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»När jag ringlar 
drar tankarna igång. 

Som om jag matar 
min själ med leran.«

Anabelí Brancusi 
bygger stort  
i stengods.
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Keramikhuvuden ringlade av  
skulptören och keramikern Anabelí  

Brancusi. Det främre är dekorerat med  
järnoxid och rutil av konstnären Felix Lönn. 
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användbara linet? Linet som material känns extra aktuellt i dag då vi på olika 
sätt eftersträvar att hitta ekologiska hållbara lösningar och alternativ inom 

textilhanteringen, med de klimatförändringar som vi står inför. 

SLÖJDRESIDENS

Hemslöjden i Östergötland anordnar 

ett residens för åtta deltagare med 

temat spånadslin under tiden oktober 

2021 – september 2022. 

Projektet handlar om ett konstnärligt 

och experimentellt utforskande av 

materialområdet spånadslin samt 

tillvaratagande av gammal kunskap 

och teknik.

Hemslöjden i Östergötland i samarbete med 

Region Östergötland och med medel från 

Kulturrådet.

SYMPOSIUM

hantverket och en hållbar textilproduktion

Medverkande; Maria Andersson, konstvävare/ 

designer, Ingela Berntsson, textilkonstnär/

designer, Sara Eriksson, konstvävare/designer, 

Helena Hansson, doktorand och lärare HDK-

Valand, Isabelle Hällsjö, textilkonstnär/designer, 

Hans Thomsson, damastvävare och mästare 

7 OKTOBER 2021 

Nya studenthuset Campus Valla Linköping

Hemslöjden i Östergötland i samarbete med 

Linköpings universitet och Region Östergötland

Anmälan: www.hemslojdeniostergotland.se 
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MEDARBETARE

åsa sjöström
…  är fotograf och jobbar med både film 
och stillbildsfoto, gärna runt om i värl-
den. Hon har ofta prisats för sitt arbete. 
Till det här numret har hon plåtat fiol-
byggaren Anita Matter.

– Att komma in i hennes verkstad var 
som att kliva in i en annan värld, säger 
Åsa Sjöström.

Utöver frilansuppdrag har hon på 
sistone gjort en utställning om personer 
som identifierar sig som ickebinära.  
Den öppnade dagen före World Pride  
i Johanneskyrkan i Malmö.  

Vad gäller slöjdande beskriver hon 
sig som »usel« på att sticka.

– Men jag kan sy. Jag är mest en 
bildmänniska, älskar att skapa bilder 
med kameran. Eller genom att måla 
med akvarell och teckna. 
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linda vodopija stark 
… är frilansjournalist och bor med sin 
familj i Malmö. Längre fram i tidning-
en kan du läsa hennes reportage om 
fiolmakaren Anita Matter.

– Att fiolbyggande, utöver tekniskt 
kunnande, till stor del handlar om ett 
taktilt detektivarbete, att nå fram till 
träbitens själ, det var spännande att 
lära sig om.

Hemma hos Linda väntar annars  
en halsduk på att stickas färdig och 
odlingar ska tas om hand. Trädgårds-
arbete är ett nyupptäckt intresse. 

Utöver uppdrag som skribent och 
moderator jobbar hon också på en bok 
med utgångspunkt från sin mormors 
berättelser om att komma till Sverige 
från Kroatien som arbetskraftsinvand-
rare på 1960-talet. 

sara paborn 
… är författare men lånar ut sig till 
Hemslöjd ibland, denna gång för att 
skriva om vävning. Senaste romanen, 
Tistelhonung, kom ut förra året och 
2022 kommer sannolikt nästa. Titeln 
blir Svartstick, som den anrika svarta 
sömmen mot vit botten.

– Den utspelar sig faktiskt på en bro-
derikurs, där ett förråd med silkestråd 
visar sig utlösa minnen och en hel del 
drama, säger Sara som nyligen sticka-
de klar en babyrosa, orange och vit  
kofta, formgiven efter eget huvud i 
1950- talsstil, med prickar och korta 
ärmar.

– Man kan känna när något är  
skapat för hand, tycker jag. Som om 
ansträngningen och lite av skaparens 
själ följer med föremålet.



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

Inga bär 
utan bin!
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LEDARE

längre fram  i det här numret 
talar filosofen Jonna Bornemark  
om »kroppens, sinnenas och käns-
lans kunskap«. Hon syftar på det 
vetande och de insikter som man 
inte främst kan läsa sig till, utan  
får erövra på andra vis. Genom att 
göra, kanske, och traggla. Genom 
att öva sig på handgrepp och utma-
na sitt omdöme. Genom att ta hjälp 
av all den information som sinnena 
kan erbjuda.

Slöjden är rik på sådan kunskap. 
När jag besöker verkstäder 

ibland, och slöjdare beskriver hur  
de under arbetet kan veta att ett till-
verkningsmoment är färdigt och  
att det är dags att gå över till nästa, 
refererar de nästan alltid till sinnliga 
upplevelser. Hur något låter, känns, 
doftar. 

Precis det gjorde också garvaren 
Linda Maasing i förra numret. När 
hon kom in på hur hon jobbar med att 
omvandla hudar till läder, pratade 
hon om att klämma, lukta och smaka. 

Dessutom gav hon ett exempel: 
»Om det är tillräckligt med garv-
syror i vattnet när du smakar på 
det, drar munnen ihop sig som vid 
starkt kaffe.« 

själv var jag  i keramikverksta-
den häromkvällen. Jag skulle bara 
beskicka ett par krukor, svarva av 
undersidorna före torkning, och la 
därför en hand mot kärlväggarna för 
att ta reda på om det var läge att bör-
ja. En av dem var perfekt läderhård, 
sval men inte uppenbart fuktig och 
helt klart stadig nog att ta sig an. En 
annan skulle behöva avvakta ett tag 
till i friska luften, torka lite mer. 

En ynka hands lätta tryck mot 
ytan berättade det.

När krukorna sedan snurrade 
upp och ner på drejskivan för att få 
snyggare undersidor – kanske fot-
ring också – studsade pekfingret lätt 
mot botten ett par gånger för att 
avslöja när jag svarvat av nog 
mycket, när det var bäst att se upp 
för att inte skära igenom. Ljudet 
gick från mer stumt och dovt mot 
allt ljusare, burkigare. Sedan var 
det något med den minimala svikten 
i botten också, som fingret omedel-
bart registrerade. 

I vanliga fall tänker jag inte ens 
på det här. 

Men nu. 
Apropå kroppens och sinnenas 

kunskap.

Vad örat har att säga
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i  det här numret har vi satsat 
lite extra på ett specifikt sinne. 
Temat är Ljud. Det blir musik,  
tystnad och örontillverkning.  
Det blir hörande och görande.

Håll till godo!

 
Malin Vessby, 
chefredaktör
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är doppfärgat och färgerna blandas 
dessutom optiskt när olika nyanser  
i varp och inslag möts.

Tekniken hon använt är finnväv, 
eller dubbelväv med mönster.
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en anledning till att Ellika 
Fennös examensarbete på HV blev 
som det blev var att hon bråkat väl-
digt mycket med färgskalor under 
utbildningen.

Hon funderade över vilka signaler  
som färger sänder, varför vissa pas-
sar ihop och andra inte och hur en 
ynka nypa pigment kan putta en varp  
på flera kilo över kanten från fin till 
ful … Till exjobbet lämnade hon där- 
för färgerna åt slumpen. Ullgarnet 

HEMSLÖJD 
TIPSAR

Nyheter från hem-
slöjdsvärlden, 

hantverksområdet 
och formfronten.

Redaktör
Rasmus  

Panagiotis 
Columbus

rasmus. 
columbus

@hemslojd.se
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»I stället för att köpa dyra plagg från favoritdesigners  
tillverkar man dem själv hemma vid köksbordet – och  
säljer till en mindre krets av invigda fans – för det märks  
ju ingen skillnad. Det är punkigt, gulligt och kul, till  

skillnad från retailjättarnas och de stora modehusens 
massproducerade och snarkframkallande kollektioner.  

Så blev tidningen Hemslöjd nya Vogue.«
Lite oväntat utnämndes vi till nya Vogue av Dagens Nyheter. Vi tackar och bockar  

och vill bara påminna om att hemslöjd – det är alltid inne.

PÅ GÅNG
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FNÖSKTICKA
Fnösktickan är känd för att den är bra att göra upp eld med. Men 
fnöske, som är den ljusbruna läderaktiga delen av svampen precis  
under det hårda skalet, har länge också använts för att göra kläder. 
På Livrustkammaren finns en rock och en mössa från 1700-talet be- 
varade i det sämskskinnsliknande materialet och veganslöjdaren 
Claes Larsson (som du kan läsa om längre fram) har använt det för att  
göra knivslidor, även om det enligt honom var »vansinnigt omständligt«. 

Fnösktickan kan också användas vid växtfärgning för att få en 
guldbrun färg och har även använts i medicin och folkmedicin.  
Ett toppenmaterial helt enkelt.

P
R

IV
A

T

– När jag hör hemslöjd tänker jag 
på skolslöjden. Det var något man 
inte valde själv och jag tror inte att 
jag riktigt förstod vad det var i bör-
jan. Men det var mest kul, jag fick 
bland annat lära mig att virka. Och  
även om det inte var helt främmande,  
på grund av min bakgrund i Gambia,  
så var det najs att få sitta bakom sy- 
maskinen och testa själv. Det enda 
jag reflekterade över var att killarna  
i min klass såg det som ett yrke för 
tjejer, medan det i Gambia bara är 
män som syr kläder. Och det blev 
tyvärr omedvetet segregerat, vi killar  
fortsatte aldrig med det och det 
kan jag ångra idag. Jag hade velat 
lära mig mer, kunna ta hand om alla  
kläder som man annars slänger eller  
ger bort bara för att de gått sönder.

PA MODOU BADJIE är  
en av grundarna till gruppen  
Panetoz som slog igenom  
med låten Dansa Pausa och 
som har medverkat två gånger 
i Melodifestivalen.

Vad är  
hemslöjd  
för dig?

Tuskaft i  
terrakotta 
Lera i väven vore en  
smärre katastrof. Men vad händer om lera är väven? 
I sitt examensarbete skapade Konstfacksstudenten 
Cornelia Dahlin tuskaft av flätad lergodslera.  
Resultatet ser du här! 
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PÅ GÅNG

… till JAN CARLEKLEV, ljudkonst- 
nären bakom Hemslöjdsorkester:
1. Vad är en hemslöjdsorkester?

– När man hör det tänker man kanske  
att det är en vanlig orkester som spelar 
musik. Och visst har vi stått på scen 
ibland och framfört ljudupplevelser. 
Men det viktiga är att undersöka slöj-
dens processer genom ljud.
2. Vad har undersökningen gett  
hittills?

– Min drivkraft är att se slöjden ur 
nya perspektiv. Vi är ju väldigt visuellt  
orienterade i vårt görande, men när 
man till exempel använder kontakt- 
mikrofoner, som kan fånga upp de allra 
minsta ljuden blir det tydligt hur mycket  

frans ekelin skuttar numera, som Rönnerdahl, 
med ett skratt ur sin säng. Han hoppas på en comeback 
för nattskjortan och har sytt sig en egen.

– I grund och botten gjorde jag den för att jag inte är en 
morgonrocksmänniska. Men jag tycker inte heller om att 
svida om till full mundering direkt på morgonen, förklarar  
han från sin mobilkran på en byggarbetsplats i Malmö.

Det är här han brukar sitta och sy när han inte har så 
mycket att göra på jobbet. Nattskjortan han nyss blev 
klar med tillverkade han där, av gamla linnegardiner  
som Ikea reat ut.

Inspirationen kommer från allmogeskjortor som han 
sytt tidigare och mönstret skapade han efter en gammal 
bekväm skjorta, som han sprättat upp. Och sedan stod 
han där, barbent och lycklig.

– Den var fantastisk! Linnet är skönt, både när det är 
varmt och kallt. Mycket bättre än moderna sovkläder i 
flanell. Och så är den rymlig och väldigt luftig, speciellt 
om man inte har något under, skrattar han. 

Nattskjortans 
renässans?

även ljuden betyder för oss. Som en 
riktig duktig stickerska jag träffade 
på en syjunta – hennes stickande var 
otroligt rytmiskt! Eller som dekopören 
som i sin intarsiaverkstad alltid knäpp-
te med fingret mot sågbladet för att 
höra att det var rätt spänt. 
3. Vilket är ditt bästa slöjdljud?

– En gång hade en orkestermedlem 

med sig en stickmaskin, den var väl-
digt spännande! Och symaskinen, det 
finns ett ljud där precis när man trycker  
ner gaspedalen men innan den drar 
igång helt, det hör till de finaste ljud 
som finns! Eller täljljuden när man 
mickat upp en täljbänk ordentligt …  
Du hör, jag kan hålla på hur länge som 
helst!

3 frågor
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JAN CARLEKLEV
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»Har det slagit dig att  
slöjd är tillämpad matte?«

Twittraren @wallin_ulf i en av alla debatter om skolslöjdens existens  
som utspelat sig den senaste tiden.

PÅ GÅNG

… DISA KOHLSTRÖM  
Du har byggt en egen spinn-
rock av allt möjligt skrot och 
korn! Varför?

– Jag lärde mig spinna förra året  
och fick låna en spinnrock av en släk- 
ting. Det slutade med att jag satt 
och spann hela sommaren. När jag  
ville köpa en egen och såg att den 
kostade 7000 kronor bestämde jag  
mig för att göra en själv istället. 
Det är ju det slöjd handlar om. 
Hur gjorde du?

– Där jag bor i Nordnorge har jag  
tillgång till en verkstad och en svarv.  
Och så är jag lite av en … vissa 
skulle nog kalla mig »hoarder«, men  
jag ser mig mer som ett häxtroll 
som samlar på mig en massa grejer.  
Jag tog sånt jag hade i skåp och 
bodar och pusslade ihop den! Det 
enda jag köpte var ett kullager för 
att hjulet skulle snurra.

HALLÅ DÄR …
Var det svårt?

– Nja, svårt är ett lite konstigt 
begrepp tycker jag. Det var sna-
rare klurigt och pilligt, det är ju 
inte som en Ikea-byggsats direkt. 
Jag fick titta på den andra spinn-
rocken och försöka förstå hur 
den var konstruerad, var det skul-
le vara stabilt och var det behöv-
de röra på sig. Sen är det klart, har 
du väl skurit i en cykelgaffel med 
vinkelslipen är det inte bara att 
trycka ctrl+z om det blir fel …
Hur funkar den?

– Jag har bara hunnit spinna 
pyttelite hittills, men den funkar! 
Den är lite skramlig, jag har fått 
använda sjukhustejp för att däm-
pa det. Och så måste jag justera 
den lite så att drivhjulet och hjulet 
i spolen blir helt i linje. Men snart 
ska den fungera perfekt!   RÅ

»Det finns mer än  
bara planterade 
träd i skogen« 
påpekar Konst- 
facksstudenten  
Hilma Olivia Nordén,  
som i sitt examensarbete i ull  
virkat, vävt, tovat och broderat naturens 
mytiska och mystiska invånare.

Är alltför få kvinnliga slöjdare inskrivna 
på Wikipedia? Eller står det för lite där om 

ditt specifika hantverk? Då kan du göra 
som Konsthantverkscentrum: arrangera 

en skrivstuga för att korrigera det.
– Den information om konsthantverk som 

finns på Wikipedia lämnar en hel del att 
önska. Det mesta fattas, skulle man kunna  

säga, konstaterar Maj Sandell, VD på 
KHVC som under Craft Days i maj arrang-

erade sin första workshop på temat. 
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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 slöjd och  
Hemslöjd.

Hej!
Jag har just fått mitt första 
nummer av Hemslöjd och 
fann en mycket intressant 
artikel om tv-tranan av  
Tommie Jönsson.

Jag hade träslöjd läsåret 
60–61 och vi var de första 
flickorna som fick delta i trä-
slöjd vid läroverket i Väners-
borg. På vårterminen fick vi 
slöjda denna trana som jag 
vårdat ömt.

En artikel verkligen mitt i 
prick.
Berit  

TACK BERIT,
vilken milstolpe din trana 
symboliserar!

Dagens trä- och metall-
slöjd hette ju en gång i tiden 
goss- eller pojkslöjd, vilket 
med nutidens glasögon låter 
bisarrt – att skolan könskoda-
de kunskap. Det var i och 
med grundskolans införande 
1962 som både pojkar och 
flickor på bred front började 
kunna få såväl textilslöjd 
som trä- och metallslöjd. Så 
läroverket i Vänersborg ver-
kar ha varit i framkant. Kul.

Själv tänker jag ibland på 
att jag i mellanstadiet i bör-
jan av 1980-talet spelade fot-
boll i det allra första tjejlaget 
i det fotbollsentusiastiska 
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PÅ GÅNG

av planhyvlad furu i byggvaruhus- 
dimensioner. 

Och på HDK-Valands designprogram 
har Philip Forsman byggt sig ett helt 
möblemang – pall, stol, säng och bord 
– av 100 meter läkt och 200 meter rep. 
Så möbelbyggare och hemmasnickrare 
förena er, vi har ingenting annat att för-
lora än massproducerade möbler.

coronaviruset må ha tagit den 
radikale italienske formgivaren Enzo 
Maris liv, men hans anda tycks lysa 
stark på landets högskolor. I sitt  
examensarbete på Beckmans har till 
exempel Johanna Fosselius inspirerats 
av open source-tänk och gjort mönster-
ritningar för att uppmuntra fler att  
bygga sina egna hyllor och bänkar  

Gör det själv-våg  
i möbelbranschen

Med 100 meter läkt och 200 meter rep 
byggde Philip Forsman alla möbler  
som behövs för ett litet hem.

Johanna Fosselius har formgivit bänkar 
och hyllor som vem som helst kan ladda 

ner ritningar till och bygga.
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HEJ PETER!
Kul att du blev glad! Det  
var vår redaktör Rasmus 
Panagiotis Columbus som 
fick nys om professor Markus 
Raffels livsbejakande och 
livsfarliga satsning att bygga 
sig en Lilienthalglidare av pil 
och bomullsväv. Före dess 
hade jag aldrig hört talas om 
Otto Lilientahl, men hade 
däremot koll på Bröderna 
Wright. Det är verkligen 
tänkvärt det du skriver: att 
den praktiska nyttan kommit 
att övertrumfa poesin när  
det handlat om flygningens 
historieskrivning. 
ALLT GOTT
MALIN 

Hej, 
jag vill ha ett svar på hur ni 
tänkte med omslagsbilden 
på senaste hemslöjdstid-
ningen. En rökande kvinna! 
Känns inte som 2021 och 
framför allt inte på en hem-
slöjdstidning!!
Karin 

HEJ KARIN!
Sällan har något av våra 
omslag väckt så många – och 
diametralt olika! – känslor, som  
vårt senaste med en rökande 
Diana Andersson. Diana är 
konstnär, med en stark ställ-
ning på den svenska konst-
scenen, och hon lever ett 
slöjdigt liv i Hälsingeskogen. 
Det känns väldigt kul att ha 
fått bjuda er läsare ett repor-
tage om henne, med fantas-
tiska foton av Sara MacKey 
och en excellent text av 
Gunilla Kindstrand.  

En av våra ambitioner med 
Hemslöjd är att ge en rik bild 
av slöjdare och slöjd. Allt 
annat vore tråkigt. Och till 
skillnad mot många andra 
tidningar, stajlar vi heller inte  
våra medverkande, de är sig 
själva. 

Jag tänker ibland på hem-
slöjdsikonen Lili Zickerman 
som utförde storverk i början 
av 1900-talet, men som utöver  
det hade en snäv bild av vad 
som är bra slöjd och hur en 
god slöjdare ska vara. Virk-
ning, till exempel, beskrev 
hon avfärdande som ett 
»lättjefullt arbete«. I jäm- 
förelse med vävning och 
knyppling, kunde ju den tek-
niken utföras slappt halv- 
liggande, och virkningen  
förutsatte heller inte, enligt 
Zickerman, någon vidare 
intellektuell utmaning.

Frågan är: Ska vi än idag 
avkräva slöjdare en viss livs-
stil och hållning? Jag tycker 
inte det. Trots att jag – och 
säkert även Diana – så klart 
är fullt medveten om att det 
är bättre för hälsan att inte 
röka.
VARMA HÄLSNINGAR!
MALIN 

FRÅN INSTAGRAM …

Cissi:
Älskar er tidning. Bästa 
40-års presenten jag fått. 
Eller bästa presenten i livet.

… och kommentarer på  
att en text i DN nyligen 
fick rubriken »Så blev  
tidningen Hemslöjd nya 
Vogue«:

Gun-Britt:
Hemslöjden med sina över 
100 år på nacken, klarar sig 
utmärkt på egen hand utan 
att jämföras med Vouge. Blir 
en smula irriterad, för mig är 
det som att jämföra lin, ull 
med akryl. Kanske orättvis då  
jag inte har bläddrat i Vouge, 
bara sett några omslag.

Hjalmar:
Hemslöjd är så mycket större 
och viktigare än Vogue.

var ju inte den ende som glid-
flög på den tiden men kanske 
den ende som kunde göra det 
återkommande och med kon-
troll. Visst slutade det tra-
giskt med att han avled efter 
en flygning men historien vill 
ju att det ska ha varit hans 
tusende ... och på hans grav-
sten står det: »Opfer müssen 
gebracht werden«. [»Uppoff-
ringar måste göras«]

Otto Lilienthal var ju mer 
än en glad gubbe som snick-
rade vingar. Han var väl insatt 
i den tidens aerodynamiska 
kunskap som var rätt så 
omfångsrik. Men jag slås av 
själva hans ideologi när det 
gällde flygning: upplevelsen 
av att flyga, känslan att näs-
tan vara en fågel.

Mitt i sin flygteknik kan han 
skriva en mening om den 
nedåtgående solen som fär-
gar undersidan av en mås-
vinge röd – ändamålet med 
att flyga var upplevelsen och 
känslan, med kropp och sinne.

Bröderna Wright riktade in 
sig på tekniken, förmågan att 
lyfta med motor, bära last. 
Nyttan främst och nästan 
genast sägs de ha kontaktat 
försvarsmakten.

Lilienthal och Wrights 
känns för mig som de två 
polerna slöjd och industri. 
Kanske egentligen inga 
poler, kan man bevara det 
kroppsnära och mänskligt 
reflekterande i industriell 
verksamhet och tillåta effek-
tivisering av processer i slöj-
den, kan båda tjäna på det.

Annars har ni bara lite 
svängigheter som låter onö-
diga: »Den förste flygaren 
störtade och dog«. »Om den 
tyske professorn som byggde 
sina egna vingar«. Lilienthal 
var inget bygdegeni utan  
svävade i framkant ...
MvH
Peter Lundberg

PÅ GÅNG

samhälle där jag växte upp. 
Idag låter också det stenål-
ders. Allt blir verkligen inte 
sämre! 
VÄNLIG HÄLSNING,
MALIN  

Så oväntat 
... och så roligt att läsa arti-
keln om Markus Raffel och 
hans rekonstruktioner av 
Otto Lilenthals glidflygplan! 
[I nr 3/2021 reds anm.] 
Lilienthal var en av mina fas-
cinationer för länge sedan när  
flyg var allt jag levde för. Han 
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Tranan som 
Berit täljde på 
1960-talet.
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– Jag jobbade snabbt och 
intuitivt med den här väven 
och utgick från garner som 

jag hade över efter tiden  
på Handarbetets Vänner.  

Ett tag tyckte jag att 
mönstret såg ut som en 

rutig nattskjorta. Det här  
är min favorit just nu.
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Rytmen, pulsen, beatet
Kan rutor och ränder svänga och sjunga?  

Ja, se på Siri Petterssons vävar:  
Varp och inslag med tonträff.

Text Sara Paborn  Foto Sara Mac Key
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 v
ävstolen är som 
ett instrument. Det 
som kommer ut är ett 
sorts musikstycke, i 
flera satser, kan man 
säga.

Siri Pettersson stry-
ker med handen över 
sin nya Öxabäck med 
kontramarsch, nyin-
köpt av hennes gamla 
textilslöjdslärare på 
Gotland. 

– Man kan väva tre lager med den 
här, det är ganska spexigt. Den har 
sexton skaft. Min förra hade bara 
tio. Nu kan jag variera mina möns-
ter än mer än tidigare. 

hennes vävstol  får mig att 
tänka på ett piano. Pedaler, tangen-
ter och strängar. Ett mekaniskt 
objekt som bara drivs av handkraft 
och fantasi, men som ändå kan 
frambringa de mest egensinniga, 
originella verk, beroende på vem 
som sitter bakom tramporna. Själv 
har Siri Pettersson fokuserat på  
en specifik teknik de senaste åren:  
dubbelväv.

– Den ger upphov till ett slags 
illusionstrick. Den hjälper mig att 
luras, så att man inte riktigt förstår 
hur väven hänger ihop. Nya möns-
ter visar sig vartefter du rör dig runt 
väven, förklarar hon.

 Kompositionerna är samtidigt 
raffinerade, subtila och komplexa. 
Varje väv består av två varpar och 
två inslagssystem som tillsammans 
bildar två lager tyg samtidigt – och 
nu med den nya vävstolen, tre.

– Beroende på vävstolens inställ-
ning kan jag kombinera tyglagren 

och byta plats på dem så att de 
dyker upp på olika ställen. Där tyg-
lagren byter plats med varandra  
sitter de också ihop. Överallt annars 
kan man egentligen dra isär dem.

Tekniken hjälper verkligen syn-
villorna på traven. Inför dubbelvä-
ven väcks samma känsla som när 
man försöker lista ut hur en tredi-
mensionell labyrint fungerar. Det  
är också en vävteknik som kräver 
mycket förberedelse.

– Hälften av formgivningen ligger 
i varpen. Den tar tid att planera och 
sätta upp. Att väva däremot går 
ganska fort. 

I och med att hon också har dubb-
la varpbommar, kan hon ha olika 
material i varpen, förklarar hon och 
visar några vävar, gjorda i tunn lin-
tråd och ull, då och då också i växtfi-
bern ramie. Vävarna har vinkelräta 
rut- och randmönster, men dessut-
om förmedlar de något annat, en 
känsla av puls och beat. Det har hon 
också ofta fått höra.

– Det gör mig glad om folk tycker 
att mina grejer är rytmiska. Det är 
ett fint omdöme. Själv kan jag se 
dem som ett slags inspelning eller 
som en ljudvåg av vävstolens rörel-
ser, säger hon och konstaterar att 
hon hade velat jobba med dans  
om hon inte vävde.

– I nästa liv kanske? Men att 
väva är också kroppsligt, själva 
sysslan är enormt rytmisk även om 
den också är statisk. Då är det per-
fekt att dansa lite på kvällen när 
man kommit hem!
 
när jag besöker  ateljén i  
Årsta söder om Stockholm där Siri 
Pettersson sitter med sina sex kolle-

gor, har hon nyss provvävt delar till 
ett par draperier. De färdiga vävar-
na ska visas i en interiör på möbel-
butiken Svenskt Tenn i Stockholm  
i höst, och passa till soffan Liljeval-
chs, klädd i mönstret Oriental Bird. 
Hon har själv färgat in garnerna i en 
solblekt engelskt röd, jordig lime-
grön, smutsgul och dämpad korall.

– Jag står inte ut med färdigfärga-
de garner, jag vill åt nyanser och 
skiftningar. Färgerna får inte vara 
alltför klara heller, jag vill ofta jorda 
till dem, men de måste ändå kännas 
krispiga. Det är en fin balansgång. 
Och har man väl börjat färga själv, 
kan man inte köpa färdigfärgat sen.

Hon arbetar med kypfärgning, 
samma som används i batiksam-
manhang. 

– Jag gör olika färgbad som jag 
doppar garnet i, längre eller kortare 
stunder. Ju längre det får ligga 
desto mörkare blir färgen. Det är  
en snabb metod där jag enkelt kan 
styra nyans och ljushet. Jag kan 
också vika eller vrida garnet för att 

»Det gör mig glad om folk tycker att mina grejer är rytmiska.  
Det är ett fint omdöme. Själv kan jag se dem som ett slags inspelning  

eller som en ljudvåg av vävstolens rörelser.«
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– Jag har inte riktigt lärt känna min nya väv-
stol än, en meterbred Öxabäck med 16 skaft 
och trampor. Jag skyttelväver mest just nu, 
så jag behöver inte bredare än så. Snart ska 

jag köpa en extra varpbom för att kunna  
väva med olika material. 
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– Den här väven kom till 
efter att jag vävt för konst-
nären Andreas Eriksson i 

hans studio i Berlin i nästan 
två år. Jag behövde komma 
igång med mitt eget och för-
sökte ta vid där jag lämna-
de. Väven är inte monterad 

och blev ganska knölig.  
Jag funderar på att  
tvätta den hårt och  
se vad som händer.
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skapa mönster på själva tråden.
Men var färgerna sen ska place-

ras i väven, faller inte nödvändigt-
vis på plats direkt.

Hon har just legat vaken en natt 
och tänkt på några röda ränder som 
hon vävt dagen före.

– Jag försöker att inte tycka så 
mycket medan jag väver, det är en 
jäkla utmaning, för man måste ju 
samtidigt fatta beslut. Ska det vara 
en röd rand här eller inte? Vad tyck-
er jag? Men i natt blev jag osäker på 
om ränderna verkligen skulle sitta 
där jag vävt dem.

Ungefär en femtedel av draperiet 
kommer att bestå av färger, har hon 
bestämt, resten ska vara vitt eller 
oblekt. Men även om hälften av 
formgivningen gjorts redan i och 
med varpningen, är det under väv-
ningens gång som hon avgör var 
färgränderna i inslagsriktningen  
ska hamna.

– Jag går på känsla. Jag gör sällan 
en exakt skiss före, utan brukar skis-
sa parallellt under själva vävningen. 
Och sen blir väven i vävstolen ofta 
inspiration till en ny skiss. Det är ett 
kretslopp.

Hör hon något för sitt inre öra 
medan hon väver, undrar jag.

– Jag hör mig själv resonera, det 
är nog det enda.

siri pettersson  växte upp  
i Väskinde på Gotland, i ett hem  
där man själv tillverkade det man 
behövde. Ovanför soffan i vardags-
rummet hängde en lampa gjord  
av en konservburk och en cymbal.  
I samma rum stod också en bokhyl-
la skapad av en sängbotten. Just 
väva hade hon ändå aldrig gjort när 

hon flyttade till Stockholm för att 
börja på Nyckelviksskolan, där sex 
veckors vävning ingick i utbildning-
en. Men hon fastnade. Efteråt blev 
det tre år på den högre textila 
utbildningen på Handarbetets  
vänner. 

– Jag tyckte att det var så häftigt 
att jag kunde göra det här!

Hon nyper i sina jeans. 
– Det första jag vävde var en grön 

halsduk, den har jag fortfarande 
kvar. Och jag blir fortfarande förvå-
nad över hur en hopplös härva kan 
bli något som sitter ihop, som kan 
vara jättetunt men ändå stabilt som 
tusan. Det är så tillfredsställande att 
se trasslet bli till ordning, säger hon.

Känslan när hon satt upp varpen, 
slår in första inslaget och ser hur trå-
darna går ihop är än idag oslagbar.   

– Att det fungerar, att det verkli-
gen blir något, att den här klumpiga 
furumaskinen kan åstadkomma ett 
skirt tyg!

vad gäller det textila hant-
verkets status tycker sig Siri Petters-
son skönja en viss förändring på 
senare tid, även om det fortfarande 
inte är helt enkelt att sälja vävar 
som konstobjekt. 

– Jag märker ett ökat intresse och 
nyfikenhet. 

Just nu har exempelvis vävgrup-
pen som hon är med i, Studio Super-
sju, blivit utvalda att genom ett 
skissuppdrag tävla om att få göra en 
offentlig utsmyckning på ett äldre-
boende i Örebro. 

Även på egen hand skulle hon gär-
na göra fler offentliga uppdrag, säger 
hon och beskriver vävars akustiska 
funktion, hur de sveper in och däm-

par ovälkomna ljud. Dessutom har de 
flesta människor en relation till väven, 
påpekar hon, eftersom alla bär på 
vävt och sover under det. 

– Väven är konkret. Den är inte 
svår att förstå, den är inte ens något 
att förstå.

Ännu är hon inte helt klar med sin 
satsning på dubbelväv, men kanske 
blir det ikatfärgning sedan. Hon lär-
de sig tekniken under en kurs på 
Kawashima Textile School i Kyoto, 
att färga själva tråden i ett visst 
mönster innan den vävs in i en väv, 
som i sin tur kan ha ett mönster. 

– Jag tror att jag hela tiden försö-
ker hitta metoder för att befria mig 
från vävstolens raka och räta grund-
princip, det stela. Och samtidigt 
behålla den repetitiva, rytmiska och 
rationella arbetsprocessen. Det är en 
konflikt mellan mig och vävstolen 
som aldrig verkar redas ut men som 
samtidigt blir en nödvändig be-
gränsning och ram att förhålla sig 
till. 

Sökandet går vidare. 

»Jag tror att jag hela tiden försöker hitta metoder för att befria mig  
från vävstolens raka och räta grundprincip, det stela. Och samtidigt  
behålla den repetitiva, rytmiska och rationella arbetsprocessen.« 
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– Ett skal, ett frö  
och en kärna, säger 
Siri Pettersson när 
hon beskriver väven 
som hon vävde i tre 
lager till en utställ-

ning i Linköping  
tidigare i år.
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i  barndomens  Mexiko city 
fanns ljuden överallt. Tjutande 
bilar, människoröster, skränande 
musik. Inte heller hemma var det 
tyst. Familjen bodde i ett enda rum, 
det förrådsutrymme ovanpå ett kon-
tor som Anabelí Brancusis mamma 
hade förhandlat till sig mot att hon 
städade lokalerna en trappa ner och 
arbetade långa dagar som kokerska 

i ägarfamiljen. Fem personer i ett 
rum: mamman, dottern och hennes 
tre bröder. 

– Det här att hoppa mellan roller, 
säger Anabelí idag, där hon står i 
ateljén i Kalmar med vitt ljus ström-
mande in genom fönstren, det fick 
jag lära mig tidigt. Att i ena stunden 
vara dotter till hon som jobbar i 
köket och förväntas hjälpa till där 

efter skolan, och i nästa stund vara 
mig själv med kompisarna på gatan. 

Det är tyst i studion. Hade hon 
drejat, hade radion stått på. En 
ljudbok eller podd hade rullat med-
an leran snurrat mellan händerna. 
Hon hade jobbat snabbt, produce-
rat mycket. 

Med skulpterandet är det annor-
lunda.

Det tog tid att hitta tekniken som fick henne att lyssna inåt, men när Anabelí 
Brancusi började ringla sin lera, tog tankarna ny riktning. Nu ser hon  

försoning i sina kraftfulla kvinnoskulpturer.
Text Malin Vessby  Foto Anna Hållams

Anabelí 
Lersträngarna som 

Anabelí rullar ut 
för att ringla med är 
fyra, fem centimeter 

i diameter.
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– Kraven försvinner och tankarna 
drar igång. Det uppstår ett slags 
kommunikation. Som om jag matar 
min själ med leran.

De två stora kvinnoskulpturer 
som hon arbetar med just nu bygger 
hon genom att lägga lersträngar på 
varandra – ringla! –  uppåt, uppåt, 
och sedan nypa, klämma och dra 
leran till slutgiltig form. 

– Det är väldigt mycket klappan-
de hela tiden, säger hon och visar 
vad hon menar. Hon håller emot på 
insidan och klappar från utsidan, 
med ett dovt, smackande ljud som 
följd. Metodiskt och långsamt för-
flyttar hon leran dit den ska. 

De stora skulpturerna växer med 
en enda ny mjuk sträng om dagen. 
Leran måste hinna stabilisera sig 
innan hon kan bygga vidare. 

Hon ser upp.
– Det händer något med mig när 

jag ringlar. Jag som vuxit upp med 
fem personer i ett enda rum och som 

verkligen aldrig förstått svenskar 
som säger att de gillar att vara 
ensamma i tystnad… Plötslig har 
jag, den impulsiva och rastlösa,  
blivit tålmodig.
 
hon plockar upp  en blomspru-
ta och fuktar den stora skulpturens 
fötter. Samtidigt fortsätter hon att 
berätta om sin barndom. Hur mam-
man blev av med jobbet, hur de 
tvingades lämna förrådsrummet 
och i perioder bo på gatan, att de 
återkommande blev vräkta. Mam-
mans depressioner, slagen, den 
18-årige brodern som fick bli famil-
jeförsörjare. Hur de alla hjälptes åt 
så gott de kunde med att dra in 
pengar. 

– Det gick, men det var kaos. Vi 
klarade oss med det allra nödvändi-
gaste, några få ombyteskläder, 
någon gryta, en enkel elplatta. 

Men i den unga Anabelí växte en 
plan fram. I smyg sparade hon delar 

av de pengar som hon tjänade på att 
fläta färgglada band i håret på turis-
ter i Coyoacán, stadsdelen där Frida 
Kahlo föddes.

– Det mamma tjänade på två 
veckor, kunde jag tjäna på en kväll. 
Hälften behöll jag och höll tyst om. 
Det blev mitt startkapital. 

Sjutton år gammal rymde hon 
hemifrån. Hon ville se havet. Så hon 
satte sig på en buss för att inte kom-
ma hem igen. Pengar drog hon in 
genom att sälja halsband och arm-
band som hon gjorde av nysilver-
tråd, stenar, trä och glaspärlor. 

– Ett slags luffarslöjd, säger hon. 
I Mexiko kallades vi för artesanos, 
kringresande hantverkare. En 
sådan blev jag. Det var enormt 
befriande!

Att hon inte bara skulle få se 
havet, utan också resa över det, 
kunde hon inte veta. Men hon mötte 
Tove, en backpackande svenska. 
Luffade runt med henne ett tag, tills 

Anabelí Brancusi 
visste tidigt att hon 

ville dreja. Ring-
lingen kom långt 

senare. 
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väninnans hemresa inte gick att 
skjuta upp längre och fick frågan 
om hon ville hänga med till Sverige.

– Si si, svarade Anabelí Brancusi. 
– Rastlös har jag alltid varit. Det 

lät fantastiskt och jag ville bara 
bort. Si, si!

hon damp ner  i Sverige, blev 
barnflicka i Djursholm och eftersom 
hon inte kunde engelska lärde hon 
sig svenska snabbt. Efter ett tag flyt-
tade hon med Tove, som fått jobb, 
till ögruppen Vesterålen i Nordnor-
ge – och hamnade på folkhögskola. 
Det är den korta versionen. Där stod 
en drejskiva. 

Anabelí slänger ett öga ut genom 
fönstret. Egentligen har hon sin 
verkstad i flerfamiljshuset där hon 
bor, där har hon »ockuperat halva 
källaren«, som hon säger. Men nu, 
när hon bygger stort, behöver hon 
större utrymme och hyr in sig i pro-
jektrummet på Lindöateljéerna, ett 

konstnärskollektiv i utkanten av 
Kalmar. Utanför blänker vattnet. 

– Det hände något avgörande i 
Norge. Jag som alltid haft svårt att 
sitta stilla kunde plötsligt fokusera. 
Jag ville dreja!

Efteråt fick drejskivor styra 
vägen. Tillbaka i Sverige valde hon 
Mora folkhögskola när hon skulle 
läsa in gymnasiekompetens, bland 
annat för att de hade en keramik-
verkstad. Drejskivor fanns också på 
Grebbestads folkhögskola, och på 
Capellagården, dit hon fått tips om 
att söka sig för att satsa två år på en 
yrkesförberedande keramikutbild-
ning.

När hon ringde hem för att berät-
ta om sitt yrkesval, blev det tyst i 
luren. »Lyxutbildning«, konstatera-
de hennes mamma sammanbitet.

– Sätt ner fötterna på jorden och 
läs till sjuksköterska eller nåt annat 
som ger jobb, sa hon. Hon var arg. 
Antagligen var det därför det blev 

rätt tufft ett tag framöver. Jag var 
tvungen att bevisa för mamma att 
jag hade rätt!

Där hon står, barfota, på golvet  
i ateljén har Anabelí Brancusi nyligen 
fått veta att hon, i konkurrens med 
stora delar av Sveriges konstnärer och 
konsthantverkare, i år fått Konstnärs-
nämndens tvååriga arbetsstipendi-
um. Med det följer arbetsro ett tag 
framöver, även om hon håller fast vid 
sitt deltidsjobb på ett gruppboende på 
Öland. Kombinationen är perfekt, 
tycker hon. Ett socialt sammanhang 
vissa dagar, koncentrationen i verk-
staden andra. 

Hon klättrar upp på stegen. Den 
ena skulpturen är redan en halvme-
ter högre än hon själv, modellerad  
i en brun, schamotterad stengodsle-
ra som blir rosaaktig efter bränning. 

– Tänk att jag jobbar så här idag! 
utbrister hon.

Den sista tiden på hennes formel-
la keramikutbildning, tre år på 



27 Hemslöjd 4 · 2021

HDKs linje för keramikkonst i 
Göteborg, beskriver hon som en 
krock med allt som hon trott sig vil-
ja. Hon skulle ju bli brukskerami-
ker och producera skålar, fat, mug-
gar och kannor på löpande band, 
men på högskolan förväntades hon 
plötsligt ha konstnärliga anspråk, 
jobba konceptuellt och reflekteran-
de, inte snabbt och mycket.

– Det fanns inte i min värld! 
Det gjorde inte heller ringlingen 

vid den tiden. Men ännu ett skifte 
skulle ske. 

hon fann tekniken  när hon 
tillfälligtvis var tillbaka i Mexiko. 
Visst hade hon ringlat också i Sveri-
ge, men aldrig på allvar, hon skulle 
ju dreja. Tillsammans med sitt barn 
och barnets far hjälpte hon till ett 
halvår på rehabcentret Piña Palme-
ra, en plats för människor med 
funktionsvariationer, vid havet i 
Oaxacaprovinsen.

– Där fanns en pappersverkstad 
och en träverkstad, men ingen kera-
mikverkstad. 

Med stipendiepengar från Sveri-
ge, lera från en lokal flodbädd och 
en brännugn som de byggde av rött 
tegel och kunde elda upp till 1000 
grader med spillved, drog de igång. 
En ung keramiker kom ner från ber-
gen för att hjälpa till. Han arbetade 
som andra i sin tradition – genom 
att ringla. 

– Det var då jag fattade, säger 
Anabelí med eftertryck och beskri-
ver hur hon lärde sig att inte hetsa, 
utan att istället vänta in lerans lång-
samma tempo. Hon fick tips om 
handgrepp och redskap.

– Idag driver jag upp leran med 
den torra kolven från en vanlig majs 
blanco, säger hon, och förklarar att 
det är den vanligaste majssorten i 
Mexiko, med en kolv som både är 
segare och smalare än den under 
kornen på de svenska frysdiskarnas 

gula majskolvar. Varje gång hon är  
i Mexiko, tar hon med sig en drös 
hem eller så ber hon vänner att 
packa med sig när de ska hit. Hon 
pekar mot bordet. Där står de i en 
lergodskruka. 

– Min variant av kavel. Jag har för-
sökt odla egna i Sverige, men inte fått 
till det. Somrarna är för korta här. 

Under halvåret på Piña Palmera 
insåg hon också vilken kreativ frihet 
som ryms i att inte vara hänvisad till 
drejskivans cylinderformer, utan 
kunna bestämma helt själv, även 
storleken. Och tekniken kändes 
annorlunda.

– Vid drejskivan kommer maski-
nen mellan mig och materialet, men 
när jag ringlar är jag i leran.

Dessutom fann hon något annat. 
En länk bakåt. Hon lägger kinden 
mot den höga lerskulpturen. På 
magen har hon modellerat in brist-
ningar, som om kvinnan fött ett barn.

– Jag är del av en urgammal tek-

Torra vita majskolvar från 
Mexiko fungerar som ett 

slags kavel. 
Majskolvarna i svenska  
frysdiskar funkar inte,  

säger Anabelí, de är klump-
iga och inte sega nog.

Med en enda lersträng om dagen 
växer skulpturerna. Det får inte  

gå för fort framåt, då riskerar  
formen att kollapsa.
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nik. Av en koppling bakåt i tiden 
som aldrig tar slut. Det är mäktigt. 
Jag förvaltar ett arv!

i  början gjorde hon huvuden. 
Hon gestaltade det lugna, fridfulla 
uttrycket i sin sovande sons ansikte, 
byggde sitt eget huvud både som 
flicka och som vuxen. Hon bläddrade 
också mycket i böcker, gick på muse-
um, och härmad antik keramik från 
Mexiko, Kina, Peru, Egypten.

– Man behöver inte göra allt  
från början. Man kan lära sig jätte-
mycket om form och teknik genom 
att göra parafraser och tolkningar, 
konstaterar Anabelí Brancusi. 

Också hennes första kvinnoskulp-
tur hade rötter bakåt, som ett slags 
uppförstorad Venus från Villendorf, 
den över 20 000 år gamla världskända 
och decimeterhöga figurinen i kalk-
sten som ofta tolkats som en fertilitets-
symbol, med tunga former, tunga 
bröst, stor rumpa. Senare har hon 

jobbat allt mer naturtroget. 
– Som min egen kropp, säger hon. 

Som mammas. 
Och medan hon arbetar löper tan-

karna fritt. En teknik som snarare 
kräver eftertanke och uthållighet än 
produktionsvilja och tempo, ger tid 
och utrymme till det.

– Det väcks en massa minnen, och 
plötsligt ser jag livet ur fler perspek-
tiv än tidigare, säger Anabelí och 
berättar om vad hon nyligen insett: 
Att hon varit arg på sin mamma i 
alla år – för hennes psykiska ohälsa, 
hennes slag och lynnighet. För att 
hon styrt och ställt och krävt andra 
saker av sin dotter än av sina söner. 
»Värm tortillas till dina bröder, 
Anabelí!«

Men medan hon arbetat med de 
kraftfulla lerkvinnorna har hon ock-
så insett hur hon alltid har idealise-
rat sin pappa, den frånvarande, som 
drog när hon var elva år. Och dömt 
sin mamma.

– Till skillnad mot pappa, stanna-
de ju hon. Jag har inte tänkt så för-
ut. Istället har jag väntat på att pap-
pa ska komma tillbaka och vara 
stolt över mig. 

Hon gör en kort paus. 
– Men mamma stannade. Hon 

såg till att också jag gick i skolan, 
trots att det inte var en självklarhet  
i det samhällsskikt som vi tillhörde. 
Hon tog hand om oss så gott hon 
kunde, efter sina förutsättningar. 
Jag kan se det idag.

Hon lägger handen på en av 
skulpturerna. Den är stadig och 
känns glatt och sval mot handflatan, 
det betyder att leran fortfarande bär 
på fukt. I det här stadiet av arbets-
processen ser den släta ytan ut pre-
cis som hud. Aldrig är leran mer 
levande än nu.

– Mina skulpturer är en homage, 
säger Anabelí lugnt.

– De är en homage till min 
mamma.

Skulptur gjord av  
Anabelí i Kina 2017. 

Den är bränd i gas och 
täckt med Ge ware, 
en anrik glasyr som 

använts i minst  
tusen år.
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det rasslar och prasslar. Knäp-
per och kvider. Sprakar, knastrar 
och skrapar. Det låter dovt och gällt, 
vasst och luddigt. Ibland sprött. 

I Vidmina Stasiulytes ljudbiblio-
tek finns 400 upptagningar av hur 
kläder och modeaccessoarer låter. 
Biblioteket ingår  i den konstnärliga 
doktorsavhandling som hon lade 
fram vid Textilhögskolan i Borås i 
slutet av förra året. 

– Jag har lyssnat till kläder istället 
för att titta på dem, säger hon om 
ljudupptagningarna från sidenklän-
ningar, nylonblusar, dragkedjor, 
regnjackor och promenadkäppar. 

I avhandlingen har hon under-
sökt hur ljud skulle kunna ta större 
plats i modet. 

– Jag vill omfatta fler sinnen än 
synen, säger hon. 

Utöver avhandlingstexten består 
doktorsarbetet av en utställning 
med 33 föremål. Hon kallar dem 
ljudverktyg.  

– Det är redskap som du kan ta 
hjälp av för att antingen lyssna eller 
låta. 

Hon beskriver stora trattar, 
orangea vägkonor, lampskärmar 
och rör, som man kan sätta på sig. 
Ljudverktygen filtrerar, dämpar 
eller riktar om ljudet. 

– De ger dig en ny slags ljudupp-
levelse. Det är ganska subtilt, så du 
behöver vara väldigt uppmärksam 
och närvarande för att uppfatta för-
ändringarna, förklarar Vidmina 
Stasiulyte som menar att vi i dag 
kan behöva hjälp att fokusera på 
andra sinnen än synen. 

Dessutom har hon gjort plagg 
som skapar ljud. Dit hör de tights 
som hon försett med sandpapper på 
insidan av benen, och som raspar 
när man går. Hon har också bytt ut 
klackarna på ett par skor mot stora 
sugproppar, sådana som man rensar 
avloppet med, och med ens har det 
vanliga klickandet från klackar 
bytts mot ett tjippande steg. Även 
ett par huvudbonader ger ljud ifrån 
sig, exempelvis kepsen med långa 
hängen som rasslar när bäraren  
vrider på huvudet. 

– Ljudverktygen tydliggör sam-
bandet mellan ljud och kroppars 
rörelser. Ljud skulle ju överhuvud-
taget inte förekomma i en väld utan 
rörelser eller beröring. Det taktila 
och kinestetiska är en förutsättning 
för det auditiva, säger Vidmina Sta-

siulyte som numera använder sina 
ljudverktyg när hon undervisar stu-
denter i design på Textilhögskolan. 

– Jag har märkt att det är väldigt 
utmanande för mina textil- och 
modestudenter att tänka på design 
som något som talar till flera sinnen. 
De är så vana vid att enbart arbeta 
visuellt orienterat. De har också 
svårt att stanna i ögonblicket, vilket 
man måste göra för att uppleva ljud, 
säger hon och kommer in på begrep-
pet sensorisk design.

– Jag skapade mina ljudverktyg 
som en övning i att skifta fokus från 
seende till hörande och kännande. 

Under arbetet med avhandlingen 
intervjuade Vidmina Stasiulytes 
blinda personer om deras förhållan-
de till mode och identitet. 

– Det förändrade mig. Jag insåg 
hur präglad också jag själv är av ett 
visuellt förhållningssätt. Det har 
gjort mig övertygad om att design-
processen behöver starta med att  
vi inkluderar alla slags människor 
redan från början. 

Men hon har fått en del undrande 
kommentarer. 

– I början tyckte en del att jag var 
knäpp som skulle skriva om ljud 
och mode. Vad ska det bara bra för? 

Själv ser hon det som menings-
fullt.  

– Vi behöver löpande omdefiniera 
vad ett fält innebär eller anses vara.  

– Att se fashion som ljud gör det 
möjligt att dels skapa ett mer inklu-
derande mode, dels utveckla meto-
der och idéer som kan föra hela  
fältet framåt. 

De flesta väljer kläder efter hur plaggen ser ut. Men doktor Vidmina Stasiulyte 
vill vidga synen på mode. Hon lyssnar på skor, kepsar och tights.

Text Liv Blomberg  Foto Faseeh Saleem

LJUD I GARDEROBEN



30 Hemslöjd 4 · 2021

– vi går ner till slöjdscenen!
Claes Larsson lunkar lugnt ner 

för grusgången mellan husen på  
den gamla gården utanför Storvik.  
I ena handen svänger en påse 
veganska kanelbullar, i den andra 
kaffekannan. 

– Vi har bott här i snart två år.  
Det är min frus gamla släktgård sen 
fem generationer tillbaka, så vi hyr 
ett litet uthus av hennes föräldrar. 
Och verkstan ligger precis under, 
det är sjukt smidigt!

Verkstaden delar han med sin fru 
Kristin Sundberg och svärfar, sme-
den Sven-Olof Sundberg. Svärmor 
Anna-Karin Sundberg har hand om 
gården och de 15 korna som strövar 
runt på ängen. 

I köket ligger tvåveckorsdottern 
Maj i sin mammas knä under tak-
kronor av halm. Snart ska de ta en 
barnvagnspromenad och kolla till 
gärdsgården som ska renoveras av 
elever på den närliggande folkhög-
skolan. Vid slöjdscenen, en liten 
yta med huggkubbar och fikabän-
kar utanför verkstan, kvittrar en 
blåmes förbi och vitsippor viftar 
förföriskt i backarna.

Riktigt så här harmoniskt har 
Claes liv inte alltid varit.

skoltiden var stökig . 
– Jag hade ett sånt behov av att 

revoltera mot allt. Det var mycket 
tjuvröka, åka skateboard och lyssna 
på punk. Ett av de första tidnings-
klippen om mig är från när jag är  
13 och demonstrerar mot att Mc-
Donalds ska öppna i Sandviken. 

Storebror var hiphopare. Stora-
syster punkare. Som elvaåring fick 
han komma in i hennes rum när hon 
slog på Bikini Kill. Den arga riot 
grrrl-punk som strömmade ur hög-
talarna gick rakt in i hans hjärta.

Han skiner upp när han tänker  
på det.

– Faaaan vad tufft det här är! Det 
var nog det första jag tänkte. Det 
var livsförändrande. 

En militärjacka från ÖoB smyck-
ades med ett stort anarkist-A på ryg-
gen. Håret bytte ofta färg och form. 
Och när punk- och hardcoreband på 
väg mellan Stockholm och Umeå 
mellanlandade på det lokala kultur-
huset Kungen i Sandviken, var han 
på plats. 

– I Sandviken hade man två alter-
nativ, antingen så hängde man på 
Kungen eller så höll man på med 
sport – och det var ju ett enkelt val. 
Och sen, efter att bara ha tyckt att 

Graffitipennor, linolja och samhällskritiska snitt. 
När Claes Larsson sätter skölpen i träet bryter han 

med flit mot nedärvda, oskrivna regler. 
Text Malin Vessby   

Foto Johan Bergmark

PUNKSLÖJD

– Jag målar med spray-
färg och markers och 

behandlar sen med lin-
olja. Jag blandar mina 
kulturarv. Visst är jag 

slöjdare, men musiken, 
aktivismen och  

graffitin är också jag. 
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det där med punk var tufft, började 
jag också se de problem som lyftes 
fram i musiken, som klassklyftor, 
sexism och rasism. Jag började kän-
na att jag var skyldig att försöka 
göra något åt dem.  

några år och  storstadsflyttar 
senare var Claes en av de ansvariga 
på kulturhuset Kontrapunkt i Mal-
mö. Samtidigt härjade inbördeskri-
get i Syrien. Hundratusentals männ-
iskor på flykt vandrade genom 
Europa, men när de närmade sig 
Sverige stod myndigheterna hand-
fallna. Ansvaret för att ta emot de 
flyende föll till stora del på ideella 
krafter. 

Och arbetet pågick dygnet runt. 
Volontärer tog emot på centralsta-
tionen, hjälpte människor till mat, 
tröst, mediciner och de 300 sovplat-
ser som snabbt fixades på Kontra-
punkt. 

Under några månader hade 
17 000 flyktingar passerat kultur-
huset och Claes hade samtidigt för-
sökt samordna det hektiska arbetet.

– Det fanns både bra och dåliga 
saker med det där kulturhuset. Men 
där och då, för flyktingarna, gjorde 
vi ett helvetes bra jobb. Men jag 
brände ut mig, säger Claes från 
huggkubben han nu sitter på.  

inne i  verkstan  står en gigan-
tisk tavla av plywood. Urgröpningar-
na i träet bildar vågor och färdvägar. 
Det är ett monument över hur dröm-
men om ett liv i trygghet fått – och 
fortfarande får – människor att riske-
ra livet i små gummibåtar över Med-
elhavet. Det är också ett monument 
över alla som försökt ta sig hit men 
inte lyckats. Som fallit i det kalla 
havet och aldrig kommit upp igen. 

Det var dit, till träet, som Claes 
sökte sig efter att ha bränt ut sig. 
Han hade redan satsat på trä en 
gång tidigare – gått en hel högskole-
utbildning i industridesign med 
fokus på träteknik. 

– Men jag ville inte hålla på med 
det där. Med massproduktion åt 
storföretag och hela slit- och släng-
grejen. 

Istället blev det två år med trä-
slöjd på Västerbergs folkhögskola i 
Storvik och efterföljande gesällbrev.

– Det var som ett slags revansch. 
Skolan hade ju aldrig varit så myck-
et för mig tidigare. Nu har jag siktet 
inställt på att bli den första mästa-
ren i träslöjd någonsin. I rent 
hämndsyfte, säger han och skrattar.

 
på folkhögskolan  lärde han 
sig att göra svepaskar, krympburkar 
och slevar. Allt det traditionella och 
enligt konstens alla regler. Men det 

som nu står på hans hembyggda 150 
kilo tunga hyvelbänk i verkstaden 
är ungefär lika traditionellt som  
Sex Pistols platta Never mind the 
bollock’s var när den släpptes 1977.

En byst av punkare med tupp-
kam. Skeva skålar och märkliga 
figurer med politiska budskap skriv-
na på ryggen. Med rakhyvel avskav-
da ting, färgglatt målade med Mon-
tanaspray och Poscapennor, klott-
rarnas och graffitimålarnas 
favoritredskap. Behandlade med 
linolja och karnaubavax.

– Jag har en oerhörd respekt för 
slöjden och de gamla hantverkskun-
skaperna. Men allt det där som finns 
i den traditionella slöjden – att om 
träbiten böjer sig så, då måste vi 
göra det där och följa fiberriktning-
en och bla, bla, bla – det ignorerar 
jag väldigt mycket.

Han sträcker sig efter en skål. 
Fingrarna vandrar över den skrov-
liga ytan medan han pratar.

– Det är en evig kamp att accepte-
ra ytor som inte är perfekta. Jag 
brottas ständigt med det, ramlar dit 
hela tiden. Men jag vill inte vara en 
av dem som vill konkurrera med 
Ikea. Jag tror att jakten på en per-
fekt skuren yta hindrar många från 
att komma igång. Ytan blir det vik-
tigaste, det som betyder allt. Men 
någonstans måste man nog accepte-
ra att trä är trä. Det kommer att 
göra som det vill.

En stol byggde han avsiktligt helt 
fel, tvärtemot konstens alla regler. 
Limmade ihop bitar mot fiber-
riktingingen och brände träet svart.

– Det kom sig av att jag efter fem 
års träutbildning aldrig medvetet 
brutit mot någon regel. Det var ett 
experiment, jag ville se hur länge 
den skulle hålla. Jag måste liksom se 

»Men jag vill inte vara en av dem som konkurrerar med Ikea.  
Jag tror att jakten på en perfekt skuren yta hindrar många från att  

komma igång. Ytan blir det viktigaste, det som betyder allt.«

Om att ta betalt:
»Jag bestämde mig tidigt för att jag skulle få 
en skälig lön för mitt arbete, i nivå med andra 
hantverkaryrken. Och det är värt att slåss för, 
annars säljer vi bara ut varandra. Lägger jag 
mig för lågt är det ju dåligt för mina medslöj-
dare. Vi måste våga, måste komma bort från 
den där bilden från 1970- och 80-talet om att 
slöjd bara är billig skit man gör hemma. 

Ett sätt är att hitta en bra modell att utgå 
från. Den jag brukar använda är att addera 
dimensionerna på det jag skapat och multip-
licera det med en siffra mellan 30 och 100, 
baserat på ens erfarenhet. Så för en tavla på 
80x120 centimeter skulle jag räkna så här: 
80+120x70 = 14 000 kronor. Det brukar bli  
ganska rimligt.

Sen gäller det så klart att motivera det bra 
för kunderna. Säger du att du tar samma tim-
pris som en rörmokare eller snickare  
brukar de flesta bli nöjda.«
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Claes målar i flera lager 
och skaver sedan med 

rakblad av en del av fär-
gen, för att ge verken 

mer volym.

Verket »The crossing« 
är tillägnat dem som 

försöker fly över  
Medelhavet.
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varför jag fått lära mig saker och 
ting och vad som händer om jag inte 
gör så. Det är lättare att förstå om 
jag testar själv än genom att bara 
lyssna på någon annan. Och stolen, 
den håller bra än!

ett återkommande  motiv är 
en fågel. Den föddes i något av alla 
ritblock som han avverkade som 
tonåring och dök ständigt upp i 
skolböckernas marginaler under 
tråkiga lektioner. Idag ser han den 
som sitt självporträtt och han försö-
ker jobba på ungefär samma sätt i 
träet som i klotterblocket. 

Han plockar upp en skölp och 
börjar skära till synes planlöst över 
en påbörjad fågel med utsträckta 
vingar, växlar mellan en elektrisk 
skölp för de stora dragen och vanli-
ga för finliret.

– Hade jag fått välja hade jag 
gjort 95 procent för hand. Men 
eftersom jag har fibromyalgi måste 
jag spara på kroppen, säger han. 

– Men skölparna är fina att jobba 
med, speciellt när man som jag vill 
göra större saker. De är lätta att få 
tyngd bakom och om det behövs 
kan man använda klubba. Jävligt 
smarta och mångsidiga, helt enkelt!

Han lägger ifrån sig järnet och 
sträcker sig efter favoritskölpen som 
hänger på väggen – ett nedbockat 
järn, eller dogleg gouge, av Motala-
smeden Hans Karlsson. Med en 
fransk bänkspännare sätter han  
fast en grovhuggen skål i körsbär  
i hyvelbänken och börjar skära ut 
botten.

– De här spännarna är oslagbara 
för att hålla fast runda saker och det 
går så snabbt och lätt att byta läge! 
Jag brukar lägga en liten träbit mel-
lan tvingen och skålen – då är det 

ingen risk att man skadar järnet om 
man slinter, förklarar han innan han 
slår loss tvingen och lägger skålen i 
knät, håller vänsterarmen ovanpå, 
tar den bockade skölpen och börjar 
skära rent. Kraften kommer från 
högerhanden, vänsterhandens fing-
rar leder vägen. 

– Förr, innan jag hittade det här 
järnet och sättet att hålla, tyckte jag 
att det var jättesvårt att skära ut 
botten på skålar. Men nu funkar 
det! Och den här skölpen alltså, jag 
tycker hemskt mycket om den. Den 
blir aldrig slö! Jag har nog skurit  
ut fem skålar utan att slipa den en 
enda gång.

en intensiv kreativ  röra, så 
beskriver Claes Larsson sin arbets-
process. Han har flera projekt igång 
samtidigt och växlar mellan beställ-
ningsjobb, möbler och renoveringar, 
och de egna, mer konstnärligt inrik-
tade, verken. 

– Det var nog därför jag fastnade 
för trä, det är så brett. Du kan göra 
allt från smörknivar till stora skåp 
och det är perfekt för mig som inte 
gillar att göra samma sak flera gång-
er. Det fascinerar mig med människ-
or som blir skedgalna – men för mig 
skulle det vara hemskt att bara sitta 
och tälja slevar hela dagarna! 

det trä som  han använder kom-
mer oftast från skogen i trakten, 
släkt och vänner eller är spillbitar 
från det lokala sågverket. Skulle 
någon beställa ett föremål i ett  
exotiskt träslag, skulle han vägra.

Idag är musiken som han har  
i lurarna under arbetets gång  
mindre stökig än under punkåren, 
men aktivismen och värderingar-
na sitter kvar. De som tjänar dåligt 

får 20 procents rabatt på allt han 
tillverkar. På sociala medier upp-
manar han andra manliga träarbe-
tare att ta ställning mot mäns våld 
mot kvinnor, och hela hans pro-
duktion är vegansk. Han behand-
lar aldrig sina verk med bivax, 
målar inte med mjölkfärg och  
vägrar läder. 

– När jag striglar mina knivar 
och järn använder jag björkticka  
i stället för strigelns läderrem. Den 
är lite läderliknande och har nästan 
som en polerpasta inbyggd i sig. 
Eller så tar jag bara en planhyvlad 
träbit med lite polerpasta på. Sen är 
jag väl inte helt hundra på innehål-
let i mitt trälim eller hur alla mina 
verktyg har producerats… Jag får 
väl hålla det inom rimliga gränser.

Han skrattar till. Men när han 
börjar prata om vad han vill med 
sitt skapande är det på blodigt all-
var.

– Jag vill göra skillnad, det är 
slutmålet. Och jag vill bidra till att 
slöjden får vara något mer än bara 
gullig och snäll. De flesta jag känner 
som håller på, gör det som en sorts 
terapi – och det är helt underbart. 
Men det vore också underbart om 
slöjden även fick vara andra saker, 
något mer än att slevarna ska vara 
mer hållbara än Ikeas.

Han häller upp de sista droppar-
na kaffe och väger orden.

– Vi har ett land som går mer och 
mer åt höger och som blir mer och 
mer rasistiskt. Och den högern för-
söker muta in det svenska kultur-
arvet. Då tror jag att det finns en 
poäng i att slöjden tar ställning 
genom att prata om till exempel 
flyktingfrågor eller feminism. Och 
genom att inte låta rasister sno våra 
folkdräkter, skålar och slevar. 

»Trä är så brett. Du kan göra allt från smörknivar till stora skåp  
och det är perfekt för mig som inte gillar att göra samma sak flera gånger.«
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– Nu har jag äntligen  
hittat mitt språk från 

musiken och bildkonsten 
även i slöjden. Jag spelar 

inte punk, men det är punk. 
Det är vilja och kamp i allt. 
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det hörs genom  telefonen att 
Jonna Bornemark skruvar lite på 
sig när hon får frågan om vad tyst 
kunskap inom slöjd och hantverk 
är. Hon är författare och professor  
i filosofi vid Södertörns högskola. 
För några år sedan skrev hon den 
bästsäljande boken Det omätbaras 
renässans, där hon kritiserar hur 
välfärdens verksamheter allt mer 
styrs av administratörernas behov 
av kontroll och uppföljning istället 
för att utgå från elevers, patienters 
och vårdtagares behov.   

– Jag är inte helt förtjust i begrep-
pet tyst kunskap. Det drar upp en 
gräns mellan den typ av kunskap 
som finns i orden och den som finns  
i kroppen och sinnena, säger hon 
vänligt. 

– Det jag tycker är problematiskt 
är den där gränsen, inte att kroppen 
och sinnena skulle ha sin egen kun-
skapssfär – för det har de. Att kunna 
cykla, spela ett instrument, sticka – 
de kunskaperna sitter ju i kroppen 
på olika sätt. Men det finns många 
olika språk och det finns en rörelse 
mellan dessa språk. Risken med 

begreppet »tyst kunskap« är att vi 
tror att vi ska lämna den därhän när 
vi inte kan prata om den. 

begreppet  tyst kunskap mynta-
des på 1950-talet av den ungerske 
forskaren och filosofen Michael 
Polanyi. På senare år har det fram-
för allt använts för att belysa de 
kunskaper som lärare, undersköter-
skor och annan personal inom vård 
och omsorg har. Ett kunnande som 
de använder för att hantera kom-
plexa professionella situationer.  
Diskussionen har handlat om att det 
finns flera yrkesgrupper vars kun-
skaper inte värdesätts eller förstås  
i dag på grund av att de inte är ned-
skrivna eller uttalade utan istället 
intuitiva och erfarenhetsbaserade. 

– Det är kunskap som bor på 
andra platser än i språket, så i den 
bemärkelsen är den tyst. Men bil-
den av att kunskap måste vara ver-
bal, hör till vår tid och till moderni-
teten. I andra tider har det varit 
självklart att kunskap bor i krop-
pen och i ett görande, säger Jonna 
Bornemark. 

försöken att definiera kun-
skap har följt mänskligheten genom 
årtusenden. 

Redan den grekiske filosofen 
Aristoteles funderade över dess 
väsen på 300-talet före Kristus och 
delade in kunskapen i fem katego-
rier, som omfattar såväl praktiskt 
kunnande som vishet, intuitivt age-
rande och teoretisk insikt. Aristote-
les satte alltså ord på och beskrev 
några av de kunskapsområden som 
idag ibland kallas tysta. 

niclas flink  lyfter på luren. 
Han har just kommit in från en 
långpromenad med hunden då han 
hunnit fundera över dagens kun-
skapssyn. Till vardags är han hem-
slöjdskonsulent i Jönköpings län där 
han jobbar med att främja slöjdens 
roll i samhället. Kunskap är viktig 
att diskutera, understryker han.  
Om fler förstod hur den kan yttra 
sig, och att den kommer i olika skep-
nader, skulle fler också förstå slöj-
den och varför den behövs. 

– Jag förstår att Jonna värjer sig 
mot begreppet tyst kunskap. Man 

Det knäcker och bräcker när yxan klyver träet. Det dunkar dovt om vävstolens 
bom. Slöjden är full av ljud. Ändå används uttrycket tyst kunskap  

när hantverkserfarenheter ska ringas in. Vad handlar det om?
Text Liv Blomberg  Illustration Karin Rönmark

TYST KUNSKAP
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Hur hårt ska bommen packa väven?  
En rutinerade vävare har erfarenheten i kroppen. 

Somlig kunskap lärs in genom görande. 
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målar in sig i ett hörn till viss del om 
man använder det. Men samtidigt 
finns det också något i den kunskap 
som vi pratar om, som är tyst. 

Han funderar en stund innan han 
fortsätter. 

– Kunskap kan ju vara tyst för att 
du kanske inte själv vet vad du kan. 
Eller för att du inte vet hur du kan 
något. 

I de fallen är det kroppen som är 
kunskapsbärare, betonar han, och 
frågar retoriskt om man kan lära sig 
att cykla genom att läsa en bok? 

Sedan svarar han själv på frågan:
– Det kan man ju inte. En kropps-

lig förståelse måste till. Du kan läsa 
massor av böcker om täljgrepp men 
du kommer fortfarande inte kunna 
tälja förrän du väl gjort det. Därför 
är kroppslig kunskap ett bra be-
grepp, tycker jag. Men det rymmer 
också en tyst dimension. 

Just det här, menar Niclas Flink, 
att det finns fler vägar till kunskap 
än ord, text och böcker, kan behöva 
understrykas idag. 

– För att tillägna sig slöjdens och 
det immateriella kulturarvets kun-
skaper måste du göra dem. Det 
immateriella kulturarvet rör sig från 
människa till människa genom his-
torien. Från mästare till lärling eller 

minst lika aktuell som för 2300 år 
sedan då Aristoteles formulerade sin 
kunskapsteori. 

Dagens kunskapssyn ställer ofta 
de två dimensionerna teori och 
praktik emot varandra. 
 
ruhi tyson skakar på huvu-
det, där han står i bokbindningssa-
len bland falsben, lintråd och japan-
ska papper. Han är doktor i pedago-
gik, lärare och bokbindare. I sin 
forskning intresserar han sig just  
för frågor om bildning och praktisk 
klokhet – och förbindelsen mellan 
hantverk och pedagogik. I sin 
undervisning söker han överbrygga 
klyftan mellan teori och praktik och 
anser att de två egentligen överlap-
par varandra mer än vi tror. 

–  Jag vet från mitt hantverk hur 
oerhört mycket potentiell naturve-
tenskap, historia och samhällskun-
skap som finns i bokbindningen, 
säger han och framhåller att en 
ämnesövergripande undervisning 
som inkluderar teori, praktik och 
kreativitet är det som bäst motiverar 
elever och fördjupar deras lärande. 
Han tar ett exempel från sin egen 
undervisning på ett waldorfskole-
gymnasium i Stockholm, där ett av 
momenten är att marmorera papper.

– Hela färgtillverkningen inne-
håller mycket kemi vad gäller pig-
ment och bindemedel. Till exempel 
hur bindemedlen interagerar med 
saltet som man bestryker pappret 
med. Eller ta samhällskunskap och 
historia. Utifrån den bok som elev-
erna tillverkar kan vi prata om hela 
den europeiska kulturutvecklingen 
och informationshistorien.

– Sen gäller det ju att titta på läro-
planen och se vilka kopplingar som 
är meningsfulla att framhäva.  

när skolans  praktiskestetiska 
ämnen får kritik, brukar deras före-
språkare betona att exempelvis slöj-
den berikar de teoretiska ämnena. 

från läraren till deltagarna på en 
kurs, säger han och menar att det är 
precis som det ska vara och inget 
som vi behöver ändra på. 

– Slöjdens kunskaper finns ju 
också nedskrivna i böcker. Men då 
är det informationen om kunskapen 
och beskrivningen av den som vi 
kan ta del av. Det krävs en egen, 
kroppslig erfarenhet för att du ska 
kunna det som står i texten. 

också jonna Bornemark menar 
att vi behöver vara tydligare när vi 
pratar om kunskap. Från arbets-
rummet i radhuset i Huddinge för-
klarar hon att vi borde precisera vad 
vi menar.

– Jag tycker att man ska prata om 
kroppens, sinnenas och känslans kun-
skap eller om situationskunskap. Även 
begreppet praktisk kunskap samman-
fattar flera av de här områdena. 

– Här finns en strid att ta, utbris-
ter hon. Vi behöver visa för dem 
som inte förstått det, att praktiskt 
kunnande är kunskap. 

för det rasar  en strid i tidning-
arnas spalter och de sociala medier-
nas kommentarsfält, liksom i politi-
ken, om vilken kunskap som dagens 
samhälle behöver.  Frågan verkar 
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Att elever som har det svårt med 
»kunskapsämnen«, som de teoretis-
ka ibland kallas, blir mer motivera-
de om de får måla och slöjda ibland. 
Men man gör skolslöjden en björn-
tjänst om den betraktas som vila 
och förströelse, menar Ruhi Tyson. 

– Lika illa är det om den ses som 
ett ämne där eleverna på ett lite 
abstrakt sätt kan öva sin kreativitet. 
Man spänner vagnen före hästen om 
man tror att vem som helst blir kre-
ativ bara personen får lite material 
att mecka med. Riktig kreativitet 
kräver förmågor. Vitsen med slöjd 
och konstnärliga ämnen i skolan är 
att de kan förmedla färdigheter i 
måleri, textil, trä. Först när eleverna 
lärt sig tekniker och material får de 
en kapacitet att verkligen ge utlopp 
för sin kreativitet. 

att de praktiska  och estetiska 
ämnena antingen ska utgöra en vila 
från den »riktiga« undervisningen 
eller stötta och berika de teoretiska 
ämnena är alltså ett vanligt sätt att 
argumentera för slöjden och kon-
sten i skolan. Det finns dock de som 
vill vända på begreppen. 

Anna-Lisa Persson är hemslöjds-
konsulent i Region Skåne och skrev 
under våren en debatterande text i 
medlemstidningen Hemslöjdsnytt 
där hon frågar sig varför slöjden i 
skolan alltid motiveras med att den 
stärker andra ämnen. 

Det kan väl vara tvärtom, menar 
hon, att eleverna lär sig matte för att 
kunna sätta upp en väv eller att räkna 
och mäta för att kunna bygga något. 

Också journalisten och författaren 
Anna-Lena Hultén vänder på per-
spektiven i en essä i radioprogrammet 
Obs i P1 och frågar sig varför alla 
gymnasieprogram ska vara studieför-
beredande och ge möjlighet att läsa 
vidare på högskola, medan ingen 
efterfrågar det omvända.

»Men varför skulle inte alla som 
läser exempelvis naturvetenskapligt 

program också kunna få läsa till en 
undersköterskebehörighet på köpet, 
och alla som läser samhällsprogram-
met ges kunskaper inom handel eller 
vaktmästeri?« funderar hon och sätter 
fingret på en kunskapssyn som värde-
rar teoretiska och abstrakta kunska-
per högre än praktiska och estetiska. 

Men kanske är en förändring på 
gång. I alla fall tycker sig Jonna 
Bornemark se tecken på det. 

– Det där föraktet för praktisk 
kunskap är ju väldigt okunnigt.  
De som företräder den hållningen har 
ett alldeles för snävt kunskapsbe-
grepp, säger hon och menar att ny 
teknologi och en akut miljökris vän-
der upp och ner på gamla sanningar. 
Argument mot skolslöjden i stil med 
»jag tänker inte bli snickare« bemö-
ter Jonna Bornemark med samma 
mynt: alla barn ska inte heller bli 
matematiker, författare eller forskare. 

– Huvudräkning exempelvis har vi 
ju verkligen ingen nytta av längre, vi 
har ju mobiltelefonen med oss jämt 
med en kalkylator i, säger hon lite 
skämtsamt för att illustrera hur nyt-
totänket kan leda oss bort från det 

väsentliga. Självklart behöver vi kun-
na huvudräkning. Men även annat. 

– Det som verkligen behövs om vi 
ska klara miljöfrågorna är att kunna 
sy om kläder, kunna tänka hållbart 
och ha en annan relation till materien. 

De senaste åren har hon allt oftare 
bjudits in för att föreläsa om vad en 
vidgad kunskapssyn betyder i ett för-
änderligt samhälle. Kommuner, regio-
ner, myndigheter och olika yrkesför-
bund för exempelvis läkare, lärare, 
arkitekter och socionomer hör av sig 
och hon upplever att allt fler plötsligt 
ropar efter att människan måste få 
vara något mer än en abstrakt tän-
kande och analytisk varelse. 

– Vi behöver prata om vilka vi vill 
vara och vilka slags människor som 
kan hantera framtiden. I relation till 
miljöfrågorna behöver vi aktivera 
vår sinnliga kunskap och vår förstå-
else för materien och naturen. Vi 
behöver både uppskatta dem mer 
och kunna jobba med dem. 

Här tänker jag att slöjdtraditionen, 
som på sitt specifika sätt ju utgår från 
de material som finns, är otroligt vik-
tig miljökompetens idag.

»I andra tider har det varit självklart  
att kunskap bor i kroppen och i ett görande.«



40 Hemslöjd 4 · 2021

»en av mina koftor  med svart 
mönster blev till när jag var arg. 
Arg över hur handarbete behandlas 
och nedvärderas i olika samman-
hang, att det ofta är kvinnor som 
gör arbetet men män som fattar 
besluten. Men jag bestämde mig för 
att strunta i all ilska och göra det 
jag ville, att sticka. När jag var klar 
med koftan gav den mig exakt sam-
ma känsla som när jag lyckats skri-
va en bra låt. En känsla av att nu 
har jag sagt det jag vill, nu jäklar 
kom svärtan ut! 

jag jobbade i  tio år  som 
musiklärare innan jag tog klivet 
över till stickningsvärlden. Jag är 
utbildad till lärare i jazzsång och 
musikteori, med arrangering och 
komposition som specialitet, och har 
undervisat på folkhögskola och uni-
versitet.

Men stickningen har alltid varit 
med mig. Det var mormor som lärde 
mig när jag var sex, sju år. Hon var 
också lärare, och väldigt pedago-
gisk, så mina första stickningar syd-
de hon ihop till en nallekofta. Och 
jag kände bara wow! Jag kan göra 
saker, färdiga riktiga saker, själv! 
Efter det stickade vi alltid tillsam-
mans, hon lärde mig nya saker varje 
gång. 

Sen fortsatte jag, mer eller min-
dre. Ofta har jag återupptagit stick-
andet när jag behövt bearbeta saker. 
Som när jag flyttade till en ny stad 

och inte kände någon där, då hade 
jag min stickning de första ensam-
ma helgerna. Eller när jag jobb-
pendlade långa sträckor och hade 
tid att både sticka och fundera över 
mönsterkonstruktion. 

Men det var när jag skulle få min 
dotter för 13 år sedan, som det verk-
ligen blommade ut.

under en period  jobbade jag 
med stickning och musik parallellt. 
Men i takt med att jag fick allt fler 
stickningsuppdrag blev jag till slut 
tvungen att välja. Båda världarna 
kräver så mycket engagemang att 
det blev för mycket på totalen. Jag 
kommer ihåg att jag en dag såg ett 
inlägg på Instagram med texten 
›Do what loves you.‹ och då 
bestämde jag mig. Jag drogs ju 
hela tiden till stickningen! Det var 
lätt och det flöt på. Att lämna 
musiken var jättesorgligt, men när 
jag väl hade skickat mailet och 
sagt upp mig, kände jag mig lättad. 

Nu var det stickning som gällde.
Och plötsligt kunde jag privat-

lyssna på musik igen! Innan hade 
det varit så förknippat med arbete, 
men nu stod jag och lyssnade på 
First Aid Kits King of the world för 
att få det där modet och kampkäns-
lan som behövdes för att våga starta 
eget företag.   

Hittills har stickningen inte blivit 
arbetsskadad på samma vis som 
musiken blev för mig, mitt stick-
ningsintresse är nog för extremt för 
att kunna begränsas enbart till 
arbetstimmarna. Jag har en jobb-
stickning i ateljén på övervåningen 
där jag håller till om dagarna, och 
framåt eftermiddagen går jag ner 
en våning – och plockar upp min  
›privata‹ stickning… 

jag började göra  egna möns-
ter runt 2010. Jag tror att det delvis 
berodde på att jag har hållit på så 
mycket med musik. Är man van vid 
att göra saker själv blir man lite oly-
dig, man håller sig inte bara till ett 
mönster utan testar vad som händer 
om man ändrar lite här och förskju-
ter något där. I stickningen finns 
dessutom det där matematiska, som 
också lockade mig i musiken – att 
man måste förstå hur saker är upp-
byggda. 

När jag väl började göra mönster 
visade det sig att det påminde om 
att skriva musik. Det var så häftigt! 
I ett musikarrangemang kanske du 

Berättat för Rasmus Panagiotis Columbus  Foto Lars Sjöqvist

maja Karlsson sjungande designer

Stickning och musik I:

»När jag var klar med 
koftan gav den mig exakt 
samma känsla som när 
jag lyckats skriva en  
bra låt. En känsla av  
att nu har jag sagt det 
jag vill, nu jäklar kom 

svärtan ut!«
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– Från musiken har jag lärt mig att 
professionalisera min process.  

Man kan inte sitta i två veckor och 
testa olika melodier. Det gäller att 

bestämma sig för en, sätta ackord till 
den och gå vidare. Likadant gör jag  
nu med mina stickmönster, säger 

stickdesignern Maja Karlsson.
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utgår från en melodislinga som åter-
kommer på olika ställen i låten. På 
samma sätt kan du arbeta med ett 
stickmönster, och kanske upprepa 
det på ärmar eller nedtill på en kof-
ta. Eller ta en traditionell stjärnvan-
te. Att göra en variant på en sådan 
är ju precis som att skriva musik 
enligt en bestämd form eller tradi-
tion, som en blues eller polska. Du 
gör något nytt i en form som alla 
känner igen, men med dina egna 
smådetaljer.    

Jag jobbar alltid idébaserat när 
jag designar mina mönster. Jag mås-
te ha ett spår att följa, en ram. Det 
arbetssättet kommer också från 
musiken. Idéerna hämtar jag oftast 
från min omgivning, det kan vara 

något jag sett i naturen här utanför, 
en saga eller ett tapetmönster i ett 
gammalt hus. När jag har bestämt 
min utgångspunkt, eller ram, försö-
ker jag fylla i resten med bårder, fär-
ger och material. Sen är det bara att 
börja testa och räkna. 

Jag försöker köra lite som Stevie 
Wonder. Det sägs att han under en 
period av sitt liv skrev en låt per dag 
– och extremt många av dem blev ju 
hits. Det är ju lite så, man får jobba 
upp något slags kondition. Jag kan 
inte gå och vänta på att jag ska tän-
ka ut världens bästa stickmönster, 
då kommer det inte bli något alls. 
Det är bättre att bara köra på, och 
rätt vad det är så har man gjort 
något bra.

det händer att  jag ser folk  
på stan eller på stickningsfestivaler 
som har stickat mina kläder och 
har dem på sig. Mina mamelucker 
är rätt populära. Ja, folk har abso-
lut dragit upp sina kjolar för att 
visa mig dem! Eller så ser jag min 
halsduk i vimlet på någon mark-
nad… Det är magiskt! Att folk tar 
något som jag har tänkt ut, tillför 
sina egna idéer och tar med sig 
plaggen till helt nya miljöer och 
stora livshändelser som dop och 
bröllop. Det fungerar på exakt 
samma sätt som bra musik. En 
sång blir ju en sång först när någon 
sjunger den. Ett stickmönster som 
ingen stickar… det är ju ingen-
ting.« 

»När jag väl började göra mönster visade det sig att det påminde om att skriva 
musik. Det var så häftigt! I ett musikarrangemang kanske du utgår  

från en melodislinga som återkommer på olika ställen i låten.  
På samma sätt kan du arbeta med ett stickmönster.«
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Över: Koftan med det svarta  
mönstret, som föddes ur ilska  

och skapandelust.

Ibland vill man bara ha ett klädes-
plagg som inte säger så mycket, 

som lugn musik du bara har i bak-
grunden, säger Maja om koftan 

hon har på sig.
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»jag älskar hårdrock. Parallellt 
med mitt jobb som slöjdlärare bru-
kar jag arbeta på festivaler, fixa 
back stage och ordna event. I de 
sammanhangen uppstår en del död-
tid. Då stickar jag. När kompisar 
till mig hörde talas om VM i hård-
rocksstickning 2019, taggade de 
mig för fullt i sociala medier. Och 
även om jag egentligen hellre står 
bakom eller bredvid scenen än på, 
så tänkte jag att varför inte. Jag 
skickade in en film på när jag stick-
ade på en hårdrocksfestival i Små-
land. Och kom med!

VM hölls på en innergård i finska 
Joensuu, i norra Karelen. Det var 
faktiskt inte enbart en plojgrej, för 
arrangörerna är engagerade i både 
hantverk, stickning och musik. Och 
alla tävlingsdeltagare var passione-
rade stickare och hårdrocksälskare. 
Enda undantaget var vinnaren, en 
japansk influencer som hade fått sina 
följare att betala resa och omkostna-
der mot att han skulle ställa upp i 
tävlingen. Det var både sumobrotta-
re och geishor på scenen och han 
snabblärde sig lite slätstickning inn-
an han drog igång. Låtarna som vi 
skulle uppträda till lottades ut en 
timme före start. Jag fick ›Silent 
night, holy night‹ med finska Child-
ren of Bodom. Det var bara att köra! 
Först stickade jag på en islandströja 
men efter en stund slängde jag ut den 
i publikhavet och bytte till ståltråds-
stickning. Heavy metal, tänkte jag. 
Och vilket adrenalinpåslag jag fick. 
Det var kanske 1000 personer i 
publiken och ett jättestort mediaupp-

båd, ett fyrtiotal journalister och foto-
grafer. Men ändå var den största be-
hållningen alla möten med stickare 
och hårdrockare från hela världen, 
från USA, Skottland, Danmark,  
Ryssland, Grekland, Litauen… 
 
 
 
 
 
 

i  år gör corona  att VM blir 
digitalt. Jag söker med en video som 
jag spelade in på en scen i Linköping  
i vårvintras. Musiken är The Surface 
av det finska bandet Nevicate, en av 
tre låtar som man fick välja mellan.

Framöver funderar jag och en 
kompis på att dra igång SM i heavy 
metal knitting. I så fall blir det på 
hårdrocksfestivalen Muskelrock i 
Småland 2022 och planen är att hålla 
workshops både i hårdrocksposer, 
som headbanging, och grundkurs  
i stickning.

Att VM blev en sådan succé har 
nog med PR-teamet bakom att göra. 
De lyckades skapa en viral grej. Men 
sen spelar fördomar roll också. ›Vadå 
stickning och hårdrock? Hur kan det 
passa ihop!‹ Kombinationen överras-
kar helt enkelt. Som om man inte både 
kan dricka öl och sticka, eller som att 
man måste vara gammal och sitta 
hemma för att gilla garn och maskor. 

Hårdrock och stickning passar bra 
ihop. Musiken har en tydlig rytm, 
den är perfekt när man har ett långt 
parti med monoton slätstickning 

framför sig, den hjälper en att få upp 
tempot. Sen går det undan. Tänk dig 
ett finskt band, typ Stratovarius, eller 
tysk power metal, som Helloween. 
Egentligen passar det ofta bättre att 
sticka till hårdrock än att sitta fram-
för en teveserie som så många gör. 
Enkla mönsterrapporter fungerar 
också bra, högst två färger, inget där 
man behöver tänka, inte som de fler-
färgsstickade strumpor som jag hål-
ler på med nu. 

Med hårdrocksstickning kan man 
nå ut till nya grupper, tror jag. Allt 
fler kollegor i eventbranschen har 
börjat handarbeta på senare tid, 
›istället för att bara skrolla på telefo-
nen‹, som de säger. Och att sticka 
kan verkligen vara avkopplande. 
Som ett alternativ till yoga. Att ta en 
maska i taget och räkna lite. Mind-
fulness. Många är så uppkopplade 
och uppe i varv hela tiden. Det ser 
jag också på mina skolelever. Jag har 
varit slöjdlärare i tio år och på de 
åren har barnens finmotorik försäm-
rats radikalt. Idag klämmer de på 
fidget toys och snurrar på fidget spin-
ners för att hålla händerna upptagna 
och lugna sinnet. Men de skulle lika 
gärna kunna sticka. Det behöver inte 
vara så seriöst. Man kan göra det 
bara för att det är skönt, för flowets 
skull. Om man tappar några maskor 
här eller där är faktiskt inte hela värl-
den. För när eleverna väl kommer in 
i det monotona med att sticka eller 
brodera, då tycker de om det. Det 
behövs i dagens samhälle. Att våga 
komma ner i varv. Precis som man 
kan göra med musik.«

Berättat för Malin Vessby  Foto Sara Mac Key

Emmy Larsson Hårdrocksstickare

Stickning och musik II:

»Hårdrock och stickning 
passar bra ihop. Musiken 

har en tydlig rytm,  
den är perfekt.«
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Xxxxxx x xxxx x xxxxx x 
xxx xx xxxx x xxxx x xxxxx 
x xxx xx xx xxxxxx x xxxx 

x xxxxx x xxx xxxxxx.

Sätt på tysk power 
metal när du har ett  

parti med monoton slät-
stickning framför dig, 
tipsar Emmy Larsson. 

Då går det undan.



46 Hemslöjd 4 · 2021

»det finns en  rullbandsinspel-
ning från 1967  när jag var ett och 
ett halvt år och precis hade lärt mig 
att prata. Mamma ber mig räkna 
upp medlemmarna i Beatles och jag 
upprepar ›Paul Mackmack, Paul 
Mackmack‹. Så har det fortsatt.  
Än idag är jag lika nördigt intresse-
rad av honom och Beatles som av 
stickning. 

Sedan många år har jag ett foto 
på Paul som vilobild i mobilen. Han 
är glad och uppflugen på ett stäng-
sel i Skottland tillsammans med 
barn och en hund och han är klädd  
i en Fair Isle-tröja. Viljan att sticka 
den växte fram över tid. 

Om jag får tjejgissa, så är tröjan 
köpt på Shetland när Paul och Linda 
åkte dit på bröllopsresa 1969. Shet-
landströjor var rätt inne vid den 
tiden, också Twiggy hade en vet jag. 
Men Paul McCartney har ofta visat 
sig i stickat och virkat. Han har allt 
den mannen! I filmen The Magical 
Mystery Tour från 1967 bär han 
både en väst av virkade mormorsru-
tor och en stickad Fair Isle-slipover i 
galna färger. Dessutom sjunger han 
om stickning. Ta låten When I’m six-
ty four till exempel, med ›You can 
knit a sweater by the fireside…‹  
Det finns en hel del att gräva i här. 
 
jag började  med Fair Isle-trö-
jan efter en resa till Shetland 2019 , 
där jag köpt material till provlap-
par. Originaltröjans garn kom vis-
serligen – sannolikt – från Hunters 
of Brora, ett spinneri på skotska 

fastlandet dit många Shetlandsbor 
skickade sin ull på den tiden, men 
det lades ner 2003 . Vill man jobba 
med äkta Shetlandsgarn idag, finns 
det två spinnerier att välja mellan. 
Jag valde garnet Shetland Spindrift 
från Jamieson’s. Det finns i 230 oli-
ka nyanser och jag fick hjälp av den 
skickliga lokala stickerskan Wilma 
Malcolmson att avkoda färgerna i 
tröjan och matcha dem mot härvor. 
Sammanlagt blev det tio olikfärga-
de garner. Jag hittade alla nyanser 
utom rätt ton av orange, skulle det 
visa sig senare. 

Färgkombinationerna i den här 
tröjan är verkligen speciella. Men 
det är de ofta i Fair Isle-tröjor. Det 
är också där som magin uppstår. 
Stickningen är mest en teknisk frå-
ga, man får öva sig på att sticka 
med flera färger tills man fixar det. 
Men att få färgerna att harmoniera 
och samtidigt uppnå så starka kon-
traster att mönstren syns, det är inte 
lätt. Man måste nästan vara konst-
när för att få till det. Stickerskan 
Wilma Malcolmson brukar säga att 
färgblandningen ska vara harmo-
nisk men också måste innehålla ›a 
bit of sparkle‹ för att inte bli tråkig. 
I Pauls tröja finns just det där som 
skaver och sprakar på ett bra vis, 
när ett melerat mossgrönbrunt garn 
möter klarblått, ljusblått och 
orange. De är en otippad färgkom-
bination.

Jag älskar Skottland och har ofta 
varit där. Men det var just resan till 
Shetland 2019  som blev avgörande 

för tröjan. På fastlandet på väg hem 
hamnade vi på en utställning med 
Linda McCartneys fotografier. Där 
hängde en jättestor uppförstoring av 
min gamla mobilbild! Jag fotade av 
den i smyg och började utifrån den 
rita diagram av tröjans mönster. 

Bårdernas uppbyggnad är rätt 
klassiska, med en blandning av bre-
da, traditionella OXO-mönster och 
peerie borders, som är smala. Efter-
som det inte finns så många foton på 
Paul i tröjan, kanske tre, fyra styck-
en, har jag inte kunnat se den ur alla 
vinklar. Men – breaking news! – här-
omdagen hittade jag en ny bild, en 
svartvit. Det var stort att äntligen 
kunna se en axel ovanifrån. 

Det syns på bilderna att Paul 
McCartney använt tröjan mycket. 
Den vita resåren har blivit grå och 
tröjan har fått en massa färgfläckar. 
Han blev ju deprimerad efter att 
Beatles upplöstes, drack för mycket 
och mådde inte bra. Under den tiden 
jobbade han mycket med händerna, 
och lade bland annat om taket på sin 
gård på skotska Mull of Kintyre. Då 
använde han nog tröjan en hel del. 
Men den verkar också ha varit viktig 
för andra familjemedlemmar. Jag 
tänker till exempel på att Stella 
McCartney, Pauls dotter som ju är 
modedesigner, gjorde en kopia av 
den till en kollektion 2018 . 
 
stickningen  har  inte gått på 
räls. Jag har fått repa upp och 
sticka om en tredjedel av tröjans 
överdel eftersom axlarna inte blev 

Berättat för Malin Vessby  Foto Ylva Sundgren

johanne ländin Paul McCartneyfantast

Stickning och musik III:
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Johanne Ländin,  
Paul McCartneyfan  

och stickare. Fair Isle-
tröjans utgångspunkt 

är en tröja som den 
före detta Beatlesmed-
lemmen bar mycket på 
1960- och 1970-talet.
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bra. Då passade jag på att göra dem 
smalare. Dessutom blev den orangea 
färgen för ljus, så jag fick repa upp 
och beställa nytt garn, en orange från 
Jamieson and Smith den här gången, 
Shetlands andra spinneri. 

Efter ett tag gav jag upp idén om 
att göra en exakt kopia. Min mask-
täthet är tätare än i originalplagget. 
Dessutom gjorde jag ärmkullar 
istället för nedhasade axlar och en 
rund halsringning istället för 
V-ringad. Jag får helt enkelt se trö-
jan som en jättestor provlapp om 
jag så småningom vill sticka en 
verklig kopia. 
 
vem som stickat originaltrö-
jan och valt färgerna vet jag inte 
än. Jag har försökt att ta reda på 
det, men inte lyckats. Den verkar 
vara handstickad av en riktigt 
skicklig stickerska. Men det har 
hänt mig förut att namnet på en 
upphovsperson trillat in i efter-
hand, så jag misströstar inte än. 
Och om någon skulle höra av sig 
och hävda sin upphovsrätt, skulle 

jag så klart genast ta bort de dia-
gram som jag lagt upp för gratis 
nedladdning på stickningssajten 
Ravelry. Men mönstren i sig, måste 
betraktas som traditionella.

Ju mer jag hållit på, desto mer 
fascinerad är jag av hur bårderna 
har stickats. Jag har suttit med räk-
nedosan dagar i sträck och ritat dia-
gram i datorn för att lista ut hur allt 
hänger ihop. Otroligt mycket matte! 
Ta tröjans OXO-mönstrade bårder 
till exempel, sådana som är Fair 
Isle-tröjors signum. Hälften av dem 
har en rapport som är sexton mas-
kor medan den andra halvan istäl-
let har tjugo. Det är problematiskt, 
för då går alla bårder bara jämnt 
upp vid ett visst maskantal. Med 
320  maskor runt hela tröjan ger det 
tjugo rapporter av bården med sex-
ton maskor och sexton rapporter av 
bården med tjugo maskor… Det 
betyder också att jag måste öka 
eller minska antalet maskor för att 
få de mindre bårderna att gå jämnt 
upp varvet runt. Klart komplicerat.

I helgen blev tröjan äntligen klar. 

Det tog lite tid, jag har jobbat för 
mycket på sistone. Och det här är ju 
inte en stickning som man tar med 
sig bort eller håller på med på bus-
sen, man måste koncentrera sig, 
byta färg ofta, kolla diagram. Det 
var bra att ni hörde av er, för då 
tvingades jag att ta tag i det sista. 
Jag blev klar tio över tolv natten 
innan er fotograf skulle komma.  
Jag hällde upp engelskt te i muggen 
med Paul McCartneymotiv, spelade 
hans låt Mull of Kintyre och sticka-
de äntligen färdigt. Nu funderar jag 
på om jag borde sticka en till. I så 
fall måste jag sätta i gång omedel-
bart. Paul McCartney fyller 80  år 
den 18  juni 2022 . Tänk om jag 
skulle sticka honom en present.« 

fotnot.  Johanne Ländin gör tillsam-
mans med Helene Wallin podden  
Nördic Knitting. Det 114:e avsnittet 
handlar just om Paul McCartneytröjan.  
Den som vill ladda ner tröjans mönster-
diagram kan göra det här: www.ravelry.
com/patterns/library/paul-mccartneys-
fair-isletroja

»Men Paul McCartney har ofta visat sig i stickat och virkat. Han har allt den 
mannen! I filmen The Magical Mystery Tour från 1967 bär han både en väst  
av virkade mormorsrutor och en stickad Fair Isle-slipover i galna färger.«
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Åtta av de tio garnnyanser som ingår 
i Paul McCartneys Fair Isle-tröja.

– Att hitta rätt orange var det  
svåraste, säger Johanne Ländin.

– Otroligt mycket matte, säger 
Johanne Ländin om alla timmar 
som hon lagt ner på att räkna ut 
hur tröjans mönster ska stickas 

för att gå jämnt upp.
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Ibland kan en kroppsdel behöva ersättas.  
Hemslöjd träffar plastikkirurgen som snidar öron,  
okularisten som blåser ögon och en protesmakare  
med spektakulär känsla för stil! 
Text Rasmus Panagiotis Columbus
Bild Omkaar Kotedia

Tågräls som arm?  
I ett av sina senaste verk  
har Sophie de Oliveira Barata 
byggt en fungerande modell- 
järnväg genom två personers 
proteser.

Bygga
kropp
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det första snittet läggs över 
de nedersta revbenen. Koncentra-
tionen är total. Det får inte går snett. 
Där under ligger lungan och blöd-
ningen kan bli enorm. 

Tre timmar senare är det klart. 
Sven-Olof Wikström, dubbelspecia-
list i plastikkirurgi och öron-näsa-
halssjukdomar, drar ner munskyddet,  
tackar sina medarbetare och utbrister  
i ett leende:

– Happy new ear!
Snart kommer en elvaårig pojke 

vakna med öron på båda sidorna av 
huvudet, för första gången i sitt liv.

tekniken att med hjälp av rev- 
bensbrosk bygga ett nytt öra är, i medi- 
cinska mått, rätt ny. Sitt stora genom- 
slag fick den i mitten av 1970-talet, 
när en strulig tonåring och ’Ndran-
gheta, den kalabriska maffian, gav 
forskningen oväntad draghjälp. 

I juli 1973 hamnade nämligen den 
då 16-årige John Paul Getty III i 
händerna på maffian, som krävde en  
gigantisk lösensumma från hans far-
far, oljemiljardären Jean Paul Getty. 
När farfadern vägrade betala, kom 
barnbarnets avskurna öra med posten.

 
när den kidnappade tonåringen 
med tiden blev fri, landade uppdraget  
att skapa honom ett nytt öra hos den 
kaliforniske plastikkirurgen Burt 
Brent. Han hade redan då, vid sidan 
av andra operationer, utvecklat tek-
niken och hunnit göra ett 70-tal öron.

– Men när medierna fick nys om 
det hela blev Brent världskänd och 
strax stod 300 patienter på kö! Efter 
det fick han ägna sitt liv åt öronre-
konstruktioner, berättar Sven-Olof 
Wikström, som själv kom i kontakt 
med Burt Brent på 1990-talet.
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– Det är verkligen ett hantverk. 
Fast med mänsklig vävnad i stället 
för trä eller keramik, konstaterar 
Sven-Olof Wikström.

faktum är att kirurgi och hant-
verk länge gått hand i hand. Ordet 
kirurg betyder bokstavligen handar-
betare på grekiska och de moderna 
kirurgernas företrädare – fältskärer 
och barberare – var fram till 1800- 
talet på hantverksvis organiserade  
i skrån, med lärlingar, gesäller och 
mästare, och skiljde därmed ut sig 
från de akademiskt skolade läkarna. 

Och fortfarande används gammal 
hantverkskunskap i den moderna 
sjukvården. Okularisten Ann-Char-
lotte Müller-Uri använder sig till 
exempel av glasblåsning för att ska-
pa ögonproteser åt sina patienter. 

– Jag skulle egentligen ha blivit 
textilhantverkare, jag knypplade 
och vävde mycket som ung. Men 
när jag var 19 år hörde min farbror 
av sig och undrade om jag inte ville 
komma ner till Tyskland och lära 
mig familjehantverket. Och det ville 
jag såklart. Jag ville hålla hantver-
ket som mina förfäder utvecklade 
levande, berättar hon.

det var hennes farfars farfars 
farbror, glasblåsaren Ludwig Müller- 
Uri, som på 1830-talet utvecklade 
metoder som fortfarande används i 
familjeföretaget. 

Ann-Charlotte Müller-Uri reste 
ner och blev kvar i Tyskland i 15 år.

– Det var först efter så lång tid 
som jag kände mig så pass skicklig 

på den tiden jobbade Sven-Olof 
på Malmös universitetssjukhus där 
man tidigare, utan vidare framgång, 
hade försökt rekonstruera öron. Det 
var dags att ändra på det.

– Min gamle chef kände till att  
jag målade mycket och höll på med  
konst, så han tyckte att det borde vara  
något för mig. Det krävs ju en viss 
konstnärlig läggning för att kunna 
skapa ett öra, med alla sina vinklar 
och vrår. Och på den vägen är det. 

Han skrev ett brev till Brent och 
frågade om han fick komma och 
lära sig hur öron skapas. Det fick 
han.

– Jag stod vid sidan om honom 
och observerade operationer på 
dagarna och på kvällarna tränade vi 
hemma i hans kök på rå potatis, 
minns Sven-Olof och skrattar.

principen för att skapa ett 
nytt öra är lika enkel som den är 
tekniskt komplicerad. Ett friskt öra 
är ju uppbyggt av brosk, som åter-
finns även på andra platser i krop-
pen. Sven-Olof Wikström utgår från 
ett av patientens nedre revben. 

– Att jobba med brosk är ungefär 
som att jobba med köttet på en 
kokosnöt. Gör man materialet till-
räckligt tunt går det att böja, men 
försöker man göra det för tidigt, 
knäcks det. Så det gäller att tunna 
ut brosket steg för steg och att vara 
extremt noggrann och stadig på 
handen. Man tar bara ut tillräckligt 
med brosk för ett öra, så man har 
bara en chans, säger han.

med hjälp av skalpeller, stansar, 
specialskålade mejslar – som stäm-
järn i miniatyr – och en tunn stål-
tråd, skulpterar, snidar och syr han 
ihop ett öra, som sedan förs in i en 
ficka under huden på huvudet där 
det ska sitta. Några månader och 
två mindre operationer senare är ett 
öra, som både har känsel och växer 
med kroppen, färdigt.

»Jag stod vid sidan om 
Burt och observerade 

operationer på dagarna 
och på kvällarna tränade 

vi hemma i hans kök  
på rå potatis.« 

att jag vågade komma tillbaka och 
göra det här på egen hand. För det 
är otroligt svårt! Det är inte bara 
hantverket, att blåsa ögon, som är 
avancerat, det kan du ju lära dig 
under utbildningen. Det svåraste 
kommer sen, när jag ska titta in i 
patientens ögonhåla för att avgöra 
vad som passar där och därefter for-
ma protesen, förklarar hon.

en patient som kommer till hen- 
ne efter att ha förlorat ett öga i sjuk-
dom eller en olycka, kan gå därifrån 
med ett nytt öga en till två timmar 
senare. Ann-Charlotte Müller-Uri 
väljer en av sina runt 3000 egentill-
verkade ögonglober, från ljusaste 
blå till mörkaste brun, värmer den 
med en liten gasbrännare och blåser 
den sedan till rätt form. Med hjälp av  
färgade glasstavar smälter hon in de 
färgnyanser som behövs till patien-
tens iris, och ett tunt fint ådernät.

– Målet är ju att få det så likt det 
andra ögat som möjligt, efteråt ska 
man inte tänka på att det inte är ett 
riktigt öga. Och där har glas en för-
del, eftersom det har förmågan att 
binda fukt till sig, som en hinna. 
Ögonen blir dessutom väldigt lätta, 
eftersom de är ihåliga.

både okularisten Ann-Charlotte  
Müller-Uri och plastikkirurgen Sven- 
Olof Wikström strävar efter att kom-
ma så nära verkligheten som möjligt.  
De lyfter båda fram hur viktigt det 
är för deras patienter att slippa sticka  
ut, att slippa reaktioner från omgiv-
ningen för att ett öra eller öga saknas. 

I engelska Lewes gör ortopedtek-
nikern och protesdesignern Sophie 
de Oliveira Barata exakt det mot-
satta. De senaste projekt som läm-
nat hennes arbetsbord är en benpro-
tes i körsbärsträ med fungerande 
gökur i knähöjd, och en dubbelpro-
tes för en benlös kvinna och en arm-
lös man där deras nya lemmar för-
binds med en liten modelljärnväg.
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och kameratrick. Men att lyckas 
göra samma sak i verkliga livet – att 
protesen plötsligt smälter ihop med 
personen som bär den – det tyckte 
jag var den ultimata utmaningen! 

under de åtta år som hon job-
bade med att skapa vanliga proteser 
stannade Sophie de Oliveira ofta 
kvar på jobbet på kvällarna i smyg. 

– Ibland sov jag till och med över 
i en städskrubb. Jag älskade mitt 
jobb, men ville ändå göra mer krea-
tiva saker, så jag brukade göra olika 
kostymer att klä ut mig med. Och 
där någonstans föddes idén till The 
alternative limb project, berättar 
hon och förklarar:

– Det är ju superfint att det går  
att göra realistiska lemmar, för dem 
som vill smälta in. Men för dem som 
vill uttrycka sig själva och fira sin 
olikhet, fanns ingenting!

Idag samarbetar hon med ortoped- 
tekniker, 3D-skrivarproffs, robotik-
experter, träsnidare, programmerare  
och allt däremellan för att skapa 

sina spektakulära proteser. Hennes 
verk har synts på museum och Para-
lympics.

och någonstans på vägen har 
hon och hennes patienter lyckats 
förändra bilden av vad en kropp kan  
och bör vara.

– Flera av dem som jag samarbetat  
med har berättat om hur stämningen  
plötsligt förändras i ett rum när folk 
förstår att de saknar en del av sin 
kropp. Det blir stelt och obekvämt. 
Så för dem blir de spektakulära pro-
teserna ett sätt att ta kontroll över situ- 
ationen. En icebreaker, säger Sophie 
och berättar om en tidigare militär 
som fått ett nytt ben – hälften natur-
troget, hälften som en anatomisk 
modell med skelett och muskler:

– När han ställde sig upp med den 
blev han nästan som en ny person. 
Axlarna åkte bak, han sken av styrka.  
När han träffade nya människor 
började inte mötet med att de tyckte 
synd om honom. I stället blev de först  
häpna och sen hänförda!  

– Det var ett uppdrag från ett järn- 
vägsmuseum. Tydligen så kunde 
järnvägsföretag förr ha egna protes-
verkstäder eftersom så många av 
deras arbetare skadade sig, så de ville  
belysa det i en ny utställning. Och 
jag blev så peppad att jag inte bara 
gjorde en, utan två proteser och ett 
helt modellandskap som de kan kop- 
plas in i och sedan en musikvideo av 
det. Tåget reser genom mannens 
arm till kvinnans lår – så filmen blir 
rolig och lite sexigare än typiska  
tågnördsfilmer, berättar hon och 
skrattar högt över telefonen.

även hon började med att skapa 
naturtrogna proteser – efter att ha 
studerat specialeffekter för film. 
Silikon var hennes viktigaste mate-
rial och av det gjorde hon armar, 
ben och fingertoppar.

– Jag fascinerades av hur man 
kan lura ögat och skapa något som 
ser ut som mänsklig hud. Att göra 
det för film var klurigt, och då kan 
man ändå använda både belysning 

En arm med funktioner liknande dem i 
en schweizisk armékniv. Protesen av 
Sophie de Oliveira Barata innehåller 
bland annat kompass, knivar, laser-
sikte och en ficklampa.



54 Hemslöjd 4 · 2021

TILL  SAKEN

54 

HUGGA, VÄVA  
OCH DREJA

Slöjdfeber i Skåne. Vi bad  
hemslöjdskonsulenten Anna-Lisa 

Persson att välja ut  
lokala guldkorn! 

Foto Anders Qwarnström
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SE OCH HÖR 
Taklampan, som är formgiven av Jesper 
Ståhl, är inspirerad av en megafon. Den 

görs i råmässing av företaget Konst-
hantverk i Tyringe och säljs bland annat 
av Miljögården för 2750 kr. Den exklusi-

va spegeln har träbildhuggaren Carsten 
Nilsson snidat i sin verkstad i Hammen-

hög, Österlen. Köp direkt från honom 
eller via hans hemsida. Pris 35 000 kr. 

LERIGT VÄRRE
Lergodsfatet är drejat, engoberat och glase-
rat på Billinge krukmakeri, som drivs av Berit 

Tuvesson. Köp där eller via hemsidan för  
850 kr. Den lilla krukan och syrningskärlet 

kommer från Wallåkra stenkärlsfabrik och är 
saltglaserade i en gammaldags rundugn.  

275 respektive 595 kr. Säljs på plats i  
Wallåkra och på Hemslöjden i Skåne.
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KONTAKTUPPGIFTER 
Berit Tuvesson, Billinge krukmakeri, Grönaborg, Billinge,  

tel. 070- 233 76 32, www.billingekrukmakeri.se 
Bettina Posselt, Slottet 12 B, Landskrona,  

tel. 076-108 52 14, www.handvafveri.se
Carsten Nilsson, Ystadsvägen 64, Hammenhög,  

tel. 0708 -74 01 87, www.carstennilsson.se 
Hemslöjden i Skåne, Österleden 10, Landskrona,  

tel. 073 - 823 54 39, www.hemslojdeniskane.se 
Hilma Olsson, Träskhantverk,  

www.trask.storedo.com  
eller trask_hantverk på Instagram

Lena Håkanson, Röslyckevägen 4, Gemla,  
tel. 0708- 34 15 88, www.nonstopdesign.se
Miljögårdens möbler, Avtalsvägen 2, Lund,  

tel. 046 -13 01 29, www.miljogarden.se
Wallåkra Stenkärlsfabrik, Ryavägen 38, Vallåkra,  

tel. 042- 990 31, www.wallakra.com
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TÄNKA  
TEXTILT

Pläden av svensk ull är vävd för hand  
av Bettina Posselt i Landskrona som 
också färgat garnet. Varje pläd är unik 

och anpassas efter kundens önskemål. 
Läs mer på hemsidan handvafveri.se. 

Pris 6800 kr. Slöjdaren Lena Håkans-
son i småländska Gemla har broderat 

tavlorna som kan beställas via nonstop-
design.se för 950 kr st.

LYCKAT SMYCKAT
Upp till kamp kallar Hilma Olsson de hängsmycken som 
hon täljer i sin lägenhet i Malmö. Beroende på träslag kos-
tar de mellan 600 och 700 kr/st och de beställs via träsk.

storedo.com eller Instagram. Skånegåsen har Bertil 
Johansson i Höör täljt och den kan köpas på  

Hemslöjden i Skåne för 2200 kr. 
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just nu är skåne  som vack-
rast. Rapsåkrarna avlöser varandra 
och trädens lövverk är fulla av klo-
rofyll. Utanför Lund, mellan gula 
rapshav, har fiolmakaren Anita 
Matter hittat sin plats på jorden. 
Den gamla nedlagda skolan var ett 
fallfärdigt ruckel när hon köpte det  
i slutet av 1980-talet. Sakta men 
säkert har hon renoverat det, och 
idag är huset både bostad och verk-
stad. 

Det låter romantiskt, som hämtat 
ur en inredningstidning, men Anita 
Matter skakar på huvudet och ler 
snett.

Hon klappar på eldstaden som 
står mitt i verkstaden. 

– Första tiden i det här huset var 
en tung period. Jag hade inga peng-
ar och min dåvarande partner var 
kvar i Tyskland i väntan på att få 
sitt uppehållstillstånd beviljat. 

– Det var rätt ensamt att försöka 
få det här stället beboeligt och sam-

tidigt starta ett eget företag. I ett 
nytt land dessutom. Som tur var 
fungerade eldstaden, för här var 
iskallt i perioder. 

Uppvuxen i en musikalisk familj  
i Schweiz var det inte en fråga om 
Anita Matter skulle börja spela ett 
instrument – utan vilket. Problemet 
var bara att hon inte var särskilt 
musikintresserad. Hennes passion 
handlade istället om vad hon kunde 
skapa av några brädbitar som hon 
hade hittat utanför snickeriet som hon 
passerade på väg hem från skolan. 

– På den tiden gick det inte att 
vägra som barn, och säga »Nej jag 
ska inte spela något instrument.« 
Jag valde cello för att jag tyckte om 
att lyssna på det, men inombords 
närde jag en stark önskan om att få 
en hyvelbänk, att kunna snickra.

Att Anita Matter ville ha en 
hyvelbänk, påminde hon ständigt 
sina föräldrar om. Till slut gav de 
med sig. Hon skulle få en om hon 

lovade att fortsätta med cellon –  
och ta spelandet på allvar. 

– Min bror har berättat hur jag 
som barn stod ute på verandan  
i hyreshuset där vi bodde, innan  
resten av familjen hade vaknat,  
och slipade eller hyvlade på något  
i bara nattskjortan. 

– Jag minns det inte själv. Däre-
mot minns jag glädjen och tillfreds-
ställelsen som väcktes inom mig, när 
jag fick snickra. Den känslan har 
jag varit trogen. 

Idag har Anita Matter flera 
arbetsbänkar. De står utplacerade  
i verkstaden och på dem ligger olika 
verktyg, prototyper av fioler, rit-
ningar av stråkinstrument, trä- 
skivor och burkar med lackfärg. 

Bland mycket annat.
 
nej,  anita matter blev inte 
musiker. Däremot har hon cellolek-
tionerna att tacka för att hon har 
kunnat arbeta med sin passion. När 

Hon jagar inte det perfekta ljudet. Inget är så subjektivt som klang,  
säger fiolmakaren Anita Matter. Istället ser hon ljudet som  

ett eget väsen och varje träbit som en personlighet.  
Text Linda Vodopija Stark  Foto Åsa Sjöström

GRANENS  
KLANG
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Att utöva ett yrke där du 
är i samklang med ljud och 
natur är en ynnest, menar 
fiolmakaren Anita Matter.
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hon sökte in till fiolbyggarskolan i 
Mittenwald, i södra Tyskland, 
handlade inträdesproven lika myck-
et om att kunna spela ett stråkin-
strument på hög nivå, som att vara 
bra på sitt hantverk. 

– I efterhand är jag glad över att 
mina föräldrar tvingade mig att 
fortsätta spela. Att jag var omgiven 
av många instrument under upp-
växten gjorde mig också tidigt nyfi-
ken på träets förmåga att skapa 
ljud. Det samspelet, mellan ljud och 
natur, präglade mig tidigt. 
 
sjuttonåriga  Anita Matter var 
bland de yngsta på skolan. Och när 
gesällprovet skulle utföras, att bygga 
ett stråkinstrument, fick hon nej när 
hon sa att hon ville göra en cello. 

Läraren, en man i sjuttioårsål-
dern som snart skulle pensionera 
sig, sa rätt ut att det är inte något 
som flickor klarar av. Han krävde 
att hon skulle bygga en fiol. 

Men Anita Matter var inte så 
intresserad av att följa lärarens upp-
maning. Hon hade presterat på topp 
under utbildningen och utvecklat en 
bra självkänsla. På fritiden, utanför 
skolans lokaler, började hon bygga 
sin cello. 

Minen på läraren, när hon efter en 
tid placerade det färdiga instrumen-
tet framför honom, var obetalbar. 

– Han bad inte om ursäkt för sitt 
beteende. Däremot började han 
uppmuntra mig och gav mig alla 
förutsättningar för att lyckas göra 
ytterligare en cello, till själva gesäll-
provet. 

Bakom Anita Matter hörs ett 
jamande. Katten knackar med tas-
sen mot rutan och hon reser sig för 
att släppa in den. 

så,  hur hamnade hon  här, 
bland rapsfälten? 

Efter skolan var det dags för 
praktik. Hon tar en kort paus i 
berättandet och låter blicken vila  
en stund på grönskan utanför. 

– Utan att gå in på detaljer kan 
man väl säga att om Me Too-rörel-
sen hade funnits då, hade det som 
hände mig under mina två första 
praktikperioder varit förstasides-
stoff för tidningarna.

Hon sökte praktik i Wien, som 
hade flera ansedda fiolmakare. Efter 
att vid upprepade tillfällen ha blivit 
sexuellt trakasserad av sin handle-
dare lämnade hon staden och sökte 
sig vidare. 

Samma sak hände under praktik 
nummer två, i Tyskland. 

– Det var en sluten värld med 
främst äldre män, och jag var i 20- 
årsåldern. Det är självklart ingen 
ursäkt, men så såg världen ut. Det 
var ingen som reagerade.

Under skoltiden hade Anita Mat-
ter blivit god vän med en svenska, 
vars familj drev, och fortfarande 
driver, ett fiolmakeri på Limhamn 
utanför Malmö. Hon kontaktade 
väninnan och flyttade kort därefter 
till Sverige. Sedan hon fick uppe-
hållstillstånd har Skåne varit hen-
nes hem.

Stråkinstrumenten och musiken 
blev, trots allt, en omistlig del av 
hennes liv – tillsammans med jakten 
på det perfekta ljudet.

Eller?
Anita Matter värjer sig inför for-

muleringen om det perfekta ljudet. 
Hon menar att ingenting är så sub-
jektivt som klang.

– För mig, när jag bygger eller 
reparerar ett stråkinstrument, är 

min uppgift att skapa den bästa  
miljön för ljudet att vistas i. Och  
de bästa förutsättningarna för träet 
att härbärgera ljudet. 

– Sedan är det upp till musikern 
att ta det vidare.

Anita Matter skrattar och drar 
med handen på insidan av den fiol 
som hon arbetar med för tillfället. 

– Det kanske låter flummigt men 
jag ser ljudet som ett eget väsen och 
varje träbit som en personlighet.

Samtidigt understryker hon att 
fiolmakeri till stor del handlar om 
att förhålla sig till en bestämd upp-
sättning regler. Måtten på instru-
menten och dess olika delar är förut-
bestämda – och många. De går inte 
att tumma på. 

– Fiolens hals ska vara en viss 
längd, likaså kroppen. Därför kan 
man säga att man som byggare eller 
restauratör redan har en ljudbild  
att förhålla sig till. 

detsamma gäller  träslagen. 
Klassiska stråkinstrument består av 
två träslag, det är lönn i botten, 
sidostycken och hals, och gran i 
locket. 

– Italienarna har även använt, 
och använder fortfarande, poppel 
och vide till instrumentets botten. 
Det gör också jag ibland, om jag får 
tag på riktigt bra träbitar. 

Anita Matter sätter fiolen som 
hon är i färd med att bygga vid sitt 
ena öra och knackar lite lätt på dess 
botten.

– Hör du, här finns redan en 
klang. Genom alla tider har det 
experimenterats med olika träslag 
men det finns inget som slår gran 
när det handlar om att nå fram till 
den bästa fiolklangen. 

»Att jag var omgiven av många instrument under uppväxten gjorde mig  
också tidigt nyfiken på träets förmåga att skapa ljud. Det samspelet,  

mellan ljud och natur, präglade mig tidigt.«
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Cellon har fått sitt bak-
stycke. Men överblivet 
material kastas inte.  

Anita täljer av det istället, 
exempelvis knivskaft.

En fiolsnäcka  
i olika stadier. 
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Än idag kan hon överraskas av 
träslagets egenskaper. Gran är sta-
bilt och lätt på en och samma gång, 
vilket gör att ljudvågornas sväng-
ningar når fram riktigt snabbt i det.

– Människor som inte är inne i 
den här världen kanske tänker att 
gran, vad är det för mesigt och 
mjukt träslag? Men de kan inte ha 
mer fel. 

Anita Matter stryker med handen 
över strukturerna som framträder 
på fiolen som hon är i färd med att 
bygga, men som ännu inte har blivit 
lackerad.

– Gran är styvt på längden och 
mjukt på tvären. Perfekt för instru-
mentbygge. Gran har också en hög 
hållfasthet. Av samma anledning  
är många takstolar gjorda i det trä-
slaget.

Men det går inte att gå ut i skogen 
och hugga ned vilket träd som helst, 
poängterar hon och beskriver vad 
hon vill ha: trädet ska ha vuxit i 

alperna, högt upp, och helst vara 
fällt under vinterhalvåret, då det  
är minst aktivitet i stocken. 

Idag finns ett antal europeiska 
företag som etablerat sig under de 
senaste decennierna, berättar hon, 
som i hopp om att tjäna snabba 
pengar, tullar på virkeskvaliteten. 

Hon skakar huvudet.
– Jag samarbetar bara med eta-

blerade företag som har jobbat i 
generationer, både för instrumen-
tens skull och för miljön. Att ta fram 
och hantera det rätta virket till ett 
stråkinstrument, det är en hel veten-
skap i sig. 

och det slutgiltiga  urvalet 
gör hon själv. Det är bland det roli-
gaste, att tolka träet.

– Det behöver inte vara tätvuxet, 
det kan du kompensera under själva 
byggandet. Men det kan vara bra 
om träet är kvistfritt, även om det 
också kan vara roligt att ha med en 

ojämnhet eller en liten kvist någon-
stans… 

Hon berättar om en Stradivarius, 
La Tullaye från 1670, vars botten av 
lönn har fyra kvistar.

– Helt otroligt! Den kostar lika 
många miljoner idag som ett instru-
ment byggt av Antonio Stradivari 
med »felfritt« lock.

men sedan handlar  det om 
själen också.

Yrket går ut på att lyssna sig fram 
till träets själ, säger Anita Matter. 
Efter många år som fiolbyggare vet 
hon att varje träbit är unik – även 
de som kommer från en och samma 
gran.

– Det är en överraskning varje 
gång du börjar jobba med träet,  
hur fiolen i slutänden kommer att 
låta när musikern väl spelar på den. 
Det är så fascinerande! Det är där-
för jag fortsätter att tycka det här  
är spännande.

– Så här brukar  
det inte se ut  

när jag arbetar,  
det är bara för  
bildens skull, 
skrattar Anita  
Matter fram-

för fiolens olika 
beståndsdelar.
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KRÖNIKAN GUN-BRITT SUNDSTRÖM

Allt jag inte förstod
inte som ung förstod att mer upp-
skatta allt hon gjorde. Klänningar-
na hon sydde och broderade åt oss, 
kläderna hon stickade åt våra 
dockor. Av tillkomstprocessen 
minns jag just inte mer än prasslet 
av mönsterpapper, och hur det lät 
när saxen gick genom tyget mot 
bordet, och hur knappnålarna kitt-
lade kring benen när en kjollängd 
provades ut.

 
under hela livet var det  
i sömnad och broderi som hennes 
konstnärlighet fann uttryck, och på 
äldre dagar i porslinsmålning. Moti-
ven var oftast hämtade ur naturen,  
i mönster som hon själv skapade, 

när mamma hade dött  och 
min syster och jag tömde hennes 
bostad hittades längst in på vinden 
några rullar som visade sig innehål-
la elevarbeten från Tekniska skolan 
i Stockholm (föregångare till Konst-
fack). Det var mönsterritningar,  
stilleben med hushållsföremål,  
kolteckningar och akvareller.

Så underligt att hon hade haft 
kvar de där bilderna i alla år och 
varken hade slängt dem eller 
någonsin hade tagit fram dem  
och visat oss!  

rut ekman var  ännu inte fem-
ton år när hon sökte till Teknis efter 
avslutad folkskola med stort A i 
teckning. Hon fick dispens för 
åldern och började 1924 på konst-
industriella linjen i skolan, som då 
låg vid Hötorget.

Utbildningen visade sig vara 
mindre yrkesförberedande än hon 
hade önskat, mer som en hobby för 
flickor från förmögnare familjer. 
Det var dyrt att köpa ritpapper och 
färger, hon hade svårt att be om 
pengar av föräldrarna, som hade 
fem barn att försörja. Efter två år 
lämnade hon skolan och fick anställ-
ning på Westins gravyrateljé som 
ritare av klubbmärken, medaljer 
och plaketter. Där arbetade hon i 
nästan tio år, till en tid efter att hon 
hade gift sig och blivit pastorsfru.

när konstfack skulle fira 
150-årsjubileum 1994 och efterlys-
te elevarbeten för en utställning 
lämnade vi in några av Ruts möns-
territningar för textilier. De fick en 
egen skärm på utställningen där i 
Kulturhuset vid Sergels torg. Då var 
hon död sedan ett år. Vad jag önska-
de att hon själv hade fått uppleva 
detta! Och vad jag skäms för att jag 

gärna med skolboken Floran i färg 
som förlaga på arbetsbordet. 

 
»förspilld kvinnokraft« , 
det gamla uttrycket brukade pappa 
använda om broderade dukar och 
kuddar, visserligen skämtsamt och 
snällt, men jag har insett hur präg-
lad jag faktiskt har varit av sådana 
värderingar: Jag var minsann ingen 
syflicka jag, jag var en läsflicka, en 
»pappas flicka«. En sån där oprak-
tisk bokmal med rätt att sky skol-
ämnen som slöjd, gymnastik och 
hemkunskap. Mina bästisar och jag 
satte en ära i att smygläsa på slöjd-
timmarna istället för att ägna oss  
åt våra handarbeten.
 
i  ruts konst fanns ingenting av 
det rebelliska, den hemliga ventil för 
förbjudna lustar som Vigdis Hjorth 
skrev om i en krönika för något 
nummer sedan, men den föddes ur 
skönhetslängtan. Till hennes ständi-
ga uppgifter som husmor på 1940- 
och 50-talet hörde att lappa och 
laga och sy om begagnade plagg, 
det tristaste tyckte hon var att  
stoppa strumporna som återkom 
till sykorgen med ständigt nya hål. 
Men frihet fanns i att måla och  
brodera, välja färger och kompo-
nera mönster.

Flera av de där bilderna som vi 
hittade på vinden var så fina att  
vi lät rama in dem. Några av dem 
hänger på min vägg sedan dess,  
och jag kan fritt beundra den unga 
flickans teckningsskicklighet för 
hundra år sedan.

gun-britt sundström  är författa-
re, översättare och litteraturkritiker, 
känd bl.a. för den idag kultförklarade 
romanen Maken, skriven 1976, som  
för något år sedan kom ut i nytryck. 
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»Jag var minsann ingen 
syflicka jag, jag var en läs-
flicka, en ›pappas flicka‹. 
En sån där opraktisk bok-
mal med rätt att sky skol-
ämnen som slöjd, gymnas-
tik och hemkunskap. Mina 
bästisar och jag satte en 

ära i att smygläsa på  
slöjdtimmarna.« 
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det sägs att  den grekiska filo-
sofen Pythagoras uppfann teorin om 
dissonans och konsonans när han 
gick förbi en smedja och hörde hur 
hammare av olika storlek klingade 
när de träffade städen. Pythagoras 
tänkte mycket på ljud och matema-
tik. Han hade också en idé om att 
planeterna rörde sig enligt förut-
bestämda mönster och samtidigt  
spelade en tyst symfoni. 

 Från smedjan hörde han vissa 
klanger skapa rena toner och andra 
skapa svängningar. Det ska ha lagt 
grunden för dagens tankar om stäm-
ningar och tonintervall. 

 Tyvärr är det nog inte sant, och 
när teorin testas i Per Alnaeus väl-
utrustade smedja blir det uppenbart 
varför. Det är inte hammaren som 
skapar klangen utan städet. 

– Alla städ låter olika, vissa är 
stumma, andra sjunger, berättar 
han. Det beror på formen och 
metallens beskaffenhet. Ju mer kol 
det är i stålet, desto bättre klang.

Men de sjungande städen är inte 
att föredra, ljudet tränger igenom 
även de mest effektiva hörselkåpor 
och gör honom trött. 

– Dessutom är de besvärliga att 
använda när jag undervisar och 
måste kunna prata och förmedla 
kunskap samtidigt. Men vet du,  
det är lätt avhjälpt. 

Han fäster en liten magnet på  
städets horn. Plötsligt är klangen 
kort och dov. 

klangen av metall  mot 
metall är inte det enda ljudet i smed-
jan. Han startar sina två luftham-
mare, de flera ton tunga femtiotals-
maskinerna från industriföretaget 
Jupiter, och det låter som om två 
ånglok kört in i lokalen. Ässjan 
susar när luften strömmar genom 
stenkolet. 

– Jag började göra knivar genom 
att slipa metall. Sen ville jag lära 
mig mer.

Det blev en kurs på Bäckedals 
Folkhögskola i gammaldags verk-
tygssmide på fem veckor och därpå 
en fyraårig högskoleutbildning på 
Stenebyskolan i Dals-Långhed.

– Det var en bra period, och lyxigt 
att få lägga tiden på att bara få lära 
sig. Jag satsade mycket på form. 

– En smed som är duktig tekniskt 
men inte formmässigt kan få pro-
blem.

När tiden i Dals-Långhed var 
över lämnade Per Alnaeus Dalsland 
som färdig smed med gesällbrev. 
Han startade sin första smedja till-
sammans med kompisar utanför 
Uppsala, hamnade efter ett par år  
i Söderfors och slutligen i Hälsing-
land. Hela tiden har han jobbat 
brett, med konstnärliga arbeten,  
historiska kopior, bruksföremål och 
en hel del för svenska kyrkan. Byggt 
saker, lagat annat, återvänt och ska-
pat nytt. I fabrikens butik säljs såväl 
ljusbärare, konstfulla järnträd, 
bord, knivblad och svärd. 

Och parallellt med egen verksam-
het undervisar han, både som gäst-
lärare på olika folkhögskolor, håller 
kurser och har ett fast åtagande som 
huvudlärare i smide på Säterglän-
tan i Dalarna. 

– Jag försöker hjälpa eleverna att 
hitta balansen. Och det är nyttigt att 
formulera för sig själv varför man 
gör som man gör. 

under åren har också det  
oväntade hänt. Smeden blev under 
00-talet något slags stilförebild för 
unga urbana män som sökte en 
manlig identitet med historiska för-
lagor. På Södermalm i Stockholm 

Filosofen Pythagoras hade fel, säger smeden Per Alnaeus. Det är städen  
som sjunger i smedjan, inte hammarslagen. Nu tar han av sig  

hörselkåporna och pratar ljud med Hemslöjd.
Text Po Tidholm  Foto Isabella Ståhl

Den sökande smeden

»Alla städ låter olika, 
vissa är stumma, andra 
sjunger, berättar han.  

Det beror på formen och 
metallens beskaffenhet. 
Ju mer kol det är i stålet,  

desto bättre klang.«
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– I den här har jag vällt in ett 
eggstål med enprocentig kol-
halt. Det ger en hård egg som 
kan slipas väldigt skarp och  

behålla skärpan. Fabriks- 
tillverkade yxor har runt 0,5 – 
0,6 procent kol i stålet vilket 

ger en mjukare egg, säger Per 
Alnaeus om sin snickaryxa. 
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fanns det plötsligt butiker där man 
kunde betala 10 000 kronor för  
att se ut som en släggdräng från 
1920-talet. Smeden blev en hipster-
företeelse. 

Per Alnaeus blir lite trött när han 
tänker på det. 

– De som sökt sig till smidet av fel 
skäl blommar ut snabbt. 

 Det som är trendigt kan också 
lika lätt bli otrendigt. 

– Men visst är jag en estet själv. 
Jag har en Volvo Duett, gamla 
maskiner, verktyg och snygg verk-
stad. Men det är inget jag behöver 
visa upp.

Trender kan vara en knepig 
ingång i hantverket, menar han.

– Om man bara tycker att det är 
tufft att hamra på ett järnstycke blir 
resultatet lätt klumpigt. Jag vill 
transportera materialet. Göra mer 
med färre slag, hitta flödet. För mig 
är det en utmaning att hitta det 
smäckra – hur långt kan jag dra 
det?

att driva upp  en skål, hitta den 
aktiva linjen, spänna upp en volym. 

Det tar tid att lära sig. 
Han ser trygg ut när han pratar 

om det här.
– Ju mer man lär sig desto mer 

ödmjuk och nyfiken blir man. 
 Så nu följer nästa fas. I höst är 

han inte längre kvar på Säterglän-
tan.

– Jag kan hålla veckokurser i  
stället och komma in med energi. 

 Förhoppningsvis kommer han 
att ha tid och råd att jobba mer 
skulpturalt. Mer med känsla än  
med funktion. 

– Den moroten har alltid hängt 
där i hörnet, och bara jag får jobba 
undan beställningarna så kan jag 
plocka upp den. 

Spik, till exempel, vill han inte 
längre göra. 

– Det är nyttigt, men det är mono-
tont och tufft för fysiken. Egentligen 

vill jag bort från allt man gör i stora 
serier. 

Han har gjort sitt på den punkten 
nu känner han. 

– Men visst, jag kan finna glädje  
i bruksföremålen också. Att smida 
ett gäng brödstångskrokar. Tänka 
på hur man skapar ett arbetsflöde, 
göra olika moment i olika tempera-
turer. Jag njuter av att överlista 
materialet, att hitta den lätta vägen. 

Efter snart trettio år i yrket vet 
han vad det innebär. Men att sluta 
undervisa kommer göra honom 
mer beroende av kunder än tidiga-
re och en lite otippad konsekvens 
är en tilltagande oro för att köpare 
ska förstå hur snabbt det kan gå att 
smida. 

– De frågar alltid hur lång tid det 
tar. Och ofta går det fortare än de 
kan ana. Jag behöver helt enkelt 
baka in både materialet och den tid 
det tagit mig att få mina kunskaper  
i priset. Jag är ju inte dyr, jag är all-
deles för snäll egentligen. 

det unika  med  smide är dansen 
mellan form och funktion. Hur man 
skapar hållbarhet, spänst och funk-
tion ur ett stycke och hittar fram till 
den åtråvärda självklarheten.

– Med åren och erfarenheten lär 
man sig att inte använda mer järn 
än man behöver, förflytta tyngden 
och tjockleken dit den ska vara, få 
spänst på rätt ställe. Som en träd-
gren som bär sig själv. Grövre vid 
roten, smal och gracil längst ut.  
Det är vad smide handlar om. 

På ett bord i smedjan står tre  
skålar i olika storlekar, kalldrivna  
i brons. Rena, enkla former med 
mjuk och bearbetad yta. Det var 
inget som Per Alnaeus strävade 
efter, men klangen är nära nog per-
fekt. En perfekt konsonans, en ren 
treklang som sjunger. Han svarar 
att det bara blev så, att han är totalt 
omusikalisk. 

Ändå är det nog ingen slump.

»Visst, jag kan finna 
glädje i bruksföremålen 

också. Att smida ett gäng 
brödstångskrokar. Tänka 

på hur man skapar ett  
arbetsflöde, göra olika 
moment i olika tempe-

raturer. Jag njuter av att 
överlista materialet, att 
hitta den lätta vägen.«
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– En stålvajer som jag 
vällt samman till ett 
knivblad. Ett sätt att 
återbruka. Man vär-

mer upp vajern till 1300 
grader, då börjar mate-
rialet klibba lite på ytan 

och kan smidas ihop 
och bli solitt, säger Per.

Ett ändavslut till en 
grindspets. Det röd-
glödgade järnet är 

ca 1000 grader varmt 
och låter dovt när det 

smids. Ju kallare  
materialet blir ju högre 
klingar tonen som upp-

står när hammaren 
träffar järnet. 

– Skäggyxan (t v) har en historiskt före-
kommande form som är väldigt praktisk. 
Den är saxslipad. Yxan har bara egg på 

ena sidan men är rak på baksidan. Det gör 
att man kan hugga och tälja med den, även 

hyvla, med stor precision, säger Per.



66 Hemslöjd 4 · 202166 

Att färga med växter är som att  
brygga en kopp te. Växtdelar läggs i 
varmt vatten och avsöndrar färg- och 
smakämnen, sedan kan man (om väx-
ten inte är giftig) välja om man vill 
dricka vätskan eller färga med den. 

De flesta växter går att använda på 
det här sättet, men alla ger inte färg 
som tål sol och tvätt så bra. Björklöv 
är en klassiker. De ger en knallgul färg 
som är ganska härdig. Att plocka löv 
ingår dock inte i allemansrätten, så  
fråga markägaren om lov innan du  
börjar fylla korgen. 

FÄRGNINGSTEKNIK
Några saker är viktiga att tänka på 
när man färgar: 

Garnet måste kunna röra sig fritt i  
grytan. Om det ligger tätt hoppackat 
kommer färgen dra på ojämnt och resul-
tatet bli flammigt. Rör om ofta under 
färgningens gång, så kommer färgen åt 
överallt. Rör försiktigt och lugnt, annars 
riskerar garnet att tova ihop sig. 

Om du stoppar ett helt garnnystan i 
grytan kommer bara det yttersta lagret 
garn få färg. För att färgen ska komma 
åt överallt bör garnet därför vara upp-
lindat i en härva. Om du inte har ett sär-
skilt härvträ eller en härvel, kan du lin-
da garnet runt en rakryggad stol för att 
få till en bra härva.

Knyt ihop garnets ändar så att de 
inte trasslar upp sig och gör dessutom 
några fler omknytningar genom att ta 
några trådsnuttar i en starkt avvikan-
de färg och knyta dem i lösa öglor runt 
härvan. Jag tycker att fyra omknytning-

ar brukar räcka men man kan göra fler 
om man känner sig osäker eller har ett 
garn som gärna vill trassla sig! 

När man färgar ullgarn är det vik-
tigt att inte chocka det med vattentem-
peraturen, också det kan göra att gar-
net börjar tova ihop sig. Om jag ska fär-
ga i en gryta med varmt vatten gör jag 
därför ofta en flerstegsraket; jag blö-
ter garnet med ljummet vatten, byter 
till lite varmare, och sedan ännu lite 
varmare för att sedan använda rik-
tigt varmt vatten. Då får till sist garnet 
ungefär samma temperatur som färg-
badet och då kan det stoppas ner! 

BETNING
De flesta växtfärger blir starkare och 
klarare om man förbehandlar garnet 
genom att beta det. Det naturligt före-
kommande mineralsaltet alun är ett av 
de vanligaste betmedlen till protein-

fibrer, alltså ull och silke. 
Lägg garnet i en gryta som du fyller 

med ljummet vatten. Värm upp vattnet 
tills det sjuder men inte kokar, och mät 
upp 15 gram alun per hekto garn som 
ska färgas i en kopp. Häll lite varmt vat-
ten i koppen för att lösa upp alunet och 
häll sedan lösningen i grytan med gar-
net, som hålls sjudande runt 90 grader 
i en timmes tid. Efter detta kan garnet 
sköljas och torkas eller färgas direkt. 

FÄRGNING 
Koka upp björklöv i så mycket vat-
ten att det täcker bladen. Ett kilo färskt 
löv per kilo garn är en bra riktlinje för 
mängd, men jag brukar gå på »ju mer 
desto bättre« eftersom jag tycker om 
starka färger. Låt bladen koka i minst 
en timme, gärna tre, innan du silar bort 
bladen ur färgbadet och sänker ner 
garnet som får ligga och sjuda i minst 
en timme. Jag tycker ofta att det är bra 
att låta garnet svalna i grytan tillsam-
mans med färgbadet över natten.

När garnet tas upp ur grytan behöver 
det sköljas ordentligt. Fyll en hink med 
vatten som är anpassat efter garnets 
temperatur, låt det ligga några minuter, 
rör om försiktigt och byt sedan vatten. 
Upprepa tills vattnet inte blir gult läng-
re! En skvätt ättika i ett av sköljbaden 
är bra för garnet, som blir lite glansiga-
re och jag tycker att det hjälper till att 
fixera färgen.  

När garnet är sköljt och klart kan du 
hänga upp det på tork, gärna på ett varmt 
ställe eftersom ullgarn kan ta tid på sig 
att torka.

SLÖJDA HEMMA

Björkens färg 
Dags för en knallgul ylletröja? Färga ditt garn med björklöv!
Text Kerstin Neumüller  Foto Ellinor Hall
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Björkens gröna löv ger höstens  
gula toner. Tänk på att garnet bör ha lite 

utrymme i grytan och inte ligga  
alltför packat. 



Mer info & aktuella öppettider se  
www.hantverksmagasinet.eu
Följ oss gärna på Instagram och Facebook

BESÖK HANTVERKSMAGASINET I ÅMÅL 
Butik med unikt hantverk och  
gästutställningar året om.

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

Vackert och kul

Kvalitetsgarner i naturmaterial
www.garngalleriet.se

VEDSPÄNTAREN STIKKAN

Späntar stickor till 

brasan enkelt 

och säkert.

Svensk-

tillverkad

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

Lär dig om konst och föremål ur ett historiskt 

perspektiv i praktik och teori. Läs redan i höst 

via sen anmälan på uu.se eller antagning.se! 

• Textilvetenskap A 30 hp

• Dräkt- och interiörhistoria 30 hp

• Föremålsantikvarieprogrammet 180 hp

Nyfiken på konst, textilier & föremål?

Konstvetenskapliga institutionen – www.konstvet.uu.se 



Öppet året runt  
Mån-tis, tor-fre 11-17 eller enligt ök.  
Göberga Hult 573 97 Tranås • 0140-60217 
Väg 133 Gränna-Tranås. Skylt Lammskinn. 

www.ateljeguldtackan.se

Ateljésydda  
 lammskinnsplagg.

Kuddar och fällar, 
 även måttbeställningar.

Handstickade  
 tröjor och koftor.

Skinn och lammulls- 
 garn från gårdens  
 gotlandsfår.

info@gudrunsullbod      @gudrunsullbod
www.gudrunsullbod.com

Ashfords Spinnrockar, vävstolar, ull, kardmaskiner, 
ullfär er. Svenska arner, materialsatser  ll 

Waldorfdockor. Vi har kursverksamhet hela året.

12 juni - 17 okt 2021

tis-sön 
kl 11-16

www.kulturgatan.se

HEMSLÖJDEN I SKÅNE
Landskrona gamla stationshus 
Österleden 10

hemslojdeniskane.se
butik, kurser & utställningar

öppet
tis–fre 11–18

lör 11–15

I vår butik och webshop hittar du 
material till bl.a skånskt yllebroderi 
och konstväv.



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 

www.ullcentrum.com

Svensk ull,
insamlad egenhändigt

Kläder
Garner
Tovat

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

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

Kontakta Åsa Sommar  
på 070-508 77 73 

eller maila asa@adviser.se

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. 

Vadmal & Skinn
Vadmal och skinn i stor färg- och kvalitetssortering. Fleece, kapellväv,  

ull- och syntetpäls, ärm- och midjeväv i kraftig kvalitet, mellanlägg,  
även vind- och vattentät samt andningsbara. Brett sortiment av  

blixtlås och sybehör. Besök oss gärna på vår webbshop!

www.harryhedgren.se, Lisskarivägen 5, Malung
0280 125 60, info@harryhedgren.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

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

GREBBESTADS FOLKHÖGSKOLA

www.grebbestads.fhsk.se 

Hantverkskurser på  
Grebbestads folkhögskola
Studera ett hantverk hos oss under ett eller två år.
 

Våra kurser med start hösten 2021 
 
-Keramik 
-Textilt hantverk, vävning och sömnad 
-Textil-påbyggnad 
-Trä-grundkurs 
-Trä-Möbelhantverk 
-Scenkonst
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Under 2021 visas mode på olika 
platser i Halland, i form av kläder, 
textilkonst, fotografi, teckning, 
keramik och kulturhistoria. Storsla-
get, kungligt 1800-talsmode ställs ut 
på Tjolöholms Slott. I Falkenberg 
problematiseras förhållandet mellan 
jaget och den klädda kroppen. Hal-
lands konstmuseum visar de mest 
flärdfulla kläderna och accessoarer-
na ur museets samlingar och i Riks-
salen på kulturhistoriska museet i 
Varberg kan besökaren se Bea Szen-
felds spektakulära, tredimensionella 
pappersplagg. Det går också att ta 
del av kläder i bonadsmålningarnas 
värld, hundra år av svensk mode-
teckning samt skulpturala verk i 
gränslandet mellan mode, konst  
och hantverk. Information om var 
och när de olika utställningarna 
pågår finns på:
www.konstihalland.se

I norra Japan är vintrarna kalla och 
historiskt sett har befolkningen varit 
fattig. Här, bland bönder och fiskare, 
utvecklades ett särpräglat kvinnligt 
hantverk där ingenting fick gå till 
spillo. Med lager på lager av hemtill-
verkade hampatyger, utslitna plagg 
och tygtrasor lagades, förstärktes och 
omarbetades jackor, tröjor, täcken 
och filtar i generationer. Boro hade 
länge ett lågt anseende i Japan och 
betraktades som en skamlig påmin-
nelse om ett fattigt förflutet. Hundra 
år senare har allt förändrats. Boro-
plagg har blivit inspirationskälla till 
lyxmodemärken och ställs ut som 
konst på exklusiva gallerier. Som för-
sta museum i Europa visar Östasia-
tiska museet en världsunik samling 
av boro-föremål inlånade från  
Amuse Museum i Tokyo. 
www.ostasiatiskamuseet.se

Traditionsenligt infaller Hemslöj-
dens dag den första lördagen i sep-
tember. I år är temat ull och lin, två 
fibrer som har framtiden för sig och 
som allt fler intresserar sig för. Det 
blir kurser, utställningar, workshops 
och prova på-tillfällen runt om i 
hela landet. Hemslöjdens medlems-
föreningar ordnar lokala arrange-
mang samtidigt som Riksförbundet 
kommer sända föreläsningar och 
samtal digitalt. 

Gå in och se vad som arrangeras 
där du bor. Du hittar alla informa-
tion om dagen på:
www.hemslojden.org

Stockholm
Boro — nödens konst
Japanska trastextilier
Östasiatiska museet  
30 mars 2021 —  
9 januari 2022 

Halland
Mode: Yta med djup 
Flera mode- 
utställningar
Museer i Halland
maj 2021 —  
januari 2022

Hela landet
Hemslöjdens dag
Ull, lin och massor  
av slöjd
Din lokala  
hemslöjdsförening 
4 september
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Hannah Streefkerk är textilkonst-
när och brodös. Hon uppmärksam-
mar miljöfrågorna genom att sy och 
brodera ute i skog och mark. 

– Omsorgsfullt ägnar jag mig åt 
att lappa och laga naturen. Jag vir-
kar skyddande höljen till stenar på 
en strand. Jag kompletterar land-
skapet med organiska skapelser och 
markeringar som indikerar att det 
finns värden på platsen som behö-
ver skyddas, skriver hon själv om 
sitt arbete. 

Utställningen i Landskrona gam-
la stationshus visar installationer, 
virkade och broderade verk med 
inslag av material från naturen.
www.hemslojdeniskane.se

En dag för yxentusiaster. Samlare 
från hela Norden reser till Stock-
holm för att visa sina finaste yxor 
tillverkade från 1500-talet och fram 
till 1950. 

Under denna dag ställs de unika 
yxorna ut för allmänheten. Det 
kommer också att finnas möjlighet 
att se professionella timmermän och 
slöjdare hantera de vassa verktygen 
och lyssna på föredrag om yxans 
historia, gå på restaureringswork-
shop, lämna in yxor och knivar för 
omslipning och mycket mer. Den 
som vill veta mer om arrangemang-
et kan kontakta Julia Kalthoff på 
info@kalthoffaxes.se

För tredje året i rad arrangeras 
Stockholm Craft Week, då konst-
hantverket står i centrum. Det blir 
grupputställningar, bakluckeloppis 
och glasblåsarshow bland annat. 
Både etablerade konsthantverkare, 
och nya utövare visar allt från pap-
perskonst, till glas, keramik och tex-
til. Streamade samtal och digitala 
utställningar gör det också möjligt 
för fler än stockholmarna att ta del 
av den samtida konsthantverks- 
scenen. 
www.stockholmcraftweek.se

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

Landskrona
Translated patterns
Hannah Streefkerks  
broderier
Hemslöjden i Skåne
12 juni — 4 september

Stockholm
Yxutställning 
Unika yxor visas
Birkagården  
19 september

Stockholm
Stockholm  
Craft Week
Konsthantverk i kubik
Flera lokaler  
i Stockholm  
30 september —  
3 oktober
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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 !

Lokalt spillmaterial som 
kommit till användning. 

Råghalm i takkronor.  
FOTO: LINN BERGBRANT

I NÄSTA NUMMER

Klimatet
Resurshushållning, återbruk  

och långlivade kvaliteter.  
Slöjden är hållbar, säger vi ofta. 

Men stämmer det verkligen? 
Ute 6 oktober.



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

1950- och 1960-talet var en guldålder för svensk 
formgivning och det ofta stiliserade formspråket 
älskas fortfarande. I Brodera retro inspireras Carina 
Olsson av sina favoriter och förvandlar dem till 
fantastiska broderier.

Med stygn, applikationer och skarvsöm får retroklas-
sikerna nytt liv. Carina Olsson tolkar mönster vi känner 
igen från porslin, mattor och tyg och visar hur de kan 
översättas till broderier. Med utgångspunkt i stilsäker 
formgivning tar nya favoriter plats på kuddar, väskor, 
halsband, knappar och annat. Stig Lindbergs Berså 
förvandlas till exempel till ett vackert halsband och en 
ryamatta ritad av Marianne Richter Lindroth blir en 
bedårande kudde i gula toner.

Brodera retro väcker lusten att plocka fram nål och tråd. 
Det lekfulla tilltalet och de fina mönstren lockar fram 
kreativiteten. Till din hjälp finns mallar, stygnförklaring-
ar och tydliga steg-för-steg-beskrivningar. Och självklart 
är häftet rikt illustrerat med tydliga bilder   

på alla broderier.

Häftad, 48 sidor, ca.pris 165 kr
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Teknikhäftena köper du bland annat i din 
hemslöjdsbutik eller i nätbokhandeln. 

Foto: Thomas Harrysson



POSTTIDNING B

Avs: Hemslöjd, Åsögatan 122, 116 24 Stockholm

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

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

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

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

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




