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»Jag gjorde masken för att påminna 
mig om mamma. Jag har varit rädd  
för att glömma att hon faktiskt levt. 
Men jag ville också påminna mig  

om hur hon dog.«
Sarasvati Shrestha  

slöjdar mammas minne.
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Utbilda dig till brodör eller något 
av våra 80 andra hantverks yrken.



Ansök 
senast 

15 april

www.hantverksakademin.se



Tillsammans
Vardagskväll i vävstugan, en knit-a-long via datorn 
och grannens trofasta hjälp med att lasta av virket. 

Slöjdvärlden är full av samarbeten, sammanfogningar 
och lag. Några av dem tar plats i det här numret.
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Hattaskarna har Karin Ferner schablon- 
målat i trädgården om sommaren. 

– Det är perfekt att vara ute och måla.  
Då kan man stänka och skvätta.  
Och så torkar färgen snabbt i solen.

Kronorna som ligger inuti berättar hon  
mer om längre fram i numret.

–  Jag stressar av med att tänka på brudkronor!
FOTO: HENRIK BONNEVIER



VILL DU VARA MED 
OCH UTVECKLA SLÖJDEN

I REGION ÖSTERGÖTLAND ?

Hemslöjden i Östergötland nyrekryterar konsulent för Barn- och 
Ungdomsverksamheten, då vår nuvarande konsulent går i pension. 

Du har grundläggande kunskaper inom slöjd och hantverk, samt har 
pedagogisk utbildning och erfarenhet inom slöjdområdet.

HEMSLÖJDEN I ÖSTERGÖTLAND NYREKRYTERAR HEMSLÖJDSKONSULENT FÖR BARN OCH UNGA.

VÄLKOMMEN ATT SKICKA INTRESSEANMÄLAN 
TILL LOTTA AHLVAR, ORDFÖRANDE HEMSLÖJDEN I ÖSTERGÖTLAND, PÅ 

LOTTA.AHLVAR@HEMSLOJD.ORG  

WWW.HEMSLOJDENIOSTERGOTLAND.SE
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MEDARBETARE

ivar andersen 
… är journalist och skriver helst om allt, 
samtidigt.

– Det är därför det är så tacksamt att 
skriva om hantverk. Du kan berätta en 
månghundraårig saga om samhällsut-
veckling samtidigt som du får nörda ner 
dig i bergarter, ornamentik och olika 
mejslar, säger han.

Till detta nummer träffade han den 
armeniske stenhuggaren Bogdan som 
bakom kulisserna bjöd på sång och visade 
upp »ekivoka bilder« som han tecknat. 

Själv broderade Ivar nyss sitt första 
verk sedan lågstadiet: Ett citat från sin 
favoritperson i världen, sytt med efter-
stygn.

– Jag tror att jag ville ge orden en 
känsla av beständighet. Och så ville jag 
imponera på henne.
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ylva sundgren  
… är fotograf och medverkar ofta i 
Hemslöjd. I det här numret har hon 
fotat när Helena Åberg gör svepaskar. 

– Ett himla mysigt möte med henne 
och hennes man. De bjöd på gofika och 
jag fick med mig en tomatplanta hem 
som jag sedan skördade tomater av i 
slutet av sommaren!

Ylva inspireras av modiga kvinnor och 
människor som vågar göra sin egen grej. 

– Och är snälla, säger hon. 
Förutom foto gillar hon att skapa 

genom odling och matlagning – och hon 
har börjat dreja. Får hon drömma skul-
le hon gärna göra fler böcker. En som 
hon redan fotat till är kokboken No 
waste, just taste.

– Och jag skulle gärna göra en bok 
med slöjdanknytning. 

kuba rose 
… är AT-läkare i Stockholm och den 
som gör all repro av Hemslöjds bilder. 

– Det innebär att jag fixar i ordning 
dem så att de blir fina i tryck. 

Innan Kuba blev läkare jobbade han 
som fotograf. Snart kommer hans tredje 
fotobok, A childhood in 51 pictures, där 
han följt sin kusin i USA från nyfödd till 
examen på high school.

Att han fortfarande efter tio år vill 
jobba med Hemslöjd har flera orsaker. 

– Det är så kul att jobba med er AD, 
Carl Anders Skoglund! Och ett bra sätt att 
hålla i gång kunskaperna i Photoshop. 

Det blir även en del slöjdande.
– Just nu bygger jag ett bord enligt 

Enzo Maris ritningar. Jag blev så 
inspirerad av artikeln om honom i 
nummer 5 förra året.
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LEDARE

nyligen dök  Hemslöjd upp på
tidningen Rums lista över de hund-
ra främsta makthavarna i design- 
och arkitektursverige. Gissningsvis 
är det ett kvitto på två saker, dels på 
att vi når ut, dels på att fler än de 
närmast sörjande nu börjar se att 
slöjden bär på kunskap som hör 
hemma i vår tid – och på besluts- 
fattarnivå.

Att vår tidning gör avtryck vet vi 
vid det här laget. Ta det stora företa-
get inom kläd- och friluftsindustrin 
till exempel, som efter att i Hem-
slöjd ha läst om det svenska ull- och 
resursslöseriet ställde om delar av 
sin produktion till att också använ-
da lokalt producerad ull, inte enbart 
importerad. Efteråt hoppade flera 
modeföretag på tåget. Det är ett tyd-
ligt exempel.

Men slöjden har en påverkans-
kraft också i sig själv, bortom tid-
ningsvärldens megafoner. Därför 
håller jag inte med den vänliga läsa-
re som hörde av sig efter att ha sett 
Rums lista och som kallade slöjd 
och makt för motsatser. Jo, jag 
instämmer i att stunder med tälj-
kniv, tyger och lera i händerna kan 
vara fredade rum bortom omvärl-
dens brus. Men inte enbart.

Det finns en makt också i själva 
görandet.

vi kan börja med egenmakten. 
För mig är den en av slöjdens kär-
nor. Empowerment, skulle engels-
mannen säga och syfta på själva den 
frigörelse som följer med att faktiskt 
kunna själv. Handlingsutrymmet 
som vidgas när man inte ständigt är 

hänvisad till andras lösningar eller 
färdiga alternativ. 

Men också kunskap är makt. Och 
med slöjdkunskap följer insikter in 
på bara skinnet med potential att 
förändra. Just nu driver hemslöjds-
konsulenter och hemslöjdsrörelsen 
landet runt projektet En kvadrat-
meter lin. Alla som vill vara med 
uppmuntras att så linfrön på en 
pallkragestor plätt och sedan skapa 
tråd genom att rycka, röta, bråka, 
skäkta, häckla och spinna fibrerna  
i de gängliga stråna. Tanken är så 
klart att det är kul, men baktanken 
är större. Den som arbetat sig ige-
nom hela den långa vindlande pro-
cessen börjar lätt se på både tyger, 
textilproduktion och -konsumtion 
med nya ögon, och som något annat 
än sådant man sliter, slänger och 
snabbt köper nytt. Det är lysande 
inte minst i en värld där  mode-
industrin anses stå för runt tio pro-
cent av alla växthusgaser. 
 
för ett par år sedan  beskrev 
en slöjdare i Hemslöjd just en sådan 
aha-upplevelse. Hon hade odlat 
bomull hemma på fönsterbrädan 
och drabbats av hur astronomiskt 
mycket vatten varje planta kräver, 
hur snabbt skadeinsekterna är där 
och hur många bomullstussar som 
behövs för ett färdigt plagg. Det 
gick inte att slippa undan insikten 
om hur makabert det är att vi här i 
landet kan köpa brutalt billiga bom-
ullskläder från fattiga länder med 
vattenbrist.

Eller ta de slöjdare som till sitt 
bastabinne eller sina spånkorgar 

Det där med makten
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letar efter riktigt gamla, mogna träd 
utan att finna dem i de homogena 
plantager med unga träd som utgör 
majoritetsskogarna i Sverige, där 
likriktningen slår ut levnadsförut-
sättningarna för mängder av djur, 
insekter och växter. Frågar ni mig, 
så finns det makt att påverka i den 
här kunskapen. Makten att förstå 
och göra hållbara val. Och blir vi 
många som gör det tillsammans, 
kan kunskapen ta skruv. 
 
apropå det. Det här numret 
kallar vi just Tillsammans. 

 
Malin Vessby, 
chefredaktör
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SKJORTOR TILL TJÄNST
hur många nya plagg går det att 
få ut från nio knappt slitna tjänste-
skjortor som mest använts på kon-
ferenser och tjänsteresor? Hanna 
Åström, som fick ta över sin svärfars 
jobbgarderob när han gick i pension,  
bestämde sig för att testa.

– Det enda jag skulle tillföra var 
tråd och jag skulle försöka ta till-
vara så mycket spill som möjligt. 
Det var en rolig process, jag tog det 
lugnt i besluten och någonstans på 
vägen kände jag att jag var klar. 
Och då stod jag där med åtta plagg, 
två accessoarer och tre små spillbits-
figurer!

Bland de nya plaggen finns två 
klänningar, shorts, blusar och nya 
skjortor. Och Hanna Åström har 
fått mersmak.

– Det finns ju galet mycket sådana  
här skjortor där ute. Många ärver 
dem från pappor och farbröder, de 
har affektionsvärde men man vill 
inte bära dem som de är, de har ju en 
lite speciell stil. Då ställer jag gärna 
upp och ger dem nytt liv.

HEMSLÖJD 
TIPSAR

Nyheter från hem-
slöjdsvärlden, 

hantverksområdet 
och formfronten.

Redaktör
Rasmus  

Panagiotis 
Columbus

rasmus. 
columbus

@hemslojd.se

H
A

N
N

A
 Å

S
T

R
Ö

M
PÅ GÅNG



11 Hemslöjd 2 · 2021

PÅ GÅNG

DANIEL OLSÉN
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– Att man ser att det är en män-
niska som har gjort saken. Händer 
måste ha varit inblandade, det är 
ett minimikrav. Rent estetiskt till-
hör jag den grupp som gillar hem-
slöjd som inte ser ut som traditio-
nell hemslöjd. En virkad Big Mac 
eller en kurbitsmålad Billyhylla får 
mitt hjärta att slå mycket snabbare 
än en sockerskål i näver. Älskar till 
exempel Lotta Sjöbergs bonader 
i traditionell stil men med moder-
na budskap. Men det kanske kallas 
konsthantverk? Skitsamma.

Artisten UJE BRANDELIUS  
är bland annat aktuell med fil-
men »Spring Uje spring«, som 
belönades med hela tre Guld-
baggar tidigare i år. Han har 
även gjort musik i band som 
Doktor Kosmos och Bredäng 
brinner, skrivit barnbok och 
sommarpratat i Sveriges radio.

Vad är  
hemslöjd  
för dig?

»Alla älskar tidningen Hemslöjd. 
Nu är dessutom ämnet i sig mer 

aktuellt än någonsin. Kan det ena 
ha med det andra att göra?«

När tidskriften Rum listade årets 100 mäktigaste i design- och arkitektursverige hamnade 
Hemslöjd på plats 63. Vi tackar och bockar och kan bara konstatera: Slöjd är makt!

Så många bröllop skulle ha ägt rum  
i Sverige under 2020 om det varit  
ett vanligt år. Men det var det inte. 
Statistisk från SCB visar att mer än 
vart fjärde bröllop har ställts in under 
pandemiåret.

Designern Tove Halvorsen var en 
av dem som påverkades. I två år pla-
nerade hon vännen Lovisa Ericssons  
bröllop, som hon skulle ha varit brud-
tärna på. Men det sköts upp på obe-
stämd tid. För att gestalta detta 
använde hon 48 183 säkerhetsnålar  
och 300 arbetstimmar till att skapa  
brudklänningen »Lovisa«. 12 528 
öppna säkerhetsnålar längst ned på 
klänningen står för de bröllop som 
aldrig blev av. 

Jordens resurser är begränsade. Hur ska en  
då kunna fortsätta att njuta av hantverk, utan 
att känna skuld över materialet som går åt? 
Designern Anton Brunbergs svar blev att 
utnyttja en närmast oändlig tillgång på gamla 
utslitna och borttappade lastpallar för att ska-
pa tronen »Pallet thief« – på köpet blev han i år 
en av vinnarna av utmärkelsen Ung svensk form. 

Lastpalls- 
tjuven

48 183
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Ailin Mirlashari jobbar mycket  
med video, men rekvisita och 
kläder gör hon själv. Plaggen 
i filmen »Blombecknarna«, om 

tre unga killar som kränger  
blommor i Husby för att klara  
vardagen, pryds av dikter av  

Forough Farrokhzad och 
Karin Boye.

När Ailin för ett tag sedan ville  
börja måla större använde hon  

sig av lakan som hon hade 
hemma, som hon batikfärgade.
   – Sen fastnade jag för textil- 
en, den gör att konsten känns 

mer levande. Och lakan är 
dessutom billigare än kanvas-

dukar, säger hon.
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PÅ GÅNG

SLIPA NER TRÖSKLARNA
»låt oss fucka systemet ini-
från.« Så skrev Ailin Mirlashari och  
laddade upp en video där hon i detalj  
beskriver hur hon gjorde för att söka  
och bli antagen till Konstfack.

– Det är mycket snack om att bred- 
da rekryteringen, men inte mycket 
handling. Det är fortfarande samma 
människor som går på de här sko-
lorna, vit stark medelklass med högt 
kulturellt kapital. Jag kan se det på 
skolan nu, många känner varandra 
sedan tidigare, säger hon.

När Ailin Mirlashari växte upp i 
Järvaområdet och Sollentuna utanför  
Stockholm hade hon ingen aning om 

att Konstfack existerade, trots att hon  
alltid varit konstintresserad och bott  
bara några mil därifrån. Lärare och 
studievägledare tipsade aldrig. Det 
var först efter att ha läst till socionom  
och börjat jobba på Tensta konsthall  
som hon hörde talas om skolan. 

Först tog det emot att söka. Det 
kändes som en för homogen insti-
tution, en plats där hon inte skulle 
passa in. Men sen testade hon, kan-
ske kunde hon utvecklas som konst-
när och i samma veva skapa föränd-
ring? Hon kom in.

– Då kände jag att okej, nu är jag 
i den här priviligierade situationen, 

då har jag ett ansvar att dela med mig.
Tillsammans med klasskompisarna  

Emma Birkelund och Theodor Öhrn  
har hon startat Ansökningsbiblioteket  
på Instagram – där alla som vill får 
dela med sig av sina ansökningar.

– Det ska bli en hel rörelse. Det 
är lätt att säga att systemet redan är 
rättvist, eftersom alla som vill kan 
söka till de här utbildningarna. Men 
då glömmer man bort att alla inte 
har samma förutsättningar, att vis-
sa etablerade rum inte är tillgängli-
ga för alla. Det är först när man ser 
det som en förändring kan ske, säger 
Ailin Mirlashari.

GLOBECRAFTING
När vi inte längre kan resa som 
vanligt kan hantverket bli ett 
nytt sätt att närma sig andra 
kulturer. Det förutspår inspi- 
rationssajten Pinterest i sin 
trendrapport för 2021 och lan-
serar ordet globecrafting som 
ett alternativ till globetrotting, 
alltså jordenruntresande. 

Under 2020 märkte sajten  
att sökningarna på till exempel 
»japanskt snickeri« och »irländ-
ska lapptäckesmönster« ökade 
med nästan 100 procent. Ännu 
fler sökningar gjordes på »per-
sisk kalligrafi«. 

Vart ska du jordenruntslöjda  
i år?

»Jag gjorde dem med en symaskin som 
min mamma gav mig när jag var tolv år, 
av ull som någon hade slängt. Och de tog 

sig hela vägen till den mest historiska 
presidentinstallationen i min livstid … 

Det är ju bara förtjusande.«
Jen Ellis, lågstadielärare i Vermont, berättar för Washington Post  

om vantarna som välte internet när senatorn Bernie Sanders bar dem på  
Joe Bidens installation en kall dag i januari. 

Kan skedtäljande vara ett sätt att sluta röka? Det 
testar schweiziska slevmakaren Susanne »Löffel- 

Suse« Karrer. På en sked som hon målat beck-
svart med mjölkfärg ristar hon in en markering för 

varje cigarett som hon avstår. Om det funkar? 
– Jag har inte slutat helt, men nu vet ju alla att 

jag ska det. Jag kan inte tända en cigg utan att 
känna anklagande fingrar peka mot mig. Den 

pressen ska nog äntligen få mig att bli av med 
den här otäcka ovanan, svarar hon. 

Sund 
slöjd 
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– Passa på att skaffa  
en vävstol nu, innan det 

blir för coolt och dyrt, 
tipsar Arianna E. Funk 

som bland mycket annat 
fått ta över den här 2,5 
meter breda monster-

vävstolen från ett  
dödsbo.
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boom! Det smäller till när Arianna 
E. Funk bestämt drar slagbommen 
på sin Öxabäckvävstol mot sig. Hon 
trampar och växlar till motsatt skäl.

Boom!
– Då blir det tätt och bra. I alla 

fall i det här projektet, säger hon och 
för in en gul mattrasa i den väv som 
snart ska ställas ut på Slöjdgalleriet 
i Linköping.

Råder det en vävboom så är hon 
definitivt en del av den. Som en av 
medlemmarna i vävkollektivet Stu-
dio Supersju – gruppen som enligt 
sig själva ska ge samtida vävning ett 
ansikte utåt – fick hon bland annat 
ta emot prestigefyllda Swedish 
Design Awards förra året.

Samma år gav hon tillsammans 
med kollektivkamraten Miriam 
Parkman ut boken Att väva på förla-
get Natur och kultur. Och hon driver 
en vävklubb på distans. Bland annat.

– Det är klart det pågår en väv-
boom! Det måste vi i alla fall tro, vi 
som håller på med det här professio-
nellt, säger hon.

Att inflytelserika personer har fått 
upp ögonen för det vävda har hjälpt 
till. Exempelvis förutspådde – eller 
snarare förordade – trendoraklet Li 

Det ryktas  
om en vävboom,  

att alla plötsligt vill 
väva. Hemslöjd visar  

att det stämmer!
Text Rasmus Panagiotis 

Columbus   
Foto Ylva Sundgren

VÄV-
NINGS-

RUS!
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»Jag tror inte att det är ett hant-
verk som man ägnar sig åt i ett 

halvår och sen går vidare.  
Man blir hooked.«

Edelkoort för några år sedan att en återgång 
till det textila hantverket var nödvändig för att 
modevärlden skulle ha en chans att överleva. 

– Hennes spådomar brukar slå in. Det är ju 
lite så att det uppstår trender för att hon slår fast 
något. Och med ens ger det oss som väver ett 
lyft i designvärlden, säger Arianna E. Funk.  

linnea blomgren , textilkonstnär och 
lärare på Handarbetets vänner i Stockholm, 
märker samma sak. HV:s ateljé har de senaste 
åren fått beställningar på offentlig textil konst 
från alltifrån kyrkor och det militära till FN.

– Det textila har kommit tillbaka på scenen. 
Kunskapen har ökat och sedan textilformgiva-
ren Barbro Lomakka gjorde en insats för att få 
ullen brandklassad, har den nu möjlighet att 
komma in i byggbudgetar på ett helt annat 
sätt, säger hon.

På skolan märks det också av ett ökat tryck, 
både på längre utbildningar och kortkurser. 
Sommarkursen i vävning har till exempel all-
tid varit populär, säger Linnea Blomgren. Men 
nu är söktrycket fyra personer per plats – eller 
ännu högre.

– Den kursen blir fullbokad redan i januari! 
Förr behövde min kollega som sköter antag-
ningen bara bestämma ett visst datum för när 
kurserna skulle släppas. Nu måste hon även 
bestämma en specifik tidpunkt den dagen, för 
att alla ska ha samma möjlighet att söka.

även på konstfack  har vävstolarna gått 
varmare på sistone. Åsa Pärson som, förutom 
att vara lärare i vävning där, snart kommer ut 
med en ny grundbok i vävning på Bonnier fak-
ta och planerar starta vävningsworkshops på 
högre nivå under våren, tycker att det har fun-
nits en ökad vävpepp ett ganska bra tag nu.

Hon tror att intresset går i cykler. På 
1990-talet, när hon själv läste på Konstfack, 
ville knappt någon väva. Sen gick det upp och 
därpå ner. Och nu är det inne igen.

– Jag vill 
visa att väv-

ning kan vara 
enkelt. Men 
att det ock-
så kan vara 
svett, svor-
domar och 
blodfyllda 

blåsor, säger 
Arianna  
E. Funk. 
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– Det är inte så att studenterna 
kommer hit och tänker att de ska bli 
fullfjädrade vävare, det är tiden på 
Konstfack för kort för. Men nu är 
många inne på att göra sina egna 
material och då blir vävningen en 
teknik bland många andra att 
använda, säger hon.

Själv fick hon för några år sedan  
i uppdrag att handväva möbeltyg 
till Nationalmuseums restaurang.

– Det roligaste var att visa vilken 
bredd av mönster som går att göra för 
hand. Industrin skulle aldrig kunna 
producera sådana i så liten kvantitet. 
Men det är ju lite jobbigt att sitta där 
och se hur folk dricker vin och barn 
kladdar på stolarna, jag har ju svet-
tats över de där tygerna…

att inredningsarkitekter 
och designers fått upp ögonen för 
vävning är en sak. Men är det fler 
vanliga Svenssons som vill trä solv? 
I en fabrik på Vävskedsvägen i 
Oxberg märker man i alla fall av ett 
skifte.

– Vi hade en betydande ökning 
förra året. En trettioprocentigt upp-
gång i försäljningen! Något har hänt 
i hela Sverige och Norden och värl-
den, säger Bengt Jonasson, ägare till 
GAV Glimåkra, glatt.

Visserligen har de en bra bit kvar 
till 1980 års nivåer – rekordåret då 
fabriken pumpade ut 12 000 stora 
vävstolar. Efter det dog intresset ut 
nästan helt och hållet, berättar han. 
Idag producerar de enbart runt 100 
till 150 stycken av de rejäla triss- 
eller kontramarschvävstolar som de 
på den tiden sålde tusentals av – och 
majoriteten säljs utomlands.  

– Det som däremot har ökat är de 
små och medelstora golvvävstolar-
na, sådana som inte fanns på 1960- 
och 70-talet och som inte tar så stor 
plats i små lägenheter. Men vi mär-
ker att även de stora säljer bättre 
nu, säger han.

Platschefen Sabine Kuhn nickar.

– Vi har fått levla upp produktio-
nen något enormt och måste se till 
att alltid ha mer i lagren. Och dess-
utom märker vi att våra gamla väv-
stolar lämnas vidare till nästa gene-
ration, för nu efterfrågas plötsligt 
redskap, tillbehör och reservdelar 
till dem igen, säger hon.

men vad beror  det ökade 
intresset på? Arianna E. Funk tror 
att sociala medier – i synnerhet Ins-
tagram – har spelat en viktig roll.

– För min mamma, som vävde  
i USA på 1990-talet, var den enda 
chansen att synas att stå på olika 
marknader. Tänk om Instagram 
funnits när jag höll på, brukar hon 
säga, då hade jag kunnat skapa  
connections med folk i hela världen!  
Så det har varit jätteviktigt, det har 
gjort vävningen synlig, säger hon.

Samtidigt längtar folk bort från 
skärmarna, tror Åsa Pärson.

– Vi människor är ju inte gjorda 
för att sitta och häcka framför en 
dator. Jag tror att många längtar 
efter andra intryck än syn och hörsel 
– man behöver det där taktila. Ska-
pa något som finns i den fysiska 
världen, säger hon.

vävaren och  doktoranden Rosa 
Tolnov Clausen är inne på samma 
spår. Doktorsavhandlingen hon nu 
jobbar med handlar om handväv-
ningens plats i dagens samhälle – 
och hon refererar till Bauhausväva-
ren Anni Albers för att förklara var-
för vävning är så mycket mer än 
tyget som produceras.

– I vår moderna och komplexa 
värld där de flesta av oss bara är en 
liten del av något mycket större kan 
hantverk i allmänhet och handväv-
ning i synnerhet vara ett sätt att få 
tillbaka fotfästet och självförtroen-
det igen. Vid vävstolen kan du ska-
pa något från början till slut och 
materialet talar direkt om för dig 
vad som fungerar – antingen stan-

nar det kvar i väven, eller så faller 
det ur, säger hon.

I sin forskning har hon i städer 
som Stockholm och Helsingfors dra-
git igång små, tillfälliga, mobila 
vävstugor, där vem som helst kan 
stanna till en stund och väva – allt 
för att sprida vävevangeliet. 

– När jag arrangerade min första 
vävkiosk 2017 var jag rädd för att 
ingen skulle komma. Men ofta dök 
det upp fler personer än det fanns 
vävstolar till! Folk tyckte att det var 
ett privilegium att få prova. Det 
finns ju en föreställning om att det 
är så svårt, tar upp plats och tar en 
massa tid – i kiosken kunde jag visa 
att det inte behöver vara så.

Kioskerna har gjort vävning syn-
lig på ett helt nytt sätt i stadsbilden, 
menar hon. 

– Och det blir en plats där man 
egentligen inte behöver prestera 
något. Även om det finns förslag på 
vad man kan göra så är det fritt, vissa 
sitter bara och väver i några timmar 
och får en paus från vardagen. Dess-
utom blir det en plats där folk möts 
över åldrar och kulturer, för de flesta 
har en relation till textil och vävning.

så,  kommer vävintresset 
att fortsätta växa? Optimismen är 
påtaglig hos dem som vi frågat.

– Jag tror inte att det är ett hant-
verk som man ägnar sig åt i ett halv-
år och sen går vidare. Man blir 
hooked. Dessutom har vävningen 
en historia sedan mänsklighetens 
begynnelse och har hela tiden följt 
vår utveckling, så jag tror att den 
kommer fortsätta att följa oss. Frå-
gan är bara hur, säger Linnea Blom-
gren på Handarbetets Vänner.

– Och det kommer alltid behövas 
folk som kan väva, speciellt nu när 
trenden är att flytta tillbaka produk-
tion till Sverige. Det spelar ju ingen 
roll om man har superavancerade 
vävmaskiner om ingen förstår hur 
vävning fungerar, säger Åsa Pärson.
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På avstånd såg korsstenarna ut som en armé, så den fruktade 
krigsherren Timur Lenk vände om. Än idag reser armenier 

stenar för att hålla sin gemensamma historia vid liv.
Text Ivar Andersen  Foto Jonas Gratzer

HUGGET I STEN
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 I 
soluppgången  ser de 
hundratals korsstenarna på 
gravfältet i armeniska Noratus 
ut som högresta siluetter. Någ-
ra står ensamma i terrängen, 
andra i grupp. 

En gång på 1300-talet räd-
dade de staden från den fruktade 
turk-mongoliske krigsherren Timur 
Lenk. Så lyder åtminstone den loka-
la legend som berättas med stolthet 
än idag.  

Timur Lenk ska ha vetat att 
Noratus saknade försvar och gjorde 
sig redo för anfall. Men strax innan 
han anlände till staden upptäckte 
han plötsligt att hundratals män 
stod redo och väntade på honom, 
beväpnade med spjut och lansar, 
och han bestämde sig då för att  
vända om. 

Det Timur Lenk egentligen sett 
var korsstenar, som lokala präster 
klätt ut till soldater. 

idag räknar unesco  Arme-
niens korsstenar som ett immate-
riellt kulturarv. Med runt 900 ste-
nar från 900-talet och framåt är 
gravfältet i Noratus det främsta his-
toriska exemplet. Men korsstenarna 
är också i hög grad en del av den 
armeniska samtiden. 

– Armenierna är spridda över 
hela världen men överallt där arme-
nier samlas så går de ihop och reser 
nya, säger stenhuggarmästare Bog-
dan Hovhannisyan och ger sin syn 
på saken:

– I andra nationer kanske man 
tecknar ner sin historia i böcker, 
men armenier bevarar historien 
genom korsstenar. Om man bygger 
en kyrka, om man bygger en bro,  
om det har varit ett stort slag, så 
reser man en korssten som berättar 
om det. 

Bogdan har sin verkstad i botten-
våningen på ett sovjetiskt miljon-

programskomplex i Vanadzor, 
Armeniens tredje stad.

Längs väggarna hänger hundra-
tals flatmejslar, plattmejslar, kryss-
mejslar och slitsmejslar. De är smid-
da av stålstänger och har fått sina 
handtag virade med tejp. 

– Jag har tillverkat dem själv, på 
samma sätt som de gjorde för 2 000 
år sedan. De är anpassade för jobbet 
och lätta att arbeta med. Jag smider 
dem där, säger Bogdan och pekar på 
en oansenlig kamin i ena hörnet.

Med krita har han tecknat ner ett 
armeniskt ordspråk på dess ovan-
sida: »För att sprida ljus måste man 
brinna.« 

en korssten , eller khachkar, 
kan fylla flera funktioner. Den kan 
fungera som gravsten men också 
resas i dokumentärt eller ceremo-
niellt syfte.  

Den rika ornamenteringen kräver 

Stenhuggaren Bogdan Hovhannisyans 
verkstad ligger i bottenvåningen på ett  

sovjetiskt miljonprogramskomplex i 
Vanadzor i norra Armenien. Det är landets 

tredje största stad.
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manuellt arbete, säger Bogdan.
– Elverktyg dammar och är 

opraktiska. Och de fungerar bara 
för räta linjer. Jag gör 95 procent för 
hand.

Utformningen följer tusenåriga 
formkrav samtidigt som särprägel 
är en hederssak. I mitten sitter alltid 
ett kors. Runt det finns geometriska 
mönster, symboler och figurativa 
motiv.

– Vi använder ofta arevakhach, 
evighetssymbolen, svastikor, som 
står för sol och lycka, och granat-
äpplen, druvor och aprikoser som 
representerar Armenien, säger  
Bogdan.

Landet var det första i världen att 
anta kristendomen som statsreligi-
on. Men korsstenarna har hedniska 
rötter i de så kallade drakstenarna, 
eller vishapakar, som var sälforma-
de monoliter med rituell betydelse. 

Kristendomen approprierade 

drakstenarnas praktik. I gengäld 
migrerade den hedniska motiv- 
sfären – fåglar, ormar, kreatur – till 
den nya metafysikens bildvärld.

– Jag har fått frågan om det inte 
är en konflikt att använda hedniska 
motiv i kristna minnesstenar, säger 
Bogdan. Men vi var hedningar i  
10 000 år innan vi blev kristna.  
Och kristendomen tog många cere-
monier, högtider och ritualer från 
hednisk tid. Varför skulle vi då inte 
ta symbolerna? 

Han stänker vatten över sten-
blocket på arbetsbordet innan han 
sätter mejseln mot ytan. Stenflisor 
yr medan han varsamt knackar 
längs mönstrets linjer. 

– Korset är det viktigaste, för- 
klarar Bogdan medan han beskriver 
ritningen.

– Sedan ska jag göra en vardiak, 
en rosett, som symboliserar livet och 
jorden. Därefter solstrålar som sym-

boliserar evigheten. Den här bården 
med blomstermönster fyller funktio-
nen av en ram.    

Stenhuggarmästaren tittar upp, 
tänker efter, böjer sig återigen över 
bordet. 

– Jag brukar arbeta mellan tre 
månader och ett år på en sten. Det 
beror på skissen, säger han.

– Skissen är det viktigaste. Är 
skissen vacker blir stenen vacker. 

Att rita mönstret tar längre tid än 
att hugga det i stenen. Mönstret 
måste anpassas till ämnets storlek 
och form och det måste vara unikt. 
Så har det alltid varit, säger Bog-
dan. 

– Det finns lika många idéer som 
det finns stenhuggare. Jag har till-
verkat kanske 80, 90, 100 korsste-
nar men jag skulle aldrig tillåta mig 
att kopiera någon annan eller göra 
samma korssten två gånger.

Hans mönster föds i ett anteck-
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ningsblock. Dussintals block, fyllda 
med pågående eller kasserade skis-
ser, fyller verkstaden. När utkasten 
är tillfredställande gör han om skis-
sen, men i samma storlek som 
ämnet.  

– Jag klipper ut mönstret från 
pappret och målar det på stenen, 
säger Bogdan. 

De hedniska drakstenarna tillver-
kades av granit och pryddes ofta av 
ett enstaka motiv. När mer avance-
rad ornamentering blev norm över-
gick stenhuggarna till att använda 
tuff, som är en mjukare magmatisk 
bergart, skiftande i färg från pastell-
rosa till purpurröd.  

Tuff är inte unik för Kaukasus – 
materialet har använts i allt från 
Påsköns stenhuvuden till kejserliga 
monument i antikens Rom – men 
har en särskilt omhuldad ställning  
i Armenien. Huvudstaden Jerevan 
kallas kärleksfullt vartakouyn kag-

hak, den rosa staden, till följd av 
sina många fasader i tuff. 

– Du vill att mönstret ska skapa 
en växelverkan mellan ljus och 
skugga när solen faller på kors- 
stenen. Det är svårt med granit, 
eftersom du inte kan hugga så djupt 
i den, men med tuff är det här växel-
spelet lättare att få till, säger Bog-
dan.

sin allra första  korssten  
tillverkade Bogdan Hovhannisyan 
för runt 35 år sedan. Beställningen 
kom som en överraskning. På den 
tiden var han murare, ett yrke som 
gått i arv i släkten, och han hade 
aldrig ägnat sig åt konsthantverk. 
Men antalet khachkarmästare 
hade blivit allt färre under lång tid. 
Den sovjetiska homogeniserings-
politiken försökte kuva såväl religi-
onsutövning som lokala kultur- 
yttringar. 

– Det här var under Sovjetunio-
nens sista år, på det sena 1980-talet, 
när det hade mjukats upp lite. Tidi-
gare var tillverkning av korsstenar 
förbjuden, säger Bogdan. 

Efter stormaktens sönderfall fick 
hantverket en framträdande plats  
i arbetet för att återupprätta den 
armeniska identiteten. Bogdan 
anslöt sig själv till den rörelsen. 
Hans ryktbarhet som stenhuggare 
växte och hans korsstenar spreds 
över världen.  

Men Sovjetunionens upplösning 
innebar också att regionala mot-
sättningar fick nytt syre. 2005 
jämnade azerbajdzjanska soldater 
världens största samling kors- 
stenar med marken. 

Kyrkogården i Julfa i exklaven 
Nachitjevan, som sett imperier resa 
sig och falla, fick sin tusenåriga his-
toria tillintetgjord av släggor och 
bulldozers. 



23 Hemslöjd 2 · 2021

En gång i tiden gjordes stenarna  
i hård granit. Nu är det oftast tuff som 
gäller, en mjuk, pastellrosa bergart. 

Armeniens huvudstad Jerevan kallas 
ibland för »den rosa staden« på grund 

av sina många fasader av tuff. 

»Det finns lika många 
idéer som det finns 

stenhuggare. Jag har 
tillverkat kanske åttio, 
nittio, hundra kors-

stenar men jag skulle 
aldrig tillåta mig att 
kopiera någon annan 

eller göra samma  
korssten två gånger.«

– De använde stenarna som bygg-
nadsmaterial för hus. De gjorde det 
för att utradera det armeniska arvet 
och hävdar att armenier aldrig har 
bott där. Att utplåna korsstenar är 
att utplåna armenierna, säger Bog-
dan sammanbitet. 
 
en skugga av sorg drar över 
stenhuggarens vanligtvis jovialiska 
ansikte, för att i nästa ögonblick 
ersättas av någonting beslutsamt 
och efter en stund – konfunderat. 

Mästaren kommer på att han fak-
tiskt gjort ett undantag från regeln 
om att aldrig kopiera. Utifrån sud-
diga svartvita fotografier har han 
mödosamt reproducerat en av Julfas 
mer berömda korsstenar. 

– Från början fanns det 10 000 
korsstenar på det gravfältet. Nu 
finns inga kvar. Det var viktigt att 
göra en kopia, för att visa att vi 
minns.

Bogdan Hovhannisyan 
smider själv sina verktyg 

och lindar skaften  
med tejp.

Bogdan tecknar  
sina mönster i anteck-

ningsblock. Bra utkast 
överför han så småningom 

till skisser i verklig  
korsstensstorlek. 
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– känslan när jag kluvit min 
allra första stock var fantastisk. Det 
var som när man är barn och har 
klättrat upp på en riktigt hög sten. 

Helena Åberg spricker upp i ett 
stort leende. 

– En nästan darrig lycka!
Hon sträcker sig efter ett meter-

långt spån, rakt som en planka, 
tänkt att med tiden böjas till ett 
svepkärl. Det doftar starkt av furu. 

– Jag kan visa dig hur man klyver 
det tunnare om du vill, säger hon 
och knackar in en lång kniv högst 
upp på det stående spånet. Det fra-
sar och sprakar när hon börjar bän-
da isär. Sedan står hon där, varm av 
ansträngningen, med två långa gyl-
lengula och honungsglänsande trä-
skivor i händerna.

Det finns en skröna som beskriver 
vad som händer när man klyver en 
stor stock med riktigt bra virke, 
berättar hon. Har man bara satt 
kilarna där de ska, kan man lugnt gå 
in och dricka kaffe sedan, för att mätt 
och belåten komma ut till en stam 
som väntar färdigkluven och klar.

Men, nej, fullt så enkelt är det 
inte.

– Men det gäller att välja stock 
med omsorg. En del är kinkiga, 
andra medgörliga, säger hon och 
berättar om en bjässe som hon klöv 
på en halvtimme och en helt annan 
som tog en halv dag. 

– Man måste vänta in träet, så är 

det ju. Till en början är det stockens 
vilja som styr. Egentligen är det först 
när man kommer ner på lite tunnare 
dimensioner som man kan påverka 
mer. Så visst är det ett slags sam-
arbete. Virkets vilja – och min.

på hyvelbänken  i verkstaden  
i Stigtomta utanför Nyköping ligger 
spån som basats, böjts och sytts 
samman med stygn av granrot. De 
flesta är av furu, några av sälg och 
björk. Så småningom ska de bli väg-
gar i framtida brickor, kistor och 
askar, men flertalet saknar ännu 
botten. Helena Åberg skakar leende 
på huvudet och slänger ett snabbt 
öga mot två påbörjade granrots-
korgar som hänger på väggen.

– Så länge det inte är klart kan 
man ju ursäkta sig med det. Allt kan 
ju alltid bli bättre. Den dag det är 
färdigt måste man stå för slutresul-
tatet. Så för mig har det hittills varit 
lättare att bara skaffa en ny stock 
och klyva upp några svep till. Det är 
jag ganska säker på. Det är färdig-
ställandet som jag har tvekat inför. 

Men det är bara halva sanningen. 
Det var också hit – till kluvet och 

böjt – som hennes undersökning 
ledde, när hon för ett antal år sedan 
tog tjänstledigt från jobbet som 
hemslöjdskonsulent i Sörmland för 
att ägna ett helt år åt att med enkla 
handverktyg ta fram tunna spån ur 
stora träd. Hon ville undersöka om 

hon genom att närläsa gamla inter-
vjuer gjorda med slöjdare födda på 
1800-talet, skulle kunna lära sig att 
göra svep på det sätt som de gjordes 
förr, i det förindustriella Sverige. Att 
göra färdiga bruksföremål handlade 
det inte om. Hon ville se vilken kun-
skap som hon, i egenskap av slöjda-
re, skulle kunna få fram ur gamla 
texter, som inte vore möjlig att en-
bart läsa sig till. 

– Forskning i hantverk istället för 
om, säger hon om det år som ledde 
fram till en masteruppsats på institu-
tionen för kulturvård vid Göteborgs 
universitet. Har man gamla föremål 
men inte vet hur de är gjorda, är det 
ju som att ha tillgång till ett bibliotek 
enbart med bokpärmar, säger hon, 
med en liknelse lånad från forskar-
förebilden Jon Bojer Godal. 

Efteråt har hon jobbat heltid på 
Sörmlands museum igen, bland 
annat som chef, medan boden hem-
ma på gården stått full med spån – 
»bredare, smalare och alla möjliga 
tjocklekar« – och verkstaden dig-
nat, laddad med svep.

Det ska bli ändring på det nu. 
De slöjdar- och möbelsnickarut-

bildningar som hon skaffade sig inn-
an hon blev hemslöjdskonsulent för 
31 år sedan, ska till slut leda in i 
verkstaden. 

Helena Åberg ser bestämd ut. 
Hon har sagt upp sig.

– Om jag ska vara sann mot mig 

Idag görs de flesta svepkärl av sågade spån. Men inte hos Helena Åberg.  
Hon spanar efter kunskap som är äldre än så. 

Text Malin Vessby  Foto Ylva Sundgren

KLYVA&SVEPA
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– Det kan vara bra 
med en kil i samma 
bredd som ämnet, 

säger Helena Åberg 
i fart med att klyva 

fram spån.
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kraftigt dimensionerade för maski-
nerna. Sådana som också är sällsynta 
i dagens skogsbruk, vars pelarsalar 
ofta är inriktade på snabbväxande 
slanka stammar.

– Det övergrova virket är ofta 
moget, sammanfattar hon.

Dessutom finns det fördelar med 
att utgå från redan fällda träd. 
Stocken går att närgranska i hela sin 
längd – och hon har tillgång till 
snittytan. Där kan hon se om kärn-
veden är centrerad, årsringarna täta 
och att ingen tjurig korsved ger sig 
till känna. 

– Ja, det är de stockarna som är 
snälla, förklarar hon.

Hon ser sig om efter klyvkniven, 
men konstaterar sedan att de flesta 
långa varianter fungerar till att göra 
det första snittet, tvärs över ändträet 
på en stock. »Jag är inte så nördig 
vad gäller verktyg.« Viktigare är att 
snittet sitter i mitten av stocken, och  
i toppänden, det är sedan gammalt. 
Hon får fatt på en machetelik kniv 
köpt i Indien och en stor krokformad 
från Egypten, den höll hon knappt 
på att få med sig ut ur tullen när det 
begav sig. De skulle båda kunna fun-
ka, säger hon. Spräckjärn är ett alter-
nativ, även om hon själv inte använ-
de sådana under sin undersökning, 
eftersom hon till punkt och pricka 
ville följa källorna i spåren. 

– Men nu kan jag ta vad jag vill, 
när jag inte längre behöver hålla 
mig till en autentisk process. Jag 
kan ta det som passar mig. 

Där snittet har gjorts på stocken 
slås sedan kilar in, för att tvinga vir-
ket att spricka. När det börjat ske, 
med ett klistrigt knakande, kan man 
komplettera med extra kilar längs 
sidorna, i själva sprickan. »Ibland 
håller träet emot!«

När stocken väl är halv, delas 
halvan i kvartar, kärnveden klyvs 
bort och helheten barkas. Först där-
på är det dags att klyva fram spån, 
återigen med kniv och kilar, men 

själv måste jag göra det här nu,  
innan jag går i pension. 

Den 31 mars arbetar hon sin sista 
dag som anställd. 

– Nu ska jag hitta min form och 
mitt uttryck. Nu ska jag göra färdigt.

erfarenheterna av  att göra 
svepkärl är urgamla, sådana gjordes 
redan på bronsåldern. Och på 
vikingatiden var tekniken spridd i 
Sverige, det vet man. Utgångspunk-
ten var spån som kluvits fram. 
Sedan kom industrialismen. Och 
med ens konkurrerade effektiva 
maskinsågar i princip ut det kluvna 
materialet. När det under 1970- och 
80-talen böjdes spån i var och var-
annan snickarbod var det alltså 
sågat trä som gällde, och även idag, 
när handgjorda svep säljs på mark-
nader och i hemslöjdsbutiker, består 
kärlväggarna allt som oftast av 
sågade spån.

Det är här som Helena Åberg 
kommer in i bilden. Hon vill vara en 
länk i kedjan från då till nu, en ked-
ja av kunskap som – om inte bruten 
– åtminstone är väldigt skör idag. 
Hur ska vi på allvar kunna förstå 
människorna förr och kunna säga 
något på djupet om gamla saker, om 
vi inte vet hur de arbetade en gång  
i tiden och hur sakerna gjordes, frå-
gar hon sig och kommer in på sko-
gens grova tallar med mogen ved. 
Det är bland visa gamla furor som 
hennes berättelse börjar.

en lång rad  trädslag passar till 
spån – björk, sälg, asp, ek, gran och 
många andra. Helena Åberg är svag 
för furan. Men bara för att ett träslag 
är lämpligt, behöver inte det indivi-
duella trädet vara det. Det behövs ett 
kvistfritt exemplar med raka fibrer  
i ytveden, varken vridna av sol eller 
väder. När Helena Åberg letar tall 
väljer hon gärna gamla, grova och 
redan fällda stockar, sådana som såg-
verk ibland ratar eftersom de är för 

Jag har lagt furu i blöt  
i ett par månader. Den 

blir enklare att klyva när 
en del hartsämnen lakats 

ur. Och barken lossnar  
av sig själv, säger  

Helena Åberg. 

Skaven. Helena 
Åberg är svag för 
den nätta forntida 

hyveln.
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tvärs över tårtbitarna den här gång-
en, »alltid med lika mycket trä på 
varje sida av kniven«.  

Helena Åberg räknar snabbt i huvu-
det. En rejäl furustock brukar ge hen-
ne runt fyrtio meterlånga spån, sisådär 
en och en halv centimeter tjocka. 

det påminner vagt  om man-
chestertyg, det gyllengula spån som 
Helena Åberg just kluvit i två bitar. 
Ytan är räfflad. Innan det böjs till 
runda kärlväggar, kommer hon 
hyvla det både till önskad tjocklek 
och användarvänlig släthet. Hon 
plockar ner en skave från väggen. 
Får hon välja hyvelsort, använder 
hon gärna den nätta forntida hyveln 
med rundad egg. Den ger så bra 
kontroll, säger hon varmt och vän-
der den i handen. Mötet med skaven 
var en av masterarbetets starkaste 
upplevelser. På väggen i verkstaden 
hänger fyra på rad. Dem kommer 
hon inte att överge framöver. Men 
också andra verktyg fungerar: 
bandkniv, yxa, putshyvel…

Hon fortsätter:
– Och sen, innan spånet böjs, 

måste det också mjukas upp.
Om det görs av färskt och ännu 

fuktigt virke, kan det nog räcka att 
dra och tänja ut fibrerna över en 
rundad form, men torrt virke måste 
blötas och värmas för att kunna 
böjas utan att brytas. Helena Åberg 
har testat allt som de gamla sages-
männen i texterna beskrivit: kokat, 
ångat och värmt fuktade spån över 
öppen eld.

– Fördelen med eld är att det går 
att punktvärma på ställen där en 
extra kraftig böj ska göras. En nack-
del är så klart att spånen blir sotiga. 

Sannolikt väljer hon baslådan 
framöver, en specialbox för att ånga 
trä.

Men också själva svepandet, går 
att göra på olika vis. Helena Åberg 
beskriver tvingande mallar, »det är 
det enklaste sättet att få en perfekt 

form«, och möjligheten att böja på 
fri hand, kanske mot ett knä. Att det 
var möjligt att göra, blev en annan 
av masterjobbets aha-upplevelser. 
Förutsättningen är perfekta spån, 
jämntjocka och utan vresigheter. 
Och böjandet kräver sin övning.

– Det är svårt att få formen sym-
metrisk. Men kan man det, kan man 
spara mycket tid. 

I sin uppsats konstaterar hon att ju 
skickligare utövare man är, desto fär-
re hjälpmedel och redskap behövs. 
Dessutom kan det underlätta att i 
förväg rista i träet på de platser där 
de allra snävaste böjarna ska göras.

– Andra kanske gör rätt på en 
gång. Men jag har behövt prova, 
göra fel, fundera, läsa på nytt och 
prova igen för att förstå och kunna 
ta det ett steg längre.

nu nalkas nya  tider. På frågan 
om hur hon ska komma upp i snabb 
produktionstakt genom att jobba så 
här ålderdomligt, skakar hon på 
huvudet.

– Det är lätt att tro att traditionella 
arbetsmetoder tar mycket längre tid 
än maskiner. Det behöver faktiskt 
inte vara så. Men då gäller det att 
behärska sina tekniker och verktyg.

Hon ser sig om i verkstaden. 
Egentligen planerar hon inte att 
jobba med massproduktion framö-
ver. Målet är inte att bli Sveriges 
snabbaste svepasktillverkare. Nej, 
hon vill snarare fortsätta med 
undersökningar och förmedla det 
hon vet till fler. Ägna sig åt work-
shops och kursverksamhet. Sprida 
ordet, nej, handgreppen och erfa-
renheten.

– Men först ska jag rosta av mig.
Dessutom ska de böjda spån som 

väntar i verkstad och uthus äntligen 
få sina bottnar och lock – och hon 
ska hitta sitt formspråk. 

Hon gör en paus.
– Jag gillar det grova. Det blir 

något rejält.

»Hon ser sig om  
efter klyvkniven,  

men konstaterar sedan 
att de flesta långa  

varianter fungerar till 
att göra det första  

snittet, tvärs över änd-
träet på en stock. ›Jag 
är inte så nördig vad 

gäller verktyg.‹«
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För att kunna böjas utan  
att brytas måste spånen ha 
kluvits fram i träets fiber-

riktning – och det duger inte 
med vilket virke som helst. 

Granrötter. Bra att sy  
samman svep med.
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Det finns olika sätt att mota bort tristess. Karin Ferner  
tänker på brudkronor. När livet är tråkigt gör hon en ny. 

Text Malin Vessby  Foto Henrik Bonnevier

KRONAN  
SOM VERKET

»Stommen är en lamp-
skärm klädd med höns-
nät. Sen har jag pillat 
in tygblommor i hålen. 
Det gick åt betydligt 
fler än jag trodde, tur 
att jag hade många. 

Spetsen nedtill har jag 
doppat i te för att få 

fram en gammaldags 
känsla – och högst upp  

frivoliteter, som en  
fin uddkant.«
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       jag belönar mig själv 
genom att göra brudkronor. När jag 
städat, målat, dammsugit, när jag 
stressat, gjort något tråkigt eller varit 
›duktig‹, då tänker jag på brudkro-
nor och på att jag snart får göra en ny. 
Andra kanske sticker ut och springer 
istället, men jag stressar av med att 
tänka på brudkronor. Igår var jag på 
återvinningen till exempel, då får jag 
sätta igång idag. Min nya ska jag göra 
av små bruna alkottar och blekta, 
vita tallkottar, det är så roligt!

Jag har alltid älskat brudkronans 
format. Det är lagom. Och opretenti-
öst. Men jag gör inte brudkronor för 
att de ska användas. Jag är mer som 
en museimänniska, intresserad av 
själva grejen. Jag säljer dem mer som 
skulpturer. 

En gång köptes en krona av Stefa-
no Gabbana, grundaren av modehu-
set Dolce & Gabbana. Han hade tyd-
ligen ett eget flygplan, så han samlade 
på sig mycket. För honom var brud-
kronan ett inspirationsmaterial. 

Själv inspireras jag av allt möjligt. 
I min verkstad har jag hyllor, lådor 
och kartonger överallt. I dem finns 
mitt lager. Det är sytråd, ramar, dåli-
ga målningar, ståltråd, gamla sjalar, 
knasiga grejer… Igår köpte jag ett 
par franska porslinshänder på nät-
auktion, fantastiskt fina, och när det 
inte är pandemi brukar jag gå till min 
lokala loppis varje dag. Om man gör 
det kontinuerligt går det att göra kap. 
En dag hittade jag 3 000 små metall-
knappar, en annan gång lådvis med 
gosedjursögon och säkerhetsnålar. 
Det finns användningsområden för 
allt. Säkerhetsnålarna blev ett hals-
band. Eftersom jag har glasskåp i 
verkstaden kan jag se mycket av det 
som jag samlat på mig. Ibland kan 
jag titta på något i en vecka och veta 
precis vad det ska bli, andra gånger 
kan det ta 20 år innan jag känner 
›gud vad kul, det där måste jag tes-

ta!‹ För att kunna jobba på mitt sätt 
kan jag inte gå på loppis samma dag 
och räkna med att hitta det jag behö-
ver, jag behöver alltid ligga steget 
före. Samlingen är en förutsättning.
 
men bra material finns över-
allt. När jag blev intervjuad av 
Dalarnas Tidningar inför en barock-
utställning som jag och trädgårds-
mästaren Andreas Graveleij gjorde  
i Linnés bröllopsstuga 2019, fick jag 
en fråga just om materialval. ›Jag 
köper det på Dollarstore‹, svarade 
jag. Ja, jag vet att det är förvånande. 
Men jag ville förmedla att allt går att 
använda, att det inte behöver vara 
fina eller gammaldags material. Det 
går att blanda högt och lågt. Uttrycket 
är det viktiga. Och så är jag nog lite 
obstinat. 

Som stomme kan till exempel en 
gammal lampskärm fungera fint. Till 
en av mina brudkronor klädde jag en 
sådan med hönsnät och pressade in 
tygblommor i hålrummen. Tygblom-
mor är ofta rätt fula i sig, men när de 
skrynklas ihop så där, blir de vackra. 
Samma krona kantade jag med en 
spets som jag hade doppat i te för att 
ge den ett gammalt uttryck. Om man 
inte har något krav på sig att sakerna 
ska gå att tvätta eller hålla i evig tid, 
kan man göra som man vill. 
 
min första brudkrona smid-
de jag på Konstfacks metallfack på 
1970-talet. Den var i mässing, rätt kul, 
men lite stel. Jag har aldrig velat att 
det jag gör bara ska vara vackert. Jag 
vill åt krockarna. Ta de näversaker 
som jag köpt på mig genom åren till 
exempel. Ofta ser de rätt eländiga ut, 
det kan vara brevställ, vaser, askar. 
Näver fordrar något extra för att 
komma till sin rätt, tycker jag. Därför 
satsade jag med en av mina brudkro-
nor på att rycka upp det materialet. 
En näverunderdel fick möta en blän-

kande överdel. Jag klippte, snodde, 
böjde och formade den övre delen  
i förtennad bleckplåt, enligt samma 
princip som bysmeder gjorde stora 
ljuskronor förr. Skapar man veck och 
böjar i bleckplåt blänker den så vack-
ert i ljusets sken. Det är ett både  
chosefritt, billigt och lagom blankt 
material, ett av få som jag köper nytt. 
 
genom åren  har jag samlat på 
mig massor av bilder på brudkronor, 
både på de utlåningskronor som finns 
i kyrkor och på riktigt gamla allmoge-
varianter. Både påvra och pampiga. 
Jag ser det lite som att jag för ett sam-
tal med äldre tider. Det tror jag har 
med barndomen att göra. Min mam-
ma var väldigt intresserad av gam-
mal allmogekultur, hembygdsmuseer 
och sådant, jag och min syster fick 
helt enkelt hänga på. Ibland när vi 
satt i bilen försökte vi få mamma att 
titta åt ett annat håll om vi såg en 
skylt med ordet hembygdsgård när-
ma sig. Det kunde bli lite mycket. 
Men så här i efterhand har alla de 
gamla saker som vi fick se omvand-
lats till en skatt. Den formvärlden 
blev vår. Och efteråt följde jag upp 
det genom att gifta mig med en man 
som jobbade med samlingarna på 
Dalarnas museum, flyttade till Falun 
och fick del av det fantastiska kultur-
arv till smörgåsbord som finns här. 
 
numera svarar jag  oftast 
konstnär om någon frågar vad jag är, 
även om det tagit mig tid att omfam-
na ett så stort ord. Till utbildningen 
är jag ju silversmed. Men så länge 
som jag får göra mina grejer bekom-
mer mig inte titeln. Bysmed kanske 
jag borde säga? Jag bekymrar mig 
mer för hur jag ska hinna göra allt jag 
vill. Det gäller att blomma i sin bubb-
la. Det gäller att göra det viktigaste 
och roligaste. Jag är 71 år  
och jag är mitt i allt.

’’

’’
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T v: »Jag ville att bleckplåten i kronan  
skulle rosta, så jag satte ut den i trädgården 
ett tag, men den rostade bara lite. Både ban-
den och blommorna kommer från en loppis, 

pärlorna från en antikmässa. Den här 
kronan har jag aldrig satt något pris på.  

Den vill jag behålla.«

T h: »Jag ville göra en prålig och  
praktfull krona. Stommen är en konstig 

bordsdekoration och en värmeljushållare, 
bägge köpta på loppis. Sen har jag lött fast 

små metallblad och satt dit pärlor.  
Den blev läcker tycker jag.«

»När det inte är pandemi 
brukar jag gå till min lokala 
loppis varje dag. En dag hit-
tade jag 3000 små metall-
knappar, en annan gång 
lådvis med gosedjurs- 

ögon och säkerhetsnålar. 
Det finns användnings- 

områden för allt.«

T v: »Kronan ser nästan medeltida ut. Den är gjord 
av en idiotisk fruktkorg med vindruvsdekorationer. 
Så fort jag såg den på en loppis visste jag att den 

måste bli en brudkrona. Sen kompletterade jag med 
pärlor, blad och ett par möbelbeslag i metall, som 
jag som tur var hade precis tillräckligt många av.«
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»Ibland kan jag titta på  
något i en vecka och veta 

precis vad det ska bli, andra 
gånger kan det ta 20 år innan 

jag känner ›gud vad kul,  
det där måste jag testa!‹«

T v: »Näver är ett hopplöst material,  
tycker jag. Det är mest om tidens tand  

har jobbat hårt som det kan vara lite fint.  
Så den här kronan var en utmaning.  

Jag ville göra något åt det fula.«

T h: »Jag bara gjorde den här brud-
kronan, lite på måfå så där, den blev 
romantisk och gullig. Sen, på grund 
av en utställning, läste jag in mig på 
Carl von Linné. Då visade det sig att 

den sortens glaspärlor som jag använt, 
fanns redan på hans tid.«
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»Jag gjorde masken för att påminna mig 
om mamma. Jag har varit rädd för att 

glömma att hon faktiskt levt. Men jag ville 
också påminna mig om hur hon dog.«

– Näsborrarna var jobbigast att göra. 
Annars var det svåraste att inte arbeta 

för snabbt, att inte stressa på när  
jag vill att det ska hända grejer,  

säger Sarasvati Shrestha.



35 Hemslöjd 2 · 2021

»mammas Mahakala Bhairava-
mask satt i hallen när jag var barn.  
I Nepal tillber du den guden för att 
skyddas från sjukdom och tidig död. 
Masken fascinerade mig, även om 
jag mest var rädd för den. Om jag 
vaknade på natten när alla sov 
sprang jag förbi utan att titta upp. 
Men när mamma dog förändrades 
både min syn på den och mitt för-
hållande till skräck. 

När jag blev inbjuden att vara 
med i en utställning om mammor  
på Botkyrka konsthall visste jag att 
jag ville göra en sådan mask. Och 
att jag skulle göra den så stor jag 
kunde, för att försöka frammana 
skräcken som jag kände som barn.
 
det har varit  mycket trial and 
error. Det är lite så jag jobbar. Först 
tänkte jag göra den i ek. De hade fällt 
träd utanför mig, så jag gick ut med 
motorsågen och körde på. Men ked-
jorna blev slöa direkt. Ek är jätte-
hårt! I stället tiggde jag till mig en asp 
som fällts i närheten. Det var som att 
tälja i smör i jämförelse!

Jag har fått limma ihop bitarna en 
massa gånger. Det höll ett tag, men 
sen när jag började karva och knacka 
släppte det. Först när jag körde med 
plugg höll det ihop. Och baksidan, 
som jag behövde gröpa ur för att göra 
masken mindre otymplig, tänkte jag 
först hacka ur som en skål. Som tur 
var kom pappa på att jag kunde slaj-
sa upp ett rutmönster med motor-
sågen och sen bräcka ur större bitar, 
annars hade jag aldrig hunnit.

Jag brukar skämta om att ›bakom 
varje framgångsrik kvinna står fem 
starka män med mycket kapital‹. Jag 
har nog ringt varenda man jag kän-
ner som har motorsåg och bil och allt 
som har behövts. Stockarna har jag 
hyvlat i min brors slöjdsal. Pappa 
har gett råd. Dessutom har allt 
behövt flyttas runt väldigt mycket!

Några dagar innan utställningen 
skulle öppna fick jag för mig att jag 
skulle bränna masken helt svart. Jag 
köpte en ogräsbrännare och satte 
igång. Men nej! Den tappade något, 
blev mindre skrämmande. Den såg 
ju ut som Musse Pigg! Jag hade bara 
en helg på mig att få bort det brända 
och fick hacka som en dåre. Det går 
mycket fortare att svärta ett stycke 
trä än att hugga bort det …
 
jag gjorde masken  för att 
påminna mig om mamma. Jag har 
varit rädd för att glömma att hon  
faktiskt levt. Men jag ville också 
påminna mig om hur hon dog. Hur 
olika och orättvisa förutsättningarna 
är för liv och död.

Hon är en av de mest livfulla och 
lekfulla personer jag känner. Hon 
växte upp som jordbrukare i en  
liten by i Nepal, kunde inte läsa  
eller skriva men kunde allt om väx-
ter. På Bergianska trädgården kun-
de hon peka ut varenda en, som en 
trädgårdsguide på nepali.

Men när hon kom till Sverige 
hade hon en lång historia av trau-
matiska upplevelser bakom sig. 
Hon hade flytt från sin första man 

som hon blev bortgift med som fjor-
tonåring och gift om sig med en man 
ur ett annat kast, som mördades. 
När hon träffade pappa var hon 
änka med tre levande barn och ett 
som hon förlorat. 
 
sen hände sverige.

Kan du inte språket flytande och 
inte läsa eller skriva är det svårt att 
hitta in i samhället här. Om du dess-
utom – i ett land som vilar på kristen 
grund – ger uttryck för en världsbild 
full av gudar och har en helt annan 
syn på hur saker hänger ihop… ja, då 
är det lätt att bli betraktad som udda. 

Hon blev indragen i mentalhälso-
systemet. Och gick under i samma 
system. När jag gått igenom hennes 
journaler är de så plumpa och okun-
niga. Ignoranta. Hon fick aldrig 
någon tolk ens. När jag var tjugotre, 
för elva år sedan, hittades hon död 
under sin Bhairava. Efter den dagen 
skrämmer mig masken inte längre.  
I min värld har det värsta redan hänt.

Mitt arbete har ofta handlat om att 
kanalisera min vrede och ilska. Och 
maktlösheten över att inte ha kunnat 
skydda henne. 
 
men mamma är med  mig i allt. 
Jag kan höra hennes röst när hon 
säger att jag måste göra min puja 
varje morgon. ›Du måste tro‹, sa hon 
alltid. Hon är med mig när jag lagar 
mat och när jag utbildade mig till 
trädgårdsmästare. Och trots att hon 
inte lever är hon väldigt närvarande.  
Hon är i mig.«

När hennes mamma gick bort förändrades allt. Nu tar sig Sarasvati Shrestha  
an det som skrämt henne mest. Och mamma går bredvid.

Text Rasmus Panagiotis Columbus  Foto Stig-Arne Karlsson

MAMMA OCH JAG
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hej jonas söderholm!  
du har disputerat på  
verktygsbibliotek. kan  
du berätta vad det är för 
något? 

– Det är ställen där man kan låna 
verktyg. När jag skrev min avhand-
ling studerade jag främst amerikan-
ska sådana, men de finns även i Sveri-
ge och blir fler och fler. Ibland är de 
knutna till folkbibliotek, ibland till 
andra inte vinstdrivande verksamhe-
ter, som stadsdelsförvaltningar eller 
en kulturförening. Gemensamt är att 
det finns något slags lånekort och 
lånevillkor. Man får låna en viss tid 
och betala en förseningsavgift om 
verktygen kommer för sent tillbaka. 
Idag finns också ställen där man på 
olika vis kan prenumerera på eller 
hyra verktyg, men det är ju knappast 
ett lån om pengar är inblandade.

 
vad säger bibliotekslagen 
om sågar och hovtänger?

– Det finns i varje fall inget som 
hindrar verktygsutlåning. Ett av 
folkbibliotekens uppdrag är ju att 

bidra till det demokratiska samhäl-
lets utveckling. Det kan verktygs-
bibliotek sägas göra. Exempelvis är 
de med och fördelar resurser mer 
jämlikt genom att ge alla samma 
tillgång till verktyg, oavsett förut-
sättningar. Och utöver att vara en 
utlåningstjänst har bibliotek också 
ett kunskapsuppdrag. De ska främ-
ja bildning. Och att kunskap för-
medlas via verktygsbibliotek blev 
tydligt för mig när jag till min 
avhandling intervjuade folk som 
lånade verktyg i USA. Vid lånetill-
fällena fick de prata med experter, 
fick lära sig hur verktygen bäst skul-
le användas, fick tips om vilket som 
var lämpligt att välja till ett speci-
fikt sammanhang, och så vidare. 
Men det beror ju lite på vad man 
lägger in i bildningsbegreppet. 
Lagen är öppen för tolkning. 

 
vad handlar det om för 
verktyg? 

– Oftast enkla handverktyg som 
är bra för snickeri, reparationer 
eller kanske enklare rörmokeri. 

Men en och annan motorsåg också.
 

inga symaskiner eller 
virknålar?

– Jo, det också. Här i Borås lånar  
stadens verktygsbibliotek ut sy-
maskiner. 

 
motorsåg låter farligt. 
vem har ansvaret om 
olyckan är framme?

– I USA skriver användarna under 
avtal som friskriver verktygsbibliote-
ken från ansvar ifall låntagaren skulle 
skada sig eller dö vid användning av 
verktygen, där har de ju sina stäm-
ningar. Men den personal som jag 
pratade med på verktygsbiblioteken 
där brukade också pejla läget lite inn-
an de valde att låna ut vissa verktyg. 

 
vad händer om någon bor-
rar i  betong med träbor-
ren eller sabbar pressar-
foten på symaskinen?

– De flesta verktygsbibliotek som 
jag tittat på lägger ner en hel del tid på 
underhåll och reparationer, och tar ut 

En deckare och 
en yxa, tack!
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Kanske behöver vi framöver inte köpa våra symaskiner och skiftnycklar.  
De kan istället gå att låna på bibblan. Vi ringde forskaren Jonas Söderholm, 

som disputerat på verktygsbibliotek.
Text Malin Vessby  Illustration Robert Vallmark

en avgift om verktyg lämnas tillbaka 
skadade. Personalen är oftast erfarna 
yrkespersoner som kan sina verktyg, 
som snickare. Vanlig biblioteksperso-
nal har ju en helt annan slags utbild-
ning, som mer går ut på övergripande 
kunskap om litteratur, media och stora 
samlingar. Här rör det sig snarare om 
specifik kunskap. En vanlig bibliote-
karie kan inte heller ha åsikter om vad 
läsaren lånar, det skulle vara ett grovt 
etiskt övergrepp. På de verktygsbibli-
otek som jag besökt är det annorlun-
da, där tycker personalen ofta till.

 
är du en verktygsbiblio-
teksförespråkare?

– Ja. Från ett hållbarhetsperspek-
tiv är det ju bättre om hundra perso-
ner använder en borrmaskin än om 
en enda köper en avancerat tillver-
kad borr och använder den vartannat 
år. Verktygsbiblioteken rymmer ju 
också en underliggande uppmaning 
till människor att själva göra grejer 
och lära sig att reparera och under-
hålla de saker som de redan har. Det 
är ju också bra. 

En mer överraskande upptäckt 
som jag gjorde när jag till min 
avhandling intervjuade låntagare vid 
amerikanska verktygsbibliotek, var 
att verksamheterna på sina håll också 
hade hjälpt folk att komma igång 
med egna företag. Låntagare hade 
använt verktygen till att utföra jobb 
som de fick betalt för – och i slutän-
den tjänat pengar på arbetet och kun-
nat köpa egna verktyg. 

 
så lånande motverkar 
alltså inte konsumtion? 

– Nja, det behöver inte vara så. 
Det kan också vara en inkörsport till 
att handla. Jämför med de vanliga 
folkbiblioteken, de bidrar till att göra 
människor till läsare och därmed i 
förlängningen också till bokkonsu-
menter. Så har det i varje fall funge-
rat för mig. Och om man får testa ett 
verktyg först är det kanske mer san-
nolikt att man köper det, än om man 
aldrig får chans att prova det. Dessut-
om leder utökad verktygsanvänd-
ning till annan konsumtion – av 
material, brädor, tyg, målarfärg.

ordet bibliotek syftar ju 
på böcker. borde det heta 
något annat – verktygo-
tek?

– Fördelen med bibliotek är att 
konceptet är etablerat och systemet 
beprövat. Alla förstår hur det fun-
kar. Dessutom är förtroendet för 
bibliotek generellt sett högt.

 
är du själv en verktygs-
fantast?

– Nej, jag är en typisk hyres-
lägenhetsmänniska, även om jag 
numera är mer nyfiken. Fast jag 
kan fler verktygsnamn på engelska 
än på svenska… 

 
hur tror du att framti-
den ser ut för verktygs-
bibliotek i  sverige?

– De kommer att bli fler och fler. 
Frågan är bara i vilken form de 
kommer att dyka upp och vem som 
kommer att driva dem. Men framti-
den för delningsekonomier och 
andra cirkulära modeller är ljus, 
det är jag helt övertygad om! 



38 Hemslöjd 2 · 2021

Bänken som köpts  
av det internationella 

skoföretaget  
Sneakersnstuff står 

idag i en butik i Tokyo. 

De sneakers 
som bildhug-

garen Christer 
Björkman hug-

ger ska se ut 
precis som  
originalen –  

men i trä. 
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när det internationella 
skoföretaget Sneakersnstuff skulle 
öppna en ny butik i Los Angeles  
i USA ville de göra något annorlun-
da. Att bara smälla upp själlösa hyl-
lor med sneakers var inte aktuellt. 
Inredningsarkitekten ville istället 
att butiksytan skulle sticka ut, gärna 
med hjälp av slöjd och oväntade 
material. Skulle det rentav vara 
möjligt att snida sneakers i trä?

Frågan gick till bildhuggaren 
Christer Björkman på Stockholms 
förgyllning och träbildhuggeri. 
Inredningsarkitekten hade särskilt 
siktat in sig på två anonyma metall-
pelare i butiken. Nu såg hon framför 
sig pelarhuvuden, så kallade kapitä-
ler, helt tillverkade i trä och med 
massor av snidade sneakers i specifi-
ka modeller. Den ena med Adidas- 
och den andra med Nike-tema.

– Det var jättekul att få frågan och 
jättekul att skissa på olika förslag. 
När jag sedan fick ja på jobbet blev 
det riktigt nervöst. Hur skulle det här 
gå till? säger Christer Björkman.

Han beskriver sneakersvärlden 

som »extremt nördig« och visste när 
han drog igång att varje söm och 
varje räffling i sulorna behövde bli 
på pricken rätt. Därför bad han sko-
företaget skicka över ett exemplar 
av varje skomodell som skulle av-
bildas. Redan från början valde han 
att uteslutande jobba med lindträ. 
Dels är det mjukt och lätt att skära i. 
Dels väger det mindre än de flesta 
andra träslag. Ändå vägde kapitä-
lerna 80 – 90 kilo vardera när de var 
klara. 

– När man tar ett vardagsföremål 
av textil och avbildar i ett annat 
material blir människor ganska fas-
cinerade. Folk ifrågasätter att de är 
gjorda av trä. Jag snidade en trä-
sneaker och ställde i mitt skyltföns-
ter också. Två äldre damer undrade 
vilken färg jag använde för att få 
det att se ut som trä. Det är faktiskt 
många som reagerar så, säger han.

Arbetet tog tre månader. Vid det 
här laget har Christer Björkman 
snidat butiksinredning till samman-
lagt tre av kedjans butiker runt om  
i världen. Han har försett ett glas-

bord med bordsben av träsneakers 
till butiken i London. Han har till 
och med byggt en hel bänk med  
snidade sneakers och traditionell 
drake till butiken i Tokyo.

att företag  samarbetar med 
slöjdare är inte helt ovanligt. Ett 
annat exempel på det är Morakniv. 
De har en mängd ambassadörer 
inom olika produktområden, som 
exempelvis slöjd, outdoor och över-
levnad. I Moraknivs stall finns rent-
av några av landets mest kända slöj-
dare, som Jögge Sundqvist och Beth 
Moen.

– Vi är duktiga på att göra knivar, 
men vi vet inte alltid vad användar-
na behöver. Vanliga slöjdknivar 
hade länge en eggvinkel på 24 gra-
der, men Beth och Jögge berättade 
att de alltid slipade om dem till 27. 
Så nu finns det 27 också. Vi behöver 
deras erfarenhet för att förbättra 
våra grejer, säger Thomas Eriksson, 
produktspecialist på Morakniv.

Samarbetet ger alltså knivföre-
taget värdefull feedback. Vissa 

Enskilda slöjdare och stora massproducerande företag samarbetar allt oftare. 
Vissa ser en vinstaffär. Andra menar att det gått för långt.

Text Anna Liljemalm  Foto Sara Mac Key, Jesper Klemedsson

FRAMGÅNGS-
MODELL?
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Även H&M anlitar  
Yalla Trappan. Malmö-
kunder kan få hjälp att 
lappa och laga. Hän-
derna på bild tillhör 

Mehri Nimanaj. 

Yalla Trappan, där 
sömmerskan Rukaia 

Alzen arbetar,  
erbjuder sömnads-

tjänster till kunder på 
Ikea i Malmö. 



41 Hemslöjd 2 · 2021

»I början var det en kulturkrock. Det lilla non profit-företaget i Rosengård  
och så det globala storföretaget Ikea, det var stora vargen och lilla musen.«

ambassadörer medverkar också i 
instruktionsfilmer som demonstre-
rar hur knivarna ska användas. 
Slöjdarna i sin tur får en liten sum-
ma betalt och exponering i företa-
gets sociala medier. De får också 
knivar att använda i kursverksam-
het. Om de reser till olika slöjdfesti-
valer kan de få resebidrag.

– Vi får bättre genomslag om en 
ambassadör pratar om våra knivar 
än om vi själva gör det. Så är det, 
säger han.

i  malmö har  kvinnokooperati-
vet Yalla Trappans lilla syateljé fått 
ordentlig draghjälp av två globala 
storbolag. Det var det nog inte så 
många som trodde när verksamhe-
ten startade för drygt tio år sedan. 
Allt började med att Christina Mer-
ker-Siesjö hade noterat att arbets-
lösheten var hög bland kvinnor som 
kommit till Sverige från andra län-
der. Ofta saknade de utbildning och 
flera hade flytt från krig. Christina 
Merker-Siesjö utgick från kvinnor-
nas färdigheter inom sömnad, städ-
ning och matlagning och startade ett 
socialt företag. En av kvinnorna 
blev sömmerska på halvtid.

De två första åren gick syateljén 
med förlust, men övriga verksam-
hetsgrenar gick desto bättre. Vänd-
ningen kom med Ikea i Malmö. När 
deras kunder ville få gardiner upp-
sydda skickades tyget till Polen. Det 
var inte särskilt hållbart och nu leta-
de varuhuset efter en lokal leveran-
tör. Till mångas förvåning föll valet 
på Yalla Trappan.

– I början var det en kulturkrock. 
Det lilla non profit-företaget i Rosen-

gård och så det globala storföretaget 
Ikea, det var stora vargen och lilla 
musen. De la fram ritningar på bor-
det och vi fattade ingenting, men det 
var en sak som överbyggde alltihop 
och det var att båda verkligen ville 
att samarbetet skulle fungera. Alla 
blir fortfarande så imponerade över 
Ikea-samarbetet. Det har varit vik-
tigt för oss, säger Christina Merker-
Siesjö.

I dag har Yalla Trappan en egen 
ateljé efter kassorna på Ikea i Mal-
mö. Kunder kan alltså köpa tyg i 
butiken och därefter beställa olika 
sömnadstjänster. Kvinnorna syr 
också hijabs och annat som används 
av Ikea-personal både globalt och 
nationellt. Malin Herder är kund-
tjänstchef på Ikea Malmö:

– Som företag är vi genuint intres-
serade av att veta mer om livet hem-
ma hos våra kunder. Det började 
med att några medarbetare från 
varuhuset tog kontakt med boende 
på Rosengård. Så föddes idén om ett 
samarbete med de här kvinnorna. 
Det har gett oss som företag möjlig-
het att samarbeta med människor 
med olika kompetenser, men det har 
förstås även gett oss möjligheten att 
erbjuda en uppskattad syservice, 
säger hon.

Småskalighet är populärt och 
Yalla Trappan har inte behövt rag-
ga kunder. I stället har kunderna 
kommit och knackat på. Sedan ett 
par år tillbaka samarbetar de också 
med H&M. I Malmöbutiken kan 
kunder få plagg lagade, ändrade 
samt försedda med brodyr. Själva 
betonar H&M särskilt hållbarhets-
aspekten:

– Vi vill uppmana våra kunder att 
förlänga livslängden på sina mode-
favoriter. För oss är partnerskapet 
med Yalla Trappan både spännande 
och viktigt. Tillsammans kan vi 
också skapa fler arbetstillfällen för 
utlandsfödda kvinnor i Malmö och 
bidra till ökad självkänsla, säger 
Felicia Reuterswärd, hållbarhets-
ansvarig på H&M Sverige.

Att både Ikea och H&M kan 
stoltsera med hantverk och slöjd 
samtidigt som de samarbetar med 
ett socialt företag är förstås en bonus 
för marknadsavdelningarna. 

är slöjdtåget  en win-win  
för alla parter? Det verkar onek-
ligen så. I alla fall nästan. Bara 
Caroline Eriksson, kommunika-
tionschef på Hantverkarnas riks-
organisation, höjer ett varningens 
finger. Hon konstaterar att begrep-
pet hantverk har tolkats lite väl 
vidlyftigt på senare år. Kanske ris-
kerar slöjden att gå samma fram-
tid till mötes? Klart är i alla fall att 
både öl och bröd numera mark-
nadsförs för sin hantverksmässiga 
tillverkning.

– Ett riktigt hantverk kräver spe-
ciella kunskaper och är i mångt och 
mycket ett manuellt arbete. Men 
hantverk har blivit hett och vi mär-
ker att många större företag vill 
kidnappa ordet. Dr Oetker mark-
nadsför till exempel sin fryspizza 
som »inspirerat av traditionellt 
hantverk«. Det finns förmodligen 
ingenting som ligger så långt ifrån 
traditionellt hantverk som en mass-
producerad fryspizza. Då har det 
gått för långt.
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Skjorta av tätvävt  
linnetyg, s k lärft,  

från Ingelstads härad, 
Skåne. Spetsar och 
vitbroderier i höger-

spunnet lingarn medan 
tråden i tyget är vän-

sterspunnen. Initialer-
na KAS 1828 är bro-

derade med korsstygn. 

»Men om det sedan är bruden själv som broderat den,  
det är en annan fråga. Det finns en romantik kring  

det här, det ska man vara medveten om.«
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en ung bondflicka  sitter böjd 
över den snövita skjortan och bro-
derar ömsint stygn efter stygn med-
an hon tänker på sin trolovade. Med 
tålamod och skicklighet syr hon in 
sin kärlek i det tyg som kommer lig-
ga närmast hans hud på bröllopsda-
gen. Då ska han bära sin brudgums-
skjorta i all dess prakt. Kragen kom-
mer smeka hans kindben, den 
knypplade spetsen kittla hans haka, 
handlederna omslutas av de rikt 
broderade manschetterna och hans 
breda bringa kommer dra blickarna 
till sig. Där klargör ett monogram 

vilka det är som gifter sig och ett 
broderat årtal kommer för alltid att 
påminna om högtidsstunden. 

När festligheterna klingat av och 
vardagen inträtt för de nygifta kom-
mer de att gömma undan skjortan 
och bevara den väl, ända till den 
dag då döden skiljer de båda äls-
kande åt. Om det då är mannen som 
lämnat jordelivet kommer han en 
sista gång att bära sin brudgums-
skjorta när han läggs i kista på väg 
mot den sista vilan.

Björkarna susa, solen lyser milt och 
avlägset hörs forsens dån… nä stopp!  

dräkthistorikern  och etno-
logen Håkan Liby skrattar och skakar 
på huvudet åt den romantiska be-
skrivningen av brudgumsskjortan. 
En utsmyckad finskjorta som enligt 
vissa källor skulle ha sytts och brode-
rats av bruden till brudgummen för 
att bäras av honom på bröllopet och 
sedan som svepning vid hans begrav-
ning. 

– Det är en förenklad och mycket 
idealiserad bild. Den stämmer delvis 
men ytterst få exempel går att leda i 
bevis. Men att brudgumsskjortor har 
använts som svepning, är inget kon-

Berättelserna är många om hur blivande brudar förr i tiden lade ner 
sin själ i att brodera bröllopsskjortan till sin tilltänkta.  

Dagsens sanning eller fake news – döm själv!
Text Liv Blomberg  Foto Elisabeth Eriksson/Nordiska Museet 

Den  
omsjungna 
skjortan
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»En riktigt intressant företeelse finns på några skjortor från Gästrikland.  
De har ibland hela verser som handlar om tro, hopp och kärlek,  

insydda i exempelvis ett hjärta, ofta med korssömsbroderi.«

stigt och omtalas i uppteckningar. Det 
gör ju att många skjortor är borta och 
att det inte går att studera dem. Där-
för måste man ta allt detta med en 
nypa salt. Men bevisligen finns det ju 
brudgumsskjortor, det gör det. 

håkan liby har skrivit flera 
böcker om folkligt dräktskick och 
säger att begreppet brudgumsskjorta 
är vedertaget. Det förekommer både  
i vanligt språkbruk och hos etnologer. 
I många museers och vissa hemslöjds-
föreningars samlingar finns skjortor 
som har beteckningen brudgums-
skjorta men Håkan Liby påpekar att 
vi ändå inte kan veta om det verkli-
gen är en skjorta som sytts och brode-
rats av en brud och burits av hennes 
man på deras bröllop. 

Istället lyfter han fram vissa kriteri-
er som pekar på att det kanske hand-
lar om ett sådant plagg. 

– För det första behöver skjortan 
vara av hög kvalitet när det gäller 
material. Den ska vara av den allra 
finaste bomullen eller det finaste lin-
net och ha utsmyckningar. I de flesta 
fall där man faktiskt vet att det är en 
brudgumsskjorta, är de rikt utsmyck-
ade, förklarar han. 

det handlar om  spetsar och 
broderier på krage, ok, bröstparti och 
manschetter. Det kan vara både vit-
broderier och färgade stygn.  

– Om skjortan har broderat årtal 
och monogram och symboler som 
hjärtan och kronor kan det tyda på att 
det handlar om en brudgumsskjorta, 

men det är ingen garanti. Det var van-
ligt att märka sina kläder förr, säger 
Håkan Liby och fortsätter:

– En riktigt intressant företeelse 
finns på några skjortor från Gästrik-
land. De har ibland hela verser som 
handlar om tro, hopp och kärlek, 
insydda i exempelvis ett hjärta, ofta 
med korssömsbroderi. I de fallen är 
det ingen tvekan om att det rör sig om 
en äkta brudgumsskjorta. Men om 
det sedan är bruden själv som brode-
rat den, det är en annan fråga. Det 
finns en romantik kring det här, det 
ska man vara medveten om, säger 
han varnande. 

en som testat  brudgumsskjor-
tans romantik i dag är konstbrodösen 
Katarina Evans som broderade en till 

»ET BRUDEPAR 
PPS OCK AID I 

WERKEBRO IAG 
ÖNSKAR EDDER 

LYCKA OCH WÄL-
GÅN ÅR 1847.«

Skjorta från Risheden, 
Dalarna i tunn vit bom-

ullsväv. Kragen har 
smal kantspets, ärm-
linningarna har kant-
spets och påsydda 
röda band samt ull-

garnsbroderier. 
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sin blivande man inför deras gifter-
mål 2004. 

– Men han ville inte ha den, säger 
hon med ett skratt och berättar att 
hon vid den tidpunkten jobbade med 
projektet Do Redo som handlade om 
återbruk och tankarna på att återan-
vända och återuppliva material och – 
i det här fallet – en tradition, låg nära 
till hands.  

– Så jag köpte en skjorta på loppis 
och satte mitt namn stort över bröstet 
och funderade i alla fall på min bli-
vande man medan jag broderade, 
säger Katarina Evans och ler lite. 

Mannen sade ja till Katarina 
Evans men nej till skjortan.

– Han förstod inte traditionen efter-
som han inte är från Sverige. Men han 
tyckte inte heller om idén bakom, 
säger hon sorglöst. 

Skjortan använde hon istället själv 
ett par gånger. 

– Men jag kände mig inte helt 
bekväm i den. Det är ett ganska kraf-

tigt broderi mitt på bröstet med mitt 
namn i stora bokstäver. Jag förstår att 
han inte ville ha den!

Nu har skjortan vandrat vidare. 
Katarina Evans skickade den till åter-
bruksprojektet The Shirtproject som 
sökte plagg att testa olika färgtekni-
ker på för några år sedan. 

– Efter femton år kände jag att den 
kan få leva vidare i något annat sam-
manhang. Men vi är fortfarande gifta, 
säger hon med ett skratt och tillägger:

– Det är inte en tradition som går 
att föra in i vår tid hur som helst. Den 
tiden är nog förbi. 

brudgumsskjortornas  stor-
hetstid var istället den period som 
Håkan Liby kallar »bondekulturens 
högkonjunktur, 1750 till 1850«. En 
tidsepok som folklivsforskare intres-
serade sig för vid förra sekelskiftet. 
Exempelvis Hemslöjdsrörelsen upp-
stod som en reaktion på att traditioner 
och sedvänjor som förekommit på 

landsbygden var på väg att försvinna 
i och med industrialismens intåg. 
Museer skickade ut folklivsuppteck-
nare som åkte runt i landet och samla-
de in vittnesmål om seder och bruk. 
Hemslöjden inventerade och doku-
menterade slöjdföremål och de tek-
niker och material som de var fram-
ställda med. Nationalistiska och 
nationalromantiska föreställningar 
genomsyrade tidsandan och de 
självhushållande böndernas livsstil 
under 1700-talet och 1800-talets 
tidigare hälft romantiserades. Att 
brudgumsskjortan skulle vara sydd 
och broderad av den blivande bruden 
blev en del i berättelsen om plagget. 
Den bilden bekräftas också av vissa 
uppteckningar. 

ella odstedt  skriver exempel-
vis i boken Folkdräkter i Övre Dalar-
na som kom ut på 1950-talet:

»Den fina brudgumsskjortan var 
det också obligatoriskt att brudgum-
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Detalj av skånsk skjorta. 
Den höga kragen är kantad 
med knypplad linnespets 

av skånsk typ.  
Bården under är broderad  

i vitt och grått lingarn  
i tät utdragssöm.

men skulle ha som gåva av bruden. 
Den var ofta broderad på krage och 
ärmlinningar, ibland på ärmlinningar 
och axelparti, med ett broderi i vit rät-
linig plattsöm; men även helt enkla 
skjortor utan särskild utsmyckning ha 
förekommit. De ha endast utmärkts 
av att de varit av fint linnelärft och 
mycket väl och omsorgsfullt sydda.«

Konstvetaren och folkkonstforska-
ren, Johan Knutsson citerar en upp-
teckning i boken Friargåvor:

»En gosse som fått en skjorta av sin 
flicka, var mycket aktsam om detta 
plagg, som endast kom till använd-
ning någon enstaka gång.« Och från 
Bohuslän citerar han:

 »Brudgumskjortan skulle inte sli-
tas ut. Den skulle gömmas, så att den 
döde sveptes i den.« 

ett högtidsplagg  som man 
skulle vara rädd om alltså. Beskriv-
ningarna av traditionen med brud-
gumsskjortor är  från olika delar av 
Sverige. Men många av de skjortor 
som finns bevarade i dag, kommer 
från sydöstra Skåne.

– I Skåne är brudgumsskjortan en 
skjorta i linne, rikt utsmyckad, med 
mycket spetsar och broderier. Den 
hade man när man gifte sig och den är 
lite romantiskt färgad av att bruden 
skulle sömma den själv som en kär-
lekshandling. Men det kan nog ofta 
varit så, som med all textilslöjd, att 
det fanns specialister som kunde hjäl-
pa till, säger Annhelen Olsson, verk-
samhetsledare för Hemslöjden i  
Skåne. 

De bevarade skjortorna (som bland 

annat finns att se på Digitalt museum) 
är överdådigt smyckade med vitbro-
deri, hålsömmar, tränsad hålsöm, 
stopphålssöm och knypplad spets. 

– Skåne är Sveriges rikaste textil-
landskap. Det finns enorma mängder 
textilier bevarade. Det beror på att 
bönderna var rika och kunde leja 
andra att plocka betor ute på åkrarna. 
Kvinnorna kunde frigöra tid för att 
fylla på sin textila rikedom. De hade 
råd att anlita väverskor och brodöser 
som var verkliga konstnärer, förkla-
rar Annhelen Olsson och menar att 
det var vanligt att låta någon annan 
färdigställa hela eller delar av en 
brudgumsskjorta. 

–  Det förekom nog både ock. Gene-
rellt var handaskickligheten större än 
vi kan föreställa oss. Jag pratar om 

»Man ska komma ihåg att inte alla var superslöjdare. Hemslöjdsrörelsen  
och museerna har visserligen odlat synen på allmogen som  

extremt skicklig på allt. Men riktigt så var det inte.«
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mannsskjortan‹ i ordning till sin 
dotter redan då denna var liten eller 
rentav ännu ej född. Skjortan, som 
var rikt utsydd, skulle dottern en 
gång som fästmö ge till sin tillkom-
mande«. 

Det kan alltså ha varit självaste 
svärmor som sydde plagget som så 
ömt skulle omsluta brudgummen på 
hans stora dag. Inte fullt så poetiskt 
kanske.

Håkan Liby igen:
– Bilden av den där fästmön som 

broderar på skjortan, stämmer väl 
med bonderomantiken som kom 
som en våg under nationalromanti-
ken. Det är därför den källkritiska 
aspekten är så viktig. Jag misstän-
ker starkt att många skjortor fått 
sakordet brudgumsskjorta i muse-
ernas samlingar utan att vara det. 
Likaså att många inte är broderade 
av bruden själv. Men de kan ju 
vara väldigt vackra och intressanta 
ändå. 

det verkar logiskt att man anlitade 
dem för ett högklassigt föremål som 
en brudgumsskjorta. Bruden kanske 
sydde själva skjortan själv.  
 
även håkan liby  framhåller att 
det är högst troligt att skjortorna eller 
delar av dem broderades av någon 
annan än bruden. 

– Det är egentligen inget konstigt. 
Samma sak gällde snidade friargå-
vor av trä, som männen gav till sin 
blivande brud. Där kunde man an-
lita någon. Man ska komma ihåg att 
inte alla var superslöjdare. Hem-
slöjdsrörelsen och museerna har  
visserligen odlat synen på allmogen 
som extremt skicklig på allt. Men 
riktigt så var det inte, säger han. 

Många skjortor broderades alltså 
inte alls av en förälskad och läng-
tande brud utan av proffsbrodöser. 
Folklivsforskaren Stig Svensson 
skriver också »att en omtänksam 
bondgumma kunde ha ›broge-

Skåne 1750 till 1850 då folkkonsten 
står som högst i kvalitet och verks-
höjd, säger hon och förklarar att kun-
skapen om att framställa textilier i all-
mänhet var stor. 

– Du skulle kunna tillverka allting 
själv. Hemgiften gick ut på att tillver-
ka linne och ylle i olika kvaliteter. 
Flickorna fick lära sig linhantering, 
att spinna, varpa, väva och sticka för 
att hålla hushållet i gång. Under hela 
livet var det en ständig produktion  
av kläder. 

– Men när det kommer till knepiga 
grejer som knypplade spetsar och bro-
derier på kragar, så fanns det specia-
lister, kvinnor och män som åtog sig 
detta åt andra i utbyte mot mat, hus-
rum och ved att elda med, säger Ann-
helen Olsson och fortsätter: 

– Det finns skriftliga källor som 
visar att de som broderade brudtäck-
en och dynor ofta var skrivna på flera 
olika gårdar. Det handlar om yrkes-
brodöser under tidigt 1800-tal och 

Ärmlinning/manschett 
på skjorta från  

Hälsingland. Man-
schetten har en brode-
rad bård i trädsöm när-

mast ärmen, en bård 
i rätlinjig plattsöm av 

vitt bomullsgarn  
i ytterkant och nuggor 

längst ut. 
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Pinntången och 
hammaren är 

några av hand-
verktygen  

Matilda och 
Younès använ-
der mest. Skor-
na sys för hand 

med lintråd.

– Vi bråkar om 
precis allt. Men 

olikheten är 
bara en fördel, 
vi hade aldrig 
tagit de svåra 
vägarna vi tar 

om vi jobbat var 
för sig, säger 

Younès.
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– till sommaren!  Då ska vi 
vara klara. Annars får vi nog tänka 
om, konstaterar Matilda bestämt.

Egentligen skulle allt ha dragit 
igång redan förra året. Men pande-
min slog till och i stället för att strosa 
runt i Paris, inspireras och försöka 
sälja in sina skor till återförsäljare 
fick Matilda och Younès stanna 
hemma på Holgården i Siljansnäs.

Pannrummet har de byggt om till 
skomakarverkstad och farmors 
gamla hus har blivit kontor och atel-
jé. Där har de experimenterat vilt, 
som galna professorer, skrattar de 
och berättar att deras första deadli-
ne egentligen var hösten 2018.

– Men det är svårt att avgränsa 
projektet så. Vi får snällt acceptera 
att det tar den tid det tar, ha lite is i 
magen och ta ett extrajobb vid sidan 
av om det krävs, säger Matilda med-
an hon masserar in animaliskt klis-
ter på läderbiten som ska bli en 
tåkappa till en lågsko. 

Lösningsbaserade kontaktlim, 
som annars är kutym, försöker de 
undvika. Förekomsten av lungcan-
cer hos andra skomakare de känner 
är hög nog som den är. 

Vid arbetsbänken bredvid har 

Younès Othman precis tänt en liten 
gasolbrännare.

– Jag har egentligen ingen aning 
om hur materialet kommer bete sig, 
säger han och för den blå lågan över 
en kängas tjocka slitsula. 

Lukten av tjära blandas med en 
förnimmelse av näver och bränt läder.

– Det är lite av ett spänningsmo-
ment. Blir man kvar för länge med 
lågan bränns det. Men gör man lagom 
sugs tjäran in, och slutresultet blir 
både vattenavvisande och snyggt.

Han tar bort lågan och lyfter upp 
kängan. Vrider och vänder den i sol-
skenet som letar sig in genom det 
frostiga verkstadsfönstret.

– Kolla vilken skillnad! Det här 
blir ju väldigt vackert! 

 
allt började med  att Matilda, 
då nyutexaminerad modedesigner 
från Beckmans designhögskola i 
Stockholm, fick ett jobb som sko-
ansvarig inom teatern i början av 
2010-talet. Mellan föreställningar-
na sprang hon runt på Stockholms 
gator och letade skomakare som 
kunde göra småfix på teaterdojorna.

– Tänk om man kunde sköta det 
själv, tänkte jag. Det vore så himla 

enkelt att bara göra småjusteringar 
med någon slags maskin, då skulle 
jag inte behöva springa runt på det 
här sättet. Det visade sig vara lite 
mer avancerat än jag trodde, skrat-
tar hon och tittar ut över den lilla 
verkstaden där nästan varenda kva-
dratcentimeter är fylld av fumlar, 
tänger, pressar och putsbord.

Hon gick en introduktionskurs i 
skomakeri och bestämde sig. Det var 
det här hon skulle hålla på med. Efter 
att ha ringt runt till Sveriges alla sko-
makare – som tyckte att hon med sin 
designutbildning var överkvalifice-
rad och att hon hade för stora dröm-
mar – lyckades hon till sist tjata till 
sig en lärlingsplats hos dräktskoma-
karen Helena Karlsson i Rättvik. 

– Egentligen förstår jag inte varför 
jag inte började med skor långt tidi-
gare. Jag älskar ju skor! Och jag äls-
kar hur de formar sig efter sin ägare, 
åldras tillsammans med dem. Skor 
blir personliga. Mycket är så himla 
vackert med dem. Medan du däre-
mot… Hon vänder sig mot Younès.

– Ja, jag älskar hantverket. Jag 
vill jobba med mina händer, så är 
det, säger han.

Innan han kom in i skosvängen 

Ärrat läder, fnasig lintråd och forskning i Marocko. Skomakarparet  
Matilda Sandström och Younès Othman gör det inte lätt för sig i jakten  

på den perfekta skon. Kommer de någonsin bli klara?
Text Rasmus Panagiotis Columbus  Foto Helena Påls

Par i skor
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– Vi vill jobba med lin-
tråd, då är det hand-
sömnad som gäller, 

säger skomakarduon.

Uråldriga skydds-
symboler från gården 
och Younès farmors 
ansiktstatueringar 

möts i skornas plösar.
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»Läder har ju länge försökt konkurrera med plastens släta, perfekta ytor. Men 
för oss känns det orimligt att försöka jobba bort naturen och livet i lädret. Och så 

länge vi har en köttindustri är det vansinnigt att inte ta tillvara hudarna.«

hade han tolv år som industrisvetsa-
re bakom sig. Stämpla in, stirra in  
i ljusbågen, lite vinkelslip och börja 
om. Efter att ha träffat Matilda flyt-
tade han till Stockholm och började 
jobba för en konstnär som gjorde 
gigantiska skulpturer. Mellan pro-
jekten hjälpte han Matilda som nu 
hade fått egna skomakaruppdrag 
från Dramaten. 

Och snart satt han vägg i vägg 
med Matilda i Rättvik, på en egen 
lärlingsplats hos reparationsskoma-
karen Håkan Berggren.

– Jag har jobbat med många 
material, men just skor och läder… 
Jag har lätt för att bli uttråkad, men 
med skor är det så många moment 
att man liksom inte hinner tröttna. 
Så fort det börjar bli monotont är 
det dags för nästa steg, säger han.

– Som också kräver fullt fokus, 
säger Matilda.

– Och som är så lätt att misslyck-
as med. Har du väl sytt snett i ovan-
lädret när du nåtlar så är det bara 
att börja om.

– Ja. Men du gillar ju sporten  
i det. För mig kan det vara helt 
obarmhärtigt tröstlöst.

medan younès  fortsätter att 
föra lågan över sulorna använder 
Matilda skomakarhammaren och 
en pinntång för att sträcka tåkap-
pan över lästen och börjar sen 
knacka in sylspetsar på undersidan. 
De ska hålla lädret kvar tills limmet 
har härdat och tåkappan stelnat. 

Hammaren och tången. Och så 
knivarna. Även om det krävs många 
verktyg för att göra ett par skor, så 
är det dem som de håller högst. Och 
den lilla hög med glasskärvor som 
ligger på arbetsbordet där Younès 
står och bränner sulor.

– Vi använder dem för att skrapa 
fram former och skulptera lädret. 
Och för att mjuka upp de skarpa 
kanter som blivit efter skärfelmaski-
nen på till exempel tåkapporna, 
annars skulle de synas igenom ovan-
lädret. Glas funkar bättre än något 
annat, det är så vasst. Och så fort 
biten blir slö är det bara att bryta en 
ny, förklarar han.

längst in i  verkstaden  för-
varas det som allt hänger på. Läd-
ret. Det var här, i råmaterialet, som 
deras resa till självständiga skoma-
kare började.

– Vi grunnade över vad ett ›bra 
läder‹ egentligen innebär, för vi 
märkte att svaren skilde sig åt bero-
ende på vem vi frågade. Så vi fick 
resestipendier för att söka svar, 
bilade runt i Europa och landade  
i Fès i Marocko där garverierna sett 
likadana ut sedan 800-talet, börjar 
Younès.

– Vi upplever att intresset för 
råmaterialet är egendomligt litet  
i skomakarvärlden, fortsätter Matil-
da. Däremot finns en massa regler 
för vad man kan använda och hur. 
Som att vegetabiliskt garvat läder 
inte lämpar sig för skor. Men var-
för? Borde det inte forskas mer på 
ett praktiskt, hållbart och hant-
verksmässigt plan?  

Att använda sig av alternativet – 
kromgarvat läder – har inte känts 
bra. Tvivlet som de känt inför 
potentiella miljö- och hälsovådliga 
aspekter har varit för stort.

– Så vi har landat i vegetabiliskt 
garvat. Med råge. Visst kräver det 
mer vatten och värme när man job-
bar med det och en hel del kemiska 
experiment. Och man svär mycket 
på vägen. Men det går ju, så vi ser 

ingen anledning till att inte försöka 
använda det, säger hon.

det gnisslar i sulpressen när 
Younès snurrar loss en lågsko med 
tjocka sulor av näver. Skinnet är 
grovt och rynkigt.

– Det där lädret kommer från en 
pensionerad mjölkkossa och är ett 
typiskt exempel på sådant som sällan 
används i modernt skomakeri. Kalv 
är vanligast, det är mer elastiskt och 
lättarbetat. Och om man ska vara 
ärlig så var det stenhårt, jättesvårt att 
jobba med. Men det är lite det som är 
grejen, när man har börjat känna 
materialen lär man sig göra det man 
kan av det. Låter råmaterialet styra 
utseendet och lär sig utnyttja dess 
styrkor, säger Matilda.

Nästa vecka kommer äntligen 
deras första leverans av det läder 
som åren av undersökningar landat 
i: kravmärkta och spårbara hudar 
från lokala bönder. Vegetabiliskt 
garvade i Tärnsjö och osträckta, 
gärna med bristningar, ärr och 
insektsbetten kvar.

– Läder har ju så länge försökt 
konkurrera med plast, med släta 
och perfekta ytor. Men för oss känns 
det orimligt att försöka jobba bort 
naturen och livet i materialet. Och 
så länge vi har en köttindustri är det 
ju helt vansinnigt att inte ta tillvara 
hudarna, säger Younès.

någon gång för länge sedan – 
gården har varit i Matildas släkt i 
386 år – målades märkliga symboler 
över det lilla härbret utanför verk-
staden för att hålla oknytt borta från 
maten. Younès farmors ansikte 
pryddes i sin tur av siyâla – traditio-
nella berbertatueringar som skulle 
skydda mot ökendjinnerna. Matilda 
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Skomakarvärlden har varit pro-
tektionistisk. När en bekant till 
Matilda och Younès var lärling 

vände hans mästare ryggen mot 
honom under vissa moment.

– Men vi tror att det börjar öppnas 
upp. Folk förstår att man har så 
mycket mer att vinna på sam- 

arbete, säger Matilda.

Vill det sig illa kan  
skon gå sönder i sista 

steget – när lästen ska ut.
– Då borrar man hellre 
sönder lästen, det är  
billigare än en ny sko, 

säger Younès.
Till höger: Ett vilt expe-
riment med inspiration 

från Japan.
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det görs. Är silvret verkligen åter-
vunnet eller är det brutet i Kina av 
ett barn som står med lera upp till 
knäna? Jag tror inte att man kan få 
den insikten om man inte undersö-
ker det själv, säger Younès.

utanför börjar  solen färga  
Siljan brandgul. Matilda slår i de 
sista sylspetsarna och berättar om 
framtiden. Förberedelserna för den 
första skoserien börja nå sitt slut. 
Nu måste de börja producera. 

Planen är att först hyra ut skor. 
Tanken är en universalmodell – en 
grundsko som kan anpassas till  
olika dräkter.

– Delvis för att det är något fint i 
det, att ifrågasätta konsumtion och 
idén om ägande. Men för vår del är 
det primärt för att undersöka skor-
nas slitstyrka och hur våra material 
fungerar i praktiken, säger Matilda.

Drömmen är en limiterad skokol-
lektion hos en tongivande återförsäl-
jare. Kanske i Frankrikes huvudstad. 

– Vi nischar oss mot en annan 
konsumtionskultur där det är tänk-
bart att lägga 15 000 på ett par skor 
som går att reparera och håller så 
länge du vill om du vårdar dem. 
Här ifrågasätter man att ett par 
dräktskor som tar flera dagar att  
tillverka kostar 5000 kronor, men 
blinkar samtidigt inte om rörmoka-
ren tar samma summa för en av-
loppskontroll. Det är lite intressant, 
säger Younès. 

– Men vi får se var vi landar… 
Just nu sitter jag och kollar på de 
där kängorna och konstaterar att de 
har en bit kvar. Sulan är alldeles för 
tjock, säger Matilda och nickar mot 
kängorna som Younès har fixat 
med.

– Då spaltar vi ner dem så du kan 
använda dem. De är i din storlek!

De berättar om en dräktsmyckes-
tillverkare de träffade förra året: 
Han jobbade på en mekanisk verk-
stad på 1970-talet och behövde 
knappar till sonens sämskskinns-
byxor. Så han höftade till några. 
Efter det började beställningarna 
trilla in. Hans knappar, skospännen 
och broscher blev norm.

– Och han hade ju bara utgått från 
några suddiga bilder! Men det var ju 
så förr, alla hade sin egen skomakare i 
byn som trollade fram sina egna verk-
tyg och arbetssätt. Sen kom national-
romantiken och bestämde att så här 
ska det se ut. Vi försöker plocka fram 
det som var före nationalromantiken. 
Trolleriet. Det är ju det som slöjd 
handlar om, säger Younès.

de flesta dräktskor  görs 
idag med rätt många genvägar. Plast  
i tåkappor, syntetisk tråd och mycket 
maskinellt arbete. För att hitta tillbaka 
till det gamla hantverket tittar skoma-
karduon istället mot bespoke-scenen, 
exklusiva, måttsydda och special-
anpassade finskor som sys för hand, 
pliggas med trä och som kan kosta  
flera månadslöner att köpa. 

Och så har de fått trolla en hel del. 
De använder lintråd istället för syn-
tetiska varianter, smider egna sko-
spännen, tar ut egna gelänkfjädrar – 
den lilla stålbit som sitter i sulan och 
fungerar som skons ryggrad – målar 
lädret med ett hemmagjort »tusen-
årsbläck« skapat av ekollon och 
fnöskticka från skogen utanför, och 
smörjer skorna med tjärskofett av 
lokala ingredienser och olivolja från 
Younès släktgård i Bou Merdes.

– Vi har verkligen tagit den långa 
krokiga vägen… Till slut kanske vi 
inte landar i att vi ska göra allt själ-
va. Men vi vill ändå gå till botten 
med allt. Veta hur det görs och var 

och Younès har mixat de gamla 
skyddssymbolerna och präglar dem 
idag på skornas plösar. 

Längs hälen på skon från den 
pensionerade mjölkkossan är halv-
månar punsade i lädret.

– Vi får se hur det tas emot… Det 
är ju en rätt konservativ värld vi 
klampar runt i, säger Younès.

Skorna de tillverkar är tänkta att 
delvis riktas till folkdräktsvärlden. 
En värld full av starka åsikter och 
oskrivna regler. 

– Vi försöker blanda symbol-
språk. Traditionerna har ju alltid 
vandrat, över kontinenter och mel-
lan byar. I olika svenska folkdräkter 
kan man se influenser från Skott-
land, Indien och Mongoliet. Sen 
kom någon inflytelserik person och 
bestämde att såhär ska det vara. 
Och så blev det så, säger Younès.

– Vi vill hitta tillbaka till något 
mer inkluderande. Jag är ju upp-
vuxen mitt i den här världen, jag 
har träffat personer som säger högt 
att de blir illamående när de ser en 
dräktdel som sitter »fel« eller bärs 
vid »olämpligt tillfälle«. Vi vill – 
vördnadsfullt – rikta tillbaka ljuset 
mot skaparglädjen, som man lite 
grann glömt bort. Någonstans kän-
ner jag ett personligt ansvar för att 
den här världen inte ska behöva  
dö ut, säger Matilda. 

– Och jag kommer ju från en 
annan kultur, det är klart att jag 
måste baka in annat. Som man all-
tid har gjort. Min pappa är från 
Tunisien, mamma är finsk och jag 
växte upp här – mitt hantverk kan 
inte bli något annat än ett hopkop 
av allt det, säger Younès.

Samtidigt är det lite lättare när 
det kommer till skor. Reglerna kom 
till sent och är inte lika hårt fastslag-
na som för folkdräkterna i övrigt. 

»Vi försöker plocka fram det som var före nationalromantiken.  
Trolleriet. Det är ju det som slöjd handlar om.«
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TILL SAKEN

SKÅL FÖR VÅR 
De spraymålade och linoljade björkskålarna ur 
serien Punkhjärta både görs och köps av Claes 

»Claws Creations« Larsson. Priset är 2 000 kr/st, 
men han ger tjugoprocentig rabatt till den som har 

låg inkomst. Muggarna är gjutna i stengods av Anna 
Broström Ek och handdekorerade. De kostar 300 kr/
st på Blås & knåda. Karin Eriksson har modellerat 

de små vägghängda vaserna kallade »Bumling«,  
de finns i flera storlekar med olika mönster.  
Pris: 300 – 450 kr/st på Manos. Rotfatet har  

mästerslöjdaren Gunnel Eriksson bundit av björk-
rötter, det köps på Svensk Hemslöjd för 4 950  

kr. Där finns även stenhalsbandet  
av Erika Åberg för 950 kr.

APRIL, APRIL!
Nu vårspritter det i benen på både  
harar och människor. Och snart  

är färger och dofter tillbaka!
Urval Frida Arnqvist Engström

Foto Anders Qwarnström
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TILL SAKEN

ADRESSER
Annas Tvåleri, Dalhem Siggur 377, Dalhem,  

www.annastvaleri.se
Blås & knåda, Hornsgatan 26, Stockholm, tel. 08-642 77 67,  

www.blasknada.com, www.annabrostromkeramik.com
Claws Creations, Storvik, tel. 070-485 35 87,   

www.clawscreations.com
Kaolin Stockholm, Hornsgatan 50, Stockholm, tel 08-644 46 00,  

www.kaolin.se
Manos, Renstiernas gata 22, Stockholm, tel. 073-554 85 25,  

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

www.svenskhemslojd.com
Vinterhallon, info@vinterhallon.se,   

www.vinterhallon.se

HOPPAS PÅ HOPPE HARE  
Marika Beutlers handmodellerade stengodsharar finns att köpa  

på Kaolin, 1600 kr för större, 1 200 kr för mindre. De mjuka handsticka-
de bomullstvättlapparna står Carin Gottlieb bakom. Köps i tvåpack  

på sajten Vinterhallon för 140 kr.

TVÄTTA OCH TVÅLA
Anna Lind gör kallrörda ekologiska tvålar 

och schampotvålar. Det köps genom Annas 
tvåleri och priserna varierar mellan 95 kr 
och 140 kr/st. Varje tvål har ett gotländskt 

namn, som Solsikka, det betyder ringblom-
ma på gutamål. Eller Kåisa, en kallrörd tvål 

som bland annat innehåller fårtalg, rapsolja, 
krapprot, rosenblad och lavendel. »När man 

lockar på lammen på Gotland säger man 
›Kåis kåis, kom så kåisa då‹«,  

berättar Anna Lind.
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»Jag har byggt tre trampsvarvar. Till den 
senaste har Johan, min bror, tillverkat 
metalldelarna i sin metallverkstad. Den 
modellen är av en rätt modern sort men 
inte byggd efter ritning. Jag har varit på 
museum och inspirerats, sen gäller det 
mest att förstå principen. Den kunde ha 
gått lite snabbare, annars fungerar den 
fint. Jämför man med att svarva på en 
eldriven svarv, så måste man vara lite 
säkrare på att skära för att det ska bli bra. 
Mina andra svarvar är varianter av sådana 
som slöjdarstjärnorna Mike Abbott och 

Roy Underhill gjort i England och USA.
Nyast i maskinparken är repslagnings-

maskinerna. Med dem har jag gjort rep 
av mattrasor till stolsitsar. Jag gillar cir-
kulärt tänkande. Men det går åt mycket 
material. Annars brukar jag oftast fläta 
mina stolsitsar i bomullsgarn, det är lätt 
att få tag på och inte så elastiskt.

Täljhästar har jag också gjort, senast en 
nätt sort efter Masashi Kutsuwa som por-
trätterades i Hemslöjd nr 6/2020. Täljhäs-
tar förkroppsligar andemeningen i slöjd 
för mig: en enkel infrastruktur. « 

Fredrik Borghardt om analoga maskiner:
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vi tar oss  tillbaka till förra som-
maren. Det är semester och söndags-
morgon. Det doftar gräs och ekbacke. 
De 42-åriga bröderna Fredrik Borg-
hardt och Johan Pettersson har just 
fyllt släpet efter bilen. Förutom häng-
mattor och täljhästar har de spänt fast 
en nybyggd svarv. Det är Fredrik som 
gjort trädetaljerna, Johan metall-
arbetet. Äntligen ska maskinen testas.

Också verktygslådorna är på plats, 
med knivar och yxor, stämjärn, sköl-
par, bandknivar, spånhyvlar, borr, 
vinkelhake, penna och tumstock.

– Egentligen behövs inte allt det 
här, säger Fredrik och skakar lite på 
huvudet. Man kommer långt med en 
såg och yxa.

Mindre än två timmar senare stan-
nar bilen i Hallands inland. Framför 
dem ligger några dagar av skapande 
– och ett gammalt sågverk, där de 
kan ställa upp maskinparken. I sko-
gen bredvid har de tillstånd att 
hämta allt material som de behöver. 
Ibland har de varit här och jagat ock-
så, med sin kompis sågverksägaren. 
Men nu är planen en annan: Gemen-
samma slöjdardygn.

Egentligen började det med att de 
ville hålla kontakten lite bättre. Vux-
enlivet kommer lätt emellan en tajt 
syskonrelation, hur gärna man än vill 
träffas. Så de började schemalägga 
långa skogsvandringar ett par dagar 
om året med hängmattor, stormkök 
och täljknivar. Men med tiden insåg 
de att de slog läger allt tidigare. Johan 
ler snett mot sin tvillingbror och 

beskriver dödsstöten för vandringar-
na; det var när han hittade en gam-
mal skomakarmaskin »med en fin 
axel« och de bestämde sig för att byg-
ga om den till en fottrampad svarv. 
Med tiden växte verktygsparken. 
Och en svarv, varsin täljhäst och en 
motorsåg stoppar man svårligen i 
ryggsäcken. De årliga träffarna har 
därför numera fått ett basläger. 
 
att de skulle bli  slöjdare 
hade de inte kunnat förutse som unga 
killar i Borås på 1980- och 90-talet, 
eller att slöjden skulle bli ett av kit-
ten dem emellan. Då var det moppe, 
sport och kompishäng som gällde. 
Johan satt gärna på rummet och pro-
grammerade datorer. Men i tjugo-
årsåldern vände det. De beskriver 
aha-upplevelsen inför att få skapa 
med händer och hjärnor i ett enda 
flöde. Att känna hur tiden blir till 
konkreta ting. När de skulle inreda 
sina första hem for både Johan och 
Fredrik hem till farsan och snickrade 
möbler. Johan började dessutom byg-
ga cyklar och sy cykelväskor. Snart 
blev det skjortor och jeans också. 
Brorsan har ett par, flitigt använda. 

Fredrik blev istället snickare, med 
tiden träslöjdslärare och trähantver-
kare. Numera gör han »allt«, tillver-
kar möbler, syr, täljer, flätar, väver, 
tillverkar verktyg, syr eleganta skinn-
skor i engelsk modell. Familjens hus  
i en ekbacke utanför Frillesås – inklu-
sive torn, verkstad och A-formad atel-
jébyggnad – har han själv byggt, och 

tillsammans med hustrun Lina bil-
dar han idag formgivarduon Svens-
ka Station, med hantverk i fokus.

Vägen fram till arbete i färskt trä 
var emellertid inte spikrak, säger han.

– Det tog lång tid för mig att hitta 
dit. Jag testade gustavianskt möbel-
snickeri och allt möjligt!

Men uppenbarelsen kom lastad  
i en kombination av friluftsliv och 
bushcraft. Det var som att hitta 
hem, säger han och kallar färskt trä 
inbjudande att jobba i, i motsats till 
mer motsträvigt torrt virke. Dessut-
om kan man arbeta på plats, i sko-
gen. Det ger en större förståelse för 
materialet och processen fram till 
det färdiga föremålet, menar han.

 
slöjdlägret, som de säger, är 
tredagars. Första dagen på plats fäl-
ler de träd och samlar material. Det 
går en liten bäck genom skogen 
bredvid sågverket. Vid sidan av den 
växer ask och hassel. Valet faller på 
just de träslagen idag, med askens 
styrka och hållfasthet, lämpliga 
egenskaper i möbelsammanhang, 
och hasselns sega lättböjlighet.

Det är bäst att veta redan innan 
man sätter igång vad man tänkt att 
göra, konstaterar Johan. 

– Förra året gjorde jag en fotpall 
men ville göra en ny i år, med ett 
lättare intryck. Och hemma behöver 
vi en stol till. Så nu har jag steppat 
upp. Dessutom kan det vara bra att 
ha ett litet sidoarbete att tälja på, 
när man lessnar på de större. Jag 

Fälla asp, göra stol. Det blir nysvarvat till frukost när bröderna Johan  
och Fredrik drar till skogs.

Text Karin Hylander  Foto Karin Wildheim

TIME OUT
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säger Fredrik. Sedan är det bara att 
sätta ihop grejerna!

ett par veckor senare står han 
i skogsbacken bakom huset och verk-
stan i Frillesås och kikar på slöjden, 
nu målad med äggoljetempera. 

– Det är spännande att testa vad 
man kan få ihop ute i skogen! Det jag 
söker där är inte perfektion, som 
hemma i verkstaden. Det handlar 
mer om en form av rekreation, säger 
han eftertänksamt.

Johan är också färdig. Bland annat 
har han flätat sin första stolsits 
någonsin. Kan man arbeta med ett 
material är det rätt lätt att översätta 
tänket till ett annat, konstaterar han. 

Det är ett år till nästa läger. De har 
redan börjat planera. 

– Då ska jag bygga en skin-on- 
frame-kanot, säger Fredrik.

ska satsa på en flaskformad krymp-
burk.

När dag två gryr är Fredrik och 
Johan redan uppe. Det är dags för 
yxor, bandknivar och täljhästar att 
komma till användning.

– Och så svarven! Jag är så sugen 
på att testa den, säger Fredrik, som 
under årets läger lägger grunden för 
en sittpall, en fotpall till en fåtölj och 
en liten knoppbräda.

Det svirrar lite i luften när pedalen 
trampas och axeln roterar. Stolsben 

efter stolsben får sin form under 
Fredriks stämjärn. Spånhögen  
under svarven växer. Liksom högen 
med färdiga ben. 

dag tre kommer  insikten om 
att de kommit längre än planerat. 
Egentligen hade de tänkt jobba  
i sågverksskjulet också i dag men 
eftersom alla delar formats så klara 
som de kan bli i färskt tillstånd, 
behöver materialet ligga till sig inn-
an de ska borra hål, svarva ner  
tappar och foga samman. Färskt  
trä krymper ju när det torkar. Så de  
lastar täljhästar och svarv på släpet 
igen och kör hemåt. Finhyvling och 
efterskärning är kvar att göra, så att 
träet får sin handtäljda finish med 
släta, blanka ytor. 

– Det är sådant som är trevligt att 
sitta med på kvällarna efter jobbet, 

»De beskriver aha-upp-
levelsen inför att få skapa 
med händer och hjärnor  

i ett enda flöde. Att känna 
hur tiden blir till kon-

kreta ting.«

Två bra flugor i en 
smäll, menar tvilling-

bröderna Borghardt och 
Pettersson, som både 

ses och slöjdar.
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KRÖNIKAN VIGDIS HJORTH

Om broderi
Jag förde, jag för alltjämt
nålen genom tyget och upp igen och hejdar tiden,
realiserar nuet,
sjunker ner i mig själv och blir jordad,
är aktivt närvarande
och samtidigt meditativt upptagen av mitt eget,
om jag tänker på när jag blir färdig är det färdigt,
betraktat från nyliberal synpunkt
är det onyttigt och olönsamt,
tid är pengar och så vidare,
jag köper aldrig gardiner eller dukar,
byter inte ut det jag har nedlagt så mycket tid,  
koncentration och självreflektion i
till förmån för något som är modernt i en månad,
att brodera är en stilla protest mot slit och släng,
det finns många orsaker att brodera.
Så var det även för dem, tror jag,
som en gång inte hade något val.

Att brodera var tillåtet för dem,
en stillsam syssla som inte skrämde någon,
de satt fridfullt i sina rum
och formade familjens vapen på servetter och näsdukar,
älskade eller hatade familjemedlemmars namn på  
bokband och sänglinne,
bibelord och hem kära hem

men skickade nog ut kodade meddelanden i världen,
begynnelsebokstäverna i varje ord bildade kanske  
namnet på en hemlig älskare,
vartannat ord i ett bibelcitat sattes samman till  
en ursinnig mening
som måste uttalas
men inte kunde uttalas på annat sätt.
Förbjudna känslor
som de när de satt stilla över nål och tråd och  
komplicerade stygn och mönster
kom i kontakt med och sedan fick utlopp för
på tyget
och som de visste skulle vara längre än det som  
uttalades med rösten eller på papper.

Ett utlopp för smärta och frustration genom fingrarnas 
små rörelser,
eller för upprymdheten
i att älska
för de älskade
om inte den man de hade gifts bort med

eller den familj de tillhörde
så en annan, några andra,
och i varje fall barnen de födde,
för den som föder barn brukar älska barnet
vars namn hon sedan formar stygn för stygn
på dopklänningen.

Det krävs stark kärlek
eller starkt hat
och i varje fall stort tålamod
för att uthärda att målet är så långt bort,
att två bokstäver tar en vecka och bibelversen en 
månad
att inget slarv får förekomma
eftersom ett litet fel kan förstöra helheten av finaste skörhet,
spindelväven som vajar i vinden, rosens innersta  
mjukaste blad.

– – – – – – – –

Men nålen är inte ett ofarligt redskap,
vi sticker oss medan vi arbetar,
det går inte att undvika,
droppar av blod faller på tyget,
det är blod med i bilden
bokstavligt talat
när man broderar,
du skriker naturligt nog och springer till tvättstället,
det är skönt när det så tydligt gör ont.

Jag broderar och reparerar,
klänningen och hjärtat,
stoppar strumpor,
kastar inte, lagar en reva
broderar en sol på en blus
som ska bäras på kroppen,
närmare huden än pappret eller duken
någonsin kommer,
även våra väggar klär vi
med vävda och broderade tyger 
när vi sätter bo,
även våra döda klär vi i tyg.

  
vigdis hjorth  är norsk författare, i år nominerad till 
Nordiska rådets litteraturpris för romanen Er mor død.  
Detta är ett utsnitt ur en krönika som Vigdis Hjorth  
skrivit för Hemslöjd. Läs hela på www.hemslojd.se.  
Översättning av gun-britt sundström.
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»Xxxx x xxxx xx xxx x xxx x xxx x xxx xx x xxxx xx xxx x 
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x xxxxxx xxx x xxx x xxx x xxx x xxxx xxx x xxxxx xxxx 

xxx x xxxxxx x xxxx xxx x xxx x xxxxx xx xxx xx.«

Sandra Ottersten 
med ett fång svensk 
texelull, den typ av 

ull som hon stoppar 
sina madrasser och 

dynor med.
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sandra ottersten  kunde inte 
sova. Hon vände och vred sig i säng-
en men kunde inte hitta en bekväm 
ställning. Hela tiden rullade hon in 
mot mitten och stötte ihop med sin 
man. Kroppen gjorde ont, höfterna 
värkte och när hon väl sov, var söm-
nen ytlig. 

En ny säng behövdes. 

fem år senare  står Sandra i en 
egen verkstad i Hovås utanför Göte-
borg och ler stort. Madrasser i olika 
tjocklekar och stoppade soffkuddar 
ligger staplade från golv till tak. En 
ullplysmaskin, ett bord och en sta-
dig symaskin tar upp halva rummet. 
Här tillverkar Sandra Ottersten ull-
madrasser tillsammans med Omar 
Oumansour, en fransk madrassma-
kare med verkstad i hjärtat av Paris. 
Och allt började faktiskt med sömn-
problem och en önskan om att leva 
hållbart. 

– Jag ville ha en giftfri säng som 
skulle gå att återvinna och upptäck-
te att det inte var det enklaste att få 
tag på, berättar Sandra. 

Men efter fyra år av undersök-

ningar hade hon hittat en som kän-
des rätt. Och när hon sedan såg ett 
inlägg på Facebook om en man i 
Paris som tillverkade madrasser av 
ull och ville föra yrket vidare, blev 
hon intresserad. 

– Jag hade kommit så långt i 
sängkunskap att jag ville lära mig 
mer och jag har alltid varit ullnörd, 
så jag och två till från Sverige tog 
kontakt med Omar, berättar San-
dra. 

I oktober för ett och ett halvt år 
sedan åkte de ner till Frankrike och 
stannade en vecka. I Omars ateljé  
i hantverkarkvarteren vid Bastil-
jen i Paris, fick de en första intro-
duktion till ett gammalt, utdöende 
hantverk. 

– Han satte oss verkligen på prov, 
skrattar Sandra. Vi fick göra kuddar 
av tagel och våra fingrar blödde, 
men vi fick med oss en fin känsla 
och jag ville gå vidare. 

När de andra två med tiden slog 
in på andra spår, bestämde hon sig 
för att starta eget och försöka själv. 

– Men med stor hjälp av Omar, 
säger hon med värme i rösten. 

nästan dagligen  hörs de  
över skärm och telefon. I september 
förra året kom han och hälsade på. 
Sandra visar ett av arbetsredska-
pen, en ram av träreglar, stor som  
en 90-säng, som står uppställd på 
bockar. 

– Den här var Omar missnöjd 
med, den var inte tillräckligt stabil 
så den hjälpte han mig att förstärka. 

I kanterna sitter sylvassa piggar 
som hakar fast ett blivande mad-
rassvar; två lager av stadig bomulls-
canvas. Sandra sticker ner en lång 
knappnål. Med en tråd tar hon ut 
avståndet till nästa punkt och sätter 
ännu en nål. Snart är hela tyget 
översållat med stora gula knapp-
nålshuvuden. Där nålarna sitter 
ritar hon kryss och kryper sedan ner 
på golvet under ramen. Sittande 
ritar hon kryss även på det undre 
canvaslagret. De markerade punk-
terna visar var hon ska sy madras-
sens fästpunkter efter att ha fyllt 
varet med ull. Stygnen sys genom 
hela madrassen och i gropen som 
bildas när tråden dras åt, fäster hon 
pyskor, mjuka små tofsar, eller kläd-

Omar Oumansour är madrassmakare i tredje generationen. Sandra Ottersten 
är nybörjare. Bägge vill få oss att sova på ull istället för på plast och kemikalier. 

Tillsammans räddar de ett utdöende hantverk. 
Text Liv Blomberg  Foto Fredrik Jalhed

DRÖMMAR  
AV ULL
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»Texelullen filtar sig inte och  
kommer därför heller inte att 

klumpa ihop sig inne i madrassen.«

Ovan: Bonjour! 
Omar ger tips och 
råd över telefon. 

Sandra lägger ull på 
madrassvaret. Ett 

lager med 50 cm lös 
ull ger en 17 cm tjock 

madrass.
Tungt! En 90 cm 

madrass innehåller 
14 kg ull och en 180 
cm madrass 30 kg. 
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da knappar. Stygnens placering 
avgör hur hård madrassen blir sam-
tidigt som de håller ullen på plats. 

 – Jag frågar ofta Omar om var 
jag ska placera punkterna, säger 
Sandra som brukar använda mobil-
kameran för att visa honom hur hon 
gjort. Omar tittar från Paris, kom-
mer med tips och instruerar. 

– Han har en känsla för hur det 
ska vara. Ett slags omdöme som 
utvecklas med tiden och många tim-
mars arbete, säger Sandra. 

Omar själv är madrassmakare i 
tredje generationen. Familjen kom-
mer från Algeriet och hans farfar 
vandrade runt i städer och byar i 
början av 1900-talet och tillverkade 
madrasser hemma hos folk. 

– Madrassmakarna på den tiden 
hade med sig sina verktyg och stan-
nade till hos familjer som samlat in 
tillräckligt med ull för att kunna få 
en madrass tillverkad, berättar  
Sandra. 

Omars far lärde sig yrket och tog 
med sig det när han flyttade till 
Frankrike och lärde upp Omar som 
nu har över 40 års erfarenhet. 

– bonjour, säger Sandra glatt. 
Hon har ringt upp sin mentor. De 
småpratar en stund och Omar 
berättar att han är mycket nöjd  
med samarbetet Paris – Hovås. 

– Sandra är läraktig, inte lika 
snabb som jag ännu, men hon kom-
mer att bli, säger han övertygat och 
förklarar att det känns viktigt att 
föra yrket vidare. 

– Förut var det många som gjorde 
madrasser på det här sättet, men nu 
finns det bara en handfull kvar här  
i Frankrike. 

Han har stora förhoppningar om 
att Sandra ska sprida kunskaperna 
vidare. 

– Att sova på ull är det bästa för 
hälsan och miljön, säger han och 
vinkar »au revoir« från sitt vardags-
rum i Paris.   

sandra går ut  ur rummet. 
Under trappan står en jättelik, sten-
hård bal på 300 kg. 

– När jag öppnade den sist sköt 
ullen ut och lyfte hela trappan. Den 
har en enorm lyftkraft vilket gör den 
perfekt för madrasser, säger hon och 
väger upp drygt tio kilo som hon slä-
par upp till ullplysen, en grönskim-
rande maskin som hon köpt av en 
fransk madrassmakare redo för pen-
sion. Den suger in ullen i en tratt, 
drar den några varv mellan piggade 
skivor och spottar ut fibrerna, upp-
fluffade som lätta sommarmoln. 

Ullskyarna fördelar Sandra jämnt 
på canvasduken. Sedan hämtar hon 
ett nytt lass. Högre och högre tronar 
ullmassan. Femtio centimeter ger en 
17 centimeter tjock madrass. 

Ullen kommer från svenska texel-
får, en köttras vars fibrer inte läm-
par sig särskilt bra i spinnings- och 
stickningssammanhang. Däremot 
har de egenskaper som passar för 
madrasstillverkning. Ullen filtar sig 
inte och kommer därför heller inte 
att klumpa ihop sig inne i madras-
sen. Stråna är väldigt spänstiga  
och strävar emot det tryck som de 
utsätts för. 

– Det gör ullmadrassen tryck-
utjämnande. Den formar sig efter 
kroppen men bjuder också mot-
stånd mot tyngden. Och när man 
stigit upp strävar fibrerna uppåt och 
utåt vilket gör att madrassen behål-
ler formen, säger Sandra, lyrisk över 
ullens egenskaper. 

– En sådan här madrass kan du 
slänga ute i skogen och den kommer 
vara borta inom ett år, säger hon  
och fortsätter:

– I Sverige är vi vana vid Ikea.  
Men det går att komma bort från 
skum, plast och moderna resårmad-
rasser, fulla av metaller och kemi-
kalier. 

Att ull är smaskens för insekter 
som mal och pälsängrar, ser hon inte 
som en risk. När hon diskuterat det 

med Omar, har han aldrig hört talas 
om skadedjursattacker. 

Inte heller Johan Peterson på  
skadedjursbekämpningsföretaget 
Nomor, som jobbat 20 år inom 
branschen, har mött sådana i kom-
bination med ullmadrasser. Risken 
att de skulle ta sig in i ullstoppning-
en bedömer han som liten.  

– Det skulle i så fall vara om de 
kryper in vid tillverkningen, säger 
han och beskriver istället somliga av 
dagens avancerade madrasser som 
problematiska, de som är gjorda av 
flera olika material, eftersom de kan 
rymma många ställen för exempel-
vis vägglöss att gömma sig i. 

En ullätande larv som pälsängern 
trivs dessutom bäst om den får vara 
i fred. 

– Vilken tröja är det som angrips? 
Jo, det är den där som ligger oan-
vänd längst in i garderoben. Där 
kan de kalasa i fred, säger Johan 
Peterson och förklarar att ängrarna 
jagar efter protein. Så tipset blir helt 
enkelt att hålla rent i säng och gar-
derober och kanske göra en höst- 
och vårstädning ibland. 

– Det behövs inga bekämpnings-
medel, ängrarnas ägg faller av när 
man skakar ett plagg. Det räcker 
med att vädra och städa. Och mad-
rasser används hela tiden, så risken 
för angrepp är liten. 

sandra berättar  att hon råder 
sina kunder att vädra madrassen 
vid fuktigt väder för att utnyttja 
ullens förmåga till självrening. 

 – Öppna fönstret och låt madras-
sen ligga utan sängkläder, när det 
regnar ute. Då tar ullen upp fukt 
från luften och släpper ifrån sig den 
när det blir torrare igen och på det 
sättet renar den sig. 

Hon blir entusiastisk igen.
–  Min mission är att folk ska sluta 

sova på plast, bromerade flam-
skyddsmedel och metall och istället 
upptäcka hur gott de sover på ull.
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TAKKRONA
Principen som den här fjäderlätta tak-
kronan bygger på är en enda grundform 
som görs i olika storlekar. Delarna 
sätts sedan samman till en större hel-
het. Ordet »himmeli« kommer från Fin-
land där takkronorna traditionellt sett 
har gjorts av råghalm. Min version 
består av stadigt fjolårsgräs. 
 
DU BEHÖVER:
Sax
Stoppnål 
Sytråd
Gräs (sugrör, råghalm eller andra 
tunna, lätta rör fungerar också …)
Flytande lim

GÖR SÅ HÄR: 
Börja med att samla grässtrån. Titta 
efter de längsta stråna bland fjolårs-
gräset och klipp av dem så långt ner  
du kommer åt. Strået ska vara ihåligt 
och så pass brett att du utan problem 
kan få in en stoppnål i håligheten.  
Kapa av det där det smalnat av så 
mycket att stoppnålen inte längre  
kommer igenom. 

Lägg grässtråna i blöt om de är  
torra, en kvart i varmvatten blir bra. 
Torra strån spricker lätt när man klip-
per av dem, men de blir mer lätthanter-
liga i fuktigt tillstånd. 

Rensa stråna från löst sittande blad. 
Klipp bort alla gräsets leder (noder), 
alltså de lite tjockare punkterna på  
gräset, där det inte är ihåligt. Efteråt 
har du en knippa strån som är redo  
att bli en himmeli!  

Den här kronan bygger på en enda 
grundform som jag gjort i olika sto-
ra varianter. Varje grundform består 
av sexton längre bitar och åtta korta. 
En bra riktlinje är att göra de korta två 
tredjedelar så långa som de längre. 

För att få alla strån i rätt längd klip-
per jag »mått-strån« som jag mäter 
efter när jag klipper de andra (bild 1). 

 
Trä nålen med en armslängd sytråd 
och trä upp fyra långa strån på tråden. 
Knyt ihop trådens ändar så att de fyra 
stråna bildar en romb. Om nålen inte 
glider igenom smidigt kan du skaka lite 
på strået, upp och ner som en ketchup-
flaska, så brukar den gå igenom. Trä nu 
på två långa strån och fäst tråden vid 
rombens botten med en enkelknut (bild 
2). Fortsätt så tills din grundform har 
åtta armar (bild 3).

 

När tråden börjar ta slut skarvar du 
den på följande sätt: Ta av tråden från 
nålen, mät ut en ny trådlängd och knyt 
ihop den gamla tråden med den nya. 
 Trä på nålen igen och bygg vidare! 
Knuten på tråden kommer att gömmas 
inuti ett strå. 

 
Nu ska du trä nålen genom ett av strå-
na så att den kommer ut i glipan mel-
lan två strån, mitt på »armen«. Därpå är 
det dags att använda de korta stråna! 
Trä ett kort strå på nålen och fäst det 
på mitten av nästa arm (bild 4). Fort-
sätt tills du har använt alla korta strån 
och avsluta med en dubbelknut när du 
har fäst det sista strået. Nu har du en 
färdig grundform! 

 
Min himmeli består av fyra stora 
grundformer som hänger efter varan-
dra, och på den största är åtta små  
former fästa i hörnen. För att fästa ihop 
två former knyter du helt enkelt ihop 
dem med sytråd, gör en knut och klip-
per av ändarna. Spara några millimeter 
av änden dock! Den gömmer jag genom 
att stryka lite lim på stoppnålen och 
sedan med nålen peta in trådänden  
i ett grässtrå. Då limmas den fast där 
inne och döljs. 

 
Till sist dekorerade jag min takkro-
na med garnbollar. I framtiden vill jag 
prova eterneller eller kanske de vack-
ra japanska 5 yen-mynten, som har hål 
i mitten, och räknas som särskilt lycko-
bringande.

Lycka till! 

Himla härlig himmeli
I väntan på spirande vår kan torrt fjolårsgräs sätta sprätt på liv och skapande. 
Kerstin Neumüller har byggt en takkrona av gräs – inspirerad av den halmslöjd 
från vårt grannland i öster som kallas himmeli. Här berättar hon hur hon gjorde!
Text Kerstin Neumüller  Foto Ellinor Hall

SLÖJDA HEMMA
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Halm, gräs, sugrör. 
Takkronan görs av  

ihåliga strån. Samma 
grundform, men i flera 
olika storlekar, sätts 

ihop till en helhet.

1. 2.

4. 5.3.

6.



av  ordavjord.se     0585-241 37 

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

GLAD PÅSK!

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

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

LAMPORSKÅLAR

LJUSSTAKAR

KNIVAR

TRÄHANTVERK

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

TRÄKNOSAN’S 
HANTVERK & DESIGN
Ateljéadress: Boda 266 • 841  • Torpshammar

Tel: 073-9372351 
75 



Läsårsutbildningar 1-3 år
Slöjd & hantverk – form & kultur 

sömnad  väv  trä  smide

Sök senast 15 april  
www.saterglantan.se/ansokan

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



FYRA TEXTILA

UTBILDNINGAR

PÅ FORSA

FOLKHÖGSKOLA

GRUND
Design sömnad
Design väv

FÖRDJUPNING
Sömnad & formgivning
Väv & formgivning

regiongavleborg.se/forsa

DIGITAL  

UTSTÄLLNING

& KLÄDVISNING 

6–12 MAJ

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



DAGS ATT SÖKA TILL SOMMARENS 
OCH HÖSTENS KURSER!

SÖK TILL ESKILSTUNA 
FOLKHÖGSKOLA SENAST 
30 APRIL
eskilstunafolkhogskola.nu

info@gudrunsullbod      @gudrunsullbod
www.gudrunsullbod.com

Ashfords Spinnrockar, vävstolar, ull, kardmaskiner, 

Waldorfdockor. Vi har kursverksamhet hela året.

Lär dig mer om konst och föremål ur ett historiskt 

perspektiv i praktik och teori. Läs program och 

kurser på campus eller på distans!

• Textilvetenskap, grund och avancerad nivå

• Konstvetenskap, grund och avancerad nivå

• Kandidatprogram i kulturentreprenörskap

• Föremåls- och byggnadsantikvarieprogram

• Kurser i kulturvård och hållbar utveckling

Konstvetenskapliga institutionen – www.konstvet.uu.se



MAKTSPEL
Var tredje kvinna i världen utsätts  
för våld eller övergrepp under sin livstid. 
Det är aldrig hennes fel.  
Du kan vara med och stoppa våldet.   
Bli månadsgivare på kvinnatillkvinna.se

Läs mer på www.ostragreviefolkhogskola.com

Ansökan stänger 30/4

Textil – konst och design

Ansökningsprover ute nu!

Sök till

Träslöjd och smide, 1-2 år, heltid

Textilkurser, distans, halvtid

- Broderi  - Yllebroderi 

- Stickning - Textilt återbruk  

Information om ansökningstid och kursstart: 
regiongavleborg.se/vasterberg

Alla våra kurser  är avgiftsfria

Västerbergs folkhögskola

Inspireras på Västerberg



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

HEMSLÖJDEN I SKÅNE
Landskrona gamla stationshus 
Österleden 10

HEMSLÖJDEN I SKÅNE
hemslojdeniskane.se

butik, webbshop, utställningar & aktiviteter

öppet
tis–fre 11–16

lör 11–15

GÅ EN SLÖJDKURS I SKÅNE I SOMMAR!
STICKA FLÄTOR Ivar Asplund • KNUTKORGAR Göran Andersson

FOLKDRÄKTSSÖMNAD Maja Satz • YLLEBRODERI Eva Berg 
TÄLJ FÅGLAR BARN+VUXEN Frank Egholm • TREDIMENSIONELLT

BRODERI Hannah Streefkerk • PILFLÄTNING Steen H Madsen
SVARVNING Åke Landström • TRÄSLÖJD & TÄLJNING Anders Isgren 

KONSTVÄV Gunvor Johansson • KLYVA SPÅN  
& BÖJA SVEP Helena Åberg • FLAMSKVÄV Marianne Asp

foto: Tom
as K

arlsson

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

Sök Textilt Hantverk
på morafolkhogskola.se
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Nyutexaminerade modedesigners 
experimenterar med modets gränser 
och normer. I utställningen visas ett 
urval av kreationer, som har skapats 
inom ramen för den nordiska täv-
lingen Designers’ Nest. Teman och 
frågeställningar som lyfts fram i 
plagg och film är bland annat grän-
ser mellan mode och konst, makt 
och sociala relationer, gränsöver-
skridande identiteter, hållbarhet  
och återbruk.
www.waldemarsudde.se

Utställningen utgår från tanken att 
konsthantverk alltid är förbundet 
med de fyra elementen på ett eller 
annat sätt. Tolv nordiska konst-
hantverkare från Norge, Sverige, 
Sápmi, Finland, Island och Dan-
mark riktar uppmärksamheten mot 
de stora miljöfrågorna. En som del-
tar med fem verk är den samiska 
textilkonstnären Britta Marakatt-
Labba, vars arbeten ofta speglar 
den natur som hon omgärdas av och 
den natur som hon vill värna om. 
Verket Luossasjön som försvann 
handlar om Kiruna stad som måste 
flyttas och hur den satsningen slu-
kar fler och fler betesmarker, tvingar 
människor att rycka upp bopålarna 
och ger geografin ett annat uttryck. 
»Jag delar med mig av upplevelser, 
både vardagshändelser, politiska 
och samiska mytologiska berättel-
ser«, hälsar Britta Marakatt-Labba 
via konsthallen.

Utöver textila verk omfattar ut-
ställningen glas, keramik och organis-
ka material från växter och ljud.
www.varmdo.se /
gustavsbergskonsthall

– Pandemin tvingar oss alla att 
improvisera och tänka på tvärs.  
En möjlighet i mörkret blir att låta 
vårsalongen bli också en sommar-
salong, med förhoppning om en stor 
och frisk publik redo för denna folk-
fest, säger Liljevalchs chef Mårten 
Castenfors om den klassiska Vår-
salongen som fått skjutas fram.

Av 4 093 ansökningar har 158 
konstnärer valts ut som får visa 323 
verk. Liksom tidigare år är kvinnor-
na i majoritet bland de sökande. 
Medelåldern är 49 år men ålders-
spannet är stort. Det är 72 år mellan 
de yngsta, födda år 2000, och den 
äldsta, en 92-årig kvinna. Måleri är 
den dominerande tekniken, därefter 
kommer fotografi följt av skulptur 
och objekt i olika tekniker och mate-
rial såsom trä, garn och tråd. Näs-
tan hälften av de antagna bor i Stor-
stockholmsområdet, övriga deltaga-
re är spridda över Sverige från 
Råneå till Degeberga, från Köp-
stadsö till Mörbylånga. 
www.liljevalchs.se

Stockholm
Earth, Wind, Fire, 
Water
Nordiskt konst- 
hantverk
Gustavsbergs  
konsthall  
6 februari — 9 maj

Stockholm
Future Nordic  
Fashion
Experimentellt mode
Waldemarsudde  
24 april — 3 oktober

Stockholm
Vårsalongen
Svenska folket ställer ut
Liljevalchs
23 april — 
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När Textilmuseet är stängt, flyttar 
utställningen We Knit for Peace ut 
på stan. I totalt sex skyltfönster runt 
om i Borås stadskärna visas sticka-
de verk med budskap om fred. 

I höstas anordnade museet i sam-
arbete med Cirkus Cirkör, Borås 
Stadsteater och Hemslöjdskonsu-
lenterna i Västra Götaland ett stick-
upprop.  Allmänheten bjöds in till 
att sticka för fred. Totalt kom det in 
116 verk från hela landet samt Spa-
nien, USA, Argentina, Storbritan-
nien och Irland. Med anledning av 
rådande pandemi visas nu bidragen 
i Borås skyltfönster samt i en digital 
katalog. Uppropet som ligger till 
grund för utställningen är inspirerat 
av Cirkus Cirkörs föreställning 
Knitting Peace som tar avstamp i 
människors engagemang för att ska-
pa en bättre värld med hantverk 
som metod. Nycirkusföreställning-
en kommer sättas upp på Borås 
stadsteater nästa år, när pandemin 
förhoppningsvis är över. 
www.textilmuseet.se

Textilier har länge använts för att 
uttrycka politiska åsikter och väcka 
opinion. För arbetar- och rösträtts-
rörelserna vid förra sekelskiftet var 
slagkraftiga fanor en viktig del av 
agitationsarbetet. Senare, under den 
feministiska konstens genombrott 
på 1970-talet, togs bildväv, broderi 
och textiltryck i bruk för att skildra 
kvinnors villkor. Att använda texti-
la material blev ett ställningstagan-
de som uttryckte solidaritet med 
äldre generationers kvinnor och 
deras arbete i hem och fabriker. 
Idag intresserar sig återigen många 
konstnärer för den särskilda ladd-
ning som finns i det textila. Det väx-
ande intresset för att arbeta med 
händerna, med handfasta material 
och verktyg som nål och tråd, kan 
kanske också ses som typiskt för vår 
digitala epok. Så fort pandemiläget 
tillåter öppnar utställningen Det 
textila är politiskt. Den arrangeras 
med anledning av 100-årsjubileet 
av det första riksdagsvalet då kvin-
nor i Sverige fick rösta.  En stor 
blandning verk av konstnärer från 
olika generationer visas. Arbeten av 
sjutton svenska textilkonstnärer 
finns med och även tre utländska 
konstnärskap introduceras. 
Håll utkik för öppettider på:
www.riandesign.se

Det händer hela tiden konstiga saker 
heter vårens utställning med Kluster 
Konsthantverk på Västerbottens 
museum.

– Titeln rymmer både den konstnär-
liga processen, mötet med materialen 
och kan ses som en kommentar till kli-
matförändringarna, säger slöjdaren 
Jögge Sundqvist, en av gruppens fjor-
ton medlemmar. Själv kommer han att 
visa träskulpturer som ledsagas av dik-
ter. Men också verk av glas, keramik, 
textil och metall ställs ut på museet. 

– Det blir spretigt och brett! 
www.vbm.se

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

Borås
We knit for peace
Stickat i skylten
Skyltfönster i  
centrala Borås 
14 februari — 16 maj

Falkenberg
Textilkonst
Det textila är politiskt 
Rian Designmuseum 
När pandemin tillåter

Umeå
Det händer hela tiden 
konstiga saker
Västerbottniskt  
konsthantverk
Västerbottens museum 
25 april — 5 september
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Prenumerera  
på Hemslöjd!
hemslojd.se/prenumerera 
Välj mellan två prenumerations-
former.  
A: Tidningen Hemslöjd + digital 
läsning  
B: Digital läsning.

PRENUMERATIONSPRISER 2021:

TIDNINGEN

6 nr av tidningen + fri tillgång till 
alla artiklar på hemslojd.se  
Sverige: 1 år 498kr / 2 år 875 kr
Medlemmar i en hemslöjds- 
förening: 440 kr /770 kr
Studerande: 40 kr/770 kr
Europa: 745 kr /1355 kr
Övriga världen: 805 kr /1 475 kr

HEMSLÖJD DIGITAL

Fri tillgång till alla artiklar på 
hemslojd.se

49 kr/månad

UNDRAR DU NÅGOT ?

Kontakta kundtjänst!
Flowy Information AB 
Box 610  
832 23 Frösön
Tel 08-54 54 94 44
prenumerationer@ 

hemslojd.se

LOGGA IN:

För att kunna läsa Hemslöjd  
digitalt måste du skapa ett konto 
och en inloggning. Läs mer här: 
loggain. hemslojd.se 

Under fliken MIN SIDA  
på hemslojd.se 
kan du som har loggat in själv 
sköta prenumerationsärenden:

  Adressändra 
  Göra uppehåll eller tillfällig 

adressändring
  Anmäla utebliven tidning

VARMT VÄLKOMMEN  

SOM PRENUMERANT !

Vi besöker konstnären  
Diana Andersson  

i Taggatorpet utanför  
Delsbo i Hälsingland.  

Här vimlar det av djur –  
både i sten, kött och blod.  

FOTO: SARA MAC KEY

I NÄSTA NUMMER

Djur
Prisa människans bästa vän!  

Dags för slöjd som skäller, jamar,  
råmar och brölar. Voff. Ute 26 maj.





STICKA FÄRGGLATT I GRÅSKALA
Säga vad man vill, men visst är det snyggt 
med grått också! Vi har svängt ihop några 
sjukt snygga stickpaket för dig som vill 
sticka färgglada marknadsvantar i gråskala!

Supersnabba leveranser från Jokkmokk!
Beställ på shop.stoorstalka.com

”Otroligt fina vantar och bra skrivna mönster 
som är lätta att följa.”
Annette i Trelleborg

”Underbara garner, vackra mönster, snabb 
service och leverans, och personliga 
hälsningar som värmer!”
Åsa i Västerås
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