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»Vi kan såklart inte 
rädda klimatet med vår 

lilla gård. Men jag  
kan bli en förebild  

i omställningen till ett 
hållbart samhälle.«

Slöjdaren Niclas  
Hallberg gräver  

där han står.

Omställning & täljning
Invasiva serviser

Rädda det  
som räddas kan

Ull vs fleece
Bo i ödehus

Lappa för livet

Slöjden &  
klimatet



ÄKTA SÅPA SOM FÖRR I TIDEN

TRADITIONELL TALLOLJESÅPATRADITIONELL TALLOLJESÅPA
FÖR ALL RENGÖRING

www.halsingesapa.se
070 - 658 07 87



Extrema väderhändelser, svåra skogsbränder 
och hotade arter signalerar att läget för vår planet 

är akut. Men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. 
Du behövs – tillsammans har vi kraft att förändra!

Extrema väderhändelser svåra skogsbränder

Det är dags 
att ställa om

naturskyddsforeningen.se

Gå med i Naturskyddsföreningen på



Slöjden & klimatet
Det finns stora strån att dra, och små.
När klimatförändringarna ska bromsas  

måste vi vända på varje sten.
Så vad kan slöjden bidra med  

för att påverka världen till det bättre?
Vi har frågat runt.
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Praktisk naturvård. Niclas Hallberg slår 
med lie. Läs om hans tankar om permakultur 

och slöjd längre fram i numret.
FOTO: JESPER KLEMEDSSON



FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR
Nu slår vi upp dörrarna till vårt röda magasin och bjuder in till höstens kurser!

Här kan du förverkliga dina drömmar och lära dig ett hantverk, kanske fläta en korg
eller sticka en kofta. Vi har korta och långa kurser i en rad olika tekniker och material

 med de skickligaste hantverkarna som kursledare.
 

HEMSLÖJDEN I ÖSTERGÖTLAND STORGATAN 41 LINKÖPING        

I VÅR BUTIK OCH GALLERI HITTAR DU HÅLLBARA PRODUKTER, 
LOKAL SLÖJD OCH KONSTHANTVERK. VÄLKOMMEN TILL OSS!

WWW.HEMSLOJDENIOSTERGOTLAND.SE
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MEDARBETARE

ellinor hall
… är fotograf och har fotat alla Slöjda 
hemma-projekt som Kerstin Neumüller 
gjort för oss det senaste året. 

I höst kommer också deras bok Simple 
Weave, om att väva med enkla redskap. 

Hon inspireras av naturen och av att 
åstadkomma något med begränsade 
resurser.

– Att få sitta med och lyssna under en 
intervju och sedan tolka det i bild är ett 
fantastiskt sätt att få jobba, säger Elli-
nor som också fascineras av det som 
växer och vissnar.  

– Har en förkärlek för det botaniska 
och förgängliga. Att få fotografera något 
som är på vippen att ge upp, en blom-
ma, en tapet, en gammal stol; då känner 
jag av någon anledning en stor tillfreds-
ställelse. 
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jesper klemedsson 
… tog upp kameran för att berätta om 
de sociala och politiska frågor som dri-
ver honom. Han rapporterar ofta från 
Latinamerika.

– Colombia är världens farligaste 
plats för människor som försvarar jor-
den, marken och miljön. När jag stod på 
ännu en begravning och filmade en mör-
dad markförsvarare slog det mig att jag 
befann mig i frontlinjen för den globala 
kampen mot klimatkatastrofen. Enor-
ma ekonomiska och politiska intressen 
gör allt för att hindra de som vill något 
annat, säger han. I det här numret  
porträtterar han Niclas Hallberg.

– Det var en fröjd att följa en så egen-
sinnig människa i vardagen där allt 
genomsyras av slöjden och allt hänger 
samman.

jonatan malm 
… kallar sig slöjdutopist men är också 
skribent och hemslöjdskonsulent. Till 
det här numret har han mött smeder för 
att diskutera stenkolsanvändning och 
träffat permakulturivraren Niclas Hall-
berg. Vad gäller klimatförändringarna 
känner han sig annars rätt uppgiven: 
Kunskapen är gammal men var är 
handlingskraften? Och han tror mer  
på övergripande beslut än konsument-
makt.

– Samtidigt kan slöjd vara en vacker 
spark i baken på det ekonomiska system 
som skapat klimatkaos.

Och till viss del har pandemin gett oss 
hoppfulla insikter, tänker han. Nu vet 
alla att det går att ta drastiska, snabba 
och storskaliga beslut.

– Bara viljan finns!



Nya prenumeranter får senaste  
 numret av Balder gratis samt ett 

års prenumeration = 4 nummer för 
250 kr (ordinarie pris 320 kr). Gå in på  
Balders hemsida www.baldersforlag.se  
eller betala direkt till Balders förlag: 
bg 954-3992. Ange ditt namn och din 
adress så kommer det senaste numret 
inom kort. •
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Balder lyfter blicken och söker  
 helhetsperspektiv. Essäer, inter-
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Den som läser Balder förstår att den 
rådande samhällsordningen inte är  
den enda tänkbara, att förvandling  
är möjlig.
Genom vardagens sysslor, samtal,  
odling och politik, konstnärligt arbete 
och etiska överväganden beskrivs  
världen och människans storlek i  
landskapet. •
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LEDARE

har slöjden något  att bidra 
med i samtalet om, och kampen 
mot, klimatförändringarna? 

I den frågan tog det här numret 
sitt avstamp. Kanske är det att ta på 
sig för stora skor. 

Många skulle nog säga att små-
skaliga val, som slöjden ofta hand-
lar om, inte kan göra minsta skill-
nad i vår globala, storskaliga tid och 
att det inte finns någon poäng med 
att begrunda enskilda människors 
livsstilsval eftersom sådana ändå 
inte går att överföra på hela sam-
hällen. 

Att lösningar måste hittas på 
andra håll.

Och ja. Det råder ingen tvekan 
om att klimatförändringarna kräver 
stora strukturella omställningar och 
modiga politiska beslut på global 
nivå – snabbt.

Men det är trots allt människor 
som driver samhällen och system, 
som påverkar politiken, som åstad-
kommer förändring. Också enskilda 
människor kan gå före, influera, 
påverka och inspirera.

så frågan är  vilka potentiella 
strån som sömmare, snidare, smeder 
och stickare skulle kunna dra till 
stacken just för att de besitter den 
kompetens som de gör. Att slöjd-
världen rymmer beprövade klimat-
smarta och miljövänliga erfarenhe-
ter kan vi ju vara eniga om. 

Ta all kunskap om de naturmate-
rial som finns i våra trakter, till 
exempel. Högaktuell i en värld där 

vi för miljöns skull behöver lära oss 
att återigen oftare tänka lokalt. Ta 
erfarenheten av att tillverka för att 
saker ska hålla i längden. Att för-
medla en sådan inställning är att 
inta en motsatsposition till stora 
delar av den konsumtionsdrivna 
industrin, som är en av de mest bru-
tala klimatbovarna.

Eller ta handlagen i sig! Den som 
själv kan skapa och laga är inte hän-
visad till shoppinggallerian när, till 
exempel, en stol börjar skeva eller 
jeansen går sönder i grenen. Just att 
leva med och använda sina kläder 
riktigt länge, är faktiskt det bästa vi 
kan göra om vi vill ha klimatsmarta 
garderober, visar dagens livsstils-
analyser. Återvinning, som ofta 
framhålls som framtidens smarta 
ändstation för plagg som vi gett upp 
om, är betydligt sämre. (I det här 
numret har vi därför flera lagnings- 
och slöjda hemma-förslag än van-
ligtvis. Dessutom hittar ni som pre-
numererar ytterligare tips här: 
www.hemslojd.se/klimatslojd.)

flera som vi har pratat med 
under arbetets gång har också påpe-
kat att förståelse för hur saker blir 
till kan påverka hur vi ser på 
omvärlden. Om man har satt sitt 
linfrö någon gång, och arbetat sig 
hela vägen fram till garn och tyg, då 
känner man på djupet värdet av 
skjortan i affären – ett värde som 
ytterst sällan överensstämmer med 
den prislapp som dinglar från kra-
gen. 

Strån att dra till stacken

T
H

R
O

N
 U

L
L

B
E

R
G

Man förstår priset som betalats 
för att den ens ska hänga där. 

Kanske växer därmed också ens 
aktning.

En aktning för planeten och dess 
resurser. 

ja,  lite så har vi diskuterat när 
vi pratat om slöjden och klimatet. 
Att det är viktigt att vara en pussel-
bit bland många andra pusselbitar 
och inte sitta tyst i båten.

För också små steg kan, om de 
blir många, trampa upp en stig  
som håller i längden.

 
Malin Vessby, 
chefredaktör
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brittiska simhopparen Tom Daley började  
sticka som ett sätt att hålla sig sysselsatt under 
Englands hårda lockdown och nu kan han inte 
sluta. Under OS i Tokyo i somras syntes han flera  
gånger sitta och sticka inne i simhoppsarenan. 
Först en tröja till den franska bulldoggen Izzy 
och sedan en kofta till sig själv med de olympiska 
ringarna och brittiska flaggan på ryggen. Daley 
skriver på sitt Instagramkonto att han älskar allt 
som har med maskor att göra och att handarbetet  
varit en ovärderlig del av uppladdningen inför 
mästerskapet.

– Det är min kärlek till stickning och virkning 
som hållit mig mentalt frisk genom hela processen.  
Det är mitt sätt att hitta lugn, närvaro och släppa 
på spänningar. Jag älskar det, skriver han. 

Och hur gick det då i tävlingarna? Tom Daley 
vann guld i herrarnas synkroniserade simhopp 
från tio meter och gick raka vägen hem till OS-byn  
och stickade ett skyddande fodral till medaljen 
nästa morgon. 

HEMSLÖJD 
TIPSAR

Nyheter från hemslöjdsvärlden,  
hantverksområdet och formfronten.

Redaktör Maria Diedrichs
maria.diedrichs@hemslojd.se
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 Hemligheten 
bakom guldet
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»Behåll tygbiten om den  
är tillräckligt stor för att  

slå in en böna.«
Sparsamhets- och överlevnadstips från ett fattigt Japan förr i tiden.  

Citatet hämtat från Östasiatiska museets nu pågående Boro-utställning.
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varför skulle någon tälja en jättelik 
kopia av en tub hudsalva? Vi frågade Hannes  
Dahlrot, täljaren bakom instagramkontot 
knivochyxa, som gjort just det.

– Min fru brukar gömma min Helosan. 
Hon tycker inte tubens knalliga färger går 
ihop med husets övriga stil och färgskala, 
förklarar han och fortsätter:

– En dag i vintras kunde jag inte hitta en 
enda tub trots att jag visste att jag hade fyra 
igång samtidigt. Det var då jag bestämde 
mig för att ta den största träbiten jag hade  
i verkstaden och göra en tub av den. 

Den färdiga salvtuben är 50 centime-
ter hög, väger 2470 gram och enligt Hannes 
Dahlrot gör den rummet – både till vardags 
och till fest. Hans fru är inte lika övertygad. 

Rasmus Panagiotis Columbus

PÅ GÅNG
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MOLLSKINN
Mollskinn är ett tyg vävt i satängbindning av hårt spunnet 
bomullsgarn, så tättvävt att det anses vindtätt. Dess skurna 
eller borstade yta påminner om mocka eller sämskskinn. Därav  
namnet som kommer från engelskans »moleskin« – mullvads- 
skinn. Det isolerar bra och tål slitage och är en klassiker i rid-
byxor. Det är också populärt i jaktkläder eftersom det är så 
mjukt och tyst. Så tyst är mollskinn att det kan lindas som ljud- 
isolering runt kroppsnära mikrofoner och så mjukt att det klistras  
på fötter som skydd mot skavsår. Av folkdräktsfantaster används  
det istället för sämskskinn i många herrdräkters byxor.

Helosan-
hämnden
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... av de tillfrågade. Så många uppgav att 
de ägnat sig åt hantverk eller handarbete det 
senaste året, i SOM-institutets årliga under-
sökning om kulturvanor i Sverige som presen- 
terades i maj. Störst (54 procent) var intresset  

i den yngsta tillfrågade gruppen, 16–29 år.

50%

HEMSLÖJD RÄTTAR
Rätt ska vara rätt. Det var Rasmus  
Panagiotis Columbus som skrev 
artikeln om punkslöjdaren Claes 
Larsson i förra numret av Hem-
slöjd. Inte Malin Vessby. Dessut-
om heter hårdrocksstickerskan 
vi skrev om i samma nummer 
Emelie Karlsson och inget annat.
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– För mig är hemslöjd det folkliga, traditionella hantverkandet. Vackra bruks-
föremål som aldrig går ur tiden, där man använder sig av nära naturmaterial  
och återbruk. Raggsockor i handspunnen ull, korgflätning av granrötter och 
karvsnittade grötslevar med trä från skogen bakom huset. Det är kärnan i 
slöjdandet. Jag märker att jag, i mitt skapande, närmar mig den kärnan mer 
och mer för varje år.

SIGNE SIEMSEN, vars bok »Stickning och växtfärgning« nyss 
kommit ut på Natur och Kultur.

Vad är hemslöjd  
för dig?
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»Att stoppa är ett sätt att 
visa omtanke och uppmärk-
samhet. Skadan gör jobbet  
åt mig. Jag bara svarar  
på den. Lagningen är ett  
långsamt arbete som 
håller skadan på plats.«
Brittiska textilkonstnären Celia Pym har arbetat  
med lagningar i femton års tid. 

SÄNK VÄRMEN!
Enligt en studie härom året 
skulle energiförbrukningen 
minska med 220 miljoner kilo-
wattimmar per månad om Sve-
riges alla villaägare sänkte tem-
peraturen hemma med en grad. Det mot-
svarar 84 600 flygresor tur och retur till Thailand. För 
boende i lägenhet är skillnaden mindre, men ändå inte 

oansenlig. En lägre temperatur  
ger dig också fler chanser att  

bära dina bästa ylletröjor. Forna  
tiders svenska hem har ofta varit bra  

mycket svalare än dagens. Det hanterades 
genom bland annat trasmattor, raggsockor och  

trängsel. Men ta inte i för mycket! Enligt Folkhälsomyn-
digheten ska man helst inte ha kallare än 20 grader hemma.  
För äldre och andra känsliga grupper gäller 22 grader.  

Pym har arbetat 

o-
ve-
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Hope’s  
Sweater, 1951,  
av Celia Pym 

2011.
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… ELISABETH RAHDE, som i våras tog 
en bachelor i textilkonst vid Konstfack med 
sitt examensarbete »Princess Butch«.

Beskriv ditt examensarbete!
– Princess Butch är en DIY-verkstad och  

ett rum att utforska ett begär i: drömmen om  
prinsessan och det feminina. En utklädnings- 
låda och en scen, en karaktär och en fantasi.  
Det är en sorts kollektion med plagg och 
accessoarer som utforskar prinsessdrömmen 
och hur den relaterar till en lesbisk identitet. 

Det verkar som att du haft kul medan du 
jobbat?

– Absolut! Jag har drivits av lust och gjort  
mycket bara för att jag har velat, försökt att gå 
på instinkt, utan att behöva förklara så mycket  
för mig själv. Det har varit väldigt befriande. 
För mig är görandet en stor och viktig del av 
processen, och mycket uppstår just när jag  
sitter och fysiskt arbetar med materialen.

Hur kom idén om ett snörliv vävt av  
prinsesslakanstrasor till?

– Korsetter och prinsessor har på många sätt  
fyllt samma funktion i att forma kvinnor, så det 
är symboliskt. Dessutom är korsetten ett sånt 
nyckelplagg i en prinsessoutfit, och jag tyckte 
att ränderna i en trasväv på många sätt liknar 
strukturen i ett snörliv med många täta kanaler.  
Jag gillar också att experimentera med material  
och tydliga materialkrockar, så när jag kom över  
prinsesslakanen second hand var det givet.

Hur känner du dig när du klär dig i de här 
plaggen?

– Jag går uppenbart in lite i en karaktär. De 
får mig att känna mig mer fri och extravagant. 
Jag tycker att det är jättespännande hur kläder 
kan få en att bete sig annorlunda. 

HALLÅ 
DÄR …
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– det bästa vi  kan göra för  
klimatet är att omge oss med så lite 
pengar som möjligt, och istället 
använda lokala resurser på ett 
smart sätt. Det är därför slöjden är 
ett så pedagogiskt verktyg! Slöjd är 
inte kommersiella föremål i en kapi-
talistisk ekonomi, utan är i grunden 
baserad på det man tillverkar själv 
för sin överlevnad.

Niclas Hallberg kikar in genom 
fönstret mellan växthuset och var-
dagsrummet medan han suger på 
sin pipa, stoppad med tobak som 
han odlat själv. Det han säger är inte 
intressant enbart för hela mänsklig-
heten, utan också för honom själv. 
För nu har poletten trillat ner. Slöj-
den har plötsligt funnit sin mening, 
och att slöjda är för första gången på 
många år vansinnigt kul.

Allt det här blir mer intressant om 
man vet lite om Niclas bakgrund. 
För när den täljda träslöjden hade 
sin första stora revival i slutet på 
1980-talet kom han att bli en av de 
stora stjärnorna och förebilderna i 
den förvisso ganska nätta slöjdvärl-
den. Hans tråg, krympburkar, stolar 
och textila redskap visades på utställ-
ningar, och han var en flitigt anlitad 
kursledare. Som hemslöjdskonsulent 
på Gotland var han med om att göra 
slöjden mer relevant och tillgänglig 
för ungdomar, och hans estetik var 
helt rätt i tiden för att sopa undan 

idéer om att träslöjd var trist. 
Men medan andra slöjdmissionä-

rer från denna tid fortsatte i sina 
utkarvade spår ruttnade Niclas full-
ständigt ur. Det gick så långt att han 
blev sjuk av att hålla i en träbit och 
inte ens ville se åt sina verktyg. För 
även om han är tacksam över den 
uppmärksamhet och de uppdrag han 
fick av hemslöjdsrörelsen, kändes 
den slutligen så trång och geggig att 
han bestämde sig för att dra. Först 
till videoinstallationer och perfor-
mancekonst, sedan till ett hus i Ser-
bien. Alltid med parhästen Stina 
Pehrsdotter vid sin sida, hon som den 
här dagen fixar med gurkplantorna 
vid dammen som har till uppgift att 
ta hand om den lilla slatt avlopps-
vatten som hushållet producerar.  
För sedan några år är de tillbaka på 
svensk mark, och äger för första 
gången sitt eget ställe; en liten gård 
på en och en halv hektar i den ble-
kingska skogsbygden. Målet, som 
inte är särskilt långt bort, är självför-
sörjning genom att maximalt använ-
da gårdens resurser och samtidigt att 
belasta ekosystemet minimalt. 
Metoden kallas permakultur. 
 
niclas ser roat tillbaka på sin 
krokiga resa fram till gården i Ble-
kinge. Från uppväxten i miljonpro-
grammet Tynnered och intresse för 
friluftsliv, till arbete med ungdomar 

på glid i Stockholm och kor på Got-
land. Slöjd och kurser och ett decen-
niums galleriverksamhet, mängder 
av resor, konst, internationella sam-
arbeten, utbyten och projekt. Under 
tiden har klimatkatastroferna kom-
mit närmre i både tid och rum.

– Nu kan jag verkligen känna 
hur marken gungar under mänsk-
lighetens fötter, och vi kan såklart 
inte rädda klimatet med vår lilla 
gård. Jag är 56 år och har rökt, kört 
bil och flugit flygplan så det räcker 
och blir över, men jag känner verkli-
gen att alla mina erfarenheter ger mig 
möjlighet att bli en bra förebild i om-
ställningen till ett hållbart samhälle.

Både slöjd och trädgårdsodling 
kopplas lätt samman med en eskapis-
tisk livsstil, något man gör för att fly 
en smutsig värld på ett charmigt sätt. 
Men Niclas betonar att det inte alls är 
det han och Stina ägnar sig åt. Kom-
munikation och nätverkande har all-
tid varit en central del av deras livsstil, 
och är det ännu. Med undervisning på 
flera folkhögskolor och medverkande 
på festivaler kan Niclas Hallberg 
både inspirera andra och själv ta till 
sig nytt. Själv är han certifierad inom 
permakulturdesign och en ivrig före-
språkare av dessa principer.  

permakultur är  ett system för 
design av hållbara lösningar. Ofta 
handlar det om odling och smart till-

BYTA SPÅR
I många år övergav Niclas Hallberg träet, kniven och svarven.  

Nu är han tillbaka i verkstaden. I slöjden och permakulturen ser  
han det helhetstänk som han tror att världen behöver. 

Text Jonatan Malm  Foto Jesper Klemedsson
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När det egna hushållets 
behov av träskålar är till-

godosett och travarna 
ändå fortsätter att växa, 

byter eller ger Niclas 
Hallberg bort dem.
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gänglig form att vem som helst 
mumlar »aha!« och får chans att 
förstå hur långt kretsloppstänket 
verkligen kan nå i ett så vardagligt 
föremål som en sked. 

Ämnena till det han slöjdar 
numera har han burit hem på ryg-
gen, och han fäller inte längre ett 
träd om han inte vet att han kan 
utnyttja alla dess delar på bästa vis. 
När han sedan täljer sin sked, går 
han till den del av trädgården där 
gångarna behöver spån som täck-
material, han strävar hela tiden efter 
att hålla vägarna så korta som möj-
ligt mellan behov och lösning. Det 
som blir kvar av trädet kan han 
koka kaffe på eller bränna till bio-
kol att ha till jordförbättring. 

Behöver han inte skeden själv  
ger han gärna bort den.

– Att ge bort slöjd är det bästa 
som finns, jag ger mycket hellre bort 
än säljer. Man delar med sig av sitt 
överflöd, det kommer alltid tillbaka 
på ett eller annat sätt. Förrförra vin-
tern svarvade jag en skål om dagen  
i tre månader, det blev nästan 90 
skålar. Jag har gett bort så många 
skålar! För mig själv är vinningen 
med det att jag fått en fin halvtimme 
varje dag. Att svarva skålar är så 
meditativt! Jag skulle nog kunna 
sälja jättemycket, men jag tror att 
det är lätt att förlora sig själv när 
man börjar sälja och räkna på tid 
och pengar.

Ibland byter han också slöjd mot 
ankor.

Sina pengar tjänar han istället på 
sin pedagogiska verksamhet, men 
huvudsaken för ekonomin är egent-
ligen minimala omkostnader. Det 
finns alltid något att skörda i träd-
gården, hönorna lägger sina ägg, 
datorn på köksbordet kan lagas 

varatagande av exempelvis vatten 
eller energi, men det kan lika gärna 
röra sociala strukturer eller samhälls-
planering i stora och små samhällen. 
I permakulturens trädgårdar är 
perenna växter viktiga, liksom sinn-
rika metoder för att lagra regnvatten, 
och biologisk balans eftersträvas 
hellre än att ovälkomna arter bekäm-
pas. Ta skogsträdgården till exempel, 
en metod där man försöker efterlikna 
en naturlig skog för att skapa mång-
fald, motståndskraft och en bjussig 
trädgård på samma gång. Permakul-
turen grundar sig på tre principer: 
omsorg om jorden, omsorg om män-
niskan och rättvis fördelning. Niclas 
förtydligar:

–  Det är framför allt ett sätt att 
jobba med helhetstänk. Det räcker 
inte att bara odla eller att spara vat-
ten eller sluta åka bil om vi ska kla-
ra omställningen på jorden. Vi mås-
te göra allt det, plus en massa annat. 
Det som är så härligt med perma-
kultur är att det fokuserar på lös-
ningar, hur problemen kan ge oss 
kunskap att skapa en förändring. 
Och det är där slöjden kommer in!

Men alla behöver inte bli täljare, 
svarvare och spinnare. Det är inte 
det Niclas Hallberg menar. Däre-
mot ser han slöjden som ett effektivt 
redskap för att förklara samband 
och lära sig hållbara förhållnings-
sätt. Själv gillar han vetskapen om 
att ett konkret materiellt behov i 
hans händer och med gårdens mate-
riella resurser kan finna sin lösning 
på bara ett par timmar, och utan en 
droppe fossil energi. Om han behö-
ver en räfsa för att ta hand om en 
höstig trädgård, kan han göra en av 
hassel. Men ännu mera intressant 
blir det när han i skissblocket lyckas 
formulera tankarna till en så lättill-

»Det bästa vi kan göra för klimatet är att omge oss 
med så lite pengar som möjligt, och istället använda 

lokala resurser på ett smart sätt.«

Täljspån i gången mel-
lan palmkål och tomater. 
När han satt sig in i per-
makulturen blev slöjden 

återigen viktig för  
Niclas Hallberg. Nu för-
djupar han sig i vad den 
kan spela för roll i per-

makulturen – och möter 
stort intresse.
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Niclas har kluvit en krokig 
askstam hämtad på tom-

ten. Medan den torkar fun-
derar han på hur den ska bli 
en vilsam sittmöbel i pro-
jektet »En studie i grönt«.
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och odling är visserligen fantastiska 
för att behandla utbrändhet, men  
vi ska ju inte behöva komma dit.

Men även om man inte vill skyn-
da i sina bygg- och trädgårdsbestyr 
på hemmaplan, är det bråttom att 
stänga kranarna och ställa om hela 
samhället till ett hållbart system. 
Niclas är ganska tydlig på den 
punkten. Han menar att om proble-
met är lönearbete, tillväxt och kapi-
tal, vilket han hävdar att det är, 
behöver vi tänka radikalt.

– Varifrån ska elen till de fossilfria 
järnverken komma? Drivmedlen till 
den fossilfria bilflottan? Lösningen 
ligger ju inte där! Vi måste skala ner 
och producera mindre istället för 
mer. Om vi minskar den totala kon-
sumtionen kan vi också minska ris-
ken att folk dör av översvämningar 
och torka.

han gläds åt  att klimatfrågan 
äntligen finns med i den kontinuer-
liga nyhetsrapporteringen och att 
stora klimatbovar som Cementa och 
Preem stöter på patrull. Nu efterly-
ser han ett seriöst fokus på klimat  
i kommande valrörelse, och menar 
att om den uteblir kan revolten bli 
ett faktum.

Tills dess fortsätter han att spara 
på regnvatten, tvätta sig i sjön och 
förmedla kunskap om slöjden och 
dess samband. Det bidrar inte bara 
till hållbarhet i naturen, utan gör 
också det mänskliga livet mer håll-
bart, menar han.

– Att lära sig hur en vass kniv 
eller sax fungerar… det är att bygga 
upp sitt självförtroende och sin tillit. 
Och att lösa praktiska problem 
genom att slöjda bruksföremål, där 
är också slöjden som mest inspire-
rande och relevant!

istället för att ersättas av en ny. 
Förutom att Niclas själv i och 

med permakulturintresset har fått 
en nytändning i sin slöjdgärning, ser 
han också en omvänd rörelse. Allt 
fler permakulturivrare får upp ögo-
nen för slöjden. Genom den erbjuds 
till exempel resurskloka infallsvink-
lar på hur man kan ta hand om gre-
nar och trä efter att ha beskurit ett 
träd, för att nämna något. Och även 
konstvärlden sneglar allt oftare mot 
slöjden, i synnerhet när verk har 
med hållbarhet att göra. 

 
just nu undersöker  Niclas 
Hallberg kopplingarna mellan per-
makultur, omställning och slöjd i ett 
projekt kallat »En studie i grönt«, 
finansierat av Nämnden för Hem-
slöjdsfrågor. Sittande, runt om i 
landskapet kring gården, tillverkar 
han möbler och installationer, av 
material hämtat på plats. Till viss 
del håller han också öppna work-
shops. Tematiken knyter an till hans 
tidigare erfarenheter som stolslöjda-
re, men han betonar även vikten av 
samtal och eftertanke. 

Att låta förändring ta tid och byg-
ga på reflektion är inbyggt i själva 
permakultursystemet. Niclas Hall-
berg hyllar också småskalighet och 
långsamhet. Han pratar om »small 
and slow solutions«.

– Vi ska inte ha för bråttom och 
göra för stora omvälvande lösning-
ar. Det är bättre att ta tid på sig, 
observera länge och förändra lite.  
En del vill ha 200 fruktträd eller en 
stor maskinpark, de är maximalis-
ter. Jag tror mer på att lägga saker 
på en annan nivå och göra ett min-
dre avtryck på moder jord. Utbrän-
da människor är heller inte en till-
gång i samhället, så hetsa inte. Slöjd 

»En del vill ha 200 fruktträd eller en stor maskinpark, 
de är maximalister. Jag tror på att lägga saker på en 

annan nivå och göra ett mindre avtryck på moder jord.« 

– Att lära sig hur 
en vass kniv funge-
rar är att bygga upp 
sitt självförtroende, 

säger Niclas  
Hallberg.
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hemma hos  Isabelle McAllister 
ligger katten Tussebull hoprullad till 
en varm kringla på soffan. Möbelns 
nötta grå hörn är täckta av stora 
tyglappar i grönt och rosa. 

– Varför ska inte soffan få hänga 
med ett tag till? Dels funkar den 
toppen, dels är den full av minnen, 
säger Isabelle, även om hon stör sig 
lite på att katten tufsat till lagnings-
lapparna med sitt klösande.

Nyligen kom hon ut med boken 
Skavank. Den har undertiteln »laga, 
vårda och uppskatta det gamla och 
nötta«. Vi behöver göra just det för 
att leva mer hållbart, konstaterar 
hon enkelt där hon sitter uppkrupen 
vid matbordet.

– Vet du hur länge vi i snitt kän-
ner oss glada av att ha köpt nåt 
nytt? Trettiotre procent av oss är 
bara lyckliga i ett par timmar, lika 
många är nöjda nån dag eller så…

Utanför larmar Södermalms 
gator och bakom skyltfönstren 

pockar sprillans nya saker på poten-
tiella köpare. Men hos Isabelle 
McAllister är nästan alla möbler 
begagnade från start. 

– Och jag jobbar på min accep-
tans, att leva med det som jag redan 
omger mig med, säger hon. 

Det bord som står längs väggen  
är en ärrad gammal hyvelbänk. 
Soffbordet var en gång plint i en 
gympasal någonstans, men har 
fått en ny skiva ovanpå. I badrum-
met står en huggkubbe från lant-

stället, nu transformerad till blom-
piedestal.

– Jag vet att det inte är lätt för 
alla. Jag brukar jämföra det med att 
somliga, som jag själv, måste laga 
mat efter recept, medan andra bara 
slänger ihop nåt gott av det som 
finns i kylen. Man måste ha tränat 
för att kunna se möjligheterna!  
Men jag har jobbat med det här i så 
många år nu, jag ser när udda saker 
funkar ihop och jag är praktiskt 
lagd, så jag kan fixa, lappa, sätta 
samman och ta om hand.

Kanske lockar det förhållnings-
sätt allt fler. Isabelle McAllister  
skiner upp:

– Jag har suttit i en hel del teve-
soffor, jobbat med program som 
Fixa rummet, Äntligen hemma och 
Sommartorpet och funnits med på 
sociala medier ett bra tag. Men jag 
har aldrig fått så stort gensvar som 
efter att jag pratade om min nya bok 
i Nyhetsmorgon.

ÄLSKA  
TRASIGT

Det finns ingen bra ändstation för keramik som slängs.  
Skärvorna hamnar som fyllnadsmassa i vägbyggen  

och gifter kan läcka ut i naturen. Det är dags att leva  
längre med våra kantstötta koppar och fat. 

Text Malin Vessby  Foto Sara Mac Key

»Somliga, som jag  
själv, måste laga mat 

efter recept, medan andra 
bara slänger ihop nåt  
gott av det som finns  

i kylen. Man måste ha  
tränat för att kunna  
se möjligheterna!«
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– Ibland kan synliga 
lagningar pigga upp 

och liksom ge självför-
troende till skavanken, 

säger Isabelle  
McAllister.

En trasig skål har 
fogats samman med 
epoxylim och guldfär-
gat konstnärspigment. 
Soffans slitna hörn har 
fått glada lagningslap-
par och en gul yllekofta 
har stoppats med nål-

tovat i blått. 
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Vad det handlar om är hon inte 
helt säker på. Kanske förstår fler 
och fler vikten av att för planetens 
skull ta vara på den materiella värld 
som vi omger oss med, trots att siff-
ror som hon redovisar i sin bok 
tyvärr pekar åt motsatt håll: både 
shoppandet och slängandet ökar 
fortfarande, år efter år. Idag snittar 
varje svensk på nästan ett halvt ton 
avfall per år. Responsen på boken 
kan nog också handla om något 
annat, tror hon. Det är som om livet 
ofta upplevs eka tomt.

– Det är som om många söker en 
mening. 

att det är meningsfullt att vår-
da istället för att slänga och skaffa 
nytt, råder det emellertid inget tvi-
vel om. Enorma utsläpp av växthus-
gaser är kopplade till produktionen 
av varor och tjänster. I spåren av 
masskonsumtionens materialutvin-
ningar fördärvar vi naturen, och det 
vi väl köpt, förvaltar många av oss 
rätt dåligt. 

– Fråga dig om du verkligen 
behöver grejen i fråga innan du 
skaffar den, säger Isabelle McAllis-
ter på sitt peppigt sakliga vis. Det 
låter faktiskt inte kravfyllt upp-
fodrande. 

– Fundera också över hur du kan 
laga den när den går sönder!

Dessutom är det bra att odla sin 
händighet, tror hon. 

Den som vet mycket om material 
och tillverkning, har större möjlig-
het att både vårda sina grejer och 
förstå deras värde. Skjortan i affä-
ren blir då inte enbart något härligt 
att unna sig, utan insikten finns där 
om att en människa någon gång satt 
ett frö som vuxit till en planta, som 
vattnats, rensats, skördats, bearbe-
tats, spunnits, vävts, sytts, frak-
tats… Den har inte uppstått, sim-
salabim, i affären. 

Hon reser på sig för att duka fram 
tallrikar. Den första är lagad med 

lim och hänger med än, trots att den 
i de flesta hem gissningsvis hade fått 
åka med till återvinningscentralen 
och krossats mot botten på en con-
tainer. Slutstationen hade sannolikt 
blivit som fyllnadsmassa i ett väg-
bygge någonstans, med risk för att 
gifter från glasyr och dekor läcker ut 
i omgivande miljö. För keramik 
finns det ingen av samhället organi-
serad återvinning.

– Jag har alltid superlim liggande 
i besticklådan, det är urbra, syns 
knappt, det blir ingen svällkant, det 
blir bara en rand och lagningen kla-
rar till och med maskindisk, konsta-
terar hon och slänger sig mot lådan 
med bakningsingredienser.

– Om du vill göra limmet grövre, 
kan du ha i bikarbonat!

Entusiastiskt kommer hon in på 
olika sorters klister. Som att hon 
använder knådlim för att täta 
spruckna gummistövlar. Hon gör en 
vända till för att hämta en mugg till 
teet och säger »kom och kolla«. På 
glashyllan i skåpet där den står, har 
en flisa släppt i kanten. Nagget har 
hon fyllt igen med epoxylim och 
guldfärgat konstnärspigment.

– Lite kintsugi, säger Isabelle 
McAllister. Jag hedrar den där  
trasigheten med guld.

just lagningstekniken 
kintsugi har fått ett uppsving på 
senare år. Det gäller åtminstone den 
moderna tolkningen av det japan-

ska ordet, som betyder guldsam-
manfogning. Defekta koppar och 
trasiga tallrikar limmas samman 
utan att lagningen döljs. Istället fär-
gas den in med glimmande metall 
– oftast guld – så att sprickan blir 
pampigt accentuerad samtidigt som 
föremålet blir helt. »Som filosofi 
betraktat, handlar det om att 
behandla brott och reparationer 
som en del av ett objekts historia, 
snarare än som något att dölja«,  
förklarar Wikipedia.

Petra Holmberg håller delvis 
med. Hon är intendent på Östasia-
tiska museet och har precis dragit 
på sig ett par brandgula plasthand-
skar för att kunna visa oss en av 
museets antika teskålar. En liten 
spricka i den grönglaserade skärven 
är lagad med lack och ovanpå det 
sista lagret har guldpulver strötts 
över. Sprickan glänser.

– Man skulle kunna beskriva 
kintsugi som en praktik eller ett 
görande med ursprung i japansk 
medeltid och teceremoni, säger Pet-
ra Holmberg och gör en liten paus. 

– Men från början handlade det 
nog också om andra värden. Pengar 
och prestige! 

Nyligen höll hon ett föredrag över 
nätet om kintsugi och intresset var 
enormt. Precis som Isabelle Mc-
Allister upplever hon ett ökat intres-
se för lappat och lagat. Också muse-
ets stora utställning om boro, gamla 
lappade japanska trastextilier, har 
utvecklats till en publiksuccé, coro-
nan till trots.

Ingen vet när kintsugi utfördes 
första gången. Vissa hävdar att en 
1400-tals shogun var först. Han ska 
inte ha gillat att man lagade trasigt 
gods med klumpiga metallklamrar 
utan ville ha elegantare teskålar. 
Men det är antagligen en skröna. 
Troligare uppstod fenomenet under 
tidigt 1600-tal, säger Petra Holm-
berg. Från den tiden finns berättel-
ser om japanska härskare som bjöd 

»Helst skulle föremålen 
ha en historia för då hade 
de ett högre värde. För  
att signalera en spän-
nande bakgrund hände 
det därför till och med  
att saker slogs sönder  

och lagades.«
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– I de  
gamla  

kintsugi- 
lagningarna 

fungerade lack 
som lim och 

metallpulvret 
tillsattes först 
på slutet. Man 
lagade alltså 

inte med guld, 
utan det tillför-
des i sista ske-
det, säger Petra 
Holmberg, inten-
dent på Östasi-
atiska museet 

och specialise-
rad på Japan.
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in till enorma tebjudningar och 
efteråt konfiskerade alla medhavda 
teskålar.

– Det gick prestige i saker och 
fanns ett sug efter dem, säger hon. 
Och helst skulle föremålen ha en 
historia, eller proveniens, som man 
säger idag, för då hade de ett högre 
värde. 

För att signalera en spännande 
bakgrund hände det därför till och 
med att saker slogs sönder och laga-
des, förklarar hon. 

– Så man kan fråga sig om kintsu-
gi från början inte snarare handlade 
om ett sätt att skapa unika och dyr-
bara objekt än att uppskatta och 
laga ett gammalt och slitet och äls-
kat föremål, säger hon och mjukar 
upp det lite: 

– Kanske både och.
Att kintsugi fått en ny betydelse 

idag, råder det i varje fall inget tvi-
vel om. Petra Holmberg tar det med 
ro och berättar om sprickor i trotto-
arer som fyllts igen med guldglim-
mande lagningar och hur det idag 
går att köpa så kallade kintsugi-kit, 
där man uppmanas att krossa ett 
felfritt föremål för att sedan laga det 
– för att få fart på något slags själslig 
inre utveckling. 

– Personligen har jag inga pro-
blem med vad folk gör, tänker och 
spekulerar kring kintsugi, bara man 
känner till att det sannolikt inte 
finns belägg för det i historien. Och 
eftersom kintsugi trots allt riktar 
blicken mot lagningar, är det ju bara 
bra att intresset ökar, eller hur? 
säger hon och berättar om sitt hand-
fat hemmavid. Det är spräckt. 
Någon före henne har lagat skadan 
med en vit fyllnadsmassa.

– Jag har tänkt att jag borde färga 
sprickan, så att den syns lite bättre. 

Om det är ett tecken i tiden eller 
en arbetsskada är hon osäker på. 
Petra Holmberg fnissar lite. 

– Jag är ju museitjänsteman 
sedan trettio år tillbaka, så jag är 

fullkomligt ointresserad av helt nya 
saker. 

vi vandrar vidare  i Stock-
holm. I en källare under ett hus på 
Östermalm bågnar väggarna av hyl-
lor som är fulla av dricksglas, skålar, 
tallrikar och koppar. Varje yta är 
belamrad. Antikt och nytt om vart-
annat. Mariusz Roszkowski nickar.

– Nästan allt går att laga!
Han håller upp en kristallskål och 

knackar på den. Den sjunger med 
en klar ton. 

Sprickan som fanns där innan 
han tog sig an pjäsen, är helt omöj-
lig att se eller höra. 

– Jag blir bekymrad när jag är på 
tippen och ser vad folk slänger. Det 
kan till och med vara oöppnade kar-
tonger med glas. Det mesta går ju 
att laga, säger han och konstaterar 
att det kasseras chockerade mycket  
i Sverige. 

Men samtidigt anar han en mot-
rörelse. En ny slags kunder har bör-
jat leta sig nerför trapporna och in  
i hans verkstad. Allt fler ungdomar 
vill låta reparera det som gått sön-
der.

Han ser glad ut men skakar sam-
tidigt på huvudet. Jobbet som 
sådant intresserar nämligen inte 
ungdomarna. Han har svårt att tro 
på en framtid för branschen. Yrket 
tar lång tid att bemästra. Själv har 
han arbetat som glas- och keramik-
lagare i över tjugo år och lär sig fort-

farande något nytt varje dag. 
– Tack och lov för att min dotter 

eventuellt ska ta över firman. Hon 
är dessutom bra på att måla. 

Han förklarar. Om man vill laga 
keramik så att sprickor och skador 
inte syns, behöver man vara skicklig 
på färg och form. Ny dekor kan 
behöva målas där gammal fallit 
bort, och att göra det så att det nya 
smälter in i helheten kräver känsla, 
betonar han, även om han helst hål-
ler tyst om sina yrkeshemligheter. 

Mot väggen står en ugn där han 
kan bränna ihop trasig keramik och 
skadat glas. Olika metoder gäller för 
olika kvaliteter. Man måste kunna 
sitt material. Till skadad keramik 
använder han också en brännmassa 
som han tillverkar själv. 

Mariusz Roszkowski ser tillbaka 
lite. Det finns ingen hejd på vad han 
reparerat genom åren. Allt från skå-
lar gjorda i det forntida Egypten till 
moderna ikeamuggar. 

– När jag lagat en tallrik till drott-
ningen, ringde hon efteråt och tack-
ade. Sånt kommer man ihåg, säger 
han och ler.

Men även om det mesta går att 
ordna till, nekade han nyligen en 
kund som kom med en glaslampa. 
Han reser sig upp och går bort till  
en disk. Där ligger den i en påse, 
blått glas, krossat till smulor. Det 
finns en gräns.

– Men tre, fyra, fem bitar går bra, 
säger Mariusz Roszkowski lugnt. 
Då blir det som nytt igen.

Han håller fram ett dricksglas 
som nyss fått återuppstå. Det kom 
in med trasig fot.

– Det handlar inte bara om att 
laga sprickor. Jag har hundratals 
sorter av glas att hämta reservdelar 
från. Många är kvar från den förre 
ägaren som startade firman på 
1950-talet. Den här gången behöv-
de jag en viss fot. Allt här är guld 
värt, säger han och sveper med han-
den över sitt kungarike.

»Han håller upp en  
kristallskål och knackar 

på den. Den sjunger  
med en klar ton. Sprickan 
som fanns där innan han 

tog sig an pjäsen,  
är helt omöjlig att se  

eller höra.« 



25 Hemslöjd 5 · 2021

Mariusz Roszkowski 
gick i lära hos den förre 
ägaren, som då var 83 
år, innan han tog över 

företaget Glas- 
lagningsspecialisten 

för 22 år sedan.  
Än idag är han inte 
fullärd, säger han. 

– Jag lär mig nya saker 
varje dag! 
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– Återvinning är ett plus. För  
miljön!

Men får han välja, ser han hellre 
att folk kommer till honom med sina 
trasiga föremål, än ger sig på att 
laga själva. Åtminstone om de vill 
ha ett perfekt slutresultat. För det 
kan ofta vara svårt att i efterhand 
fixa till det som andra försökt ta sig 
an. Lagningar som är gjorda med 
tvåkomponentslim, till exempel, 
brukar vara rätt hopplösa att juste-
ra. 

– Bättre då om de använt Karls-
sons klister, det kan jag ta bort.

Han ler lite. Egentligen är det 

kanske inte saker han reparerar i 
första hand, säger han. På hyllorna 
trängs älskat arvegods och föremål 
fulla av minnen. Oersättliga.

– Mest av allt är det nog männis-
kors känslor som jag lagar, säger 
han och nickar mot de belamrade 
hyllorna.

hemma hos  Isabelle McAllister 
har hon hunnit stuva undan tallri-
kar och muggar i skåpen igen efter 
att hon först berättat om olika knep 
att fräscha upp gamla avdankade 
bruksföremål. Det är en blandning 
av gamla husmorstips, moderna 

snabblösningar och kul nytänk för 
att få oss att se med kärleksfulla 
ögon på hemmets skavanker. Hon 
använder ättika som spolglans i 
diskmaskinen för att ge porslinet en 
skyddande yta, gnuggar då och då 
dassiga tallrikar och skålar med 
tandkräm för att få glasyren att ski-
na som ny och försöker ibland, i den 
vanliga ugnen, svetta ut de miss-
färgningar som kan bildas i en 
krackelerad glasyr. 

– Det funkar inte alltid. Men 
ibland blir det fantastiskt, säger hon 
entusiastiskt.  

Häromdagen läste hon en kom-
mentar på sociala medier, där någon 
skrivit om att skaffa sig nytt porslin, 
eftersom det nuvarande vita fått sig 
några rispor.

– Vi behöver tänka om. Det är 
dags att göra revolt mot behovet av 
att köpa nytt!

Kanske kan revolten börja i att 
skriva och prata om möjligheterna, 
säger hon.

– Jag tror att om man pratar om 
det och tänker på det, kan en snö-
bollseffekt dra igång. Vi måste tjata 
om sambanden. Då kan det bli som 
för alla som börjat odla på sistone. 
Plötsligt börjar de slänga mindre 
grönsaker, eftersom de förstår hur 
mycket jobb det varit bakom varje 
morot. Det är övning som gäller.  
Låt oss inspirera varandra!

»Vi måste tjata om  
sambanden. Då kan  

det bli som för alla som 
börjat odla på sistone.

Plötsligt börjar de  
slänga mindre grön- 
saker, eftersom de  
förstår hur mycket  

jobb det varit bakom 
varje morot.«

Skålen är kinesisk och gjord 
under Songdynastin (år 960–

1279). Det var för att kinesiska 
föremål och kultur var så högt 
rankade i japansk teceremoni 
som kintsugilagning blev stort 
i Japan på medeltiden. En del 
av skålarna var inte särskilt 
högt värderade i Kina, men 

blev det i ö-riket. 
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»Att göra något så långt från 
krig och kamp som möjligt«

Douglas Luhanko berättar om sina lapptäcken.  
Text Liv Blomberg  Foto Sara Mac Key
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bakstycket gjorde jag av 
gamla grötbyxor från svenska 
armén. Jag hade några från 1940- 
talet som var i uttjänt skick och 
tänkte att då får de leva vidare  
i ett täcke. 

Jag tror de kallas grötbyxor för 
att man hade dem när man åt gröt 
på regementet. Och för att de har 
färgen av gröt. Kanske. 

På baksidan är kviltmönstret tyd-
ligt, det är sömmen som går rakt ige-
nom alla lager och är både dekora-
tiv och sammanhållande. Jag tänkte 
först kvilta på maskin, bara raka 
sömmar. Men när jag kom så långt 
ville jag ändå handkvilta. Det är så 
det ska vara. 

Först la jag ihop fram- och bak-
stycket med ekologisk bomullsvadd 
emellan. Sen satte jag små stygn 
med en röd tråd för att hålla ihop 
det, stygn som jag senare skulle ta 
bort, och så satte jag igång att sy 
med vit bomullstråd och fingerborg. 
Täcket är så tjockt att man bara kan 
göra ett stygn i taget. Handkvilt-
ningen adderar en härlig bullighet.  

Täcket blev 215 x 180 centime-
ter och nu har jag det hemma på 
sängen. 

 
det som driver mig  är själva 
idén. Jag gjorde ett täcke till efter 
det här stora. Där var min tanke att 
ta tillvara tre gamla, amerikanska 
bombarjackor som jag hade och 
göra något som var så långt från 
krig och kamp som möjligt. Kon-
trasten mellan att vara en jacka på 
en bombpilot och att vara ett lapp-
täcke kändes härlig på något sätt. 
Jag ville utforska det. 

Jag driver en  butik  
i Stockholm där vi säljer 
kläder. Ofta kommer 
folk in och vill ha sin 
byxor upplagda och det 
blir en del tygklipp över. 
Jag började samla på 
spillet och bestämde mig 
för att göra ett lapp-

täcke. Grundprincipen var att det 
bara skulle bestå av bitar som jag 
plockat upp från golvet här inne.

Jag har snöat in lite på lapptäck-
en. Man kan se dem som konstverk 
men också som bruksföremål. Du 
kan hänga ditt täcke på väggen men 
även ha det på sängen. Och fryser 
du kan du ha det på dig. 

 
själva mönstret utgår från 
rektanglar, cirka tjugo centimeter 
breda. De största är tolv centimeter 
höga och de minsta är två centime-
ter. Täcket skulle kännas oregelbun-
det men samtidigt ha något slags 
mönster i grunden.

Jag använde en lång stållinjal och 
en rullsax och klippte till bitarna 
och la dem i högar på bordet i fal-
lande ordning från största till mins-
ta. Sedan tog jag en lapp ur högen 
och en ur nästa och sydde ihop till 
långa bårder. Från den största lap-
pen till den minsta och sedan skala-
de jag upp igen. Så det blev som en 
vågrörelse. I mitten av täcket ser du 
själva grundmönstret som jag ut-
gick ifrån. 

Jag gjorde en bård i taget och sat-
te ihop dem efter vad jag tyckte såg 
bra ut. Det blev gripbart.  Att se hel-
heten växa fram var väldigt härligt, 
tycker jag.  

»Jag tror de kallas grötbyxor för att man hade dem när man åt gröt
på regementet. Och för att de har färgen av gröt. Kanske.«

Det roligaste med projektet var 
att jag inte ville tillföra något annat 
material. Täcket är gjort enbart av 
de tre jackorna plus lite ny tråd. De 
är helt i nylon och det är väldigt 
olikt mig att jobba i det materialet.

Jackorna har en orange innersida 
och en grön utsida. Tanken var att 
om du som pilot hamnade i en nöd-
situation skulle du vända jackan ut 
och in så att du blev synlig och lätt-
are kunde hittas. Jag gillade det där, 
och gjorde lapptäcket på samma 
sätt. Insidan fick vara orange och 
utsidan grön. Men för att det skulle 
bli lite roligt ville jag ha en orange 
bit på ovansidan. Därför bygger 
täcket på det klassiska lapptäcks-
mönstret Log cabin. Det är så fint 
beskrivet hur centerbiten som man 
utgår ifrån, representerar skorste-
nen som ska sprida värme i stugan 
precis som lapptäcket ska göra. Det 
passade bra att den biten var just 
orange och spred lite glöd till det här 
täcket. 

Det tre jackorna räckte till ett lite 
mindre täcke.  Om man är riktigt 
modig kan man ha det som någon 
form av cape eller ha det över axlar-
na. Jag provade att sova under det 
men det glider av. 

 
projektmässigt handlade det 
om att förvandla något militärt till 
något fredligt. Men det funkar bra 
att sitta på ute i skogen när jag 
plockar svamp till exempel. Nylonet 
är lite vattenavvisande och det får 
plats precis tre personer i rad för en 
fika. Sedan är det bara att skaka av 
och rulla ihop det när man går 
vidare.«

SÅ GJORDE JAG
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på bordet framför  sticker-
skan Lotta Blom ligger en hög med 
provlappar. Slätstickade, mossticka-
de, randiga och enfärgade. Några är 
gjorda i grövre ullgarn, andra i tun-
nare. Ett par är stadigt hopfiltade, 
andra lätt valkade eller obehandlade, 
som nystickade. Hon pekar ut mot 
den grönmålade hallen. 

– Det hette slängkofta när jag var 
barn. En sådan som hängde innan-
för dörren hos alla och som man 
bara drog på sig när man skulle ut  
i trädgården eller snabbt i väg 
någonstans.

Den rollen spelar gärna fleecetrö-
jor idag, de ofta billiga vardagsplag-
gen med en mjukt, ruggad yta, gjor-
da av hundra procent polyester. 
Ursprungsmaterial: olja.

På en krok innanför ytterdörren 
dinglar plagget som Lotta Blom talar 
om. Den är grå, slätstickad och höft-
lång med en liten, tyginfodrad krage. 
Men i hennes fall är koftan av ull.

– Jag ville göra ett användbart 
och hållbart vardagsplagg som inte 
var av plast, men som ändå var 
varmt, vindtåligt och smidigt och 
som man inte blir elektrisk i håret av 
att använda, ler hon och kallar plag-
get för »ullfleece«. 

Av alla koftor som Lotta Blom 
gjort vid det här laget – och det är 
många eftersom hon stickat sedan 
barnsben och numera arbetar heltid 
med garner och stickning – är det 
just den här anspråkslösa, slätstick-
ade och enfärgade som hon kallar 
för sitt skötebarn. 

– Jag ville skapa ett alternativ till 
syntetfleecen. Och jag ville att den 
skulle kunna bäras av alla, från 
minsta unge till största gubbe och att 
stickbeskrivningen skulle kunna föl-
jas av så många som möjligt utan att 
vara knuten till ett specifikt garn.

Enda villkoret för framgång, 
påpekar hon, är att materialet är av 
obehandlad ull, och gärna av lite 
grövre fibrer.

Koftornas 
kamp

Den som stickar och valkar sin ylletröja  
kan få ett vindtätt plagg av lokala naturfibrer.  

Men gör det koftan mer miljövänlig  
än den ludna vardagsfleecen i polyester?
Text Malin Vessby  Foto Fredrik Jalhed

Urkoftan. Lotta Blom har 
stickat, valkat och burit 

den i åratal.
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hon beskriver vant  vägen  
till färdig kofta. 

För att få plagget så där eftertrak-
tansvärt vindtätt men samtidigt 
mjukt och luddigt, är stickningen 
valkad. När hon skulle skapa sin 
stickbeskrivning var utmaningarna 
därmed två: Formen måste anpas-
sas för att krympa och hon måste till 
fullo behärska konsten att valka. 

Det tog ett par månaders research 
innan hon kände sig säker.

Eftersom stickade maskor krym-
per mest på höjden, förklarar Lotta 
Blom, bör den som vill ha en höft-
lång tröja sticka ett plagg som går 
ner en bit över rumpan, och ärmar-
na bör före valkningen täcka finger-
topparna. På bredden däremot 
behöver inga större anpassningar 
göras, eftersom den inte krymper 
lika mycket där.  

– Du stickar med samma stickor 
som vanligt eller möjligen ett halvt 
nummer grövre, förklarar hon och 
lägger till att hon inte förordar lösa 
stora maskor, eftersom det ger ett 
mer stabbigt än smidigt slutresultat.  

Provlapparna på bordet har bland 
annat med valkningsundersökningen 
att göra. Lotta Blom ville ha trygga, 
beprövade råd att ge till sina kunder. 

– Satsa på degspadsvärme, säger 
hon idag. 

Runt trettio, fyrtio minuter i ett 
varligt tvättprogram på 40 grader 
brukar ge den kvalitet som hon själv 
vill åt. Lättvalkad, smidig och varm 
med känslan av stickat bevarad. Plag-
get får dela plats med något annat i 
tvättrumman, ett par handdukar till 
exempel, med uppgift att buffa och 
knuffa koftan under tvätten.

– När det är klart är koftan mju-
kare än ursprungsgarnet var. 

Den som hellre vill göra en jacka 
än tröja, med en stummare, stadiga-
re och kompaktare kvalitet, kan öka 
tiden i maskinen säger hon och höjer 
samtidigt ett varningens finger.

– Tänk på att all ull reagerar olika, 

så testa dig fram. Ta ut, sträck, prova. 
Kör lite till om du vill krympa mer.

Hon lyfter trotjänaren från kroken 
i hallen. Det är lite kyligt nu och hon 
ska bara iväg en kortis till affären.

men hur står sig ull mot plas-
tig fleece? Lena Marie Jensen lyfter 
på luren hemma i Alingsås. Sedan 
2010 hör hon till avdelningen för 
Smart Textiles på Science Park vid 
textilhögskolan i Borås, där hon 
bland annat jobbar med att stötta 

textilindustrin i dess hållbarhetsar-
bete. Till grund för det jobbet ligger 
delvis ett regeringsuppdrag som går 
ut på att den svenska textil- och 
modeindustrin ska ha minimerat sin 
miljöpåverkan till år 2030. 

Nyligen var hon också talare på 
en konferens om den svenska ullen 
och hon skakar lätt på huvudet inför 
frågan om fleece kontra ull. Hon 
kan faktiskt inte rakt av utnämna 
en god fiber – och en ond.  

– Det är aldrig så enkelt som man 

Innan koftan valkades 
var den, och ärmarna, 

längre. Stickaren måste 
ta höjd för krympning.

»Jag ville skapa ett alternativ till syntetfleecen.  
Och jag ville att den skulle bäras av alla,  

från minsta unge till största gubbe.«
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tror, svarar hon och tar koldioxidut-
släpp som exempel. Ser man till oli-
ka fibersorter, förklarar hon, är det 
ofta större skillnad inom olika fiber-
slag än mellan helt skilda. I ullens 
fall spelar det exempelvis roll hur 
fåren har haft det, hur de bott, var 
de betat, vad de fått för slags mat…

Hon gör en kort paus.
– När man verkligen sätter sig ner 

och räknar på hållbarheten och koldi-
oxidutsläppen blir till exempel ull från 
köttfår mer hållbar än den som kom-
mer från rena ullfår, eftersom man i 
köttfårsfallet tar vara på hela djuret. 

I beräkningarna måste man dess-
utom alltid ta i beaktande hur ullfi-
bern bearbetats och förädlats under 
resan mot garn och plagg – hur 
klippning, kardning, tvättning, 
spinning, färgning och slutligen 
stickning eller vävning och eventu-
ell sömnad gått till. Och var energin 
kommer från, exempelvis om det är 
fossila källor, vilka kemikalier som 
använts och hur mycket vatten som 
gått åt vid tvätt.

– Vi måste skruva i varje enskild 
process när vi vill göra tillverkningen 
mer hållbar, säger hon och lägger till 
att livscykelanalyser med syfte att 
mäta miljöpåverkan visat att den 
elanvändning som är kopplad till ett 
plagg hör till de största miljöbovarna. 

Att ullplagg knappt behöver tvät-
tas när de väl landat hos en använ-
dare, utan att det räcker med att 
hänga ut dem på vädring och ta bort 
fläckar punktvis, lägger hon snarare 
på trevlighetskontot än på miljö-
vänlighetsditot, trots att mängden 
tvättar av ett ullplagg nästan alltid 
understiger dem som över tid 
behövs för en fleece. 

– Bara tre procent av den klimat-
påverkan som kopplas till kläder 
brukar beräknas komma från 
användarnas tvättar, säger hon. Det 
är hur produkten framställs, själva 
tillverkningen, som är den största 
boven. Men vill du tänka på miljön 
är bland det viktigaste att använda 
dina plagg länge. Ta en polyester-
fleece till exempel. Om du använder 

den i 20 år blir din klimatpåverkan 
inte jättestor. Om du slänger din 
ylletröja efter en säsong, spelar det 
ingen roll att det är förnyelsebart 
naturmaterial. Lång aktiv livslängd 
är det som gäller, säger hon och 
kommer in på polyesterns fördelar. 

Till dem hör att materialet både 
är billigt och slitstarkt. Tillverk-
ningen kräver bara lite vatten och 
färgningen sker inte nödvändigtvis  
i en våt process. Vattenförbrukning 
är en parameter att ta med när mil-
jöproblematik ska ringas in.

Samtidigt har materialet en mörk 
baksida. Råoljan som det är gjort av 
är inte en förnyelsebar fossil råvara. 
En fleece i polyester släpper också 
ifrån sig fibrer vid varje tvätt, och det 
är plastmaterial som inte bryts ner 
när det kommer ut i naturen, istället 
fördelas det till finare och finare 
plastbitar. Vid en undersökning som 
gjordes 2015 visade sig en nyköpt 
fleecetröja tappa hela en halv pro-
cent av sin vikt under de fyra första 
tvättarna, och dagens vattenrenings-

– När valkningen  
är klar är koftan  

mjukare än 
ursprungsgarnet  

var, säger  
Lotta Blom. 
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verk klarar inte av att filtrera bort de 
allra minsta partiklarna. I förläng-
ningen hamnar de i form av mikro-
plaster i våra vattendrag och med 
tiden vandrar de uppåt i näringsked-
jan. Musslor tolkar plasten som mat 
och människor äter musslorna, för 
att förklara det enkelt. 

Att polyester är ett material som 
knappt suger åt sig fukt brukar ham-
na på dess pluskonto, inte minst i 
sportklädessammanhang, men även 
det är ett skäl till att dra öronen åt sig 
när det handlar om just miljöskador. 
Det har visat sig att hydrofoba plas-
ter, när de hamnar i våra vattendrag, 
istället för att dra vatten till sig attra-
herar miljögifter och läkemedelsres-
ter. När plasterna tar sig uppåt i 
näringskedjan, gör alltså även olika 
gifter det. Här skiljer sig ullen från 
polyestern, eftersom natur- och 
regenatfibrer, som gillar vatten, inte 
blir bärare av gifter utifrån.

Lena Marie Jensen tänker efter 
lite. Den som vill leva miljövänligt, 
påpekar hon, ska också eftersträva 

cirkulära produktionskedjor. Ullen  
i en tröja ska helst inte ha tjänat ut 
för att plagget anses ha gjort det.

– Kläder kan uppgraderas och bli 
något annat, redesignas. Att ersätta 
ett nyköp med second hand är också 
bra. Sedan, efter ett långt aktivt liv, 
bör plaggen återvinnas. 

Som exempel på återvinning 
beskriver hon hur en ylletröja kan 
rivas ner och bli till nytt garn, eller 
få ett andra liv som väggisolering 
eller ljudabsorbent.

Till 2024 har Sverige åtagit sig 
att införa producentansvar på textil-
produktion, i likhet med det produ-
centansvar för återvinning av plast- 
och metallförpackningar som redan 
idag är etablerat. EU ska ha det-
samma till 2025.

– Hur det ska gå till vet man inte 
än, men målen är satta, konstaterar 
Lena Marie Jensen lite krasst. 

I dagsläget finns exempelvis 
knappt några ullrivar i Sverige.

– Framöver måste alla processer 
optimeras ur ett hållbarhetsper-

spektiv. Vattenrening, kemikalier, 
återanvändande, återvinning. Hela 
varvet runt. 

Men eftersom all produktion krä-
ver resurser, är givetvis en måttlig 
konsumtion det bästa rådet. Och att 
varje plagg används så länge det 
bara går. Lena Marie Jensen låter 
glad på rösten. 

– Här har ullen potential, säger hon.
– Ylleplagg används ofta riktigt 

länge, det är en känsla som jag har. 
Vi är rädda om dem, vårdar dem 
och bär dem under lång tid. Det är 
som om vi förstår dess värde. 

vi är tillbaka  hos Lotta Blom i 
Romelanda utanför Göteborg. Hon 
har burit sin grå, valkade ylletröja 
så gott som dagligen sen den blev 
klar för fem år sedan. Ingen annan 
kofta har hon älskat så mycket. 
Armbågarna är numera stoppade 
med understygn och tyginfodringen 
i kragen är förnyad, annars är den 
sig lik. Den kommer hänga med 
länge än.

»Det hette slängkofta när jag var barn. 
En sådan som hängde innanför dörren 
hos alla och som man drog på sig när 
man skulle snabbt i väg någonstans.«

Lotta Blom,  
alias Tant Kofta, 

stickar i Romelanda.
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Varför har du gjort en servis som du 
dekorerat med invasiva växter? 

Det var till en utställning på 
Växjö konsthall i våras, kallad Con-
versation piece, en titel som syftar 
på föremål som startar samtal. 

Inspirationskällan var 1700-tals-
servisen Flora Danica, extremernas 
extrem i servissammanhang, gjord i 
hela 1800 delar. Otroligt påkostad! 
Initiativet kom från den dåvarande 
kronprins Fredrik av Danmark. 
Servisen skulle manifestera makt 
och nationalism, bland annat genom 
att alla delar är dekorerade med 
växter från den danska floran. 

Jag började tänka på hur jag skul-
le kunna tolka Flora Danica idag och 
vilka växter som i så fall skulle kun-
na symbolisera vår tid, här och nu. 
Invasiva arter, kom jag fram till.  
Och sedan kallade jag servisen Flora 
Invasiva. Med växter på tallriken 
kanske användarna blir nyfikna och 
vill veta mer, tänkte jag. Och målti-
den är en bra plats för samtal.

 
Varför vill du att vi pratar om inva-
siva arter?

För att kunskap är viktig om man 
vill åstadkomma förändring. De här 
arterna kommer inte härifrån från 
början, utan utifrån. När de etable-
rar sig hos oss konkurrerar de 
snabbt ut växter och djur som hör 
till vårt inhemska ekosystem och 
utgör en fara för den biologiska 
mångfalden.  

Antagligen är blomsterlupin det 
exempel som flest känner till. Den 
växer ju gärna på banvallar och 
vägrenar, på platser där många av 
våra gamla och idag hotade örter 
trivs, dagens ängar skulle man kun-
na säga. Men lupinen tar över och 
konkurrerar ut resten. 

Och det finns ju många, många 
fler exempel. På en promenad igår 
såg jag jättebalsamin vid en hus-
vägg. Den togs till Sverige av bland 
andra biodlare som såg den starka 
doften som attraktiv för honungs-
bin. Jättebalsamin sprider sig 
extremsnabbt och tränger ut befint-
lig växtlighet. Fröna kan sprätta i 
väg fem meter och den blir mans-
hög, så den skuggar allt annat… 

Eller ta parkslide, med en växt-
kraft så stark att den tränger igenom 
rör och byggnader. I England har 
mäklare gett upp om att sälja fastig-
heter där den lever, eftersom den tar 
över. Ja, vi behöver helt enkelt prata 
om förändringarna i ekosystemet 
och vad vi kan göra åt dem.

 
Men också produktionen av keramik 
belastar ju planeten. Hur tänker du 
kring att dina dekorer är gjorda med 
koboltoxid, ett giftigt grundämne, 
och brända i en ugn som drar enormt 
mycket el? 

Jag tänker att all slags tillverk-
ning tar resurser och att det gäller 
att vara djupt medveten om det. 
Men jag tror samtidigt att vi måste 
tala mer om skalor. Om storskalig-
het kontra småskalighet.

En gång bad jag olika människor 
att ta med sig varsitt föremål av 
keramik. Det visade sig att flera av 
dem var osäkra på om det var gips, 
betong, glas eller lera som de kom 
med… Jag tror att det är viktigt att 
känna till material och produktions-
metoder om man vill åstadkomma 
förändring i den fysiska omvärlden. 
Den som tillverkar i liten skala från 
ax till limpa får den förståelsen. Och 
jag tror att det är viktigt att fler än 
en ansiktslös industri har kunskap 
om sakerna som vi omger oss med. 

Kobolt är ett giftigt grundämne 
med bakgrund i smutsig gruvindu-
stri. Idag används det i gigantiska 
mängder bland annat till elbilars 
batterier och mobiltelefoner. Små-
skaliga keramiker använder i sam-
manhanget extremt lite. Jag tror 
dessutom att det finns en poäng i sig 
med handgjorda, lokaltillverkade 
föremål. Min erfarenhet är att det är 
större chans att en handgjord mugg 
sparas och används länge, än att en 
mugg som upplevs massproducerad 
och som saknar ett ansikte bakom 
gör det. Det småskaligt skapade är 
något annat än slit och släng. Hur 
ofta hittar du till exempel handgjort 
på loppis?

Men, ja, det är verkligen en  
komplex fråga. All produktion  
tar resurser! 

 
Kan också serviser vara invasiva?

Ja. Ikeas niokronorsmuggar är ett 
bra exempel på det. De billiga mug-
garna finns överallt utan att någon 
reflekterar över dem. Att en mugg 
kan kosta så lite är fullkomligt orim-
ligt, men för att förstå det måste 
man vara insatt i hur keramik kom-
mer till. Tänk vilka kopiösa mäng-
der som måste ha producerats för 
att varje mugg ska generera vinst. 
Ja, invasionen pågår! En väg till att 
motverka den kan, återigen, vara 
att öka medvetenheten om material 
och produktion.

Jag har kavlat och tummat den 
här servisen i stengods och porslin. 
Det ska inte råda någon tvekan om 
att den är handgjord. Jag vill väcka 
nyfikenhet på hur den uppkommit – 
och kanske få igång ett samtal.

Text Malin Vessby   
Foto Anna Hållams

HEJ KERAMIKER ANNA-KARIN ARVIDSSON!
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Anna-Karin Arvidsson 
har dekorerat en ser-

vis med invasiva växter. 
Mårdhunden på bordet 

har hon också gjort. Även 
den är en invasiv art.



36 Hemslöjd 5 · 2021

smeden jokum lind jensen 
sitter i parken bakom smedjan.

– Redan när jag började smida på 
1990-talet tyckte jag det var job-
bigt med stenkolet, och att folk i 
verkstadsmiljö var så ointresserade 
av miljöfrågan. Dessutom har jag 
hittills aldrig jobbat i en smedja där 
utsugen helt och hållet lyckas leda 
bort röken. När jag smitt i en koläs-

sja några dagar får jag alltid en spe-
ciell, otäck hosta, som att det finns 
något i halsen som inte riktigt kan 
komma ut.

Han är en av en handfull smeder 
på konst- och hantverkskollektivet 
Not Quite i Fengersfors, Dalsland. 
Här nyttjas bland annat fördelarna 
av att dela på dyra maskiner och för 
några år sedan köptes en induktions-

ässja. Ässjan är den härd där sme-
ders metaller hettas upp inför bear-
betningen. Den här drivs av el, ryker 
inte och är väldigt precis i var och 
hur den värmer. Som en induktions-
häll i köket, fast det blir varmare.  

– Om du ska stå och smida varje 
dag är det onekligen skönt att slippa 
stenkolsässjan. Visst kan det finnas 
moment då man saknar den, men de 

Smida snällt
Stenkol, träkol eller induktion. Det finns många val att göra i smedjan  

för den som vill jobba klimatsmart. 
Text Jonatan Malm Foto Martin Gustavsson



37 Hemslöjd 5 · 2021

»Vad gäller just  
smeder, är stenkol idag 

det dominerande bränslet 
på landets ässjor, och  
en professionell yrkes-
man gör lätt av med  

ett ton årligen.« 

Induktionsapparaten består av  
en vattenkyld kopparspiral vars 

elektriska magnetism snabbt  
hettar upp järnet. Till vänster: 
Smeden Jokum Lind Jensen.

är betydligt färre än man först kan tro, 
säger Jokum Lind Jensen som nyligen 
avslutat en forskningsperiod på Hant-
verkslaboratoriet i Mariestad.

Där arbetade han med 1700-tals-
uttryck inom arkitekturen och 
använde induktionsässja till det all-
ra mesta. Han ser heller ingen mot-
sättning i att välja dagens redskap 
till dåtidens uttryck.

– Om vällning är det centrala, 
eller om man verkligen vill återska-
pa smide från 1700- eller 1800-tal, 
är induktion inte det bästa valet. 
Men det är i sanningens namn inte 
stenkol heller. I så fall är det ju en 
träkolsässja som gäller!

var och en som följt med i sam-
talen om klimatet har hört om sten-
kolen. När det fossila bränslet 
bränns, bildas koldioxid. När bryt-
ningen sker, i enorma brott, frigörs 
metangas. Röken innehåller dessut-

om svaveldioxid, kvicksilver och 
kväveoxider – ingen hälsokost för 
folk och ekosystem.

Givetvis är de stora användarna 
de största bovarna, men hur ska 
man tänka som småskalig?

Vad gäller just smeder, är stenkol 
idag det dominerande bränslet på 
landets ässjor, och en professionell 
yrkesman gör lätt av med ett ton 
årligen. Det ger ett utsläpp av 2,4 
ton koldioxid.

Men det finns som sagt alternativ.

i  smedjan  i Dalsland är Jokum 
Lind Jensen glad över att ha kunnat 
minska sitt koldioxidutsläpp och att 
ha gjort sitt arbete mindre hälso-
vådligt, men mer kan göras. I den 
förstudie om miljövänligt smide 
som han och Not Quitekollegan 
Karl Hallberg skrivit, ingår även 
solceller på brukets tak samt tankar 
på att göra egen biogas att omvand-
la till biogasol – till gasbrännarna.

I en egen verkstad, granne med 
Not Quites lokaler, väljer också sme-
den och konstnären Jessica Fleet-
wood induktion. Feministsmeden 
kallar hon sig. Eftersom hon bland 
annat arbetar med Paracraft och 
människor med alla upptänkliga 
funktionsvariationer har hon behövt 
tillgänglighetsanpassa sin verksam-
het. Och med ens blev smedjan också 
snällare mot miljön.

– Jag förstår faktiskt inte hur jag 
klarade mig före induktionsässjan. 
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Det är en sådan fördel att man hela 
tiden ser var det blir varmt, och när 
jag håller kurser sparar snabbheten 
i uppvärmningen dyrbar tid för 
kursdeltagarna. Den gör det också 
lättare att ta vara på två timmar i 
slutet av dagen. Du tänder ju inte 
upp med kol om du inte vet att du 
har tid att stå och smida sen, konsta-
terar hon.

trettio mil  därifrån i Lima  
i Västerdalarna, föredrar smeden 
Mattias Helje istället träkol, som 
med dagens definitioner räknas som 
ett biobränsle. Han har grunnat 
mycket över vad han lägger på 
ässjan – och på vad hans föregång-
are använde. 

– Det är väl bara en tidsfråga innan 
det blir svårt att få tag på stenkol. De 
stora kolkraftverken kommer säkert 
få tillstånd att bränna kol ett tag till, 
men ofta är det ju små förbrukare, 

som smeder, som får sluta med något 
först. Och det vore ju egentligen bra, 
det behövs en knuff för att gå tillbaka 
till träkolsmide, säger Mattias Helje 
och beskriver energikällan stenkol 
som en parentes, den kom ju först 
med industrialismen.

– Men här i landet har vi ju smitt 
allt från ankare och städ till yxor 
och liar i 4000 år. Jag tror på att 
lära hantverk i djupet av traditio-
nen, då kan vi modernisera utan  

att förlora väsentligheter på vägen.
Efter att ha smitt med träkol i 

många år vet han att han får lika 
mycket gjort, eller mer, per kilo trä-
kol som med stenkol. Efter att ha 
producerat åtskilliga tusen spikar, 
liar, yxor och andra eggverktyg, tra-
ditionellt byggnadssmide och vin-
ställ till stugägarna i Sälenfjällen 
vet han också att det inte finns något 
som han inte kan smida med vär-
men från träkol. Hemligheten är 
kanske luften. I ladan har han 
säkert trettio gamla blåsbälgar,  
som skvallrar om intresset för att  
gå till botten med smidets traditio-
nella förutsättningar.

– Du kan inte döma ut träkolet 
om du inte testat en ässja som är 
optimerad för just det. När en bälg 
blåser in luft från sidan får du en 
stor luftmängd med jämnt tryck,  
det ger den optimala träkolsfyren. 
Fläktarna i moderna ässjor vispar 

»Här i landet har vi ju 
smitt allt från ankare 

och städ till yxor och liar 
i 4000 år. Jag tror på att 
lära hantverk i djupet av 

traditionen, då kan vi mo-
dernisera utan att förlora 
väsentligheter på vägen.«

För att personer med 
ostadiga händer ska 

slippa bränna sig när de 
smider, skyddar Jessica 
Fleetwood induktions-

spiralen med en strumpa 
av värmetåligt material.
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runt luften och blåser sönder trä-
kolen och värmen.

Han berättar om de gamla sme-
der i trakterna som han en gång lär-
de sig av. De smidde alla med träkol. 
En av dem mindes till och med hur 
hans morfar gjort liggmilor för att 
skapa sig sitt kol, den sorts mila som 
redan Linné ansett ålderdomlig men 
som passade bra för småskaliga 
smeder. Kunskapen om milorna är 
viktig för Mattias Helje, men han  
är också nyfiken på den nya teknik 
som på engelska kallas charcoal 
retort, en mer raffinerad variant av 
kolmila, som hittills mest använts 
för att skapa biokol. Idén är att den 
gengas som bildas vid reducerad 
förbränning inte bara släpps ut i 
vädret utan återförs som energikälla 
och driver kolningen.

Mattias Helje menar att träkol 
från alla träslag är användbar, men 
att somlig är enklare att knacka sön-

der till rätt storlek. Han ser framför 
sig ett system där gallringsskog, 
kvistar och toppar med ett annars 
lågt värde kan bli lokalproducerat 
kol till smeder.

– För min del är det inte induk-
tion som är framtiden, inte gasoläss-
jor heller. Gasol är ju rent i närmil-
jön, men även den utvinningen är  
ju fossil. Jag kan nog inte se en mera 
hållbar och närproducerad energi 
än träkol. Dessutom en väldigt 
enkel och driftsäker teknik.

Sedan ska man inte glömma att 
också andra saker ofta är dåliga i 
smedjan, påpekar han.

– Borax, som används som fluss-
medel vid vällning, är giftigt. Härd-
oljan är giftig. Stenkolet är giftigt. 
Men till allt det där finns fina alter-
nativ nära tillhands. Nämligen 
kvartssand från en badstrand, vat-
ten och träkol. Smide kan faktiskt 
bli ganska miljövänligt.

vi är tillbaka  i Dalsland igen. 
Smeden Karl Hallberg, han med 
förstudien om en miljövänlig smed-
ja, är adjunkt i metall på HDK vid 
Steneby i Dals Långed. I den rollen 
är frågan om energiförbrukning vid 
metallgestaltningar ständigt närva-
rande. I en årlig kurs med studenter-
na står livscykelanalyser i centrum, 
och då tittar de så brett som möjligt 
för att kunna förutse exempelvis ett 
smidesräckes miljöbelastning under 
hela sin tillblivelse och livslängd, 
inklusive potential för återvinning.  
I högskolans supermoderna verk-
stad finns många typer av ässjor, 
bland annat öppna, gasoldrivna 
som med hjälp av glödande kera-
miska kulor fungerar ungefär som 
en kolässja. Nyligen har de beställt 
biogasol för att med tiden fasa ut 
den fossila gasolen och på så sätt 
också komma ännu närmre ett  
klimatneutralt smide.

Den röda lådan är en gasolässja. Den kan 
drivas av biogasol, även om sådan ännu är 

knölig att få tag på.
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men det räcker  inte. Smidet 
har mer att brottas med.

Själva råvaran. 
Stålindustrin är Sveriges i sär-

klass största källa till fossila växt-
husgaser. SSABs masugnar i Luleå 
och Oxelösund släpper årligen ut 
runt fem miljoner ton koldioxid,  
det vill säga elva procent av landets 
totala utsläpp. Många väntar nu på 
att framtidens inplanerade fossilfria 
masugnar ska bli verklighet, där 
koks ska ersättas med vätgas. Men 
den nya tekniken kommer kräva 
runt femton terawattimmar el, vil-
ket motsvarar cirka tio procent av 
Sveriges totala elanvändning år 
2020.

Så om det verkligen blir »grönt« 
stål visar sig först när planerna för 
elens ursprung klarnar.

Men hur ska då smederna förhål-
la sig till materialet? 

Återbruk kanske?

Mattias Helje påpekar att smeder 
i stora delar av världen med själv-
klarhet och väldigt bra resultat 
använder gamla bilfjädrar och 
annat skrot. Det gör han också gär-
na själv. Som exempel nämner han 
att allt härdbart stål i en bil duger 

till vilket eggverktyg som helst.
Järn går också att utvinna ur 

malm i bäckar och myrar. Sådan  
var metoden i forntiden och i Heljes 
Västerdalarna fram till slutet av 
1800-talet. Inte så konkurrens-
kraftigt kanske, men det är skönt  
att tänka på att järn inte förutsätter 
gruvdrift.

karl hallberg får sista ordet:
– För att mina studenter inte ska 

känna sig helt hämmade brukar 
jag betona att de ska lära sig av 
den sparsamhet och skicklighet 
som kännetecknade gamla tiders 
smeder. Den som är snabb och gör 
alla moment på effektivast vis, 
sparar energi oavsett ässja. Och 
den som smider så nära slutresul-
tatet som möjligt, i stället för att 
slipa bort material, använder ju 
allt järn istället för att skapa 
slipdamm.

»Många väntar nu  
på att framtidens in- 

planerade fossilfria mas-
ugnar ska bli verklighet. 
Men den nya tekniken 
kommer kräva runt  

femton terawattimmar 
el, vilket motsvarar  
cirka tio procent av  
Sveriges totala el- 

användning år 2020.«

Jokum Lind Jensen 
smider en »skroll«, 

ett urgammalt form-
element med enorm 

betydelse för  
gamla tiders deko-

rativa smide.
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KRÖNIKAN TOVE FOLKESSON

Vindflöjelns gnisslande sång
jag tröstlöst söka stöd hos de som 
gått före. Minns att jag frågade mor-
mor en gång om de inte brukade sit-
ta samlade som i Lönneberga om 
vinterkvällarna, tälja räfspinnar av 
syren och sticka koftor i allmoge-
mönster, men mormor kunde inte 
minnas det.

– Jag har för mig att vi spelade 
kort, sa hon. Om vem som skulle ta 
disken.

Och jag skrattade.

det är en  av de varma, nästan 
exotiska kvällarna. Gräsmatta som 
är grön och kortklippt, omgiven av 
djungelliknande grönska, några 
skruttiga äppelträd och månadsro-
sen som blommar ilsket. Pion, 
rabarber, schersminen som domine-
rar, våt doft av något heligt. Ni vet, 
juni. 

Mitt i gräsmattan är en strimma 
bränd till gult hö. 

– Varför är det torrt just där? frå-
gar jag.

– Det är Astrids grusgång.
Om man tittar noga ser man kalk-

stensflisorna under gruset och de 
torra stråna. På mammas släktgård 
har jag tillbringat timmar och åter 
timmar med att lyssna till mormors 
ord om dem som levt här. Jag minns 
kusinerna som drog till fastlandet 
för att sälja vetet och kom hem med 
en cirkusbjörn som de köpt för alla 
pengarna. Och Anton som speldjä-
vulen for i, han förlorade gården för 
att arbeta sig tillbaka på ren och 
vansinnig revanschlust, Karl som 
byggde upp och Konrad som rev 
ned, morfar som hellre gick på jakt, 
mormor som solade på verandan  
i smyg medan alla andra hackade 
betor. Hur min släkt överlevt alla 
missår och dråpslag vet jag inte, 
men gården står upprätt.

Jag hör deras röster och ser deras 
ansikten.

och nu är jag  och min fru inbe-
gripna i det obönhörligt praktiska 
arbetet med att bygga ett eget hus 
och hem. När jag förtvivlar bland 
ogräs och murbruk – med pianofing-
rar och författarnerver – försöker 

– Vi har aldrig varit särskilt arbet-
samma av oss.

Men jag börjar misstänka att det 
finns mer. I salen sitter svartvita 
porträtt av gårdens innevånare 
genom tre sekel. Mormors mor  
Astrid är en kvinna i lockig frisyr, 
med enkel ljus klänning och inga 
smycken. Nu när de flesta är borta 
dyker hon upp allt oftare. 

– Det där är Astrids månadsros, 
kan min morbror säga en junikväll 
om en av de där knalliga. Det är  
Astrid som sytt spädbarnsskjortorna 
jag hittar när jag letar efter bebisklä-
der här. Det är förstås Astrids maffiga 
broderier i de röda tunga draperierna 
i salen, hennes saftkrukor. Och nu, 
grusgången som leder till hennes 
trädgårdsland. Där det passar att sit-
ta en sommarkväll, slå efter myggor 
och diskutera något man läst, histori-
er man hört. Trädgårdsland har inte 
funnits här på länge. Men i tomrum-
met efter min älskade mormors ord 
stiger andra röster, till synes anony-
ma. Det sinnliga som handens arbete 
lämnar efter sig. Yxhuggen i bjälkar-
na vi hittar på logen och tar till inner-
taket, stygnen i dukarna vi fått, som 
husmödrars hieroglyfer, handslaget 
tegel och stentrappans symmetriska 
skönhet. Kanske är det så här de 
andra människornas liv nu ska berät-
tas för mig. De som inte gjorde väsen 
av sig medan de levde, men lämnade 
omsorgens varma efterklang i hål-
söm, grusgång, och handsmidda 
vindflöjelns gnisslande, enkla sång.

 
tove folkesson  är författare.  
Hennes senaste roman Den stora  
kyrkan kom ut i september i år.
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»Minns att jag frågade 
mormor en gång om de inte 
brukade sitta samlade som 
i Lönneberga om vinter-

kvällarna, tälja räfspinnar 
av syren och sticka koftor  

i allmogemönster.
– Jag har för mig att vi 
spelade kort, sa hon.« 
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förra året bestämde sig Sarah 
Eriksson för att utmana sitt köpbe-
teende. När nyårsraketerna spraka-
de mot himlen avlade hon ett nyårs-
löfte:

– Det var att inte handla några 
kläder alls. Istället skulle jag sy nya 
eller ändra om gamla om jag ville 
förnya min garderob. Utgångspunk-
ten var att jag blivit allt mer medve-
ten om kläders inverkan på miljön, 
säger hon.

Faktum är att människans ur-
gamla behov av att skyla, skydda 
och uttrycka sig genom kläder idag 
utgör ett hot mot planeten. Enligt 
FN:s klimatpanel, IPCC, kan värl-
dens textilproduktion stå för så 
mycket som 10 procent av de globa-
la utsläppen av växthusgaser. Fram-
ställningen av kläder och tyger för-
brukar hisnande 79 biljoner liter 
vatten och ger upphov till 92 miljo-
ner ton avfall. Per år.

Sarah Eriksson som till vardags 
jobbar på Hemslöjdens riksförbund 
och har ett stort modeintresse kän-
ner till siffrorna och lät dem påver-
ka henne. Hemma i lägenheten i 
norra Stockholm öppnar hon dörren 

till syrummet. Loppisfyndade tyger 
ligger prydligt hopvikta, en prov-
docka står i hörnet och framme vid 
fönstret tronar en retrosnygg Singer 
symaskin från 1980-talet. Katten 
Gandalf tittar misstänksamt på från 
en säker plats under sängen.  

– Jag gillar roliga och lite egna 
plagg. Min stil är inspirerad av 
80-talet med axelvaddar och detal-
jer som sticker ut, säger Sarah och 
plockar fram sina köpstoppsalster; 
flera kaftaner, några jackor och en 
tunika.  

– Det har ju varit inne med kaf-
tanplagg ett tag nu och jag såg en 
jättesnygg hos Rodebjer som kosta-
de flera tusen. För dyrt tyckte jag, 
och tänkte att då får jag väl sy en 
själv, säger hon och visar upp en  
i grönrandigt, vävt bomullstyg  
med 1970-talsvibbar.  

Hon gjorde den genom att vika 
tyget, klippa hål för huvudet, klippa 
upp framsidan och sy igen sidorna. 
Färdigt!

– Formen är stor och kvadratisk 
med enklast möjliga snitt. Den faller 
väldigt fint trots att modellen är så 
enkel, säger Sarah och snurrar runt  

i rummet så att kaftanen svänger. 
Hon broderade också några slingor 
vid halslinningen och ner över fram-
sidan. 

– Först var det för att dölja några 
små hål men sedan fortsatte jag på 
fler ställen, jag ville öva på franska 
knutar. Det var väldigt kul!

Hon visar fler alster; ett lucianatt-
linne som pimpats med knypplade 
spetsar, och en vit midjekort blus. 
Den är gjord av en duk. 

– Jag har en hög med dukar som 
ska bli till plagg vid tillfälle. Den här 
skulle man kunna sy in i ryggen på 
en skjorta till exempel, funderar hon 
och håller upp en skir, broderad 
löpare. 

i  en annan del av Stockholm 
svarar Johanna Leymann i telefo-
nen och ger sin syn på vad vi behö-
ver göra för att bryta modets nega-
tiva inverkan på klimat och miljö. 
Hon är författare och föreläsare 
inom hållbart mode och entrepre-
nörskap. 

 – Grundproblematiken är att vi 
producerar för mycket nytt. Med för 
mycket resurser. Och använder gre-

KLOCKAN KLÄMTAR 
FÖR MODET

Upp till 10 procent av världens klimatavtryck orsakas av textilindustrin.  
Nu talar allt fler om tekniska innovationer, återbruk, lagstiftning och köpstopp. 

Men kan modet verkligen bli hållbart?
Text Liv Blomberg  Foto Ylva Sundgren
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–  Jag köpte vadmal och sydde en  
klassisk 1980-talsdräkt med kort kjol 
och jacka och sen broderade jag loss 
med påsöm, säger Sarah Eriksson.
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»Begreppet mode har blivit kidnappat av konsumtionskulturen.  
Vi sätter likhetstecken mellan klädintresse och shopping.«

jerna för kort, vilket ger upphov till 
alldeles för mycket avfall.  Vi måste 
tänka helt nytt och faktiskt skriva 
om mycket av det vi tar för själv-
klart i dag, säger hon och förklarar 
vad det betyder i praktiken.

–  Det innebär att minimera pro-
duktionen och förlänga livslängden 
på det som redan finns. 

Forskning visar att en t-shirt i 
genomsnitt används 30 gånger inn-
an den kasseras. Om den i stället 
användes dubbelt så många gånger 
skulle det dröja dubbelt så länge 
innan en ny t-shirt behövde produ-
ceras. Åtminstone i teorin. 

Studier visar nämligen att vi 
svenskar gärna ger bort till secon-
handbutiker men köper få plagg 
begagnat. I genomsnitt köper vi näs-
tan 14 kilo nya kläder och hemtexti-
lier om året. Av dem slänger vi hälf-
ten och ger bort 3,8 kilo till återvin-
ning eller välgörenhet. Vi ersätter 
alltså inte inköp av nyproducerat 
med begagnat. 

– Det är en norm som vi behöver 
omvärdera, säger Johanna Ley-
mann.

– Vi har lärt oss att det är fint att 
skänka till secondhand. Nu måste  
vi lära oss att det är fint att köpa 
second hand. 

Det finns fler normer och synsätt 
som behöver omformuleras menar 
hon. 

– Begreppet mode har blivit kid-
nappat av konsumtionskulturen.  
Vi sätter likhetstecken mellan kläd-
intresse och shopping, säger Johan-
na Leymann. 

– Men om vi backar tillbaka till 
kärnan så handlar ju mode, kläder 
och textil om kreativitet.

just det som  Sarah Eriksson 
bestämde sig för att utforska förra 
året. Hon menar att en av erfarenhe-
terna är att det går att experimentera 
och sy utan att ha några egentliga för-
kunskaper. I alla fall om man väljer 
enkla snitt och inte är rädd att testa. 
Hon funderar på om det var så svårt – 
egentligen – att förändra ett beteende. 

– Jag höll mitt löfte ganska hyfsat. 
Pandemin gjorde det kanske lättare. 
Jag satt ju hemma hela tiden och 
gick inte i affärer på grund av res-
triktionerna. 

– Men jag köpte faktiskt tre plagg 
som jag inte kunde motstå, säger 
hon och ler halvt skuldmedvetet och 
utvecklar vad året med köpstopp 
gett för insikter. 

– Jag ville bryta med mitt konsu-
mentbeteende. Det blir lätt att jag 
okynneshandlar. Det känns bra i 
stunden men leder sällan till långva-
rig lycka. Men när man syr själv och 
gör om gamla textilier kan man vara 
lite mer dekadent och svulstig. Jag 
behövde inte lägga band på min lust 
att ha mycket kläder, säger hon och 
kommer med ett tips till den som 
lätt samlar textil på hög. 

–Jag brukar lägga kläder i karan-
tän i källaren i ett år eller mer. Sedan 
går jag ner och vittjar med jämna 
mellanrum och då hittar jag alltid 
saker som jag inte gillade när jag la 
undan dem men som känns jätte-
roliga nu, säger hon och skrattar åt 
hur vi människor fungerar. Att vi 
måste lura oss själva för att inte fal-
la in i konsumtion när vi egentligen 
kanske mest längtar efter förnyelse.

– Jag har alltid gillat mode och 
haft en stor garderob. Under året 
med inköpsstopp kände jag att jag 

ändå kunde hålla på med kläder 
utan att få dåligt samvete.

är det dåligt  samvete vi borde 
ha? Kommer mode och klädintresse 
bli skambelagt på samma sätt som 
onödigt flygande? 

Den utvecklingen värjer sig San-
dra Roos emot. Hon är doktor i miljö-
systemanalys och har forskat i flera år 
om hållbarhet i textila produktions-
processer. Idag jobbar hon som håll-
barhetschef på klädkedjan Kappahl.

– Mitt skräckscenario är ju att vi 
alla går klädda i likadana, grå over-
aller i framtiden. Om åttio år kom-
mer vi vara 11 miljarder människor 
på planeten och alla kommer behö-
va kläder. Så varje plaggs klimatpå-
verkan måste minska, säger hon och 
tillägger med ett skevt leende: 

– Tiotusenkronorsfrågan är bara 
hur.

åttio procent av ett plaggs  
klimatpåverkan sker i produktions-
fasen. Det är i den delen av våra klä-
ders livscykel som mycket behöver 
förändras. Det är också där som 
modeföretagen kan påverka mest.  

– Vi måste sluta använda fossila 
bränslen. Och då menar jag i form av 
energi – inte material som polyester 
eller nylon. Det jag pratar om är kol, 
naturgas och olja som ju är det som 
försörjer det textila produktionsledet 
med energi, el, värme och tryckluft. 

Sandra Roos lyfter fram det 
svenska initiativet Stica, Swedish 
Textile Initiative for Climate Action, 
en sammanslutning av nordiska 
klädvarumärken. Tanken är att  
om branschen går samman kan den 
ställa större krav på hållbara pro-
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Blusar av gamla dukar. 
Kaftanen som Sarah 
har på sig är sydd av 
en duk i damast som 
hon broderat på med 

bomullstråd. 
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duktionsmetoder. Hon förklarar hur 
det kan se ut för ett företag som 
Kappahl som är stort i Sverige men 
litet i ett globalt perspektiv. 

– Om vi är stora på en syfabrik 
har vi kanske tio procent av den 
fabrikens produktion. Den i sin tur 
köper tyg från ett antal leverantörer 
som färgar i färgerier där vi kanske 
bara utgör 0,1 procent av omsätt-
ningen. Tillsammans med andra 
kan vi alltså nå ut bättre till våra 
leverantörer och säga att »hela den 
nordiska textilindustrin ställer krav 
på att följa Parisavtalet«, säger San-
dra Roos och menar att klädföreta-
gen kommer att tvingas in i en mer 
hållbar riktning framöver.  

– EU tar ju fram en ny textilstrate-
gi nu. Från att textilbranschen varit 
närmast oreglerad kommer en mängd 
lagstiftning och krav – både vad gäller 
mänskliga rättigheter och miljöpåver-
kan, säger hon och låter hoppfull.

att minska utsläpp av koldiox-
id, vatten och kemikalier genom 
krav och lagstiftning är en nödvän-
dig utveckling. Men den förändrar 
inte det som Jenny Leymann kallar 
grundproblematiken, att vi produ-
cerar och köper för mycket. Att vi 
hela tiden vill ha mer och nytt. Bor-
de vi sträva efter att få bort fenomen 
som trender och fast fashion? 

Sandra Roos skakar på huvudet 
och ser tveksam ut.

– Kläder och mode är ju en kul-
turform som ska respekteras precis 
som andra kulturyttringar. Jag vet 
inte om man ska eftersträva att ta 
bort trender helt.  

Istället lyfter hon fram möjlighe-
ten att göra tekniska anpassningar 
efter hur ett plagg är tänkt att använ-
das och genom det minska resursan-
vändningen i produktionsfasen. 

– Många plagg konstrueras ju för 
en lång livslängd, fast vi vet att de 
används ett mycket kort tag, säger 
Sandra och tar exemplet med den 

unga, coola killen som vill ha en 
trendigt kritvit t-shirt. 

– Man brukar prata om crisp 
white. Men alla vet att en t-shirt 
bara är crisp white fem gånger, 
säger hon och menar att det finns 
två vägar att gå:  

– Antingen kan man uppfostra kil-
len och få honom att tänka om. Eller 
så kan man konstruera en sådan vit 
t-shirt som bara har tio procent av 
den vanliga miljöpåverkan. 

Det skulle kunna ske genom att 
tröjan får en non woven-kvalitet  
i stället för stickad kvalitet, vilket 
skulle minska energi- och vattenför-
brukningen. T-shirten skulle kunna 
färgas in vid lägre temperaturer som 
kräver mindre energi. Den skulle 
visserligen inte vara helt färgbestän-
dig, men tanken med tröjan var ju 
aldrig att den skulle användas sär-
skilt länge. 

– Det är två skolor. Uppfostrings-
delen är ett spår, att ändra männis-
kors beteende. Det andra handlar 
om att acceptera att folk använder 
plagg på olika sätt och konstruera 
dem för användningstillfället.  Det 
tror jag att vi kommer göra i fram-
tiden. 

men resursförbrukningen 
i produktionsfasen är bara ett av 
modebranschens problem. I slut-
ändan finns miljontals ton avfall, 
mängder av outnyttjade kläder, 
tyger och spillbitar. 

En som tagit fasta på just det är 
designern och mönsterkonstruktö-
ren Birgitta Helmersson. Tillsam-
mans med sin man Sam driver hon 
en butik i Malmö med kläder under 
egna märken. 

I den ljusa lokalen hänger luftiga 
byxor, skjortor och klänningar som 
Birgitta och Sam syr upp av begag-
nade tyger men även linne och 
nyproducerad ekologisk bomull. 
Allt spillmaterial används. Större 
bitar blir till nytt tyg i lappteknik 

och mindre bitar blir stoppning eller 
applikationer. 

Men storsäljaren är inte kläderna 
utan de mönster som Birgitta Hel-
mersson ritar enligt principen zero 
waste. Den innebär att alla delar till 
ett plagg ritas så att de passar in 
exakt på tyget och inte en enda  
centimeter spill uppstår. 

– Jag jobbade tidigare för ett litet 
modemärke i Melbourne i Austra-
lien. Det ansågs hållbart i jämförelse 
med större märken och jag fick upp-
leva hela produktionskedjan. Men 
det var så mycket spill! berättar  
Birgitta som ritat mönster utifrån 
zero waste-principen i snart tio år 
och länge velat jobba mot större 
företag och få dem att anpassa sin 
design för att skapa mindre spill. 
Men hittills har intresset från bran-
schen varit svalt.

– Det finns företag som jobbar 
med spillfria kollektioner i små upp-
lagor, men inte i större skala. Oftast 
vill de inte ens prata om sitt spill. 
Stora aktörer har inte bara tygspill 
från produktionen utan också 
mängder av överflödiga lager med 
kläder som inte sålts. De bränns 
bara eller slängs, säger Birgitta och 
skakar på huvudet åt dilemmat 
mode och hållbarhet. Ekvationen 
går inte ihop.  

– Jag har kämpat länge med tan-
karna kring hållbarhet och mode. 
Även om jag jobbar hållbart och 
småskaligt så tillverkar jag produk-
ter och bidrar till att det blir mer 
saker i världen, säger hon och ser sig 
om i butiken bland de handsydda 
plaggen. Hon säger krasst att lös-
ningen på modebranschens problem 
inte ligger i att jobba med zero was-
te, ekologisk bomull eller återbruk. 

– Problemet är affärsmodellen 
med ständig konsumtion som hela 
branschen bygger på. Vi behöver 
alla kläder, felet är den här känslan 
som skapas i oss; att vi hela tiden 
behöver mer grejer.  
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»Under året med inköpsstopp kände jag 
att jag ändå kunde hålla på med kläder 

utan att få dåligt samvete.«

 • 
– Först var det för att 
dölja några små hål 
men sedan fortsatte 
jag på fler ställen, jag 

ville öva på franska 
knutar. Det var väldigt 

kul, säger  
Sarah Eriksson.

Blus av en duk som 
redan före sömnaden 

hade färdiga broderier 
och hålsöm.
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den klargula  råghalmen 
påminner om spaghetti, men med en 
viktig skillnad. Den är ihålig. Eija 
Koski plockar fram en lång nål och 
lite merceriserad bomullstråd, sedan 
sätter hon i gång. Omsorgsfullt kör 
hon nålen rakt igenom ett strå råg-
halm och knyter ihop till en triangel 
tillsammans med ytterligare två 
strån. Det ska bli en halmkrona, eller 
en himmeli som det heter på finska.

Eija Koski är världens enda him-
melist på heltid och bor i en liten by 
strax utanför Vasa i västra Finland. 
För inte så länge sedan huserade kor 
här inne, men nu är den gamla fäbo-
den förvandlad till något helt annat. 
Hon lämnar sitt påbörjade arbete 
på det stora träbordet och går före 
en trappa upp. Takhöjden visar sig 
vara enorm. Gigantiska kronor är 
upphängda i varsin skör tråd och 
börjar sväva i vinddraget så fort vi 
kliver in. Ljuset strilar in genom ett 
enda stort fönster och lyser som 
strålkastare på halmkronorna. Det 
är så storslaget i all sin enkelhet att 
det fullkomligen tar andan ur en.

– Himmelin är så lätt att den bör-
jar röra på sig så fort du andas. Var-
je gång den rör sig förändras geome-
trin, den lever sitt eget liv. Jag kan 
sitta och titta nästan hur länge som 
helst, säger Eija Koski.

att hon blev himmelist var allt 
annat än självklart. Hon är ekonom 
i botten, men har alltid ägnat sig åt 
handarbete på fritiden. När hon 
träffade sin make Kari Koski för 
drygt 20 år sedan lämnade hon sta-
den och flyttade ut på landet. Han 
var ekologisk spannmålsbonde och 
odlade råg, havre och korn. Själv 
tyckte hon att sädesslagen var vack-
ra och när hon fick nys om en him-
melikurs anmälde hon sig direkt. 
Hon fick lära sig att göra halmkro-
nor, men också att ta egen halm och 
torka den på rätt sätt.

Det visade sig att hon hade fallen-
het för hantverket. Matematik var 
ett favoritämne i skolan och som 
himmelist krävs både miniräknare 
och linjal. Varje strå måste vara på 
millimetern exakt lika långa för att 
få till rätt proportioner. Minsta lilla 
misstag och hela skapelsen kommer 
att upplevas som skev. Hon var 
dessutom både noggrann och till-
räckligt försiktig för att den sköra 
halmen inte skulle gå sönder.

Hon gick ytterligare en kurs och så 

ännu en. Sedan frågade kursledaren, 
som var till åren, om Eija Koski ville 
ta över hennes arbete. Så blev det.

– Jag trodde aldrig att jag skulle 
lämna min karriär och min akade-
miska utbildning och bli hantverka-
re på heltid, men jag älskar det, 
säger hon.

det tar eija koski  ett år att 
göra en himmeli. Då räknar hon 
från sådden i augusti, till skörden 
kring midsommar nästan ett år 
senare och därefter själva skapan-
det. Råvaran skördas fortfarande 
från åkern bredvid huset. Rågen 
klipps av för hand med en helt van-
lig sax när den fortfarande är grön, 
och torkas sedan i små buketter i 
solen tills den blir alldeles klargul.

– Det brukar vara mitt jobb att 
skörda och vända på buketterna så 
att alla får lika mycket sol. Råg är 
det bästa sädesslaget eftersom strå-
na blir så höga, nästan två meter 
långa. Vete får en mindre gul färg 
och materialet blir dessutom sköra-
re, säger Kari Koski.

Miljö och hållbarhet är grunden  
i allt de gör. Hantverket lämnar så 
gott som inga klimatavtryck alls. 
Sköts himmelin rätt kan den hålla  
i generationer. Samtidigt anses strå-
et som en restprodukt. Det är bara 

EN LITEN BIT 
AV HIMLEN

Att tillverka en himmeli kräver bara halm och bomullstråd.  
Eija Koski har kämpat i 20 års tid för att göra halmkronor exklusiva.  

Hon är på väg att lyckas.
Text Anna Liljemalm Foto Linn Bergbrant

»Himmeli är ett av få  
finska ord som blivit  

universellt, i gott sällskap 
med sisu och sauna.«
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Eija Koski minns fort-
farande första gången 

hon såg en himmeli.  
Det var en jul på mos-

terns bondgård och hon 
var tio år gammal. Den 
hängde över ett bord 

och hon kunde inte slita 
blicken från den. 

Idag har Eija Koski  
skrivit tre böcker om 
halmslöjd, som över-

satts till fem olika språk.
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tråden i regel varit tjockare.
– Jag har fått lära mig av min 

mästare att tråden ska vara helt 
osynlig. Det är halmen och rummet 
som ska tala.

Himmeli är ett av få finska ord 
som blivit universellt, i gott sällskap 
med sisu och sauna. På tyska bety-
der himmeli liten himmel, vilket 
Eija Koski tycker passar ganska 
bra. Hon ser halmkronan som en 
liten bit av himlen.

 I
bland föredrar 
hon att göra riktigt 
stora verk. Ibland gör 
hon så pyttesmå att de 
blir till örhängen eller 
halsband. Hennes hit-
tills största krona var 
2,5 meter hög och 
ställdes ut i Japan. Det 

finska hantverket har faktiskt blivit 
extra populärt bland just japaner. 

Allt började med en utställning 
på ett stort galleri i centrala Tokyo. 
De ville ha 60 himmelis av olika 
slag. Förberedelserna tog tre år och 
Kari Koski ansvarade sedan för att 
försiktigt packa varenda himmeli i 
hårda lådor, med mängder av silkes-
papper runt om. 

– Fraktbolaget kom och hämtade 
alla lådor och vi andades ut, men 
efter två dagar fick vi höra att mina 
himmelis hade plockats bort från 
flyget. Eftersom det var naturmate-
rial kunde det finnas insekter däri 
så det behövde utredas, säger Eija 
Koski. 

Det tog två veckor. Lådorna 
anlände till galleriet precis i tid till 
vernissagen och vid det laget hade 
hon redan bestämt sig. Transporten 
var så dyr och så krånglig. Hon hop-
pades på att sälja så många himme-
lis som möjligt, men om hon inte hit-
tade några köpare skulle hon bara 
skänka bort dem.

– När vi hade hängt upp alla i gal-
leriet sa chefen att han gärna skulle 

själva axet som bonden kan sälja 
som mat och tjäna pengar på. Eija 
Koski tillverkar alltså vackra kro-
nor av material som näst intill be-
traktas som skräp.

Ibland experimenterar hon med 
nya material som plast, metall och 
papper formade som rör, men hon 
återvänder ständigt till den klimat-
smarta råghalmen. Halmkronorna 
väger dessutom så lite att de tende-
rar att bli mest levande av alla.

tillbaka en  trappa ner fortsät-
ter Eija Koski på sin påbörjade him-
meli. Hon gör ytterligare en trekant 
och så ännu en. Steg för steg bygger 
hon en oktaeder. Det är en figur med 
åtta liksidiga trianglar, precis som 
en dubbelsidig pyramid.

– Allt som behövs är råg och tråd, 
men om man repeterar mönstret till-
räckligt många gånger så kommer 
geometrin att börja tala. Harmonin 
och de rätta proportionerna är jätte-
viktiga, säger hon. 

Grekiska filosofer, med Platon  
i spetsen, lär ha hyllat skönheten i 
matematiken och i geometrin. Nog 
var han något på spåren. Ögat har 
en tendens att uppleva det symme-
triska som vilsamt. Faktum är att 
matematiklärare och arkitekter ten-
derar att vara överrepresenterade 
på hennes kurser.

Himmeli är ett gammalt tradi- 
tionellt finskt hantverk, ofta för-
knippat med julen. Förr dansade 
man runt halmkronan på julafton. 
När julgranen så småningom intro-
ducerades var den liten och hängde 
upp och ner i taken – precis som 
himmelin.

Då som nu har halmkronan också 
varit en symbol för lycka. Ju större 
himmeli, desto större skördelycka 
för bonden. Det finns flera likheter 
med de svenska halmkronorna, som 
ofta kallas för oro. Skillnaden är att 
de svenska i regel, traditionellt sett, 
innehållit fler inslag av färg och att 

vilja köpa allihop. Jag tänkte »nu 
dör jag«. Det var som i en film.

Sedan dess har Eija Koski haft 
både kurser och utställningar runt 
om i världen. Fortfarande tycks 
intresset som allra störst i just 
Japan. På den senaste kursen hade 
många flugit långt, kors och tvärs 
över hela landet för att delta.

– När jag frågade om någon hade 
gjort himmelis förut räckte 29 av  
30 upp handen, säger hon.

eija koskis sinne  för ordning 
och reda känns nästan lite japanskt. 
I sobert färgade askar ligger stor-
lekssorterad råghalm. Tjockare 
halmbitar ligger för sig och tunnare 
för sig. Vissa bitar är inte så mycket 
längre än tandpetare. Hon arbetar 
varje dag, inklusive julafton och 
midsommarafton.

– Det går inte riktigt att prata om 
matematisk skönhet här i Finland 
utan att folk tycker att man är lite 
knäpp, men i Japan går det! De för-
står precis.

Under pandemin har både Kari 
och Eija Koski börjat studera 
japanska. En timme varje vecka får 
de privat språkundervisning via 
Zoom. Hon ordnar också himmeli-
kurser lokalt, och slås ofta av skill-
naden. Japaner är försiktiga och har 
stor respekt för både materialet och 
hantverket. Nästan inget går sön-
der. Finländarna tenderar att vara 
mer hårdhänta.

I Finland ses himmelis fortfaran-
de som ett budgethantverk som vem 
som helst kan ägna sig åt. Samtidigt 
upplever hon att den internationella 
uppmärksamheten har gett resultat. 
Även konstsamlare och arkitekter 
har börjat köpa hennes verk. Sakta 
börjar halmkronorna anses lite 
exklusiva, även på hemmaplan.

– Men det har tagit lång tid!  
Och någon stor finsk utställning  
har jag fortfarande inte haft, så vi 
får väl se.
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Rågen skördas på det ekologiska 
fältet utanför huset. Några få kva-

dratmeter är mer än tillräckligt 
för Eija Koskis årsförbrukning.
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TILL  SAKEN

SVARVAT,  
SMITT OCH SYTT

Annso Grahn är hemslöjds- 
konsulent i Väster- 

norrland. Hon valde slöjd  
från sina hemtrakter!

Foto Anders Qwarnström

TÄLJ EN ÄLG
Älgarna har Ulf Palo skurit i lind, de köps direkt av honom. Tjuren är 

dyrast, 700 kr, kon 600 kr och kalven 400 kr. Vindflöjeln har Ulrika Strids-
berg på Smedjan i Säter smitt. Nya formges efter beställarens önskemål. 

Pris 5500 kr. Skålarna i traven är skärsvarvade av Jakob Baumann.  
Den profilerade i björk kostar 600 kr, skålen i rönn 470 kr, den lilla i björk 

300 kr och den minsta – av manchurisk valnöt – 160 kr.



53 Hemslöjd 5 · 2021 53 

TILL SAKEN

KONTAKTUPPGIFTER 
Aili Maria Sivsdotter,  

070-235 76 44, ailimaria@vildrenen.se
Jakob Baumann,  

076-822 61 48, info@jakob-baumann.se
Linda Lasson,  

070-399 70 99, lassonlinda@gmail.com
Magnus Sundelin,  

073 -182 66 52, sloydmagnus@hotmail.com
Ulf Palo,  

070-691 75 39, paloeva@hotmail.com
Ulrika Stridsberg,  

Smedjan i Säter, 073-025 33 81, u.stridsberg@gmail.comSm

SY EN VY  
Magnus Sundelin har täljt slevar  

i björk och dekorerat med karvsnitt och 
linoljefärg. Pris 600 kr/st. Väskan i 

vegetabiliskt garvat renskinn, kläde  
och tenntråd är sydd och broderad 

av Aili Maria Sivsdotter.  
Kostar 1500 kr. Skålen med målad 
karvsnittsdekor står Jakob Bau-

mann bakom, 2200 kr, och brodösen 
Linda Lasson har med sitt inramade 

broderi på armeringsduk, »Burned 
land«, gestaltat hur norrländsk natur 

misshandlas genom gruvdrift och 
skogsskövling. 12 500 kr. 
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– det är det här som ska bli 
mitt hus!

Disa Kohlström klättrar runt i det 
som ser ut som skelettet till en kate-
dral i miniformat. Här ska det stå, 
hennes drömmars hus. Skrotpalat-
set. Som en korsning mellan Pett-
sons torp och Pippis villa ska det bli 
när det är klart. Men dit är det ett 
tag kvar.

– Först strulade dräneringen. Det 

var några veckor med väldigt myck-
et jobb och väldigt lite resultat. Och 
en hel del bryta ihop. Men nu har vi 
fått ordning på det, fått ner mark-
skruvar och fått upp stommen i en 
överraskande fart, säger hon och 
fortsätter visa runt på det som en 
gång var en fotbollsplan utanför en 
av Uddebos stora textilfabriker.

Det var kring textilindustrin som 
det mesta kretsade i den lilla väst-

götska orten förr. Men när fabriker-
na stängde ner under 1980- och 
90-talet tömdes byn så småningom 
både på samhällsservice och männ-
iskor. 

Fram till för några år sedan. Steg 
för steg fylldes de gamla fabrikerna 
av nya slags verksamheter. Det bör-
jade arrangeras musikfestivaler och 
kulturhappenings och samodling – 
och fler och fler började flytta in i 

SÄTTA BO!
Sverige behöver tiotusentals nya bostäder de närmaste åren.  

Men byggbranschen orsakar enorma utsläpp av växthusgaser. Hemslöjd  
spanar in alternativa sätt att skaffa tak över huvudet.

Text Rasmus Panagiotis Columbus  Foto Fredrik Jalhed

– När man slöjdar önskar man sig 
ibland tre armar, men klarar sig oftast 

med två. När man bygger hus krävs 
det fler, säger Disa Kohlström. Katrin 

Lysvret kånkar i bakgrunden.
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»Jag ska också ha sol-
paneler när mitt hus är 
klart. Och så ska jag 
bygga det med tjocka 

väggar, så att man inte 
behöver värma upp det 

så mycket.«

det som tidigare var en utdöende 
bruksort.

– Efterhand har de gamla villor 
som stått tomma tagit slut. Allt fler 
människor ville flytta hit. Så vi 
behövde komma på något annat sätt 
att skapa nya bostäder. Och att ska-
pa dem på ett sätt som människor 
har råd med, säger Katrin Lysvret, 
som bygger sitt hus bredvid Disas. 

Efter att Uddebos sista väveri 
stängde ner 2012 togs de 5000 kva-
dratmeter stora lokalerna så små-
ningom över av ett par som ville bo  
i en liten del av den gigantiska gam-
la tegelbyggnaden. Resten har fyllts 
med ateljéer, surdegsbageri, cykel-
verkstad, makerspace och yogastu-
dios. I samband med att detaljpla-
nen för väveriet behövde göras om 
för att anpassas till bostäder slängde 
ägarna med den gamla fotbollspla-
nen i ansökningshandlingarna – och 
fick åtta byggrätter för småhus, 

klassade som fritidshus, tillbaka.
Nu står husen snart där. Något  

är nästan helt klart. Andra är stora 
träskelett som väntar på att kläs 
med ytterpanel. Och vissa har ännu 
bara fått grunden utgrävd, med 
högar av trä under gul skyddsplast 
bredvid.

– Kolla det här huset, säger Disa 
och pekar. Det ska bli runt, men 
taket är festligt fyrkantigt och kon-
kavt!

– Och det är inte bara för att det 

ska vara festligt, han som bygger det 
har tänkt fylla hela taket med solpa-
neler, så vinklarna är utformade för 
att få så mycket solljus som möjligt 
på taket, förklarar Katrin.

De poängterar att det inte är 
någon ekoby de håller på att bygga. 
Social och ekonomisk hållbarhet är 
viktig för alla, men det är upp till 
var och en hur miljövänligt de vill 
bygga. 

Ändå finns miljötänket hos de 
flesta. 

– Jag ska också ha solpaneler när 
mitt hus är klart. Och så ska jag 
bygga det med tjocka väggar, så att 
man inte behöver värma upp det så 
mycket. Sen kommer ju tyvärr 
mycket av virket från de där kal-
hyggena som jag svär över när jag 
kör förbi, men jag ska återbruka 
fönster och panel och inredning så 
långt jag kan, säger Disa. 

– En tjej lite längre bort där ska 

– Man måste räkna med att allt tar ungefär 
fyra gånger så lång tid som man tänkt sig. 
Det är tough love, säger Disa Kohlström.
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bygga sitt hus helt av halmbalar, 
som hon ska täcka med lera. Mitt 
hus är främst av trä men den där 
väggen ska vara av halm och lera, 
säger Katrin och tittar mot utrym-
met mellan det påbörjade växthuset 
som täcker husets framsida och det 
som ska bli inomhus.

– Halmväggen är väldigt tjock och 
tillsammans med den tjocka leran blir 
den en buffertzon mellan växthus och 
bo-del. Väggen kan liksom andas och 
både transportera och hålla mycket 
fukt. Det blir bra för både klimatet i 
växthuset och för att reglera tempera-
turskillnaderna där inne. 

hur vi bor spelar roll när det 
kommer till att rädda planeten. 
Över en femtedel av Sveriges totala 
utsläpp av växthusgaser kommer 
från bygg- och fastighetssektorn. 
Räknar man med importen av bygg-
material blir avtrycket ännu högre. 

Om Sverige ska nå målet att bli kli-
matneutralt 2045 kommer det krä-
vas en hel del omställning längs med 
hela byggkedjan – från produktio-
nen av byggmaterial ända fram till 
att spillet efter ett rivet hus ska tas 
om hand.

Just i byggfasen finns extra myck-
et att vinna, det tyder flera rappor-
ter från Boverket på. Sedan de flesta 
gått över från uppvärmning med 

olja till mer hållbara lösningar är 
det nämligen där, i materialvalen, 
transporterna och sätten att bygga 
som en stor förändring kan ske.

När bygget av ett nytt klimats-
mart flerbostadshus studerades i 
Stockholm 2015 visade det sig att 
själva byggprocessen genererade 
lika stor miljöpåverkan som driften 
av det färdiga huset skulle göra 
under 50 år. 

Regler ska stramas upp. Det fors-
kas på nya material och byggsätt. 
Samtidigt räknar Boverket med att 
det kommer behöva byggas 59 000 
nya bostäder per år de närmsta åren 
om alla som behöver tak över huvu-
det ska ha någonstans att bo.

– om vi ska kunna  efterleva de 
nya klimatlagarna så kommer vi 
inte att bygga lika mycket nytt. Vi 
kommer att jobba mer med befintli-
ga byggnader och strukturer, delade 

»Ska man tillämpa prin-
ciperna som användes 

när huset byggdes så var 
det oftast sparsamhet 

som gällde. I den senaste 
parstugan isolerade vi 

vinden med spån från ett 
hyvleri här i närheten, en 

spillprodukt för dem.«

Fördelen med ödehus  
är att de oftast är  

rätt billiga.
– Men det innebär myck-
et arbete, det måste man 

vara beredd på, säger 
Sven Sillén.

– Samtidigt ger det  
glädje och tillfredsstäl-

lelse att ta hand  
om något som behöver 

vårdas. 
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ytor, grönytor som kolsänkor, mer 
trä och återbrukade material, kon-
staterade Cecilia Holmström, ordfö-
rande i Svenska arkitekters hållbar-
hetsråd, i tidningen Arkitekten i slu-
tet av förra året.

i  sin trädgård  på 1930-tals-
gården i Frändefors, Dalsland, lyf-
ter Sven Sillén luren. Han har länge 
jobbat med återbruk av befintliga 
bostäder och varit en del av det som 
idag kallas ödehusrörelsen, där per-
soner tar hand om, flyttar in i och 
ger nytt liv åt torp och gårdar som 
stått tomma och övergivna länge. 

– Jag tror att det har blivit lite av 
en modegrej. Men en positiv sådan. 
De här husen förtjänar ett bättre 
öde än att stå öde, säger han och 
skrattar till.

För honom började intresset 
redan i tonåren.

– Då tyckte jag att det var spän-

nande med ödehus. Jag åkte runt 
och fotade dem så gott jag kunde. 
Sen läste jag en artikel i en hem-
bygdsbok av en man som hade reno-
verat ett gammalt timmerhus och 
blev så inspirerad, det tilltalade 
verkligen mig!

Hans första ödehusräddning 
blev just ett timmerhus, som han 
plockade ner stock för stock och 
noggrant dokumenterade och 
märkte varenda del. Byggsatsen 
skickades till Arvika där huset 
idag är bebott. 

Sedan dess har han hunnit med 
två hus till parallellt med jobbet 
som fönsterhantverkare. Först en 
stor officersbostad från förra sekel-
skiftet och de senaste 13 åren en 
parstuga från 1835 som står på 
tomten till hans nuvarande gård. 
Förra året blev han klar och sålde 
det till två kompisar som fick bli 
grannar.

i  arkitektkretsar  och bygg-
branschen är cirkulärt tänkande det 
nya svarta. I stället för att riva gam-
la byggnader, frakta bort rivmassor-
na och bygga nytt börjar allt fler 
experimentera med att återanvända 
gammalt byggmaterial till nya 
bostäder, som ett steg mot ett mer 
resurssnålt byggande. 

Sven Sillén har jobbat så länge.
–  Man kan ofta få tag på det man 

behöver från andra gamla hus. För-
delen med att återbruka till exempel 
en takbräda är att de stämmer bra 
ihop utseendemässigt – de är hand-
hyvlade och sponten passar oftast 
fint. Och så är fuktkvoten i träet 
oftast densamma, en gammal stock 
kommer inte att röra sig lika mycket 
som en ny, säger han.

För honom var miljötänket aldrig 
drivande men det har liksom kom-
mit på köpet, konstaterar han. I 
gamla tider tog man vad man hade 
och var sparsam med materialen. 
Målade med »snälla« färger som lin-
oljefärg och äggoljetempera. 

– Ska man tillämpa principerna 
som användes när huset byggdes 
så var det oftast sparsamhet som 
gällde. I den senaste parstugan  
isolerade vi vinden med spån från 
ett hyvleri här i närheten, det var 
ju bara en spillprodukt för dem, 
säger han.

Där närmar sig Sven Sillén en av 
nackdelarna med äldre hus. Upp-
värmningen. Det drar ju mer i 
gamla hus – ska de hållas varma 
krävs helt enkelt mer energi. Räk-
nar man på att runt hälften av Sve-
riges bostäder är äldre än 50 år och 
en fjärdedel är byggda före 1945 är 
det ganska lätt att se att här finns 
utrymme för energibesparingar.

– Ofta är det ganska enkla åtgär-
der som behövs för att förbättra 
husen. Lägger du till ett energiglas 
bakom de gamla handblåsta föns-
terglasen och sätter in nya tätnings-
lister blir det betydligt bättre än  
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innan – samtidigt som man behåller 
uttrycket i huset, säger Sven.

– Och har man möjlighet att isole-
ra ovanpå och under huset förbätt-
ras siffrorna betydligt. I parstugan 
som jag tog hand om, var golvet i 
förstavåningen helt slut, grävlingen 
bodde där. Så vi gjorde om allt och 
det blev en väldig skillnad på värme 
och täthet. Till och med originaldör-
ren, som stått där i 180 år gick att 
rädda med ny karm och nya tät-
ningslister. Det enda stället det nu 
blåser in från är det stora gamla 
nyckelhålet. Men någonstans måste 
de ju ha tilluft också, skrattar han. 

petra eriksson  håller med – 
ofta är det inte supermycket som 
krävs. Till vardags är hon universi-
tetslärare i kulturvård vid Uppsala 
universitet och nyligen disputerade 
hon med en avhandling om hur his-
toriska byggnader kan göras mer 

energieffektiva utan att deras kul-
turvärden går förlorade.

– Om alla skulle göra de små, 
enkla ändringarna skulle vi kanske 
inte nå hela vägen till energispar-
målen, men i alla fall en bra bit på 
vägen. Och det gäller att lyfta blick-
en och börja titta på hela byggnads-
bestånd, inte bara på enskilda hus. 

Problemet, säger hon, är att det 
dels inte finns någon samlad infor-
mation om hur det ser ut i hela lan-
det när det kommer till vilka äldre 
byggnader som finns och vilka vär-
den man måste ta hänsyn till om de 
ska rustas upp. Och dels att mycket 
kunskap har gått förlorad.

– Mycket försvann när man lade 
ner statliga byggforskningsrådet år 
2000. Och även när det kommer till 
bygghantverket, inte bara hur man 
bilar och snickrar utan även förstå-
else för till exempel 1950-talets 
material, är kunskap en bristvara. 

Både hos dem som beställer och de 
som utför hantverket. Visst finns det 
många företag och nätverk som är 
intresserade och jobbar på att öka 
kunskapen, men byggbranschen i 
stort styrs väldigt mycket av vinst-
intressen – då tappar man ibland 
bort den typen av kunskap, säger 
hon. 

tillbaka i  Uddebo så har Disa 
Kohlström börjat såga reglar i vän-
tan på bättre taklagsväder. Hon och 
Katrin Lysvret skojar om att Disa 
kan ta över alla Katrins möbler –  
de kommer inte att behövas när 
Katrins nya, väldigt rena och avska-
lade hus med platsbyggda möbler, 
väl står färdigt.

– Det är det som är så fint med att 
bygga upp det här som en by – man 
är aldrig ensam, varken i medgång 
eller motgång. Fuckar man upp 
något, vilket man gör hela tiden, 



59 Hemslöjd 5 · 2021

lån från en bank som placerar sina 
pengar i alla möjliga ofräscha fon-
der och göder en kapitalism som 
inte alls är bra för klimatet. Och 
för att betala tillbaka lånet skulle 
jag behöva jobba jättemycket – 
och antingen bli utbränd och 
belasta samhället eller börja kon-
sumera en massa saker som jag 
egentligen inte behöver, säger  
Disa Kohlström.

Hon spanar ut över det som ska 
bli Skrotpalatsets kök. Fullt av 
hemgjorda bruksföremål, målning-
ar på väggarna och återbrukade 
möbler ska det bli. Som ett slags 
slöjdmuseum.

– Jag har insett att jag inte kan 
leva i ekorrhjulet. Det är en enormt 
resurskrävande livsstil, både för 
naturen och mig personligen. Här 
kan jag leva utanför det, vara glada-
re och samtidigt belasta planeten 
mindre.

– Innan jag kom hit bodde jag  
i norska Tromsö, där det i princip 
råder marknadshyror. Vill man 
inte köpa en bostad där, måste 
man hyra från privatpersoner och 
det kändes ohållbart i längden att 
betala av random folks huslån 
med min hyra. Och att köpa en 
bostad? Då skulle jag behöva ta 

kan man skratta åt det tillsammans, 
säger Katrin.

– Ja, hade jag försökt mig på det 
här ensam på en skogsplätt hade jag 
blivit helt knäckt. Men när vi byg-
ger tillsammans bygger vi också 
relationen med våra framtida gran-
nar och hjälps åt och delar på allt – 
material, verktyg, infrastruktur och 
kunskap. Jag bara längtar tills en ny 
person kan komma hit och bygga så 
att jag kan ge allt jag lärt mig vida-
re. Det blir ett himla tryggt och fint 
klimat här, säger Disa.

»vi måste omdefiniera vårt sätt 
att leva och konsumera« konstate-
rar FN:s klimatpanel i en rapport 
som läcktes till nyhetsbyrån AFP  
i slutet av juni i år, och som egent-
ligen släpps först i februari 2022. 

Kanske är det precis något sådant 
som småhusbyggarna i Uddebo  
håller på med.

»Hade jag försökt mig på 
det här ensam hade jag 
blivit helt knäckt. Men 
när vi bygger tillsam-
mans bygger vi också 

relationen med framtida 
grannar och hjälps åt 

och delar på allt – mate-
rial, verktyg, infrastruk-

tur och kunskap.«

– Det är fint att bygga en by – man är  
aldrig ensam, varken i medgång eller mot-

gång. Fuckar man upp något, kan man skratta 
åt det tillsammans, säger Katrin Lysvret.
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MASKSTYGN STÄRKER  
STICKAT
När min favoritkofta började bli 
tunnsliten på armbågarna och dess-
utom hade fått fula fläckar bestämde 
jag mig för att slå två flugor i en smäll 
– förstärka armbågarna och dessutom 
täcka över fläcken med ett broderi som 
ser ut som en del av stickningen! 

Tekniken går ut på att man syr stygn 
som ser ut som maskor ovanpå de 
befintliga maskorna i ett stickat plagg. 
För att undvika att lagningen blir för 
tjock använder jag garn som är unge-
fär hälften så tjockt som det garn plag-
get är stickat av, och jag väljer helst 
ett tvåtrådigt garn eftersom garn som 
består av bara en tråd har en tendens 
att slitas av under arbetets gång. 

 
DU BEHÖVER:  
Garn att laga med, tunnare än  
plaggets garn 
Nål med stort öga 
 
Om man inte vill att lagningen ska 
synas så mycket kan man välja ett garn 
i samma färg som plagget. Jag valde 
istället att brodera ett nejlikemönster 
som jag plockat från en Fair Isle-tröja. 
Jag ritade upp motivet för att ha en  
tydlig skiss att utgå ifrån. (Bild 1)

Eftersom min nejlika har en tydlig 
mittpunkt markerade jag var jag ville ha 
mittpunkten på koftan genom att kny-
ta en bit blått garn runt just den mas-
kan. Sedan fäste jag tråden genom 
att sy genom några maskor på ärmens 

insida (Bild 2) och sticka upp nålen i 
den första maskan jag vill »fylla i«. Följ 
maskans bana i en båge uppåt, under 
den ovanvarande (Bild 3) maskan och 
sedan ner igen så att du kan sticka ner 
nålen på samma plats där den kom upp. 
(Bild 4) Stick sedan upp nålen i mas-
kan bredvid. Dra åt precis så mycket att 
broderigarnet lägger sig ovanpå plag-
gets maska, men inte hårdare än så! 
Det är viktigt att vara mjuk på handen 
när man syr maskstygn, för annars fyl-
ler inte stygnen ut ytan de ska täcka.  

 
Jag syr helst mina maskor från höger 
till vänster eller uppifrån och ner. Om 
jag syr från vänster till höger eller ner-
ifrån och upp blir de inte lika snygga, 
och jag kan inte förstå varför men så 
är det!

Jag sydde mitten på nejlikan med 
mörkrött garn och gick över till ett ljus-
rött garn i dess ytterkanter, därpå fyll-
de jag i bakgrunden. Jag fäste trådarna 
under arbetets gång genom att sticka 
nålen genom några maskor på baksi-
dan och sedan klippa av garnänden. 
Inga knutar behövs, det blir bara knö-
ligt! 

 
När du har sytt klart kan du stryka 
över den nya förstärkningen med ett 
strykjärn på låg effekt och med myck-
et ånga. Att lägga en fuktig trasa mel-
lan koftan och strykjärnet garanterar 
att du inte råkar bränna plaggets yta 
eller att strykjärnet lämnar andra fula 
fläckar.

SLÖJDA HEMMA

Rädda koftan med maskstygn
Din lagningshög är en global angelägenhet. Vi köper allt mer kläder  
men använder dem allt mindre. Genom att fördubbla livslängden  
på ett plagg kan dess klimatpåverkan nästan halveras.  
Kerstin Neumüller visar tre bra tekniker. Foto Ellinor Hall

»Om man inte vill  
att lagningen ska

synas så mycket kan 
man välja ett garn
i samma färg som  

plagget.«
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RAKSÖM RÄDDAR JEANSEN
Synliga lagningar i all ära, men de 
passar inte överallt. Jeans går ofta 
sönder i grenen och där vill man kan-
ske inte ha en rolig figur eller ett gra-
fiskt broderi. Det går ganska snabbt 
att återställa ett par jeans från vrak till 
sjöduglighet med en diskret lagning på 
symaskin. (Bild 1)

Jag använder ofta Gütermanns 
sytråd i färg nummer 68, som är gan-
ska gråaktig och diffust mellanblå. Den 
smälter in fint i de flesta jeanstyger. 

ATT VÄLJA LAPP
Att laga jeans med jeanstyg kan tyckas 
logiskt men i själva verket fungerar det 
inte så bra. En sådan lagning blir mer 
än dubbelt så tjock som tyget runtom-
kring, och det kan bli riktigt obekvämt. 
Jag använder bara jeanstyg att laga 
med om det är en stor del av byxans tyg 
som är bortslitet. Men oftast är plagget 
bara tunnslitet med en reva på det tun-
naste stället och då fungerar en tunna-
re lapp av bomullstyg från till exempel 
en kasserad jeansskjorta bäst. 

DU BEHÖVER: 
Symaskin
Sytråd
Lagningslapp
Sax
Textillim

GÖR SÅ HÄR:
Börja med att undersöka skadan. Ofta 

ser det mycket värre ut än det egent-
ligen är! Lägg det skadade området 
på en strykbräda och försök släta ut 
tyget runt revan så mycket som möj-
ligt. Målet är att tyget ska ligga tråd-
rakt trots att det är trasigt! Om man 
vill kan man stryka lite, och om hålet är 
stort tycker jag att det kan vara skönt 
att nåla fast tyget på strykbrädan så 
att det ligger helt still under nästa 
moment. (Bild 2)

Nu kan man se vilken form hålet har, 
och därmed avgöra hur stor lagnings-
lappen ska vara. Jag gör min lapp 
något större än det område som ska 
lagas (hålet + det skadade området 
runtomkring) och fäster den med små, 
små duttar av textillim. Man kan använ-
da knappnålar eller tråckeltråd om man 
hellre vill det, men jag tycker att textil-
lim fungerar allra bäst. 

 
OBS! Limmet är inte en del av lag-
ningen, det är bara till för att fästa lag-
ningslappen innan du syr fast den. För 
mycket lim gör lagningen till en hård 
kaka och i värsta fall läcker limmer ige-
nom tyget och lämnar fula fläckar på 
plaggets framsida. 

När lappen är fastlimmad på plaggets 
insida och limmet har torkat kan du ta 
loss plagget från strykbrädan och vän-
da det så du ser utsidan. Är det mycket 
fnasiga trådar som hänger runt hålet? 
Du kan klippa bort dem men jag tyck-
er att det blir en bättre lagning om man 

SLÖJDA HEMMA

Laga jeans  
på symaskin
Text Kerstin Neumüller  Foto Ellinor Hall

sparar så mycket originalmaterial som 
möjligt så jag brukar ta lite lim på fing-
ret, stryka det bakpå de fransiga kan-
terna och sen trycka fast dem mot  
lagningslappen. 

Nu är du redo att börja sy! Se till att ha 
samma färg på både över- och under-
tråden i symaskinen. Placera arbetet 
så att hålets vänstra kant befinner sig 
vid nålen och sänk ner pressarfoten.  
(Bild 3) 

Nyckeln till att göra en lagning som 
smälter in i tyget är att sy raka rader 
av stygn genom att först sy framåt och 
sedan backa tillbaka över hålet. Se till 
att stygnen täcker hela den yta där  
lagningslappen sitter på baksidan!  
(Bild 4)

Jag brukar lägga mina stygn i lin-
je med tygets trådar, det som kallas 
tygets trådriktning. Man kan också läg-
ga raderna av stygn i linje med tygets 
kypertrand, alltså de diagonala linjerna 
som är så karakteristiska för jeans. 

Täck hela området med stygn genom 
att sy framåt, och sedan och backa med 
symaskinen. Raderna av stygn behö-
ver inte korsa varandra och du behöver 
inte använda någon annan söm än rak-
söm. Det kan vara lockande att använ-
da zick-zack, men försök motstå fres-
telsen! Raksöm räcker gott och väl och 
det smälter in mycket bättre i tygets 
struktur.

På hemsidan har vi lagt 
upp fler klimatsmarta 
slöjda hemma-tips.
Om du är prenumerant 
kan du gå in på den här 
länken så hittar du dem: 
www.hemslojd.se/ 
klimatslojd
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LAGA MED HITOMEZASHI
Ordet sashiko används ofta som ett 
förenklat samlingsbegrepp för en upp-
sättning olika sömnadstekniker med 
ursprung i Japan. Hitomezashi här-
stammar från Yamagata-provinsen och 
är en teknik där mönstret byggs upp 
av flera lager av stygn. Jag har sytt en 
variant av Kaki no hana, ett mönster 
som påminner om persimmonträdets 
blommor. Istället för att sy varje möns-
terform för sig och sedan gå vidare på 
nästa syr jag först alla lodräta stygn 
och sedan alla vågräta.  
 
En grundförutsättning är att alla 
stygn är lika långa (cirka 4 mm) och 
att mellanrummet mellan dem ock-
så är lika långt (alltså 4 mm här med). 
Det kan tyckas strikt men jag tycker att 
den tydliga upprepningen ger mönst-
ret ett lugn och ger själva sömnaden 
en behaglig rytm som i det närmaste är 
meditativ. 

DU BEHÖVER: 
Lagningslapp
Bläckpenna
Linjal 
Tråd att sy med, jag använde två 
trådar av vävgarn i bomull 8/2
Nål
Textillim eller tråckeltråd
Sax

Börja med att titta ordentligt på den 
del av plagget du vill lappa. Är det bara 
ett hål som ska lagas eller är tyget 

tunnslitet runtomkring också? Håll upp 
plagget mot en ljuskälla så ser du om 
det är mer som behöver lagas än du 
först trodde. 

 
Välj en lapp att laga med. Lappen 
kommer att sitta på insidan av plagget 
och bör vara tunnare än plaggets tyg, 
annars kan lagningen bli väldigt tjock 
och hård. Klipp till en lapp som är något 
större än det trasiga området. Om du 
vill kan du zicksacka lappens kanter 
– jag hoppar oftast över det eftersom 
tyget ändå ska fästas med många stygn 
och kanterna inte kommer att synas! 

 
För att kunna sy raka rader av stygn 
som alla är lika långa behöver jag ett 
rutnät att förhålla mig till. Jag ritar upp 
det med bläckpennan på lagningslap-
pens baksida. Rutorna ska vara unge-
fär 4x4 mm stora.

Jag fäster lappen på plaggets insida 
med pyttelite textillim. (Bild 1) 

Det fungerar bra på tjockare plagg 
som jeans, men på en tunn blus är det 
bättre att tråckla fast lappen så att det 
inte blir limfläckar på plaggets utsida. 
Att tråckla är att sy med stora, tillfälli-
ga stygn som tas bort när man är färdig 
med sin sömnad.

 
När lappen är på plats börjar jag sy. 
Det första lagret av stygn syr jag från 
plaggets insida så att jag kan se rutnä-
tet jag ritade upp på lappen! För säker-
hets skull har jag ritat upp det mönster 
jag vill sy på ett skisspapper som jag 

SLÖJDA HEMMA

Lappa hål  
med broderi
Text Kerstin Neumüller Foto Ellinor Hall

har bredvid mig medan jag syr de för-
sta raderna av stygn. (Bild 2) 

Jag börjar med att sy skissens blåa 
stygn i lodräta rader. De alternerar 
position i fem rader, men om du tittar 
noga så ligger den sjätte stygnraden 
jäms med den femte. Här läggs grun-
den för mönstrets rombform! 

Istället för att göra en knut på baksi-
dan fäster jag tråden genom att sy någ-
ra dubbla stygn. Då låser den sig själv 
och ingen knölig knut behövs! 

Det är ganska vanligt att stygnen 
blir mindre på arbetets baksida (I det 
här fallet plaggets utsida) när man syr 
så här. Det gäller att föra nålen så rakt 
som möjligt genom tyget för att undvi-
ka det. (Bild 3)

När alla lodräta stygn är sydda vänder 
jag plagget och syr de vågräta stygnen 
från utsidan. Nu när jag syr stygn som 
förbinder de lodräta stygnen, behö-
ver jag inte rutnätet på baksidan läng-
re! (Bild 4)

När båda lagren är färdigsydda är 
lagningen klar! Den här sortens lag-
ning blir ganska rejäl eftersom det är 
en lapp och två lager av stygn i den. 
Jag sydde med dubbel tråd för att få ett 
fylligt stygn och det fungerade fint på 
mina jeans, men det hade kanske bli-
vit lite väl tjockt om jag hade lagat ett 
tunnare tyg. Då hade jag nog använt en 
enkel tråd istället. (Bild 5)

På hemsidan har vi lagt 
upp fler klimatsmarta 
slöjda hemma-tips.
Om du är prenumerant 
kan du gå in på den här 
länken så hittar du dem: 
www.hemslojd.se/ 
klimatslojd
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I Carstens Nilssons ateljé på gården  
i Hammenhög möter du humor, lekfullhet 
och fantastisk formkänsla i en sagolik kombi-
nation. Hans konsthantverk är i absolut topp-
klass. Detaljrikedomen och skaparglädjen  
i hans speglar är en fröjd för ögat.

Hans pepparkvarn som lånat sitt formspråk 
från klassiska möbeldetaljer är ett måste för 
den som vill förena nytta med skönhet i 
köket.

Har du en egen formidé som du vill för-
verkliga i trä, låt Carsten göra den eller om 
du vill gå en kurs så går det också bra. 
www.carstennilsson.se



25 september 2021 – 28 augusti 2022

KULTUREN I LUND
Tegnérsplatsen 6 i Lund | www.kulturen.com



av  ordavjord.se     0585-241 37 

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

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

och färgad hos oss, minsta mängd 5 kg. 

Tele. 0294 - 300 20   www.addeboull.com     

broderimaterial & handfärgat garn
Ronnebygatan 15, Karlshamn

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

Kvalitetsgarner i naturmaterial
www.garngalleriet.se

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

UTDELNING 17 NOVEMBER 
SAMLINGSFORUM, RIKSANTIKVARIEÄMBETET

BEVARE MIG VÄL
Årets kulturvårdsgärning

2021

VEDSPÄNTAREN STIKKAN

Späntar stickor till 

brasan enkelt 

och säkert.

Svensk-

tillverkad

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



HEMSLÖJDEN I SKÅNE
Landskrona gamla stationshus 
Österleden 10

hemslojdeniskane.se
butik, kurser & utställningar

öppet
tis–fre 11–16

lör 11–15

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

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

HAR DU KOLL PÅ VÅRENS KURSER?HAR DU KOLL PÅ VÅRENS KURSER?



Välkommen till våra 
korta kurser och distans- 

utbildningar 2022! 

Kursprogrammet släpps  
den 1 december

Mer information och anmälan  

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

Slöjd, som i att bestämma över sitt eget liv 

Med koden TIDSKRIFTEN får du boken för 185 kr 
och fri frakt under oktober, via kulturgatanwebshop.se
* ordinarie pris 225 kr + frakt

”en mångfasetterad och inspirerande bok både för den 
etablerat slöjdintresserade, men även för nybörjaren som är 

” Kristina Rydälv Kåreby, BTJ nr 17, 2021



Att konstruera  
ett jag

18 september–21 november Falkenberg

Tio samtida  

modeskapare

www.hyvlar.se/mjölkfärg-och-va
xe

r

Rubank Verktygs AB

www.mark.se/rydalsmuseum

Urmylla
Sandra Magnusson
Rydals museum 24 oktober - 30 januari info@gudrunsullbod      @gudrunsullbod

www.gudrunsullbod.com

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

Waldorfdockor. Vi har kursverksamhet hela året.



Hemslöjd 5 · 202172

Människan har använt korgar i 
många tusen år och de finns på de 
flesta platser på jorden. Också tek-
nikerna för att framställa dem är 
likartade runt om i världen även  
om materialen oftast varit lokala. 
Än i dag använder vi korgar i 
många situationer. På cykeln, i 
tvättstugan, i svampskogen och 
mataffären. Också när vi handlar 
på nätet hamnar våra köp i en vir-
tuell varukorg. Sverige har en rik 
korgtradition men allt färre slöjdare 
behärskar idag hantverket att till-
verka dem. Nu kommer vandrings-
utställningen Älskade korg! till Öst-
erlens museum och stannar året ut. 
Korgar från hela Sverige visas, till-
sammans med alster från lokala 
skånska korgmakare och föremål  
ur museets samlingar. Det blir också 
program med föreläsningar och 
workshops om korgflätning och  
korgens historia. En dag kommer gå 
under rubriken »Visa mig din korg« 
då hemslöjdskonsulenter finns på 
plats för att ge handfasta korgråd. 
Se museets hemsida för mer upp- 
gifter om programmet.
www.simrishamn.se/kultur-och- 
fritid/osterlens-museum

I salongerna på NK:s Franska dam-
skrädderi samlades förr kunglighe-
ter, filmstjärnor, societetslejon och 
yrkeskvinnor för att måttbeställa sin 
garderob efter förlagor från parisiska 
modeskapare. 

Den pärlgrå salongen var Stock-
holms flottaste scen för haute couture 
och Nordens ledande modeateljé 
från sekelskiftet 1900 fram till  
sextiotalet. Här skapades kreationer 
av högsta hantverksklass. 

Utställningen bjuder in till ett 
visuellt möte med den legendariska 
ateljén och människorna som befol-
kade den. Å ena sidan sofistikerade 
kunder, kreatörer och stjärnmanne-
känger i de extravaganta rummen 
som nåddes via en guldhiss. Å andra 
sidan den livliga syateljén med hant-
verksskickliga sömmerskor, dam-
skräddare och brodöser, i full aktivi-
tet bland skyar av chiffong och tyll. 

Ett hundratal plagg visas tillsam-
mans med fotografier, filmer och 
berättelser om NK:s Franska.
www.nordiskamuseet.se

Konstnären och curatorn Aia Jüdes 
är tillbaka med en slöjdinspirerad 
multimedial utställning. För några 
år sen skapade hon Next Level 
Craft som utsågs till årets utställ-
ning 2018 på Textilmuseet. Nu 
bjuds besökarna in i en sagovärld 
som utforskar ny teknik och grän-
serna mellan det taktila och digitala. 
En 50 meter lång filmprojektion 
med 3D-animerade inslag, special-
komponerad musik och en rituell 
slöjdinstallation är inslag i utställ-
ningen som är fritt inspirerad av 
nordisk mytologi och sägnen om 
nornorna – de tre ödesgudinnorna 
Urd, Verdandi och Skuld som sitter 
vid världsträdets fötter och spinner. 
www.textilmuseet.se

Stockholm
Nordens Paris 
Franska dam- 
skrädderiet på NK
Nordiska Museet 
17 september 2021 —  
17 september 2022

Simrishamn 
Älskade korg!
Korgar i alla former  
Österlens mueum
18 september 2021 — 
30 januari 2022
 

Borås 
Craft Rituals
Multimedia och slöjd
Textilmuseet
18 september 2021 —  
6 mars 2022
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Den stora utställningen om kimo-
nons betydelse och historia som 
visats på Victoria and Albert  
Museum i London har nu öppnat  
i Göteborg. 

300 unika föremål berättar om 
kimonons innebörd genom tiderna, 
både i Japan och i övriga världen. 
Legendariska plagg från populär-
kulturens Star Wars-filmer och sam-
tida haute couture samsas med 
utsökt broderade plagg och föremål 
från 1600-talets Japan. I Göteborg 
kompletteras utställningen dessut-
om med fyra kimonor ur världs- 
kulturmuseernas samling. 

– I dessa tider med fortsatt 
begränsat resande känns det extra 
roligt att kunna erbjuda denna fan-
tastiska utställning för besökare i 
Sverige. Det blir en resa både inom 
mode och historia där kimonons 
utveckling följs genom tiderna fram 
till idag, säger Lena Stammarnäs, 
utställningsproducent på Världs-
kulturmuseerna. 
www.varldskulturmuseet.se

I utställningen Händers verk, finns 
ett myller av berättelser om perso-
ner som skapat av lust och nödvän-
dighet. Människor som är både kun-
skapsbärare och förebilder. Här 
visas Zachris Pehrssons träarbeten, 
14-årige Erik Anderssons dansbana 
i trä, Snickar-Deas och Bror Rosins 
snidade figurer, vävbröderna i  
Kubbes unika vävteknik och Sigrid 
Mårtensdotters kollage. Men också 
Märta Stina Abrahamsdotters stick-
ade täcken, Brita Kajsa Karlsdot-
ters broderade dukar och Emma 
Wibergs damastvävar. Det är textilt 
arv och alster i trä. Det handlar om 
kroppens och händernas kunskap. 
Om de människor som med sina 
händer förvaltat och skapat ett arv 
till oss alla. Om kunskaper som vi 
kan behöva för att möta framtiden. 
Och om vikten av att det finns före-
bilder.
www.vnmuseum.se

Stora, hängande tygsjok skapar  
rum i rummet när konstnären Nina 
Ölund Noreskär ställer ut i Eskil-
stuna. Hon målar på textil, på bom-
ullsduk med akrylfärger i ett brett 
spektra av nyanser.  Det är ett stor-
skaligt och skulpturalt måleri som 
skapar en omslutande upplevelse  
av färg och rumslighet.  

–  Det är ett måleri som drar  
sig mot skulptur och installation  
på grund av hur de ter sig i rum-
met. Ibland pratar jag om mina 
utställningar som att gå in i en mål-
ning, säger Nina Ölund Noreskär.  
www.ebelingmuseet.eskilstuna.se

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

Göteborg 
Kimono — från Kyoto 
till catwalk
Det legendariska  
japanska plagget 
Världskulturmuseet
17 augusti — 5 december

Härnösand
Händers verk
Skapande av lust  
och nödvändighet
Västernorrlands  
museum 
Pågående tillsvidare

Eskilstuna 
Överväga övergångar
Måleri på textil
Ebelingmuseet
28 augusti —  
14 november
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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 !

Träskidor i Jämtland.  
Härligt på fjället?

FOTO: THRON ULLBERG

I NÄSTA NUMMER

Makten och  
härligheten

Drottningar, chefer och potentater. 
Vi letar efter skärningspunkten  

mellan makt och slöjd. Och så  
bjuder vi på det allra tjusigaste.

Ute 24 november.



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

Med shibori kan du färga fram fantastiska mönster 
på ett enkelt och miljövänligt sätt. Allt du behöver är 
nål och tråd, färgpulver och ättika.

Eva Davidsson visar hur du med stygnreservage syr och 
knyter för att få fram olika former och mönster på tyg och 
garn. Genom att välja material som ull, silke och polya-
mid krävs inga kemikalier och färgningen går att göra 
hemma utan problem. Ylle och polyamid har dessutom 
den finessen att de med hjälp av shibori kan formföränd-
ras och få en spännande ytstruktur.

Med shibori kan du färga antingen på färdiga plagg eller 
på tyg och garn och därefter sy eller sticka egna kläder 
och accessoarer. I häftet finns beskrivningar på olika 
mönster, grundrecept på färgning och även beskrivningar 

på några plagg att sy själv

Häftad, 48 sidor, ca.pris 165 kr

Teknikhäftena köper du i din hemslöjdsbutik  
eller i nätbokhandeln. 
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SUPERSNABBA LEVERANSER FRÅN JOKKMOKK
Det är vi som ser till att ditt stickpaket, dina 
garnnystan och allt annat snyggt från Stoorstålka 
åker iväg snabbare än blixten! Gör din beställning 
på shop.stoorstalka.com så är saken biff!

EN VANLIG DAG I JOKKMOKK
Ann-Therese och Ida-Maria i
full fart på väg till posten.

POSTTIDNING B

Avs: Hemslöjd, Åsögatan 122, 116 24 Stockholm

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




