla och
nya, i ull och lin. Pris 1425 kr
inklusive innerkudde. Köps av
Arianna. De handstöpta
tjärljusen kommer från
Grävlings naturprodukter
och består av stearin, bivax
och trätjära.Tjärdoften blir
inte starkare när man tänder
dem. 69 kr/paret.

Adresser
Arianna E. Funk, Sparbanksvägen 85, Hägersten,
tel. 073-981 39 09,
www.areclothesmodern.com
Grävlings naturprodukter, Gubbamossa 13, Gräsö,
tel. 070-327 54 21,
www.gravlingsnaturprodukter.se
Johannes Lundin och Johan Åberg,
@railntimber_sloyd (Johannes), @dyeforindigo (Johan)
Kristine Thenman, Prästtjärnsvägen 5, Edane, tel. 073-827 38 73,
www.kristinethenman.se
Maria Höglund, Maria@gupp.se
www.gupp.se
Maja Svensdotter, tel. 070-588 57 97,
www.cargocollective.com/majasvensdotter
Sven-Harrys konstmuseum, Eastmansvägen 10 –12, Stockholm,
tel. 08-511 600 60,
www.sven-harrys.se
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– Jag har kanske gjort
1400 instrument sedan jag
började som 18-åring, och
alla låter olika, säger Nazih
Ghadban i sin verkstad i
libanesiska Bekaadalen.
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Sultanen av alla
instrument
Stränginstrumentet oud har en självklar plats i traditionell
arabisk musik. Hemslöjd åkte till Bekaadalen i Libanon för
att prata trä och klang med oudbyggaren Nazih Ghadban.
Text Jenny Gustafsson Foto Karim Mostafa
nazih ghadban sträcker på sig
för att plocka ner ett av instrumenten
på väggen i verkstaden i Ras Baalbek,
en småstad strax nedanför bergen i
den libanesiska Bekaadalen. Rummet
är högt i tak och varje ledig yta täckt
av verktyg och virkeshögar.
– Du kan aldrig göra ett bra
instrument av dåligt trä. Men du
kan göra ett dåligt instrument av
bra trä, säger han med ett leende.
Han drar med handen över ett
instrument med mjukt päronformad
baksida. Det är en oud, det kanske
viktigaste och mest älskade
instrumentet i den arabiska musiktraditionen, men dess historia är
ändå höljd i dunkel. Kanske härrör
instrumentet från Egypten, där
vaser och kärl med avbildade
stränginstrument grävts upp av
arkeologer. Eller så spelades den
först av allt i antikens Persien,
dagens Afghanistan för att vara
exakt – eller i Mesopotamien, nutida
Irak, varifrån många av dagens
bästa oudmusiker kommer.
Oavsett vilket så tog den vägen
över den arabiska halvön, östra
Medelhavet, Nordafrika och till slut
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Andalusien i södra Spanien, varifrån
den spreds i Europa.
– Där blev »al-oud« till lutan och
i förlängningen till gitarren. Alla
araber vet att ouden är gitarrens
fader! Ghadban har ett leende på
läpparna.
idag, många århundraden
senare, har instrumentet kvar sin
plats på den arabiska musikens
tron. En artikel på väggen i
Ghadbans tambur utnämner den till
»sultanen av alla instrument«.
Bredvid hänger inramade diplom
och klipp från tidningar, med
porträtt av Ghadban i olika åldrar.
Han är hängiven musiker och har
spelat sedan ungdomen. Men främst
av allt är han en av få instrumentmakare i Libanon som bygger oud.
– Jag har kanske gjort 1400
instrument sedan jag började som
18-åring. Och inget låter likadant
som de tidigare, säger han.
ghadban, som nu är i sjuttioårsåldern och precis pensionerats
från sitt arbete som ﬁlosoﬁlärare,
går ut till förrådet utanför verk-

staden för att hämta en ﬂaska hemgjort vin. Han häller upp ett glas
och stegar runt bland instrumenten.
Minst tjugo av dem hänger på
väggarna, de ﬂesta utan strängar,
hals och dekor.
Men det är i träet som rösten sitter,
berättar han. Det är när träbitarna
väljs ut, böjs med vatten och eld och
sätts ihop, som klangen vaknar.
– Du måste vara noggrann när du
sätter samman träet. Varje träslag
ger sitt eget sound, säger Ghadban.
en del av speldonen på väggen
är gjorda av ett och samma träslag,
andra av en blandning. Att använda
olika träslag är en gammal metod
för att ge ett djupare och bättre ljud.
Den berömda instrumentmakaren
från 1800-talets Bagdad, Hanna
Hajji Al-Awwad, sägs ha använt
18 325 olika bitar för en enda oud.
– Jag använder ek, mahogny,
citronträ, indiskt rosenträ och teak
från Burma. Och så valnöt, det är
vanligast, säger Ghadban.
Virket köper han från utlandet
– även cederträet, Libanons nationalsymbol, eftersom de lokala cedrarna
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»Du kan aldrig göra ett bra instrument
av dåligt trä. Men du kan göra ett dåligt
instrument av bra trä.«
både är skyddade och innehåller för
mycket kåda. Han lagrar träet länge,
minst sju men ofta upp till tretton år,
för att det ska bli tillräckligt torrt.
– Men Ras Baalbek är en perfekt
plats för oudtillverkning. Klimatet
här är torrt, det hindrar instrumenten
från att spricka och förlora sin klang,
säger Ghadban.
i den lilla staden, ett stenkast från den syriska gränsen, bodde
en gång ett ansenligt antal oudmakare.
Men de har ﬂyttat eller pensionerats,
utan att föra hantverket vidare. Nu
är bara Ghadban kvar, tillsammans
med en instrumentmakare i Beirut
och en i kuststaden Jounieh. Men på
andra håll i regionen ﬁnns ﬂer.
Kairos marknadsområde har en hel
gata dedikerad till instrumentet;
Syrien och Turkiet är båda hem åt
många skickliga hantverkare.
De mest namnkunniga
oudmakarna genom historien är
annars bröderna Nahat från
Damaskus, som verkade in på förra
seklets mitt. Familjen, vars namn
betyder skulptör på arabiska,
dekorerade sina instrument med
handtäljda motiv och intarsia.
ghadban utsmyckar sina
instrument på likartat sätt. Han
drar ut en låda i sin arbetsbänk och
plockar fram stjärnor, diamanter
och sicksackmönster. Han gör dem
av trä, ben – och ibland skimrande
pärlemor.
– Det här är Pythagoras arv till
oss, det är ren matematik, säger han
och plockar upp några av de miniatyrlika dekorationerna.
Tekniken hör onekligen hemma i
räknekonstens värld. Den går ut på
långa stickor av perfekt tillskuret
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trä, ben eller pärlemor läggs tätt
tillsammans som i en bukett och
limmas ihop. Sedan kapas buntarna
på tvärs i tunna bitar och där, i snittytan, uppstår det eftersökta mönstret.
Samma typ av dekor används i en
rad olika trähantverk i Mellanöstern.
Backgammonspel och askar dekoreras med blommor och ﬂeruddiga
ﬁgurer, bord och pallar med geometriska mönster. Ett av de vanligaste
motiven är stjärnor i olika storlekar
och former.
stjärnan återfinns inom
såväl konst som arkitektur, men
också andra himlakroppar är
vanliga, som månen i dess olika
skepnader. Konsthistorikern Hala
Auji från Beirut menar att
ursprunget ligger långt tillbaka i
tiden, före islam.
– Användningen av geometri
kommer från ett intresse för
himlakropparna, i en tid när
astrologi sågs som vetenskap och
kunskapskälla, säger hon.
Även om vi idag ofta talar om en
speciﬁk islamisk konsttradition där
geometriska mönster står i centrum
menar Auji att det är en efterkonstruktion.
– Det är en idé som kommer från
Europa, att det ﬁnns något speciellt
»islamiskt«. I själva verket kom de
här geometriska mönstren, som
stjärnorna, från många håll. Och
från ett allmänmänskligt intresse för
himlen och astrologi.
– Ta stjärnan igen. Den hade
långt före islam en lyckobringande
innebörd inom hinduismen.
Flera av Ghadbans instrument är
mönstrade, men inte alla. Många
har snarare ett minimalistiskt

– Det är i träet som rösten sitter, säger
Nazih Ghadban, som utöver att vara
instrumentmakare också är filosof.

uttryck, med det omsorgsfullt valda
träet som främsta dekor. Innan han
släpper dem ifrån sig, ger han instrumenten ett namn, ofta inspirerat av
köparen.
– Den här kallar jag »Själens
eko«, en annan »Leila wa Allah«
efter en klassisk marockansk sång.
Det var beställaren, en litteraturprofessor från Bulgarien, som
önskade det, säger han.
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Kunderna kommer från världens
alla hörn, från Nordafrika till
Latinamerika och USA . Inte sällan
reser de till Ras Baalbek för att
hämta sitt instrument – och stannar
några dagar hos Ghadban, äter
långa middagar och spelar musik.
ghadban plockar fram ett av
instrumenten som han behållit, en
enkel oud med pärlemor runt
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ljudhålet och börjar spela en melodi
från den legendariska egyptiska
divan Um Kulthum, känd för sina
maratonlånga framträdanden. Oud
har spelats av många framstående
arabiska musiker genom tiderna:
Libanons Marcel Khalife, Iraks
Munir Bashir och Egyptens Farid
El Atrache.
Men instrumentet har också
intresserat arabiska vetenskapsmän

som studerat dess utformning,
den har spelats på slagfält, och på
1000-talet prisades instrumentet av
Bagdad-juristen Miwardi för sin
förmåga att bota olika sjukdomar.
– Också arabiska ﬁlosofer har varit
intresserade av ouden. De har sett
den som ett fulländat instrument.
Tonerna berättar om hur allt hänger
samman, säger Ghadban och fortsätter att plocka på strängarna. 
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Den herrnhutiska
stjärnan ser likadan
ut idag som den allra första modell som
skapades av internatelever i Herrnhut
på 1880-talet.
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Varde ljus!
Ett pedagogiskt julpyssel, en bild av överﬂödssamhället eller en
svensk tradition som urartat. Hemslöjd följer adventsstjärnans bana.
Text Liv Blomberg Foto Per Björklund, Philip Tolgén |Bild Gates
eleverna hade hemlängtan.
Novemberhimlen hängde tung och
grå utanför internatskolans fönster
i den lilla tyska staden Herrnhut.
Barnens tankar gick till föräldrarna,
långt borta i främmande land. Som
missionärer var de upptagna med
att förkunna den kristna, herrnhutiska rörelsens tro och skulle inte
komma hem till jul. Matematikläraren stod redan vid katedern och
äskade tystnad. Som om han förstod elevernas sinnesstämning och
ville muntra upp dem lät han dem
denna dag beräkna, rita och skära
ut delarna till en tredimensionell
pappersstjärna. I dess inre fanns
plats för en liten oljelampa eller ett
stearinljus. Snart lyste de geometriska skapelserna upp klassrummets eftermiddagsdunkel. Barnen
var förtjusta och efter lektionen
fick de ta med sig sina stjärnor till
elevhemmet.
så berättas det att traditionen
med att hänga upp en lysande pappersstjärna till advent började i
Tyskland på 1880-talet. Pappersstjärnorna symboliserade Betlehemsstjärnan som enligt Bibelns
Matteusevangelium ledde de tre
vise männen till Jesusbarnet.
Hemslöjd 6 · 2020

– Ursprungligen var det ett hantverk, ett julpyssel. Sedan började
herrnhutarna, som anhängarna av
den kristna rörelsen i Herrnhut kallades, att massproducera och exportera
stjärnor. De första kom till Sverige
runt 1910 genom tyska kontakter,
berättar Lena Kättström Höök, etnolog och expert på gamla traditioner.
De omfångsrika stjärnorna såldes
i pappershandlar och var ganska
dyra, och i början av 1940-talet
startade Erling Persson, grundaren
av Hennes och Mauritz, en svensk
produktion tillsammans med sin
affärskompanjon. Han ska ha sett
en lång kö utanför en färgaffär på
Sveavägen i Stockholm och undrat
vad det var.
– Det hade kommit in herrnhutiska stjärnor, som kostade 15 kr styck.
Då fick han idén att göra hopfällbara, platta stjärnor som blev mycket
billigare, säger Lena Kättström
Höök.
De första åren under andra
världskriget limmades stjärnorna
av norska, danska och polska krigsflyktingar och 1941 såldes 200 000
exemplar som kostade 2,50 styck.
Den klassiska adventsstjärnan
»Tindra Kristall« av brandgult
papper var född och kom att bli en

självklar julprydnad i svenska hem
under flera decennier.
men kanske har den tyska
traditionen sitt ursprung i en svensk
sedvänja menar både Lena Kättström Höök och Christina Andersson Wiking, etnolog och förste antikvarie på Hallands kulturhistoriska
museum.
– Det sägs ibland att de herrnhutiska missionärerna kan ha inspirerats av den gamla svenska traditionen »att gå med stjärnan«, berättar Christina Andersson Wiking.
Den finns dokumenterad över
hela landet, bland annat i Halland
redan från 1700-talet.
Under juldagarna och främst på
trettondagen drog ungdomar runt
i byar och städer och sjöng utanför
husen. De var utklädda till personer
ur den bibliska julberättelsen; de tre
vise männen, kung Herodes och
Judas med penningpungen, och
uppgiften var att samla in pengar,
mat och dryck – ofta brännvin –
från dem som uppvaktades. Det
hela urartade ibland i våldsamt tiggeri och fylla och seden förbjöds så
småningom men lever kvar än idag
på ön Möja i Stockholms skärgård.
Dock utan fylla.
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Näverstjärnan blev populär
på 1970-talet. Den här har Ulla
Neogard gjort av dubbla lager
näver från glasbjörk.

Stenebystjärnan är
gjord på Halmens
Hus. Materialet är
svedjeråg, en
gammaldags sort
som kan bli upp till
två meter hög.

Anna María
Larsson har
använt vanliga
kompostpåsar
till sin adventsstjärna.

Den klassiska
Tindra Kristall
säljs fortfarande
i samma utförande som 1941.
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» De första åren under andra världskriget limmades stjärnorna av norska,
danska och polska krigsﬂyktingar och år 1941 såldes 200 000 exemplar
som kostade 2,50 styck.«
– Och de insamlade medlen går
till välgörenhet, inflikar Lena Kättström Höök.
Christina Andersson Wiking
berättar om de tidiga stjärntågen:
– Gossarna, för det var det mestadels, gick eller red till häst och i
täten bar de en stor lysande pappstjärna, upp till en meter i diameter,
som svängde runt på en pinne, säger
hon och förklarar att här finns
ursprunget till stjärngossarna i
dagens luciatåg.
– Det har alltså funnits en äldre
tradition med en stor stjärna, men
om det verkligen var den som herrnhutarna inspirerades av är svårt att
veta, säger hon och gör en reflektion:
– Det är intressant att se hur stora
stjärnorna är i dagens fönster, det
återknyter till de här första stjärnorna som bars runt under 1800-talet.
Dagens adventsstjärnor är mycket
större än den klassiska Tindra Kristall. Min analys är att med ökat välstånd har dimensionen på adventsstjärnorna ökat.
Liksom mängden.
I dag hänger många av oss stjärnor i flera fönster, inte bara i ett som
var vanligt förr.
– Det är kanske ett uttryck för att
kopplingen till Betlehemsstjärnan
inte längre är given, utan att stjärnorna ses som ett sätt att lysa upp
mörkret, säger Christina Andersson
Wiking.
Hon framhåller att traditioner
alltid förändras och återspeglar sin
samtid.
– Vårt välstånd gör oss mer slösaktiga, kanske vi kan säga. Just nu
vill vi ha stjärnor och ljusstakar
både inomhus, i trädgården och på
balkongen. Det amerikanska idealet
sipprar in. Vi befinner oss fortfaranHemslöjd 6 · 2020

de i slöseriet och vill ha mycket av
allt. Frågan är hur och om det kommer att förändras.
Adventsstjärnorna var redan från
början massproducerade men under
1960-och 70-talen fick handgjorda
stjärnor av näver, halm och spån ett
uppsving.
– De bröt av mot Tindra Kristall
som blivit så vanlig och var så billig
att den kallades »proletärstjärnan«.
Hantverk och naturmaterial var en
del av tidsandan och man ville gå
emot slit- och släng-mentaliteten
som kommit med efterkrigstidens
industriproducerade varor, säger
Christina Andersson Wiking.
en som kände vart vindarna
blåste i slutet av 1960-talet var jordgubbsodlaren Lars Sparr i Våmhus
i Dalarna. Under vinterhalvåret
behövde han försörja sig i väntan på
sommarens bärsäsong och flätade
under en period de klassiska Våmhuskorgar som orten är känd för. Då fick
han idén att utveckla en ny produkt:
Våmhusstjärnan av flätade spån.
– Min far använde kunskaperna
från korgarna men bytte ut furuspånen mot asp. Den mörknar inte lika
fort utan behåller vitheten längre,
förklarar Uno Sparr, son till Lars
och den ende som idag för hantverket vidare.
Stjärnorna började säljas 1971
och under de mest produktiva åren
gjorde Lars och hans fru Gulli Sparr
upp till 500 om året. Idag gör Uno
Sparr mellan 50 och 100 stycken
högst 100.
– Jag är pensionär och behöver
inte leva på det. Jag gör det för att
det är roligt, säger han.
En Våmhusstjärna görs av kvistfri asp som fått torka i minst ett år.

I verkstaden sågar Uno Sparr till
lagom långa bitar som han blötlägger innan han spänner fast i dem i
den stora, faluröda spånhyveln som
rytmiskt matar fram en halvmillimeter tunna spån.
Stjärnans mittparti är flätat så att
ett åttabladigt stjärnmönster framträder när den är tänd och spånändarna limmas ihop till åtta uddar.
Uno Sparr täljer till spetsarna med
kniv och sist gör han en liten träkonstruktion som lampan och sladden
fästs i.
– Med allt förarbete inräknat tar
det väl två, tre timmar att göra en
stjärna, säger han och
hoppas att hans brorson med
familj vill ta över så småningom.
Just nu ser framtiden ljus ut för
hantverksmässigt utförda stjärnor.
Pendeln har svängt och naturmaterial och hantverk är trendigt igen,
liksom att göra själv.
Kreatören och influencern Anna
María Larsson gör adventsstjärnor
av godispåsar, kompostpåsar, cellofan och tapetbitar.
– Det är väldigt roligt att göra sin
adventsstjärna själv. Mitt tips är att
jobba i ett material som man känner
sig bekväm med. För mig är papper
tacksamt, speciellt påsar. Med en
påse kan du enkelt skapa en tredimensionell effekt, säger hon.
Det trixiga kan vara att få till
belysningen på ett säkert sätt. Anna
María Larsson använder ledlampor
som inte alstrar värme och även batteridrivna ljusslingor går att stoppa
in i stjärnans inre.
– Man kan också göra stjärnor
utan belysning, de är fina som inredningsobjekt, säger hon och menar
att adventsstjärnor idag kan se ut
på många sätt och att det har bidra59

»Det är kanske ett
uttryck för att kopplingen
till Betlehemsstjärnan
inte längre är given, utan
att stjärnorna ses som
ett sätt att lysa upp
mörkret.«

Våmhusstjärnan görs
av spån från asp. Lars
Sparr är den ende
som behärskar
hantverket idag.
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git till gör-det-själv-trenden.
– De senaste ett, två åren har folk
börjat göra allt mer själv. Så fort det
är tillåtet med något annat än det
traditionella är det enklare att våga
göra något som man själv gillar.
Hon ser också att vi idag vill ha
många stjärnor och spår att vi snart
kommer att hänga dem inne i rummet, inte bara i fönstren.
– Jag tror utvecklingen går mot
mer volym. Och naturmaterial. Jag
är sugen på att prova att göra en i
rotting. Eller läder, säger hon och
funderar kring hur smala flätade
skinnband skulle te sig.
Christina Andersson Wiking gör
en kort sammanfattning av hur
adventsstjärnorna förändrats över tid
och ser en cirkel som verkar sluta sig.
– Efter naturmaterialen på
70-talet kom pappstjärnorna tillbaka på 90-talet, men med orientaliska mönster. På 2000-talet blev
stjärnorna mer designobjekt, de
blev stora, sobra och avskalade, ofta
i vitt. Förra året dök det upp riktigt
stora stjärnor i halm- och naturmaterial. Men de kommer inte från
Hemslöjden utan är fabriksgjorda,
säger hon och gör samma reflektion
som Anna María Larsson gjorde
tidigare. De lysande himlakropparna verkar bli tredimensionella igen:
– De herrnhutiska stjärnorna är
åter populära, där hantverksdelen
består i att du själv måste sätta ihop
dem. Det finns även en modell helt
i plast. Vi har gått hela vägen runt.
Men med en nutida tvist. 
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KRÖNIKAN MARGIT RICHERT

Från Lortsverige till Spotify Sweden
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i själva språket. Händerna vill läka
det som gått i itu. Ska vi ha någon
framtid är det hög tid att vi återupprättar relationen till de saker vi har
runtom oss.
Framför mig, där jag sitter vid
min andefattiga iPad, hänger en
bonad från Shetlandsöarna. Den är
sydd i lapptäckesteknik. Bården är
röd, sedan kommer en orange rand.
Romber av orange, rött, lite blått,
allt mot en bakgrund av silvertärnor
i flykt. Har man en gång varit på

»Hela folkhemmet
rörde sig bort från det
tunga, det egenhändigt
skapade, det tidsödande.
Ungarna in på dagis,
skola, universitet: en gåsmarsch från Lortsverige
till Spotify Sweden.«
MARGIT RICHERT

min mor vävde alltid. Hon sydde. Hon stickade, och stickar än, nu
när barnbarnen rultat in i livet. Jag
minns det lugna dunket från vävstolen; jag minns glädjen i trasmattorna, i rosengången och i skyttelns
rasslande lopp.
Min far snickrade. Han byggde
faktiskt hela huset. Flera hus. Han
skapade sängen i vacker ek, sängen
mina småsyskon skapades i, sängen
han dog i, med mig och resten av
familjen vid sin sida.
Det finns så mycket vackert i mitt
familjehem, så mycket glädje ur
mina föräldrars händer. Och ändå
ville de annat för oss barn. De ville
ju att vi skulle slippa arbeta med
händerna. I detta var de inte på
något sätt unika, eftersom hela folkhemmet rörde sig bort från det
tunga, det egenhändigt skapade,
det tidsödande. Ungarna in på
dagis, skola, universitet: en gåsmarsch från Lortsverige till Spotify
Sweden.
Det är ett globalt sönderfall vi nu
bevittnar. Plastbergen växer. Syntetkläder. Saker utan historia,
maskintillverkade ting som aldrig
vidrörts av en mänsklig hand under
sin tillkomst – eller som har tillverkats av daglöneslavar på andra
sidan jorden. Drömmen om det
orörda, det sterilt rena, är på god
väg att bli vår undergång.
Ett ting man själv tillverkat
slänger man inte om det går sönder.
Man lagar. Man har en relation till
det man mödosamt satt samman.
Man vill att någon ska ärva det man
skapat när man dör. »Att ta hand
om« – där har ni det, svart på vitt,

Shetland så ser man att det är en soluppgång, och jag minns fortfarande
kvinnan vi köpte den av: vår 72åriga granne Rosabel, som åt våra
hembakade kanelbullar med vispgrädde på (den skulle egentligen
vara till kladdkakan, men hur skulle hon kunna veta det?). Hon bad
om ursäkt för att hon inte talade
engelska. Hon pratade shetländska,
som är en fantastisk blandning av
fornnorska och engelska, och som
var lätt för oss skandinaver att
förstå.
Jag skulle aldrig få för mig att
kasta ut bonaden om den gick
sönder. Det vore ju som att kasta
ut Rosabel ur livet!
Det vackert vävda band som
brutits mellan generationerna måste
lagas, innan det är för sent på jorden. Jag försöker mödosamt lära
mig att sy. Det går, så sakteliga.
Jag sydde en tygkanin åt min första
systerdotter, och även om jag som
vanligt glömde att fästa trådarna
ordentligt så blev den finare än vad
jag hade kunnat föreställa mig. Ett
gammalt påslakan och en orange
tygservett från Kupan hade blivit
ett kärleksbevis.
Och snart kommer ett tyg på posten från Piteå. Det är otroligt vackert, som något ur de ryska folksagor
jag växte upp med. Jag vet inte vad
det ska bli av det. Men något ska det
bli, något som en dag ska ärvas.
margit richert arbetar som
kulturskribent, har tummen mitt i handen, kärnar smör och romandebuterade
nyligen med Nattavaara tillsammans
med sin make Thomas Engström.
61

LEDSTJÄRNAN
När Japan storsatsade på robotar, elektronik och högteknologisk
industri gick kunskap om material från skogen förlorad. Det vill
Masashi Kutsuwa ändra på. Nu blickar han bakåt för att se framåt.
Text Ivar Andersen Foto Jonas Gratzer
kanoko niwa putsar, synar
lystern i cederträet, putsar, synar.
Hon är förstaårsstudent på Akademin
för skogsvetenskap och kultur i
japanska Gifu och bara tre timmar
återstår innan hennes hittills viktigaste
skoluppgift ska vara inlämnad:
tio stycken bento, traditionella
lunchlådor, i egen design.
Formen är anpassad efter de
triangulära risbollarna onigiri.
– Den rymmer tre onigiri. Eller
två stycken och en tomat, säger hon.
Masashi Kutsuwa, adjungerad
professor på akademin, ger sin
elev några uppmuntrande ord.
Och förklarar att uppgiften delvis
valts för dess avancerade svårighetsgrad.
– En bento måste vara vattentät,
men träet sväller av fukten från
maten. Du måste tänka på strukturen
så att materialet tillåts röra sig utan
att lådan förlorar sin form, säger han.
Men också för att lunchlådorna är
efterfrågade.
– Bento i trä har blivit i ropet igen
på grund av Instagram. Människor
lägger upp sin mat snyggt och
fotograferar.
med en yta till åttio procent
täckt av skog var prefekturen Gifu
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länge känd som Japans högborg för
trähantverk och -industri. Här hade
papper tillverkats i 1300 år – Japans
första folkbokföring nedtecknades
på ark från just Gifu. När härskarna
i den dåvarande huvudstaden Nara
på 700-talet skulle uppföra tempel
lät de kalla till sig snickare från
Takayama i norra Gifu.
Fram till efterkrigstiden var skogen
den bärande pelaren i regionens
ekonomi. Sedan hände något.
Masashi Kutsuwa illustrerar
förändringen med hur den en gång
så omfattande paraplytillverkningen
somnade in.
– Omkring 1950 producerades en
miljon paraplyer i Gifu varje månad,
säger han.
massproduktionen ledde till
arbetsdelning. Olika kategorier av
hantverkare specialiserade sig på
olika komponenter. Exempelvis på
löpare – det är den del som glider
längs skaftet på paraplyet för att
öppna eller stänga kapellet.
– Det fanns de som bara tillverkade
löpare. Historiskt hade vi kunskap
om vilket träslag som skulle användas
till vilket hantverk. Busken japansk
storax har, till exempel, använts
för att tillverka paraplylöpare i

hundratals år, eftersom du kan
såga fyrtio jack i virket utan att
det spricker.
paraplyhantverkarna inhandlade sitt råmaterial av lokala kolare.
Dessa tillverkade träkol av ett ﬂertal
olika träslag, men sparade som regel
japansk storax eftersom det var mer
lönsamt att sälja just till paraplymakare.
Men när hushållen började
överge koleldning till förmån för
elektricitet sinade tillförseln. Den
siste kolaren som tillhandahöll
japansk storax gick ur tiden 2012.
Och Gifus kvarvarande tillverkare
av paraplylöpare stod plötsligt helt
utan materialförsörjning.
– Så hantverkarna kom hit till
akademien och frågade om vi kunde
hjälpa dem med en ny råvarukälla,
säger Masashi Kutsuwa.
– Att hitta japansk storax är inte
svårt, det svåra är att hitta raka
stammar. Men vi tog hjälp av barn
till tidigare kolare som lärde oss att
kapa stammarna vid roten för att få
stubbskott som växer rakt. Nu ger
vi oss ut i skogen en dag varje år,
paraplytillverkare från hela Japan
och eleverna härifrån skolan, för att
skörda.
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Paraplylöpare, traditionellt
tillverkade i japansk storax.

Bento, traditionell
lunchlåda, designad
av Kanoko Niwa,
elev på Akademin
för skogsvetenskap
och kultur.
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med ens fick Gifus paraplytillverkning nytt liv – och eleverna
lärde sig värdet av ett ofta förbisett
träslag. Professor Kutsuwa hade –
åtminstone i detta fall – åstadkommit
precis det han anställts för.
– När ekonomin växer blir hantverket mer specialiserat. Men när
ekonomin och efterfrågan krymper
så riskerar specialistkunskap att gå
förlorad. Då behövs någon som
binder ihop allting. Det är den roll
vår skola ska ha. Att koppla samman
skogsbrukare med hantverkare och
skapa nytt värde, säger han.
Skogsindustrin var länge Gifus
ekonomiska livsnerv. Men med »det
japanska undret« – med dess fokus
på fordon och konsumentorienterad
teknik – blev regionen ifrånsprungen.
– På 1970-talet började företagen
exportera bilar och elektronik. Samtidigt började vi importera billigt virke
från andra länder och övergav vår
egen skog, säger Masashi Kutsuwa.
När prefekturen 2001 inrättade
akademin var det ett försök att
vända utvecklingen och återuppﬁnna
träindustrin. Vägen framåt ansågs
gå genom att blicka bakåt, mot
hantverk som fallit i glömska, och
kombinera det med innovation och
ett hållbarhetsperspektiv.
– Vi måste uppmana unga
arkitekter att bygga i trä och unga
hantverkare att uppﬁnna nya
användningsområden för gamla
tekniker, säger Masashi Kutsuwa.
han är själv uppvuxen i ett
hantverkarhem.
– Pappa var träarbetare. Han hade
en egen liten verkstad. Som barn brukade jag titta på när han arbetade.
Men den unge Masashi ville lära
känna världen utanför verkstaden.
Han utbildade sig i internationella
relationer, volontärarbetade i sydostasiatiska ﬂyktingläger och tog
sedermera anställning på det japanska
public service-bolaget NHK .
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– Jag arbetade där i åtta år och
tyckte verkligen om det, säger han.
Men som journalist rapporterar du
om nya ämnen varje månad. Jag
kände att jag ville hitta en fråga som
jag kunde fokusera hela mitt liv
kring. Så jag sade upp mig och sökte
mig till träarbetet.
Efter en tvåårig utbildning på
hemmaplan ﬁck Masashi Kutsuwa
anställning som möbelsnickare i
Storbritannien.
– Jag tillverkade väldigt dyra
specialbeställda möbler åt rika
människor. Det var inget för mig,
säger han.
Efter ett halvt årtionde i England,
Skottland och Wales hörde
akademin i Gifu av sig och erbjöd
Masashi Kutsuwa en position. Då
hade han sedan länge övergett de
exklusiva beställningsjobben till
förmån för en form av träslöjd som

var lika mycket en rörelse som en
samling tekniker. Det var också
denna form av träslöjd som han
beslöt sig för att undervisa i.
– Den här skolan ska inte främst
öka kunskapen om träarbete utan
öka kunskapen om skogen. Det var
därför jag tänkte att grön slöjd
skulle passa bra ihop med syftet,
säger han.
med grön slöjd, eller råslöjd,
menar han träslöjd skapad med
handverktyg och av färskt material.
Den renässans som den typen av
slöjd haft under de senaste
decennierna förknippas ofta med
ökad miljömedvetenhet, men som
Masashi Kutsuwa påpekar är det i
råslöjden som hantverkets ursprung
kan spåras.
– Innan vi hade maskiner och
elektricitet brukade man slöjda
Hemslöjd 6 · 2020

»Vi måste uppmana unga arkitekter att bygga
i trä och unga hantverkare att uppﬁnna nya
användningsområden för gamla tekniker.«

direkt i skogen. Innan bilarna var
det hårt arbete att frakta stockarna
till verkstaden så det var mer logiskt
att arbeta på plats med yxor och
bandknivar. Och med de verktygen
var det förstås enklare att arbeta när
träet var färskt, säger han.
– Med den industriella
revolutionen blev det enkelt att
frakta stockar till sågen. Och med
tillgång till kraftfulla maskiner
kunde du utan problem låta träet
torka innan du bearbetade det. Men
den här utvecklingen innebar också
att kunskapen om att arbeta med
dina händer började gå förlorad. Så
grön slöjd-rörelsen startade på
1980-talet i Väst för att påminna
människor om att uppskatta sina
lokala skogsresurser.
idag är masashi Kutsuwa själv
en tongivande företrädare för denna
Hemslöjd 6 · 2020

rörelse. Under förra sommarens
Täljfest på svenska Sätergläntan
belönades han med slöjdstipendiet
till minne av Wille Sundqvists och
Bill Coperthwaite just för sitt arbete
med att »rädda japanska handarbetstraditioner och hitta nya lärlingar åt
mästare som inte har någon att ta
över efter dem«.
Akademin i Gifu har hela 17 lärare
på ett åttiotal studenter. Samtliga har
olika typer av forskningsuppdrag
vid sidan av undervisningen. I
Masashi Kutsuwas fall handlar det
dels om att sprida teoretisk kunskap
om grön slöjd, men också om att
utveckla de praktiska redskap som
hantverket kräver. Exempelvis
hyvlar av gammeljapanskt snitt.
– Västerländska hyvlar pressar
du framåt medan japanska hyvlar
dras mot dig. Förr satt vi på golvet
när vi arbetade och höll ämnet med
fötterna, då fungerar det bättre att
dra, säger han.
mest berömd av Masashi
Kutsuwas kreationer är hans
vikbara täljhäst.
– Man började använda
täljhästar igen i samband med att
grön slöjd-rörelsen slog igenom.
Men västerländska täljhästar är
väldigt tunga och kräver mycket
plats. Här i Japan bor vi ofta litet, så
jag tillverkade en modern täljhäst
anpassad till samtiden, säger han
och vecklar ut sin skapelse.
Från hopfällt tillstånd till redo att
grenslas tar det bara sekunder.
Masashi Kutsuwa spänner fast ett
stycke kastanj genom att trycka ned
fotpedalen. Långa spån från bandkniven singlar till marken i högar.
Förvandlingen från stock till smalt
stolsben tar mindre än en minut.

»Origami-täljhästen« har spritts
över världen via de ritningar Masashi
Kutsuwa själv säljer samt genom
workshops där deltagarna lär sig att
tillverka egna. Samtidigt har konstruktionen förﬁnats genom åren.
– Jag ritade den första 2007, strax
efter att jag började arbeta här. Det
här är den femte versionen.
kanoko niwa är den sista av
studenterna att bära fram sina
bento till bordet där lärarkåren
samlats för att sätta betyg. Med sina
toppiga lock påminner hennes
lunchlådor om monopolhus.
De fem lärarna skickar lådorna
mellan sig. Väger dem i händerna,
vrider på dem, luktar i dem.
Efter en ingående inspektion står
det klart att Niwa Kanokos ansträngningar varit mer än tillräckliga.
Betyget blir gott, och handledaren
tycks minst lika belåten som eleven.
– Kvaliteten på studenternas
bento var bättre än vad vi hade
förväntat oss, konstaterar Masashi
Kutsuwa nöjt.
Hans roll på akademin i Gifu är
dubbel. Till lika delar lärare och
ambassadör för japansk träkultur.
– När jag började här på
akademin gav jag upp mina planer
på att bli hantverkare på heltid. Nu
vill jag vara en samordnare. Mitt
jobb är att främja träslöjden och
göra den tillgänglig för vanliga
människor, säger Masashi Kutsuwa.
Han har aldrig ångrat att han
valde slöjden framför livet som
dokumentärﬁlmande journalist.
Däremot ser han paralleller.
– På sätt och vis liknar det jag gör
nu journalistiken. Jag skriver
böcker och pratar med människor.
Jag är som ett medium. 
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Vakta eggen!
Skydda kniven i ett fodral av näver. Emma Dahlqvist visar hur du gör ett eget.
Foto Sandra Lee Pettersson
fodralets vänstra sida och vik de två
första remsorna ner mot väggen så
att de ligger snett över varandra, håll
på plats med hjälp av en klämma.
Vik därefter ner de två remsorna till
höger på samma vis.Ta ändarna på de
nedvikta remsorna och fläta in dem i
fodralets vägg. Använd petpinnen för
att vidga öppningen där remsan ska
träs in. Vik ner remsorna på fodralets
baksida på samma vis.

DU BEHÖVER:
1 bit näver, minst 50 cm lång
och 9 cm bred
1 bit färskt trä, ett par cm bredare
och längre än din knivsegg
Linjal
Sax
Penna
Små klämmor
Slöjdkniv
Petpinne – en täljd pinne som
förenklar flätningen

GÖR SÅ HÄR:
1. Börja med att tälja ett skydd för
knivseggen i färskt trä. Det är ett vanligt inslag i gamla finska knivfodral som
jag sett. Det håller kniven på plats och
skyddar nävern från att rivas upp av
eggen. Jag använde sälg men ta det du
har tillgång till. Lägg din knivsegg mot
träbiten och rita av formen. Rita även
en centimeter runtomkring eggen.Tälj
till den yttre formen och tälj ut den inre
formen till en några millimeter djup försänkning där knivseggen ska ligga.
2. Skala av det yttersta vita lagret på
din näverbit. Rita upp och klipp ut sex
stycken remsor som är 1,25 cm breda
och ca 50 cm långa. Vik fyra av remsorna på mitten med den ljusa sidan utåt
och fläta samman dem mot den vikta
kanten. De ska tillsammans bilda en
romb och flätas i tuskaft (ömsom över,
ömsom under) på både fram- och baksida. Håll ihop dem med en klämma.
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5. Använd nu de två extra remsorna
och fläta in dem i de delar av fodralet
som ännu inte har ett dubbelt lager av
remsor. Klipp av ändarna som sticker ut.

3. Börja nu fläta upp väggen. Arbeta
från vänster till höger. Vik den främre
vänstra remsan rakt ned mot flätningen.
Vik därefter den bakre vänstra remsan
diagonalt in mot framsidan så att den
lägger sig längs med de högra remsorna.
Den främre, nedvikta remsan viks nu på
samma vis in mot baksidan av flätningen.
Vänd på arbetet och se till att den invikta
remsan ligger under den högre så att tuskaftsmönstret kvarstår. Upprepa stegen
till dess att fodralet mäter 14 cm eller är
åtta rutor högt. Peta in det täljda knivskyddet inuti fodralet.
4. Nu är det dags att göra den övre
kanten på flätningen med hjälp av
så kallad tillbakaflätning. Börja från

6. Sista steget – en dekorativ detalj.
Klipp ut en ny remsa, lika bred som de
andra men bara cirka 15 cm lång. Den
nya remsan ska flätas över och under
de fyra rutor på fodralets mitt som
tillsammans bildar en romb. Arbeta
från vänster till höger. Fläta in remsan,
med den mörka sidan uppåt, under
den vänstra rutan i romben. Änden på
remsan ska peka diagonalt upp mot
vänster. Vik nu in änden så att den pekar
diagonalt upp mot höger och lägger sig
längs med flätningen. Vik den sedan
igen rakt ner så att den lägger sig över
den vänstra rutan och en triangelform
bildas av remsans ljusa sida. Fläta in
änden under den övre rutan i romben.
Upprepa mönsterflätningen på
rombens resterande fyra rutor så att
mönstret bildas. När du är klar klipper
du av änden på remsan. 
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TRÄKNOSAN’S
HANTVERK & DESIGN
Ateljéadress: Boda 266 • 840 13 • Torpshammar
Tel: 073-9372351

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

avjord.se

0585-241 37

SKÅLAR

LAMPOR

LJUSSTAKAR

av ord

KNIVAR

TRÄHANTVERK

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

Shetland Spindrift i 200 färger
uppstickaren.nu z info@uppstickaren.nu z 070-695 5228

¿QJHU
IlUGD

broderimaterial & handfärgat garn
Ronnebygatan 15, Karlshamn
ZZZ¿QJHUIDUGDFRP

God

Jul!
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www.frustrid.se
kurser

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

webbutik

galleri

HAR DU KOLL PÅ VÅRENS KURSER?
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Vi har inte bara hyvlar, sågar
och andra handverktyg. Vi har
slöjdverktygen också.

Vår Flexcut Sloyd Knife KN50 kommer redo att
användas. Precis som traditionellt designade svenska verktyg är denna slöjdkniv ett slitstarkt, välgjort
]LYR[`N[PSS]LYRH[P<:(+L[ÄUUZPUNLUÅL_PKL[
73mm långa bladet - vilket gör det robust och extremt
pålitligt. För extra styrka sträcker sig knivens tang
helt genom handtaget.
Ve rkt ygs
Handtaget är tillverkat
AB
b an k
u
R
av vackert amerikanskt
körsbär.
www.hyvlar.se/
hems2006

GUDRUNS ULLBOD

För hobby, hantverk och undervisning
sŝƐćůũĞƌƐƉŝŶŶƌŽĐŬĂƌ͕ǀćǀƐƚŽůĂƌ͕ƟůůďĞŚƂƌ͕
ull, kardor, kardmaskiner
Ƶůů͕ŐĂƌŶ͕ƐǇƌĂĨćƌŐĞƌ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƟůů
Waldorfdockor, ullplädar, inredning och
hantverk. Kursverksamhet.
susanne.mellgren@gmail.com |

www
. hy v l a r. s e

@gudrunsullbod

www.gudrunsullbod.com

HEMSLÖJDEN I SKÅNE
butik, kurser & utställningar

Sommarkurser på Korrö
Slöjd och hantverk
5-8 augusti 2021

öppet
tis–fre 11–18
lör 11–15

webbshop: hemslojdeniskane.se

Täljkurs - Anders Isgren
Tälj en pall - Niclas Hallberg
Halmslöjd - Christina Johansson
Slipa verktyg - Ulf Jansson
Färgtillverkning - Ulf Larsson
Möbeltapetsering - Anneli Ripsäter
Fiskskinnsgarvning - Hilde Persson
Tampade näverburkar - Ramon Persson
Ådring och marmorering - Ulf Larsson

Läs mer och anmäl dig på
sv.se/korro

HEMSLÖJDEN I SKÅNE
Landskrona gamla stationshus
Österleden 10

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

Lär dig bygga
 






Skapa med hjälp av kombinationen av modern småskalig
sågteknik och traditionella verktyg.
En traditionellt knuttimrad stuga eller ett korsvirkeshus
med stolpverkskonstruktion.
Kurser under 2 till 5 dagar med boende och mat.





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

Kurser vid Gränsfors Bruk i Hälsingland
I samarbete med Gårdar i Nordanstig AB

gransfors.com

courses@gransfors.com

VEDSPÄNTAREN STIKKAN
Späntar stickor till
brasan enkelt
och säkert.
Svensktillverkad

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

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

Ansökan öppen!
utvaltisyd.se

Svensk ull,
insamlad egenhändigt
Kläder
Garner
Tovat
www.ullcentrum.com

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

HÄNDER I SVERIGE
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Konstnären Ingegerd Möller (1928–
2018) växte upp i den jämtländska
fjällvärlden och visade tidigt ett
stort intresse för naturen. Med
akvarell, olja, collage, virkning och
vävning återgav hon fjällvärldens
växter och marker.
1970-talet var en intensiv period
i Inger Möllers liv. Bland annat färdigställde hon en nio meter lång väv
för Sveriges Riksbank i samarbete
med Handarbetets vänner och
under två år arbetade hon med
utsmyckningen av Fridhemsplans
tunnelbanestation, där hon stänkmålade de väldiga bergväggarna
med hjälp av slevar och kvastar.
Under 1980-talet förändrades hennes konst. Hon lyfte blicken från
marken och lät människor stiga in
i bilder av landskap där fjällnaturen
ofta var närvarande. Konstakademiens retrospektiva utställning
innehåller många verk som aldrig
tidigare visats. I samband med
utställningen kommer en auktion
hållas där Ingegerd Möllers och
flera av hennes konstnärsvänners
verk kommer att säljas.
www.konstakademien.se

ANDREAS ERIKSSON, »WEISSENSEE NO 2 «. FOTO: HANS-GEORG GAUL. BILDEN ÄR BESKUREN.

Världskulturmuseet slår upp portarna till en utställning med samtida afrikanskt mode och föremål ur
museets samlingar. Haute couturedesignern Marché Noir och den
street wear-inspirerade modeskaparen Imane Ayissi visar kreationer och plagg ur sina kollektioner
tillsammans med traditionella
kläder och textilier från museisamlingarna. I utställningen ingår
också filmer och en trebent vävstol
från Sierra Leone.
Utställningens design är inspirerad av den stora marknaden Agbozume i Ghana som länge varit ett
betydelsefullt centrum för handel
med textil och kläder.
Delar av utställningen Svarta
tråden kommer så småningom att
visas på Etnografiska museet i
Stockholm.
www.varldskulturmuseet.se

FOTO: CAROLA BRATT. BILDEN ÄR BESKUREN.

FOTO: ROBERT PRESTON

Göteborg
Afrikanska
modeskapare
Svarta tråden
Världskulturmuseet
10 oktober 2020 —
11 april 2021

Stockholm
Ingegerd Möller
Markens, miljöns och
materiens uttolkare
Konstakademien
5 dec 2020 —
14 mars 2021

Skärhamn
Andreas Eriksson
Från skiss till vävnad
Nordiska Akvarellmuseet
27 september 2020 —
21 januari 2021
Den snabba akvarellen möter den
långsamma vävningen i en serie
gobelänger på Nordiska akvarellmuseet. Utgångspunkten är konstnären Andreas Erikssons akvareller
som omsatts till varp och inslag av
handväverskor. Verken är vävda av
oblekta lingarner i olika grovlek och
naturliga nyanser.
Andreas Eriksson arbetar ofta i
flera olika tekniker och har naturen
som sin främsta inspirationskälla.
Motiven balanserar mellan det
abstrakta och det föreställande.
Utställningen belyser den tidskrävande och komplexa skapandeprocessen från idé till uttryck, från skiss
till vävnad. Förutom de textila verken visas även akvarellmålningar
och skisser.
www.akvarellmuseet.org
Hemslöjd 6 · 2020
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Textilkonstnären Victoria Andersson
kombinerar broderi på svart markisväv med applikationer i färgsprakande tyll. På sin nya utställning
visar hon både små och stora, rumsliga verk, dessutom en animation.
Ett återkommande tema är klimatet, skövlingen av naturen men
också sökandet efter nya hållbara
sätt att leva.
– Att brodera är ett slags meditativt tillstånd. Här möts minnen och
erfarenheter, dåtid och nutid och blir
till nya berättelser, säger Victoria
Andersson som är född i Kiruna,
utbildad vid HDK i Göteborg och
har sin ateljé i Luleå. Flera av utställningens verk är nya och skapades
i våras, andra gjordes förra året.
www.vaven.se

HEMSLÖJD
TIPSAR
om saker du kan
se och göra.
Redaktör
Liv Blomberg
liv.blomberg
@hemslojd.se
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I december öppnar en jurybedömd
utställning med träföremål i lokalen
Templet i Victoriapassagen, en liten
butiksgalleria centralt i Göteborg.
Utställningen består av utvalda
föremål från slöjdare och hantverkare med anknytning till Västra
Götaland.
– Det kommer vara allt ifrån traditionell slöjd till konceptuella verk,
säger länshemslöjdskonsulent
Maria Claesson.
I lokalen finns också en butiksdel
som kommer att sälja kurser, verktyg, böcker och D.I.Y-material med
inriktning på trä. I januari, efter att
utställningen avslutats, byggs lokalen om för kurser, workshops och
täljcafé.
En del av utställningen är inte
jurybedömd utan tillägnas mästarslöjdaren Knut Östgård. Där visas
utvalda föremål som han gjort.
– Tanken är att låta slöjden möta
flera olika uttryck. Att inte separera
konst, slöjd och design utan låta trä
vara den gemensamma nämnaren
och undersöka metoder för att skapa framtidens slöjdbutik, säger
Maria Claesson.
www.vastarvet.se

FOTO: VICTORIA ANDERSSON

I Hemslöjd 2/2019 skrev vi om
rustningssmeden Albert Collins
som ville återinföra rustningsmakeriet som ett officiellt yrke med
gesäll- och mästarbrev. Nu har han
smitt sin mästarrustning. Den visas
på Livrustkammaren i Stockholm
tillsammans med en film om hur
han gjort den.
I utställningens bilder och film får
besökaren ta del av tillverkningen
som Albert Collins har utfört med
traditionella metoder och rekonstruerade 1500-talsverktyg. Den färdiga mästarrustningen är resultatet av
en tolkning av hur en rustning kan
ha tillverkats på 1560-talet i Sverige. Förlagorna är främst två rustningar smidda i Arboga 1560 – 64
samt skriftliga källor. I utställningen
visas också rekonstruktioner av
underplaggen och delar av rustningen går att prova. Museet har också
ett nyinvigt rum för barn, Lilla Livrustkammaren som knyter an till
museets innehåll på ett lekfullt
och fantasieggande sätt.
www.livrustkammaren.se

FOTO: ANDERS QWARNSTRÖM

FOTO: YLVA SUNDGREN

Stockholm
Albert Collins
Mästarprovet —
en rustning blir till
Livrustkammaren
23 oktober 2020 —
30 september 2021

Göteborg
Utställning
med träslöjd
Trätemplet
Victoriapassagen
3 — 22 december

Umeå
Victoria Andersson
Tiden Lider
Umeå Konsthall, Väven
12 september 2020 —
10 januari 2021

I NÄSTA NUMMER

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

Mjukvara
Doftande ullgarn och fl imrande skärmar.
Nästa nummer landar mjukt!
Ute 3 februari.
Ryamattan »Oriental« är formgiven av Gunilla Heinemann utifrån ett broderi
som hon gjorde på 1960-talet. I nästa nummer blir det mer om ryor!
FOTO: ANDERS QWARNSTRÖM

TILL DIG SOM R E D A N
ÄR PRENUMERANT :

På hemslojd.se hittar du
numera Mina Sidor. Där
kan du sköta alla dina
prenumerationsärenden,
till exempel:
QAdressändra för både
mottagare och betalare
QGöra uppehåll eller
tillfällig adressändring
QAnmäla 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 postnummer och kundnummer
för att logga in. Kundnumret 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
PRENUMERATIONSPRISER 2021

Sverige: 1 år 498kr/
2 år 875 kr
Medlemmar i en hemslöjdsförening: 440 kr/770 kr
Studerande: 440 kr/770 kr
Europa: 745 kr/1355 kr
Övriga världen:
805 kr/1 475 kr

VAD ÄR GREJEN
MED ULL?
Ull är en superﬁber med fantastiska egenskaper!
I tusentals år har den skyddat oss från väder och
vind. Ändå slängs i dag enorma mängder varje år
i Sverige. Hur kan det komma sig? Känner alltför få
till ullens alla fördelar och möjligheter?

VÄRDEFULL KUNSKAP
I LÄTTILLGÄNGLIGT FORMAT
Om ull innehåller allt du behöver veta om denna
superﬁber! Dit hör hur olika fårrasers ull skiljer sig
från varandra och hur du kan karda och spinna garn.
Här punkteras både missuppfattningen om att all ull
kliar och att ylleplagg är svåra att tvätta. Du får veta
hur ﬁbern är uppbyggd och varför den gärna ﬁltar
sig. Som extra inspiration ingår dessutom ett antal
beskrivningar på ylleprodukter som du kan göra själv,
till exempel ett tovat sittunderlag, en stickad mössa
och en virkad pläd.
Häftad, 48 sidor, ca.pris 165 kr

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

POSTTIDNING B
Avs: Hemslöjd, Åsögatan 122, 116 24 Stockholm
Retur: Flowy Information AB, Box 610,
832 23 Frösön

Foto: Pia Ulin

Carl Malmstens
skolaför gestaltande
arbete, belägen på
Öland. Utbildningar
i textil, keramik,
möbelsnickeri och
trädgård. Du kan
också söka sommar
kurserڀVälkommen!

Capellagården

