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»Är inte slöjd ett sätt att 
hantera världen? Som att 

göra ljusstakar av konserv-
burkar och betong som inte 

katterna kan välta?«
Möt konstnären Diana  
Andersson – bland djur,  

madonnor och dödskallar.
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Vågat vikingamode
Allt du kan göra av grävling

Silkeslarvens nya jobb
Läder — farligt eller ofarligt?
Att bygga vingar för pengarna

Gammelfårets comeback
Tova ditt husdjur!

Djur



AngoraGarnet är producent och försäljare av 
materialsatser, ullgarn och angoragarn, 

för BOHUS STICKNING 
och egen design; Silfverberg Design

www.angoragarnet.com •  +46 (0)526 145 91 • +46 (0)70 262 51 49
www.skattkistan.com • Skolgatan 7, Strömstad, Sverige

Strömstad 
1-6 september 2021

Bohusfestivalen är en hyllning till 
ullen, hantverket och framför allt 
Bohus Stickning.

Vi ska fylla Strömstad 
med hantverk!

För mer info och anmälan: www.bohusfestivalen.se

• Utställningar 
• Föreläsningar 
• Workshops 
• Filmvisningar
...och mycket mer



Tacka bina 
för maten!

Läs mer och engagera dig på raddabina.nu

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela 
ekosystemet. Men en tredjedel av våra vilda biarter är 

på väg att försvinna. De hotas av bland annat matbrist, 
bekämpningsmedel och klimatförändringar.

Du kan vara med och göra en viktig insats för bina! 

Stöd vårt arbete för vilda 
bin och den biologiska 
mångfalden med en gåva. 
Swisha 901 2014



Djur
Det tassar, klapprar och nosas.
Det brölar, jamar och bräker.
Vad har människans bästa vän

i slöjden att göra?
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– Om krisen kommer, säger Jirka  
Bärnlund Fors, är allmogefår som gjorda  
för att klara sig under kärva förhållanden. 

Själv har han Roslagsfår på sin gård  
i smålandsskogen. Just de här är  

bara några dagar gamla.
FOTO: FREDRIK JALHED



SLÖJDSOMMAR
Kom och hälsa på hos Hemslöjden i Östergötland. Vi äger och förvaltar ett 

unikt kulturkvarter på Storgatan i centrala Linköping. I vår butik och galleri hittar 
du hållbara produkter, lokal slöjd och konsthantverk. I det röda slöjdmagasinet 
på innergården, anordnas kurser och sommartid kan du slå dig ner och njuta 

av stans bästa fika på den vackra innergården. En oas mitt i stan.

VARMT VÄLKOMMEN !

HEMSLÖJDEN I ÖSTERGÖTLAND STORGATAN 41 LINKÖPING        

MADE IN ÖSTERGÖTLAND 
HANDLA HEMSLÖJD HEMIFRÅN I VÅR WEBBSHOP: OSTGOTAHEMSLOJD.SE

LÄS MER OM AKTUELLA KURSER OCH UTSTÄLLNINGAR PÅ 
WWW.HEMSLOJDENIOSTERGOTLAND.SE
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MEDARBETARE

gunilla kindstrand 
… är journalist och bor i Hälsingland där 
hon varit chefredaktör och kulturchef för 
en rad tidningar. Hon har också haft  
flera styrelseuppdrag, bland annat hos  
Sveriges Radio och Konstnärsnämnden. 

I det här numret besöker hon skulptö-
ren Diana Andersson i hennes hem och 
verkstad i Delsbo. 

Själv broderar och stickar Gunilla 
Kindstrand gärna vintertid. På som-
rarna tar byggen, målning och träd-
gård vid.

Nyligen valdes hon in i Hemslöjds 
styrelse.  

– Det är ett litet och spännande  
mediehus med en stor potential i fram-
tiden, eftersom vi lever i en tid när det 
handgjorda och själva görandet till-
erkänns ett allt större värde.
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HAR DU FRÅGOR om  
din prenumeration?  
Se mer info på sid 74.

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

annonser
Åsa Sommar, Adviser   
Tel 0705-08 77 73
asa@adviser.se
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Trydells tryckeri, Laholm
issn 0345-4649

omslag
Diana Andersson,  
konstnär.   
Foto: Sara Mac Key

Vinnare av  
Svenska  
Publishingpriset  
2020. Utnämnd  
till Årets  
tidskrift  
2019. 

nadja hallström 
… blev fotograf bland annat för att  
hon insåg att det verkligen går att 
påverka med bilder. Ta till exempel  
det fotoprojekt i USA som hon arbetat 
med i ett par år, med hopp om att rikta 
ljus mot landets hotade vildhästar. 

– De vilt levande hästarna hotas  
av kommersiella intressen och har det 
senaste seklet minskat från en miljon 
till 85 000 och blir fortsatt allt färre, 
berättar hon. Målet är att så småning-
om ge ut en bok på temat. 

Till det här numret fick hon istället 
fota småskalig garvning, en ny erfa-
renhet. 

För egen del blir det annars inte så 
mycket hantverk även om hon och en 
vän nyligen klädde om en stol.

– Det var jättekul!

tommie jönsson 
… är journalist och radioproducent  
och har gjort program som Loppmark-
nadsarkeologerna. I det här numret skri-
ver han om tv-tranan, den snidade fågel 
som elever fick göra i skolslöjden under 
1950-, 60- och 70-talen och sedan tog 
hem och placerade på teveapparaten.

–  Jag har snöat in på »det loppiga 
kulturarvet«, det vill säga lågstatus- 
prylar från efterkrigstiden som man  
ofta hittar på loppisar. 

Han påstår sig vara »ganska ohän-
dig« men täljde nyligen en träplugg  
för att ersätta en borttappad del på ett 
mixerstativ. 

– Annars har jag två påbörjade furu-
fåglar i arbetsrummet som jag småtäljer 
på när jag tvingas vara med på ett pan-
demisäkrat zoom-möte…



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

info@gudrunsullbod      @gudrunsullbod
www.gudrunsullbod.com

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

Waldorfdockor. Vi har kursverksamhet hela året.

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

jag försökte läsa  på om 
schampo och balsam för ett tag 
sedan men blev inte mycket klokare. 
Det var svårt att skilja fakta från 
försäljningstrick och personliga 
övertygelser. Ändå kände jag mig 
nöjd efteråt.

Schampo, stod det, reser de fjäll 
som ligger som tegelpannor längs 
hårstråna och löser sedan upp smuts 
som fastnat kring flagorna. Efteråt 
gör balsam det motsatta: lägger 
tegelplattorna på plats igen, slätar 
ut, jämnar till. 

Att vi påminner om får hade jag 
inte tänkt på innan.

 
man behöver inte  vara 
många dagar i slöjdvärlden innan 
man får höra om fårens epidermis-
fjäll. De är ullens välsignelse och 
förbannelse. Fjällens förmåga att 
haka i varandra är det som gör att 
en ylletröja kan krympa till ett 
dockplagg med pansarkänsla om 
den råkar kastas med i ett energiskt 
tvättprogram. Å andra sidan får 
samma egenskaper den som vill 
våttova att glatt plocka fram såpa-
flaskan för att avsiktligt påverka 
fjällen till resning, så att fibrerna 
kan kroka i varandra riktigt 
ordentligt när de gnuggas ihop. Att 
sedan ull och ull är olika, är en 
annan historia. Somlig går att tova, 
annan inte.  

för ett antal år sedan inter-
vjuade jag en gammal kinesisk pen-
selmakare just om djurhårs egen-
skaper. Han pratade om hur penslar 
av fårull respektive vessle- och 
varghår beter sig när de används. 
Vissa sorters fårstrån, förklarade 
Sheng Song Bai, passar bra för den 
som vill måla flödigt, »tänk dig stora 
ord eller långa linjer«. Vesslans sty-
va hår föreslog han istället till petigt 
detaljmåleri och uttryckte samtidigt 
en oro för penselmakandes framtid, 
eftersom han inte såg rätt dos av 
tålamod hos dagens ungdom. 
Sådant krävs, sa han, om man vill 
göra en riktigt bra pensel.

Letar man efter hår i slöjden hit-
tar man det överallt. Tagel i madras-
ser och möbler. Svinborstsömmar  
i skor med medeltidskänsla, gräv-
lingsborst i rakborstar. Och så har  
vi ullen. Så klart. I det här numret 
fördjupar vi oss lite extra i allmoge-
fårens ofta förbisedda strån.  

 
jag tänker på  ull igen. Knap-
past någon höjer väl på ögonbrynen 
inför en ylletröja. Men den som 
stickat in varma hår från sin katt 
eller hund i vintervantarna, kan för-
vänta sig både ett och annat skep-
tiskt ögonkast. Också Våmhus  
stolthet, de exklusiva hårarbetena 
av människohår, delar folk i för  
och emot, precis som tandborstar  

Får och människor
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av svinborst. Jag fick en sådan av  
en kollega en gång, mest på skoj.  
Då kände också jag viss skepsis.

Tydligen är det så med hår.
Det är laddad materia. 
 

sådant här kan man tänka på 
under arbetet med ett temanummer 
kallat Djur. 

Du har det i din hand. Håll till 
godo – och fin sommar!

 
Malin Vessby, 
chefredaktör
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en folkdräkt gjord av trä – går  
det? Träingenjören Stina Gunnarsson  
och dräktsömnadsstudenten Carolina  
Dahlberg prövade.

– Från början hade jag bara tänkt 
testa att göra ett Skedevilivstycke i 
kork, men kom aldrig till skott. Men 
när Carolina gjorde praktik hos mig 
och vi slog ihop våra kunskaper  
insåg vi att, shit, det kanske går att 
göra en hel folkdräkt! Det blev en 
chans att verkligen utmana träet 
och väcka intresse för det, berättar 
Stina Gunnarsson.  

HEMSLÖJD 
TIPSAR

Nyheter från hem-
slöjdsvärlden, 

hantverksområdet 
och formfronten.

Redaktör
Rasmus  

Panagiotis 
Columbus

rasmus. 
columbus

@hemslojd.se
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I fyra veckor experimenterade 
de sig fram. Använde kork, det 
cellulosabaserade tyget tencel, 
pappersgarn, näver, björkplywood, 
björkrot och bärnsten.

– Sista veckan föll allt på plats. 
Och den funkar faktiskt bra att ha  
på sig, materialen kommer verk- 
ligen till sin rätt. Tencelen i särken 
och kjolen är mjuk och skön mot 
kroppen och den styvare korken i 
livstycket ger en precis rätt hållning. 
Och träskorna, ja, de är som träskor 
alltid är!

TRÄSMAK

Klädd i trä- 
material, bland 

annat näver,  
plywood och 

björkrot.
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vilket slags konsthantverk går att göra med galgar som utgångs- 
punkt? En hel del visade det sig när plattformen Dotdotdot bjöd in 45 konst- 
närer att tolka denna viktiga men ofta förbisedda trotjänare i garderoben.

»Vår utgångspunkt var att göra konsthantverk mer tillgängligt både i 
tanke och plånbok«, hälsar kollektivet bakom Dotdotdot. »Där kom idén 
om galgen, ett superindustrialiserat objekt, ofta framtaget för att bli så billigt  
och enkelt som möjligt, här omtolkat och uppvärderat till något bortom dess 
funktionella rötter.«

Utställningen Hang in there visades på Handarbetets vänner i april.
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ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

KANEL
Eller varför inte finmalet kaffe, gurkmeja eller paprikapulver? 
De flesta kryddor fungerar fint till färgsättning av utsmyck- 
ningar i trä eller ben, även om albark var vanligast förr i tiden. 
Tekniken, som kallas »kolrosning« och ofta har använts i 
samisk slöjd, går ut på att med knivspetsen skära ut ett fint 
mönster i till exempel en träslev och sedan gnugga in pulvret 
så att det fastnar i skårorna. Därefter förseglas det hela med 
exempelvis linolja. 

Precis som en tatuering – fast för din slev!

... år. Så gammal tros korgen vara som du just  
nu vilar ögonen på, vilket skulle göra den äldst i  
världen. Den upptäcktes av israeliska arkeologer  
i en av Muraba’at -grottorna på Västbanken  
i våras, där den stått helt komplett – med lock  
och allt – sedan yngre stenåldern.

– Vi vet ännu inte vilken växt som den flätats 
av. Men vi kan se att den är tillverkad av två 
personer och att en av dem var vänsterhänt, 
säger arkeologen Haim Cohen till Jerusalem 
Post.

Häng 
i gäng
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1. Varför kan man läsa tusen 
artiklar om smittspridning – 
men det är först när du virkar 
R-talet som det faktiskt blir 
begripligt?

– Jag tror att det är det visuella 
som gör det. R-talet kan visas som 
en exponentiell kurva – något vi 
alla har sett en graf över någon 
gång, men inte riktigt greppar. 
Men visar du upp det hela på ett 
märkligt, färgstarkt och ganska 
vackert sätt, som dessutom är tak-
tilt – det är mjukt och går att hålla  
i – så triggar det vår fantasi. Och 
man kan ta till sig det på ett myck-
et mer avslappnat sätt än när man 
läser om det eller lyssnar på en 
föreläsning.

3 frågor till ...
Kathrine Frey Frøslie, den norska statistiker och bloggare som med 
hjälp av stickade corona-ponchos och smittspridningsvirkning gör svår 
statistik lättförståelig.

– Jag har en stark relation till hemslöjd från 
släkten. Mormor vävde och sydde sin egen 
Västerbottensdräkt. Och morfar, som var 
bagare, började snickra och göra väldigt 
fina brödaskar som pensionär. Jag är så 
tacksam för att jag fick vara med i vävstu-
gan och snicken med dem som liten. Nu på 
senare tid har jag börjat följa massa konton 
på Instagram från yngre människor – textil-
konstnärer, keramiker, folk som rakt av täl-
jer – och jag blir väldigt inspirerad av att se 
dem ta de här väldigt analoga hantverken 
vidare. Min mormor skulle ha blivit glad åt 
att det fortfarande finns folk som väver och 
gör lapptäcken. Slöjd är något jag beundrar, 
men även om jag själv syr mycket och håller  
på är jag alldeles för slarvig för att göra något  
som skulle kunna falla in i den kategorin.

Poddaren, programledaren och 
bloggaren BRITA ZACKARI är, 
bland mycket annat, aktuell med andra 
säsongen av »Hjälp, vi har köpt en 
bondgård!« på SVT tillsammans med 
sin man Kalle Zackari Wahlström och 
deras barn.

Vad är 
hemslöjd  
för dig?
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2. Varför har vi inte sett 
vetenskap presenterad på det 
här viset förut?

– När jag kom på det här höll jag 
det först superhemligt, för jag var 
rädd att någon skulle sno den här 
briljanta idén. Men sen insåg jag 
att ingen kommer göra det – det 
tar ju alldeles för lång tid! Och det 
kräver att du är kreativ både i 
vetenskap och kommunikation. 
Det mesta gör jag på min fritid, 
min familj blir tokig på mig, för 
varje gång jag blir klar med något i 
tv-soffan måste de pausa filmen 
för att jag ska fota det.
3. Finns det något som inte kan 
förklaras med stickning?

– Nej!

Kathrine Frey Frøslies 
poncho visar hur många som 

skulle behöva vaccineras 
mot covid-19 för att 

flockimmunitet ska uppstå. 
Sedan hon stickade den  

har tyvärr nya studier visat 
att sjukdomen är mer  

smittsam än så.
T.h: Virkade R-tal.
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COTTAGECORE
En trend, en hashtag, en livsstil. 
När covid-19 lamslog världen 
förra året väckte pandemin och 
isoleringen en längtan efter något 
gammalt, autentiskt och enklare 
hos många, främst yngre, storstads- 
bor. En romantisk bild av livet på 
landet, präglad av handarbete, flätor  
i håret och viktorianska blusar.  

Termen cottagecore har funnits  
i några år, men under 2020 explode- 
rade den. På den digitala platt- 
formen Tumblr ökade antalet 
likes på cottagecore-inlägg med 
500 procent och människor som 
delar med sig av sitt lantliv fick 
plötsligt tusentals nya följare, 
rapporterar BBC.

Även i Sverige har rapporter 
om flykten från storstan varit 
många. Kommer det hålla i sig 
även när pandemin har stillnat?

»Jag hoppas att andra  
unga människor också ska få 
möjligheten att rädda miljön 

med sina händer. Ju fler skräp- 
entreprenörer vi har, desto renare 

kommer vår miljö att bli.«
Nigerianska Adejoki Lasisi stördes av alla engångsvattenpåsar som  
skräpade ner hennes hemstad Ibadan. Så hon började väva med dem  

i traditionell Yorùbá-teknik. Nu, berättar hon för Al Jazeera, har hon startat  
ett företag för att inspirera fler att göra samma sak. 

... meter. Så lång är smörkniven som Astrid 
Karabová Bäckström gjort och som hela som-
maren kommer hänga på Virserums konsthall. 
    – Jag har alltid intalat mig att jag »inte kan 
slöjda«, så det blev en utmaning av min syn på 
både mig själv och hantverket. Smörkniven är 
det första många får lära sig i slöjden och den 
följer en på resan genom livet. Och det finns 
något vackert i den enkla formen, berättar hon.
Projektet har gett Astrid mersmak. Eller 
träsmak, som hon säger.
    – Slöjd är ju trots allt jätteroligt!
    Rekordet för världens största smörkniv sattes  
2013 av Claes Blixt – även den 2,5 meter lång. 

... kronor extra. Det föreslår regeringen i sin vårbudget för 2021  
att Nämnden för hemslöjdsfrågor ska få. Syftet med extrapengarna 

är att mildra de ekonomiska konsekvenserna som pandemin  
har fått för slöjdare och kulturhantverkare.
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… PANOS MAMAKOS,  
nybliven gesäll i träbildhuggar-
yrket! Grattis, hur känns det?

–  Tack! Å ena sidan har jag 
under de här åren insett att det 
är nästan omöjligt att lyckas leva 
på hantverk, så jag vet inte om 
gesällbrevet kommer att hjälpa. 
Men å andra sidan är det här ett 
bevis på att jag har gjort ett bra 
jobb hittills. Det är en titel som 
ingen kan ta ifrån mig – och det 
känns bra.

HALLÅ DÄR …
sommarnöje, så man blir inspirerad 
så fort man sätter foten här. Att 
sedan jobba med att återskapa 
orangeriet, baserat på teckningar 
från 1770-talet tillsammans med 
timmermän och finsnickare – det  
är ju helt fantastiskt.
Vad ska du göra nu?

– Ingen vill ju anställa en träbild- 
huggare, så jag ska starta eget 
företag och göra mitt bästa för att  
få det att rulla. Men för första gången  
i livet känner jag att jag är i synk 
med samtiden – det sägs ju att den 
industriella revolutionen har gått 
varvet runt, att det inte längre är 
snabbt och billigt, utan hantverk 
och hållbarhet som är i ropet nu. 
Det ger mig hopp!
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Vi bad träbildhuggaren Panos om  
hans bästa tips – här kommer det:

»Våga! Skaffa ett träblock, visualisera vad  
du vill göra och börja avlägsna material.  

Rita nya guidelinjer i takt med att trästycket 
minskar. Du behöver inte känna dig säker  
på vad du gör – resultatet kan komma att 
överraska dig! Jag tror att det finns i vår  

natur att ge form åt olika föremål.«

känns bra.
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Du kommer ursprungligen från 
Grekland. Hur hamnade du på 
Gunnebo slott, återskapandes 
1700-talssniderier?

– Jag har alltid gillat konst och hant- 
verk, men aldrig riktigt hållit på med det.  
2006 flyttade jag till Sverige. Det var 
kärleken som förde mig hit och jag blev  
kvar. Jobbade som byggarbetare i fle-
ra år, men tröttnade så småningom på 
storstan. Det var då mitt ex tipsade mig  
om träbildhuggarutbildningen i Tibro. 
Direkt efter den hamnade jag här på 
Gunnebo.

Hur har det varit att job-
ba med restaureringen av 

Gunnebo slott?
– Som en dröm! Hela stället  

är byggt och designat som ett 

»Flygskammen  
kom först. Nu är det  

klädskammen.«
Så sa modedesignern Josephine Bergqvist i Vetenskapens värld  

i slutet av mars. Programmet handlade om hur gamla kläder kan omvandlas 
till en pappersmasselik substans för att sedan bli tyg på nytt.

PÅ GÅNG
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LAPPAT 
MODE

En klänning i lappteknik av 
tvättrådsetiketter – det var  
ett av Beckmansstudenten 

Ronja Bergs bidrag till 
Stockholm Fashion Week,  
där modestudenterna fått  
i uppdrag att tolka inter- 

nationella modevarumärken. 
Inspirationen hämtade hon 

från sin uppväxt i Dala-Järna.
– Klänningen är starkt 

sammankopplad med de 
textila hantverkstekniker som 

kvinnorna i släkten ägnat 
sig åt. Spillbitar som alltid 
sparats för att användas  

i ett lapptäcke längre fram, 
och urvuxna kläder som 

passats mellan gårdarna.  
Den mentaliteten ville jag 
både förmedla och befinna 

mig i under arbetet, att  
ta tillvara det jag hade  

omkring mig, säger hon  
i ett pressmeddelande.

Klänningen av  
tvättrådsetiketter  

visades på  
Stockholm Fashion 

Week.
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Reaktioner
Tack alla som skriver till redaktionen. Här publicerar vi ett urval  
av breven. Fortsätt gärna att höra av er om allt som rör Hemslöjd. 
Denna gång lottar vi ut det fina teknikhäftet Brodera retro från  
Hemslöjdens förlag. Skriv till : Hemslöjd, Åsögatan 122,  
116 24 Stockholm eller redaktionen@hemslojd.se

Hej Malin, 
Idag tänkte jag på en sak som 
har med Hemslöjd att göra. 
Jag och min mamma har ofta 
svårt att hitta saker att tala 
om och samtalen blir sällan 
nära. Dessutom lever vi väl-
digt olika liv, så berörings-
punkterna blir allt färre. Men 
så var jag plötsligt tvungen 
att repa upp en del av den 
Islandströja som jag stickar 
och ringde till mamma för råd. 
Och plötsligt kunde vi tala 
nära och förtroligt! Plötsligt 
fanns det något som vi kunde 
mötas kring, där hennes kun-
skaper är minst lika up-to-
date som mina, där hon var-
ken känner sig förbisprungen 
av mig eller samtiden. Det 
slog mig plötsligt att hantver-
ket är något som förenar över 
generationsgränser. Tekniker 
och material består, oberoen-
de av tidsanda. Att sticka tar 
lika lång tid idag som det 
gjorde förr. Problemen och 
möjligheterna är desamma. 
Mamma citerade till och med 
sin egen mamma, när hon 
svarade på någon av mina 
stickningsfrågor. 

Kanske kunde ni skriva om 
det någon gång? Om slöjden 
som en förenande länk mel-
lan människor och genera-
tioner? 
Karin

 
HEMSLÖJD SVARAR: 
Hej Karin!  
Ja, vilken bra artikelidé: Att 
det i en tid när förändrings-

Hej Malin! 
Nyligen fick jag ett brev från 
Hemslöjd med ett välkomst-
erbjudande och texten »Det 
vore fantastiskt om du kom 
tillbaka!«

Jag skulle gärna prenume-
rera igen för jag tycker verkli-
gen att tidningen har fantas-
tiska teman, enastående 
hantverkare och spännande 
hantverk och det var därför 
jag prenumererade på tid-
ningen i många år, för att i tid-
ningen kunna titta på allt det-
ta. MEN i varje nummer har 
jag känt irritation och frustra-
tion över hur ni låst er i en 
form där bilderna i de flesta 
reportage klumpas ihop till en 
otydlig massa. Det är helt 
enkelt svårt att se hantverken 
ni skriver om. Till slut fick jag 
nog och slutade prenumerera 
för ca ett år sedan.

Uppslagen »På gång« och 
»Till saken« är visuella, men 
jag skickar med ett foto över 
uppslaget på sid 52 i Nr 4 / 
2019 som fick mej att ge upp. 
Jag älskar Märta M-F men 
vad föreställer bilden... är  
det 3 foton? Eller 5 foton? Nej, 
det är 4. Så här var det i varje 
nummer med hantverk som 
inte kom till sin rätt och det 
gjorde mej också ledsen.

Att låsa sig i en form som 
inte fungerar är lika illa, oav-
sett om det är ett bruksföre-
mål eller tidningslayout.

Om ni har förändrat bildbe-
rättandet kommer jag gärna 
tillbaka som prenumerant, 

men till dess vill jag helst 
avstå. 
Varma ulliga hälsningar  
Åsa

 
HEMSLÖJD SVARAR: 
Hej Åsa! 
Tack för brev och kritik.  
Det är tråkigt att vår form har 
fått dig att ge upp. Samtidigt 
är det ju med formgivning 
som med all kommunikation 
som riktar sig till många: den 
kommer ofelbart att landa  
olika. Talande nog är just det 
reportage som du tar upp 
(från Märta Måås-Fjetter-
ströms ateljé i Båstad) ett 
exempel på hur åsikter går 
isär. Vi har fått ytterligare 
brev om exakt det jobbet 
– som istället varit lyckligt 
upprymda. Men jag tar med 
mig dina tankar till ett redak-
tionsmöte för diskussion – vi 
skruvar ju alltid på både form 
och texter. Och så hoppas jag 
att du kommer tillbaka som 
prenumerant vid tillfälle. 
Varm ullighet också till dig! 
Malin

 
Hej Malin! 
Vill sända alla er på Hemslöjd 
mina varmaste hälsningar 
och tack för en jättefin tid-
ning! Jag har läst varje num-
mer sedan 20-årsåldern och 
har med nöje tagit del av 
resan som dåvarande Tid-
skriften Hemslöjden gav sig 
ut på. Det är roligt att se hur 
tidningen utvecklats från en 
tidning för redan frälsta slöj-

takten är hög, det mesta ska 
gå fort och glappen mellan 
världar lätt blir stora, finns  
en extraordinär kontinuitet  
i slöjd och hantverk. Ju mer 
jag tänker på det, desto ange-
lägnare känns det. 

Jag ska hålla ögonen  
öppna efter fler berättelser: 
Om hantverket som förenan-
de kraft, stickningen som 
brygga mellan människor, 
långsamhet som egenvärde 
och kontinuitet som något 
idag rätt ovanligt.

Hur gick det sen med 
Islandströjan? 
Malin

 
Hej! 
Läste Ivar Andersens artikel  
i senaste Hemslöjd om kors-
stenar i Armenien. Ville bara 
meddela att här i Gävle finns 
en korssten vid Trefaldig-
hetskyrkan. Stenen kom tydli-
gen hit som tack för bistånd 
efter den stora jordbävningen 
i Armenien 1988. 
Med vänliga hälsningar! 
Anne Hasselgren

 
HEMSLÖJD SVARAR:  

Hej Anna! 
Tack för toppeninformation 
– och coronaanpassat 
utflyktstips. Ivar skriver ju 
att stenarna finns utspridda 
över världen, och här har  
vi ett första exempel från  
Sverige. Nu vet jag var jag 
ska stanna till nästa gång 
jag är i Gävle! 
Malin 

PÅ GÅNG
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i klassrummet redan finns 
med. 
Tack för pepp att agera! 
Malin

  

 
 
 
 
 
 
Hej! 
Folkdräkterna förändras hela 
tiden. I början av 1920-talet 
började man tillverka sticka-
de kjolar till Moradräkten. 
Anledningen var att de tradi-
tionella, plisserade yllekjolar-
na blev svåra att producera 
när en plisseringsmaskin 
gick sönder, försvann eller...? 
Länge stickades kjolarna av 
en kvinna i Mora och med 
tiden lämnade hon kunskap 
och stickmaskin vidare. Det 
gick bra till för ca 2 år sedan, 
men då slutade stickmaski-
nen att fungera. Nu har Mora 
Hemslöjdens Vänner engage-
rat sig i frågan och planerar 
att dokumentera de stickade 
kjolarna. Stickmaskinen är en 
Persson 30264, 9/80. Den 
ska klara slätstickade och 
patentstickade stycken om 
125 cm färdig bredd. Nu för-
söker vi hitta en fungerande 
stickmaskin alternativt 
någon som kan reparera den 
befintliga – eller vet något om 
reservdelar. I första hand 
söker vi en stickmaskin och i 
andra hand kunskap som kan 
vara till hjälp för fortsatt 
stickande av kjolar till Mora-
dräkten. De vore fantastiskt 
om Hemslöjd kunde göra en 
efterlysning. 
Mora Hemslöjdens vänner 

dare till en tidning med hela 
världen som inspirationskälla 
och som vrider och vränger 
på vad slöjd kan vara, upple-
vas som och kännas. Repor-
tagen tar mig med på svind-
lande resor i historien, till 
hängivna slöjdares fantasi 
och till de mest fantastiska 
projekt som inte skulle fått 
synas utan er. Ibland upp-
lever jag som läsare att jag 
nästan får vara med på redak-
tionens kontor, som i nr 
5/2020, när ni beskrev hur ni 
hade funderat över om om-
slaget skulle förses med tex-
ten Slöjdhem istället för 
Hemslöjd. Det personliga till-
talet tycker jag är härligt och 
det liksom känns mellan 
raderna att ni med kreativitet 
och lust tar er an varje num-
mer och tema.

Heja er, jag ska med nöje 
följa Hemslöjd in i nästa  
årtionde! 
Glada slöjdhälsningar 
Hanna 

 
HEMSLÖJD SVARAR: 
Hej Hanna! 
Glada svarshälsningar från 
mig. 

Du kommenterar teman 
och kreativitet (tack!). De två 
har ofta visat sig hänga ihop 
för oss, inte minst som ett 
sätt att mota bekvämlighet  
i grind och stoppa tvärsäkra 
tankar på vad slöjd är, bety-
der eller har. Ta Försvar och 
Sport för något år sedan till 
exempel, teman till synes 
långt från slöjdens kärna. 
Men inte då, när vi började 
leta. När vi rekade till Försvar 
till exempel berättade en pen-
sionerad överste att det vid 
uppehåll vid fronten under 
finska fortsättningskriget 
täljdes och smiddes så myck-

HEMSLÖJD SVARAR: 
Hej Mora Hemslöjdens vänner! 
Ni kan mycket möjligt ha vänt 
er till rätt ställe: Hemslöjds 
läsekrets kan det mesta! Nu 
hoppas vi att någon som ser 
det här kan hjälpa er. Jag ber 
dem i så fall att mejla till 
lubeck.karin@gmail.com.
Hoppas att det löser sig! 
Malin

 
Från Instagram efter att nr 
2/2021 kommit ut:

»Har inte hunnit läsa, men 
den ligger på bordet och den 
luktar ju så gott!!! Hur kan en 
tidning lukta gott?!?!« 

»Kom i brevlådan idag –  
En undran bara – varför luktar 
den så illa?« 

  
HEMSLÖJD SVARAR: 
Hej Anja och Fia! 
Förklaringen till att förra num-
ret luktade så mycket är att det 
kom plastat till er prenume-
ranter. Vi försöker ju undvika 
plastomslag av miljöskäl. Men 
utan plast hinner den nytryck-
ta tidningen också »lukta av 
sig« innan den når fram.  Att 
tidningen då och då kommer 
med omslag – vilket vi alltså 
egentligen är emot! – beror  
på att det då följer med en 
reklambilaga. Utöver prenu-
merationsavgifter är annon-
ser/reklam det som finansie-
rar produktionen av Hemslöjd. 
Vi får exempelvis inget tid-
skriftsstöd. För tillfället är nya 
annonser viktigare än någon-
sin för oss, eftersom pande-
min gjort att annonsmarkna-
den slagit i botten och att vi 
därför – precis som många 
andra – fått det väldigt knack-
igt. Tänk gärna på det om du är 
eller känner en potentiell 
annonsör! 
Allt gott, Malin

et – bland annat av skrot från 
nedskjutna stridsflygplan – 
att perioden i efterhand kall-
lats för »hemslöjdsskedet«. 

Just det rymdes emellertid 
inte i tidningen. Så är det med 
en hel del av det som vi trillar 
över. För att ta tillvara fynd 
och funderingar som inte 
kommit i tryck diskuterar vi nu 
därför att starta en podd. Håll 
öronen öppna! 
Malin

 
Hej!  
Jag läser och älskar er tid-
ning, och allt skapande med 
händer och hjärta. 

Såg en insändare i Syd-
svenskan idag om att ersätta 
skolslöjden med privatekono-
mi och kände att det kanske 
är intressant för er att svara 
på den? Vet att ni har skrivit 
lite om vikten av slöjd i sko-
lan. Jag blev sjukt provocerad 
av insändaren. 
Ha en fin dag och helg!  
Filippa

 
HEMSLÖJD SVARAR: 
Hej Filippa! 
Provocerande var ordet. Extra 
ilsken blir jag av att skriben-
terna inte ens bemödat sig 
om att förklara varför just 
slöjden är det skolämne som 
bör strykas från schemat. 
Underbyggda argument är det 
minsta man kan begära – men 
de lyser ofta med sin frånvaro 
när skolslöjden kritiseras. 
Minnesbilder från en egen 
skoltid styr resonemang sna-
rare än färsk forskning. I just 
det här specifika debattinläg-
get (Sydsvenskan 15/1) borde 
skribenterna dessutom ha 
studerat kursplanen för hem- 
& konsumentkunskap, där 
mycket av det som de efterly-
ser om privatekonomi  

PÅ GÅNG

efter-
lysning!
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Kaninmadonnan, Cockerspanielpersonen och Den egoistiska 
ekorren. Konstnären Diana Andersson lever som hon lär,  
på platsen som hon valt, bland djur, helgon och dödskallar.

Text Gunilla Kindstrand  Foto Sara Mac Key

DIANA
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Rummen hos Diana 
Andersson är bebodda. 

– Just nu är jag lite 
insnöad på 1300-talet 

och insekter, säger hon. 
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 F åglarna är 
intensivt närva-
rande.

De är överallt 
och uppträder 
som om de vore  
de verkliga vär-
darna. 

Marmordjurens 
blickar är mera mångtydiga. Ett av 
dem följer hela samtalet med smala 
ögon.

Katterna som ligger utsträckta på 
arbetsbord och bänkar är däremot 
inte överdrivet intresserade. 

Konstnären Diana Andersson bor 
några mil utanför Delsbo i Hälsing-
land. Stigen mot huset börjar strax 
efter skylten som säger att allmän 
väg just upphört. Gränsen mellan 
ute och inne är svår att fastställa. En 
stor del av vardagen verkar utspela 
sig under generösa tak eller i den 
självsäkra grönskan där tomater, 
mangold och några potatisrader 
lever liksom på nåder. Här och var 
står hemgjorda barer för humlor 
och getingar. Lövträden är höga.

– Jag längtade bort från Stock-
holm. Jag dagdrömde om långa 
grusvägar med snövallar, om mot-
satsen till det liv som fanns där. 

Det var 30 år sedan. 
Nu finns det solceller och bensin-

drivna elverk som går igång när 
sten ska sågas, slipas eller när kom-
pressorn ska driva lufthammare. 
Det är bara språkmelodin som 
påminner om att det fanns en tid 
före torpet. 
 
i  stora delar av Sverige är 
Diana Andersson en välkänd konst-
när, med en ovanligt hängiven 
publik. Även de mest förhärdade 
kritikerna kan bli skyddslösa när  
de möter hennes skulpturer – katten 
med det illmariga leendet, den dub-
belhövdade hunden, och de som har 
titlar som »faraokaninen«, »kanin-

madonnan«, »cockerspanielperso-
nen« och den »egoistiska ekorren«. 

»I jämförelse med Diana Anders-
son ter sig åtskilligt inom samtidskon-
sten både färglöst och blodlöst«, kon-
staterade en. »Jag hittar på nytt allt 
jag söker i konsten«, utbrast en annan. 

Utställningarna kan ha karaktä-
ren av händelser där besökaren 
möter varelser som verkar vara 
såväl änglar som demoner i en och 
samma skepnad. De uppträder i 
marmor, alabaster, kalksten, betong. 
Det har hänt att publiken fått trä på 
sig pannlampor och gå in i ett ned-
släckt utställningsrum för att där 
låta den alldeles egna ljuskäglan 
möta varelserna. Det är ofta oklart 
vem som betraktar vem. 

– En konstutställning är på 
många vis ett absurt sammanhang, 
både för dem som kommer och tittar 
och för mig. Jag vill ju helst att be-
sökarna ska glömma att de ser på 
»KONST« och istället titta på gre-
jerna. Vissa kan gå in på vilken ut-
ställning som helst, helt obesvärade, 
men många blir skruvade och spända 
av situationen. Jag försöker använda 
mig av dramatisk ljussättning och 
befolka rummet med mina grejer på 
olika vis. Om folk går därifrån och 
känner sig glada är jag nöjd.

 
en skulptur kan ta tid på sig 
att komma fram.

– Den är klar när den har blivit 
någon. Då märker jag att jag börjar 
klappa på den varje gång jag går 
förbi. Jag gör ju inte djur eller 
människor, utan individer.

Just nu är det helgon som upptar 
hennes tankevärld. Deras hiskeliga 
historier, deras kännetecken och deras 
skyddssfär. Hon gör dem i lera i 
behändig storlek. De är utplacerade 
på olika arbetsbord och i egna nischer.

Saint Dymphna som skyddar de 
besatta, de galna, epileptikerna och 
dem som går i sömnen. Santa Rita av 
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Det fanns en tid då 
Diana Andersson 

jobbade med plast.
– Men det blev helt 

fel på den här  
platsen.
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Alla mina rum är 
arbetsplatser,  
säger Diana 
Andersson.  

Det går alldeles 
utmärkt att ställa 

en kavalett  
i bastun.
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ver och bryr mig mest om vilda 
blommor. Jag klipper runt trevliga 
ogräs och ibland täcker jag för pota-
tis och tomater. Gräver gör jag helst 
inte. Det är obehagligt att döda 
mask. Det är viktigt att mata hum-
lor, som ju är vilda bin. 

Hon använder ekologisk sirap 
som man späder ut med vatten i sina 
humlebarer.

– De får tanka bränsle så de kan 
flyga och hålla sig varma. Pollen 
måste de hitta själva.

– Många undrar hur jag kan 
arbeta här under vintern. Det går 
alldeles utmärkt att ställa en kava-
lett i bastun och handputsa och våt-
polera marmor där. Polermjölet är 
så fint att det sköljs ner i mitt enkla 
avlopp utan att orsaka stopp och det 
går fint att basta samtidigt. Alla rum 
här är verkstad eller ateljé eller stu-
dio. Utom farstun. Det fungerar att 
jobba ute under taken på vintern 
också, bara man går in och värmer 
sig då och då. Det enda är att tryck-
luften inte fungerar i kyla. Det fry-
ser i slangarna. Då går jag över till 
handverktyg och slipmaskiner.

Det fanns en tid då skulpturer 
blev till av plast. 

– Men det blev helt fel att hålla  
på med sånt på den här platsen. 

Platser förpliktigar. Fåglarna som 
finns här matar hon året om.

– De är många, men färre än förr. 
Det finns så skrämmande lite insek-
ter numera. Till och med myrorna är 
färre. Det är alldeles tydligt att allt 
håller på att gå åt helvete – men jag 
matar ändå. Det känns rätt. Kanske 
är det någon sorts botgöring. Nästa 
Franciscus jag gör ska nog få några 
trögkrypare som sällskap.

Cascia som är de omöjliga fallens 
helgon och som särskilt kan åkallas 
när det rör sig om besvärliga män. 
Rita känns igen på den stora törne-
tagg hon har i handen och det blodi-
ga hålet i pannan där taggen en 
gång var instucken. Runt henne: 
rosor och bin. Och så den helige 
Franciskus förstås, vandrarpredi-
kanten som blev djurens främsta 
skyddshelgon. I Diana Anderssons 
version håller han i en liten anka 
och omges av en hund, fjädrar och 
fåglar.

– Jag vill att det finns en mening 
med det jag gör även om det på sätt 
och vis är en idiotisk, romantisk idé. 
Jag tycker samtidskonsten kan vara 
lite svårartad. Det är ofta roligare 
med äldre konst för då går det att 
hitta referenser in i kulturhistorien. 
Ibland förstår man inte alls, men 
tycker om det ändå. Just nu är jag 
lite insnöad på 1300-talet – och på 
insekter.

– Precis som religionen har kon-
sten sitt existensberättigande om 
den fungerar som en sorts tröst, om 
den hjälper oss. Det kan vara kul att 
göra brukskonst, som helgon som 
man kan tända ljus för.

Ett tema som återkommer är 
Memento mori, frasen som uppma-
nar oss att aldrig glömma att vi är 
dödliga. Dödskallarna som ligger 
här och var på arbetsborden signa-
lerar oupphörligen och kan hända 
ger oss också djuren och helgonen 
samma tidlösa vink.

 Några gråsvarta ull-lockar ligger 
på bordet. Det är rester av en 
nygjord mössa som en av bröderna 
fick i födelsedagspresent.

– Jag virkade av ullgarn och gute-

fårsull med ullkorvar utanpå. En 
genial skapelse för tunnhåriga och 
skalliga. En snäll modell. Och snygg. 
 
i  torpet finns ett par lårhöga 
stövlar av en konstgräsmatta från 
Dollarstore.

– Undermåligt material, men de 
står redo när det blir mycket snö och 
jag måste pulsa ut till dasset. 

Nu blir de tydliga, alla de innova-
tiva hemmalösningarna som finns 
överallt. BH-byglarna som fogats 
ihop till en sinnrik frukttork. Fågel-
matarna. Skotorkarna fyllda med 
ris och mungbönor. Den dolda hyl-
lan som rymmer förbluffande 
många flaskor med nagellack och 
den osannolika utfällbara förva-
ringen där ett system av utvippbara 
burkar rymmer många hundra 
verktyg.

Är det slöjd?
– Var går gränsen till slöjd, kon-

trar hon. Är det inte snarast ett sätt 
att hantera världen? Är det att laga 
sina skor själv? Eller att göra ljus-
stakar av konservburkar och betong 
som inte katterna kan välta? Vi har 
lärt oss att det alltid är bra med mer 
pengar för då kan vi göra vad som 
helst, men det finns något bra med 
brist också. Brist gör att man måste 
hitta på en annan lösning.

– Jag har vetat länge att jag inte 
skulle tjäna så himla mycket pengar 
i livet. Den som inte behöver gno 
ihop väldigt mycket pengar får ju 
mera tid. Genom att vara fiffig och 
överleva på lite har jag kunnat klara 
mig utan brödjobb och ägnat mig åt 
det jag vill. 

Platsen har sin egen årstidsrytm.
– Jag odlar lite, men jag är en slar-

»Vi har lärt oss att det alltid är bra med mer pengar för då kan vi göra vad  
som helst, men det finns något bra med brist också. Brist gör att  

man måste hitta på en annan lösning.«
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 Skulpturen är klar när 
den har blivit någon, när 
hon börjar klappa på den 
när hon passerar, säger 

Diana Andersson. 



26 Hemslöjd 3 · 2021

Utgångs- 
punkten: en 
skissartat  

utsågad form. 

jag plockar fram  täljkniven 
för första gången på flera år. Synar 
fågelkonturen som sågats fram ur en 
furukloss. Snart ska den förvandlas 
till en slimmad, uppåtsträvande 
prydnadspippi med näbben i vädret. 
En organisk och aerodynamisk form 
från rymdålderns gryning, i skarven 
mellan 1950- och 60-tal. 

Du har säkert sett den här fågeln. 
Kanske hos en äldre släkting. Eller  
i någon butik specialiserad på kul 
design från mitten av 1900-talet. 

Tv-häger, kallas den i folkmun. 
Eller tv-trana. Själv säger jag träger, 
en kompromiss mellan trana och 
häger. Dessutom är den en svensk 
träslöjdsklassiker. Tusentals skol-
barn snidade, raspade och sand-
papprade fram fåglarna i början av 
1960-talet. Sedan bars de hem och 
placerades på hushållens nyinköpta 
tv-apparater. 

egentligen är  jag ingen slöjda-
re. Jag är loppisarkeolog. Sedan någ-
ra år tillbaka spårar jag upp histori-
erna bakom halvgamla prylar med 
lågt kulturhistoriskt värde. Efter att 
länge ha varit en hobby blev det en 
radioserie i P1 tillsammans med min 
kollega Maja Åström. Vi gav lyssnar-
na berättelser om tavlor med fiskar-
gubbar, bulliga glastroll från Berg-
dala, jultallrikar och björktavlor 

med påklistrade, handkolorerade 
vykort. Det loppiga kulturarvet, bru-
kade vi kalla det. Och i det samman-
hanget passar trägern in. Därför täl-
jer nu både jag och Maja varsin trä-
ger, på varsitt håll. Vi videochattar 
medan vi jobbar med knivarna. 

för att vara  historiskt korrekta 
utgår vi från den äldsta publicerade 
arbetsbeskrivning som vi lyckats få 
tag på. Den finner vi i kompendiet 
Djur i slöjden av träslöjdslärarna 
Elmer Adolfson och Bengt Arvidson, 
utgiven 1960. Vi väljer den fågel 
som ser enklast ut.

– Ofta när man ser saker som man 
har gjort längre tillbaka i tiden, så tyck-
er man ofta att man skulle ha gjort så 
och så istället. Men den här tycker jag 
är ganska fulländad i formen. 

Elmer Adolfson är idag 95 år 
gammal. Jag kallar honom tv-
fågelns skapare. Han säger inte 
emot, men han är inte hundrapro-

De som besökte en träslöjdsal för sisådär femtio år 
sedan känner igen den – en strömlinjeformad fågel 
som aldrig blev lika smäcker i verkligheten som  

i instruktionshäftet. Hör om en skolslöjds- 
klassikers uppgång och fall!

Text Tommie Jönsson  Foto Anders Qwarnström

Tv-tranan
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Trandans hemma hos  
Magnus Bärtås. 

FOTO: SARA MAC KEY
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centigt säker på om han och Arvid-
son var först med att rita den. En 
senare sökning visar att en liknan-
de träfågel faktiskt finns med i 
boken Djur i fur av Evert Nedén 
och Rudolf Pettersson, utgiven 
1958. Men ingen av upphovsperso-
nerna går att spåra upp, så det spå-
ret förblir kallt.

– Bengt är borta sedan många år, 
tyvärr. Vi diskuterade mycket och 
fastnade särskilt för de uppåtpekan-
de formerna när vi gjorde fåglarna, 
säger Elmer när han bläddrar ige-
nom konturerna och fotografierna  
i sitt kompendium.

 
Varför ska näbben peka uppåt?

– Det har ju mest med tillverk-
ningen att göra. Den här var möjlig 
att göra även för elever som inte var 
så där förfärligt försigkomna. Och 
det var ju värdefullt.

Eftersom Elmer är den ende upp-
hovsperson till trägern som fortfa-
rande finns bland oss ber jag honom 
att artbestämma fågeln. Utöver 
material- och ytbehandlingsanvis-
ningar står inget namn i kompendiet.

– Jag tycker nog det liknar en tra-
na. De tittar ofta uppåt så där. 

 
Är du säker?

– Nej, det är jag inte! 
Elmer gapskrattar. Så jag fortsät-

ter att säga träger. När jag skär och 
skrapar med kniven känns det bra 
att ha mött skaparen, åtminstone till 
den fågel jag försöker återskapa. 

hemma hos  konstnären Magnus 
Bärtås bor drygt 300 trägrar av olika 
storlek. Han har samlat i över 30 år 

och tappat räkningen. Fåglarna är 
prydligt uppställda på led ovanpå en 
lång hylla på vardagsrumsväggen. 
Magnus, en gammal fågelskådare, 
kallar figurerna för tv-hägrar. 

– Det här är som en armé av tv-
hägrar. De går åt samma håll i fallan-
de skala. När man bara har ett 
objekt så är det en sak. Men när man 
har en hel samling så stiger någon-
ting annat fram ur mängden. Då ser 
man en gemensamhet i objektet.

Magnus har inte landets största 
trägersamling, men han har funderat 
mycket på vilka ideal och idéer som 
går att utläsa ur fågelns form.

– Första gången jag hörde ordet 
tv-häger var i boken Svarta villan av 
Ernst Brunner. Där skriver han: »jag 
gjorde en tv-häger i slöjden«. Tv:n 
var ju ett främmande objekt i bör-
jan. Den var ny och konstig och man 
visste inte hur man skulle möblera. 
Man behövde något att ställa på tv:n. 
Då passade hägern. 

 
Vad tycker du att tv-hägern säger  
om sin tid?

– Den sträcker sig mot himlen, 
rakt upp. En form med framtidstro, 
själva hållningen, resningen. Uppåt, 
mot himlen. Men jag tror att den är 
ett musealt objekt nu, med en typ av 
framtidstro som kan kännas främ-
mande idag, i likhet med rymd-
åldern, eller med de stora politiska  
projekten. Den är en påminnelse  
om en helt annan tid.

 
Vad är det du gillar med den?

– Tv-hägern är den första folkliga 
nästan abstrakta konsten. En del 
tycker att den ser ut som en Arne 

»Tv-hägern är den första folkliga nästan abstrakta 
konsten. En del tycker att den ser ut som en Arne  

Jones-skulptur. Det finns någonting väldigt  
modernistiskt i fågeln, att den är så reducerad,  

så förenklad.«

Den uppåt-
strävande  

formen.  
Uttänkt för  

att vara täljbar 
för de flesta.
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hem. Men egentligen tror jag att det 
finns liknande skulpturer i nästan 
alla länder. Just för att det är en så 
enkel princip. Man har ett stycke trä 
och det finns en fågel inne i träet, som 
ska reduceras fram. Den idén finns 
nog överallt.

Magnus är ganska säker på att 
fågeln är häger. Men när jag frågar 
honom varför det inte är en trana 
börjar han vackla.

– Jag skulle inte godkänna tra-
nans hållning, riktigt. Jag är ju 
gammal fågelskådare. Visserligen 
så trumpetar tranan på det där sät-
tet, med höjd näbb. Men tranan är 
inte lika smäcker som hägern. Kan-
ske vore det mest korrekta att säga 
att det är en syntes mellan trana 
och häger. Hägerns kropp, tranans 
hals och näbb.

min täljkniv har nu ätit bort 
hälften av träbiten. Då och då 
blickar jag avundsjukt på en lop-
pisfyndad fågel av teak som står på 
skrivbordet, mitt senaste träger-
fynd för under hundringen på min 
närmsta loppis. Jag är rätt säker på 
att den är tillverkad i en träslöjd-
sal. På undersidan finns små bly-
ertsmarkeringar kvar som ser lite 
barnsliga ut. Sannolikt kommer det 
dröja innan jag gör ett sådant fynd 
igen. Sedan några år tillbaka är 
fåglarna märkligt sällsynta. 
Antingen har de sugits upp i sam-
lingar likt Magnus Bärtås. Eller så 
har de hamnat i den globaliserade 
näthandeln, på auktionssajterna. 
Där kan man ibland se svenska 
slöjdträgrar gjorda utifrån Elmer 
Adolfsons och Bengt Arvidsons 
slöjdkompendium, men de kallas 
»Danish mid-century wood bird«, 
signalord avsedda att trissa upp 
priset. 

Kanske var det i rättan tid jag bör-
jade tälja min egen. Trägern är snart 
rödlistad. Kanske borde den mass-
produceras igen och planteras ut.

Jones-skulptur. Det finns någonting 
väldigt modernistiskt i fågeln, att den 
är så reducerad, så förenklad. 

I Magnus samling finns många 
slöjdalster där elevernas ambitions-
nivå kan utläsas i handlaget. Men 
flera fåglar ser också ut att vara pro-
fessionellt snidade och importerade, 
kanske från sydostasien. Och i mäng-
den dyker intressanta detaljer upp. 
Även om fågelkropparna alltid är  
stiliserade, kan man på vissa hitta 
mer realistiskt utkarvade fågelfötter.

– Man kan ofta se att de som sni-
dat har velat göra mer. De kanske 
har känt en otillfredsställelse över 
abstraktionen, »man skulle kunna få 
till de där fötterna om man lägger lite 
mer tid«. Så från ett nästan abstrakt 
uttryck förses en del av dem med 
nästan realistiska detaljer. 

Magnus plockar fram en stor och 
proffsigt snidad fågel ur samlingen. 

– Den här som Harry Pettersson 
har gjort till exempel, har utsirade 
fötter på nederdelen. 

 
Vem var Harry Pettersson?

– Den här hägern är ett exemplar 
från ganska sen tid. Jag skrev en text 
om tv-hägern i början av 90-talet 
och Harry hörde av sig. Han berätta-
de att han fortfarande tillverkade 
hägrar och att jag skulle få en. Det 
var jul, vi sågs på centralen och jag 
fick en jättefin tv-häger. På den står 
det »minne från Harry Pettersson, 
911209«. Men Harry sa då att han 
funderade på att sluta göra nya. Det 
var för hårt tryck på honom från pen-
sionärsföreningar som ville ha fåglar 
som vinster i sina lotterier och så.

 
Har du någon aning om vad det kan 
finnas för internationella influenser 
bakom tv-hägern?

– Jag har ju sett liknande träfåglar 
på annat håll. Det finns till exempel 
en viss typ av skulpturer i Afrika som 
kallas airport art, ett slags imiterad 
folkkultur som följer med turisterna 

Skolslöjds-
klassikern från 
förr. Snart bara 
ytbehandling 

kvar.
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»Jag har fiskat i hela livet. Farfar var yrkesfiskare, min farbror  
också. Men jag blev arkitekt med sportfiske som hobby. Jag har alltid 
tyckt om att gestalta, arbeta med händerna och med olika material. 
Det intresset går att leva ut i flugspön. 

Jag gör dem på fritiden. Är säkert i verkstan 200 dagar om året. 
Fiskar gör jag mer sällan, kanske blev det tjugo dagar förra året. 
Min stil är så reducerad och funktionell som möjligt, ungefär sam-
ma inställning som definierar bra allmogeföremål, att användningen 
styr formen. Andra kan ha andra ideal, som att gilla ornament, men 
det här är mitt. Jag tänker mycket på balans och ergonomi. Spöet ska 
vara som en förlängning av kroppen. Det ska ligga bra i handen och 
klingans flex ska vara exakt rätt för det som man vill fiska, den fisk 
man vill få. 

De flesta köper en kolfiber- eller glasfiberklinga, beroende på vilka 
egenskaper som de uppskattar. Jag jobbar gärna med glasfiber och 
låter oftast tillverka klingan efter min beställning, sen gör jag resten 
av jobbet själv, utom metallringarna som linan ska löpa igenom. Men 
metallen till rullfästen och handtag svarvar jag själv. Det måste bli 
precis som jag vill. Lugnt. Funktionellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
När jag började med glasfiber var det rätt få som valde det materia-
let i blåsiga Sverige. Här har kolfiberklingor länge dominerat markna-
den, så jag har mest sålt till USA, Japan och England. Glasfiber är ett 
lite långsammare material än kolfibern, lite vintage. Men då och då 
bygger jag spön av bambu också, enligt splitcane-metoden. Jag kly-
ver bamburör, hyvlar till bitarna så att de får avsmalnande trekants-
profiler och limmar ihop dem till sexkantiga bambuklingor. De som 
är intresserade av heritageaspekten av flugfiske väljer gärna såda-
na spön, som har rötter i 1800-talet. Bambun är spänstig. Även spön 
av massivt trä kan funka – ask, bok, hickory. Men det blir lite kortare 
spön. Jag har gjort sådana också. Alla träslag beter sig olika, det  
ska man veta. 

Annars tycker jag om att göra handtag. Att limma kork och få till  
en lugn form som samtidigt ger ett bra stöd. Jag och en vän brukar 
tala om ›den goda kurvan‹. Ja, jag har tagit med mig arkitektögat  

in i fisket.«

Pandemiåret 2020 såldes femtio  
procent fler fiskekort än året före. Men 
vad ska man tänka på om man vill 

göra sig ett flugspö? Vi bad spöbyggaren 
Christan Hörgren att tänka högt.

Text Malin Vessby   
Foto Jonathon Winnel

»Min stil är så reducerad och funktionell 
som möjligt, ungefär samma inställning 

som definierar bra allmogeföremål,  
att användningen styr formen.«
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Christian Hörgren i verkstaden  
i Stockholm – och i fisketagen  

vid en jokk i Norrbotten.
FOTO: CHRISTIAN HÖRGREN
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jirka bärnlund fors  är trött 
men glad. De senaste dagarna har nio 
av femton dräktiga tackor lammat 
och för de flesta har det gått bra, men 
det har blivit lite si och så med natt-
sömnen. Han ser sig om i ladugården. 
Ett svart lamm med vit kalufs kom-
mer travande, smakar först på hans 
ena byxben, sedan på kängorna.

– Jag vill vänja dem vid mänsklig 
närvaro på en gång. Annars kan det 
vara lite svårt att få komma nära 
senare, när de är ute i hagarna. Och 
de är så gulliga!

Han stryker lammet över ryggen.
– De som väljer allmogefår istäl-

let för andra raser, har i allmänhet 
gjort ett väldigt medvetet val.

Jirka har haft Roslagsfår i tolv  
år nu, det är en av de tio allmoge- 
raserna.

– Med sådana här får handlar det 
inte om att förändra dem till det 
bättre, att få mest kött, finast ull 
eller flest lamm per tacka. De har 
inte avlats fram för att ge det. Det 
handlar snarare om att bevara. Vi 
utför ett jobb för framtiden.

Han börjar berätta om de gamla 
nordiska kortsvansfåren. Att de 
överlevt 1900-talet och industri-
samhällets fokus på allt större eko-
nomisk vinning beror på att envisa 
människor långt från maktens 
centrum gjort som de själva velat 
och struntat i optimeringspropåer 
uppifrån. Men lika viktigt för 
dagens långsamt växande besätt-
ningar är att eldsjälar fick upp  
ögonen för de hotade raserna på 
1990-talet, och sedan dess medvetet 
arbetat för att hålla liv i och stärka 
allmogefåren, som genom århund-
raden anpassat sig efter naturen i 
kalla nord.

– De här fårraserna är härdiga, de 
är inte kinkiga vad gäller foder. De 
äter gärna sly och klarar sig i gamla 
småländska beteshagar som mina, 
platser som skulle få vissa köttfår 
att gråta, säger Jirka Bärnlund  
Fors vänligt.

Om dagarna jobbar han som 
landsbygdsutvecklare i Värnamo 
kommun. Resten av tiden är han 
månskensbonde. Dessutom är han 

ordförande i Föreningen Svenska 
Allmogefår.

För Jirka Bärnlund Fors är får-
hållningen en samhällsinsats. Om 
krisen kommer, som det stod i bro-
schyren, finns här raser som genom 
århundraden utvecklats till att klara 
sig bra under torftiga förhållanden  
i ett kallt klimat. Han har fjällnära 
fjällkor också, som föder sig fint på 
magert bete och i hönsgården stegar 
Ölandshönsen runt, en gammal 
lantras som också den räddades 
genom att medvetet avelsarbete 
drog igång på 1990-talet, det decen-
nium då allt fler fick upp ögonen för 
de få återstående allmogefåren. 
Numera anses ett par av de tio får-
raserna med största sannolikhet vara 
räddade. Värmlands-, Helsinge- och 
Klövsjöfåren hör dit medan exem-
pelvis Tabacktorpsfåret endast 
representeras av ett nittiotal djur 
idag och ligger risigt till.

på senare tid  har intresset för 
att vara med i Föreningen Svenska 
Allmogefår ökat. Medlemmarna har 

Civil olydnad och kärlek räddade djuren från att dö ut.  
Idag utgör allmogefåren en kulturhistorisk pusselbit.  

Men hör de hemma i dagens Sverige?
Text Malin Vessby  Foto Fredrik Jalhed

Fåret  
från förr
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Jirka Bärnlund Fors har 
Roslagsfår på sin gård i 

Småland. De har sina rötter 
på öar i Östersjön men det 
är bra om djuren finns på 

fler platser än sin ursprung-
liga, resonerar han, ifall 
någon besättning skulle 

bli skadad eller drabbas av 
sjukdom, är det viktigt att  

de lever vidare någon 
annanstans.
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blivit tio procent fler bara sedan 
föregående år, trots att så gott som 
all verksamhet legat nere under 
pandemin. 

– Jag tror att coronan har gett folk 
tid att tänka. Allt fler ifrågasätter 
sina livsval och inser att de vill kliva 
ur ekorrhjulet. Och kanske passar 
allmogefår extra bra då. Det finns 
nog en längtan efter det unika i en 
tid som annars är väldigt likformad, 
funderar Jirka Bärnlund Fors och 
kommer in på djurens kött. Osed-
vanligt klimatsmart, menar han. 

– Allmogefåren är uppfödda på 
gräs och på vad marken ger, inte på 
soja från andra sidan jorden eller på 
gröda som såtts in för att djuren ska 
bli färdiga för slakt så snart som 
möjligt. 

I kölvattnet av en gryende 
resursmedvetenhet och i en tid då 
allt fler förstått hur mycket ull som 
importeras till Sverige – trots att vi 
har berg av oanvänd på plats – har 
också intresset för fårullen ökat. 
Hos allmogefåren, som alltså inte 
avlats fram för att få industrianpas-
sad och homogen ull, kan det finnas 
spännande fiberkvaliteter att ta 
vara på. Också Jirka Bärnlund Fors 
börjar bli nyfiken, även om han 
skulle behöva lära sig mer för att 
kunna gå vidare. 

– Tänk dig ull till specialsatsning-
ar, säger han. Att i allmogefårens 
spretiga ullkvaliteter hitta just de 
fibrer som man vill ha.  

även i  göteborg  luktar det får. 
På matbordet hemma hos handspin-
naren Lena Hammarlund ligger en 
brun fäll från ett Värmlandsfår. Åsa 
Pärson står böjd över den och plock-
ar bland ullstaplarna. Hon är väva-
re och formgivare och nyligen har 

hon fått projektmedel från Nämn-
den för Hemslöjdsfrågor för att till-
sammans med Lena undersöka 
ullen hos lantras- och  
allmogefår.

Hunden Molly svansar förbi, helt 
ointresserad av fällen vars ull Åsa 
och Lena håller på att sortera i olika 
grovlek, längd och mjukhet. Efter-
som de också sorterar efter färg, blir 
det åtskilliga högar i slutänden. 
Värmlandsfåret kan vara både 
svart, grått, brunt, beigefärgat, och 
vitt. Lena och Åsa har sexton fällar 
enbart av den rasen att arbeta med. 
Sedan ska de fortsätta med andra 
raser. 

– Kanske tycker jag mig ana 
grövre ull i fällar som är grå, funde-
rar Lena om värmlandsullen fram-
för sig. 

Men hon är tydlig med att det 
återstår att se. Här ska ingen förhas-
ta sig, de ska gå metodiskt tillväga. 
Också efter tvätt kommer de att gå 
igenom ullen, eftersom fett och 
smuts kan lura öga och hand under 
den första sorteringen.

– Idén är att se om det är möjligt 
att designa garn för industrin av de 
här fårens ull trots att besättningar-
na ofta är rätt små och det kan vara 
svårt att få ihop stora mängder med 
homogena fibrer. Idag saknas det 
vackra svenska vävgarner med hög 
snodd och absolut toppkvalitet. 
Istället ser garnerna ofta rätt likada-
na ut, det är inte så att man går ner i 
brygga precis. Tänk om det skulle 
gå att förändra, säger Åsa.

Men fram till färdigt garn är det 
ännu långt.

– Ja, jag försöker förklara för Åsa 
att vi måste förstå de olika fiberty-
perna för att kunna få fram de gar-
ner vi önskar, säger Lena och under-

stryker att den kunskapen idag inte 
går att läsa sig till eftersom det råder 
begreppsförvirring i ullvärlden.

Hon skakar upprört på huvudet.
– Jag blir mörkrädd när jag läser 

hur den här ullen karaktäriseras på 
hemsidor knutna till olika fårraser. 
Det kan till exempel stå »tyskull« 
och »vadmalsull«. Vad farao bety-
der det? Och jag har ändå hållit på 
med ull i 25 år. Eller ta begrepp som 
märghår, dödhår och stickelhår. De 
används ömsom synonymt, ömsom 
som särskiljande begrepp. Vi behö-
ver få ordning på det här för att 
komma vidare, säger hon bestämt.

Åsa håller med. Det behövs ett 
gemensamt språk för alla som i oli-
ka led arbetar med ull, från fårbön-
der till textilindustri.

– Vi som produktutvecklar kan 
till exempel behöva ha koll på att 
fibrerna inte blir för korta efter 
kardning, så att vi slipper göra mat-
tor där korta fibrer kommer att kry-
pa ur luggen. Men då behöver vi 
veta vad för slags ull vi har att göra 
med i respektive garn och ha 
begrepp för att sätta ord på det, 
säger Åsa.

Närmast ska de tesa ullen, dra 
isär den, inför kardning. Sedan är 
tanken att göra fiberanalyser av kar-
dad ull för att se hur strånas diame-
ter ser ut i olika sorteringar – och för 
att förstå i vilken grad öga och hand 
kan skilja mellan olika kvaliteter.    

– I förlängningen vill vi exempel-
vis se vad som kan fungera till 
kroppsnära bruk, till olika bekläd-
nadsgarner och vilken ull som på 
grund av sin fibersammansättning 
är mer lämpad till möbeltyg eller 
mattor, säger Lena.

– Eftersom det finns så få djur av 
vissa raser vore det också intressant 

»Jag blir mörkrädd när jag läser hur den här ullen karaktäriseras på hemsidor 
knutna till olika fårraser. Det kan till exempel stå ›tyskull‹ och ›vadmalsull‹.  

Vad farao betyder det?«
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På köksbordet ligger ull från 
Värmlandsfår. Också pläden 
som Lena Hammarlund och 
Åsa Pärson håller i är vävd  
av den allmogerasens ull.
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att se i vilken mån man skulle kun-
na kombinera ull från olika raser för 
att göra ett visst slags garn, lägger 
Åsa till och flyttar på en pläd som 
Lena vävde för några år sedan. Ock-
så den av ull från Värmlandsfår.  

– Ja, för om Åsa ska göra en vack-
er matta av svensk ull, kommente-
rar Lena, då spelar det ju egentligen 
ingen roll om ullen kommer från oli-
ka raser, bara kvalitet, utseende och 
känsla blir den bästa.   

knappt fyra mil från Göte-
borg ser Lotta Blom ut genom fönst-
ret. Utanför ligger skog och ängar

Numera är hon kändis på den 
svenska stickningsscenen. Under 
sitt alias Tant Kofta driver hon en 
garnbutik hemma på gården där 
hon bland annat säljer garner i 
färgskalor som hon själv färgat in. 
Dessutom anordnar hon sticknings-
event, håller kurser och utvecklar 
mönster. Före pandemin kunde det 
stå tjockt med bilar – och parke-
ringsvakter – på gärdet utanför 
huset de helger då det hände något 
särskilt. 

– Ja, jag saknar det. 
Hon låter lite ledsen på rösten.
Samtidigt märker Lotta Blom, 

precis som så många andra garnför-
säljare med onlineverksamhet, att 
det stickas som aldrig förr. I ett 
fåfängt försök att hålla jämn takt 
med efterfrågan färgar hon och 
maken för fulla muggar. Men pan-
demin har också gett tid till eftertan-
ke. Själv har hon bland annat grun-
nat över begreppet »svensk ull« som 
används allt flitigare numera, som 
ett sätt att skilja lokala strån från 
importerade. En alltför förenklande 
kategorisering, menar hon.

– Det kan ju vara lika stor skill-

nad mellan ull och ull som mellan  
en hot dog och en oxfilé, bägge är 
märkta med »svenskt kött« i kyl-
disken, säger hon.

De tankarna har stärkt henne i 
viljan att fortbilda kring just ull.  
Så har hon också en bakgrund i 
skolvärlden. 

– Allt är inte merino, säger hon 
med bestämd röst

Och här någonstans kommer all-
mogefåren in i bilden. Lotta Blom 
började prata med Karin Strömberg 
Lundqvist, som äger och driver 
Båvens spinnhus i sörmländska 
Sparreholm, en plats full av special-
kompetens i att spinna unika garner 
av små ullkvantiteter. För ett och ett 
halvt år sedan gjorde hon och Karin 
ett sockgarn ihop, hårt spunnet, 
tvinnat och specialsammansatt för 
sitt syfte av mohair från svenska 
angoragetter och ull från leicester-
får. Det gjorde succé. När de nu 
istället började diskutera begreppet 
»svensk ull« kom de in på allmoge-
fåren. Skulle berättelser om de anri-
ka fårens fällar kunna locka fram 
nyfikenhet på andra ullkvaliteter än 
importerad, mjuk merino?

– Idag är den vanligaste frågan i 
en garnaffär om garnet sticks, säger 
Lotta Blom. Vi vill väcka fler frågor 
än så. 

Karin och Lotta resonerade sig 
fram till att skapa en form av abon-
nemang. Strax före jul sjösatte de 
satsningen och stickare erbjöds att 
prenumerera på ett hemligt paket 
hem i brevlådan fem gånger under 
2021, var och ett med ett specifikt 
innehåll: ett unikt garn spunnet på 
Båvens spinnhus av ull från ett all-
mogefår, en stickbeskrivning anpas-
sad efter just det garnet och en pre-
sentation av fårrasen vars ull 

använts. Olika raser i varje paket.
Lotta Bloms hand far upp till 

axeln. För dagen har hon en sjal  
i beiga och grå toner, med en grön-
färgad kant, virad runt halsen. En 
sådan kommer också andra strax  
att kunna sticka, när de vittjat post-
lådan i dagarna. Ullen är från 
Värmlandsfår, garnet entrådigt och 
de ljusa färgerna fårets egna. 

– Vi har plockat bort man-ullen 
och de grövsta stråna, och sparat de 
riktigt mjuka. Olika individer har 
ju olika ullkvalitet, men i det här 
garnet har vi satsat på en riktigt 
mjuk bottenull tillsammans med 
Värmlandsfårens täckhår som gene-
rellt sett inte är så grova, säger Lotta 
och konstaterar att inte bara andra 
utan också hon själv fått aha-upple-
velser under den här tiden. Bland 
annat genom att sticka sjalen. 

– Det visade sig att täckhåren ger 
garnet en spänst som spänner ut 
maskbågen. Det leder till en otrolig 
volym. Det visste vi faktiskt inte 
före! Skulle du sticka motsvarande 
sjal i entrådig merino, skulle käns-
lan snarare bli slafsig. Merinons 
tunna fibrer har ingen kraft i sig. 
Men det här… ja, det är jättefint 
alltså!

Hon börjar berätta om Klövsjö-
fåret, ett i allmogefårsammanhang 
rätt storvuxet djur som härstammar 
från några få besättningar i trakter-
na av just jämtländska Klövsjö. 
Också det fårets ull har hon och 
Karin Strömberg Lundqvist hunnit 
använda i ett av de numera öppnade 
paketen, även det bär på egenskaper 
kopplade till ull och garn. 

– Det är perfekt till plagg som ska 
hålla länge, säger Lotta Blom entu-
siastiskt. Tänk dig den absoluta 
motsatsen till slit och släng!

»Det kan ju vara lika stor skillnad mellan ull och ull som mellan en hot dog  
och en oxfilé, som bägge är märkta med ›svenskt kött‹ i kyldisken.«
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Att satsningen på garn  
av allmogefår landat väl 

vet Lotta Blom. På  
instagram fylls hash-
tagen #ullenviärvde  

ständigt på med bilder  
av färdigstickat.  

»Väldigt trevligt vant-
garn«, skriver någon. 

»Känns som en resa när vi 
inte får resa« och »Morfar 
skulle verkligen ha gillat 

det här att man tar tillvara 
de här gamla allmoge- 
fåren« kommenterar 

andra.
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Hon beskriver ett tunt, glansigt 
tvåtrådigt garn som är armerat med 
starka täckhår. 

Med det i åtanke formgav hon en 
mönstrad tumvante och en halv-
vante i fårets vita och svarta toner. 
Inspirationen fick hon från en gam-
mal förlaga, buren av en präst i 
norska Röros på 1800-talet. Efter-
som Klövsjö och Röros hade kon-
takt via forbönder tillbaka i tiden, 
kändes det som en kul koppling. 

– Det här garnet är som gjort för 
plagg som man vill ha ofta och 
länge. När vanten har använts så 
mycket att den mjuka bottenullen 
nötts bort i handflatan, kommer 
täckhåren ändå att bestå. Det gör 
vanten så gott som outslitlig!

Den kunskapen var vardagsmat 
för gamla tiders självhushållande 
bönder, konstaterar hon och berät-
tar om Carl von Linné som på 
1700-talet lär ha velat modernisera 
fårstammen någonstans i Sverige 
och föreslog bönderna att avla in en 
mjukare ull med mindre grova hår. 
Men fårägarna lyssnade inte. Med 
sådan ull i tygerna, skulle arbetsklä-
derna slitas ut på nolltid visste de. 
Och hellre plagg som höll i längden 
än herrskapsfolkens allra mjukaste. 
Och så fick det bli.

Lotta Blom ler. Envishet och civil 
olydnad är ett av skälen till att all-
mogefåren lever vidare idag.

I år har hon två paket kvar att 
skicka ut till abonnenter. Utöver 
vante och sjal har en muddbeskriv-
ning för garn från det utrotningsho-
tade Tabacktorpsfåret redan gått 
iväg. Men vad kommande brevlåde-
fynd ska innehålla tänker hon inte 
avslöja – eller vad nästa års paket 
ska rymma, som kommer utgå från 
de kvarvarande fem raserna. 

Överraskningen är en del av det 
hela. 

– Vi vill hålla det till att det här är 
unikt och speciellt. Det här ska man 
vara riktigt glad över!

»Det visade sig att täckhåren ger garnet en spänst 
som spänner ut maskbågen. Det leder till en otrolig 

volym. Det visste vi faktiskt inte före!«

Nyfödda Roslagsfår hos 
Jirka Bärnlund Fors  
i smålandsskogen.

Lotta Bloms vantar.  
Ull från Klövsjöfår. 
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Den förste flygaren störtade och dog. Ändå ville Markus Raffel bygga  
enligt gammal modell. Skulle det bära eller brista?

Text Rasmus Panagiotis Columbus   
Foto Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

FRI SOM 
EN FÅGEL

i  tre år har han  förberett sig. 
Han har byggt, finjusterat, testat och 
modifierat. Tränat upp kroppen. 
Gjort en massa tester. Nu står Mar-
kus Raffel, till vardags professor med 
inriktning på helikoptrar, längst upp 
på en sanddyn vid den kaliforniska 
kusten med ett hårt grepp om sina 
vingar av trä och tyg.  

25 meter under honom rullar Stil-
la havets vågor långsamt in. Vinden 
är stadig. Han börjar springa.

– Det är blandade känslor. Som 
inför att hoppa bungy jump. Rädsla, 
ja, för Otto Lilienthal dog ju när  
han flög just en sån här 1896, han 
kraschade och bröt ryggen. Men också 
stark glädje, säger han entusiastiskt.

flygandets historia  är kan-
tad av djärva men tragiska öden. 
Mytens Ikaros som dog när han flög 
för nära solen. Uppfinnaren Abbas 
Ibn Firnas och munken Eilmer, som 

båda under tidig medeltid ville lyfta 
som fåglar – men fick skador för livet 
när de störtade. 

Först 1891 lyckades Otto Lilienthal 
med det som andra misslyckats med.  
I åratal hade han studerat fåglars –  
i synnerhet storkars – vingar. Han 
slängde sig ut med sin glidare och 
slog världen med häpnad.

– Flyghistorien har dominerats  
av Wright-bröderna. Men Otto 
Lilienthal flög tusentals gånger före 

Trä, tyg och  
vajrar. Mate-
rialen är enk-
la, men för att 
lyckas flyga 

krävdes år av 
träning.



40 Hemslöjd 3 · 2021

En hel del av det böj- 
vänliga pilträ som han 
behövde, skördade han 

utanför kontoret.

Professor  
Markus Raffel 

blev nyss klar med 
bygget av sin  

tredje Lilienthal-
glidare.
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en tredje Lilienthalglidare som ska 
skickas till USA för flygtester.

– Byggandet är helt beroende-
framkallande! Tänk att med dina 
egna händer kunna skapa ett luftfar-
tyg av trä och tyg – som du faktiskt 
kan flyga med. Det är rätt konstigt, 
men väldigt underbart! 

efter alla år av förberedelser 
är det äntligen dags. Vid kusten utan-
för Monterey, söder om San Fransis-
co, springer han några steg, lyfter 
sedan upp benen. 

Och vingarna bär.
– Känslan är en helt annan än med 

vanliga hängflygare där du hänger i 
en sele. Här är det du själv som håller 
i glidaren, lyftkraften känns direkt i 
armarna och axlarna. Som om det 
vore mina egna vingar!

Till ramen på glidaren använde 
han pilträ, precis som sin föregångare. 

– Hans trick var ju att vetenskapligt 
bevisa vikten av vingar som inte är 
plana utan välvda. Och färskt pilträ är 
lätt att böja och håller sedan formen 
när det har torkat, förklarar Raffel.

Eftersom han inte fick tag på till-
räckligt med pil fick han också använ-
da en del furu, som han blötlade först 
för att kunna böja. Tyget som täcker 
vingarna är en exakt kopia av det som 
Lilienthal använde, ett starkt bom-
ullstyg som på den tiden användes till 
skjortor, vävt på historiskt korrekta 
vävstolar. Markus Raffel vindtätade 
det med en blandning av lika delar 
trälim och vatten.

Sedan dess har han byggt om sin 
glidare till en variant med dubbla 
vingar. Och nyss blev han färdig med 

dem! Människor samlades i hundra-
tal för att se hans demonstrationer, 
säger Markus Raffel. 

Själv blev han intresserad när 
hans arbetsgivare, tyska centret för 
luft- och rymdfart, DLR, tillsam-
mans med Otto Lilienthalmuseet 
byggde en kopia av flygarens  
Normalsegelapparat. Det gjordes för 
att fira 125 år av mänskligt flygande.

– Det här var en utmaning, både 
mental och fysisk, som jag ville ta 
mig an. Vi visste ju inte om det fak-
tiskt skulle gå att flyga med den, 
berättar han.

DLR:s kopia gjordes främst för 
museibruk, så Markus Raffel byggde 
också en egen. Eftersom hans arbets-
givare ansåg att det hela var lite för 
riskabelt fick han göra huvuddelen 
på sin fritid.

»Här är det du själv som håller i glidaren, lyftkraften känns direkt i armarna 
och axlarna. Som om det vore mina egna vingar!«

Om vi i fram-
tiden ska kunna 

flyga mer  
klimatsmart, 
tror Markus 
Raffel att vi 
måste fors-

ka mer på glid-
flygning.
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det började med  en talgoxe. 
Den lilla fågeln hade flugit in i 

rutan och brutit nacken. Nu låg den 
livlös på backen och Åsa Lagerstedt 
Norström tog den med sig till sin 
lärare på gymnasiet och frågade om 
de inte kunde dissekera den på näs-
ta biologilektion. Men läraren hade 
ett annat förslag:

– Varför testar du inte att konser-
vera den? 

det blev ingången  till ett 
hantverk som höll Åsa Lagerstedt 
Norström sysselsatt vid sidan om 
skolan under gymnasietiden. En 
konservator i Gnesta tog sig an hen-
ne och lärde ut allt han kunde. 

– Varje gång jag hade fått tag på 
ett djur ringde jag och frågade om 
jag fick komma och det fick jag all-
tid, minns Åsa och berättar att kon-

serverandet kom att kombinera 
hennes två stora intressen; fascina-
tionen för djur och behovet av att 
skapa med händerna. Hon tog sig an 
grävlingar och rävar och fåglar som 
katten burit in. 

– Det som drev mig var att ta 
hand om de här vackra djuren och 
ge dem ett nytt liv genom att försöka 
återskapa dem så bra som möjligt. 
För mig är det inget konstigt. När 
man som jag äter kött och vet vari-
från ett djur kommer känns det bra 
att ta vara på det. Ett tag drömde 
jag om att bli konservator på riktigt. 

Men efter gymnasiet pluggade 
Åsa istället till husdjursagronom  
vid Sveriges lantbruksuniversitet  
i Uppsala. De intensiva studierna, 
som så småningom ledde fram till  
en doktorstitel i köttvetenskap, och 
trångboddheten i en studentlägen-

het gjorde att det inte blev så många 
djur konserverade. 

– När du ska stoppa upp ett djur 
måste du göra allt i ett svep. Det får 
inte gå för lång tid från det att du 
försiktigt snittar skinnet längs bröst-
benet på en fågel och klipper av det 
vid vingen och höftleden till att du 
skapat kroppen som du ska fylla det 
med. Huden får inte torka utan ska 
vara färsk när du syr fast den runt 
din modell, säger Åsa Lagerstedt 
Norström och förklarar att konser-
vering inte är så kladdigt som 
många tror.

– Det är främst skinnet som man 
använder och för fåglar även fötter 
och kranium. Den nya kroppen som 
man stoppar upp med görs ju av 
torra material som träull eller skum-
plast.  

Själv försökte Åsa Lagerstedt 

Åsa Lagerstedt Norström drömde om att bli konservator, men blev doktor  
i köttvetenskap. Sedan började hon tova. Hur hänger det ihop? 

Text Liv Blomberg  Foto Ylva Sundgren

FÅGEL
FISK  

OCH ALLT  
DÄR EMELLAN
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Åsa Lagerstedt Norström 
tovar oftast hemma i  

vardagsrumssoffan. Här 
jobbar hon på ett Värm-

landsfår av Värmlandsull.
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Norström också undvika kemikalier 
i så stor utsträckning som möjligt 
och därför har hon inte kvar så 
många av sina alster. 

– De blir angripna efter ett tag om 
man inte preparerar dem med exem-
pelvis arsenik, säger hon. 

men talgoxen  hänger med än 
och sitter på en pinne på väggen, 
dock lite undanskymd i ett hörn i 
huset i Morgongåva. I vardagsrum-
met blickar nämligen betydligt stör-
re djur ner från väggarna numera; 
en noshörning, antiloper som kudu 
och oryx och på skänken bland 
familjefotografierna står en grön-
skimrande gädda. Men det är något 
lurt med dem. 

De är inte uppstoppade utan nål-
tovade. Helt i ull, med inslag av fib-
rer som bambu, silke, kamelhår och 
alpacka ger de ett övertygande 
naturtroget intryck. Att det blev ull 
och mjuka strån istället för skinn 
och ben beror på en sjukskrivning 
för utbrändhet. 

Efter studierna och doktoreran-
det började Åsa jobba på Livsmed-
elsverket, fick två barn och under 
några år var livet så intensivt som 
det är när jobb och familjeliv ska 
kombineras. Konservatorintresset 
hade hon fått släppa helt men fort-
satte att skapa på andra sätt. 

– Jag höll igång den kreativa 
sidan genom att måla, baka, brode-
ra och jobba i trädgården. Men för 
några år sedan gick jag in i den 
berömda väggen och kunde plötsligt 
inte göra något alls, berättar Åsa 
Lagerstedt Norström.

Hon var sjukskriven under ett 
helt år och gick hemma utan att 
kunna företa sig särskilt mycket. En 
dag fick hon syn på nåltovnings-

kitet som hon fått av en kompis någ-
ra år tidigare.  Det hade blivit lig-
gande orört men just denna dag fick 
Åsa för sig att pröva och blev genast 
fast. 

– Det jag direkt älskade med nål-
tovningen var att det går att sluta 
när som helst. Inget förstörs, inget 
händer. Det är fullkomligt statiskt 
och jag kan ta upp det igen och bör-
ja precis där jag var. För mig som 
var utbränd var det otroligt avstres-
sande. 

Hon resonerar kring att det mesta 
som vi tar oss för ju ofta har en inne-
boende process som gör att vissa 
steg måste hinnas med eller avslutas 
innan vi kan lägga ifrån oss ett arbe-
te. En deg kan inte bara lämnas, 
växter som ska planteras behöver 
komma i jorden innan man går däri-
från och för den som gillar att måla 
men inte har en ateljé, måste färger 
och penslar plockas undan och ren-
göras. Under sin sjukskrivning upp-
levde hon allt sådant som kravfyllt 
och stressande. Samtidigt är det 
rogivande och vilsamt för en uttröt-
tad hjärna att arbeta med händerna. 

– Att tova blev som mindfulness 
för mig, ett sätt att komma ut ur 
mitt eget huvud och in i det kreativa 
som jag älskar och mår bra av. Dess-
utom funkar det så bra ihop med ett 
familjeliv, säger Åsa entusiastiskt. 

– Jag kunde leka konservator och 
ändå sitta i soffan med barnen och 
vara en närvarande mamma. Nål-
tovande tar ingen plats, det sölar 
inte, skräpar inte ner och om jag blir 
avbruten händer absolut ingenting. 

När Åsa Lagerstedt Norström väl 
hade kommit igång med den nya tek-
niken kunde hon inte sluta. Den 
repetitiva rörelsen, med en hulling-
försedd nål ner i mjuk, fluffig ull, 

visade sig vara beroendeframkallan-
de. Det ena djuret efter det andra 
växte fram mellan händerna och tek-
niken är både enkel och utmanande. 
Det är inte svårt att bruka nålen på 
rätt sätt, men genom att hela tiden 
testa nya idéer och olika fibrer blir 
inget projekt det andra likt. 

– Jag jobbar med alla typer av ull, 
säger Åsa Lagerstedt Norström och 
berättar att finull passar bra till 
stoppningen inuti, den har korta  
fibrer som filtar ihop sig bra.   

Till noshörningshuvudet använde 
hon huvudsakligen gotlandsull och 
fick till en grov textur med »pansar-
känsla«, som var precis det som hon 
ville åt. Hon lyfter ner det stora 
huvudet från väggen och väger det  
i handen, det är förvånansvärt lätt. 
Till kuduantilopen använde hon  
också gotlandsull men lade ett lager 
alpacka utanpå. De mjuka stråna 
var svåra att tova, men genom att  
filta fast dem i gotlandsullen gick  
det att få styr på dem.

– Alpackan ger fluff på ett sätt 
som stämmer överens med hur en 
kudu ser ut, säger Åsa och berättar 
att hon använder ull från flera olika 
fårraser beroende på vilken yta hon 
är ute efter. 

– Men jag är självlärd så jag provar 
mig fram och är ständigt på jakt efter 
intressant ull men även andra fibrer. 
Många av de så kallade köttrasernas 
fibrer filtar sig lätt och passar bra 
som stoppning och stomme. 

Det verkliga finliret är ytan där 
Åsa Lagerstedt Norström ibland 
använder mer än tio olika färgnyan-
ser och flera olika fibersorter för att 
få till det uttryck hon vill ha. Den 
grönskimrande gäddan får exempel-
vis sitt fiskfjällslika blänk av silkes-
trådar.

»Den repetitiva rörelsen, med en hullingförsedd nål ner i mjuk, fluffig ull,  
visade sig vara beroendeframkallande.«
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Bara ull och nål behövs.  
De hullingförsedda  

tovningsnålarna drar med 
sig ullens fibrer och får dem 

att haka i varandra och  
tova ihop sig.
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åsa lagerstedt Norström  
har haft tre utställningar sedan hon 
började nåltova. Den senaste var 
hos Konsthantverkarna i Karlstad  
i våras. Temat var »Djurlivet runt 
knuten« och på en byrå i vardags-
rummet står en grå katt, en uggla, 
några små rävar och en vit älg, »den 
finns ju runt knuten i Värmland« 
fnissar Åsa. På bordet ligger ett får-
huvud. 

– Det är förstås ett Värmlandsfår. 
Av värmlandsull, säger Åsa.

Det är sporrande att skapa inför 
en utställning och Åsa Lagerstedt 
Norström får även en del beställ-
ningar från människor som önskar 
ett specifikt djur att ge bort till 
någon de tycker om. 

– Men jag skulle hålla på ändå. 
Det är bara en bonus att folk vill se 
vad jag gör och köpa ibland. Med 
nåltovningen kan jag leva ut mina 
konservatordrömmar fast i ull som 
är ett underbart material. 

Det har gått några år sedan hon 
gick in i den där väggen. Idag lever 
hon lite annorlunda än förut och är 
noggrann med att inte jobba för 
mycket. Pandemins hemarbete kun-
de ha blivit en svår utmaning, men 
Åsa har hittat ett sätt att logga ut 
från arbetsdagen.

– Jag brukar tova en liten stund 
direkt efter jobbpasset. Det är ett 
effektivt sätt att stänga av och kopp-
la bort arbetet när jag sitter där och 
fokuserar på en gäddfena. Sedan är 
kvällen i gång och barnen, familjen 
och allt annat som är viktigt i livet 
står i fokus. Där vill jag ju vara helt 
närvarande. Och nåltovningen hjäl-
per mig med det.

»Det är ett effektivt sätt 
att stänga av och koppla 
bort arbetet när jag sitter 

där och fokuserar  
på en gäddfena.«

Tio nyanser av grönt.  
Åsa Lagerstedt Norström 
använder många färgtoner 

och flera olika ullsorter men 
även andra fibrer som silke 

och bambu.
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KRÖNIKAN SHANG IMAM

Tatueringen
sida. Men hennes tappra försök att 
fräta bort den på olika sätt, med allt-
ifrån syror till lösningsmedel, hade 
istället för att sudda bort tatuering-
en, snarare smetat ut den till en 
oigenkännlig figur. 

Men jag älskade den smutsblå 
fläcken på hennes tunna hud, och 
brukade föra fingrarna över den och 
tvinga henne att berätta historien 
om och om igen – om hur hon, när 
hon bara var åtta år gammal låtit 
sin mamma »måla« henne. Hon 
berättade också för mig om sin mors 
deq. Hur hon hade ett rådjur tatue-
rat på vardera bröst, och på lårens 
framsida. Hon beskrev det som det 
vackraste hon sett. Enligt traditio-
nen är det modern som ska tatuera 
sin dotter, men min mormors mam-
ma hade inte hjärta att fortsätta 
sticka sin egen dotter med den grova 
nålen. Hon såg hur ont det gjorde 
och det var därför min mormor bara 

blicken jag får  är skonings-
lös. Ännu en gång tittar min mam-
ma på mig som att jag är en kom-
plett idiot. Min mormor som sitter 
bredvid inspekterar mig med en 
undrande blick och min kusin som 
är på besök från Västerås försöker 
hålla sig för skratt.

Jag har dragit upp tröjan och 
blottar bröstbenet. Huden är svul-
len och rosig från nålsticken några 
timmar tidigare. Jag har tatuerat 
mig, men det är inte vilken tatuering 
som helst.
 
under hela min  uppväxt har 
jag sett en blå-grå prick på min mor-
mors haka. Och på ovansidan av 
hennes hand, på huden mellan tum-
men och pekfingret, något som mest 
såg ut som ett halvfärskt blåmärke,  
i samma färg. Hon var, som så 
många andra kvinnor i hennes gene-
ration och många generationer före 
henne, tatuerad. Den uråldriga kur-
diska traditionen att tatuera flickor 
och kvinnor går flera tusen år till-
baka – vi kallar det för deq. 

Genom att blanda bröstmjölk med 
sot får man fram färgen som man 
gnuggar in i huden som perforeras 
blodig med en tjock synål. Då letar 
färgen sig ner i de färska hålen i huden 
som är precis så djupa att den svarta 
sörjan fastnar, för evigt.

som liten brukade jag smeka 
mormor över handen och hennes 
tatuering som hon numera skämdes 
för. Det som för henne tidigare varit 
en skönhetssymbol, ett slags 
smycke, hade fått en helt annan 
association. Nu var det mest ett 
uttryck för något omodernt, kanske 
till och med fult. Missfärgningen på 
handen hade tidigare föreställt en 
månskära med en prick på vardera 

fick den numera utsmetade mån-
skäran på handen och så den lilla 
pricken på hakan.

många år senare  går jag med 
ett presentkort i handen längs järn-
vägen i Sundbyberg på väg till en 
tatueringsstudio i en källarlokal.  
Jag beskriver för tatueraren vad jag 
önskar mig och han börjar teckna 
på fri hand, först på ett papper, sen 
på min kropp, mitt på bröstbenet. 
Fem minuter senare är han klar. 
Och jag är märkt för livet. Jag har 
en kopia av min mormors tatuering 
invid hjärtat.

slutscen: Jag drar upp tröjan 
för min publik som består av min 
mamma, mormor och kusin. Kusi-
nen skrattar högt och skriker rakt 
ut: du har ju Turkiets flagga på  
hjärtat! Jag vet att han säger det 
mest för att såra, men han har också 
lite rätt. Jag hade inte tänkt på det 
innan men månskäran och pricken  
liknar verkligen flaggan som för 
många är en symbol för förtrycket 
mot oss kurder. Jag tittar stressat  
på mormor och sen mamma, som 
suckar sådär kärleksfullt kränkande 
som bara hon kan. Okej, tänker jag, 
strunta i mamma. 

Men mormor då, tänker jag. Hon 
måste ju säga något mer förlåtande. 
Hon tittar på tatueringen, och tittar 
sen frågande på mig och säger:  
Men den är ju spegelvänd. 

shang imam  är producent och repor-
ter på det dokumentära programmet 
Verkligheten i P3. Hon har medverkat 
och regisserat pjäser såväl på scen som  
i radio och ligger bakom radiodokumen-
tären Den själviska hjälten. Hon var 
konferencier på 2018 års upplaga av 
Handmade Issues.
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»Hon hade ett rådjur  
tatuerat på vardera bröst, 
och på lårens framsida. 
Hon beskrev det som det

vackraste hon sett.« 
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– min filosofi är att man ska 
använda så mycket man kan av de 
djur man har ihjäl, inte minst av 
respekt för djuret, säger Leif Hägg-
ström, som varvar jobbet som arkeo-
log med mycket tid bakom bössan. 
Lite väl mycket, tycker familjen. Det 
blir allt som är lovligt att skjuta, älg 
och rådjur, vildsvin och knubbsäl.

Filosofin gäller även grävling. Han 
fäller en handfull om året, oftast 
under ljusa sommarkvällar. Med fär-
re grävlingar i skogen gynnas fasa-
ner, rapphöns och andra markhäck-
ande fåglar, argumenterar han. 

– Utöver bilar har de inga naturliga 
fiender, så det kan behövas, säger han. 

Den pallryggsäck som han ofta 
har med sig i skogen har han gjort 

av hemgarvat grävlingsskinn, det är 
slitstarkt och kraftigt. Locket är sytt 
av skinnet från huvudets svartran-
diga mask. Av fett från feta höst-
grävlingar har han gjort skosmörja 
»för en livstid«. Rätt många kvällar 
har han också suttit med glatta 
märghår i nyporna och bundit flu-
gor till flugfiske. Torrflugor och 
nymfer kan behöva stjärtspröt och 
antenner. 

Även köttet har han provat. 
Trikintestat först.

– Varför ska jag sätta mig på höga 
hästar och vara bättre än mina för-
fäder. Man har ätit grävling i alla 
tider, säger han och beskriver den 
»pulled badger« som han lagat av 
bakstekarna på en årsunge. Köttet 

var mörkt, med en kraftig viltsmak. 
– Inte så roligt faktiskt. Men det 

var ett år med mycket ekollon, jag 
tror att det var därför som smaken 
var så bitter. Garvsyran!

I samma veva ringde hans upp-
givna pappa. Han lyckades inte få 
tag på en ny rakborste. 

rakborsten sägs  vara från 
1750-talet. Sannolikt var fransmän-
nen först – och stråna kom från gräv-
ling. Grävlingsborst lämpar sig bra i 
våtrakningssammanhang, eftersom 
den absorberar vatten istället för att 
repellera den, en egenskap som också 
gjort den populär att använda till 
vissa slags målarborstar.

Idag klassas ofta rakborstar av 

Allt fler återupptäcker rakborsten, den håriga trotjänare som hängt med  
sedan 1700-talet. Redan då var det grävlingsborst som gällde. 

Text Malin Vessby  Foto Leif Häggström 

Skäggslöjd
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grävlingshår efter var på djuret 
stråna suttit. De dyraste har lena 
hår från nacke och hals. »Silvertip 
Badger« säger kännarna. Sedan blir 
de billigare ju längre från halsen 
håren har hämtats. 

Men också om borsten formats 
för hand eller fått silhuetten fram-
trimmad spelar roll för priset. 
Maskingjorda borstar av lite grövre 
strån, där formen är klippt, är inte 
överraskande billigare än handfor-
made varianter av lena nackhår. 

Men den som gillar lent och 
mjukt kan idag också välja syntet-
borste. Den som föredrar styvt, kan 
satsa på svin- eller vildsvinsborst. 

– Det är en smaksak.
Amin Iranmanesh ler. Han är en 

av Sveriges mest prisade barberare, 
de senaste åren utnämnd både till 
årets yrkesman och bäst i Norden, 
och han har just lyft på luren på 
Salong Rendevu i Göteborg. Själv 
gillar han styva svinrakborstar. 

– Med en sådan jobbar man både 
upp skummet bra i skålen och mjukar 
upp hårbotten fint, säger han och kon-
staterar att den som köper skummet 
på tub får finna sig i vad den får. Med 

rakborste, raktvål och vatten kan  
man själv påverka känslan på löddret. 

–  Du kan göra det tjockare, mju-
kare, krämigare, gräddigare. Det får 
kniven att glida lätt över kinden.

Intresset för klassisk rakning har 
ökat på senare år, menar Amin Iran-
manesh. Sannolikt är det skäggtren-
den som har smittat av sig. Både 
influerare, marknadsavdelningar 
och modevärld har insett att det 
finns något att hämta i mäns skägg-
växt, säger han, och förändringen 
har skett de senaste åren. För tio år 
sedan var han en av få yrkesverk-
samma barberare i Sverige, »nu 
poppar de upp överallt«. Sedan  
satsar – generellt sett – yngre män 
mer på skägg, äldre män mer på  
slätrakat, sammanfattar han.

– Och vissa gillar old school.  
Doften av rakkrämen och känslan  
i huden efteråt, säger han och liknar 
rakning med kniv och rakborste vid 
en ansiktsbehandling. Borsten mas-
serar, blodcirkulation stimuleras 
och döda hudceller peelas bort. 
Dessutom reser sig liggande skägg-
strån upp och mjuknar inför rak-
ningen. Och precis som med rakbor-

sten beskriver han valet av kniv 
eller hyvel som en smaksak.

– Men det är mer kärlek i en kniv.

vi är tillbaka  hos Leif Hägg-
ström på gården Hjalmars i södra 
Västergötland. När hans pappa efter-
lyste en ny rakborste, mindes han 
grävlingsskinnet i ladan. Han googla-
de lite och drog igång. De glänsande 
märghåren på nackskinnet klippte 
han av så nära huden som möjligt och 
så pillade han bort det mjuka under-
håret. Sedan täljde han ett skaft av 
masurbjörk och borrade hål i toppen 
där han pressade ner så många hår-
buntar som fick plats. Förankrade 
dem med trälim för utomhusbruk. 

– Silhuetten blev inte perfekt för-
stås, jag fick frisera den lite. Och det 
är ju inte optimalt eftersom det blir 
en vass snittyta, men som förstlings-
verk betraktat…

Resten är historia. 
Hans pappa har använt rakbor-

sten i sju år nu.
– Det han tycker är bäst är att den 

torkar snabbt. Vattnet går lätt att 
skaka ur. Ja, jag har märkt att han 
är förtjust.

Såld i butik hade 
Leif Häggströms 
rakborste kallats 

»Silvertip Badger«.

En lång rad små 
buntar krävdes  
till den färdiga  

rakborsten.

»Silhuetten 
blev inte  
perfekt  
förstås,
jag fick  
frisera  

den lite.«
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– titta, de ser ut  som chia-
frön! 

Linda Nurk håller fram en liten 
plastburk, där små korn ligger orör-
liga. Det är silkesmaskägg. I kylskå-
pet har hon fler i dvala. Om några 
dagar ska hon ta fram dem i rums-
värmen och låta dem kläckas. Lar-
verna kommer sedan vara hennes 
krävande kollegor under en månads 
tid och spinna ett alldeles egenartat 
tyg utan vare sig sömmar, varp eller 
inslag. 

Linda Nurk är framgångsrik 
modedesigner och har jobbat med 
haute couture hos Chanel och 
Givenchy i Paris, med stora mode-
märken som Adidas och med det 
svenska kungahuset. Bland annat 
har hon designat flera av prinsessan 
Madeleines Nobelkreationer. Hon 
undervisar också regelbundet på 
mode- och designskolor. 

Men för några år sedan blev hon 
urban silkesmaskodlare och började 
experimentera med biotextilier. Det 
är material som går att odla fram 
och hantera i ett biologiskt krets-
lopp.  

– Jag inspirerades av mina Beck-

manstudenter. Jag har alltid fram-
hållit vikten av hållbarhet, men i 
mötet med dem kom frågan upp: 

– Hur implementerar man håll-
barhet i designprocess? Var börjar 
man? 

Linda hade inget enkelt svar där 
och då, istället gick hon hem och 
började experimentera.  

nu, två år senare  står hon  
i sin studio i Stockholm.  Hon har 
precis målat om, »jag brukar kasta 
ut allt och göra nytt när jag går in i 
nya projekt« och väggarna är struk-
na i brutna vita toner. Golvytan lig-
ger tom och öppen. När färgen tor-
kat ska hon börja jobba med verk 
inför en utställning i sommar. 

I taket hänger skapelser som ser 
ut som klänningsöverdelar av skirt 
vitt tyg där torkade blomblad är 
invävda mellan skimrande trådar. 

Hösten 2019 spann silkesmaskar 
den tunna vaddliknande kvaliteten 
direkt på en torso som var en 
avgjutning av Linda Nurks egen 
överkropp. Silkestrådarna löper 
kors och tvärs och skapar en fast 
men ljusgenomsläpplig struktur.

Lutad mot väggen står en genom-
skinlig plasttorso klädd i en gyllen-
brun, blomsterbeströdd överdel. 
Materialet är styvt som ogarvat 
skinn och är det första biomaterial 
som Linda Nurk skapade. Det består 
av samma ingredienser som den fer-
menterade drycken kombucha; svart 
te, vatten, socker, en viss typ av bak-
teriekultur och jästsvamp. När te-
blandningen jäser bildas en geléaktig 
hinna på ytan. Den kallas ofta för 
kombuchasvamp på grund av sitt 
utseende men består i själva verket 
av cellulosa. Linda Nurk började 
med en liten odling och fick fram en 
decimeterstor yta som var drygt en 
centimeter tjock. Hon fortsatte sedan 
att odla i allt större kar och fick fram 
ark som blev upp till 55 x 75 centi-
meter stora.

– Det kallas biocellulosa eller 
kombuchaläder. När jag tar upp det 
ur badet är det mycket tjockare, 1,5 
centimeter, men när fukten avdun-
star blir det så här tunt och styvt, 
säger hon och känner på den stela, 
papperstunna och lite oljiga ytan 
som släpper igenom ljuset på ett 
vackert gyllene vis.

Det krälar och kryper hos modeskaparen Linda Nurk. Här gör silkeslarver  
tyg av egen kraft och utan att behöva dö i förtid. Och här jäser  

blivande tyger, tänkta att bli framtidens haute couture.  
Text Liv Blomberg  Foto Ellinor Hall

KOMPOST-
MODE
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En av Lindas silkesfjärilar
som krupit ut ur puppan. 
Fjärilen lever i tre till fem 

dagar för att para sig
och, om det är en hona,  

lägga ägg innan den dör.
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– Det andas inte. Om du skulle ha 
det på dig och går in i ett fuktigt rum 
skulle det bli mjukt. Man kan inte 
bära det närmast huden, men som 
en detalj av något kan det funka, 
säger hon.

Hon har använt kombuchalädret 
i plagg som burits på fotografering-
ar och precis i dagarna skickade hon 
ner prover på det och olika silkes-
maskspunna kvaliteter till couture-
veckan i Paris. 

– Ett modehus är intresserat av 
att använda sådana här material  
i sin kollektion, säger hon och ser 
glad ut. 

Haute couture betyder ordagrant 
»hög sömnad« och betecknar den 
högsta formen av sömnadskonst. 
Den utförs endast av några utvalda 
och kontrollerade modehus i Paris. 
Plaggen sys för hand i ytterst exklu-
siva material med största möjliga 
skicklighet och skräddarkunskap. 
Haute couture-konsten tog sin bör-
jan på 1700-talet genom Marie 
Antoinettes sömmerska Rose Ber-
tin, som skapade extremt dyrbara, 
klänningar till den franska drott-
ningen. 

Linda Nurk har gjort många 
galaklänningar genom åren och 
hennes erfarenheter från haute cou-
ture väckte tidigt tankar om desig-
nens hållbarhet. 

– En aftonklänning är en otroligt 
avancerad beställning. Den består 
av flera lager tyg, av exklusiva mate-
rial och mycket fint hantverk. Man 
kan ha ägnat 200 timmar åt att 
krustera spets i en klänning som en 
celebritet sedan bara bär en gång, 
säger hon och fortsätter:

– Min process handlar om hur 
mycket av ett plagg som kan för-
multna. Jag vill se om det går att 

göra couture av sådant som jag 
odlat själv, som är helt spårbart. Det 
ska gå att bära en klänning på röda 
mattan och sedan gräva ner den och 
tillföra jorden något bra. 

Förutom kombuchalädret experi-
menterar Linda Nurk med material 
som mycelium, en svamp som lever 
på sågspån och bildar ett hårt kar-
tongliknande material. Hon har 
också testat att använda naturens 
rester som ömsade pytonskinn, fjä-
rilsvingar och så utforskar hon silke 
och siden. I svenskan gör vi skillnad 
på fibern silke och tyget siden som 
vävs av den. I de flesta andra språk 
är ordet det samma för både textil 
och tråd. Det är ett naturmaterial 
med eftertraktade egenskaper. Sil-
kesfibern är stark, smutsavvisande 
och släpper igenom fukt vilket får 
sidentyg att kännas torrt mot huden. 
Precis som ull både värmer och 
kyler silket på grund av sina isole-
rande egenskaper. 

Konsten att odla silke uppfanns  
i Kina för över 5000 år sedan. En-
ligt sägnen föll en silkeskokong ner  
i kejsarinnan Hsi Lings tekopp när 
hon satt under ett mullbärsträd. Det 
heta teet löste upp sericinet, som är 
det limliknande ämne som håller 
ihop kokongens silkestrådar och 
kejsarinnan kunde vaska upp en 
fiber som ingen någonsin sett maken 
till. Tunn och skimrande som spun-
net ljus blev silket hett eftertraktat 
och länge var det en väl bevarad 
hemlighet hur det framställdes.  
På 1500-talet hade konsten att odla  
silke kommit till Europa och på 
1700-talet gjordes flera försök att 
odla det även i Sverige. Men utan 
större framgång. 

Silkesodling innebär medveten 
avel och uppfödning av silkesfjäri-

lar för produktion av kokonger.  
Tillsammans med bin är silkesfjäri-
len (Bombyx mori) den enda insekt 
som räknas som husdjur. Den är 
domesticerad sedan flera tusen år 
och beroende av människan för sin 
överlevnad. De fullvuxna fjärilarna 
kan inte flyga, ett resultat av medve-
ten avel, och larverna klarar sig inte 
själva ute i naturen. De behöver 
matas med blad från det vita mull-
bärsträdet som är det enda de äter. 
Därför kallas silket ibland för mull-
bärssilke. 

Under några korta dagar av sin 
livscykel spinner larven in sig i en 
kokong för att bli puppa, stadiet 
mellan larv och fjäril. Tråden i en 
kokong kan bli mellan 300 och 900 
meter lång men det finns uppgifter 
om silkestrådar som ska ha varit fle-
ra kilometer långa. I konventionell 
odling kokas eller ångas kokonger-
na innan fjärilen kläckts ur puppan 
och hunnit gnaga sig ut ur kokong-
en. Pupporna dör under processen. 
På så sätt förblir tråden obruten och 
kan hasplas upp som en enda sam-
manhängande fiber. Den är så tunn 
att det behövs mellan åtta och tio 
kokongtrådar för att spinna en tråd 
som går att använda till vävning. 
Det är endast avelsdjur som tillåts 
fullfölja den naturliga cykeln och  
bli fjärilar som lämnar kokongen  
för att para sig och lägga ägg. 

när linda nurk  hade sin första 
kull silkesmaskägg hösten 2019 fick 
hon uppleva de små djurens hela 
livscykel och upptäckte att de var 
ganska ansträngande, sin ringa stor-
lek till trots. 

– De var som bebisar, krävande! 
De äter och bajsar dag och natt och 
måste ha precis rätt temperatur och 

»Jag vill se om det går att göra couture av sådant som jag odlat själv,
som är helt spårbart. Det ska gå att bära en klänning på röda mattan

och sedan gräva ner den och tillföra jorden något bra.«
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Till vänster: Bustier 
av råsilke som  

spunnits av silkes-
larver direkt på en 
kroppsavgjutning  
av agar, ett ämne  
som utvinns ur  
vissa rödalger. 
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luftfuktighet för att utvecklas. 
Linda Nurk matade och rensade 

lådan flera gånger om dagen och lar-
verna växte så det knakade. En sil-
kesmask lever i 25 – 30 dagar och 
genomgår fyra faser då de ömsar 
skinn. Från det att den kläcks som 
liten svart, hårig varelse – några 
millimeter lång – tills den är spinn-
färdig ökar den tio tusen gånger i 
storlek. När den går in i spinnstadiet 
är den en fet gråvit larv på mellan 
sex och åtta centimeter. 

Linda Nurk hade sammanlagt 
120 larver i olika stadier att hålla 
reda på. 

– Jag hade inte räknat med att det 
skulle vara så mycket jobb, säger 
hon. 

De larver som nått spinnstadiet 
placerade Linda på sin kroppsav-
gjutna torso och de började då krav-
la fram och tillbaka över torson 
samtidigt som de släppte ifrån sig 
långa silkestrådar. Trådarna bildas 
av ett sekret som utsöndras från lar-
vernas mungipor och de svänger 
huvudet fram och tillbaka i en åtta-
formad rörelse.  

– Larverna söker två ankarpunk-
ter för att kunna spinna in sig i en 
kokong. Men på torson fanns det ing-
et som de kunde haka i, så de vand-
rade fram och tillbaka spinnandes 
medan de sökte. När de kom till kan-
ten blev de stående och svängde sina 
små huvuden, men sedan vände de 
om och gick tillbaka. 

Hon upptäckte att larverna hade 
ett intrikat sätt att vända på. 

– De vänder tillbaka i sitt eget spår 
så att det bildas en naturlig söm, 
säger Linda och visar en provlapp. 

Kanten är som en porös stadkant, 
inga lösa trådar hänger ut och riske-
rar att repas upp. 

»De var som bebisar, krävande! De äter och bajsar dag och natt och måste  
ha precis rätt temperatur och luftfuktighet för att utvecklas.«

Linda Nurk lade hela tiden blom-
blad i vägen för de spinnande lar-
verna vilket inte verkade bekymra 
dem det minsta. 

– De kröp bara vidare och blom-
bladen integrerades i tyget, säger 
Linda.

När larverna hade spunnit klart 
var det dags för dem att förpuppas. 
Normalt skulle de ha gjort det inne  
i sin kokong, men nu var tråden 
utspunnen över Lindas torso. Men 
det hindrade dem inte från att för-
vandla sig. De feta vita larver som 
börjat spinna var efter tre dagar 
smala, gråa och slöa när Linda 
Nurk lät dem lägga sig i avklippta 
pappersrullar för att få ett 
kokongliknande skydd under sin 
förpuppning. Snart hade hon en 
låda full av rostbruna pansarlika 
små kroppar utan huvud eller ben. 
Fjärilar i vardande. 

– Några fortsatte faktiskt att 
spinna och lyckades göra en kokong 
ändå. Men de flesta förpuppades 
utan, säger Linda.

Efter två veckor i vila kläcktes de 
blekvita, blinda silkesfjärilarna. 

– De lever i tre till fem dagar för 
att para sig. Honorna lägger sina 
ägg, sedan somnar de in helt frid-
fullt och dör, berättar Linda Nurk 
som sedan dess haft sina egna silkes-
maskägg och nu tänker göra om 
processen inför arbetet med den 
utställning hon ska ha på Sofiero 
slott i sommar. 

Hennes arbete och experimente-
rande handlar om att utforska vad 
hållbar design och cirkulära meto-
der inom avancerat mode är – eller 
skulle kunna vara. 

I den andan har hon designat en 
kollektion fotosyntetiska sjalar av 
siden. Tyget har en fin mikrobisk 

beläggning, som tar upp koldioxid 
och avger syre, precis som växter 
alltid gör. Det känns som vanligt 
siden men har en svagt skimrande 
ljusgrön nyans. 

– Den som köper en sån sjal behö-
ver vara medveten om att köpet för-
pliktigar. Sjalen behöver ljus och 
fukt, du kan inte bara lägga den 
längst bak i garderoben. Men rätt 
skött absorberar den koldioxid och 
renar luften.

frågan från  Beckmanstuden-
terna för några år sedan om hur 
hållbarhet kan implementeras i en 
designprocess, börjar kanske få ett 
svar.   

– Design har alltid handlat om  
att hitta lösningar. Men idag skapar 
den istället problem inom modet. 
Den leder till massproduktion och 
snabba processer som inte är håll-
bara i alla led, säger Linda och 
menar att vi behöver ändra per-
spektiv och utgångspunkt. 

– Att redan från början tänka på 
slutet för en produkt gör skillnad. 
Jag är intresserad av en regenerativ 
process som tar hänsyn till produk-
tens återfödsel. Vad händer med den 
när den dör och inte gå att använda 
längre, frågar Linda Nurk retoriskt 
och fortsätter sin tankegång om vad 
det är som skapar hållbarhet:

– Idag tror jag att man kan 
använda konsthantverk istället  
för design för att hitta lösningar.  
I designprocessen är tid viktig. Det 
ska gå snabbt och är anpassat efter 
industrins krav. I konsthantverket 
är det tvärtom. Där tar saker och 
ting tid, man måste känna materia-
len och anpassa sig efter dem. I det 
förhållningssättet finns det något 
hållbart.
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Odlad cellulosa  
från symbiotisk kultur 
av bakterier och jäst, 
samma ämnen som 
i drycken kombucha, 
och gjutna pressade 

kronblad. 
 



56 Hemslöjd 3 · 2021

TILL SAKEN

NYFÅNGAD GÄDDA 
OCH RÖDBENT 

FÅGEL 
Den spröda, blomstrande bordsdekoratio-
nen har Örjan Bertilsson gjort i papper 

och ståltråd, pris 1400 kr. Bakom röd-
benan i trådtjack står istället Ove Heden-

ström, 1250 kr medan Tage Lundqvist 
har slöjdat det bladguldsdekorerade bröd-

fatet i svepteknik, som gjort för somma-
rens fikastunder, 2 000 kronor. Den som 

hellre vill slinka iväg och fiska kan använ-
da ett gäddbete av Patrik Granudd –  

snidat i asp, svampat, lackat, airbrushat 
och namngivet efter Johnny Cash:  

JC-jerk. Pris 1350 kr. 

MORGON  
MELLAN FJÄLLEN

Vi bad länshemslöjdskonsulenten  
i Jämtland-Härjedalen att välja 

somrig slöjd från sina hemtrakter.
Så här blev det!

Urval Ingela Fredell
Foto Anders Qwarnström

b

h
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TILL SAKEN

KONTAKTUPPGIFTER 
Emma Dahlqvist, Häggenås, 070-602 44 69

Inga Qvarfordt, Fåker, 070-259 15 11
Karin Nilsén Andersson, Svaningen, 070-561 73 45

Kerstin Johansson, Nälden, 070-643 02 84
Ove Hedenström, Sundsjö, 076- 645 10 08

Patrik Granudd, Dvärsätt, 070-282 05 96
Örjan Bertilsson, Namn, 070- 307 71 45 

TILL SAKEN

BJÖRNEN ÄR VAKEN
I skinnpåsen gjord av en handgarvad baggpung ryms kaffepulvret till 

fjällvandringen. Inga Qvarfordt säljer den för 1850 kr. Halsbandet har 
Emma Dahlqvist skapat av näverremsor som hon kokat och lindat 

runt träringar, 1500 kr. Och den som inte har chans att se björnar från 
sitt köksfönster i maj och juni, som Karin Nilsén Andersson  

i Svaningen, kan istället köpa hennes pappersklipp. Pris 1700 kr.

GRÖNT ÄR 
SKÖNT

Kerstin Johansson har 
stickat ullstrumpor i det  

mjuka ullgarnet Ullrika från 
Yarns & Barns. De gröna  
trådarna är växtfärgade  
med björklöv. Förlagan  
till stumpmodellen är  
en antik brudgums- 

strumpa. Pris  
1 450 kronor. 
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reijmyre glasbruk , en tisdag  
i mars när solen faktiskt värmer och 
påskliljorna börjar titta fram i back-
arna. Från smedjan intill ljuder 
taktfasta hammarslag och Linda 
Maasing fattar räckspaden. Place-
rar ena änden i armhålan, tar i från 
tårna och pressar ner spaden längs 
det som en gång var insidan på en 
fårrygg.

– Det här är sista steget i hela pro-
cessen, säger hon och inspekterar 
skinnet.

– Här i nacken och rumpan är det 
som tjockast skinn, där är det fortfa-
rande fuktigt. Så det gäller att fort-
sätta hålla fibrerna i rörelse tills det 
är helt torrt. Låter man det bara 
vara blir skinnet stenhårt.

Hon lyfter upp fällen och drar 
den genom skinnarringen som häng-
er bredvid. Drar kraftigt fram och 
tillbaka. 

– Efter en jobbdag kan jag ha blå-
märken i armhålorna efter räckspa-
den. Och träningsvärk. Och händer-
na tar en hel del stryk. Men när jag 
inte håller på får jag ont i ryggen 
istället, den är lite pajad sen jag höll 
på med timring…

Linda Maasing lärde sig göra 
läder när hon läste på Bäckedals 
folkhögskola. Innan det hade hon 
knappt tänkt på garvning.

– Men jag fastnade direkt. Jag  
vet inte vad det var. Omvandlings-
processen tror jag, att ta något som 
annars bara skulle slängas och göra 
något användbart av det. Och att 
jag blev så personligt engagerad  
i alla skinn – hur man måste se och 
tolka dem, förstå vad man måste 
göra med dem för att det inte ska gå 
åt helsike. Mycket av det här är ju 
mer eller mindre bortglömd kun-
skap, man måste klura ut igen hur 
man gjorde förr, säger hon.

För det är riktigt gamla tekniker 
hon använder sig av i garvningen, 
den process som måste till för att 
döda djurs hudar inte ska ruttna 
bort utan konserveras och få önska-
de egenskaper. Hon använder bark-
bad, mjölbetning, garvar med hjär-
nor, hönsbajs och urin. Som man 
har gjort i tiotusentals år.

– Jag är inte intresserad av det där 
snabba. Jag tycker det är roligare 
med de historiska processerna, att 
klämma och känna, lukta och sma-
ka. Om det är tillräckligt med garv-
syror i vattnet när du smakar på det 
drar munnen ihop som inför starkt 
kaffe.

Hon visar med mungiporna.
– Det handlar om att lita på sin 

känsla, snarare än om kemiska pro-
cesser.

kemiska processer  ja. Den 
absoluta majoriteten av allt läder  
i världen, runt 90 procent, garvas 
inte på Linda Maasings vis. Ditt 
läderbälte, skinnpaj, klockarmband 
och mobilskal har antagligen fram-
ställts med hjälp av krom. 

När tekniken upptäcktes i slutet 
av 1800-talet revolutionerade den 
läderindustrin. Plötsligt gick garv-
ningen snabbt – och lädret blev slit-
starkt och smidigt. 

– Efter att skråväsendet upplöstes 
blev det en boom av smågarverier  
i hela landet. Vem som helst kunde 
åka ner till Tyskland, lära sig hur 
man kromgarvade och komma hem 
och tjäna storkovan, säger Linda 
Maasing. 

Snart industrialiserades tillverk-
ningen och koncentrerades till större 
garverier. Men kromgarvningen 
visade sig så småningom ha en del 
nackdelar. 

Håll i er, för nu blir det lite tek-
niskt.

Kromgarvning görs med salter 
som innehåller trevärt krom (krom 
III). Det ses som ganska ofarligt, 
även om nyare studier har visat att 
det kan orsaka allergi och eksem vid 
hudkontakt. Men de stora proble-
men uppstår om det krom som inte 
bundits i lädret omvandlas till sex-

För att bli läder måste skinnet garvas. Men det finns olika sätt. Kromgarvning 
är billig och snabb men kan i värsta fall ge cancer. Andra metoder tar längre  

tid och kostar mer. Vilken melodi är framtidens? 
Text Rasmus Panagiotis Columbus  Foto Nadja Hallström

garva lagom



59 Hemslöjd 3 · 2021

Linda Maasing garvar 
bäversvansar med sälg-

bark. Barken har hon 
inte kokat, utan bara 

lagt i vattnet.
– Då dras garvämnena 

ut långsamt. 

Linda Maasing har 
garvat sedan 1995. 
Sedan 16 år tillbaka 

håller hon till  
i Reijmyre glasbruks 

gamla smedja. 
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värt krom (krom VI ). Det är starkt 
allergiframkallande och kan också, 
främst vid inandning, orsaka cancer. 
Dessutom är det farligt för miljön. 

– Gör man det rätt och har kon-
troll på sina processer är risken liten 
att den här omvandlingen sker. Vi 
har kunskapen för att undvika det. 
Problemet är att inte alla garverier 
runt om i världen har eller priorite-
rar den kontrollen, säger Stefan 
Rydin som arbetat med miljöfrågor 
i garveribranschen i över 30 år och 
projektleder Swedish shoe environ-
mental initiative.

Förr var det främst manliga bygg-
arbetare som drabbades av kromal-
lergi, eftersom sexvärt krom även 
var vanligt i cement. Men sedan 
mängden krom VI  begränsades i 
cement på 1980-talet är det hos 
kvinnor som kromallergin ökar,  
och mycket talar för att det är kro-
met i läder som är orsaken, enligt 
Folkhälsomyndighetens miljöhälso-
rapport från 2017, framtagen av 
Karolinska institutet. 

2015 infördes begränsningar av 
sexvärt krom i lädervaror som säljs  
i EU. Trots det förekommer det 
ännu. När Kemikalieinspektionen 
2019 undersökte 70 olika läderpro-
dukter hittade de sexvärt krom över 
gränsvärdena i 10 procent av dem – 
i mobilskal, handskar och klock-
armband.

– Vi kan inte säga att det är så det 
ser ut generellt, eftersom vi har job-
bat in en träffsäkerhet i vår tillsyn – 
vårt mål är ju att få bort riskfyllda 
produkter från marknaden. Men vi 
tror att det är vanligare att sexvärt 
krom förekommer i produkter som 
kommer från länder utanför EU där 
garvningen kan gå till på ett ganska 

primitivt sätt, säger Amanda Rosen, 
inspektör på Kemikalieinspektionen.     

I takt med globaliseringen och i 
och med att lagstiftningen i Europa 
hårdnat har nämligen en stor del av 
läderproduktionen flyttat till länder 
som Bangladesh, Indien, Pakistan 
och Kina. Industrin beskrivs ofta 
som en av de smutsigaste i världen. 

– Vi besökte garverier i Bangla-
desh för några år sedan och förhål-
landena där var helt förskräckliga. 
Det handlar ju inte bara om kromet, 
utan också om andra hälsofarliga 
ämnen som formaldehyd, färgämnen 
och tungmetaller. De som jobbade 
med det här stod utan någon skydds-
utrustning, ibland barfota, mitt i allt-
ihopa. Och väldigt mycket gick helt 
orenat ut i vattnet, så att alla som bor 
runt garverierna också påverkas, 
säger Karin Lexén, generalsekretera-
re på Naturskyddsföreningen.  

 
på tärnsjö  garveri norr om 
Uppsala sitter Åke Lindström och 
käkar smörgåstårta – företaget bjus-
sar på det varje månad som omsätt-
ningen överstigit fem miljoner kronor. 

– Jag blev kromallergiker av att 
handskas med kromet. Är lädret 
dåligt gjort känner jag rätt snabbt 
att det börjar klia, säger han med en 
liten axelryckning.

Han började här 1976. Hade pre-
cis slutat gymnasiet och hade ett år 
att slå ihjäl innan han skulle rycka 
in i lumpen. Så han knackade på 
och frågade förmannen om de 
behövde folk. Du kan börja imor-
gon, blev svaret. 

Efter att ha gått igenom varenda 
maskin och station som finns på 
företaget och varit med om att på 
1980-talet fasa ut kromet är han 

idag produktionschef på ett av få 
industriella garverier som bara 
använder sig av vegetabilisk garv-
ning. Och på fritiden – ja, då garvar 
han också.

– Ser jag en grävling längs vägen 
tar jag med den, jag har alltid plast  
i bilen. Alltid redo! Och här kan du 
se, sånt här gör vi när vi är här på 
helgerna och leker, säger han och 
slänger fram en batikfärgad kohud 
som han gjort tillsammans med 
elever på sadelmakeriskolan som 
han är lärare på.

– Den får nog bli en soffa, den 
blev jäkligt fin. 

Med rejäla kliv guidar han runt  
i de stora lokalerna från 1940-talet. 
I ett rum ligger sorterade och saltade 
nöthudar och väntar på sin tur, de 
tyngsta väger uppemot sextio kilo.

– Vi köper allt från bönder i när-
området, från Mora som längst. Och 
vi kör bara nöt, som slaktats för köt-
tet. Förr hade vi älg också, men de 
hade så mycket skador, säger han 
och tar nästa rum.

Här snurrar tunnor stora som  
studentlägenheter på rad. Hudarna 
ska vekas och avhåras innan de kan 
spaltas ner till lagom tjocklek och 
sedan läggas i garvningstunnorna. 
Där får de tumlas i bad med garv-
ämnena i några dagar innan de kan 
gå vidare till återfettning, torkning 
och färgning. 

Det tar tid. Mycket längre tid än 
om de hade kört på krom.

– Det här är ju absolut en dyrare 
metod. Och mycket av vårt läder 
blir andra- eller tredjehandssorte-
ring. Men så får vi också ett läder 
som är så nära miljövänligt man 
bara kan komma, säger Åke Lind-
ström och kör ner handen i en tunna 

»Jag är inte intresserad av det där snabba. Jag tycker att det är roligare med de 
historiska processerna, att klämma och känna, lukta och smaka. Om det är till-

räckligt med garvsyror i vattnet drar munnen ihop som inför starkt kaffe.«
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– Jag tycker att skinnen 
vi garvar traditionellt står 
emot både värme och väta 
bättre än det mesta som är 
kromgarvat. Och så åldras 
det bättre, ändras och får 

en patina. Kromgarvat läder 
är ju mer som ett dött tyg, 

säger Linda Maasing.
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med det som blir över efter att skin-
nen garvats och spaltats ned.

– Det är bara hud och mimosa-
bark. Det blir till biogas som bussar-
na kan köra på sen.

 
tillbaka i  rejmyre har  
Linda Maasing gått ner i sitt garv-
ningsrum under smedjan. 

– Det är lite som en vinkällare, 
fast sunkigare. Kolla där står min 
kisshink. Och där i frysen ligger 
minkar, hjärnor, halvfärdiga älg-
bällingar och fårpungar, säger hon 
innan hon greppar en jätteslev och 
rör runt i det stora kar med brun-
färgat vatten som står där.

Sälgbark och något annat som 
legat där flyter upp. Hon sträcker 
sig efter det och slänger upp det med 
ett klafs.

– Det är en bäversvans! Jag fick 
den av några jägare i trakten som 
frågade om jag ville ha dem. Och 
det ville jag såklart! 

Sälgen har gett svansen en röd-
brun färg. Hon brukar skörda bar-
ken i närheten när saven stiger på 
våren, göra knippen och låta dem 
torka för att använda resten av året. 
Annars använder hon ofta gran  
eller ek.

– Jag är ju så småskalig att jag 
inte behöver några större mängder, 
några säckar räcker gott och väl. 
Det mesta kan jag skaffa själv i när-
området, har det varit någon storm 
brukar jag ringa skogsägarna och 
fråga om jag får plocka lite bark 
från fallna träd, de har aldrig något 
emot det, säger hon.

– Och så känner jag en laggkärls-
tillverkare som gör öl- och vintunnor 
av ek, han har berg av ekspån jag 
kan ta säckvis ifrån. Ek är ju det 

»Det handlar ju inte bara om kromet, utan också om andra hälsofarliga ämnen 
som formaldehyd, färgämnen och tungmetaller. De som jobbade med det här 

stod utan någon skyddsutrustning, ibland barfota, mitt i alltihopa.«

enda svenska träslag som har så 
mycket syror i sig att man kan garva 
med själva träet, annars är det ju 
bara innerbarken man kan använda.

 
medan barkanskaffandet är lätt 
för Linda Maasing har det blivit ett 
problem som ockuperat Åke Lind-
ströms hjärna alltför ofta det senas-
te decenniet. För att omvandlingen 
från hud till läder ska gå tillräckligt 
snabbt och samtidigt vara så kon-
trollerad som det bara går, använder 
sig nämligen Tärnsjö av färdiga 
barkextrakt i sin garvning. Proble-
met? Att de görs på andra sidan 
jordklotet. 

– Vi har lyckats fasa ut quebra-
chon, som görs av regnskogsträd, 
men måste fortfarande importera 
mimosa från Brasilien och Argen-
tina. I åtta-tio år har jag försökt få 
någon att göra garvämnen av gran-
bark utan att lyckas, säger han. 

Sen springer han in på kontoret. 
Med sig ut igen har han en liten 
barnstövel av märket Kavat.

– Här! Jag fick faktiskt ett bolag 
att ta fram ämnen, testade det med 
Kavat och det funkade super. Läd-
ret blev jättebra, det hade en bättre 
fyllnad och en helt annan känsla – 
när vi testade att sy i det blev det 
inga märken efter pressarfoten som 
det annars brukar bli. Jag visade 
upp det för ett av företagen som vi 
samarbetade med i Italien och de 
blev helt till sig. Skogsbolaget som 
tagit fram ämnet hade börjat förbe-
reda för en stor anläggning som 
skulle ta hand om all bark och allt. 
Men så hade de ett stort möte om 
framtida investeringar…

Åke Lindström suckar.
– De bestämde att pay off-tiden 

skulle vara kortare på andra pro-
jekt. Så de lade ner. Och jag är till-
baka på ruta noll igen.

 
så vad är då  framtiden för läd-
ret? Karin Lexén på Naturskyddsför-
eningen hoppas att ny EU-lagstift-
ning ska tvinga företag att ta större 
ansvar för var lädret i deras produkter 
kommer ifrån och hur det produceras. 
Garvaren Linda Maasing tror att fler 
stora företag måste gå i bräschen och 
använda sig av hållbart läder för att en 
omställning ska kunna ske.

Civilingenjören Stefan Rydin  
i sin tur tycker sig se att allt fler sko-
företag försöker få koll på sitt läder.

– I takt med att pressen från myn-
digheter och konsumenter ökar kom-
mer nog kromgarvningen minska, det 
är jag rätt säker på. Men då gäller det 
att det finns alternativ som är bättre. 
Vegetabiliskt garvat läder har potenti-
al där, om man lyckas fixa fram gar-
vämnen som inte innebär att man 
hugger ner regnskog, säger han.

Åke Lindström, som nu är färdig 
med smörgåstårtan och snart ska in 
och packa ordrar som ska till Taiwan, 
säger bestämt att han inte tänker gå  
i pension innan han har lyckats ställa 
om hela Tärnsjös produktion till att 
bara använda svenska barkämnen. 

– Men sen gäller det ju att få kun-
derna att förstå vad läder är också. 
Till syvende och sist är det ju de som 
avgör. Vill de ha naturligt läder, där 
det syns att det en gång har suttit på 
en ko som gått och kliat sig och kan-
ske fått någon fästing? Eller vill de 
ha nåt som ser ut som en plastbit? 
Man hoppas ju att mer miljötänk 
ska leda rätt, men just nu vet ju de 
flesta inte ens skillnaden mellan 
kromgarvat och annat…
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–  Urin är fiffigt att 
använda vid garvning 
av fiskskinn. Det blir 

som mineral- och fett-
garvning i ett. Ta lika 

mycket kiss som vatten 
– och sen kan du vattna 
blommorna med väts-

kan efteråt, säger  
Linda Maasing.



64 Hemslöjd 3 · 2021

Murrigt och macho. Kanske borde den tänka om som har en tvärsäker bild  
av vikingahövdingars kläder. Ett fynd från en dansk 900-talsgrav  

bjuder på sirligt broderi, färgglatt och leopardmönstrat. 
Text Rasmus Panagiotis Columbus  Foto Roberto Fortuna

VACKER VIKING
– det här är  verkligen inte main-
stream vikingamode! Han är ju så 
absurd!

Arkeologen Ulla Mannering, leda-
re för forskningsprojektet Fashio-
ning the Viking Age, skrattar högt.

Mannen hon pratar om levde på 
Jylland på 900-talet, tillhörde 
vikingasamhällets absoluta crème de 
la crème och kan mycket väl ha 
umgåtts med kung Harald Blåtand. 
När han dog vintern 970-971 fick 
han bland annat med sig dyrbara sil-
kesband, silverdekorerade yxor och 
en bäverpälskappa i graven. 

Men skälet till att Ulla Mannering 
kallar honom absurd – är kläderna 
han hade på sig. Hans broderade 
yllekjortel. 

– när jag tidigare  återskapat 
historiska plagg har jag fått en käns-
la av att jag känner den som burit 
dem. Men inte den här gången. Jag 
är helt förvirrad, säger textilhant-
verkaren Fria Gemynthe som står 
för broderierna på det rekonstruera-
de plagget.

Hur det kommer sig att kransar av 
medelhavsväxten akantus, fåglar 
och exotiska leoparder fått möta 
nordiska motiv som varghuvuden 
och masker är än idag ett mysterium.

– Vår första tanke var att det kan-
ske var ett importerat tyg, där de 
nordiska motiven lagts till efteråt. 
Men när Fria undersökte vartenda 
stygn insåg vi att allt sannolikt hade 
broderats samtidigt. Varghuvudena, 
som vi tror kan vara Fenrisulven, 
biter liksom i kransarna, säger Ulla 
Mannering.

Nu är teorin snarare att personen 
som gjorde kjorteln inspirerats av 
utländska silkestyger och sedan sat-
sat på en egen variant.

– Skandinavien var ju inte isolerat 
från resten av Europa. Idéer och 
design kunde färdas långa vägar. 

vikingens gravplats , Mam-
mengraven, upptäcktes när jordbru-
kare grävde bort en gravkulle 1868. 
När danska Nationalmuseet fick nys 
om fyndet hade platsen redan plund-
rats och textilierna skadats rejält.

Att förstå hur kjortel och motiv 
hängt ihop har varit ett pusslande 
med över sextio textilfragment. 
Bitarna har vänts och vridits i kyper-
tens riktning. Sedan har det nya tyget 
vävts i två/ett-kypert innan Fria 
Gemynthe kunnat börja brodera.

Hon har använt ett tvåtrådigt, 
växtfärgat ullgarn i tio nyanser – och 
en modern synål.

– Nålar av horn eller brons hade 
nog varit mer korrekt, men jag var 
rädd för att skada tyget. Dessutom 
använde jag en sybåge med fot. Det 
gjorde nog inte vikingarna, men det 
var skönare för mina axlar och hän-
der, säger hon och berättar vad som 
förvånat henne mest.

– Allt är sytt med stjälkstygn!  
På den tiden tog man annars mest till 
det stygnet för att göra konturer.  
I kristna broderier från samma tid 
användes istället bland annat kedje-
stygn för att fylla ut en yta, det går ju 
mycket snabbare. Men kanske var 
stjälkstygnet det enda som de kände 
till. Eller så var det berättelsen, vad 
den nu handlar om, som var det vik-
tiga och inte tekniken, säger hon.

Det resultat som nu presenteras är 
en tolkning av många möjliga, det är 
Ulla Mannering noga med att poäng-
tera. Efter att tyget vävts har det ock-
så uppdagats att originalkjorteln 
sannolikt var gul och inte naturfär-
gad. Dessutom har många fler nål-
stick hittats, som kan tyda på att hela 
ytan varit broderad. Och växtfärger-
na som använts är något av chans-
ning.

– I början trodde vi att det skulle 
vara lätt som en plätt, vi skulle bara 
göra några analyser och nå fram till ett 
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svar. Men det har varit så fascinerande 
komplicerat. Ju djupare vi kommer 
desto fler frågor uppstår. Man skulle 
nog behöva göra om det här en sju-
åtta gånger för att närma sig någon 
slags vikingatida verklighet, suckar 
Ulla Mannering och skrattar. 

och kanske har  vår viking  
inte ens gått omkring i sitt sirligt 
broderade plagg. I alla fall inte  
i jordelivet.

– Enligt vissa källor gjorde man 
snabbt en ny dräkt till döda krigare, 
kanske är det just det vi ser här. 
Motivet är avbrutet här och var. Det 
kan tyda på att det har varit något 
annat, kanske en bordsduk, ett 
täcke eller väggbonad, som hastigt 
sytts om till en inte helt funktionell 
dräkt som fått följa med i graven.

Inte som alla 
andra. Kjorteln 

som vikinga- 
hövdingen i  

Mammen begrav-
des med är  

one of a kind.

»Hur det kommer sig att 
kransar av medelhavs-
växten akantus, fåglar 
och exotiska leoparder 

fått möta nordiska motiv 
som varghuvuden och 

masker är än idag  
ett mysterium.«
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DU BEHÖVER:
Tovningsnål
Kardad ull
Tovningsdyna – en bit skumgum-

mi klädd med ylletyg
 

Den som nåltovar formar och arbe-
tar samman kardad ull genom att åter-
kommande sticka en hullingförsedd nål 
in bland stråna. När nålen krokar i ullen 
och drar med den i sin riktning tovas 
fibrerna snart ihop. 

Utgångspunkten är en grundform  
och på den kan man sedan bygga volym 
genom att sticka fast lös ull med nålen. 
Ullen placeras då med fördel som ett 
kors som fästs i mitten med några 
stick, och sedan jobbar man sig utåt. 
(Bild 1.) Om man vill platta till en yta 
eller göra en grop, sticker man ned 
nålen på samma ställe många gånger 
utan att tillföra ny ull. 

Min mamma jobbar gärna med ull 
från Värmlandsfår. »Finull blir stenhård 
och bygger inte så mycket. Den här 
grövre ullen fyller ut mer och är lättare 
att forma«, säger hon.

GÖR SÅ HÄR: 
Forma en näve ull till en rulle och tova 
ihop den med nålen tills den känns 
hård. Rotera rullen ibland så blir den 
jämn. Bygg på mer ull i ena änden så att 
du får en kon som kan stå upp. Undersi-
dan blir platt om du sticker rakt in med 
nålen underifrån. (Bild 2.) Alla delar 
som ska sitta ihop med varandra sena-
re behöver ha lite lös ull att sättas ihop 
med, så lämna nacken fluffig. 

Huvudet börjar med en tovad boll som 
du lägger till ull på för att bygga upp pan-
nan eller sticker med nålen i, utan att 

lägga till ull, för att göra ögonhålor. 
Om du vill bygga på en längre nos eller 

göra trekantiga öron, placerar du ett ull-
kors på tovningsdynan och tovar ihop det 
i mitten. Vik sedan ner två av korsets fyra 
armar och tova fast dem så att en tre-
kant bildas. Jobba med nålen tills formen 
är bra och plocka sedan loss den tovade 
biten från dynan. Den lösa ullen vid tre-
kantens bas används för att tova fast tre-
kanten där du vill ha den! (Bild 3.)  

Ögonen har jag gjort av en liten 
kula av brun ull som jag klippt itu och 
sedan tovat fast. Ovanpå det bruna har 
jag fäst en mindre kula av svart ull – 
pupill!– och till sist några strån vitt sil-
ke. Du kan sätta fast det bruna och det 
svarta lagret nu men vänta med slut-
finishen tills allt annat är klart.

Bakbenen utgår från ett ullkors där 
den lösa ullen vid basen vikts ihop och 
blivit en fot. Kaninens lår är stora så 
jag började med ganska mycket ull och 
lät dem vara lite lösa tills det var dags 

att sätta dem på plats.  (Bild 4.)
För att  göra svans, långa öron och 

armar har jag utgått från en snodd. 
Börja med en ulltuss i vänsterhanden, 
nyp tag i den med höger hand och snur-
ra den mellan fingrarna samtidigt som 
du drar isär händerna. Då bildas en bit 
grovt garn som du kan vika på mitten 
till en snodd. Den blir en perfekt bör-
jan till en smal kroppsdel. (Bild 5.) Tova 
sedan ihop snodden tills den är platt 
och inte ser ut som garn längre.

Därpå kan du rulla snodden mellan 
händerna för att göra dem runda, och om 
du vill göra en tass viker du upp ena änden 
och formar en liten boll av den med nålen. 
På mina kaninöron behöll jag den plat-
ta formen och pickade med nålspetsen 
från både fram- och baksidan för att få 
öronen släta. Inbuktningarna gjorde jag 
med en serie små stick i mitten av örat.

 
Dags att montera! Eftersom jag 
hade glömt att lämna lös ull under mitt 
huvud stack jag fast ett ullkors på top-
pen av konen och fäste ihop delarna 
genom att omväxlande sticka genom 
konen in i huvudet och genom huvudet 
in i konen. (Bild 6.) 

När alla delar är på plats kan man 
lägga till ull där det behövs och fånga 
upp utstickande strån genom att röra 
nålen i en cirkelrörelse över dem och 
sticka in dem i kroppen. 

Allra sist gjorde jag ögonen färdiga: 
»Det är när de får ögon som de blir indi-
vider«, säger mamma, och att få rätt 
känsla kan vara klurigt. Ett helt runt 
öga ser uppspärrat ut och alltför sneda 
ögon kan göra djuret argt, men ett ovalt 
öga med en stor pupill ger lätt ett vän-
ligt uttryck. Lycka till!

SLÖJDA HEMMA

Tova en tik
Vi bad Kerstin Neumüller att tova oss ett ulldjur och förmedla hur hon gjort.  
Hon tog stöd av sin mamma tovaren Karin Nilsson. Här kommer berättelsen. 
Häng med! 
Text Kerstin Neumüller  Foto Ellinor Hall
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All ull går inte att 
tova med. Undvik till 

exempel texelull. 

1. 2.

6.

5.

3.

4.



av  ordavjord.se     0585-241 37 

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

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

och färgad hos oss, minsta mängd 5 kg. 

Tele. 0294 - 300 20   www.addeboull.com     

VEDSPÄNTAREN STIKKAN

Späntar stickor till 

brasan enkelt 

och säkert.

Svensk-

tillverkad

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

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 



HEMSLÖJDEN I SKÅNE
Landskrona gamla stationshus 
Österleden 10

HEMSLÖJDEN I SKÅNE
butik, kurser & utställningar

öppet
tis–fre 11–18

lör 11–15
hemslojdeniskane.se

Translated Patterns 

Hannah Streefkerk
12 juni–4 september 

Distansutbildningar
Skedologi – fördjupning  

i skedtäljning
Maskinstickning – från skiss  

till plagg i egen design
Handstickning - från skiss  

till plagg i egen design
saterglantan.se/distansutbildningar

Läsårsutbildningar 1-3 år
sömnad väv trä smide

Välkommen att söka restplatser!
saterglantan.se/ansokan

Start i 
september 

2021!



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

www.ullcentrum.com

Svensk ull,
insamlad egenhändigt

Kläder
Garner
Tovat

Kvalitetsgarner i naturmaterial
www.garngalleriet.se

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

Brodera i sommar!

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

Kontakta Åsa Sommar  
på 070-508 77 73 

eller maila asa@adviser.se

Rubank Verktygs AB

www.hyvlar.se

Vi har inte bara hyvlar, sågar 
och andra handverktyg. Vi har 

slöjdverktygen också.

Vår Flexcut Sloyd Knife KN50 kommer redo att 
användas. Precis som traditionellt designade svens-
ka verktyg är denna slöjdkniv ett slitstarkt, välgjort 

73mm långa bladet - vilket gör det robust och extremt 
pålitligt. För extra styrka sträcker sig knivens tang 
helt genom handtaget. 
Handtaget är tillverkat 
av vackert amerikanskt 
körsbär. 

www.hyvlar.se/
hems2006

 Rädda  Östersjön
Bli Östersjöfadder  
på wwf.se /ostersjofadder
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320 sidor inspiration och berättelser
Beställ via www.kulturgatanwebshop.se
225 kr + frakt

Ny slöjdbok
Sök Textilt Hantverk

på morafolkhogskola.se

Hertha Hillfon

12 juni–29 augusti 2021 Falkenberg
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I 60 år har textilformgivaren och 
konstnären Wanja Djanaieff satt 
färg på Sverige. Under 1960- och 
70-talen skapade hon legendariska 
textilmönster som blev en del av 
många människors vardag. Kuddar, 
gardiner, dukar och kläder syddes 
av tyger med hennes lekfulla och 
färgsprakande mönster. 1972 desig-
nade hon den svenska OS-truppens 
kläder – med de idag ikoniska gula 
kronorna mot blå botten. Hon har 
även intresserat sig för hållbarhet, 
särskilt i samband med materialet 
lin, och bidragit till hemslöjdens  
förnyelse och till insikter om kultur-
arvets betydelse för samtida form- 
givning. 

Utställningen visar en bredd av 
skisser, kläder och mönster som  
blev stilbildande för sin tid. Den  
ger en bild av vad som hände på  
den svenska modescenen under 
1960- och tidigt 70-tal och är sam-
tidigt en personlig berättelse om ett 
färgrikt, mångsidigt och fortfarande 
aktivt konstnärsliv.
www.halsinglandsmuseum.se

Kulturgatan är ett besöksmål längs 
bygatan i Bodafors där varje hus 
bär spår av hantverkskunnande 
med fokus på trä. I ett av husen 
visas utställningen Slöjd Småland där 
femtio slöjdare och konsthantverkare 
med anknytning till landskapet ställer 
ut föremål som de skapat i en mängd 
olika tekniker och material. Allt från 
tras- och ryamattor till keramik,  
silversmide, möbelsnickeri, broderi 
och tovning finns med. 

Längs Kulturgatan finns även 
grannutställningen TRÄ ART 
2021, en återkommande utställning 
som visar både svenska och interna-
tionella verk från samtida konstnä-
rer och formgivare. Gatan har också 
ett bageri med kafé, en intarsiaverk-
stad som är öppen för besök och en 
designbutik. 
www.kulturgatan.se

Femtio medlemmar i Föreningen 
Västsvenska mönster- och textil-
konstnärer, VMT, ställer ut i Not 
Quites lokaler i Fengersfors i Dals-
land. Temat för utställningen är 
hemmet och konstnärerna har ska-
pat textila verk där tankar om social 
distansering, begränsningar i att 
resa och mötas har vägts in. Utställ-
ningen rymmer också funderingar 
kring hur vi genom vårt sätt att leva 
påverkar allas vårt hem – jorden.

»Med valet av tematik vill VMT 
berätta om, diskutera vad och kom-
mentera hur den världsomspännan-
de pandemin påverkat och påverkar 
vår syn på hemmet som plats«, för-
klarar föreningen.

Stora och små verk i olika textila 
material och tekniker, från skirt och 
tunt till kompakt tyngd, både berät-
tande bild, objekt och installationer, 
kommer att fylla en före detta 
fabrikslokal i det som en gång var 
ett pappersbruk. Idag är Not Quite 
ett levande kulturcentrum med 
verkstäder för konstnärer och hant-
verkare, bageri, kafé, utställningar, 
workshops, butik och evenemang. 
www.notquite.se

Bodafors
Slöjd Småland
120 kvm slöjd- 
utställning
Kulturgatan Bodafors
12 juni — 17 oktober 

Hudiksvall
Wanja Djanaieff
Färg, form och  
legendariska mönster
Hälsinglands museum
15 maj — 29 september

 

Fengersfors
Hem
Hemmet under  
pandemin
Not Quite
1 maj — 11 juli
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Utställningen Den handgjorda revo-
lutionen, med nya och gamla verk 
från gerillaslöjdsscenen, visas i Hjo  
i sommar. Med finns också bidrag 
från internationella craftivister, 
människor som vill påverka sam-
hället med hantverket som metod.  
Utställningen tar avstamp i boken 
med samma namn som gavs ut av 
Hemslöjdens förlag för ett par år 
sedan och visar gerillaslöjdsrörelsen 
idag och dess historia. Samtidigt 
visas även projektet 1 meter mening. 
Människor från hela landet har for-
mulerat budskap på en meter långa 
tygremsor som kommer hänga i trä-
den utanför utställningslokalen. 
Med broderi, tygtryck, applikatio-
ner och andra tekniker har dröm-
mar, funderingar och hälsningar 
tagit form. 

– Gemensamt kommer dessa rem-
sor bilda en labyrint mellan träden 
utanför Kulturkvarteret där alla 
besökare kan vandra genom folks 
tankar och åsikter – en och en fast 
tillsammans, säger Frida Arnqvist 
Engström, en av initiativtagarna. 
www.vastsverige.com/hjo/kultur-
kvarteret

Konstnären Anna Berglund har  
i många år jobbat med offentliga 
utsmyckningar för stat, landsting 
och kommuner, främst i glas. Stora 
verk som pryder allt från sjukhus 
och förskolor till EU-rådets bygg-
nad i Bryssel. I sommar visar hon 
förutom glasverk även pappersarbe-
ten. Åtskilliga vikningar har länkats 
samman och draperats till böljande 
medaljonger och ornament. Kom-
positionerna har historiska kopp-
lingar genom att de är sammanfoga-
de av tummade och åldrade sidor 
från äldre lexikon, historiska kartor 
och böcker om skildringar av livet 
förr i tiden. 

»Jag lånar och hämtar fragment 
från tider då stilidealet var ett 
annat. Tider då även handens 
görande hade en hög status. Idag 
tycks det verbaliserade tankegodset 
trumfa det faktiska görandet och 
präglar således även de estetiska 
uttrycken«, säger Anna Berglund 
om sitt skapande. 
www.eksjomuseum.se

På vackert belägna Sjungaregården 
med anor från 1700-talet, ordnas 
slöjdfestival för andra året i rad. 
Under två dagar kan du testa olika 
sorters slöjd eller utveckla ditt slöj-
dande med kunniga handledare  
som visar och inspirerar. I orörd 
1800-talsmiljö erbjuder festivalen 
workshops och gratis prova på-verk-
samhet med storslagen natur alldeles 
runt knuten. Det kommer hållas kur-
ser inom flera olika tekniker som 
exempelvis borstbindning, stämpel-
tryck på trä och tyg, broderi och 
svegsvarvning. För barnen finns det 
möjlighet att skapa barkbåtar och 
insektshotell. 
 www.sjungaregarden.se.

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

Hjo
Hjo hjärta gerillaslöjd 
Slöjd, görande  
och aktivism 
Kulturkvarteret  
Pedagogen
18 juni — 30 september

Eksjö
Opus Orno 
Papper och glas
Eksjö museum
28 april — 19 september

Granö
SjungareSlöjd
Slöjdfestival  
i Västerbotten
Sjungaregården
16—17 juli
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HÄNDER I SVERIGE



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: 440 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 !

Slöjdaren Jonatan  
Malm spelar på en klarinett 
som han gjort av fläderträ.  

I nästa nummer blir det 
garanterat musik  

på något vis.   
FOTO: MARTIN  

GUSTAVSSON

I NÄSTA NUMMER

Ljud
Hörandet och görandet. 

Slöjdkunskap är inte tyst.
Vässa öronen!  
Ute 18 augusti.



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

FLORA & FAUNA
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Om ull innehåller allt du behöver veta om denna 
super fiber! 

Påsöm är ett folkligt yllebroderi som kännetecknas 
av en enorm blomsterprakt i vackra klara färger.

Teknikhäftena köper du bland annat i din hemslöjdsbutik eller i nätbokhandeln. 

Hemslöjdens förlag ger ut böcker med inspiration från naturen, både när det gäller 
växter och djur. Med smarta materialval och gediget kunnande är den sluga slöjden 
oumbärlig i en tid där hållbarhet, återbruk och naturmaterial borde vara en självklarhet.



POSTTIDNING B

Avs: Hemslöjd, Åsögatan 122, 116 24 Stockholm

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

HOPPAS, HOPPAS ATT NI FORTSÄTTER

för nu har vi bullat upp med massor av 
garn och Erikas fina vantbeskrivningar.
Och vi är redo här i Jokkmokk när helst ni 
behöver ett nystan eller två ;-)

Trevlig sommar och sticka lugnt!

Piera Niilá Stålka
och hela Stoorstålka-gänget!




