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Textillinjen – 1-årig utbildning för  
dig som vill få en god, bred, textil  
grund och utveckla din kreativa sida.

Projektår – arbeta med ett  
eget textilt projekt. 

Ansök senast 30 april

@textillinjengotland 
gotlandsfolkhogskola.se

&&&&&&Textil  
design

Träslöjd och smide, 1-2 år, heltid

Textilkurser, distans, halvtid

- Broderi  - Yllebroderi 

- Stickning - Textilt återbruk  

Information om ansökningstid och kursstart: 
regiongavleborg.se/vasterberg

Västerbergs folkhögskola

Alla våra kurser  är avgiftsfria

Västerbergs folkhögskola

Inspireras på Västerberg

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

Läs mer på 
ingesund.se

Studera med
studiemedel 

från CSN



Mjukvara
Möt slöjdsajtsskapare, 
stickmaskinsmästare 
och tevespelshantver-
kare. Skärmar flimrar  
i handarbetsvärlden.  
Välkommen till ett 

nummer med  
mjuka värden!
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På galgen hemma hos ryaväverskan 
Emelie Röndahl hänger en tröja 
stickad av Emma Hasselblad. 

– Jag beställde den av henne för  
att ha på mig på vernissage och 

konferenser och sånt, säger Emelie. 
Motivet är detsamma som hon vävt 

in i sina ryor. Förlagan kommer  
från ett bokmärke.

FOTO: FREDRIK JALHED



Koftorna som presenteras i boken är ett tydligt uttryck för 
Hemslöjden i Östergötlands kärnvärden – god formgivning 
kopplat till naturmaterial och hållbarhet. Boken lyfter fram 
en förbisedd samling och de kvinnliga formgivare som 
ligger bakom stickmönster och modeller. 
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STICKAT KULTURARV FRÅN 1940-TAL
Ann-Sofie Svansbo  &  Anna Lindqvist

BOK OCH MATERIAL TILL KOFTORNA KÖPER DU 
HOS HEMSLÖJDEN I ÖSTERGÖTLANDS BUTIK  
www.hemslojdeniostergotland.se  
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MEDARBETARE

carl-johan utsi 
… jobbar med foto, film, grafisk form 
och renskötsel. 

– Det är en bra kombination. Det 
fysiska kärva varvas med det kreativa. 
Bägge lika fria, säger han. Till det här 
numret har han fotat omslaget och job-
bet om koltar.

– Jag ville verkligen göra det så bra 
som möjligt, säger han.

– Jag tycker att jag ska bemästra just 
den här typen av foto – på mitt folk och 
våra alster.

Just kolten är ett av de föremål som 
han räknar upp när han beskriver slöj-
dens plats i sitt liv. Sen fortsätter han 
med knivar, kikarfodral, kaffepåsar, 
kåsor… 

Senast han själv slöjdade var på fjället.
– Jag täljde mig en stekspade.
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HAR DU FRÅGOR om  
din prenumeration?  
Se mer info på sid 74.

ägare
Hemslöjden – en ideell  
organisation som samlar  
Sveriges hemslöjds- 
föreningar

annonser
Åsa Sommar, Adviser   
Tel 0705-08 77 73
asa@adviser.se
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Jenni Laiti, artivist  
och slöjdare.
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till Årets  
tidskrift  
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anna liljemalm 
… är journalist och skriver om allt från 
slöjd till mat och klimat. 

– Jag älskar att kastas mellan olika värl-
dar och hela tiden upptäcka nya saker!

Om sin relation till slöjd säger hon så 
här:

– Med varierande resultat har jag för-
sökt mig på det mesta från att tälja till 
att brodera. Men jag är utrustad med en 
stor portion tålamod. Ju pillrigare, desto 
bättre. Nu broderar jag en dörrskylt 
med »ingen reklam tack«. 

Till det här numret har hon skrivit 
just om broderi.

– Jag gick på jakt efter det i bokhyl-
lorna och hittade oväntat många exem-
pel. Kanske blir det vanligare fram-
över? Broderiet gör den kantiga boken 
mjukare. 

jonas gratzer 
… är fotograf, nyligen åter i Sverige 
efter många år i Asien. Hemslöjds 
läsare har ofta fått följa med honom 
till hantverkare runt om i världen  
och han beskriver yrket som ett sätt 
att förena det mesta som han gillar:  
att resa, träffa människor, vara krea-
tiv och tänka estetiskt. Själv ser han 
sig emellertid som en person med  
tummen mitt i hand, även om han 
byggt mycket lego med sin sexåring  
på sistone. 

Inför reportaget från Calcutta längre 
fram i tidningen säger han så här:

– Jag längtar efter en mer hedonis-
tisk värld med ett spektrum av mång-
fald och där pluralismen firas. I hin-
duismen ryms 33 miljoner gudar.  
Det är fint.



Carl Malmstens 
skola för gestalt-
ande  arbete, 
belägen  på  Öland. 
 Utbildningar i 
 textil,  keramik, 
möbelsnickeri 
och trädgård.  Du 
kan också söka 
sommar kurser. 
Väl kommen!

Capellagården

www.konstvet.uu.se

Konstvetenskapl iga inst i tut ionen med ämnena
konstvetenskap, kultur vård & text i lvetenskap

Lär dig mer om konst och föremål ur ett historiskt 
perspektiv i praktik och teori. Läs program eller 
fristående kurser på campus eller på distans.

Textilvetenskap, grund och avancerad nivå
Konstvetenskap, grund och avancerad nivå
Föremåls- och byggnadsantikvarieprogram
Kurser i kulturvård och hållbar utveckling

Kandidatprogram 

Ansök senast 1 mars 2021

Lärare i Bild/Slöjd/Media/Design

.
Ansök senast 15 april 2021

Läs mer: www.konstfack.se

UTBILDA DIG TILL MORGONDAGENS STJÄRNA
INOM KONST, DESIGN OCH KONSTHANTVERK
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LEDARE

jag är en  medioker stickare. Hit-
tills har jag mest hittat på efter eget 
huvud men någon gång ska jag bli 
bättre på att följa en stickbeskriv-
ning. Hemma är ett skåp fullt av  
det som på stickningsspråk kallas 
UFOn. Unfinished objects. 

När stickerskan Anneli Renborg 
längre fram i den här tidningen 
berättar om stickmaskiner lystrar 
jag därför uppmärksamt. Olika tek-
niker passar olika människor, säger 
hon, och det är som en len klapp på 
kinden. Jag kanske inte har hittat 
hem bara?

det här numret heter Mjuk-
vara. Dels bjuder vi på mjuka klap-
par, dels går vi på spaning efter 
avtryck som den digitala världen 
har gjort bland garner och hyvel-
spån. Att datorer kommit att för-
ändra slöjdarlivet för många, råder 
det inget tvivel om. Ta hela det vida 
nätet till exempel. Knappt någon är 
ensam i sin hantverksnisch längre. 
Youtubes instruktionsfilmer och 
chattande handarbetsgemenskaper 
är alltid redo, med bottenlösa brunn-
nar av handfast vishet att ösa ur. 
Eller ta just stickmaskinerna. Vissa 
av dem går att koppla till stick-
ningsprogram och sen kan den som 
lusläst manualen – och inte har för 
grovt garn – knappa in drömprojekt 
på rad. 3D-skrivarna är ett annat 
exempel. Och för en sådan som jag, 
med barn som hängivet kan hamna 
framför skärmar, är det lite befrian-
de att se exempel på hur tevespelan-

de ibland kan leda till skapande. 
Bläddra ett par sidor fram så får  
du se. 

kanske återspeglas också 
den digitala världens strävan efter 
snabbt framåtskridande allt oftare  
i slöjdvärlden. Längre fram i num-
ret träffar vi bland andra Sofia Mag-
nusson och Dionisis Chalikias. De 
ser långdragna startsträckor som 
bromsklossar för slöjdsugna. »Allt 
man vill är ju att börja sy, inte bara 
en massa förarbete«, som Sofia 
säger. Och för att underlätta för 
andra att slippa den där uppförs-
backen – och med en blandning av 
entreprenörskap, samtidskänsla och 
hantverksfrälsarlust – har de öpp-
nat varsin webbshop. På Sofias sajt 
kan broderisugna få hjälp att form-
ge egna bonadsmönster och få tyg, 
garn och mönster hem till brevlådan 
på studs: klick, klick. Dionisis tän-
ker likartat – men trädoftande – och 
säljer halvfärdiga skedämnen. Vet 
man inte hur man fäller ett träd, vil-
ket virke man borde välja, vilken 
yxa och vilken kniv, så tappar man 
lätt slöjdarlusten, konstaterar han, 
mån om att släppa in fler i täljge-
menskapen. Ja, grundtanken har de 
gemensamt. Att rappare skaparpro-
cesser kan göra slöjdandet tillgäng-
ligt för fler. Och de tar datorn till 
hjälp.

jag tänker på  stickmaskinen 
igen. I mitt fall skulle det kanske bli 
mer hemstickat i garderoben med en 

Mjukhet
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sådan. Men det är nog inte tröjor  
på hög som lockar mig, inser jag. 
Det är snarare materialet i händer-
na, färgerna som möts och minuter-
na som får en annan kvalitet när 
maska läggs till maska. Jag har 
redan det mesta som jag behöver. 
Men när kvällen sänker sig och jag 
plockar fram min senaste kaotiska 
stickning, händer något vackert. 
Tiden bromsar sin framfart. Lugnet 
lägger sig. 

Välkommen till ett nytt år med  
Hemslöjd!

 
Malin Vessby, 
chefredaktör
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tryggt – jag kommer alltid vara nyfi-
ken på det materialet, säger han i 
vinnarintervjun.

I den textila kategorin plockade 
vävgruppen Studio Supersju hem 
segern för sina vävda tolkningar av 
Carl Malmstens designfilosofi och 
modevinnarna blev A New Sweden 
för sin sweatshirt som tillverkas av 
den så ofta bortvalda svenska ullen.

det hade också kunnat bli ett 
slöjdrelaterat pris i en lite ovän-
tad kategori – speldesign. Till den 
var nämligen Unravel two nomine-
rad, ett tevespel där man spelar med 
garnvarelser i de norrländska sko-
garna. Dessa fick dock se sig bese-
grade av Sayonara wild hearts. 
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Storslam för hantverket
när design s – Swedish design 
awards gick av stapeln i december 
var det ovanligt hantverkstätt bland 
pristagarna.

Bland dem återfanns det multi-
kulturella skaparkollektivet Forma 
med bas i Lund som plockade hem 
priset Årets konsthantverk för det 
kollektiva verket 17 000 – en visua-
lisering i megaformat av hur många 
människor som riskerade att utvisas 
från Sverige till Afghanistan. 

Även konstnären Haidar Mahdi  
prisades. Han fick Lauritz konst-
hantverkspris för sina keramiska 
tolkningar av black metal, BDSM 
och techno. 

– Jag har väldigt mycket kvar att 
utforska i keramiken. Och det känns 

HEMSLÖJD 
TIPSAR

Nyheter från hem-
slöjdsvärlden, 

hantverksområdet 
och formfronten.

Redaktör
Rasmus  

Panagiotis 
Columbus

rasmus. 
columbus

@hemslojd.se

Skaparkollektivet  
Formas verk består av  
17 000 unika små konstverk  
– lika många som en av  
beräkningarna i migrations- 
debatten av hur många  
människor som kan komma  
att utvisas till Afghanistan.

F
E

L
IX

 G
E

R
L

A
C

H



11 Hemslöjd 1 · 2021

FINGERTARE
Sjögräset fingertare, fingertång eller Laminaria digitata, växer 
längs hela Sveriges västkust och har historiskt bland annat använts  
som gödsel, i läkemedel och naturmedicin och som mat – det ingår 
i gruppen brunalger som inom japansk matlagning kallas kombu.  

Kring Skottlands kustområden har det här sjögräset traditio-
nellt sett också använts för att tillverka världens kanske lättast 
gjorda knivhandtag. När det är färskt är stammen så mjuk att det 
bara är att trycka in knivens tånge i den. När sjögräset sedan torkar  
så krymper det, blir hårt och suger sig stenhårt fast. Busenkelt!

… ANDERS SVONNI, som  
i slutet av 2020 blev den första  
någonsin att få gesällbrev i duodji.  
Vad betyder gesällbrevet för dig?

– Jättemycket, det är ett incita-
ment att fortsätta jobba med det här.  
Och jag tror att det är bra för samisk  
slöjd i stort att vi kommer igång med  
gesällbreven. Det höjer standarden 
på hantverket, gör det mätbart även 
gentemot det svenska samhället.
Som gesällprov gjorde du bland 
annat en stor hornkniv och en 
kåsa. Var det något som var 
extra svårt?

– Egentligen inte. Det är klart att 
hela hantverket är svårt och när nå- 

HALLÅ DÄR…

PÅ GÅNG
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– För mig handlar hemslöjd och 
hantverk mycket om gemenskap 
och i slutändan organisering. Hur 
många strategier för motstånd, 
överlevnad och politisk påverkan 
har kommit till kring kaffe, brode-
rier och garnnystan tillsammans 
med andra likasinnade? Både  
i nutid och i arbetarrörelsens  
barndom. 

I vår tid kan handarbetet också 
ses som något av ett sätt att rädda 
världen. Att kunna laga sina kläder 
i ett samhälle som kräver av oss 
att vi ska köpa nytt hela tiden, det 
är ingen liten sak.

NOOSHI DADGOSTAR  
är riksdagsledamot och (vid 
det här numrets pressläggning) 
Sveriges nyaste partiledare. 
Den 31 oktober 2020 valdes  
hon till Jonas Sjöstedts efter-
trädare i Vänsterpartiet.

Vad är  
hemslöjd  
för dig?

gon granskar en måste man tänka 
till en extra gång. Men det är hund-
ra veckor som jag har gått lärling 
hos min mäster Nils-Johan Labba  
och jobbat bredvid honom i källa-
ren där han har sin verkstad. Det 
mesta sitter liksom i armarna nu. 
Vad händer nu? 

– Just nu bygger jag min egen 
verkstad så att jag har någonstans 
att jobba. När det kommer till hant-
verket kommer knivar och kåsor 
alltid att finnas med, men jag vill 
absolut jobba mer med äldre tradi-
tionella saker som ackjor, skidor, 
spjut och krympaskar, så att inte 
kunskapen om dem går förlorad.
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NYTT LIV TILL 
KASSERADE 
BRODERIER
»Som en alkemist med hållbarhet  
som utgångspunkt har jag försökt  
förbättra objekt som med tiden har  
förlorat sitt värde.« Så beskriver  
Beckmansstudenten Thomas Wieser 
sin debutkollektion, där han bland 
annat har använt sig av broderade  
tavlor som han köpt billigt på  
second hand. Kollektionens namn?  
Hötorgskonst.
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med lånad  skrivmaskin, sax 
och limstift har hönsestrikkaren 
Anna Bauer producerat Sveriges 
färskaste fanzine om stickning – 
Smörhönan.

– Jag har haft idén i bakhuvudet  
ett tag, och när Nämnden för hem- 
slöjdsfrågor utlyste extra projekt- 
medel skrev jag en ansökan. Och 
fick det! Det roliga med fanzines  
är att man kan göra som man vill,  
det blir härligt lo-fi. Egentligen 
är slöjd och punk inte så långt 
ifrån varandra, båda har ju »gör 

PUNK +  
STICKNING  
= SANT

det 
själv« 
i grunden. Och 
hönsestrikk som jag 
håller på mycket med, bygger 
ju på en anarkistisk inställning.

Anna Bauer fick pengar för två 
nummer. Det första kom ut i sep-
tember och det andra i oktober.

– Jag visste inte om någon skulle  
vara intresserad, men de tog slut 
så snabbt! Jag räknar med att 
det kommer bli fler nummer.

PÅ GÅNG

RÄTTELSE: 
I förra numret smög 
sig ett fel in när vi 
skrev om  Time Maga-
zines broderade 
omslag. USA:s flagga 
kallas bl.a. för Stars 
and Stripes och the 
Star-Spangled Banner.  
Union Jack är själv-
klart Storbritanniens 
flagga. Tack alla upp-
märksamma läsare 
som påpekat detta!

19 495 000
… svenska kronor. Det landade slutpriset på när  
skulpturen »Crocodile, man, egg« av konstnärsduon 
Nathalie Djurberg och Hans Berg auktionerades ut  
på Bukowskis i november. Det gör verket – skapat  
2012 av metalltråd, lera, tyg, silikon, kitt, akrylfärg  
och lim – till det dyraste svenska samtida konst- 
verk som sålts i Sverige.

GATTARYXA
Tillsammans med en salt- och 
mjölpåse, lite mat, eldverktyg och 
kniv var denna lilla yxa en del av 
gattarnas standardutrustning när 
de vallade djur i Dalarna förr i 
tiden. Den kallades också för gäs-
selyxa eller vallyxa. Det som gör 
den unik är personerna som den 
tillverkades för och användes av:  
Gattare var alltid kvinnor.

– Det är en yxa som vänder på 
våra missuppfattningar om vad 
kvinnors arbetsroller traditionellt 
var, säger täljaren Björn Svantes- 
son, som av en slump snubblade 
över en gattaryxa på loppis och 
fick dess historia beskriven av 
Dalasmeden Mattias Helje.

»Det ger mig en 
lycka som är lite 
svårförklarad,  

men så är det. Att 
duka bordet med 
tallrikar i björk, 

skålar i lönn, mug-
gar i masur och  

skedar i fågelbär 
är himla coolt. Sär-

skilt när jag har  
fått vara med från 
trädstam till skål.«

Ole Markus Engmo, nybliven gesäll  
i slöjdaryrket trä, sätter i  Västebottens- 

Kuriren ord på vad slöjd kan betyda.

askin, sax 
strikkaren 
at Sveriges 

stickning – 

det 
själv« 
i grunden. Och 

trikk som jag 



14 Hemslöjd 1 · 2021

Valpen Bruno är bara tre 
månader gammal. Hunden 
som familjen hade tidigare, 

även den en St bernhard,  
porträtterade Emelie Röndahl 

i en 3,5 x 4 meter stor rya.
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– väva först . Sen skriva och 
läsa, säger Emelie Röndahl. 

Hon har just rätat på ryggen efter 
att ha torkat upp en pöl på golvet 
som den tio veckor gamla St bern-
hardsvalpen lämnat efter sig. Han 
ligger utslagen i köket, med benen 
rakt ut och tassar stora som fotbollar. 

Egentligen är arbetsdagen igång. 
Numera har hon gett den en 
bestämd struktur. Efter att barnen 
kommit iväg till förskolan är det två 
timmars vävning, först därpå får 
hon knäppa igång datorn eller ha 
inbokade möten. 

Som för att inte glömma det viktiga. 
– Jag är inte teoretiker, säger hon 

bestämt. Jag väver.  

om planen håller ska Emelie 
Röndahl doktorera om ett och ett 
halvt år. Det hade inte föresvävat 
henne som yngre eftersom skolan 
var en lång uppförsbacke. Hon 
tyckte inte att hon förstod, och  
kände sig bara hemma när hon  
ritade eller skrev. 

Efteråt sökte hon till konstskolor 
men kom inte in. Plan B fick bli 
konsthantverk på folkhögskola, och 
efter ett par obekväma dagar i kera-
mikverkstaden letade hon sig fram 
till vävsalen.

– Jag som inte ens är händig, 
säger hon.

Och allt som hon trott om sig 
själv ställdes på ända.

Emelie Röndahl vill utforska ryans möjligheter. 
Närmast är målet en doktorsavhandling – och kaos.

Text Malin Vessby  Foto Fredrik Jalhed

Kaosteori 
– Jag som verkligen inte förstått 

matte innan, kunde med ens räkna 
ut saker. Jag som aldrig tyckt att jag 
kunde tänka övergripande tankar, 
gjorde det plötsligt med lätthet. För 
första gången i mitt liv förstod jag 
något från början till slut. Jag för-
stod hela systemet! 

Hon beskriver ett rus och ett upp-
vaknande.

– Jag bara vävde och vävde. Det 
blev nästan en kroppslig upplevelse. 
Jag älskade det!

Efteråt blev det ytterligare väv-
skola: Krabbasnår, röllakan, kypert, 
de allra rakaste stadkanter. Succes-
sivt blev hon skickligare.

Men ändå. När vävruset dämpats 
en aning, började ramarna kännas 
trånga. Emelie Röndahl beskriver 
hur hon trängtat efter friheten, men 
istället fann sig styrd av teknikens 
begränsningar, förutbestämda väv-
bredder och nedärvda idéer om vad 
som är ett gott hantverk.

 – Du planerar en väv, du gör ett 
diagram, du gör en matta, en bonad, 
något som redan är uttänkt på för-
hand och efter ett tag blir det ospän-
nande, säger hon medan valpen 
höjer ett tungt ögonlock och sedan 
nöjt släpper ner det igen. Utanför 
vrålar havsvinden genom Falken-
berg och SJ har flaggat för inställda 
tåg. 

När Emelie Röndahl kom in på 
textilkonstlinjen på Högskolan för 
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Under hösten 
visade Rian 

Designmuse-
um i Falken-

berg en sepa-
ratutställning 

med ryor av 
Emelie Rön-

dahl.

Olika vävar förestäl-
lande samma man. 
Emelie Röndahl vet 

inte vem han är. 
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konst och design, HDK, i Göteborg, 
gjorde hon därför till en början allt 
utom att väva. Hon tryckte, målade, 
färgade och sökte nytt. Letade efter 
frihet och lust.

Men efter ett tag hade cirkeln gått 
varvet runt och plötsligt var hon till-
baka vid varp och inslag, det var ju 
det hon kunde, men den här gången 
försöka hon tänka tvärt emot. 

– Man kan ju inte rå för att man 
blir bättre. På en traditionell vävut-
bildning lär man sig till exempel att 
göra raka stadkanter. Efteråt är det 
jättesvårt att avlära sig det man 
kan. Som när jag började försöka 
göra oraka stadkanter…

Hon har kvar en liten ylleväv från 
sin första folkhögskoletid, skev och 
vind och fin, tycker hon. Idag är den 
en form av målbild.

– Jag vill att det ska se ut som om 
kroppen producerat snarare än att det 
är förutbestämt. Och så vill jag kom-
ma åt den där första, starka lusten. 

Och en dag visste hon bara. Det 
var efter examen, under en stipen-
dieperiod på IASPIS i Stockholm 
2014. Hon hade samlat på sig foton 
från sin födelseort, Stockholmsför-
orten Tensta, och satt samman dem 
till en skyline av A4-ark. 

– Det kom från ingenstans. Jag 
visste inte hur det skulle fungera, hur 
lång tid det skulle ta eller bli. Men 
jag visste att jag skulle jobba med 
pixlar och att jag skulle göra en rya.

Slutresultatet ler hon lite åt idag. 
Det köptes visserligen av Statens 
konstråd, men väven är klumpig, 
säger hon, och hur kunde den ta så 
lång tid att göra? Ändå blev den 
startskottet för något nytt. 

Sedan dess kallar hon sig för 
vävande konstnär. 

– Efter det har jag bara vävt ryor.   

själva ordet rya  dyker upp i 
svenska texter på 1400-talet. Men 
luggiga textiler har vävts i Skandi-
navien längre än så, åtminstone 
sedan vikingatiden. Då tros de ha 
använts i kläder. Ute i vida världen 
är tekniken än uråldrigare och åter-
finns inte minst i knutna mattor, 
även om sådana knyts tätare och 
med kortare lugg. Pazyrykmattan  
är det hittills äldsta fyndet, hittad  
i Sibirien 1949 och daterad till 
500-talet f.Kr.

Här i landet användes ryor länge  
i sängar. Slitryor kallas de ofta, var-
ma brukstextilier som man sov med, 
med luggen vänd mot kroppen. Men 
även prydnadsryor vävdes förr, en 
exklusivare och mer mönstrad vari-
ant som kanske blev brudtäcke eller 
elegant överkast.

Redan från 1400-talet finns också 
uppgifter om båtmansryor i Sverige, 
använda på sjön som värmande 
alternativ till skinnfällar som styv-
nar av väta.

Men bruksfunktionen har aldrig 
lockat Emelie Röndahl.

– Jag är intresserad av pixlar och 
jag ville göra en bildväv som inte 
var slät, säger hon.

med en dov  duns landar en rya 
på golvet. Luggen går i vitt, svart 
och rött. Lin i varpen, ull som inslag. 
Emeli Röndahl rullar ut den.

– Ser du vad den föreställer?
Hon backar ett steg och tittar.
Det är ett pojkansikte. Men det 

tar ett tag innan motivet klarnar. 
Trots att luggen inte är så lång, rin-
ner anletsdragen liksom ut i trådar-
na och blir hängande. Det får poj-
ken att se suddigt spöklik ut, som  
en zombie. Emelie Röndahl nickar. 

– Ja. I avhandlingen kommer jag 

att kalla den effekten för crying pixels. 
Upptäckten gjorde hon redan i 

Tenstaryan, där svärtan i fönstren 
rann nedåt. Men motiv som speglar 
något trasigt eller sorgset har alltid 
lockat henne, säger hon, och tar 
glitchbilder som exempel, det är 
motiv på dataskärmar som på 
grund av tekniska problem fått för-
vrängda och utdragna proportioner. 

Det är också just i datavärlden och 
i sociala medier som hon hittar de fles-
ta av sina motiv, i den flod av foton 
som oupphörligen väller över oss. 

– Idag blir vi bombarderade med 
bilder, men skrollar förbi de flesta, 
även de allra värsta. Så jag började 
väva första bästa bild, inte för att ge 
den ett värde, utan för att helt enkelt 
stoppa flödet en stund. 

Under varpen i sina vävstolar har 
hon petat in bilder på både rundkin-
dade bokmärkesbebisar, bomullsin-
dustrins anonyma barnarbetare och 
lika namnlösa vita, medelålders män 
som hon sedan tolkat i garn. Ibland 
har hon vävt samma motiv flera 
gånger och lärt sig bilden utantill. 

– Slutresultaten blir ändå alltid 
olika. 

Med en klatsch slänger hon runt 
ryan på golvet så att den landar upp 
och ner. På den släta baksidan är 
bilden plötsligt skarp och tydlig.

– Det är nåt med textilnördar och 
baksidor, säger hon nöjt. 

Där framsidan bjudit på ett 
ansikte som luckrats upp av lösa 
trådar – rufsigt och konturlöst – 
visar baksidan ett distinkt porträtt, 
nästan en linjeteckning, uppbyggd 
av nockornas knutar. Och till skill-
nad mot framsidans känsla av 
vemod, är det här ansiktet leende. 
Det är som att ställas inför en annan 
sida av samma människa. 

»Du planerar en väv, du gör ett diagram, du gör en matta, en bonad,  
något som redan är uttänkt på förhand. Efter ett tag blev det ospännande.«



18 Hemslöjd 1 · 2021

Tröjan med babyansik-
tet är stickad av Emma 

Hasselblad. Motivet 
är hämtat från samma 
bokmärke som Emelie 

Röndahl vävt efter.   

– Framknytningskäp-
pen har blivit sned, 

jag försöker rätta till 
den, säger Emelie 

Röndahl. 
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– Jag vill göra så lågupplösta bil-
der som möjligt, säger Emelie Rön-
dahl.

Mellan raderna med fritt hängan-
de inslagsgarn, väver hon in rader 
med slät tuskaft. De ytorna syns inte 
på framsidan eftersom nockornas 
trådar faller ner och döljer dem. 
Men skulle hon ha skippat de slät-
vävda partierna och gjort ryaknutar 
på varje rad, hade trådarna istället 
stått rakt ut och resultatet bli fluf-
figt, och så vill hon inte ha det. 

– Jag är intresserad av hur långt 
jag kan gå och att det fortfarande är 
en bild, säger hon och plockar fram 
sin senaste väv. 

Den är bara en kvadratdecimeter 
stor. Hon rufsar till luggen med  
handen.

– Man vinner på större format.

att emelie röndahl  skulle 
börja väva, hade hon inte planerat  
i förskott, och på samma oförutsäg-
bara vis som hon halkade in i vävsa-
len, trillade hon också in i dokto-
randtjänsten. Hon såg annonsen när 
hennes äldsta barn var fem måna-
der och hon just hade börjat lyfta 
blicken från bebisbubblan. Att for-
mulera en ansökan kunde vara ett 
bra sätt att få syn på vad hon ville 
med sin konst, tänkte hon, utan att 
för ett ögonblick tro att hon skulle  
få jobbet.

Men så blev det. 
Efter ett par år låter hon fortfa-

rande överraskad. 
– Men jag är ju bra på det jag gör, 

så jag har is i magen och litar på att 
det funkar. 

Eftersom det är en så kallad 
konstnärlig avhandling, kommer 

den att bestå både av en praktiskt 
utförd konstnärlig del och av text. 
Men än är frågeställningarna vaga  
i kanten. Sannolikt kommer de röra 
sig runt hur bilder uppstår, var de 
börjar och tar slut eller kanske 
dyker hon ner i tankar om tid.

– Det triggar mig att så många 
frågar hur lång tid det tar att väva 
en rya. Den funderingen verkar så 
fundamental. Folk saknar och läng-
tar efter tid. 

Själv kan hon numera i förväg 
bedöma tidsåtgång för en viss 
bredd, för att göra ryaknutar eller 
väva tuskaft. Och ju erfarnare hon 
blir, desto raskare går det.

– Det är bra att veta, så att det 
inte tar längre tid än utdelningen. 

Men samtidigt blir svaren snarast 
filosofiska om man ska reda ut när 
en väv tar sin början. 

– Vissa vävar börjar kanske flera 
år innan det praktiska arbetet tar 
vid, rent mentalt. Hur lång tid har 
de då tagit, frågar hon och skakar 
lätt på huvudet åt den idé som hon 
ofta stött på, att hantverk per defini-
tion blir bättre om det tar lång tid 
att utföra. 

– Det är ju inte sant. Det tar den 
tid det tar! 

Hon berättar om jätteporträttet 
som hon vävde av sin förra hund,  
en rya som är 3,5 x 4 meter stor och 
därför inte rymdes inne på Rian 
Designmuseum under hennes sepa-
ratutställning i höstas. 

– Den tog mig nio månader trots 
att jag hade planerat för tolv. Men 
längre tid vid vävstolen hade inte 
gjort den bättre. Och även nio 
månader är ju sjukt lång tid, slår 
hon fast, punkt.

»Idag blir vi blir bombarderade med bilder, men skrollar förbi de flesta,  
även de allra värsta. Så jag började väva första bästa bild, inte för att  

ge den ett värde, utan för att helt enkelt stoppa flödet en stund.«

Utställningen på museet i Falken-
berg är nedplockad nu och snart lig-
ger ryorna utbredda på en gästsäng  
i en lada i Kinna, den ateljé som hon 
hade före flytten till Halland.

– Om jag lägger ut dem där kom-
mer de att vara i vägen och då måste 
jag flytta på dem ibland. Och så 
länge jag gör det, och ruskar om 
dem i samma veva, får inga skade-
djur fäste, säger hon pragmatiskt 
och fnissar lite. 

– Det är verkligen kaos där inne, 
saker överallt, leksaker, dyra garner, 
barnvävstolar. Om någon skulle 
köpa det stället skulle den få 
panik…  snacka om mayhem!

Utställningen som just plockats 
ned hette just Ett mayhem av ryor. 
Tydligen hade hon använt det engel-
ska ordet i en intervju någon gång och 
museet föreslog det som titel. När hon 
ska översätta begreppet hittar hon 
ingen bra formulering på svenska.

– Men en »kaosig intention« kan-
ske, säger hon, och ringar samtidigt 
in sig själv och konsten. Fortfarande 
boxas hon med de ramar som hon 
upplever runt vävningen. Fortfa-
rande vill hon utvidga sitt hand-
lingsutrymme. Då är ryor bra. De 
har nära till något annat än det ord-
ningsamma.

– Även om vävningen måste pla-
neras och göras i en viss ordning vill 
jag att resultatet ska kännas fritt 
och befriat från det regida vävsyste-
met. Jag vill att känslan ska vara 
trasslig, det ska se ut som om trådar-
na bara hamnat där.

Hon ler lite åt sig själv.
– Men behind the scene går jag 

och rättar till dem så att de blir  
stökiga på rätt sätt. 
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– För mig är kolten kärlek.  
Den är jag, mina relationer  

till den här världen, till världen 
innan och till den som kommer 

efter, till våra marker,  
mitt område, min kultur,  

säger Jenni Laiti.
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»Slöjdande är ren kärlek«
Jenni Laiti, artivist,  

berättar om en av sina koltar. 
Text Malin Vessby  Foto Carl-Johan Utsi

»När jag slöjdar eller syr 
är jag inte bara en individ 
som syr och grejar, nej, 
jag är del av en större 
helhet. Kolten handlar 

faktiskt inte om mig, den 
handlar inte om mitt ego, 
den är så mycket mer.«

»den svarta spetskolten 
sydde jag för åtta år sen, som ett sätt 
att bearbeta sorg men också som en 
väg till försoning. Vi måste försonas 
med att vår värld håller på att för-
svinna och kollapsa, och med allt som 
vi måste ta farväl av. Själva snittet är 
detsamma som det brukar vara i mitt 
områdes koltar. Men fågeln på huvu-
det är bara en kul redesign.

På den tiden, när jag sydde den, 
fanns det inte så många svarta koltar. 
Det berodde dels på att svart är sor-
gens färg, dels på att bara fattiga har 
haft svarta koltar. 

Vid förra årets Jokkmokks mark-
nad råkade jag bära kolten ut och in 
och insåg det först sedan jag kommit 
hem. Det sägs att folk förr i tiden vän-
de kolten ut och in när de protestera-
de, som en tyst demonstration. Den 
här kolten lär mig nya saker hela 
tiden, och lärdom tar tid, det är så 
mycket som jag inte förstått än.
 
att sy en kolt handlar för mig 
om att vara kreativ och att skapa nytt 
i världen. Men det handlar också om 
samtycke. Jag gör mycket research, 
söker inspiration i sociala media, går 
tillbaka till gamla källor, kommuni-
cerar med andra och söker i museets 
arkiv. Dessutom kommunicerar jag 
med dem som gått före oss och de som 
kommer efter. Jag frågar om lov, och 
får det, eller får det inte.

Min släkt har alltid skapat. Det är 
en släkt av slöjdarmästare och jag är 
så gott som uppvuxen under trådarna 
i en bandgrind. Den leksak som jag 

minns bäst från barndomen är 
knappburken, jag kommer fortfaran-
de ihåg hur den doftade. Áhkku, far-
mor och áddjá, farfar slöjdade allt det 
som folk behövde, och på samma vis 
har deras barn och barnbarn fortsatt. 
Farmor Ándaras-Máret var nog-
grann och gjorde allt perfekt, hon 
sprättade och sprättade och gjorde 
om tills hon blev nöjd. Hon var känd 
väverska under sin tid och hennes 
barn fick lära sig att allt som man gör 
kommer från kärlek, att slöjdandet  
är ren kärlek. Man ska aldrig slöjda 
om man är arg. 

Áhkku, släkten och platsen som  
vi kommer från är alltid med mig  
när jag syr.

Av släkten och slöjdandet har jag 
också lärt mig att begåvning inte är 
en individuell egendom, den tillhör 
oss kollektivt. Man har sin egen 
talang men vi äger förmågorna 
gemensamt. Vi delar på våra begåv-
ningar, vi ger och tar, och vi ger med 
duodji, med slöjd. För mig är kolten 
just kärlek. Den är jag, mina relatio-
ner till den här världen, till världen 

innan och till den som kommer efter, 
till våra marker, mitt område, min 
kultur. Allt sammantaget. Utan mitt 
sammanhang är jag ingen. 
 
när jag slöjdar eller syr är jag 
inte bara en individ som syr och gre-
jar, nej, jag är del av en större helhet. 
Kolten handlar faktiskt inte om mig, 
den handlar inte om mitt ego, den är 
så mycket mer. Men det är samtidigt 
viktigt att den är vacker, vacker i 
samiska sammanhang med samisk 
estetik. 

Bor man i arktiska områden är 
slöjden också livsviktig. Den är krea-
tivitet. Och kreativa lösningar är det 
viktigaste man har. Man måste kun-
na fixa vad som helst var som helst 
för att klara sig och överleva. Men 
först ska man kunna grunderna, det 
har jag lärt mig av min släkt. Efter 
det kan man skapa. 
 
till yrket är jag artivist. Jag 
jobbar med konst och aktivism som 
installationer, miljökonstverk, per-
formances och community art, ofta 
kring frågor om samisk lokalförvalt-
ning, självstyre eller klimatkrisen. 
Slöjden är något annat för mig. Kolo-
nialismen har tagit så mycket från oss 
och duodji är ett sätt att ta tillbaka sig 
själv. Slöjden är konkret läkande. Jag 
helas av processen. Och när jag bär 
en kolt som jag sytt, känner jag mig 
som en hel människa. Då represente-
rar jag inte bara mig själv. Med kol-
ten på är jag en länk i en lång, lång 
kedja.« 
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– En lulesamisk kolt ska ha  
en V-ringad halsringning  
som består av fyra färger.  

I min rosa vardagskolt  
har jag förenklat ringningen 

och bara gjort den  
av tre färger, säger  

Naomi Aira. 
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»Det är ju så att syns man, 
finns man«

Naomi Aira, projektledare,  
berättar om en av sina koltar.

Text Malin Vessby  Foto Carl-Johan Utsi

»En del pratar om att 
återta kolten, att ha den 
på jobbet kan vara ett led 

i det. Det behöver inte 
vara en så stor grej.«

»att ha kolt  till vardags blir för 
mig ungefär som att ha uniform, jag 
slipper välja kläder varje dag. Dess-
utom känns det lite formellt sådär, 
ungefär som ett alternativ till kavaj. 
Jag har det på jobbet. Att jag känner 
mig uppklädd beror nog mest på att 
man vanligtvis har kolt i högtidliga 
sammanhang. Men ju mer jag har 
den till vardags, desto mer avspänd 
blir jag. Det vore coolt om man oftare 
såg vardagskoltar. En del pratar om 
att återta kolten, att ha den på jobbet 
kan vara ett led i det. Det behöver 
inte vara en så stor grej. 

Jag har två vardagskoltar som jag 
varvar. Den ena är i bomull, paisley-
mönstrad i rosa, mossgrönt och gult. 
Den andra är mer höstig, rutig som en 
arbetsskjorta i blått och vinrött, sydd 
i viskos. Jag gillar viskos. Traditionel-
la koltar i kläde är väldigt varma och 
för en inomhuskolt är det skönt med 
något annat än ylle. 
 
hur långt man kan  ta ut 
svängarna och att det fortfarande är 
en kolt, går åsikterna givetvis isär 
om. Jag laborerar med snitt, tyger och 
dekorationer, men inte med allt på en 
gång. Jag har så klart sytt flera tradi-
tionella lulesamiska koltar också 
enligt konstens alla regler med rätt 
snitt, material, dekorationer och fär-
ger. Det tycker jag att man ska kun-
na, det hör till allmänbildningen. Och 
jag använder dem när jag ska vara 
extra fin, som till bröllop, dop och 

begravning. Men jag är ju väldigt… 
jag gillar att dra saker långt. När jag 
gick på Samernas utbildningscen-
trum sa en lärare att ›det spelar ingen 
roll vad jag säger, det går inte att 
stoppa dig, du syr bakom ryggen på 
mig ändå‹. Sån är jag. Men, visst, jag 
sätter ju vissa gränser. En kolt kan 
inte vara kortärmad tycker jag, men, 
ja, trekvartsärm kan nog funka. Och 
på en lulesamisk kolt säger ju färgen 
på dekorationerna – banden runt 
halsringning, ärmar och kjolfåll – om 
bäraren är tjej eller kille. Det skulle 
jag inte switcha på. I min rosafärgade 
och paisleymönstrade har jag bara 
förskjutit färgskalan lite, från rött till 
rosa, från klargrönt till mossgrönt. 
Men könsbundna färger kan ju 
krångla till det för personer som inte 
vill definiera sig som hon eller han,  
så klart. För några år sen såg jag en 
jättefin kolt med gråa dekorationer  
i ett queersammanhang. Så går det  
ju att göra, tycker jag.

Nu har jag en ny arbetskolt på 
gång. Den ska jag sy i brunaktig, 
rostorange och svart viskos. Parallellt 
håller jag på med ett bältesband till 
en släkting på bandgrinden, vävt  

i fyrtrådigt ullgarn. Ingen kolt utan 
bälte. Men till vardags kan jag ha ett 
vanligt skärp eller ett enklare var-
dagsbälte. Följer man traditionen ska 
bältet annars vara två och en halv 
meter långt. Det ska snurras ett varv 
runt midjan, bindas till en ögla på 
sidan och dessutom ha en tofs som 
hänger ner. Till kolten hör dessutom 
både sliehppán, alltså kragen, möss-
san, bältet, skoband, skor och silver-
smycken. Ju mer som glittrar desto 
bättre, i varje fall till fest. Gärna 
mycket blingbling! Är det bröllop är 
det hela kittet på. Men det behövs 
inte till vardags, tycker jag. Jag har 
till exempel aldrig näbbskor till var-
dags, jag ids inte. I ickesamiska sam-
manhang är det också lätt att bli väl-
digt exotifierad med full mundering. 
Med vanliga skor drar jag inte till 
mig lika mycket uppmärksamhet. 
 
men ibland finns det ju en 
poäng med att utmärka sig också. 
Det är lättare att synas med kolt. Det 
blir lite av en manifestation. Jag arbe-
tar ju med att främja samisk littera-
tur. Vår organisation måste bråka en 
del för att få det stöd som vi behöver. 
Men för att få tillbaka det som staten 
tog ifrån oss för två generationer sen 
måste vi bråka om det mesta, språk, 
renskötsel, allt. Om tio år kanske 
politiken kommit ikapp lite. Men där 
är vi inte än. Då är att synas en möjlig 
början. Det är ju så att syns man, 
finns man.«
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Mjuka värden i hårda skal. Följ med till  
kvarteren i Calcutta där gudarna får liv.
Text Johan Augustin Foto Jonas Gratzer

»Vi skapar Gud«
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 D
often av  sandel-
trärökelse är intensiv 
och påträngande i de 
smala gränderna. 
Luften står stilla i 
eftermiddagshettan 
som passerat trettio-

femgradersstrecket, men krukma-
karna i norra Calcutta arbetar oför-
trutet vidare. I övriga staden är det 
mestadels kaotiskt, med tutande 
bilar och kommers, men här existe-
rar en egen verklighet. Tid och rum 
verkar inte spela någon roll. 

Poplåtar på hindi strömmar ur 
bandspelare från över femhundra 
verkstäder. Runt om i kvarteret 
arbetar – och i många fall bor – 
omkring hundrafemtio hantverkar-
familjer. Halvfärdiga bambustruk-
turer som fyllts med halm står upp-
radade längs gränderna. Några är 
täckta med lera som torkar i solen. I 
verkstäderna sitter män på huk och 

penslar färgdetaljer på mindre 
gudagestalter, medan andra står 
upp och spraymålar figurer som ska 
bli Kali, Shiva, Ganesha eller andra 
världskändisar. Redan för trehund-
ra år sedan slog sig hantverkare ner 
i trakten. Idag heter området 
Kumartuli, krukmakarens kvarter. 

 
det är slutet av mars och 
dags för Holi, färgernas festival, 
som också är nära kopplad till hin-
duisk mytologi. Och det är i Kumar-
tuli som gudsgestalterna till många 
av festligheterna skapas. Det är här 
som Indiens gudar får liv. 

Ovanför verkstäderna hänger trä-
skyltar med företagsnamn och efter-
namnet Pal återkommer överallt. Pal 
betyder beskyddare på bengali och 
det är Pal-familjerna som är Kumar-
tulis stomme. Familjeföretagen går 
tillbaka många generationer.

Raja Pal sitter på huk på golvet. 

Händerna är leriga. Han växte upp 
på landsbygden utanför Calcutta 
och iakttog redan som liten sin  
pappa, som skulpterade lerfigurer  
i hemmet.

– Jag började tillverka enkla figu-
rer på egen hand och fastnade för 
konsten, förklarar han. 

Längre fram startade pappan 
företag i Kumartuli, och nu har 
Raja Pal drivit verkstaden i sjutton 
år, sedan fadern dog. Sin fortbild-
ning får han på plats, säger han och 
beskriver hur han »tar lärdom av 
alla konstnärer som arbetar här på 
en liten yta«.

– Det är bara att se sig omkring. 
Vi hjälper varandra, säger Raja Pal 
och drar bort överflödig lera kring 
ögonen på en ännu oigenkännbar 
gestalt. I handen har han skulptö-
rens viktigaste verktyg; en chiary, 
som är en tunn mejsel i trä.

På golvet ligger en hög med tama-

»Kumar« betyder krukmakare  
på hindi. Kvarteren i Calcutta  
där hinduiska lergudar byggs  

heter därmed Kumartuli.



27 Hemslöjd 1 · 2021

rindträ som han har köpt på den 
lokala marknaden. Tillsammans 
med bambu kommer det med tiden 
att ingå i en statys skelett. I övrigt 
byggs kropparna upp av halm från 
närliggande risfält. Helheten binds 
samman med rep, tillverkat av jute 
som växer lokalt, och vars starka 
fibrer även används till säckväv. 
Nästa steg är att täcka figurerna 
med lera. Det mesta kommer från 
floden Ganges strandbankar. Svart 
lera blandad med sand. 

– Det är lera av hög kvalitet som 
sällan spricker, berättar Raja Pal.

 
ugnar används  bara till att tor-
ka skulpturerna under sommarmå-
nadernas monsun, när det regnar 
mycket och allt är fuktigt. Resten  
av året sköts torkningen på naturlig 
väg, under solens skarpa strålar.  
I gränderna torkar gudarna snabbt, 
det gör också att leran riskerar att 

spricka. För att motverka det läggs 
en tunn hinna av nätväv över halm-
strukturen. Dessutom läggs leran på 
i flera lager. När det första har tor-
kat stryks ett andra på. Totalt appli-
ceras fyra lerlager som sedan får tor-
ka i solen. Annat är det under lågsä-
song. Då kan statyerna istället torka 
under tak i verkstäderna, i lugn och 
ro, med mindre risk för sprickbild-
ning. Före de stora högtiderna krävs 
det emellertid att skulptörerna kan 
leverera snabbt.  

Men det är med färgen som 
gudarna får liv.

– Vi sprayar dem med tre lager. 
Sedan målar vi små detaljer som 
läppar, ögon, kinder och naglar  
med pensel.

– Allt görs på plats i verkstäder-
na, från början till slut. Så jobbar 
samtliga hantverkare här i kvarte-
ret, förklarar Raja Pal.

Men vilka skulpturer som tillver-

kas beror på vad kunderna efterfrå-
gar. Många mindre figurer tillverkas 
efter färdiga mallar och säljs till 
turister som kommer till Kumartuli 
på guidade turer. Medelstora figurer 
kan ta ett par dagar att göra, men då 
och då kommer också beställningar 
på stora avgudar som tar veckor att 
bygga, och som kostar motsvarande 
tiotusentals kronor. Varje år ökar 
efterfrågan i Indien, men också från 
andra länder där hinduiska festiva-
ler firas.

 
att det är  ett mansdominerat 
yrke råder det ingen tvekan om; i 
Kumartuli skulpterar omkring tre-
tusen män – att jämföra med fyra 
kvinnor. En av dem är China Pal. 
Som liten växte hon upp i sin pap-
pas verkstad och brukade sitta där 
och teckna dödsgudinnan Kalis 
ansikte.

– Jag älskade att vara i verksta-

Raja Pal tog över verk-
staden efter sin pappa. 
I 17 år har han nu skulp-
terat hinduiska gudar.
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Färgen sprutas 
på i flera lager. 

Finliret görs  
med pensel. 

Skulpturernas 
stommar görs 
av halm från 
lokala risfält. 
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Vid regn  
flyttar  

arbetet in.

För att leran inte ska krympa för fort  
och därmed spricka när den torkar, 

blandas den med sand. 
Sedan appliceras den på skulpturerna  

i flera lager. Det yttersta skiktet 
görs av den finaste leran från flod- 

vallarna längs Ganges. 

»›Det är bara att se 
sig omkring. Vi hjäl-
per varandra‹, säger 

Raja Pal och drar bort 
överflödig lera kring 
ögonen på en ännu 

oigenkännbar gestalt.  
I handen har han 

skulptörens viktigaste 
verktyg; en chiary,  

som är en tunn  
mejsel i trä.«
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den, fastän jag inte kunde yrket, 
säger China Pal som trots det tog 
över arbetet när hennes pappa blev 
sjuk för tjugofem år sedan.

Då var hon den första och enda 
kvinnliga skulptören i Kumartuli 
och många ifrågasatte om en kvinna 
kunde skulptera lerfigurer. Det gav 
henne styrka att motbevisa kritiker-
na. Idag driver hon tre verkstäder 
med tolv skulptörer anställda, alla 
män. För att passa in i yrket måste 
man drivas av passion, säger hon, 
eftersom det tar mellan två och tre 
år för en nybörjare att lära sig hant-
verket. 

– Äktenskap kommer i vägen för 
de flesta kvinnor. Det hindrar dem 
från att fokusera fullt ut. Därför 
väljs de bort, förklarar China, som 
själv inte har anställt några kvinnor. 

 
hennes favorithögtid  är 
Durga Puja-festivalen i oktober då 
hindugudinnan Durga firas, och 
precis som inför andra högtider 

innebär tiden före full fart på  
jobbet.

China beskriver sina verkstäder 
som egna tempel. Här kommer hon  
i kontakt med gudarna på ett spiri-
tuellt sätt.

– Vi skapar Gud. Det känns som 
att jag är Gud när jag skulpterar, 
säger hon och kastar blickar runt 
om i verkstaden. 

På det packade jordgolvet står 
några avsågade bambubitar lutade 
mot väggen. En fläkt blåser in frisk 
luft som blandas med det bruna 
damm som täcker golvet. Under 
taket hänger kläder över ett räcke. 
De tillhör männen som arbetar och 
bor här. Lergolven är arbetsplats 
under dagarna men om natten rullar 
männen ut nätmattor som de sover 
på. Den yngste är bara sexton år. 
Han kom till Calcutta från lands-
bygden för ett par dagar sedan på 
jakt efter jobb. 

– Det beror på honom om han vill 
behålla jobbet, säger China och tit-

tar på tonåringen som helst inte vill 
berätta sitt namn.

– Jag vill lära mig mer om yrket 
och uppskattar att jag får chansen 
att lära mig grunderna i hantverket, 
säger han.

Han får hjälp av Tarok Pal som 
har många års erfarenhet som kruk-
makare hos China. Tarok tar fram 
några robusta bambubitar och sågar 
till rätt längd. 

– Jag gör en stomme till en avgud, 
ungefär en och en halv meter lång. 
Nu ska jag sätta ett halmhuvud på 
toppen, förklarar han.

Efteråt kommer han att täcka 
halmen med fyra lager lera, de tre 
första av en sämre kvalitet och det 
yttersta lagret av den finaste leran 
från Ganges vallar. 

Det blåser upp till storm utanför 
verkstaden men männen arbetar 
vidare, till synes utan att besväras 
av regnet som piskar mot gatan. 
Deras gudar är i säkert förvar.  
Det är allt som spelar roll.

Xxxx xxx x xxxxxxx 
xxx x x xxxxxx x xxxxx 

x x x xxxxxxx xxx.

China Pal under 
vårfesten Holi, 
färgernas fes-
tival. Hon är en 
av Kumartulis 

få kvinnliga ler-
skulptörer. 
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KRÖNIKAN SUSANNA ALAKOSKI

Arvet
andra såg ut att vara sockertänger. 
Till det, sneda förvärkta ryggar som 
aldrig mer skulle rätas och den 
omistiliga sömmerskenacken.

sömmerskorna var  i regel 
skickliga hantverkare. Kunde sy 
både dräkter och kostymer. Med 
slag och veck. Sprund, kragar och 
knapphål. Men när tempoarbetet 
infördes förändrades livet för denna 
från början stolta yrkesgrupp. För 
att sy en promenaddräkt krävdes 
kunskap och erfarenhet. Det kräv-
des handlag och tålamod. Den 
egentliga skräddaren förvandlades 
genom ackordarbetet till en enbits-

mormor arbetade på textilfa-
brik i femtio år. Hon berättade inte 
om en enda arbetsdag i sitt liv. Och 
jag var för ung och dum för att frå-
ga. Arbetar därför nu som bäst på 
att färdigställa del två i den roman-
svit som genomgående ska handla 
om kvinnor inom den textila världen. 
Det tomrum mormor lämnade efter 
sig kom att bli min litterära drivkraft 
att undersöka tiden hon levde och 
verkade i, men också vad hon och de 
tusentals andra textilarbeterskorna 
gjorde. All denna tråd som tillverka-
des. Allt detta tyg. Dessa kläder,  
gardiner. All denna sammet. 

historiens vingslag är min 
ständiga följeslagare. Det är nu sjut-
tiofem år sedan Hiroshima. Sedan 
andra världskriget och Lapplands-
kriget i Finland. Som kom efter fort-
sättningskriget. Som kom efter 
inbördeskriget och första världskri-
get. Genom varje krig stod de där, 
mormor och de andra väverskorna, 
medan fabriken mörklades och 
istället för att tillverka lakan på 
Vasa Bomullsmanufaktur produce-
rades nu krigsmateriel.

har tittat på många fotografi-
er. Studerat krokiga och knöliga 
kvinnohänder. Slitna, skrynkliga, 
torra. Svettiga, svaga. Starka. Hår-
da, skrovliga. Svartoljiga, trubbiga 
fingrar. Svullna, röda och såriga. 
Fingrar med nedslitna naglar och 
spruckna nagelband. Händer som 
saknar ett finger, eller två. Händer 
förstörda av köld och reumatism. 
Valkiga efter årtal av vävandet. En 
del händer liknade gripklor medan 

sömmerska. En sydde ärmarna.  
En byxbenet, en annan fickan. 
Kvinnorna arbetade i samma sal 
men samarbetade inte längre. De 
kallades för sömmerskor, men var 
det inte. Samma utveckling i Hong-
kong, i Korea och i Sverige. På 
Algots i Borås gick man från att sit-
ta tillsammans vid ett runt bord och 
sy i lag till att sitta bakom varandra 
och på minsta möjliga tid skicka 
byxbenet vidare till nacken framför 
sig. Givetvis med tidsstudiemännen 
flåsande bakom ryggen.

arvet vandrade vidare. Jag 
växte upp bland knappburkar, tråd-
rullar och högar med tyg. Mamma 
sydde. Lappade, lagade. Tog om 
hand lika mycket som hon skapade. 
Nytta & nöje. I lika stora delar. Så 
repade hon garn. Tröjor, koftor, 
halsdukar. Tillsammans rullade vi 
till nya garnrullar. Hon stickade och 
virkade. Broderade. Läste gjorde 
hon också. Sa att böckerna visste 
viktiga saker. Pekade ibland till och 
med ut vilka böcker. Jag tyckte att 
hon själv berättade. Att hon sydde 
ord. Stickade skiljetecken. Punkter 
och utropstecken. För aldrig att hon 
använde mönster. Särskilt minns 
jag prydnadskudden där familjens 
namn, inklusive katten och hun-
dens, förgrenade sig likt misteln i 
den uråldriga Lindens trädkrona. 
Hur den blev till en ständigt pågå-
ende saga för oss att läsa.

 
susanna alakoski är författare. 
Hennes senaste roman heter Bomulls-
ängeln och kom ut 2019. Den ingår  
i en kommande svit om fyra romaner.
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»Jag tyckte att hon själv 
berättade. Att hon sydde 

ord. Stickade skiljetecken. 
Punkter och utropstecken. 
För aldrig att hon använde 

mönster.« 
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Anneli Renborg  
vid stickmaskinen  
i vardagsrummet. 
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Fusk eller färdighet. Konkurrent eller komplement.  
Maskinstickning och handstickat hamnar lätt i motsatta  
skyttegravar. Dags att tänka om, säger Anneli Renborg. 
Text Anna Liljemalm  Foto Ylva Sundgren

hand
vs
maskin
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 grejen med  att 
sticka på maskin är 
att du får fram materi-
alet snabbt, säger 
Anneli Renborg.  
Vintersolen flödar  
in genom stora fönster 
och på vardagsrums-
bordet står en stick-

maskin bredvid nybryggt kaffe som 
doftar lätt av kardemumma. Bort-
om grågröna talltoppar blänker  
Östersjön. 

I huset i Roslagen, nordväst om 
Stockholm, arbetar Anneli Renborg 
med stickad textilkonst och beställ-
ningar av specialplagg för film och 
teater. Övrig tid undervisar hon på 
Konstfack och Handarbetets vän-
ners skola. Just nu coronaanpassat 
och mest digitalt. En knepig utma-
ning för den som ska lära ut hant-
verkstekniker, där materialen och 
det taktila, att kunna känna och 
vända på saker, spelar roll. Visserli-
gen är inte Anneli Renborg någon 
»baksidestant« som kräver en per-
fekt avigsida, tvärtom säger hon, 
men ändå. Skrattande berättar hon 
om damer som hon mött genom 
åren, som snörpt på munnen åt 
okonventionella sätt att använda 
tråd och garn. Ibland möter hon 
också rynkade ögonbryn inför sin 
maskinstickning. Det mumlas om 
»fusk« och skakas på huvuden.

– Fusk är ett trist ord tycker jag. 
Varför kalla det så? Det är en annan 
teknik helt enkelt, säger Anneli Ren-
borg som också handstickar. 

– Ja, mycket! Det går att göra oli-
ka saker med de två sticksätten. 

Hon är anställd som adjunkt på 
Konstfack, och är sedan 2018 den 
första läraren i lärosätets historia att 
ha stickning som huvudämne. Hon 
fick tjänsten när Konstfack gjorde 
om sina utbildningar för ett par år 
sedan, då skolan började utgå mer 
från sina verkstäder och de hant-
verkstekniker som är möjliga att 

jobba med där istället för att som 
tidigare mer utforma utbildningar-
na efter idéburna kunskapsfält,  
som design och mode. 

– Ja, det är en tillbakagång till 
hantverket. Jag tror att man på 
Konstfack har insett att stickning 
dels är ett stort fält som är väldigt 
outforskat konstnärligt sett, dels en 
möjlig framtida arbetsmarknad, 
säger Anneli Renborg. 

Studenterna lär sig att sticka på 
maskin. Den som vill får också ägna 
sig åt handstickning. 

–  Men det krävs så mycket hand-
lag för att ta handstickningen till en 
nivå där den kan användas i den 
konstnärliga praktiken. Med stick-
maskinen kan studenterna mycket 
snabbare börja bygga något, och 
utforska uttrycket som det stickade 
ger, säger Anneli Renborg och beto-
nar att alla som vill handsticka får 
göra det, men att det inte är ett krav. 
Att lära sig stickmaskinen är däre-
mot obligatoriskt. 

Studenterna lär sig också data-
programmet DesignaKnit och kan 
genom det programmera maskinen 
att göra nästan vad som helst. Det 
går att välja typ av plagg, vilken 
sorts halsringning det ska ha, 
ärmarnas utseende eller sticka en fri 
form. Färger, flerfärgsmönster och 
bilder går att skapa i programmet 
och maskinen översätter det snabbt 
till stickad vara. 

– Det går till och med att sticka 
porträtt efter foton, säger Anneli. 

men för att få till det måste 
studenterna också behärska maski-
nens alla inställningar. De behöver 
kunna trä den, ställa in rätt tråd-
spänning, välja den maskstorlek 
som passar till garnet, förstå vilka 
symboler som står för vilken stick-
teknik och vad den ger för textur. 
Det är flera spakar, rattar och sym-
boler att lära sig. 

– Den mesta tiden lägger du på 

förarbetet, sen går själva stickning-
en snabbt, säger Anneli Renborg 
och jämför med handstickat, där 
förhållandena snarare är det 
omvända. Hon visar på sin egen 
maskin i vardagsrummet. 

Hon skruvar lite, vrider, trär i 
ytterligare ett garn och spänner fast 
ett hålkort. Just den här maskinen 
går inte att koppla till datorn. Istäl-
let skapas mönstren med hjälp av 
hålkortet. När Anneli är klar drar 
hon släden fram och tillbaka några 
gånger, det är den rörliga delen på 
maskinen som drivs med elmotor 
eller som i Annelis fall med hand-
kraft. På några sekunder har maski-
nen stickat ett par centimeter två-
färgsmönstrad slätstickning.

– Det är mycket trial and error. 
Ibland kommer studenter och vill 
veta hur ett visst mönster kommer 
att se ut, hur många maskor de 
behöver eller hur stora de ska vara 
och jag kan bara säga att antingen 
får du räkna dig fram till det, eller 
testa. Stickning är mycket matema-
tik, det ska man inte sticka under 
stol med.

Möjligheterna kan tyckas oändli-
ga men maskinen har sina begräns-
ningar. Den har exempelvis bara ett 
visst antal maskor, vanligtvis 200 
som den som Anneli har hemma. 
Inom industrin är antalet större. 

– Det måste du alltså förhålla dig 
till. Du kan inte som i handstickning 
lägga upp det antal maskor som du 
vill ha, om du behöver fler än just 
200. Du kan inte heller använda hur 
tjockt garn som helst. Olika maski-
ner kan ta olika tjocklek, men det 
finns en begränsning där. Tunt kan 
du däremot sticka. Det är jättelätt att 
sticka med sytråd i maskin och det är 
ju väldigt ansträngande för hand. 

 
den första  stickmaskinen upp-
fanns av engelsmannen Lee Willi-
ams redan 1589. Den liknade en 
vävstol och var konstruerad för att 



35 Hemslöjd 1 · 2021

»Det krävs så mycket 
handlag för att ta hand-
stickningen till en nivå 
där den kan användas  

i den konstnärliga  
praktiken. Med stick- 

maskinen kan  
studenterna mycket  
snabbare börja bygga 
något, och utforska  
uttrycket som det  

stickade ger.«

Ovan: Bilderna stickar Anneli Renborg 
för hand. Den översta började med  

ett slumpartat tvåfärgsmönster som  
övergick i ett regelbundet. Hon inspireras 

av utsikten från vardagsrummet  
och av samiska ranor. 

Nedan: Tekniken är dominostickning,  
en teknik där man minskar antalet 

maskor i mitten av varje varv och på  
så sätt får en ruta som ser ut att bestå av 

två trianglar. Bilden mäter 110 x 135  
centimeter och består av sammanlagt 238 

rutor. Varje ruta tar 40 min att sticka.

»Den mesta tiden  
lägger du på förarbetet, 
sen går själva stickning-
en snabbt, säger Anneli 
Renborg och jämför  
med handstickat, där  
förhållandena snarare  

är det omvända.«
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– Det går ju trender i allt. Textil-
konsten har generellt sett inte varit 
så ansedd. Men nu är den plötsligt 
väldigt het. Samma sak är det väl 
med olika tekniker, säger Anneli 
Renborg

vid sidan om  undervisningen 
jobbar hon med eget konstnärligt 
skapande. 

– Jag har alltid älskat samiska 
ranor och inspireras av dem. Men 
också av det här, säger hon och sve-
per med handen mot fönstren. Där 
utanför möter himmel och trädtop-
par solbestänkt hav. 

Men istället för att som många 
konstnärer arbeta konceptuellt med 
sin stickning eller utnyttja teknikens 
skulpturala egenskaper och närhet 
till rumslighet och kropp, jobbar 
Anneli Renborg platt och tvådimen-
sionellt. Hon skapar ytor som 
påminner om abstrakta målningar.

– Det är min mission att visa att 
det går att jobba med stickning som 
bild också. Det är väldigt outforskat. 

Bilderna stickar hon för hand.
– Kanske går det för fort i maski-

nen, funderar hon. Jag behöver  
klura på mina maskor.

– Vi älskar det stretchiga tyget 
och allt sånt är ju stickad vara. Men 
det är det inte många som tänker på, 
säger Anneli Renborg 

Hon har gått flera konstnärliga 
förberedande utbildningar och stu-
derat textilt hantverk och konst på 
både HDK och Konstfack. Hon 
reflekterar över att stickning tidiga-
re inte varit ett självklart inslag var-
ken på de förberedande utbildning-
arna eller på högskolan. Tvärtom. 
Det som ansetts viktigt att lära sig 
har varit vävning, tygtryck och 
sömnad. Den svenska sticknings-
nestorn Britt-Marie Christophers-
son som utvecklat stickningshant-
verket som få andra, fick exempel-
vis inte göra sitt examensarbete i 
stickning på Konstfack. 

men nu har  något hänt. Synen 
på stickning som en myspyssyssel-
sättning verkar vara på väg att för-
ändras. Ett tecken är att Anneli 
Renborg anställts på Konstfack 
som stickningslärare. Ett annat att 
Handarbetets Vänners skola har 
infört stickning som obligatoriskt 
inslag i basutbildningen. Tidigare 
var det en valbar kurs. 

sticka strumpor. Till Sverige kom de 
första maskinerna genom Jonas 
Alströmer som importerade tre 
stycken till Alingsås manufaktur-
verk 1723. Den svenske uppfinna-
ren och industrimannen Christoph-
er Polhem förbättrade och utveckla-
de sedan maskinernas kapacitet och 
på 1800-talet började stickmaski-
ner att finnas hemma hos vanligt 
folk. I likhet med handstickning 
blev maskinstickning ett sätt för 
kvinnor att tjäna pengar genom att 
sticka på beställning. 

När Matthew Townsend konstru-
erade den så kallade tungnålen 
revolutionerades stickmaskinerna. 
Nålen krokar i garnet och en liten 
mekanisk tunga håller maskan på 
plats och hindrar den från att ham-
na fel eller fastna. Trots att metoden 
uppfanns redan 1858 används den 
än idag.

numera är stickning en viktig del 
av textilindustrin. En stor del av de 
plagg som vi klädkonsumenter kom-
mer i kontakt med är stickade. Sport-
kläder, t-shirtar, toppar och klän-
ningar är ofta gjorda av någon form 
av trikå. Och all trikå är stickad.

»Ibland vill studenter 
veta hur ett visst möns-
ter kommer att se ut, 
hur många maskor de 
behöver eller hur stora 
de ska vara och jag kan 

bara säga att antingen får 
du räkna dig fram till det, 
eller testa. Stickning är 

mycket matematik,  
det ska man inte sticka 

under stol med.«
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egentligen är det inte nytt. 
Halvfärdigt hantverk har länge 
gått att köpa. Tänk på alla för-
tryckta broderier eller på den där 
Ikea-byggsatsen som du stånkan-
de pusslat ihop till färdig bok- 
hylla. 

Ändå har något hänt. De senaste 
åren har ett nytt slags halvfabrikats-
slöjd dykt upp på de digitala mark-
nadsplatserna. Plötsligt är utbudet 

större och möjligheten att sätta per-
sonlig prägel oändlig. Dessutom är 
vägen från idé till färdig skapelse – 
superkort.

Men vad händer med slöjden om 
någon annan hjälper till en bra bit 
på traven, har man då gjort den 
själv? Och spelar det egentligen 
någon roll? Häng med på en resa 
bland slevappar, broderiquiz och 
bubblande facebookgrupper.

i  januari 2020 står Dionisis 
Chalikias i en park i Svedmyra i 
Stockholm. Med täljkitet som han 
fått av sin sambo för ett par år sedan 
och en yxa som han köpt på Tradera 
kämpar han med att ta sig igenom 
ett stycke trä som han hittat i närhe-
ten. Tanken är att göra en sked.

– Men det var jättehårt och jätte-
torrt, som ett av vedträna man 
köper på Ica. Ingen bra upplevelse 

Längtan efter handgripligt skapande tycks ha vuxit i en digital tid. Det har 
också otåligheten. Möt företagarna som ville tälja och sy men bromsades av  

att det tog för lång tid. Så föddes en företagsidé: Snabbslöjd till folket.  
Text Rasmus Panagiotis Columbus  Foto Ylva Sundgren och Anders Qwarnström

Halvfabrikat

Dionisis Chalikias  
passar på att tälja  

när hans dotter  
sover i vagnen.
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»De bor på landet  
och är vana vid att bara 
sätta igång och tälja,  
för dem är det jättelätt  
att skaffa trä. Men för 

mig som bor i Svedmyra 
eller för någon som bor 
på Manhattan är det  
en helt annan grej.«

alls, säger han idag, ett år senare.
Ändå ger han sig inte. Hemma 

hos svärföräldrarna på den små-
ländska landsbygden, dit familjen 
tar sin tillflykt under coronavåren, 
fortsätter han att tälja skedar och 
samtidigt börjar en affärsidé ta 
form. Han har själv inspirerats till 
att tälja av folk på Instagram och 
Youtube. Nu kontaktar han sina 
idoler och hör efter om de skulle 
kunna tänka sig att sälja grovt till-
yxade men fortfarande färska sked-
ämnen till personer i samma sits 
som han själv – folk som vill tälja, 
men som hindras av att inte ha till-
gång till färskt virke.

En form av halvvägs skapade 
skedar.

– Flera var positiva, men alla för-
stod inte vad jag menade. De bor på 
landet och är vana vid att bara sätta 

han och täljare från hela världen 
idag både grovt tillyxade, trubbigt 
grundformade skedämnen och fär-
diga slevar. Dessutom kan man skri-
va ut skedmallar och beställa verk-
tyg och här finns en app för skedde-
sign och hela täljpaket med allt som 
kan tänkas behövas.

– Jag vill ge tillbaka till dem som 

igång och tälja, för dem är det jätte-
lätt att skaffa trä. Men för mig som 
bor i Svedmyra eller för någon som 
bor på Manhattan är det en helt 
annan grej. Vi kan ju inte bara ta en 
motorsåg och gå ut och köra.

Det dröjer inte länge innan Dioni-
sis Chalikias lanserat en webbutik: 
The Spoon Crank. Genom den säljer 

Spoon blanks. Så kallar Dionisis 
Chalikias de påbörjade skedämnen 
som säljs i hans webbutik. Tanken  

är att det ska gå lätt att komma igång 
att tälja, även om färskt trä  

och yxa saknas.
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inspirerat mig att börja tälja. Genom 
The spoon crank får de en ny inkomst- 
källa. Men själva själen i projektet är 
att demokratisera täljningen. Jag vill 
få bort den där överväldigande käns-
lan av att ›oj, behöver jag en yxa ock-
så? Och en huggkubbe? Och var ska 
jag få tag på färskt virke?‹. Jag vill 
göra täljningen tillgänglig!

ett par år tidigare , hösten 
2013, sitter Sofia Magnusson hem-
ma i Göteborg och försöker klura ut 
hur i hela världen hon ska lyckas få 
ut ett Neil Young-citat på en bonad.

– Jag är uppvuxen i Hälsingland 
och där satt det bonader på väggar-
na, oavsett om det var i en stuga 
eller villa. Men jag ville ha något 
personligt, varken Ikeakonst eller 
›Hem ljuva hem‹. 

Hon tror att det ska gå lätt. I stäl-
let blir hon sittande i timmar fram-
för datorns ritprogram och försöker 
sätta ihop ett mönster som hon sen 
tänker föra över med smörgåspap-
per på tyget och försöka få ihop med 
texten. Först därpå kan hon äntligen 
plocka upp nålen.

– Och jag är verkligen ingen bro-
dös. Innan jag ens hade blivit klar 
med mönstret var jag trött, jag tap-
pade både tålamodet och lusten. 
Och jag blev provocerad av att det 
skulle vara så svårt. Samtidigt insåg 
jag vilken tröskel det kan vara för 
människor att börja handarbeta. 
Allt man vill är ju att börja sy, inte 
bara en massa förarbete.

Sofia Magnusson bestämmer sig 

för att sänka hantverkströskeln.
Året därpå lanserar hon e-buti-

ken The folklore company där kun-
der kan formge egna broderimöns-
ter och texter, och efter ett par dagar 
få såväl mönster, väv, nål som gar-
ner levererade direkt hem i brevlå-
dan. Idag är den vanligaste kunden 
en kvinna i 25–45-årsåldern som 
oftast inte broderat sedan syslöjden. 

– Inte sällan är det småbarns-
mammor som känner ett växande 
behov av att göra något med hän-
derna, som vill stanna upp och göra 
något beständigt istället för att bara 
skrolla på mobilen.

Idag har Sofia Magnussons före-
tag vuxit. Hon har flera anställda 
och en lång rad digitala verktyg – 
alltifrån quiz för att ta reda på vil-
ket broderi som passar en bäst, till 
hjälpmedel för att ta fram kors-
stygnsmönster av fotografier. När 
pandemin drog över landet förra 
våren ökade beställningarna  
markant.

– Coronan har gjort att fler har 
ökat sitt digitala kunnande och sam-
tidigt har många behövt ställa om 
sina beteenden, de har ju inte kun-
nat köpa sitt garn i butiker som de 
brukar. Så jag tror att fler företag 
kommer behöva gå åt samma håll 
som vi och bli mer digitala, oavsett 
om de vill eller inte, säger hon. 

våren 2017 är Anki Josefsson 
bjuden till tusen bröllop och födelse-
dagsfester. Det vore kul att sy några 
av mina festkläder själv, tänker hon 
där hon går omkring hemma i Åsa, 
Halland. Men när hon börjar kolla 
runt, faller inget av de etablerade 
sömnadsjättarnas mönster henne  
i smaken.

– Jag gillar ju det där avskalade 
skandinaviska som många av våra 
klädkedjor säljer, men jag hittade 
inga sådana mönster. Jag blev frus-
trerad. Och jag tänkte att det kan 
inte bara vara jag som vill ha det 
här, säger hon idag, tre år senare. 

»Innan jag ens hade 
blivit klar med mönstret 

var jag trött, jag  
tappade både tålamodet 
och lusten. Och jag blev 
provocerad av att det 
skulle vara så svårt.«

Tradition möter 2020-tal. 
En annan av Folklore  

companys storsäljare  
är »En stor kuk  
är en klen tröst  

i ett fattigt  
hem«.
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Sagt och gjort. Hon lanserar 
webbutiken The assembly line. Till 
en början satsar hon, precis som 
The spoon crank och Folklore com-
pany, på färdiga paket med pap-
persmönster, instruktioner och 
tyger. Men snart inser hon att det 
inte går hem bland sömnadsfantas-
terna.

– Det var kanske bara var tionde 
eller femtonde som ville ha tyget. De 
som är hardcoresömmare har redan 
garderobsvis med tyger hemma, gil-
lar att gå runt i tygaffärer och känna 
in textilierna. Och tygerna som jag 
erbjöd, som var i enhetligt i blått, 
grått eller svart, föll inte mina inter-
nationella kunder i smaken.

Anki Josefsson trodde nämligen 
att det var i Sverige, i landet där alla 
har tagit symaskinskörkort i grund-
skolan, som The assembly lines 
största marknad skulle finnas. I stäl-
let var det i USA, England och Aus-
tralien.

– Så med tiden har de digitala 

mönstren blivit mina mest efterfrå-
gade. USA är vår största marknad, 
där syr de som tokar, speciellt nu 
under Corona! Och då vill de hellre 
ladda hem mönstren än få dem 
skickade, det går ju snabbast.  
Särskilt nu när postgången inte 
fungerat som den ska.
 
men målet kvarstår  – att få 
fler att damma av symaskinen som 
kanske stått tyst i åratal. Anki 
Josefsson lägger mycket tid på att 
instruktionerna som följer med var-
je mönster ska vara lättförståeliga. 
Likt en bruksanvisning från det sto-
ra möbelvaruhuset går hon igenom 
varje steg till färdigt plagg.

Samtidigt har ett annat digitalt 
verktyg oväntat kommit att bli ett 
av de viktigaste benen för hennes 
företag: sociala medier. På Insta-
gram har varje plagg en egen hash-
tag, som kunderna använder för att 
visa vad de gjort och för att inspire-
ra varandra. Och företagets Face-

bookgrupp har blivit något annat  
än planerat.

– Från början var tanken att 
medlemmarna i gruppen skulle 
kunna hjälpa varandra bättre och 
snabbare än att jag skulle hinna 
besvara alla kundfrågor. Vissa av 
våra kunder kan ju faktiskt mer om 
våra plagg än vad jag själv kan. 
Men nu har det vuxit till ett helt fan-
tastiskt community av generösa och 
kunniga kvinnor från hela världen 
som hjälper och lyfter varandra och 
blir digitala vänner. Någon sitter i 
USA, någon annan i Belgien och på 
helt eget bevåg initierar de digitala 
sew-alongs där de syr våra kläder, 
utmanar och hejar på varandra.  
Det är helt magiskt. 

Hon funderar en stund på frågan 
varför det idag finns ett sånt sug 
bland hantverksintresserade efter 
att snabba upp sträckan mellan idé 
och färdigslöjdat resultat.

– Det är ju lite som när man var 
liten och satt framför sin legolåda. 

Ur mönster-pdf:er och 
sociala medier växer  
The assembly lines kläder 
fram. Internationella kun-
der har gjort den digitala 
kommunikationen  
än viktigare.

»USA är vår största marknad, där syr de  
som tokar, speciellt nu under Corona! Och  
då vill de hellre ladda hem mönstren än  
få dem skickade, det går ju snabbast.«
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Man satt inte och väntade i tre 
dagar innan man satte igång. Det 
skulle ske nu nu nu, när lusten kom. 
Du vill börja sy din klänning på  
en gång. Festen är ju på lördag!

kanhända är det  här företag 
som sticker hantverkspurister i ögo-
nen. Både Dionisis Chalikias och 
Sofia Magnusson har stött på dem 
som tycker att slöjdande bara är på 
riktigt om det görs från grunden. 

– Men om jag gör någon lite gla-
dare, spelar det då någon roll om det 
som tillverkas är semi-slöjd eller 
bara 30 procent slöjd? Deras nyfi-

kenhet kanske väcks, och nästa 
gång väljer de kanske ett råämne 
istället för att utgå från ett skedäm-
ne. Gången därpå ger de sig på en 
hel stam med yxan, säger Dionisis 
Chalikias.

Sofia Magnusson instämmer. 
Också för henne handlar det om  
att sänka tröskeln mellan snack  
och verkstad.  

– Jag har full respekt för att vissa 
tycker att det är fusk, men jag för-
står inte varför. Vill vi inte alla att 
traditionerna ska leva vidare? Då 
tycker jag det är bättre att säga att 
baksidan inte spelar någon roll, bara 
kör! Då kommer fler upptäcka hur 
kul det är och så småningom våga 
gå hela vägen, i stället för att hant-
verket begränsas till en liten exklu-
siv skara.

även etnologen  Anneli Palm-
sköld känner igen den kritik som 
ibland riktas mot halvfabrikat – så 

väl mot färdigköttbullarna på Ica 
som i hantverkskretsar. Hon har en 
lång bakgrund inom hemslöjdsrö-
relsen och skrattar till lite när hon 
minns gamla tiders stränga värde-
ringar.

– Jag har hört många berättelser 
om gamla hemslöjdsbutiker där per-
sonalen kunde vägra att sälja fel 
garnfärg till en viss stickning. Det 
var väldigt normativt, speciellt i de 
äldre generationerna som var upp-
lärda med att det bara fanns ett 
enda sätt att utföra en sak, annars 
skulle man förvanska traditionerna. 
Men idag lär sig ju många att slöjda 
från instruktionsfilmer på nätet, 
som sällan är normativa i sina ambi-
tioner, säger hon.

Genom åren har hon sett intresset 
för slöjd och hantverk gå i vågor – 
ibland har det varit hett, ibland ute. 
Men något har hänt det senaste 
decenniet. Nu tycks nyfikenheten på 
hantverk stadigt gå uppåt.

– Många kopplar samman upp-
gången med den digitala eran. När 
vi tillbringar så mycket tid digitalt, 
längtar många efter det verkliga och 
handfasta. Att kunna jobba med 
något materiellt som blir färdigt, 
som går att visa upp och använda, 
säger hon och fortsätter:

– Men nätet har också gjort att vi 
kommunicerar mer. Förr, om du till 
exempel var intresserad av att tälja 
skedar, fick du leta länge innan du 
hittade en likasinnad i närområdet. 
Nu kan det gå fort. Nu är den perso-
nen bara ett klick bort.

också dionisis Chalikias talar 
om slöjdande som en motvikt i en 
stressig vardag. Han jämför med att 
titta på tv eller slösurfa på mobilen.

– Det kan absolut också ge en  
peace of mind. Men skillnaden är  
att när man täljer känner man inte 
efteråt att man förlorat de timmar 
som man lagt ner. Man tillverkade 
ju faktiskt något under tiden.

»Men om jag gör någon 
lite gladare, spelar det  
då någon roll om det  

som tillverkas är semi-
slöjd eller bara  

30 procent slöjd?«

Japan, 
USA,  

Brasilien, 
Sverige och 

England.  
Täljare  

från hela 
världen säl-
jer skedar 

och ämnen 
genom  

Dionisis 
Chalikias 

nystartade 
sajt.
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– i  mitt testamente ska det 
stå att jag ska begravas i en mosse 
klädd i mina medeltidskläder. Bara 
för att ställa till det för framtidens 
arkeologer, skrattar Sara Degerfält i 
sin lägenhet på Hisingen i Göteborg.

I familjens arbetsrum, där dato-
rer samsas med nävertavlor och  
iberiska lutor av 1200-talsmodell, 
sjunger en blå spinnrock från 
1830-talet sin torra melodi. Sara 
Degerfälts fingrar matar vant fram 
ull från ett värmlandsfår och en tråd 
tar form. Den ska bli varp i ett tyg, 
som hon sedan ska sy en struthätta  
à la Bockstensmannen av. 

– Jag kardar inte ullen, utan fluf-

Att han i framtiden  
skulle bli en stilikon 
anade knappast man-
nen som på 1300-talet 

pålades i den halländska 
mossen. Möt Bockstens-

mannen – som gjort 
succé på dejtingsajten 

Tinder. 

Text Rasmus  
Panagiotis Columbus
Foto Fredrik Jalhed

Mannen 
myten 

legenden

Sara Degerfält har en tumregel  
i sitt återskapande.

– Om jag skulle ta en tidsmaskin  
till år 1360, skulle de stena mig då 

klädd så här? Eller skulle jag  
kunna passera? 
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Det är 3,8 centimeter brett 
och 6,8 centimeter högt, till-
verkat av tre lager läder och 
ett lager ylletyg. Nu hoppas 
museet få in tips på vad det 

kan ha använts till.

Kan detta hit-
tills oidentifie-
rade föremål t h 
ge svar på vad 
Bockstens- 
mannen  
jobbade  
med?

– Så skulle vi aldrig  
göra idag, säger  

Christina Andersson-
Wiking på Hallands  

kulturhistoriska muse-
um. Men 1936 tog för-
re museichefen Albert 
Sandklef på sig Bock-
stensmannens kläder.

Det svartvita fotografiet 
ger en unik inblick i hur  

dräkten såg ut på en 
levande person.

Till höger: Den ofodra-
de manteln och struthät-
tan, vävda i två/ett-kypert, 
skvallrar om att den arme 
mannen troligtvis miste 
livet under vår eller höst. 

Till vänster: Med sig  
i mossen hade han också 

ett par frontsnörskor i stor-
lek 40 – 42 och två knivar.

I kjorteln syns 
spåren från 
pålarna som  
fäste Bock-

stensmannen  
i jorden.
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far bara till den med fingrarna. Sen 
är det bara att trampa och inte låta 
tvisten löpa in i ulltussen. Dessutom 
måste jag släppa efter precis lagom 
mycket, för att få den snodd på gar-
net som jag vill ha, förklarar hon 
och ser ner på sina fingrar.

Till vardags är hon hemslöjds-
konsulent i Västra Götaland. Men 
på fritiden återskapar hon medelti-
da kläder. Bockstensdräkten som 
hon jobbar på nu skulle egentligen 
vara färdig vid det här laget, och 
användas av hennes kille som är 
guide på Hallands kulturhistoriska 
museum där originalet finns. 

– Men corona hände och han fick 
jobba i en stor rosa t-shirt som det 
står »Håll avstånd!« på i stället …

 
hur bockstensmannen  möt-
te döden någon gång i mitten av 
1300-talet vet ingen idag. Men på 
midsommarafton 1936 hjälpte 
11-årige Thure Johansson och 
5-årige lillasystern Gulli sin pappa 
att harva torv på Bockstens mosse. 
Plötsligt fastnade harven i tyg och 
benbitar – och där låg han, med tre 
pålar genom kroppen. 

Hade inte Albert Sandklef, dåva-
rande museichef i Varberg, fått höra 
talas om att mannens kläder såg 
ålderdomliga ut, hade han begravts 
på Rolftorps kyrkogård och för all-
tid glömts bort.

– Men Sandklef förstod att det 
var ett unikt fynd och bara en 
månad senare öppnade den första 
utställningen, säger Christina 
Andersson-Wiking, förste antikva-
rie på Hallands kulturhistoriska 
museum – eller Bockstensmannens 
vårdare, som hon skrattande pre-
senterar sig som.

Än idag är han kvar på museet.  

I en monter ligger skelettet, hans 
lockiga hår som färgats rött av 
århundraden i mossen och pålen 
som trängt ner mellan revbenen, 
ursprungligen använd som takrytta-
re på ett halmtak. I en annan mon-
ter: Europas enda bevarade kom-
pletta manliga medeltidsdräkt.

– Det är det som gör fyndet så 
unikt. Det var inte bara ett lik man 
hittade, hela dräkten var bevarad. 
Tidigare har man haft bilder och 
handskrifter, men här var originalet. 
Som en tidsresenär från 1300-talet, 
säger Christina Andersson-Wiking.

idag är bockstensmannen 
en stilikon. Sjuhundra år efter hans 
död, går människor på medeltids-
marknader världen över klädda i 
kopior av hans plagg. 

– Gör en Bockstensman så passar 
du in, brukar man säga. Då klär du 
dig som på 1300-talet eller till och 
med som en lite omodern person på 
1400-talet, summerar Amica Sund-
ström som är förste antikvarie på 
Historiska museet i Stockholm och 
expert på medeltida textilier.

På huvudet hade han en struthät-
ta, som huvan på en modern munk-
jacka ungefär, men med en lång 
strut på bakhuvudet. På överkrop-
pen en kjortel, medeltidens bas-
plagg. På benen hosor, en form av 
längre strumpor som hålls uppe av 
ett bälte och på fötterna bar han tyg-
bitar av gamla utslitna plagg, som 
filtats ihop till värmande fotlappar. 
Över alltihop en mantel, skuren så 
att högerarmen kunde röra sig fritt. 
Allt tillverkat i ull. Han hade också 
ett par låga läderskor, två läderbäl-
ten, två knivar och några föremål 
som ännu inte identifierats. Vi åter-
kommer till dem.

Idag ser plaggen bruna ut, men 
den färgen kommer från mossen. 
Det enda gamla färgfragment som 
forskare hittills hittat är på en V- 
formad tygbit som färgats röd med 
krapp.

Tyg var dyrt på Bockstensman-
nens tid. Enligt dräkthistorikern 
Eva Andersson, som är den senaste 
att undersöka och datera dräkten, 
borde den vadmal som använts till 
kjortel och mantel gått för en sum-
ma motsvarande en tunna sill. Än 
dyrare hade det blivit om han köpt 
importerat, valkat kläde från Flan-
dern, de bättre bemedlades favorit-
tyg på den tiden, som kunde kosta 
tio gånger så mycket.

Helt komplett är dock inte utstyr-
seln. Underkläderna som sannolikt 
var av lin eller andra växtfibrer har 
antagligen förmultnat i den sura 
mossmiljön. Likaså har allt av 
metall rostat bort. 

Men annars hittades han precis 
som han var klädd dagen då ek-
pålen kördes genom hans hjärta.

 
bland hemslöjdskonsulenten 
Sara Degerfälts kompisar har Bock-
stensmannen närmast kultstatus. 
Skämt som »Vem är grabben i gra-
ven bredvid Bockstensmannen?  
Det är Bockstensgrannen!« kan 
hagla tätt. Och under medeltids-
veckan för några år sedan skapade 
de en Tinderprofil för det gamla 
mossliket. Hans bio? »Typisk 
1300-talskille som gillar att klä mig 
i kypert, tighta ärmar och många 
kilar. Sysslar med det mesta som 
inte ger för stora muskelfästen.« 

– Jag har nog aldrig haft så kul  
i hela mitt liv! Och det gick jättebra 
för honom på Tinder, han fick så 
många matchningar!

»Jag vävde sexton meter och det tog hela vintern. Men de futtiga två meter  
som behövs till struthättan kommer att ta lika lång tid att göra bara de,  

eftersom jag gör dem från scratch.«
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Förra vintern vävde hon allt tyg 
som behövdes till kjortel, mantel 
och hosor, men den gången använde 
hon köpegarn.

– Jag vävde sexton meter och det 
tog hela vintern. Visserligen har jag 
två små barn, men jag väver ändå 
väldigt snabbt. Men de futtiga två 
meter som behövs till struthättan 
kommer att ta lika lång tid att göra 
bara de, eftersom jag gör dem från 
scratch. Först ska jag sortera ullen, 
sen spinna garn, göra research och 
testväva. Först efter det kan jag bör-
ja, säger hon och ser glad ut.

– Man blir väldigt ödmjuk inför 
textilen om man gör den själv, förr 
måste folk ha suttit och spunnit hela 
tiden! Det behövs ju så himla myck-
et garn.

 
vem som tillverkade  Bock-
stensmannens kläder kommer vi 
nog aldrig få veta. Men de smala 
våderna och ullen som sannolikt 
kom från svenska lantrasfår tyder 
på att de tillverkades lokalt. 

Den som vävde tyget valde att 
göra det i treskaftad kypert. Eller 
två /ett-kypert, preciserar Amica 
Sundström på Historiska museet, 
och påpekar att man inte vet om det 
är vävt på vävstol med skaft eller ej. 

Enkelt förklarat är kypert den 
vävbindning som används i jeans-
tyg. I den variant som användes till 
Bockstensmannens tyg, går inslags-
garnet över två varptrådar och 
under en och på nästa rad har allt 
förskjutits ett snäpp, så att ett dia-
gonalt mönster uppstått. 

– Två/ett-kyperten börjar kom-
ma i slutet av vikingatiden och var 
ganska populär under hela medelti-
den. Varför den dök upp just då spe-
kuleras det mycket kring, men vi  
vet inte säkert. På 1200-talet blev 
trampvävstolen vanligare, tidigare 
användes mest varptyngda stående 
vävstolar, men att det skulle vara 
därför som två/ett-kyperten blev 

För att återskapa  
struthättan ska Sara 

Degerfält spinna ullen, 
väva tyget, stampa  
det till vadmal och 

sedan sy.

Två/ett-kypert 
kan ge ett tyg med 

dubbla egenskaper. 
En väderbeständig 
utsida och en vär-

mande insida.

– Efter en medeltidsvecka 
är jag trött i kroppen, man 

använder helt andra muskler 
än vanligt för att bära upp en 

långklänning i ylle.
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sig mer om medeltida vävtekniker 
och haft fester där gästerna fått 
turas om att stå barfota i vattenfyll-
da baljor för att stampa tyget till 
vadmal, så att det valkas och blir 
mer väderbeständigt.

– Och så är det den där gåshuds-
känslan som uppstår när man för-
står hur en annan människa har 
jobbat för 700 år sedan. Som när 
jag efter mycket testande lyckades 
passa in alla mönsterbitarna på det 
här smala tyget och det knappt blev 
något spill alls! Där kan vi verkligen 
lära oss något av Bockstensmannen. 
På den tiden var plaggen gjorda för 
att hålla och man tog vara på varje 
tygbit. Idag låtsas vi som att vi har 
obegränsat med resurser.

Kanske är det just hantverks-
kunskap som kommer ge ytterligare 
pusselbitar till denna 700-åriga 
mordgåta. När museet nästa som-
mar öppnar en ny utställning med 
färska forskningsresultat om Bock-
stensmannen ska nytt ljus även  
riktas mot originaldräkten och åter-
skapandet av den. Och Christina 
Andersson-Wiking hoppas att det  
är där, i dräkten och den arme man-
nens accessoarer, som en del av  
svaren kan hittas.

Hon nämner ett litet oidentifierat 
läderföremål som ingen hittills 
lyckats klura ut vad det kan vara. 
Kanske är det ett skydd för en 
nyckel, ett nålbrev eller något som 
hört till ett skrivdon. Ingen vet.  
Det är sytt som ett fodral, av tre 
lager läder och ett lager ylle, med 
en läderstropp i toppen.

– Vi tar jättegärna emot synpunk-
ter från Hemslöjds kunniga läsare. 
Tänk om vi kan få en ledtråd till 
vem Bockstensmannen var!

de styrande herrarna. Åren 1286–
1366 bytte Nordhalland regim åtta 
gånger. Ibland satt en svensk på  
tronen, ibland en dansk och ibland 
en frifräsare.

Men sättet han begravdes på 
skvallrar om att Bockstensmannen 
antagligen inte var någon ädel 
Robin Hood-typ. 

– Han fick en neslig begravning. 
Ansiktet ner i mossen, fastnaglad med 
pålar. Mönstret går igen i sägnerna – 
det var ofta onda människor som 
även efter döden fortsatte att plåga sin 
omgivning. Och enligt folktron var 
det enda säkra sättet att stoppa dem 
från att fortsätta sina illgärningar att 
slå pålar genom kroppen. Och pålen 
genom hjärtat skulle vara ek, som tar 
lång tid att förmultna, säger Christina 
Andersson-Wiking.

Troligtvis rörde han sig i sam- 
hällets övre skikt, men inte allra 
högst upp. Det tyder både de tids-
typiska kläderna på och det faktum 
att han inte verkar ha kroppsarbetat 
så mycket.

 
på hisingen rullar  spinn-
rocken vidare. Medan ulltussar blir 
till garn skämtar Sara Degerfält om 
att de brukar jämföra den välnärda 
och inte så vältränade Bockstensman-
nen med en modern programmerare. 
Men hon bryr sig inte så mycket om 
hans person, det är kläderna och hant-
verket som lockar henne. 

– Det är ett 700 år gammalt 
mordfall liksom… Men hans klä-
der! Vi kan lära oss så mycket av 
dem, utbrister hon.

För hennes egen del har tidsresan 
tillsammans med plaggen utmanat 
henne som slöjdare. Hon har till-
bringat mer tid vid spinnrocken, lärt 

populär är en lite för enkel förkla-
ring, säger Amica Sundström.

Men vävbindningen gav ett tyg 
med bra egenskaper, något som den 
som sydde Bockstensmannens klä-
der hade koll på.

– I medeltida tyger är varpen ofta 
tunn och hård medan inslagsgarnet 
är mjukare och fluffigare. Med två/
ett-kypert får man ett tyg som är 
oliksidigt. På ena sidan har du mer 
varp, och vänds den sidan utåt, är 
tyget rätt motståndskraftigt mot 
regn och fukt samtidigt som det kan 
få en fin glans. Då hamnar också 
den mjuka inslagssidan, som binder 
luft bättre och värmer mer, in mot 
kroppen. Ett funktionellt och bra 
tyg helt enkelt, säger hon.

En annan fördel med två/ett-vari-
anten, jämfört med tuskaft, är att 
tyget är lite stretchigt om man klip-
per det på skrå, det vill säga på dia-
gonalen. Det var livsviktigt för med-
eltidens modelejon, vars hosor gär-
na skulle smita åt runt vaderna.

 
fortfarande finns  mycket 
kvar att upptäcka i Bockstensman-
nens kläder och attiraljer. För att 
inte tala om honom själv. Vem var 
den 171 cm långa, lite kulmagade 
och inte särskilt muskulösa perso-
nen med moderiktig page? Och  
varför hamnade han i mossen?

– Det korta svaret är att vi inte 
vet, säger Christina Andersson-
Wiking. Och jag tror att det är det 
som fascinerar oss så mycket. Alla 
kan ha en egen teori.

Klart är att han levde i en minst 
sagt orolig tid. Även då härjade en 
dödlig sjukdom som påverkade tilli-
ten människor emellan. Dessutom 
pågick ständiga maktkamper bland 

»Och så är det den där gåshudskänslan som uppstår när man förstår hur  
en annan människa har jobbat för 700 år sedan. Som när jag efter mycket  

testande lyckades passa in alla mönsterbitarna på det här smala tyget  
och det knappt blev något spill alls!«



48 Hemslöjd 1 · 2021

– Det är begränsningarna  
som driver mig. Jag behö-

ver ett ramverk för att kunna 
jäsa kreativt, får jag göra pre-

cis vad jag vill går det inte. 
Bundet broderi har exakt de 
begränsningar jag behöver, 

säger konstnären Per Fhager.
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Tevespel: Allt pixelbaserat
namn: Per Fhager, konstnär

»jag är lite på ett korståg. De 
här gamla tevespelen som jag syss-
lar med är så förbisedda, de har ald-
rig riktigt fått den uppskattning som 
de förtjänat för hur de har påverkat 
mig och så många andra. Det hand-
lar om att ge dem upprättelse. Jag 
tar de här flyktiga digitala bilderna 
och gör dem permanenta på det vär-
sta och mest tidskrävande sätt som 
man kan tänka sig. När de väl är 
klara kan man tycka vad man vill 
om motiven – men man kan inte för-
neka att de är där. Och man kan inte 
förneka hantverket.

Jag har varit intresserad av teve-
spel sedan lågstadiet. Jag hade inget 
själv, men spelade hos kompisar. 
Och jag förstod att det här var något 
nytt. Spelen kom från Japan och de 
hade en helt egen estetik, totalt 
annorlunda mot allt annat vi sett 
här i väst. Det var som en annan 
värld som öppnade sig.

När jag gick i mellanstadiet bru-
kade jag sitta framför teven och rita 
av pixelbilderna. Det fanns inget 
internet då, vet du, så jag fick rita  
av Super Mario pixel för pixel på 
rutpapper.
 
samtidigt har jag alltid varit 
kreativ. Som barn pysslade jag, sydde 
kläder och hantverkade, drogs till 
garn och det textila och nördade ner 
mig i slöjden. Jag började se parallel-
ler mellan tevespelsgrafiken och det 
punktuppbyggda broderiet och bör-
jade experimentera med det.

Men sen gick många år. Det var 
först när jag läste modelinjen på 
Beckmans som jag gjorde min första 
tavla. Jag hade inget mål eller mening 

med den, jag visste bara att jag ville 
brodera en stor tavla i korsstygn base-
rad på ett spel. Det tog två år att få 
den klar, det är bara en bakgrund ur 
spelet Seiken Densetsu III, med en 
horisont och ett moln. Men jag insåg 
att jag ville göra mer. 

Jag hade ingen tanke på att visa 
upp det för någon, jag drevs bara av 
att jag ville utforska broderiet. Jag 
blev lite besatt. På kvällar och helger 
experimenterade jag med petit point 
och stora korsstygn och läste gammal 
litteratur om hantverket. Jag ville 
lära mig alla stygn som finns. 

Samtidigt hade jag en lång lista på 
spel som jag bara måste få ur mig. Jag 
är väldigt petig när det kommer till 
vilka spel jag vill göra. Jag måste ha 
en känslomässig koppling till dem, 
annars kan jag inte sitta i 300 timmar 
och brodera dem. 

Det är en väldigt trevlig process 
att välja ut scenerna. Jag går tillba-
ka i mina minnen och spelar om spe-
len. Ibland kan det ta ganska lång 
tid att hitta just de där ögonblicken 
som jag tänkt mig, och då kan det 
dyka upp helt nya motiv. Och 
ibland upptäcker jag att jag minns 
spelen som något helt annat. Min-
nesbilderna är så starka, färgade av 
känslor och nostalgi. Men när jag 
börjar spela inser jag att det där,  
det var ju faktiskt inte så snyggt.
 
jag jobbar ofta  i serier, tema-
tiskt. Just nu mest 1990-talet och 
spel från 16-bitarsgenerationen,  
spelen som gav mig styrka under en 
ganska tuff tonårstid. Det är mer fär-
ger, mer avancerat. Och det handlar 
om stora mängder garn. Jag har blivit 

någon slags mästare på att göra effek-
tiva färgdiagram att följa när jag syr. 
Helt enkelt för att det inte ska bli fel, 
det är felen som tar tid så jag jobbar 
hela tiden för att undvika dem. Jag 
har inte tid med dem.

Även om jag vill att det ska se lite 
artificiellt och plastigt ut – det är ju 
ändå digitala bilder det handlar om 
– använder jag mig av naturmateri-
al, mest ull. Det ska ju täcka ytan 
och jag vill att själva hantverket 
ska göras på traditionellt vis även 
om inte motiven är traditionella. 
För ett tag sedan upptäckte jag 
tvistsöm, det var ju jättestort förr  
i tiden i Skåne där jag bor, så det 
finns en kul koppling på det viset. 
Men samtidigt – det passar jättebra 
för att härma ränderna från en 
tjockteve. Väldigt meta!
 
i  början gjorde  jag det här för 
mig själv. Men butiksägaren där jag 
köpte allt mitt garn tjatade på mig 
om att jag borde ställa ut. Jag tyckte 
att det kändes pinsamt, men hängde 
till slut upp fyra tavlor i skyltfönst-
ret. Det var där min nuvarande gal-
lerist upptäckte mig för tio år sedan, 
han hade gått förbi dem varje dag 
på väg till jobbet. 

Till mina utställningar kommer 
två typer av personer – de som kan 
allt om textil och de som kan allt om 
tevespel. Två helt olika slags nördar 
som sällan möts. Och jag kan prata 
hur länge som helst med båda. Det  
är då det blir så tydligt – jag är ju 
dubbelnörd. Helt förtappad!«
 
Text Rasmus Panagiotis Columbus
Foto Sara Mac Key
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– Att vara cosplayare innebär inte enbart att 
skapa på hemmaplan. Det är socialt också. 
Det finns event att gå på, tävlingar att delta  

i, det sker mycket på sociala media och  
så uppstår möten vid photo shoots, säger 

Fanny Bystedt, SM-vinnare 2020. 
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Tevespel: The legend of Zelda 
namn: Fanny Bystedt, cosplayare

»jag har cosplayat  sedan jag 
var 17 år, så jag har hållit på ett tag. 
Det är det ultimata kulturuttrycket, 
en blandning av att sy, måla, bygga, 
skapa, make-up, teater… Men det  
är befriande fritt från regler.

Cosplay kan vara en sport men är 
ingen idrott. Det går att tävla. När 
jag vann SM i våras, precis innan 
världen stängdes ner, cosplayade jag 
amazonkvinnan Urbosa i tevespelet 
The legend of Zelda: Breath of the 
Wild. Jag tycker både om spelet och 
karaktären, hon är cool. 

Själva dräkten började jag göra 
våren 2019. Eftersom jag jobbar 
heltid om dagarna fick det bli på 
kvällar och helger, säkert heltid det 
också, i flera månader. 

En digital förlaga är utmanande, 
den kräver mycket ingenjörskap. 
Den som gör dräkter som synts i 
teveprogram och filmer, som alltså 
funnits i verkligheten, kan ofta hitta 
information om vilket tyg som 
använts, vilken tråd, och så vidare. 
När en vän till mig gjorde en karak-
tär från Game of Thrones till exem-
pel, hörde hon av sig till de som gjort 
originalkläderna och fick de besked 
hon behövde. Men att jobba med 
tevespel innebär att alla beslut måste 
fattas av en själv. Jag får värdera,  
tolka och analysera.

Enbart peruken gjorde jag om tre 
gånger. I min första variant hade jag 
tuperat håret jättemycket och sytt in 
ett stort garnnystan under stråna för 
att få rätt volym. Men först tredje 
versionen blev bra. Jag sydde ihop 
två och en halv peruk och komplette-
rade med ett block med cellplast, en 
frigolitboll, bubbelplast och filt. 

Dessutom gjorde jag den i två delar, 
dels själva peruken, som jag har på 
huvudet, dels en separat ställning 
som ger rätt form på tofsen och som 
går att lyfta av. 
 
den här gången fick jag testa 
många nya sätt att jobba på, som att 
använda ett 3D-formgivningspro-
gram i datorn. Det var när jag model-
lerade ädelstenarna till svärdet och 
skölden. Modellerna skrev jag ut med 
en 3D-skrivare och gjöt av dem i sili-
kon för att slutligen gjuta de färdiga 
ädelstenarna i silikonformerna. Jag 
valde en tvåkomponentsplast som 
blir hård och genomskinlig, det blev 
fint. ›Vadå, det är ju bara en topp, en 
kjol och ett svärd‹, kanske nån tyck-
er, men vissa grejer som ser enkla ut 
har varit väldigt svåra att få till.

Ta den bastanta näsan och alvöro-
nen. Det är special effect-smink. Mina 
egna kroppsdelar ser inte ut på de 
viset, så jag gjorde silikonformar som 
jag sen gjöt gelatinöron och -näsa i, 
samma metod som användes till de 
spetsiga öronen i Star trek-filmerna. 
Jag lärde mig genom Youtube, som så 
ofta annars. Jag har fått så mycket 
därifrån. Numera gör jag egna tutori-
als och lägger ut, för att ge tillbaka 
någonting till min community.

Men överlag blir det mycket trial 
and error, med fokus på error. Jag lär 
mig allteftersom. 

Till just den här dräkten har jag 
jobbat i en massa olika material och 
tekniker. Svärdet, till exempel, har 
jag sågat ut i björkplywood och fäs-
tet är gjort av en plast som går att 
forma i uppvärmt tillstånd, samma 
som jag använt till smyckena. 

Svärdsskidan i läder har jag målat 
med guldfärg och så har jag sytt 
blommönstret i siden, flera lager. Till 
toppen valde jag siden och läder, och 
kjolen är broderad sammet. Andra 
personer skulle sannolikt ha gjort 
andra materialval. Så är det att job-
ba med en förlaga från tevespel. Att 
det är upp till en själv att bestämma 
allt är både det svåra och roliga.

På SM fick jag bra poäng för sil-
huetten och för hur jag fick till käns-
lan av Urbosa. Men cosplayevent är 
mycket av en social aktivitet också. 
Att klä upp sig, fika, mingla och ge 
varandra positiv feedback. Att gå på 
föreläsningar och se utställningar. Jag 
har mött större delen av min umgäng-
eskrets genom min hobby. Till var-
dags är de lärare, systemutvecklare 
och själv är jag civilekonom, men vi 
har gemensamma intressen. 
 
men sen corona har det varit 
svårt med motivationen. Det mesta 
är inställt. Jag har börjat med flera 
dräkter men inte fullföljt någon. Den 
jag jobbar mest på är från tevespelet 
Fire Emblem: Three Houses. Vanligt-
vis gör jag kvinnor som har en edge 
eller power och som ibland är rätt 
otrevliga, men det här är en timid 
karaktär. Det blir en utmaning. För 
tillfället håller jag på med en mock-
up, eller toille som det väl heter på 
sömnadsspråk, ett provplagg i 
bomullstyg. Sen ska jag sy dräkten 
i sammet. 

Jag ser fram emot det. Den kom-
mer att bli väldigt tjusig.«

Text Malin Vessby 
Foto Robert Johannesson
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Joel Wennerholm var skär-
slipare innan han blev smed. 
Och det kom till nytta när dol-

ken från tevespelet Skyrim 
skulle skarpslipas för hand.
– Jag lade nog sex timmars 

sliparbete på den.
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Tevespel: Skyrim
namn: Joel Wennerholm, smed

»det roliga  med den här dolken 
är att den är det absolut enklaste 
och billigaste man kan smida i spe-
let Skyrim. Man kan klämma ut 
hundratals på en gång. I verklighe-
ten är det … inte så lätt!

Skyrim är ett fantasyspel som 
utspelar sig i en värld som är väldigt 
inspirerad av vikingatiden. Och oj, 
vad jag har spelat det! Att smida är 
en av de första sakerna som man får 
göra i spelet, just en sådan dolk som 
jag nu har gjort. Och även om det 
smidet inte har så mycket med verk-
ligt smide att göra, så har de ändå 
fått till vissa grejer. Vill man till 
exempel få stål, som tekniskt sett är 
kolberikat järn, måste man använ-
da sig av två järntackor och kol. Sen 
finns det annat som… tja.
 
för att skapa den här dolken  
i spelet behöver man ett pund järn 
och en remsa läder, det är ›receptet‹ 
för den. Så när jag en dag satt och 
letade inspiration på Youtube hitta-
de jag en video av den australiensis-
ke smeden Sam Towns som hade 
lagt upp en utmaning: att man med 
spelets recept och enbart handverk-
tyg skulle tillverka en sån här dolk.

Det kändes som en rolig utma-
ning att ta sig an. Det är inte en 
enkel design med bara ett platt blad 
med slipade kanter, nej, den här har 
två skåror med en liten skåra emel-
lan som sedan delar upp sig i botten 
och en rätt avancerad parerstång. 

Jag, som är som jag är, fick för 
mig att ta det ett steg till och göra 
allt ungefär som det kunde ha gjorts 
i spelets värld. I stället för att ta 

modernt industristål använde jag 
mig av gammalt järn och stål som 
jag hittat i skog och mark. Just det 
här tror jag kom från en gammal 
vagnsaxel. Det hade en otroligt hög 
kolhalt, sprakade som attan när jag 
gjorde gnisttest. Jag behövde bara 
packa och välla ihop det några 
gånger och efter att ha blött ut en  
del kol och slagg hade jag ett riktigt 
skönt och smidigt stål till eggen.

Jag använde ett mjukare smides-
järn i mitten, enligt gamla smidestra-
ditionen att fördela det härdbara stå-
let dit det behövdes – till eggen. Och 
sen var det bara att sätta igång. 
 
förutom att  jag inte fick 
använda maskinhammaren var 
smidet som smide alltid är – man 
bankar på något med en hammare. 
Men det var kul att komma tillbaka 
till att bara jobba med händerna, 
använda lite elbow grease. För att 
lyckas smida ut dolken fick jag ock-
så tillverka lite nya verktyg, bland 
annat en giljotin – en liten anord-
ning man sätter fast i städet för att 
kunna slå skårorna från båda sidor 
samtidigt. 

Den stora skillnaden kom i efter-
arbetet. Vanligtvis går jag ju bara in 
och slipar ut profilen med en band-
slip. Det tar kanske 30 sekunder. 
När man slipar för hand handlar det 
snarare om timmar. Det gäller att 
vara mycket noggrannare medan 
man smider och försöka smida så 
långt man bara kan. Det sägs att tio 
minuter i smedjan tar bort en timme 
med filen – och nog stämde det!

Och det där med att smida medan 

järnet är varmt… Det är inte super-
viktigt med dagens stål, de är så 
pass bra att de håller ihop även om 
järnet är lite halvglödgat. Men med 
sånt här gammalt smidesjärn blir 
det otroligt viktigt – de olika lagren 
får så pass olika hårdhet när de kall-
nar att de lätt kan gå isär om man 
fortsätter hamra. Knappen längst 
ned sprack lite just därför, men dol-
ken höll ihop bra ändå, så jag behöll 
den så.

Dolkens handtag ser i spelet defi-
nitivt ut att vara tillverkat av trä – 
kanske en bit svartek eller valnöt. 
Men eftersom det inte ingick i recep-
tet gjorde jag mitt av läder. Jag 
använde vanlig ofärgad och vege-
tabiliskt garvad nöthud med lite 
rårand, som går att putsa upp 
ordentligt.
 
när jag spelar  Skyrim brukar 
jag alltid satsa på smidet, jag ser till 
att levla upp mina karaktärers smi-
de till max ganska omgående. Och 
jag känner att jag faktiskt levlat 
upp själv som smed under den här 
utmaningen. Dels så har jag gjort en 
massa nya verktyg som jag kan fort-
sätta att använda. Och så har jag 
fått göra en dolk, det är sällan som 
man får in en beställning på det som 
kniv- eller verktygssmed. Och jag 
tror att det alltid är bra att som 
hantverkare knuffa sig utanför sin 
comfort zone, det är då man upp-
täcker nya saker som man kan göra. 
Det är då man utvecklas.«
 
Text Rasmus Panagiotis Columbus
Foto Sara Mac Key
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åsa grennvall var känd 
som en av Sveriges mest produktiva 
serietecknare. Hon hade släppt tio 
seriealbum, det första redan 1999. 
Flera gånger hade hon också pekats 
ut som en av föregångarna till den 
stora våg av kvinnliga serietecknare 
som kommit efter henne.

– Men jag kände att jag hade ett 
visst manér i mitt berättande. Jag 
var trött på Åsa Grennvall och hen-
nes sätt att arbeta. Jag behövde 
komma vidare. 

Hon hade hetat Åsa Schager-
ström ända sedan hon gifte sig, men 
hade fortsatt att jobba under det 
gamla namnet eftersom det var så 
etablerat. 

– Nu när jag gjorde något helt 
annat passade jag på att byta till 
mitt riktiga namn. Trots att jag hade 
gjort tio böcker, kändes det här på 
ett sätt som min första, säger Åsa 
Schagerström.

När boken Urmodern släpptes  
i slutet av 2019 syntes inte ett spår 

av de karaktäristiska svartvita seri-
erna som hon hade gjort sig känd 
för. Den nya boken var helt och hål-
let broderad, ända in i minsta lilla 
bokstav. Såväl bilder som texter, 
baksidestexter och kolofon var 
omsorgsfullt tillverkade med nål 
och tråd. Allt utom streckkod och 
förlagslogga.

Att det blev broderi var ingen 
slump. Åsa Schagerström är utbil-
dad vid Konstfack i Stockholm och 
har stickat och broderat sedan 

Broderier är mjuka, böcker är hårda. Kombinationen är oemotståndlig.  
Nu ger fler och fler förlag ut broderad litteratur. 
Text Anna Liljemalm  Foto Anders Qwarnström

Tråckla texten!
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barnsben. På senare år har broderiet 
varit ett fritidsintresse, även om hon 
också har broderat ett och annat 
bokomslag genom åren. Nu tyckte 
hon att det var dags att ge tekniken 
ännu mer luft.

– Att göra serier är mitt åtta till 
fem-jobb och något som måste bli 
gjort. Broderierna är skapade ur 
lust. Det är klart att det tog längre 
tid, men det kändes inte så eftersom 
det var så kul. Broderiet är lång-
samt på ett positivt sätt. Det tillför 
en eftertänksamhet till berättelsen. 
Man gör inget i onödan, man skalar 
ner just för att allt tar sådan tid, 
säger hon.

Boken består av 78 bilder som är 
broderade på återanvända tyglappar 
från trasiga dukar och annat. Det var 
inga problem att få med sig förlaget 
på tåget. Åsa Schagerström är själv 
en av delägarna i Syster förlag.

– Det sägs ibland att boken är död 
i och med att folk läser på läsplattor 
och annat nuförtiden, men jag tror 
på att göra vackra böcker. Böcker 
som inte »bara« är text. En bok kan 
vara lika vacker som andra föremål, 
säger hon.

Kruxet var fotograferingen. Hen-
nes vanliga serieteckningar görs 
också för hand, men de kan enkelt 
skannas in i datorn. Med broderier-
na var det svårare. De behövde foto-
graferas. Hon tog hjälp av en gam-
mal kursare från Konstfack, Sara 
Appelgren, numera fotokonstnär.

– Jag var jätteorolig först. Brode-
rierna är så levande med färg och 
textur och allt. Hur förmedlar man 
tyg i bokform? Men fotografierna 
blev jättebra. Tryckeriet i Ungern 
var också engagerade. De la ner 
mycket tid, det här var nytt för dem 
också. Jag tror att de tyckte att det 

»Broderiet är långsamt 
på ett positivt sätt. Det 
tillför en eftertänksam-
het till berättelsen. Man 
gör inget i onödan, man 
skalar ner just för att  
allt tar sådan tid.«

Innehållet i »Urmodern« är broderat in till minsta 
bokstav. Åsa Schagerström syr nu på nästa bok.  
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var roligt, säger Åsa Schagerström.
Själv tänkte hon att Urmodern 

var en engångsgrej. När hon skissa-
de på nästa serieromanmanus insåg 
hon dock att även den boken skulle 
göra sig bra i broderad form. Den 
här gången är planen att närma sig 
serieberättandet lite mer, med fler 
rutor och mer text. Hur det kommer 
att se ut återstår att se.

 
också textilkonstnären 
Ida-Lovisa Rudolfsson har broderat 
en bok. Hon hade arbetat med textil 
i tio år när förläggaren Jenny Fran-
ke från Mirando förlag frågade om 
hon var intresserad av att göra en 
sådan. I höstas debuterade hon som 
bilderbokskapare med Efter stor-
men. Rekommenderad läsålder?  
3 till 100 år.

– Mina verk är annars stora bilder 
som hängs upp på konsthallar och 
gallerier. De hänger på platser dit inte 

alla kommer. Det var befriande och 
härligt att öppna en annan dörr och 
samtidigt nå en ny publik. En bok 
kostar inte så mycket och kan dessut-
om lånas. Ibland får jag bilder på när 
folk sitter och läser den i sängen. Det 
är kul att min bok bor hemma hos 
dem, säger Ida-Lovisa Rudolfsson.

Hon beskriver Efter stormen som 
en broderad saga som utspelar sig 
någonstans mellan drömvärlden 
och vakenvärlden. Boken kan läsas 
på olika sätt beroende på om man är 
barn eller vuxen och vilka erfaren-
heter man bär på. Sammanlagt tog 
den två år att göra, men då har hon 
också haft andra projekt parallellt.

– I grunden använder jag en slags 
kollageteknik där jag klipper och 
syr fast olika tygbitar. Jag har hela 
ateljén full av lappar och stumpar 
från ärvda lakan som jag färgar 
med textilfärg. Häller man på en 
kanna med gult ändras hela intryck-

et. I min värld är broderiet en själv-
klar berättarteknik eftersom det är 
något som jag har arbetat länge 
med. Broderiet bidrar med lång-
samhet och kontroll, säger Ida-
Lovisa Rudolfsson.

Hennes bok är både lekfull, färg-
glad och detaljerad. Hon beskriver 
dramaturgin som det allra svåraste. 
Själva hantverket behärskade hon 
redan, men det var desto svårare att 
hitta passade övergångar mellan de 
olika uppslagen och en röd tråd som 
följde genom hela berättelsen.

– Det har varit jättespännande att 
jobba med boken och jag har lärt 
mig otroligt mycket. Jag tycker det 
är modigt av förläggare att våga sjö-
sätta nyskapande projekt som tar så 
lång tid, säger hon.

 
faktum är att  broderiet har 
börjat ta allt större plats i bokhyllor-
na. Helbroderade böcker är fortfa-

– En textil kollageteknik, säger 
Ida-Lovisa Rudolfsson om  
bilderna i »Efter stormen«. 
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våras och består av en blandning av 
tekniker, från oljemålningar till enk-
la teckningar, linoleumtryck och bro-
deri. Varje sida innehåller en ordlek 
där hon vränger på ord och uttryck. 

– Konceptet med ordlekarna är 
ganska stramt så då ville jag ha en 
bredd och en spretighet med tekni-
kerna. Jag tycker att det finns ett 
tätt släktskap mellan att teckna 
streck med penna och att göra stygn 
med tråd, säger Sara Granér.

När Hemslöjden fyllde 100 år 
bjöd man in bildkonstnärer som inte 
vanligtvis jobbar med textila mate-
rial att prova. Sara Granér fick gå 
en kurs i yllebroderi och fastnade 
direkt. Trådarna är ganska grova, 
vilket gör det svårt att vara allt för 
exakt. 

– Det passar min lite naivistiska 
stil med grövre linjer, men när jag 
har velat symbolisera civilisationens 
bräcklighet har jag jobbat med tunn 

rande förhållandevis ovanliga, men 
allt fler förlag använder broderande 
bokomslag i marknadsföringssyfte. 
Till Caroline Ringskog Ferrada-
Nolis roman Rich Boy har textil-
konstnären My Zachrisson broderat 
olika ingredienser från bokens hand-
ling på siden. Ett mer känt exempel 
är den broderade nyutgåvan av Vil-
helm Mobergs klassiska Utvandrar-
na-serie som kom redan 2013.

Klara Johansson är produktan-
svarig för Bonnierförlagens pocket-
utgivning. Hon berättar att hon 
hade sett fina broderade omslag hos 
det brittiska bokförlaget Penguin 
och blivit inspirerad. I satsningen på 
klassikersläpp med konstnärlig 
utformning hade turen då kommit 
till Utvandrarsviten. När Klara 
Johansson letade efter brodöser på 
nätet fann hon Karin Holmberg.

– Karins broderier följer samma 
resa som Kristina och Karl-Oskar 

gör. Mitt favoritomslag är Sista bre-
vet till Sverige där man ser rötterna 
på Astrakanträdet. En extra fin 
dimension är att broderiernas avig-
sidor fick synas på insidan av omsla-
get och att även baksidestexten är 
broderad, säger Klara Johansson.

På tryckeriet fick de skapa en sär-
skild kopparplåt för att framhäva 
stygnen i präglingen. Det var värt 
besväret. De fyra böckerna prisades 
och har sålt i stora upplagor.

– Det är extra kul att få ge just 
pocketutgåvor den här omsorgen. 
Det är böcker som annars uppfattas 
som billighetsutgåvor och lite av en 
slit- och slängprodukt, säger Klara 
Johansson. 

 
en tredje författare som 
experimenterat med broderi är Sara 
Granér, en av Sveriges mest välkän-
da satiriker och konstnärer. Boken 
Allas lika mellangärde släpptes i 

Ida-Lovisa Rudolfsson bor 
själv på en ö, precis som 
huvudpersonen i boken. 
– En ö är automatiskt en  

spännande plats, säger hon.
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bomullstråd i stället. Det blir något 
skört över det.

Sara Granér hittade en klassisk 
handbok i broderi hemma i bokhyl-
lan som förklarade tillvägagångs-
sättet för olika stygn, men hon kon-
staterade snart att hon lärde sig 

bättre genom att titta på tutorials  
på Youtube. Med tiden har det  
blivit fler och fler.

– Texten i min bok är i sig kanske 
enkel och ibland tramsig. Att någon 
lagt jättemycket tid på att brodera 
en bild, det blir en intressant  

kontrast, säger Sara Granér.
I Åsa Schagerströms Urmodern 

ställs en fråga i baksidestexten. 
Samma fråga upprepas sedan på 
nytt en bit in i boken. Hörs orden 
bättre om de broderas? Kanske är 
det precis vad de gör.

»Allas lika mellangärde«  
är full av tillspetsad  

pappahumor. 

Sara Granér blandar tekniker hejvilt 
beroende på motiv och den känsla 

som hon vill förmedla.
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karin kloth ställer fram te och 
erbjuder handsprit i sin och Anna 
Josefin Hagbergs studio i Visby. 
Coronaviruset sveper över världen 
men efterfrågan på deras företags 
handstickade produkter av got-
ländsk ull fortsätter att öka. I en av 
fönsternischerna ligger en hög med 

vävda filtar, grå och mjukt ludna, 
som ska till Berlin. I papperspåsar 
bredvid vilar stickade plädar och 
sjalar redo att skickas till Japan. 

– Förra året sålde vi ett halvt ton 
handstickat till utlandet, berättar 
Karin och visar en sjal, rätstickad i 
grovt garn med stora luftiga maskor. 

Den lägger sig varmt runt axlar  
och hals och doftar lätt av får.

 
företaget eldblå  har funnits 
sedan 1996 och har två verksam-
hetsgrenar, en är inredning och den 
andra hantverk. Den handgjorda 
kollektionen kallas Made of Gotland 

Går det att driva företag med handstickat i portföljen? Ja, i varje fall om garnet 
är fluffigt, maskorna luftiga och konceptet konsekvent. Det visar  
två formgivare på Gotland som köper hemmastickares tjänster.   

Text Liv Blomberg  Foto Karl Melander

NERVEN I 
HANDSTICKAT

Garnet i de vita  
mössorna består  
mestadels av en  

ullblandning från får-
raserna leicester,  

texel och finull.
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och namnet säger vad det handlar 
om: Saker gjorda av gotländsk ull, 
på Gotland, av gotlänningar.

Karin Kloth och Anna Josefin 
Hagberg är båda formgivare och de 
tar hjälp av ett trettiotal stickare 
som bor utspridda över ön. Det är 
dessa som hemma hos sig själva 
stickar de sjalar, plädar och mössor 
som kommer att säljas under Eld-
blås flagg. Karin och Anna Josefin 
levererar garn och stickor och häm-
tar upp färdiga alster. 

– Vi håller stenkoll. Alla stickar 
med samma antal maskor, samma 
antal varv och kanterna görs på 
exakt samma sätt. Men däremellan, 
säger Karin och sveper med handen 
över en pläd, där vill vi ha den indi-
viduella handen som ger nerv. 

Mössorna stickas mestadels av en 
ullblandning från fårraserna leices-
ter, finull och texel, men enbart från 
djur som betat på Gotland. Eldblås 

sjalar och plädar däremot, görs av 
gotlandsull, från gotlandsfår. Det  
är Sveriges vanligaste fårras och 
enbart här på ön klipps årligen cirka 
70 000 tackor och lamm, som ger 
100 ton ull. Men i dagsläget förädlas 
bara ungefär hälften av ullen.

Gotlandsullen har rykte om sig att 
vara svårspunnen. Anledningen är 
fibrernas unika beskaffenhet. Ett av 
fårrasens utmärkande drag är dess 
vackra grå lockar. Men ullen i sig har 
ingen tydlig uppdelning i bottenull 
och täckhår, utan alla strån är silvrigt 
glänsande. Det gör fibern hal och 
svårspunnen. Handspinnare och min-
dre spinnerier klarar av att hantera 
den, men stora industrispinnerier med 
maskiner byggda för korta fibrer, gör 
det inte.

Garnet som Eldblå använder 
kommer från ett spinneri på ön som 
gör ett löst spunnet, entrådigt garn 
utan hård snodd, så kallat kardgarn. 

– Vi har hittat ett sätt att möta 
upp det lösspunna garnets kvalite-
ter i maskans storlek och skapat en 
intressant struktur genom rätstick-
ningen. Jag har alltid älskat den räta 
maskan, utbrister Karin Kloth och 
visar hur den ger sjalarna en tydlig 
textur, som en vattenyta krusad  
av vinden.  

 
att sjalarna  och plädarna  
är handstickade beror på att det 
lösspunna garnet inte tål stickma-
skinernas hårda belastning. Och 
maskinerna skulle inte tåla garnet. 

– Industrin behöver mer ström-
linjeformade trådar men den struk-
turen vill inte vi ha, förklarar Karin 
och säger att hon och Anna Josefin 
söker ett uttryck som inte kan åstad-
kommas i maskin. 

Lösningen blev därför lönestick-
ning vilket betyder att människor 
sitter hemma och stickar mot ersätt-

Karin Kloth 
och Anna 
Josefin  

Hagberg. 

Mössorna  
resårstickas. 
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»Vi håller stenkoll. Alla 
stickar med samma antal 

maskor, samma antal 
varv och kanterna görs 
på exakt samma sätt. 
Men däremellan vill vi  

ha den individuella  
handen som ger nerv.«

ning. Eldblå betalar per maska. 
– Vi funderade mycket på det där. 

Alla våra stickare är skickliga men 
vissa stickar långsamt, andra 
snabbt men resultatet är likvärdigt. 
Till slut kom vi fram till att det bäs-
ta är att vi betalar per maska. 

Hur mycket är hemligt. Karin 
säger att det handlar om ören men 
sammantaget blir ersättningen upp 
till ett par hundra kronor beroende 
på vilken produkt det handlar om.

 
upplägget med  lönestickning 
är inte nytt. År 1939 startade lands-
hövdingskan Emma Jacobsson i 
Göteborg ett nödhjälpsarbete för 
kvinnor i de fattiga stenhuggardi-
strikten i Bohuslän. Ur det föddes 
varumärket Bohus stickning som 
kom att bli världsberömt. Kvinnor-
na satt hemma och stickade upp de 
intrikat mönstrade tröjorna som 
bars av kändisar som Ingrid Berg-

man, Birgit Cullberg och prinsessan 
Grace av Monaco. Allt kontrollera-
des noggrant; garnkvalitet, stick-
fasthet och maskornas jämnhet. 
Varje tröja bedömdes och betygsat-
tes. För kvinnorna och deras famil-
jer blev stickandet en livsviktig 
inkomst som lindrade svält. 

Ett annat exempel är från stor-
maktstidens Halland.  

Krigen under 1600-talet hade 
skapat ett outsinligt behov av kläder 

hos den svenska armén och i mitten 
av seklet organiserade landshöv-
dingefrun Birgitta Durell en omfat-
tande lönestickning via familjeegen-
domen Vallens säteri. Kvinnor, män 
och barn instruerades att sticka 
strumpor eftersom soldaterna mar-
scherade bättre i sådana än i sydda 
vadmalsstrumpor, som gav skavsår. 
Via säteriet distribuerades ull, garn 
och stickor till allmogen och sedan 
togs de färdiga alstren tillbaka och 
skickades vidare till armén. För 
pigor, drängar, änkor och fattiga 
blev det ett sätt att skaffa sig en egen 
inkomst och stickningen, eller bing-
et som det kom att kallas, fick stor 
betydelse i Halland. 

Den storskaliga lönestickningen 
organiserades av husfruarna på  
Vallens säteri i över hundra år. Bara 
under de pommerska krigen 1765 
levererades exempelvis 24 000 
handstickade strumpor till armén.  

Eva Tedensjö stickar 
gärna hemma i köks-

soffan. 
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idag ligger  andra drivkrafter 
än svält och krig bakom viljan att 
sticka på beställning.

– Ja, jag har fått en ny yrkeskarri-
är på sätt och vis, säger Eva Teden-
myr förtjust. 

Hon är pensionär och en av Eldblås 
stickare och har varit med från början 
när kollektionen Made of Gotland 
lanserades för fyra år sedan. 

– Via Eldblå ingår jag i ett yrkes-
sammanhang även om jag stickar 
hemma själv. Jag har ständig kontakt 
med Karin och Anna Josefin. Det 
hämtas och lämnas garner och det är 
roligt på ett lagom sätt. Jag stickar 
när jag vill och hur mycket jag vill. 

 
eva tedenmyr  har stickat sedan 
hon var liten och har alltid garn till 
hands. När barnen var små blev det 
många vantar och sockor och hon 
minns med ett skratt en hel overall 
som hon stickade i knottrigt 
neongrönt bouclégarn under det gla-
da 1970-talet. 

– Det är nog det mest extrema 
som jag stickat, men jag använde 
den mycket, säger hon glatt och ojar 
sig över dåtidens smakideal.

– Den hade bruna kanter kring 
armar och hals och utsvängda ben! 

Idag skulle jag aldrig använda bou-
clégarn och inte heller sticka en 
overall. 

Hon skrattar gott. Genom åren 
har hon undervisat och haft kurser  
i stickning och är medlem i Sticka-
kademin, en grupp inom Gotlands 
läns hemslöjdsförening, som regel-
bundet träffas och utvecklar hant-
verket. 

– För mig är stickandet nästan 
oumbärligt.

Hon stickar några timmar varje 
dag och har alltid flera projekt på 
gång samtidigt. För eget bruk avan-
cerad mönsterstickning medan pro-
dukterna för Eldblå hamnar inom 
kategorin för mindre komplicerat. 

– Vi stickar ju bara räta maskor 
och man behöver inte fundera så 
mycket, inte följa några mönster. 
Garnet löper och jag kan ha tankar-

»Alla våra stickare är 
skickliga men vissa 

stickar långsamt, andra 
snabbt men resultatet är 
likvärdigt. Till slut kom 
vi fram till att det bästa 

är att vi betalar  
per maska.«

De grå möss-
sorna är gjor-
da av hundra 
procent got-

landsull. 
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rar ner hakan i en av de ljust him-
melsgrå sjalarna. 

– Den värmer mycket och killar 
dig lite under hakan. Antingen gillar 
man det eller inte. 

Hon förklarar att mycket handlar 
om att upplysa människor om vad 
ull är för ett slags material. Dagens 
konsumenter har liten kunskap om 
denna multifiber. De är vana vid 
syntetiska material som är mjukare 
mot huden och oftast går att hantera 
mindre varsamt än obehandlad ull.

– Det gäller att förklara materia-
lets förnämlighet, säger Karin 
Kloth. Antingen kan konsumenten 
ta till sig informationen och byta 
spår. Eller så gör den inte det. Men 
min upplevelse är att samtalet om 
ullens kvaliteter är det viktiga. 

– När folk har fattat konceptet, 
att vi jobbar med den gotländska 
ullfibern, att den har den här karak-
tären, ser ut så här och beter sig så 
här, då är de flesta villiga att om-
pröva sin inställning. 

Hon slår ut med händerna och 
förklarar att hon inte kan tänka sig 
ett bättre material att arbeta med. 

– Det är en förnyelsebar fiber till 
200 procent. Vilket annat material 
är det? Fåren klipps två gånger om 
året och om bara klippningen görs 
på rätt sätt är ullen från båda klipp-
ningarna möjlig att använda. Det  
är rätt kaxigt tycker jag.

– De blanka fibrerna gör det svårt 
att få fram stora mängder av det garn 
som vi vill ha. Vi skulle kunna sälja 
mer men i nuläget får vi inte fram 
tillräckligt mycket garn snabbt nog. 

Men gotlandsullens silkesblanka 
glans är inte enbart ett problem utan 
också en tillgång. 

Ullen är nämligen ganska grov, 
fibertjockleken som mäts i micron, 
tusendels millimeter, är en bit över 
30. Och just 30 micron är något av 
ett gränsvärde. Om fibrerna är tjock-
are än så viker de inte undan när de 
kommer i kontakt med huden och 
många upplever att de sticks. 

Men om fibern är hal och slinkig, 
viker den sig lättare och en förhål-
landevis grov ull som gotlandsul-
len upplevs då inte som speciellt 
stickig. 

– Mm, säger Karin Kloth och bor-

na på annat håll, men inte ögonen. 
Det går inte att se på tv då blir det 
lätt fel. Radio är den perfekta kom-
pisen. Jag brukar lyssna på P1. Det 
är väldigt bildande att sticka, kon-
staterar Eva Tedenmyr.

 
kollektionen  Made of Got-
land visades första gången på Form-
ex 2016. Sedan dess har försäljning-
en stadigt vuxit. Nu har Karin 
Kloth och Anna Josefin Hagberg  
två agenter som säljer in deras  
produkter utomlands. 

Att det skulle gå så bra hade de 
inte kunnat drömma om när de star-
tade.

– Det har överträffat alla mina 
förväntningar säger Karin Kloth 
men påpekar att produkter av got-
landsull ändå erbjuder en del utma-
ningar.

»De blanka fibrerna  
gör det svårt att få fram 
stora mängder av det 
garn som vi vill ha.  

Vi skulle kunna sälja  
mer men i nuläget får 
vi inte fram tillräckligt 

mycket garn snabbt nog.«

Eva Tedensjö  
är en av ett  

trettiotal stickare 
som producerar  

åt Eldblå. 
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TILL SAKEN

MYSIGT OCH MOSSIGT  
Förr i tiden kunde borstar av björnmossa användas till att fösa 

aska ur bakugn och öppen spis. Den här är bunden av Anna-Lena 
Liljegren och kan köpas hos Konsthantverkarna i Jönköping för 

125 kr. Men har man ingen eldstad kan man värma sig med ull. Den 
maskinstickade yllepläden har mor och dotter Annika Wallén 

Pettersson och Ida Pettersson Preutz gjort, pris 5500 kr, köps 
via deras instagramkonto. Den som istället vill sticka själv kan sat-
sa på garn från Yarns and barns. Deras tvåtrådiga ullgarn Ullrika är 

spunnet av ull från får som levt som högst sju mil från spinneriet  
i Jämtland, 200 kr/hg. Finns i butiken i Ås eller i spinneriets 

webbshop. Den stickare som längtar efter  
lyxiga stickmarkörer kan köpa hand-

smidda i återvunnet silver av Lotta H 
Löthgren hos Elk market yarn. 350 
kr för 15 stycken i tre olika former.

UPPDATERA 
MJUKVARAN

Len mossa, fluffiga garner och glatta, 
värmande lockar av ull. 
Låt oss börja det nya året  

med att landa mjukt.
Urval Frida Arnqvist Engström

Foto Anders Qwarnström
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TILL SAKEN

Adresser
Annika Wallén Pettersson och Ida Pettersson Preutz,  

Klöxhultsvägen 47, Älmhult, tel. 070-583 99 27,  
www.elkmarketyarn.com

Kerstin Neumüller,  
www.kerstinneumuller.com

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

Konsthantverkarna i Jönköping, Smedjegatan 22,  
Jönköping, tel. 036-12 18 94,  

www.koij.se
Wiveca Vohnsen, Konsthantverk från Blåbärsdalen,  

A. Bergmans väg 11, Tyringe, 076-046 18 62,  
www.textilabilder.se

Yarns and barns, Tängvägen 33, Ås,  
www.yarnsandbarns.com

VÄRMANDE  
OM VINTERN 

Är du frusen av dig? Ibland kan ett par 
handledsvärmare göra susen. Dessa i 

vadmal och lammskinn har Wiveca 
Vohnsen sytt och broderat, 625 kr paret 
hos Konsthantverk från Blåbärsdalen. 
För den som hellre vill sticka något vär-
mande på egen hand, kan kanske garnet 
Tukuwool vara något. Det är spunnet av 
ull från finska lantraser och kommer i 

härvor om 50 gram som kostar 110 kr/st 
hos Elk market yarn. Att väva band är 
också kul. Kerstin Neumüller säljer 

bandgrindar som hon täljt i ene. Den här 
kostar 1 800 kr och köps via hennes  

hemsida. Men garn kan också sitta på  
väggen. Anna Fjällbäcks tavla  

»Längtans fåglar«, garnmosaik av  
infärgat bomullsgarn, kostar 5000 kr  

på Konsthantverkarna.
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Händerna på täcket
Vi bad Kerstin Neumüller att sy oss ett lapptäcke – och samtidigt 
berätta hur hon gjorde. Häng med på färden – och sy gärna ett eget!
Text Kerstin Neumüller Foto Ellinor Hall 

DU BEHÖVER:
Tyg
Sytråd
Stoppning
Papp och penna till mallar
Krita
Symaskin
Synål 

Att sy ett lapptäcke kan ta lång 
tid och vara krångligt, men det kan 
också vara lätt. Den här varianten 
tar några kvällar att sy. Jag valde 
att inte vara så noggrann med pass-
ning och mått och fick ett lite snett 
och vint mönster. Det tycker jag ger 
en levande känsla!

GÖR SÅ HÄR:
Börja med att leta upp tyg. Om du inte 
har en samling »bra att ha-tyger« kan 
du gå på loppis och exempelvis köpa 
några gamla linneservetter. Mitt täcke 
är sytt av indigoblått bomullstyg kombi-
nerat med ett krapprött sidentyg. Mön-
stret är klassiskt i lapptäckessamman-
hang, det så kallade »Flying Geese«. 

Rita upp mönsterdelarna på kraftig  
papp. I det här fallet behövs bara en 
enda rätvinklig trekant. Tänk på att 
inkludera sömsmån på din mall. Märk 
sedan ut mönsterdelarna med krita på 
tyget och klipp ut. Du kan räkna ut hur 
många bitar som kommer att behövas 
genom att jämföra hur stort lapptäcke 
du vill ha med bitarnas storlek; jag an- 
vände nittio stora trekanter och tjugo 
hälften så stora, som placerades i lapp-
täckets kanter.  

Lägg trekanterna i högar om nio stora 
och två små i varje. Sätt en nål genom 
varje hög för att hålla reda på dem. Nu 
kan du börja sy ihop dem till långa rem-
sor. Varje rad börjar och slutar med en 
liten trekant. Det är viktigt att remsans 
över- och underkanter blir någorlunda 
jämna (bild 1)!

När du har sytt ihop alla remsor kan 
du klyvpressa sömmarna så gott det 
går. Vissa sömsmåner kommer att vara 
nedsydda på baksidan, det är okej. 
Stryk så platt som möjligt. 

Nu ska du sy ihop alla remsor till ett 
stort stycke. Jag syr på en remsa i taget 
istället för att nåla ihop alla på en gång, 
det blir smidigast så. När alla remsor  
är hopsydda kan du stryka isär söms-
månerna och börja med bakstycket! 

Mitt bakstycke består av en linne- 
servett vävd av en kär vän, mormors 
diskhandduk med monogram och några  
bitar av det indigofärgade tyget. Allt är 
hopsytt med raka sömmar där söms- 
månerna strukits isär. Jag gör alltid 
bakstycket lite större än framstycket! 

När både framsida och baksida är 
klara är du redo att börja quilta, eller 
vaddsticka som man säger på svenska. 
Jag har valt en ekologisk bomullsvadd 
som fyllning men den kan bytas ut mot 
en bit av en filt eller annan vadd. Lägg 
upp lapptäckets framsida på vadden 
och klipp längs kanten. Placera sedan 
ut bakstycket så att det gott och väl 
täcker den yta som på vaddens andra 
sida upptas av framstycket. 

Fäst ihop alla tre lager genom att sät-
ta säkerhetsnålar rakt genom dem. 

Säkerhetsnålarna ska täcka hela täckets  
yta och vara placerade ungefär 20 cm 
från varandra, så att alla lager hålls på 
plats ordentligt under nästa steg. 

Quiltningen syr jag för hand med lin-
garn 35/2 som jag vaxat. Stygnen är 
prickstygn, och sys från framsidan 
genom att sticka ner nålen precis bak-
om det ställe där den kom upp (bild 2). 
Stygnen ska gå igenom alla lager av  
tyg och kommer hålla vadden på plats. 
Jag sydde i rader längs med framsidans  
mönstring, men man kan sy vilket mön- 
ster man vill så länge det är max tolv 
centimeter mellan stygnraderna. 

Det sista steget är att sy på ett kant-
band. Jag tycker att det är fint om kan-
ten är under två centimeter bred, men 
det är en smaksak! Klipp en remsa som 
är så bred du vill ha kanten x 2 plus 
sömsmån x 2. Jag syr alltså fast kant-
bandet två centimeter från kanten på 
lapptäckets rätsida. 

Jag börjar sy på kantbandet mitt på 
en långsida, och nålar fast det fram till 
det första hörnet. När jag kommer till 
hörnet fäster jag tråden en och en halv 
centimeter från kanten, och lägger ban- 
det i ett veck (bild 3). Sedan syr jag längs  
med kortsidan, och då fästs vecket ner. 
På så sätt blir hörnet snyggt! 

När du kommit till kantbandets ände 
låter du det gå lite omlott med dess  
början och viker in änden så att råkanten  
inte syns. Det sista steget är att sy ner 
kantbandet på baksidan och det gör jag 
också för hand, med fållstygn som biter 
tag i baksidetyget men inte går igenom 
på framsidan (bild 4). Klart!

SLÖJDA HEMMA



Vill du nå över 60 000 läsare 
med intresse för hantverk?

Kontakta Åsa Sommar  
på 070-508 77 73 

eller maila asa@adviser.seav  ordavjord.se     0585-241 37 

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

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

VEDSPÄNTAREN STIKKAN

Späntar stickor till 

brasan enkelt 

och säkert.

Svensk-

tillverkad

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

www.ullcentrum.com

Svensk ull,
insamlad egenhändigt

Kläder
Garner
Tovat

TRÄKNOSAN’S 
HANTVERK & DESIGN

LAMPORSKÅLAR

LJUSSTAKAR

KNIVAR

TRÄHANTVERK

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

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



KYRKERUDS
FOLKHÖGSKOLA 

kyrkerud.se

Välkommen till konstskolan i Värmland. 
Här finns det möjligheter att utvecklas inom 
en mängd olika konstformer. Arbeta både i  
2D och 3D med måleri, textil, keramik, foto,  
konstgrafiska tekniker och skulptur.

Hitta ditt konstnärliga uttryck hos oss! 

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.

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.

Lär dig bygga

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

gransfors.com        courses@gransfors.com  

Sommarkurser på Korrö 
Slöjd och hantverk 
5-8 augusti 2021 

 
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



Falkenberg 6 februari-2 maj 2021 riandesign.se

Det textila är politiskt

www.mark.se/rydalsmuseum

Sök Textilt Hantverk
på morafolkhogskola.se



info@gudrunsullbod      @gudrunsullbod
www.gudrunsullbod.com

Ashfords Spinnrockar, vävstolar, ull, kardmaskiner, 
ullfärger. Svenska garner, materialsatser  ll 

Waldorfdockor. Vi har kursverksamhet hela året.

HEMSLÖJDEN I SKÅNE
Landskrona gamla stationshus 
Österleden 10

TEXTILA MÖNSTERVANDRINGAR
tekniker, symboler & handelsvägar
27 februari–29 maj

hemslojdeniskane.se
butik, kurser & utställningar

öppet
tis–fre 11–16

lör 11–15

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
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Många utställningar ställs in eller
skjuts upp på grund av coronapan-
demin. Men möjligheter att ta del av 
konst och konsthantverk finns ändå 
– ofta digitalt. Exempelvis erbjuder 
Nationalmuseums experter föreläs-
ningar om kända svenska konstnä-
rer. Det sker kl 17.00 sex torsdagar  
i rad, 28 januari– 4 mars, via data-
programmet Teams. Biljetter kan 
köpas på Nationalmuseums hem-
sida.

Även andra museer erbjuder digi-
tala evenemang där den som är 
sugen på en coronasäker kulturupp-
levelse kan göra fynd.

På riksförbundets Sveriges muse-
ers hemsida bjuds på länkar till det 
digitala Konstsverige.

Här finns exempel både på guida-
de turer, digitala direktsändningar 
och datorvänliga besök i konstnärs-
ateljéer.

Läs mer på:
sverigesmuseer.se/nyheter/2020/05/
besok-museer-digitalt

Kelimmattor har vävts i mer än två 
tusen år i Mindre Asien, eller Anato-
lien som området också kallas. På 
Landskrona museum visas drygt  
30 kelimer från en privat samling. 
De flesta är från Turkiet men på 
utställningen finns även vävar från 
Syrien, Georgien, Ryssland, Arme-
nien och Azerbajdzjan.

– Nästan alla är från 1800-talet, 
men en är från 1700-talet och ytter-
ligare en från 1937. Det är stora 
mattor.  Många är mellan tre och 
fyra meter långa, säger Anneli 
Oxenstierna, museilektor. 

Kelimmattor används både som 
bruksföremål och som utsmyckning. 
De vävs på samma sätt idag som de 
alltid har gjort, ofta med mönster 
som har ärvts i generationer. 
www.landskrona.se

Hemslöjden i Skåne visar vävnader 
från 1700- och 1800-talen ur de 
egna samlingarna. Det är färgstarka 
och rikt mönstrade textilier som 
berättar om en global mönstertradi-
tion som återfinns i stora delar av 
världen. 

– Vi sätter fokus på de likheter 
som finns mellan olika kulturer  
vad gäller vävtekniker, mönster  
och symboler och följer historiska 
handelsvägar där ylletextilier fär-
dats under årtusenden tillsammans  
med varor som siden, bärnsten och  
kryddor, berättar Annhelén Olsson, 
verksamhetsledare. 

Utställningen kompletterar 
Landskrona museums utställning 
om kelim. 

– Det finns likheter mellan Skånes 
gamla bondebefolkning och noma-
der och bofasta i Centralasien vad 
gäller synen på textiliers värde. Att 
äga en Kelim var ett mått på väl-
stånd och en ekonomisk reserv. På 
samma sätt var det i Skåne förr, här 
kunde dynor utgöra pant när man 
köpte mark exempelvis, förklarar 
Annhelén Olsson.   
www.hemslojdeniskane.se

Landskrona 
Kelim — Mindre  
Asiens mönstrade 
mattor
Handvävda mattor  
från 1800-talet
Landskrona museum
20 december 2020 —  
11 april 2021 

Hela Sverige
Digitala konst- 
upplevelser
Visningar, föredrag, 
ateljébesök
Hemma  
Våren 2021

Landskrona
Textila mönster- 
vandringar
Hemslöjden visar vävar 
ur samlingarna
Landskrona gamla  
stationshus
27 februari —  
29 maj 2021
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Allt fler intresserar sig för mathant-
verk, konsten att laga mat från 
grunden med traditionella tekniker.  
Utställningen Fyll skafferiet! lyfter 
tankar kring att den matlagning 
som förr var nödvändig för att klara 
tider med dålig skörd och brist på 
råvaror, i dag har blivit en sorts sta-
tussymbol. 

– Numera lagar vi inte mat för att 
fylla förråden inför vintern utan 
också för att bygga vår identitet, 
skriver Sörmlands museum om 
utställningens tema.  

I Fyll skafferiet! kan besökaren 
bekanta sig med tekniker som att 
konservera, sylta, safta, göra ost och 
korv och baka med surdeg. Genom 
föremål, foton och konserverings-
metoder ges nutida perspektiv på 
matlagning med hantverksmässiga 
metoder. 

I januari gavs också en kurs i att 
tälja redskap för köket. 
www.sormlandsmuseum.se

»Våtmarken är en laddad plats som 
öppnar upp för queera tolkningar, 
både genom platsens bildliga namn, 
men även på grund av dess sluten-
het. Våtmarker har i allmänhet varit 
relativt svårtillgängliga områden 
som tidvis även varit farliga att vis-
tas inom. Som lockat och förfört«, 
skriver konstnärerna Ida Isak Wes-
terberg och Anna Classon om sitt 
projekt.  

– Under ett och ett halvt år har vi 
utforskat myren genom foto, garn 
och vävning. Vi har försökt lära oss 
om myrens biologiska processer och 
låtit våtmarken ta över mycket i 
vårt konstnärliga arbete, säger Ida 
Isak Westerberg. 

Hon har lagt vävda ylleprov i en 
myr utanför Övertorneå och vävt 
flossor inspirerad av myrens mossor. 
Anna Classon har fotat och sänkt 
ner negativ i myrens vatten som 
skapat mönster som inspirerat till 
bilder och vävning. 

Nu visas foton, textila prover och 
verk, bland annat en fyra meter lång 
väv som vävts av garn som kall- 
färgats ute på myren. 
www.gallerisyster.se

Textilkonstnären och brodösen  
Kicken Ericson visar broderier och 
andra verk tillsammans med glas-
konstnären och keramikern Annika 
Jarring. 

– De flesta arbeten jag kommer att 
visa är broderade på tarlatan, en 
tunn gasväv som grafikerna använ-
der när de ska torka av plåten. Jag 
har färgat in med textilfärg och  
broderar sen ovanpå. Mina arbeten 
handlar mycket om naturen och  
också en del, denna gång, om sorg, 
säger Kicken Ericson. 
www.galleriannah.se 

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

Nyköping 
Fyll Skafferiet!
Från självhushåll  
till trend
Sörmlands museum
7 november 2020 —  
25 april 2021

Luleå
När myren talar
Textil och fotografi
Ställe Galleri Syster
20 februari — 13 mars

Göteborg
Kicken Ericson och  
Annika Jarring
Broderi, glas och  
keramik
Galleri Anna H
27 mars — 18 april
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HÄNDER I SVERIGE



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

TILL DIG SOM REDAN  

ÄR PRENUMERANT:

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

Adressändra för både  
mottagare och betalare

Göra uppehåll eller  
tillfällig adressändring

Anmäla utebliven  
eller trasig tidning

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

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

LÄS HEMSLÖJD DIGITALT

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

KUNDTJÄNST

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

PRENUMERATIONS- 

PRISER 2021 

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

Just dessa surikater,  
som gjorts i Zimbabwe,  

och täljts i balsaträ kom-
mer inte att vara med i nästa 
nummer. Men de symbolise-
rar lite av innehållet: Rela-

tioner och skapande. 
FOTO: ANDERS  

QWARNSTRÖM

I NÄSTA NUMMER

Tillsammans!
Lagarbete, hänsynstaganden och kärlek.

I nästa nummer slår vi oss samman.
Ensam är inte stark.

Ta min hand, så tar jag din!
Ute 31 mars.



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

FAVORITER ÅTER I LAGER
Teknikhäftena köper du i din hemslöjdsbutik eller i nätbokhandeln. 

UPPDATERA DIN MJUKVARA



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

”Underbart garn att sticka med. Har stickat 

Sonja i Sundsvall

att ha sett de fantastiskt vackra vantarna 

POSTTIDNING B

Avs: Hemslöjd, Åsögatan 122, 116 24 Stockholm

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




