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- Modeakademin -
Kreativt, problemlösande och konstnärligt 
med designprocess, mönsterkonstruktion och 
sömnad. Kursen är högskoleförberedande.

- Estetisk plattform -
Estetisk plattform erbjuder introduktion till 
och utveckling av konstnärliga uttryck inom 
bild, form och trähantverk. Kursen ger en bra 
grund för vidare högre utbildningar, men är 
lika givande för dig som fritt vill undersöka och 
utveckla din konstnärliga gestaltning.

- Textilt hantverk -
Vill du arbeta med färg och form? På Textilt 
Hantverk får du testa mjuk slöjd; väv, 
maskor, stygn, skinn samt trähantverk. Kursen 
ger dig kunskap för en hållbar livsstil och är en 
bra grund inför högre utbildningar.

Psst...
...vi har också en massa andra roliga kurser

- Ny byggnadsvårdsutbildning - 
timmerhusrestaurering start ht 2022

- Kurser inom odling och hållbarhet -
 

- Distanskurser -

- Sommarkurser -

och mycket mera...

Läs mer och ansök på vår hemsida:

www.morafolkhogskola.se
Instagram & Facebook: @morafolkhogskola

Vill du utveckla din 
kreativitet?
Gå en kurs på Mora Folkhögskola!



Le Laboureurs bruksplagg har sedan sjuttio år producerats i 
Digoin, Frankrike. Rustika tyger i bomull, lin och ull utgör en 
fast garderob, lika lämpad för hantverk, jordbruk och trädgård 
som fritid och fest. 

Kläderna har funnits i Skandinavien genom oss sedan 2006 
och bland åter kommande kunder kan nämnas Gunnebo Slott, 
Läckö Slott, Stiftelsen Skansen, Fredriksdals trädgårdar, 
Trädgårdsföreningen i Göteborg, Fruktstereo, Mandelmann, 

Välkommen med  
din beställning!

lelaboureur.se
Ysby/Laholm

Färgfoto: Jockum Klenell
Annons: Bridget AB



Makten och härligheten
Influerare och svärdsmeder.

Kröningskragar och rösträttsbaner.
Herravälden och hantverk.

Välkomna!
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Skidmakaren i Bjärme.  
För att kunna åka ospårat  

gör Eric Sundberg sina  
egna träskidor. 

FOTO: THRON ULLBERG



VI SÖKER DIG!

HEMSLÖJDEN I ÖSTERGÖTLAND  
REKRYTERAR KONSULENT INOM TRÄ OCH METALLSLÖJD

Du har gedigna kunskaper inom slöjd och hantverk samt erfarenhet inom slöjdområdet. 
Genuint intresse för slöjd, formgivning och traderad kunskapsöverföring. Som hårdslöjds- 

konsulent är du verksamhetsutvecklare, tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid. 
 

LÄS MER PÅ WWW.HEMSLOJDENIOSTERGOTLAND.SE
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MEDARBETARE

jonatan martinsson
… skriver mest om natur, friluftsliv  
och hantverk, områden som han kunde 
bocka av i mötet med skidmakaren  
Eric Sundberg.

– Numera är det få som lämnar de 
uppkörda spåren, men hans träskidor 
tar en överallt. Friheten i det lockar 
mig, säger Jonatan som överraskades  
av att skidorna också var lätta.

– Jag hade föreställt mig att det skulle 
vara jobbigt att åka med dem, men de 
hade fint glid och fäste, säger Jonatan 
som då och då täljer lite hemma. En 
smörkniv, ett skohorn, en stekspade  
kan det bli.  

– Jag blir alltid lite glad av att plocka 
fram de sakerna. Och eftersom det är 
föremål som används varje dag blir det 
många sådana stunder. 

A
L

B
IN

 H
Ä

N
D

IG

A
M

A
N

D
A

 N
O

R
D

Q
V

IS
T

S
ILV

A
N

A
 C

A
R

R
A

S
C

O

hemslöjd 6 � . 20 21

hemslöjd  utkommer  
med 6  nummer per år.
www.hemslojd.se

chefredaktör &  
ansvarig utgivare
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HAR DU FRÅGOR om  
din prenumeration?  
Se mer info på sid 74.

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

annonser
Myrte Karlberg, Adviser   
Tel 08-408 055 21
myrte@adviser.se
 

tryck
Trydells tryckeri, Laholm
issn 0345-4649

omslag
Stickningsstjärnan  
Læerke Bagger. 
Foto: Jesper Klemedsson

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

ylva sundgren 
… fotar oftast porträtt, reportage och mat. 
»Världens lyxjobb«, säger hon, och för-
klarar att hon får träffa så många intres-
santa människor. För Hemslöjds räkning 
blev det den här gången en väverska, en 
svärdsmed och ett par slöjdbyråkrater. 

– Kul med så olika ingångar till  
slöjdande – konst, historia, hantverk, 
berättelser och, överraskande kanske, 
ekonomi. Men till syvende och sist 
handlar det ju för mig om att få till  
ett schysst porträtt.

Själv går hon på keramikkurs och 
drömmer om att måla. På hemmaplan 
står annars äldste sonen för slöjdandet. 
Häromdagen kom han hem från skolan 
med en smörkniv.

– Frukostmackorna har aldrig varit 
så goda!

thron ullberg 
… fotograferar framför allt människor. 
Till det här numret blev det skidmaka-
ren Eric Sundberg. Det var busväder 
den dagen. Bilar låg som strössel i dike-
na. Men Thron känner sig hemma i  
vinterlandskap. 

– Jag är född i Övertorneå, fick kom-
ma ut i snön ganska direkt, förklarar 
han och bjuder på ett skidminne med 
slöjdig »lösa problem-känsla«. Det var 
när han skulle lära sig åka telemark. 
Utrustningen var äldre och limmad,  
och limningen släppte. 

– Så vi popnitade ihop skidorna, 
säger han. Det gick det med. 

Han åker fortfarande telemark.
– Jag är nog den ende som lärt mig 

åka på popnitat, säger han. 
– Fast jag har vassare grejer idag. 
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Daniel Wester
@danielwesters

THE SHARPENING
MASTER

tormek.com

Mer om vår metod 
och vårt slipsystem.

Slipa alla dina skärverktyg exceptionellt vassa.
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LEDARE

jag var i  indien  för en massa 
år sedan och behövde en nål. I ett 
hus bredvid en jordig väg hänvisa-
des jag till ett hål i väggen. Rummet 
var packat med människor och 
saker. Det var stekpannor, teveap-
parater, hovtänger och paraplyer. 
Någon klättrade högst upp på en 
stege och kom ner med en hopvirad 
rulle tyg och inuti satt nålarna, en 
och en. Affärsinnehavaren bad mig 
att välja och rullade sen noga in 
nålen i silkespapper, slog in med 
vackert presentpapper och knöt en 
rosett runt. Jag betalade några ören. 
Han räckte mig paketet som om jag 
köpt rent guld. 

Det har jag aldrig kunnat släppa. 
Avståndet till, och synen på, de tolv-
pack med nålar som säljs på svens-
ka snabbköp var oändligt, de där 
nålarna som aldrig passar och alltid 
har för små ögon, trots att man 
tvingas på ett dussin. Man glömmer 
bort var man lagt dem innan man 
ens packat upp matkassen. 

jag kom att tänka på det 
nyss, igen, när jag hörde att en 
buddhistisk fest till brutna nålars 
ära firas i Japan i dagarna, 8 decem-
ber. Festen hålls till minnet av nålar 
som tjänat ut det senaste året, och 
ses som ett tillfälle att be om att få 
utvecklas inom sitt hantverk.

Kanske borde vi fira den dagen 
lite till mans, tänker jag. Tack nålen, 
en av världshistoriens viktigaste 
uppfinningar.
 
det mesta handlar om per-
spektiv.

När Hemslöjd i vårvintras hamna-
de på plats 63 på en lista över de hund-
ra mäktigaste i arkitektur- och design-
sverige, hörde några förargade läsare 
av sig. Slöjd ska inte kopplas samman 
med makt, sa de. Den är något annat. 
Ett fredat, vackert rum.

Men kanske inspirerade den lis-
tan rent av till det här numret, som 
vi kallat för Makten och härlighe-
ten. Vi bjuder under ett par sidor 

Nålen och makten
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framöver på olika infallsvinklar på 
slöjd och makt. Det blir både berät-
telser om kvinnlig rösträtt och om 
kolonialt förtryck. Det blir byrå- 
krater, influerare, vapenmakt och 
majestätisk glans.

Dessutom blir det härlighet.
Bland annat sådan som uppnåtts 

genom sömnad. 
Tack nålen! 

 
 
 
Malin Vessby, 
chefredaktör

Apropå… 
… dagar till nålens ära. Om ett halv-
år kan vi se fram emot den inter-
nationella Trä nålen-dagen, som 

infaller 25/7. Men det går  
förstås bra att trä nålen även  
innan dess.



10 Hemslöjd 6 · 2021

tall. Fadhel samlade upp det bort-
hyvlade spillet: den ljusa sommar- 
veden och den mörka barken. 
Genom att kombinera dem kan han 
få tråd i flera färger.

det färdiga garnet är sprött. 
Att väva med det var en utmaning. 
Fadhel Mourali vävde ett porträtt 
av sin gammelmorfar i jacquard- 
teknik. Han fick lägga in inslags- 
trådarna en och en. 

– Den väven rymmer så mycket 
känslor. Jag har privilegiet att  
kunna använda slöjden för att  
kommunicera bortom kultur eller 
språk. För Lennart var slöjden en 
stor källa till skam. Han slöjdade  
av nöd, för att överleva. Väven är  
en hyllning till honom. 

Hemslöjden delade ut 13 stipendier  
till ett värde av totalt 136 000 kronor på 
seminariedagen Handmade Issues  
i november.

Från spån till garn
fadhel mourali är en av tre som  
får stipendium från Bo Hammar-
skjölds fond i år. Han har nyligen 
tagit examen i textildesign vid  
Central Saint Martins i London. 
Han har tagit fram ett material  
han kallar för Hedaredsfilament. 
Hans gammelmorfar Lennart  
Pettersson var känd som »den siste 
korgmakaren i Risa«, ett litet sam-
hälle i Hedared utanför Borås.

– Projektet handlar om identitet 
och tillhörighet. Jag ville förstå  
Lennarts relation till hans slöjd, och 
min egen, som handvävare. 

fadhel tog rygg på Curt 
Bengtsson som är den sista som  
jobbar med Hedaredskorgar  
idag.

– Det var helt fantastiskt. Han 
förkroppsligar det kulturella arvet 
genom sina hantverkskunskaper 
och sitt sätt att kunna läsa av trä-
den. 

PÅ GÅNG
M

O
L

LY
-O

V
E

R
S

T
A

L
L

-K
H

A
N

M
O

L
LY

-O
V

E
R

S
T

A
L

L
-K

H
A

N

T
H

R
O

N
 U

L
L

B
E

R
G

HEMSLÖJD 
TIPSAR

Nyheter från hem-
slöjdsvärlden, 

hantverksområdet 
och formfronten.

Redaktör
Maria Diedrichs

maria.diedrichs 
@hemslojd.se

En av Fadhels utgångspunkter 
var att skapa ett möte mellan konst-
gjort och handgjort. Han landade i 
att tillverka ett garn baserat delvis 
på trä från Hedared och delvis på 
biologiskt nedbrytbar plast. I korg-
tillverkningen använder man års-
ringarna från rakfibrig, senvuxen  

Fadhel Mourali kommer att använda  
stipendiet till att fortsätta väva med 
Hedaredsfilament. Den 23 april 2022 
öppnar en utställning med hans vävar  
på Boy Konsthall i Bollebygd

»Lennart Pettersson«,  
vävd av Fadhel Mourali.
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PÅ GÅNG

GULD
Ingen annan metall går att smida så tunt som guld. Ett enda gram 
kan slås ut till ett kvadratmeterstort blad eller dras till tre kilometer 
tråd. Bladguld kan hamras så tunt att det blir genomskinligt. Ljuset 
som skiner igenom blir grönblått eftersom guld reflekterar gult och 
rött. Guld oxiderar inte. Det enda sättet att lösa upp det är med 
kungsvatten – en blandning av salt- och salpetersyra. Det anses 
vara en av de första metaller människan använt, eftersom den kan 
bearbetas utan uppvärmning. Det äldsta guldföremål som hittats i 
Sverige är en gyllene spiral som grävdes fram ur en stenåldersgrav 
i Västergötland. 

Under sommaren och hösten har 
slöjdarna Frej Lonnfors och Daniel 
Lundberg täljt fyrkantiga krympbur-
kar och samlat sina tankar om ämnet 
i en podd. Krympburkar täljs i färskt 
trä, sedan lägger man i en botten som 
hålls på plats av träet självt när det 
torkar och krymper. Ofta är de runda 
men i det här fallet är det bara fyrkan-
tiga varianter som står i fokus. Ämnet 
kan låta smalt och kanske är det just 
det som är poängen.

– Jag kan bli alldeles matt av den 
handlingsförlamande friheten i att  
tälja en sked. Jag föredrar när det finns 
fasta ramar, säger Daniel Lundberg.

Samtidigt har nio poddavsnitt och  
X antal burkar långt ifrån uttömt ämnet. 

– Det finns massor kvar att upp-
täcka! I början när en lär sig något nytt 
får en så stora insikter och tar enor-
ma kliv gång på gång. Efterhand blir 
de där fynden mindre och mindre. Men 
burkarna ger mig fortfarande massor.

Nu är just den här poddserien slut 
men Frej Lonnfors och Daniel Lund-
berg kommer att fortsätta med både 
burkar, workshops och utställning. 
Och podden finns kvar för den som 
vill lyssna. Den hittas på Frodvuxet.se 
eller där poddar finns, under namnet 
»Frodvuxet«.

Vill du tälja själv? För prenumeranter finns  
en beskrivning signerad Frej Lonnfors här:
www.hemslojd.se/krympburk

»Det blev jättebra. 
Prästen blev tårögd när 

mattan rullades ut.«
Maria Ljunggren berättar i Kungsbacka-Posten om den 21,36 meter långa  

regnbågsfärgade plastmatta som hon vävt till domkyrkan i Göteborg.

Burkigt 
ljud i 
lurarna
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PÅ GÅNG

i samband med invigningen av årets Stockholm Craft Week 
delades Lauritz konsthantverkspris ut för femte gången.  
Textilkonstnären Maja Michaelsdotter från Malmö fick priset  
för att hon »etablerat sig som en orädd inspiratör och kraftfull 
förnyare inom det textila konsthantverket« och »med stor hant-
verksskicklighet lyfter handtuftningen till nya höjder«, enligt 
motiveringen. Hon gör ofta färgrika tuftade skulpturer av var-
dagsföremål som ett stekt ägg eller en utspilld kaffekopp, eller 
köttiga inre organ. 

Prisad  
tuftningskonst

 

 
 
DRÄLL
Dräll är en vävteknik som ger ett 
rutmönster genom att omväxlande  
låta varp och inslag dominera. Den  
vävs med atlas- eller kypertbind-
ning och kan vävas på allt från fyra  
till 16 skaft. Dräll har omnämnts  
i Sverige sedan åtminstone 1500- 
talet och finns i många varianter. 
Det finns också många typer av 
förenklad dräll, såsom daldräll, 
där mönstertrådarna går över en 
tuskaftsbotten. Namnet kommer 
från tyskans drillich och har sitt 
ursprung i latinets trilix som be-
tyder tretrådig. Det är däremot 
inte släkt med verbet drälla, som 
i att spilla och söla.
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... meter. Så lång blev löparen  
som Birgitta Sandström från Umeå 

virkat under coronapandemin.  
Hon började virka när hon isolerade  

sig i mars 2020 och slutade först 
när hon var fullvaccinerad.

320
Maja Michaelsdotter  

framför sitt verk 
»Rebirth«.
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Konsthantverkskollektivet Kaleidos stipendium går i år till John Claesson, för hans  
»intima och personliga sätt att låta kropp och konst mötas genom textila traditioner«. Skrädderi  

och mönsterkonstruktion står i centrum för hans konst. Han använder sig av plagg och bruksföre- 
mål som utgångspunkt men bryter ned dem och sätter ihop dem igen som fristående konstverk. 

Stipendiet består av en utställning i Kaleidos galleri i Uppsala i mars 2022.

Den skräddande 
konstnären

»Collector's Jacket«,  
av John Claesson.  

Nedan: »Single Select«,  
av John Claesson. 
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Reaktioner
Tack alla som  
skriver till  
redaktionen.  
Här publicerar 
vi ett urval av 
breven. Fortsätt 
gärna att höra  
av er om allt som 
rör slöjd och  
Hemslöjd.

Hej!
Det vore roligt om ni ville 
göra ett nummer om slöjd 
och generationer – innan  
den generation som hade 
»riktig« slöjd i skolan är borta.  
Jag är född 1970 och fick i 
och för sig göra vettiga saker 
på syslöjden (inte i träslöjd). 
Men det hade varit bra att  
ha stickat något mer än de 
där lovikkavantarna ... Det  
är så självklart att »fråga 
mamma« och samtidigt  
märker jag att mina egna 
barn inte kan någonting  
alls. De har gått i friskola  
där tyget bestått av återvin-
ning skänkt till skolan, och 
där resultaten i sig skänkts 
vidare till förskolan som 
utklädningsplagg! Allt för  
det stora bolagets aktie- 
utdelning ...

Att inte få ta hem, visa 
eller kunna titta tillbaka  
(som på den där slöjdpåsen: 
»hur görs en dragsko?«)  
gör att så mycket går förlo- 
rat.  

I min mans släkt har tre 
generationer kvinnor träffats 
sen det var modernt att virka 
amigurumis och det behövdes  
»någon att fråga«. Många har 
utvecklats rejält under åren 
och stickning överväger 
numera. Jag tror att det är 

PÅ GÅNG

bårdatröja, efter en förlaga från Karls-
hamns museums arkiv.

– Det är inte många som känner 
till den. Blekinges dräktskick har bli-
vit otroligt uniformt, det är bara blått 
och rosa, alltid samma. Det är roligt att 
ta upp den här och säga »Ha! Den här 
finns faktiskt också«, att öppna ögonen 
på folk litegrann.

i början av  november blev Lina 
Odell den första någonsin att ta emot 
gesällbrev i Dräktsömnadsyrket. 

– Som kvinna som håller på med  
textil möter man ofta attityden »Vad 
trevligt att du håller på«. Den här typen 
av yrke har ingen status. Därför kände  
jag att det var viktigt att ta gesällbrev.  
För att ge det jag håller på med en 
tyngd, säger Lina Odell.

Hon tycker att det är förvånande att 
just dräktsömnadsyrket aldrig tidigare 
haft ett gesällbrev med tanke på vilka 
långa anor själva hantverket har. 

i hennes verkstad hänger dräkt-
delar från olika delar av Dalarna sida 
vid sida med förkläden och blusar från 
Vietnam, Guatemala och Tibet.

– Rött, blått, blommor, färg – så 
mycket som möjligt på en gång! Det är 
ju så det ser ut runtom i världen. Det är 
samma kärlek och drivkraft att dekorera  
som ligger bakom, säger hon.

hennes gesällarbete däremot, 
var en kort, helsvart dräktjacka – en 

Dräktpionjären

Lina Odells bårdatröja.  
I år tog tio personer gesällbrev  

i hemslöjdsyrken såsom träbild- 
huggare, garvare, krukmakare  

och kakelugnsmakare. 
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drabbas av akut inspiration 
varje gång man läser!
Linn Sofie

TACK LINN SOFIE! 
Idag har varit en motig dag. 
Nu känns det plötsligt som 
om vi kanske är på rätt väg 
ändå! 
MALIN 

Hej!
Jag har tänkt en del på kultu-
rell appropriering, eftersom 
mina döttrar som är 18 och  
24 år pratar mycket om det. 
Hittills har jag sett slöjd, och 
framför allt textil som är mitt 
intresse, som något där jag 
kan inspireras och kombinera 
olika snitt och mönster från 
olika tider och platser mer 
eller mindre fritt. Ur mitt per-
spektiv blir då kulturell app-
ropriering som en stor grind 
som fälls ner framför näsan. 
Men regeln är, enligt döttrar-
na, att om det kan vara fel, 
ska en låta bli ... 

Jag försökte visa döttrarna 
i hemslöjdsböcker hur textila 
tekniker och mönster har lå- 
nats hit och dit genom århund- 
radena, men det imponerade 
föga. Hur ska en egentligen 
tänka runt det här? Det vore 

väl nånting att ha ett helt 
temanummer om?
Jeanette 

HEJ JEANETTE!
»Vad får man? Och vad är 
egentligen okej?« De frågorna  
ställdes i början av en text i 
Hemslöjd som skrevs för ett 
par år sen och som kom till  
i kölvattnet av att företaget 
Gudrun Sjödén gjort en kläd-
kollektion som till viss del 
var inspirerad av samiska 
traditioner, en kollektion som 
väckte intensiv debatt. Att 
ett stort företag utanför Sápmi  
använde samiska känneteck-
en på sina kläder – och att 
majoritetskulturen liksom 
plockade russin från minori-
tetskulturen – sågs av många 
just som kulturell approprie-
ring. Vi har låst upp den arti-
keln på hemsidan så att den 
går att läsa ett tag framöver, 
även av ickeprenumeranter: 
www.hemslojd.se/vad-ar-okej/

Den snuddar åtminstone 
vid diskussionen som du 
efterlyser. Men jag håller 
med dig, vi behöver skriva 
mer om det här. Det är  
komplext och viktigt. Tack  
för påminnelsen!
MALIN

Hej. 
Jag håller verkligen med twit- 
traren på sid 13 i nummer 4, 
2021 och det tror jag att ni 
också gör. [Tweeten lyder: 
»Har det slagit dig att slöjd  
är tillämpad matte?«, reds 
anm.] Det är många som 
säger sig inte fatta nåt av 
matte, men sen räknar de ut  
komplicerade vävnotor m m 
utan att se det som matema-
tik. Kanske nåt att skriva lite 
om? Många behöver peppas 
inom området. 

Men … på sidan 32 i num-
mer 4 klarar ni inte riktigt av 
det. I matematik är det funda-
mentalt att kunna priorite-
ringsregler och förstå paren-
tesernas roll. Den uträkning 
som ni gjorde var 80+120 x70 
är lika med 8 480 kronor. Men 
det som ni ville räkna ut var 
(80+120)x70 = 14 000 kronor. 

Det här lär man sig (förhopp- 
ningsvis) i mellanstadiet…

Och jag gillar tidningen.
Hälsningar 
Karin, slöjdande  
mattelärare

 
OOOPS KARIN!
Observant av dig – summan 
var visserligen rätt men upp-
ställningen fel – skärpning 
till oss! Att mattekunskap 
krävs för slöjdande instäm-
mer vi så klart i.

När vi ändå är inne på de 
här sidorna i nr 4/2021, vill 
jag passa på att göra ytter- 
ligare en rättelse. Den fina 
artikeln om punkslöjdaren 
Claes Larsson är skriven  
av vår dåvarande redaktör 
Rasmus Panagiotis Colum- 
bus, trots att det står något 
helt annat i tidningen. Äras 
den som äras bör! 
ALLT GOTT
MALIN 

Tack,
för en toppentidskrift – man 

PÅ GÅNG

viktigt att hitta broar mellan 
äldre och yngre. Det är också 
viktigt att sitta och arbeta 
tillsammans och kunna fråga 
efterhand. Så lite mer former 
för det kanske kunde gå att 
luska fram? 

Så fantastiskt inspirerande  
att läsa Hemslöjd!
Jeanette 

VARMT TACK FÖR  
TIPS JEANETTE!  
Jag håller med om att få 
saker i slöjdsammanhang 
går upp mot att ha någon att 
fråga, någon som kan gripa 
in och visa – helst i samma 
stund som frågan pockar på. 
Varje gång jag ska sticka 
raggsockor saknar jag min 
mormor. Ändå är jag över- 
tygad om att de som vill 
handarbeta och hantverka 
kommer hitta vägar att fort-
sätta även framöver, också 
utan slöjdig släkt. När garner 
och tyger sålde slut under 
pandemin noterade t ex flera 
handarbetssajter topprekord 
i sökrutorna för slöjdfrågor  
i kombination med ordet 
»nybörjare«. På nätet kan 
man också ta det helt i sin 
egen takt, utan risk att bli 
uppläxad. Sånt kan man  
tänka på när tungsinnet  
sätter in. 

Själv är jag – i tider då allt 
färre får med sig händighet 
hemifrån – mer bekymrad 
över alla som inte anser sig 
vara slöjdintresserade, och 
som därför inte med eget 
driv kommer söka upp kun-
skap. Man behöver ju ett 
visst hantverks- och hand- 
arbetskapital för att inte stå 
handfallen i livet. Att kunna 
sy i den där tappade knappen.  
Sätta upp hyllan på väggen. 
Tack och lov finns det 
skolslöjd, så att alla i varje 
fall får nosa på fältet.
MALIN 

Också förr skrevs brev på tidningsredaktionen.
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NÖTA LAGG
Eric Sundberg ville åka ospårat och själv välja sin riktning.  

Inspirerad av urgammal hantverkskunskap bestämde han sig  
för att göra en perfekt skida för de jämtländska myrarna. 

Text Jonatan Martinsson  Foto Thron Ullberg
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Eric Sundberg gör 
träskidor. Till en början 

använde han mest björk, 
men med tiden har han 

allt oftare valt furu.  
Med furu upplever han 

att klabbsnön inte  
fastnar lika lätt.
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då var det superviktigt att skidorna 
var bra. Turskidorna som säljs nu är 
precis som längdskidor, bara lite 
bredare. De går att använda i ter-
rängen men det är inte alls som att 
åka med samiska skidor, riktiga 
lössnöskidor. Det är en jäkla skill-
nad, säger Eric och rotar vidare i 
högen. Han borde veta. De senaste 
åren har skidmakeriet tagit upp allt 
mer tid. Under sommarhalvåret 
jobbar han med att restaurera kyrk-
tak i trakten men vintrarna ägnas åt 
att åka och göra skidor. Att det bli-
vit så är mycket tack vare en gam-
mal VHS-kassett.

 
fotografen och fältetnologen 
Sune Jonsson är kanske mest känd 
för den bildskatt som han lämnade 
efter sig, men han hann också göra 
en drös dokumentärfilmer. En av 
dem är »Skidmakaren i Gielas«  ett 
porträtt av småbrukaren Alfred 
Israelsson som bor på en självför-
sörjande gård i västerbottensfjällen. 
Under filmens 52 meditativa minu-
ter får man följa med när Alfred gör 
ett par traditionella träskidor, från 
att »björka« fälls på höstkanten till 
att tåremsbindningarna sätts på 
plats framåt sommaren. Sjutton år 
gammal satte Eric Sundberg in fil-
men i videospelaren hemma i Bjär-
me och blev inspirerad. Tidigare 
hade han ägnat dagarna åt utförs-
åkning och klippklättring, nu föd-
des en längtan efter att göra ett par 
turskidor i trä. Visserligen dröjde 

 t
räden gnistar  i vitt  
i skogen utanför byn Bjär-
me. Eric Sundberg glider 
fram genom snötäcket med 
hunden Niki framför sig. 
Vi har passerat gården där 
Bodil Malmsten växte upp, 
med milsvid utsikt över 
landskapet kring Storsjön 

och fjällen i väst, och fortsatt upp 
över fälten. Vi lämnar spåret och ger 
oss ut bland de klena tallarna på 
myren. Här är det bara lokatten som 
gått före. Under fötterna har jag ett 
par rejäla furuskidor. 2,70 på läng-
den, nästan en decimeter breda, 
ändå förvånansvärt lätta. Vi kör ut 
på de frusna Hannsjöarna. Morgo-
nens snöfall har dragit bort och 
efterlämnat ett tyst täcke. En doft 
av tjära och linolja stiger från 
skidorna som lyser mot den vita 
snön. På andra sidan sjön stannar  
vi till. Eric pekar ut en tjurtall – per-
fekt för styva skidor som funkar fint 
på vårvinterns skare. Snart fortsät-
ter vi djupare in i skogen under den 
jämngrå himlen.

 
verkstaden  nere i byn är 
inrymd en stege upp i en gammal 
timrad ladugård. Ett ensamt fönster 
släpper in dagsljus på loftet och på 
golvets drivor av hyvelspån. Längs 
ena väggen är ett tjugotal skidor 
staplade på varandra på ett par hyl-
lor. Resultatet av tre års laborerande 
för att hitta den perfekta träskidan 
för jämtländska förhållanden. Eric 
visar några olika varianter. De flesta 
har han gjort själv men en har han 
hittat i ett rengärde i Härjedalen. 
Den är över tre meter lång, av björk 
och väl använd. 

– Skidorna som gjordes förr var 
gjorda efter terrängen, de är hemskt 
sofistikerade. Innan skotern kom 
åkte man skidor vart man än skulle, 

det några år innan han satte igång 
men när det var dags följde han 
Alfred Israelssons tillvägagångssätt. 
Efter att ha antecknat alla moment 
gav sig Eric ut tillsammans med en 
vän för att hitta material. De fällde 
en björk, spräckte stammen och 
högg fram ämnen ur de båda halv-
orna. När träet torkat fortsatte  
arbetet med yxa och hyvel. 

De flesta skidor Eric gjort sedan 
dess liknar den samiska modell 
Alfred Israelsson gjorde. Långa och 
smäckra skidor som traditionellt 
använts i renskötseln. Skidor som  
är gjorda för att åka långt på, i djup 
snö. Att han fortsatte efter första 
paret beror dels på att han märkte 
hur bra de fungerade, med 
träskidorna kunde han åka rakt ut  
i det orörda vinterlandskapet. Men 
hantverket blev också ett sätt att 
hålla liv i kunskaper som var på väg 
att falla i glömska. I tusentals år har 
skidåkning varit en del av livet här  
i norr. Fram till slutet av 1800-talet 
fanns det många skidmakare runt 
om i landet. Hantverkare som för-
stod sig på träets egenskaper och 
kunde utnyttja dem för att göra  
skidor anpassade efter det omkring- 
liggande landskapet.

– Kunskapen att göra träskidor 
har funnits i Skandinavien i flera 
tusen år och de senaste hundra åren 
har den nästan försvunnit. Det 
känns viktigt att bevara den tradi-
tionella skidtillverkningen. Att veta 
hur man gör ett par skidor har varit 
så avgörande här.

 
eric tar med sig skidan han 
jobbar på just nu till arbetsbänken. 
Med en spånhyvel tar han försiktigt 
bort träet på sidan av åsryggen som 
löper mellan steget och brättet.  
Lätta hyvelspån faller till golvet.

– Jag ska kanske tunna ner den 

»Det känns viktigt att 
bevara den traditionella 

skidtillverkningen.  
Att veta hur man gör ett 
par skidor har varit så 

avgörande här.«
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Han åstadkommer formen på de uppåtböjda 
skidspetsarna genom att basa dem i en hem-
mabyggd låda och sedan trä in dem i en mall 
och låta dem ligga över natten. Skidspetsar-
na är lite av skidornas signum.

– När det är kallföre och lössnö går det 
nästan inte att beskriva med ord. Att se brät-
tena jobba sig upp, det är en jäkla känsla. 
Man flyter ju på snön, säger Eric Sundberg.
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– Innan skotern kom  
åkte man skidor vart än  

man skulle, så de måste helt 
enkelt vara bra, konstaterar 
Eric Sundberg, vars rykande 
färska laggar är inspirerade  

av gamla tiders skidor.
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tåremsbinding för att det är det på 
gamla skidor. Då blir det lätt att de 
inte används alls. Jag vet flera som 
har träskidor som bara står och 
skräpar. Sätter man på en sån här 
bindning går det att åka direkt. Jag 
försöker inte få det till något anti-
kvariskt föremål, jag använder 
skidorna varje dag för jag tycker  
att det är så kul att åka i terrängen.  
 
oftast går erics  dagliga skid-
tur upp på tallmyren där vi gett oss ut. 
Efter några kilometer genom lössnön 
vänder vi tillbaka mot byn igen. 
Skidorna knarrar lite när de glider 
genom snön, annars är det stilla. 
Hänglavsbeklädda träd och torrakor 
kantar vår väg genom skogen. Väl på 
gårdsplanen visar Eric undersidan på 
furuskidorna av kantved jag lånat för 
turen. Mjukveden har nötts bort och 
efterlämnat naturliga styrränder som 
får skidan att gå rakt. En finess som 
även finns på Kalvträskskidan med 
femtusen år på nacken. 

Borta i väster har molnen dragit 
undan och Oviksfjällen tornar upp 
vid horisonten. På sydsidan till den 
högsta toppen, Hundshögen, ligger 
en av Eric Sundbergs favoritplatser. 
Anjebuan är en gammal fäbod där 
myrmarken breder ut sig under det 
ruvande fjället. Snötäcket flyter ut 
mellan de kortvuxna tallarna, klena 
men gamla. Här är han fri att åka 
vart skidorna än tar honom. 

– När det är kallföre och lössnö 
går det nästan inte att beskriva med 
ord. Att se brättena jobba sig upp, 
det är en jäkla känsla. Man flyter ju 
på snön. Hade jag inte hållit på med 
träskidor hade jag inte alls åkt lika 
mycket skidor. Man får se så många 
fina platser som man aldrig hade 
tagit sig till annars.

Jag tänker att det ska bli rena 
skogsskidor.

Även när det kommer till träslag 
har Eric prövat sig fram. Första 
paren gjorde han i björk men med 
tiden har furu blivit förstahands-
valet. Det är lättarbetat och lättåkt, 
dessutom upplever han att klabb-
snön inte fastnar lika lätt. Ibland 
blir det ett par i hårdare träslag. 
Utanför ladan står ett par björk- 
skidor med traditionell tåbindning 
av läder som han gjorde i fjol.

– Jag tog reda på en björk i våras 
som jag fällde, spräckte och högg 
till. Har åkt på dem ganska mycket  
i vinter när det varit lössnö. Det blir 
ju bra men jag föredrar furun. Det 
var lika vanligt med furu som björk 
förr i tiden, säger Eric som numera 
även utgår från plank han köper 
från sågverket i byn intill. Kvalitén 
på träet är avgörande.

– Om man ska göra furuskidor så 
bör det vara minimalt med kvist och 
helst stående årsringar. Senvuxna 
och kvistfria träd är absolut bäst. 
Då håller de. Och så vill man åt 
kärnveden, det är hemskt svårt.  
Det finns knappt några sådana träd 
kvar längre. Det är det som är kon-
sten, att hitta trä.

Nästa träslag att utforska blir 
gran. Det är starkt och lätt med 
nackdelen att det gärna spricker  
vilket gör brättningen riskabel. 
Erics skidmodell har en böj både 
bak och fram. När det är dags basar 
han skidspetsen i en hemmabygd 
låda innan den träs in i en mall och 
får ligga över natten. Efter att brät-
tet satt sig är det i stort sett bara 
ytbehandling kvar. Till skillnad från 
Alfred Israelsson sätter Eric oftast 
en modern bindning på sina skidor. 

– Många gör felet att det ska vara 

»Senvuxna och kvistfria träd är absolut bäst. Då håller de.  
Och så vill man åt kärnveden, det är hemskt svårt.  
Det finns knappt några sådana träd kvar längre.« 

här lite mer. Det är lätt hänt när man 
gör skidor i början att man gör dem 
alldeles för styva, men det lär man 
sig efter hand, säger Eric samtidigt 
som han testar spänsten i skidan. 
Utöver olika spånhyvlar använder 
han en putshyvel för att plana 
undersidan på skidorna. Grovjobbet 
görs med bila och täljyxa.

Efter att till en början ha använt 
sig av Alfred Israelssons skidmodell 
vände Eric så småningom blicken 
mot en av få nutida skidmakare. Bo 
Östergren i Jokkmokk har gjort sina 
tre meter långa Östergrenare i flera 
decennier. Eric inspirerades av 
modellen men gjorde några juste-
ringar – en halvmeter kortare på 
längden och en avsmalnad midja. 

– Jag tänkte att det skulle vara 
enklare att svänga med en smalare 
midja. Och så är det lättare att åka 
där man måste skråa. Det första 
paret jag gjorde i den modellen har 
jag åkt på i två år och de har funge-
rat hemskt bra.

 
svenska skidmuseets  sam-
ling har varit en annan källa till 
inspiration. Samlingen innehåller 
hundratals skidor, bland annat 
Kalvträskskidan som hittades i  
Västerbotten på 1920-talet och tros 
vara 5200 år gammal. Eric har stu-
derat bilder och läst gamla texter. 
Detaljerade beskrivningar av olika 
skidtyper som bredannaren, taglan-
naren och guempe-sihpiek, samiska 
vargskidor. Sedan har han försökt 
härma. Gjort små justeringar och 
testat vilken skida som passar i  
olika terränger och före.

– Det är det jag hållit på mest 
med, att göra olika typer av skidor. 
Nu har jag börjat med en ny vari-
ant som är lite kortare och bredare. 
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»en dag förstod jag  att jag 
måste berätta om Charwe. 

I Zimbabwe där jag kommer 
ifrån vet alla vem hon är, även om 
hon oftast kallas för Mbuya Nehan-
da, det namn som hon hade som 
andlig ledare. Hon har blivit en 
symbol och ikon, rikskänd för det 
uppror som hon drev mot kolonial-
makten på slutet av 1800-talet.  
Hon hängdes för sitt motstånd 
1898, även om den formella ankla-
gelsepunkten löd mord. Efteråt ska 
hennes döda kropp ha halshuggits 
och huvudet förts till England. 

Om du behandlar ledargestalter 
så, kommer ingen annan att våga 
göra uppror. Det var väl så britterna 
tänkte. 

Idag är hon så gott som en natio-
nalklenod. Hon är nästan inte män-
niska längre. Hennes verkliga person 
har hamnat i skymundan bakom 
kändisskapet och jag är kluven till 
hur hon används i politiska, nationa-
listiska syften. Kanske är det min lott 
att berätta om henne som människa, 
tänker jag, och att se det av henne 
som lever kvar i mig och andra. 

Charwe Nyakasikana Nehanda 

var min farmors mormors faster. 
Det är indirekt en av mina söner 
som fått mig att börja berätta om 
henne. Han är född och uppvuxen  
i Sverige men har börjat ifrågasätta 
sin identitet allt mer, om han är 
svensk eller afrikan. För mig har  
det aldrig varit något problem,  
men han behöver få tillgång till sitt 
arv, han behöver få veta mer. 

Jag har också känt att jag ville 
göra något för mina brorsbarn.  
I Zimbabwe har fastern en speciell 
roll i familjen, man är rådgivare, 
rättesnöre och stöd. Man förväntas 

Återupprättelsen
En halshuggning, en släkthistoria och ett spirande hopp om upprättelse.  

Marcia Harvey Isaksson har vävt en svepning till sin dödade anmoders skalle. 
Kommer den någonsin komma hem från museet i London?

Text Malin Vessby  Foto Ylva Sundgren

På tyget som  
Marcia Harvey 

Isaksson vävt, står 
hennes anmoders 

hela namn:  
Charwe  

Nyakasikana 
Nehanda.



23 Hemslöjd 6 · 2021

»Om du behandlar  
ledargestalter så,  

kommer ingen annan 
att våga göra uppror. 

Det var väl så britterna 
tänkte.« 

Bildtext xxxx x xxxxx x x xx 
xxxxx x xxx x xxxx x xxxxx 

x x xx xxxxx x xxx x xxxxxxx 
x xxxxx x x xx xxxxx x xxx x 
xxxxxxx x xxxxx x x xx xxxx.

hålla ett extra öga på sina syskon-
barn. Häromdagen ringde till exem-
pel min egen faster och sa till mig att 
engagera mig i min brorsdotter som 
ligger i konflikt med sin mamma. 
Jag förväntas kliva i och höra vad 
som händer. 

Min familj är utspridd över hela 
världen och jag började tänka att 
jag trots det skulle kunna göra något 
för sammanhållningen. Så jag bad 
alla mina kvinnliga kusiner att spela 
in intervjuer med sina mammor där 
mödrarna får berätta om sig själva 
och om de kvinnor som gått före 
dem. Lagom till 8 mars klippte jag 
ihop banden till en lång film som jag 
skickade tillbaka. Det var startskot-
tet. Utifrån alla berättelser skapade 
jag ett kvinnornas släktträd. 

Som längst kom vi till Charwe, 
och det blev så tydligt att det som 
hon gjort och genomlevt, påverkar 
de liv som vi lever än idag.

Samtidigt som jag höll på med det 
här fick jag ett stipendium för att 

läsa in mig på vävningens roll i värl-
dens mytologier. Och jag kunde lik-
som inte separera projekten. Jag 
kände igen mina släktingar i de 
vävande gudinnorna – i den omsorg 
som vävningen representerar, den 
lust att bilda andra som gudinnorna 
ofta stått för och deras förmåga att 
ta hand om sin omgivning. Sådana 
har även kvinnorna i min släkt 
varit. Omtänksamma och starka. 
Tidigt satsade de också på utbild-
ning. Jag tror att Charwe har spelat 
roll för det, och även hennes starka 
brorsdotter Elisabeth Musodzi, min 
farmors mormor, känd i Zimbabwe 
som Mai Musodzi, som på 1940- 

talet såg till att hennes kvinnliga 
barnbarn åkte till Sydafrika och läs-
te till sjuksköterska. Charwe, i sin 
tur, var under sin tid en av få kvinn-
liga andliga ledare. De gick i täten.

En egyptisk gudinna som jag läste 
om, Seshat, hade i gudavärlden till 
uppgift att skriva och dokumentera. 
Kanske kan det också bli min uppgift 
tänkte jag. Jag vill berätta så att de 
som finns nu förstår varifrån de kom-
mer. Så att de förstår sitt arv. 
 
jag gillar att  väva. Men inte 
att producera eller väva mängd. 
Men jag och vävningen klickar. Jag 
gillar också tekniken som en univer-
sell uttrycksform. Så jag bestämde 
mig för att berätta genom den. Först 
tänkte jag att jag skulle väva vart-
enda namn på dem som gått före. 
Jag formgav bokstäverna på rutigt 
papper och bestämde mig för en 
svart bottenväv med vita inplocka-
de mönstertrådar, allt i bomull. Jag 
bestämde mig också för att väva på 

– Bredden på 
bandgrinden var 

perfekt för att  
rymma de bok- 
stäver som jag  
ville plocka in  

i väven. 

– Jag klickar med 
vävningen och band-
grinden är praktisk. 
Man kan ta den med 

sig överallt.
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»Jag kände igen mina släktingar i de vävande gudinnorna –  
i den omsorg som vävningen representerar, den lust att bilda  

andra som gudinnorna ofta stått för och deras förmåga  
att ta hand om sin omgivning. Sådana har även kvinnorna  

i min släkt varit. Omtänksamma och starka.«

– Man lär sig hela tiden. 
Det är en resa. Och jag 

har vävt in så många  
tankar i det här tyget, 
säger Marcia Harvey 

Isaksson, som till yrket 
är både inrednings- 
arkitekt, konstnär  

och gallerist.
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»Om väven inte kommer 
till användning tror jag 
nästan att jag kommer 
bli som Penelope i Odys-

séen, hon som vävde  
och repade upp, vävde 

och repade upp tills hen-
nes man kom tillbaka 
hem. Ja, jag kommer 
fortsätta väva tills  

Charwe har hittats.«

bandgrind. Det är praktiskt, den är 
liten och man kan ta den med sig 
överallt. Färgsättningen grubblade 
jag inte särskilt mycket över. Men 
jag tycker det är skönt att inte behö-
va förhålla mig så mycket till färg. 
På samma vis klär jag mig nästan 
alltid i svart eller mörkblått, nästan 
som en uniform. Men svartvitt åter-
kommer också som färgval hos tra-
ditional healers. Det är nåt mystiskt 
och magiskt med det. Två extremer. 
Två motpoler. 

Min plan blev att väva ett tyg-
stycke lagom stort för att täcka en 
skalle. Till det behövde jag väva nio 
remsor på bandgrinden, och sedan 
sy ihop dem till ett tyg på 65 x 70 
centimeter. På avstånd följde jag 
den zimbabwiska regeringens försök 
att repatriera Charwes kvarlevor  
och bestämde mig för att om de  
lyckades, skulle tyget täcka hennes 
skalle på väg hem – och i graven. 

Ett tag in i projektet kändes det 
inte längre som om det var jag som 
bestämde. Det var som om Charwe 
själv sa att ›nu vill jag äntligen få 
vila‹ och jag vävde med tanke på det. 

Hennes skalle sades finnas på 
Natural History Museum i London, 
men nu hävdar de på museet att den 

inte gör det. De vet alltså inte var den 
finns. Så kanske kommer hon aldrig 
begravas. Då har jag vävt förgäves. 

Ändå är det ett viktigt stycke tyg 
för mig. Jag har vävt in alla Char-
wes namn så att hennes öde aldrig 
blir bortglömt.

Nästa steg blir kanske att accep-
tera att hon aldrig kommer få upp-
rättelse genom en begravning. Kan-
ske får hon det istället genom att 
hennes berättelse blir känd, att vi 
berättar om hur hon präglat hela 
min familj sedan dess, med sin styr-
ka och omsorg. Hon blev odödlig 
trots att hon dödades. 

Men om det blir så att väven inte 
kommer till användning tror jag 
nästan att jag kommer bli som Pene-
lope i Odysséen, hon som vävde och 
repade upp, vävde och repade upp 
tills hennes man kom tillbaka hem. 

Ja, jag kommer fortsätta väva 
tills Charwe har hittats.«

Nio band från bandgrinden 
monterade Marcia ihop  

till ett tyg. 
– Helheten skevar lite.  

Men det är ändå det finaste 
som jag klarade av att väva just 

nu med den här tekniken. 
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i  augusti 2020 , just när coronakrisen skakade 
världsekonomin som mest, slog guldpriset historiskt 
höjdrekord flera gånger om. Guld ses som en trygg hamn 
för investerare i orostider och än idag sitter många stater 
på stora guldreserver – Sveriges riksbank äger till exem-
pel guldtackor till ett värde av drygt 63 miljarder kro-
nor. Men samtidigt, som den olycksaliga kung Midas  
en gång blev varse, kan man inte äta guld. Man kan  
inte heller smida en hacka av det. Strängt taget kokar  
guldets hela värde ned till en enda sak: 

Flärd.  

ändå kan just  denna gula metall säljas för över 500 
kronor grammet. Under kupoltaket i förgyllare Jonny 
Hammars ateljé i Stureby i Stockholm nickar hans  
lärling Caroline Eklund eftertänksamt. 

– Det säger väl nånting om hur viktigt det är för oss 
människor att omge oss med vackra saker. 

På bordet framför henne ligger en spegelram från bör-
jan av 1800-talet. Den är gjord av en känd spegelfabri-
kör precis i skarven mellan sengustaviansk tid och tidig 
empire, ett gyllene skrytexemplar med praktfull dekor. 

Men när Caroline hittade den i en second hand-affär var 
spegelglaset borta och ramen övermålad med ett tjockt 
lager guldfärg från hobbyaffären som oxiderat och anta-
git en grönaktig ton. Nu har hon varsamt slipat fram  
original-ytorna som gömde sig under färglagren. 

Ett hörn av ramen skiner i höstsolen som faller in från 
verkstadens fönster. Där har hon nyss lagt på bladguld 
som nu ska torka fast. Bladen är fyra tusendels millime-
ter tunna. Om man gnuggar dem mellan fingrarna löses 
de upp och lägger sig som en hinna i räfflorna på ens 
fingeravtryck innan de försvinner i tomma luften. 
 
förgyllare är  ett yrke med anor. Första gången 
det omnämns på våra breddgrader är på 1600-talet och 
de tidigaste fynden av tekniken är gotländska altarskåp 
från 1100-talet, berättar Jonny Hammar. Men långt 
innan dess förgylldes till exempel faraonernas sarko-
fager i Egypten. Här inne görs allt med i princip samma 
material och tekniker som då. Men det är också ett ut-
rotningshotat yrke.

– Fullt utbildade förgyllare i Sverige idag kan räknas 
på mina tio fingrar, konstaterar han.

Pråligt, vräkigt och alldeles, alldeles underbart. Bland blingiga broderier  
och blänkande bladguld granskar Hemslöjd glitter  

och greenwashing i hantverksvärlden. 
Text Maria Diedrichs Foto Henrik Bonnevier

guldfeber

Förgyllare Jonny Hammar gör  
allt från att skära ornament i trä  
till att gjuta pastellage, ta fram  

originalytor, förgylla och patinera. 
– I en förgyllarateljé på 1770-talet 

hade vi säkert varit tio stycken  
med varsitt specialområde,  

säger han. 
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»Den riktigt sticker i ögonen på
folk som besöker kyrkan. Det är för
mycket bling bling. Men det var den

estetiken de levde med då.«
Under sina närmare 30 år har han hela tiden känt  

att han borde tillhöra en framtidsbransch.
– Restaurering ligger ju helt rätt i tiden! Och det  

saknas inte jobb – förgyllningsarbeten utförs idag i  
kyrkor, slott och kulturbyggnader. Men det mesta görs 
av yrkesgrupper som saknar den historiska förankring-
en. Många vet inte ens om att vårt yrke finns.

Just nu arbetar han med två fåtöljer, gjorda av en 
berömd stolmakare i Stockholm på 1810-talet. 

– Det vi jobbar med är inte att langa på guld i parti  
och minut. Det är till största delen restaurering, för- 
klarar han.

Möbler som är värda mycket pengar tycker folk att 
det är värt att ta hand om. Det var i högborgerliga hem 
man hittade förgyllda föremål, ända till 1930-talet när 
funkisen kom.

– Då gick luften ur. Det var ingen som ville ha för- 
gyllningar. Det finns gamla journalfilmer där de  
slänger gustavianska karmfåtöljer på sophögen. 

Båda ryser. 
När stolarna är omförgyllda ska de patineras så att de 

inte ser för nya och vräkiga ut. Jonny Hammar berättar 
om Tyska kyrkan i Stockholm, där det finns en rekon-
struktion av en norrländsk barockorgel som man valt att 
inte patinera. Färgglad och glänsande står den där i all 
sin prakt.

I den i övrigt dämpade miljön sticker orgeln ut med 
sitt glänsande bling bling. 

– Men det var den estetiken de levde med då. Det är 
inte riktigt det vi föreställer oss, säger Jonny Hammar. 

Caroline håller med. 
– Jag håller på mycket med 1700-tal och historiska 

kläder. Folk tror alltid att det var pasteller som gällde på 
den tiden, men nej – det var jätteskrikiga färger. Solgult, 
klarrött och illgrönt. Det var ju exklusivt.
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i  gävle är  Emelie Sandström inne på samma spår. 
Hon arbetar med Hedvig Ulfsparres textilsamling på 
länsmuseet och är från början utbildad konstnär med 
specialintresse för historisk dräkt. När hon pluggade 
textilvetenskap och studerade gamla textilier från  
1500- och 1600-talen fick hon upp ögonen för guld- 
broderi – överdådiga, glittriga broderier med pärlor,  
paljetter och metalltråd. Hon blev såld direkt.

– Tittar man på historiska föremål så finns det massor 
av flådiga, pompösa grejer. Det går helt emot föreställ-
ningen om det strikta, skandinaviska, stilrena. Det  
tycker jag är lite roligt. 

Hon beskriver sig själv som en skata som samlar på 
saker som glittrar. Men det var också möjligheten att 
kombinera hårt och mjukt – glas, metall och textil i ett 
och samma föremål, som drog henne till tekniken. 

Hennes egna guldbroderier har oftast formen av tre-
dimensionella insekter. Hon bygger upp dem med ullfilt 
och fyller dem med en mängd olika stygn och tekniker. 

– Dels kan man täcka formerna med tyg eller gyllen-
läder – alltså förgyllt skinn. Dels kan man använda olika 
former av guldtråd, snoddar, band och spetsar som man 
syr ned med läggsöm. Jag har också jobbat med konstiga 
spandextyger, som man kan hitta på tygaffären. Det 
finns inga gränser – det är bara att gå loss, säger hon.

Mycket av sitt material har hon köpt i London, och det 
produceras i Indien – världens centrum för guldbroderi. 
Men en stor del av terminologin kommer fortfarande från 

franskan. Guldtrådarna kan vara av många olika slag. 
Kantiljer, eller bouillon, är tunn, tunn, förgylld koppartråd 
formad till täta spiraler. Passing och japanguld är trådar 
där metallen spunnits runt en kärna av silke, bomull eller  
papper. Plate är som en tunn bandspaghetti i gul metall. 

– Materialen har varit rätt lika genom historien, även 
om det nu också finns syntetiska alternativ. Annars är 
den största skillnaden halten guld i trådarna. En fin 
guldtråd idag kan innehålla upptill två procent. I äldre 
trådar kan det vara mycket mer, förklarar hon.

Att trådarna trots allt innehåller en del äkta guld 
bidrar till de färdiga sömmarnas flärdfulla känsla.  
Ordet mässingsbroderi har ju inte alls samma klang.

– Det finns en materiell hierarki, det kan man inte 
sticka under stol med. Enligt den hårda skolan får man 
inte blanda högt och lågt, dyrt och billigt. Jag gör tvärt-
om. Det är kul att bryta mot konventionerna. Jag brukar 
kalla mig själv en sann materialist, för jag är så intresse-
rad av material. Det sker nånting spännande när de 
finaste guldtrådarna får möta ett jättekonstigt, glittrigt 
loppistyg från 1960-talet.

tillbaka i  stockholm  visar guldsmeden Rob 
Grootenboer in i sin verkstad. Han har nyss kommit 
hem från ett möte i Köpenhamn där man diskuterade 
hållbarhet i smyckebranschen. 

– Vår bransch får dåligt rykte när stora företag kommer 
med påståenden som man inte kan lita på, suckar han. 

Brodösen Emelie 
Sandström har  

alltid varit fascine-
rad av insekter:

– Det är roligt  
att ta nånting som 

kan skapa så  
mycket avsky  

och göra om det  
till någonting  

vackert. 
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Guldsmeder i Sverige jobbar mest med 18 karats 
guld, alltså en legering som består av 75 procent guld.  
Den övriga fjärdedelen kan bestå av olika kombinationer 
av silver, koppar och palladium som bestämmer färgen på 
guldet. 24 karats guld är i allmänhet alldeles för mjukt för 
att göra smycken av, men själv har Rob en ring i rent guld 
som han hamrat i många timmar för att få tillräckligt 
hård.

Vid hans arbetsbänk finns en elektrisk lupp som för-
storar arbetet upp till 30 gånger. När besökarna på gym-
met som ligger i källaren under verkstaden släpper sina 
skivstänger skakar det betänkligt. 

Redan när Rob Grootenboer utbildade sig till guld-
smed visste han att han ville jobba med hållbara mate-
rial men det visade sig vara svårare än han hade trott.  
Nu skräder han inte orden. 

– Många företag ropar om att de jobbar med åter-
vunnet guld och menar att bara det gör dem hållbara. 
Det kallar jag för greenwashing.

nyutvinning av guld  kopplas till stora miljöpro-
blem, såsom utsläpp av cyanid och kvicksilver, samt till 
människorättsproblem och livsfarliga arbetsvillkor i gru-
vorna. Men även det återvunna guldet har en gång utvun-
nits och därmed orsakat miljöskador. Dessutom är gul-

dets marknadsvärde så högt att i princip allt återvinns, 
utan att efterfrågan på nygrävt guld påverkas alls.

I själva verket är återvunnet guld det som de allra 
flesta använder, förklarar Rob Grootenboer.

– Vi är en del av ett kretslopp. När vi slipar av mate-
rial, eller får in gamla smycken lämnar vi in det. Sedan 
hämtar vi ut motsvarande mängd guld från smälteriet. 

På samma sätt tas även guld från elektronik om hand. 
Men spårbarheten för återvunnet guld är minimal. Det 
går inte alltid att vara säker på hur det återvunnits, eller 
varifrån det kom innan det hamnade i kretsloppet. 

– I allt återvunnet guld idag finns väl en minimal 
mängd av det guld som kolonisatörerna rövade från 
aztekerna i Sydamerika, funderar Rob Grootenboer. 

– Eller det som nazisterna stal från judar under förin-
telsen. Man måste vara transparent, och se sanningen.

Han menar att det var fler kunder som ställde frågor 
om guldets ursprung för några år sedan, och sökte rätt-
visemärkta alternativ. Men idag när många företag mark-
nadsför sig med slagordet »återvunnet« tar kunder för 
givet att det är det bästa. Och där slutar diskussionen. 

– Jag säger som Skalman: Jag tror bara det jag vet. 
Ingen kan lova att det inte hamnar nyframtaget guld  
i kretsloppet. Då kan det påståendet kallas green- 
washing. 

»I allt återvunnet guld idag finns väl en minimal mängd  
av det guld som kolonisatörerna rövade från aztekerna i Sydamerika.«

Mycket koppar i legeringen ger rött guld, 
mycket palladium ger vitt. 

– Guld är ett fantastiskt tacksamt  
material att arbeta med. Om någonting  

går fel kan man göra om, säger  
guldsmeden Rob Grootenboer.
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DRÖMMEN  
OM EN  

KLÄNNING
Det är en festblåsa värdig Askungen.  

Rött sidentyg med bilder från paradis och helvete. 
235 brodöser i 28 länder har i 12 år satt stygn  

på stygn. Varför blir den aldrig klar? 
Text Maria Diedrichs Foto The Red Dress Project

den är helt i siden. Kjolen är 
vid och släpet långt. Färgen är djupt 
röd – den allra kungligaste röda 
nyansen. 235 brodöser i 28 olika 
länder har jobbat på den under 12 
års tid. Den är ett barn av textil-
konstnären Kirstie Macleods tan-
kar. Inget försäkringsbolag vill veta 
av den, för det går inte att sätta ett 
pris på den. Bara kostnaden för 
brodösernas arbetstimmar uppgår 
till närmare 200 000 kronor. I verk-
ligheten är den ovärderlig, för den 
är oersättlig. Den kallas för The Red 
Dress och nu ska den ut på resa. 

Förra gången den var ute och flög 
fick den ett eget säte i flygplanet.  
Nu ska den snart ställas ut i Kosovo. 
Kirstie Macleod tar sig för pannan. 
Ska hon våga packa ned den som 
incheckat bagage, eller blir det till 
att köpa en egen biljett åt den igen. 
Hon sitter på övervåningen i sitt hus 
i södra England och håller upp klän-
ningslivet mot kameran på sin 
dator. 

– Titta på den här blomman!  
Det är ett broderikollektiv i Sinai  
i Egypten som har gjort den – den  
är ju utsökt! Det är otroligt kargt 

där de lever. Men här och där på 
bergssluttningarna växer små, små 
blommande örter. Den här är inspi-
rerad av en av dem.  

kirstie macleod  var fyra år 
när hon deklarerade att hon skulle 
bli konstnär. På den vägen är det. 
Även om hon jobbat i olika medium 
har textilkonst alltid varit hennes 
kall och klänningar ofta stått i centr-
um. Inte sällan har de spelat för-
tryckarens roll. Som i filmen om en 
liten svart klänning som repades 
upp, förvandlades till en bur och 
spärrade in kvinnan som bar den. 
Eller den klänning hon stickade av 
50 000 meter fiskelina, som försedd 
med tyngder sjönk till Guernseyha-
vets botten medan hon själv despe-
rat simmade uppåt. I ett tredje verk 
bar hon en blå klänning vars kjol 
fyllde hela gallerigolvet. I mitten låg 
Kirstie och sov. För att ta del av res-
ten av utställningen var besökarna 
tvungna att kliva på klänningen, 
trampa på den sovande Kirstie. 

Även The Red Dress – den röda 
klänningen, började som ett perfor-
manceverk. Inspärrad i en glaskub 
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»Klänningen blev  
ett sätt för brodöserna 
att berätta sin historia, 
och det kunde inte jag 

stå i vägen för.«

satt Kirstie och broderade på den. 
Ett vackert objekt för alla att be-
skåda. Men nu har den sedan länge 
brutit sig ut. I tolv års tid har Kirstie 
bjudit in kvinnor, och en handfull 
män, över hela världen att täcka 
plagget med sömmar och stygn. 

– Syftet har förändrats under 
tiden. Jag fick flytta till bakgrunden 
och klänningen började handla om 
empowerment, kvinnors rättigheter. 
Den blev ett sätt för brodöserna att 
berätta sin historia, och det kunde 
inte jag stå i vägen för. 

Många av de brodöser som sytt  
på klänningen har Kirstie hittat på 
nätet. Det gäller till exempel Elna 
Carr i Malmö. Hon är violinist i 
Danmarks Radios symfoniorkester 
och broderar på fritiden, gärna fiol-
täcken och väskor. 

– Jag har rastlösa fingrar, berättar 
hon. 

– När jag inte spelar fiol behöver 
jag något annat att göra. Och fiol-
spelandet blir ju ingenting – man 
lever i nuet och är aldrig bättre än 
den konsert man ger här och nu. Det 
är skönt att komplettera det med 
något beständigt. Och det långsam-
ma, noggranna och fingerfärdiga är 
ju hemmaplan för en violinist.

Kirstie Macleod kontaktade Elna 
efter att ha sett hennes bilder på  
Instagram. Bland alla deltagare 
från världens fyra hörn är Elna 
ensam representant för Norden.

– Det känns lite magstarkt för 
mig. Jag är ju hobbybrodös! Det är 
ett mysterium varför hon valde just 
mig. 

Elna fick hem en bit rött sidentyg, 
30 x 40 centimeter. Hon fick fria 
tyglar och valde att brodera med 
ylle, sin vana trogen. 

– Jag gjorde en bullig blå fågel, 
omgiven av en snirkel med Dala 
Floda-inspirerade blommor och 
blad. Inuti en av blommorna gjorde 
jag en helt vansinnig bottensöm i sil-
kestråd. Rutorna är mindre än milli-

meterstora. Jag fick feeling av det 
där sidentyget! Men det är nog ing-
en som kommer se den på klänning-
en. Mitt lilla, lilla arbete försvinner 
ju i mängden, säger hon.

Kirstie Macleod brister ut i gap-
skratt när hon får höra Elnas kom-
mentar. 

– Otroligt att hon säger så. Hen-
nes broderi får kanske mest kom-
mentarer av alla! Folk är helt berg-
tagna – och jag med. Jag trodde inte 
mina öron när hon sa att hon gör det 
som hobby. Hennes passion är 
omisskännlig. Och i fråga om tek-
nisk kvalitet skulle jag placera hen-
ne precis jämsides med proffsen. Jag 
var överlycklig när hon tackade ja 
till att vara med. 

i  själva verket  är det en enorm 
blandning av brodöser i projektet. 
Några är etablerade konstnärer, 
andra har nyss sytt sina första stygn. 
Några lever i absolut fattigdom och 
andra har trygga, bekväma liv. 

– Det är inte teknisk skicklighet 
jag gått efter när jag letat deltagare. 
Det handlar mer om energin som en 
person tillför klänningen. Bidraget 
som tog mig hårdast kommer från 
Rwanda. Jag fick sätta mig ned när 
jag tog emot det. 

Bilden är broderad av 13 kvinnor 
från gruppen Aprohade. I mitten 
syns två naivt tecknade streckfigu-
rer – ett barn, och en man som håller 
en machete. Bredvid dem står ett 
träd vars krona fattat eld, och en 
flod flyter röd av blod. Scenen ringas 
in av trånga svarta cirklar. Men i 
takt med att cirklarna växer och blir 
mer rymliga skiftar de färg till klara 
pasteller och formar en strålande 
sol. Broderiet heter Från mörker  
till ljus.

i  kigali  i Rwanda kopplar Agnès 
Mutegwaraba upp sig på ett skakigt 
ekande videosamtal. Hon är ledare 
för brodöserna i gruppen. Bredvid 

henne sitter fem av de andra kvin-
norna som var med och broderade 
på klänningen. 

– Cirklarna representerar tiden 
som vi genomlevt. Det svarta är 
mörkret som vårt land sjönk ned i 
under folkmordet – inte bara våldet, 
utan osäkerheten, att inte veta vem 
som skulle leva, överleva, vem som 
skulle få arbeta och le igen. De 
andra färgerna symboliserar ljuset, 
hoppet – livet som återvänder, 
berättar hon. 

Agnès Mutegwaraba grundade 
Aprohade tillsammans med en 
annan kvinna året efter folkmordet, 
som ett sätt att bygga upp sitt liv 
igen. Idag är de 70 kvinnor som  
broderar. Från början var de flesta 
änkor som förlorat sina män i det 
besinningslösa våldet. Idag har näs-

Kirstie Macleod  
i Mexiko.
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Gisèle, Esther och 
Espérance brode-
rar i Demokratiska 
republiken Kongo. 

Nedan tv: broderad 
panel av Zenaida 
Aguilar och Hila-
ria Lopéz i Mexiko. 
Nedan t h, broderi 

av 13 kvinnor  
i Rwanda.  

Längst ned tv:  
Farhan Gabaly  

broderar i Sinai, 
Egypten. Längst 
ned t h: broderi  

av Elna Carr.
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ta generation tagit plats vid deras 
sida – numera vuxna barn som gjor-
des föräldralösa 1995. I Rwanda är 
änkor en utsatt och ofta utstött 
grupp. Men genom Aprohade och 
dess samarbetspartner Kisany som 
säljer deras produkter utomlands 
har Agnès kunnat hjälpa sina 
olyckssystrar att köpa mark, bygga 
hus och skicka sina barn till univer-
sitetet. 

The Red Dress var ett ovanligt 
jobb för dem. De är vana att brode-
ra efter detaljerade beställningar 
och har sällan en chans att skapa 
fritt. Men när Agnès idag tänker på 
hur deras broderi kommer flyga 
över världen blir hon glad och stolt. 

– Det känns bra att veta att folk 
kommer att höra talas om oss, vårt 
arbete och vår existens. Jag hoppas 
att folk runtom i världen, och här i 
Kigali, kan se att vi bygger upp våra 
liv igen med nålens hjälp. Att vi inte 
är en börda för vårt land, utan en till-
gång. Vi kan ta hand om oss själva 
och skicka våra barn till skolan med 
mat i magen. Tack vare våra händer 
och våra nålar kan vi få vara de vi är. 

Trots att flera år har gått blir Kir-
stie Macleod fortfarande tagen när 
hon minns hur hon packade upp 
Aprohades broderi. 

– Jag kunde fortfarande känna 
doften av Rwanda i tyget. Det var 
en episk känsla att läsa deras ord 
och hålla deras stygn i min hand. 
Det är ett otroligt ansvar att ta emot 
ett sådant verk. Jag måste göra det 
rättvisa. Göra deras röster hörda. 

under alla år  som Kirstie job-
bat med klänningen har hon aldrig 
kunnat ta ut någon lön. Hon knäck-
er extra som yogalärare för att få 
kalkylen att gå ihop. Det som fått 
henne att fortsätta är kvinnorna. 
Kvinnorna och deras berättelser. 

– Det här är så mycket större än 
mig. Mina känslor, min frustration 
och ångest är en sak. Klänningen 

och ansvaret jag fått betyder myck-
et mer. Men det tynger inte ned mig. 
Det är ett otroligt privilegium att få 
känna sig så sammankopplad  
med resten av världen. 

För Kirstie Macleod är just sam-
hörighet klänningens budskap 
framför andra.

– Det är ett gemensamt samtal på 
ett universellt språk. Det är det jag 
älskar med broderi. Det kräver inget 
mer än en nål, tråd och lite tyg. Det 
spelar ingen roll hur gammal du är 
eller var du kommer ifrån – det är 
för alla. 

i  paris är Catalina Sánchez 
Gaviria från Colombia inne på sam-
ma spår. Hon hade broderat i några 
år när en vän 2019 kopplade ihop 
henne med Kirstie och den röda 
klänningen. 

– Jag älskar verkligen det här 
projektet. Det är så rikt. Att se klän-
ningen är överväldigande. Var och 
en av oss har något att berätta och  
vi använder tekniken på så många 
olika sätt. Några av oss har haft det 
lätt, andra har gått igenom fruk-
tansvärda saker. Men genom klän-
ningen och broderiet hör vi alla 
ihop.

För egen del visste Catalina  
Sánchez Gaviria direkt vad hon  
ville göra. 

– Jag är från Colombia och utbil-
dad ekolog, så jag ville göra ett tro-
piskt broderi, med blommor och  
fåglar. Mitt land har många problem, 
men det är också otroligt vackert och 
vi har en fantastisk biologisk mång-
fald. Det ville jag peka på. 

Men just som hon sydde hände 
något i hemlandet. En bilbomb 
exploderade utanför en polishögsko-
la i Bogotá och dödade 22 personer.

– Det var oerhört tungt. Jag trod-
de att den sortens våld låg bakom 
oss. Då bestämde jag mig för att läg-
ga till ordet »hopp« i mitt broderi. 
För jag kände att hoppet var allt  
vi hade kvar.

flera gånger under de senaste 
tolv åren har Kirstie Macleod dekla-
rerat att klänningen är färdig. Men 
ändå fortsätter det att uppstå situa-
tioner som helt enkelt kräver att det 
broderas lite till. Förra året reste hon 
till Chiapas i sydöstra Mexiko för att 
möta två brodöser som arbetat på 
klänningen ett år tidigare. Det skulle 
bara bli ett snabbt besök men slutade 
med att Kirstie och hennes medhjäl-
pare bodde över hos en av dem, 
Zenaida Aguilar. Zenaida, som leder 
en broderigrupp för att lära ut det 
hon kan till andra i trakten, frågade 
om hon fick bjuda in dem att komma 
och titta på klänningen.  
»Ja, lysande!«, utropade Kirstie.

– En av de unga kvinnorna, 
Vanessa Aguilar Juárez, satte på sig 
klänningen och alla vi andra satt  
i en cirkel runt henne och broderade 
på kjolen. Två tolkar var med för 
att översätta mellan engelska, span-
ska och tzotzil. Men ingen pratade. 
Alla bara sydde i tystnad. Det var 
ett väldigt vackert ögonblick av full-
ständig samhörighet. 

Till slut bröt kvinnan i klänning-
en tystnaden och sa några ord.

– Tolken översatte: »Jag känner 
mig som en drottning. Och jag kän-
ner mig sammankopplad med alla 
brodöser runtom i världen som 
arbetat på klänningen«. Jag kände 
mig bokstavligen som att jag fått en 
smocka. Mitt hjärta exploderade. 
Hon knöt ihop allting. Det var mitt 
bästa ögonblick under alla de tolv 
åren. Det var så vackert.

»Det är ett gemensamt 
samtal på ett universellt 

språk. Det är det jag
älskar med broderi. Det 
kräver inget mer än en 
nål, tråd och lite tyg.«
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Spindelnätet har 
Kirstie Macle-

od broderat. Övri-
ga broderier av 

Elna Carr, Kenyan 
Embroiderers Guild 

och Catalina  
Sánchez Gaviria.
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om det är  en kypert, tuskaft eller 
dräll som kulturpolitiken väver med 
slöjden som inslag, är inte lätt att 
avgöra. Slöjdområdet är svårdefini-
erat utifrån ett makt- och myndig-
hetsperspektiv. Att väven innehåller 
pengar från staten är emellertid ett 
faktum. De flesta av dessa stödpeng-
ar fördelas av myndigheten Kultur-
rådet, där Kajsa Ravin är general-
direktör. 

– Politikområdesmässigt befinner 
sig slöjden mellan konstnärlig ut-
veckling, kulturarv och det som 
kallas kulturella och kreativa 
näringar. Även folkbildningsverk-
samheten tangerar slöjdaktiviteter. 
Som politikområde hakar det i 
många olika finansieringsformer 
och arbetssätt. Det vill jag framhål-
la som en styrka, det visar på bred-
den, säger Kajsa Ravin.  

de arbetsområden  för politi-
ken som Kajsa Ravin nämner; eget 
skapande, kulturarv, kulturella och 
kreativa näringar är alla mål för 
pengaflöden och politiska ambitio-
ner. De finns inskrivna i kulturpla-
ner och riktlinjer och flera myndig-
heter jobbar med dem. Slöjdens  

alldeles egna myndighet heter 
Nämnden för hemslöjdsfrågor och 
har riksdagens uppdrag att stötta 
och främja hemslöjd i hela landet. 
Det låter kanske mäktigt med en 
myndighet enbart för slöjd men 
kanslichefen Friedrike Roedenbeck 
tonar ner verkets inflytande. 

– Vår makt har minskat rejält  
i och med att kultursamverkans-
modellen infördes för tio år sen.  
Innan dess fördelade vi i princip  
alla statliga hemslöjdspengar. Men 
sedan flyttades statens bidrag över 
till Kulturrådet som delar ut dem 
idag. Den största delen av pengarna 
försvann då från vår budget.

Hon funderar en stund på vilken 
makt Nämnden för hemslöjdsfrågor 
har. 

–Vår ekonomiska makt har ju  
blivit rätt så reducerad faktiskt. Jag 
skulle säga att det mer handlar om att 
vi är en företrädare för hemslöjds-
området inom den statliga sfären.

Hon ger några exempel från den 
senaste tidens coronapräglade arbe-
te som handlat om att upplysa andra 
myndigheter om slöjdares villkor. 
Att informera om att många är 
kombinatörer med låg omsättning 

och att myndigheter därför inte bör 
sätta hög omsättning som krav för 
den som vill söka stöd och bidrag, 
till exempel.  

– Vår makt att påverka handlar 
om att försöka förklara området.

Nämnden för Hemslöjdsfrågor 
har en budget på drygt 11 miljoner 
och av dem delar myndigheten ut 
runt 9 miljoner i organisationsstöd 
och projektbidrag till organisatio-
ner, föreningar, enskilda slöjdare 
och företag. 

– Det är ju en piss i Mississippi, 
det motsvarar ungefär 1 procent av 
kultursamverkansmodellens sam-
lade anslag, konstaterar Friedrike 
Roedenbeck krasst. 

 
de stora pengarna  finns istäl-
let i det som kallas kultursamver-
kansmodellen. Den går ut på att 
regionerna gör en egen kulturplan 
där de beskriver hur de vill arbeta 
med kultur inom olika områden. 
Utifrån dessa kulturplaner skjuter 
sedan staten till medel. Det är Kul-
turrådet som fördelar statens pengar 
efter att ha läst och diskuterat regio-
nernas planer med generaldirektö-
rerna från andra kulturstöttande 

Slöjden och 
kapitalet

Precis som teater, musik och litteratur får slöjden i Sverige ekonomiskt stöd. 
Men hur kakan ska fördelas råder det delade meningar om. 
Text Liv Blomberg  Foto Ylva Sundgren & Fredrik Jalhed
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Friedrike Roedenbeck, 
kanslichef på Nämnden  

för hemslöjdsfrågor.
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myndigheter. Det sker i ett samver-
kansråd där exempelvis Friedrike 
Roedenbeck sitter med som företrä-
dare för slöjden. Det står inskrivet  
i kultursamverkansmodellen att sju 
områden ska stöttas. Förutom hem-
slöjd är det teater, dans och musik 
som räknas som ett område, biblio-
tek och litteratur, museiverksamhet, 
arkiv, bild och form samt film. Hur 
mycket pengar lägger då staten på 
just hemslöjd?

– Det är svårt att få fram en siffra, 
säger Kulturrådets Kajsa Ravin 
efter att ha bett sina medarbetare 
undersöka saken. Hon förklarar att 
det beror på att regionerna har orga-
niserat slöjdverksamheten olika. 
Vissa har hemslöjdskonsulenter 
anställda, andra har slöjdverksam-
het på länsmuseerna och medlen 
särredovisas inte alltid så att det går 
att se exakt vilka pengar som går  
till slöjd. En tredjedel av alla hem-
slöjdskonsulenter är dessutom 
anställda av en ideell hemslöjds- 
förening. 

– Men om vi ska göra en grov 
uppskattning mellan tummen och 
pekfingret, då säger vi någonstans 
runt 14 miljoner, säger Kajsa Ravin 
och understryker att det är en unge-
färlig bedömning och att den regio-
nala medfinansieringen inte är 
inräknad i den summan. 

Skulle alla slöjdpengar räknas in, 
vilket alltså inte låter sig göras 
exakt, uppskattar både Kajsa Ravin 
och Friedrike Roedenbeck att det 
skulle kunna handla om runt 40  
miljoner för hela landet. 

 
ofta lägger regionerna mer 
pengar än staten. Västra Götaland 
har en av Sveriges största regionala 
kulturbudgetar och lägger mycket 

vikt vid hemslöjd i sin kulturplan. 
Torbjörn Lindström arbetar som 
enhetschef på Förvaltningen för 
kulturutveckling i Västra Götaland. 
Han ansvarar över en hemslöjds-
budget på ca 6 miljoner (att jämföra 
med Nämnden för Hemslöjdfrågors 
11 miljoner) och det finns åtta hem-
slöjdskonsulenter i regionen, även 
om alla inte jobbar heltid. 

På frågan om makten över slöjden 
säger han att kultursamverkans-
modellen har påverkat inflytandet 
över slöjden som kulturområde. 

– Jag tycker att samverkans-
modellen är bra. Då är inte makten 
över hemslöjd koncentrerad till sta-
ten utan har flyttats till regionerna. 
Jag tycker det har blivit bättre för 
slöjdområdet, säger han och berät-
tar att regionerna då blivit tvungna 
att ta fram en egen kulturpolitik för 
hemslöjd. 

– Tidigare visste många regioner 
väldigt lite om slöjdområdet efter-
som frågan inte låg på deras bord 
när stödet gick direkt via staten.  
Nu är det på dagordningen i den 
regionala kulturpolitiken, förklarar 
Torbjörn Lindström via skärm från 
Göteborg. Han är utbildad hem-
slöjdskonsulent och har jobbat 
länge inom regionen med slöjd och 
hantverk. Han värjer sig lite mot 
ordet makt och tycker inte att det  
är vad han sysslar med om dagarna. 

– Jag gillar inte ordet makt, det  
är ganska förlegat. Men det har tidi-
gare funnits en för stark maktkon-
centration i Stockholm. Innan kul-
tursamverkansmodellen infördes 
hade Nämnden för Hemslöjdsfrå-
gors tjänstepersoner ett enormt 
inflytande i hela Sverige. Höll man 
sig inte väl med dem kunde det vara 
svårt att få extra projektmedel. Men 

nu är det inte så längre. Nu samver-
kar vi och kan ha olika åsikter men 
måste komma överens om vad som 
är bäst för vår region. Nu är det 
decentraliserat och det tycker jag  
är bra; att sprida makten. 

Staten och regionerna delar alltså 
på inflytandet över de slöjdpengar 
som politikerna ställer till förfogan-
de. Men det finns fler aktörer än stat 
och regioner inom området slöjd 
som kulturyttring. 

 
maria jacobsson  är verksam-
hetschef för Hemslöjdens riksför-
bund, ofta förkortat SHR (Svenska 
Hemslöjdföreningarnas Riksför-
bund). Det är en organisation som 
funnits sedan 1912 och som samlar 
26 förbund och 62 lokala föreningar. 
Organisationen spelar, och har spe-
lat, en stor roll för att bevara och 
föra vidare tidigare generationers 
kunskaper om hemslöjd. En del 
menar att hemslöjdsrörelsen även 
haft makt att definiera vad som räk-
nas som slöjd och att organisationen 
under sin hundraåriga historia haft 
inflytande över vilka slöjdtekniker 
och uttryck som kunnat leva vidare. 
Idag anordnar de till riksförbundets 
anslutna föreningarna slöjdträffar 
för barn och vuxna, kurser och 
utställningar och bedriver projekt 
för att utveckla slöjden inom allt 
från linberedning till gerillastick-
ning och hantverk för nyanlända.  

– Det här med makt är ju ett 
spännande begrepp. På ett sätt har 
vi en opinionsbildande makt inom 
SHR, bland annat genom vårt bolag 
som ger ut den här tidningen och 
böcker, säger Maria Jacobsson och 
fortsätter: 

– Vi har en stor medlemskår,  
nästan 14 000 enskilda medlemmar i 

»Jag tycker att samverkansmodellen är bra. Då är inte makten över hemslöjd 
koncentrerad till staten utan har flyttats till regionerna.  

Jag tycker det har blivit bättre för slöjdområdet.«
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Lite mer om pengar 
Nämnden för hemslöjdsfrågor fick
ett extra anslag på två miljoner kronor  
2021 för att stötta professionella utövare 
under pandemin.
     Av dem är 300 000 öronmärkta för SHR:s  
föreningar att söka, på villkor att de går till 
professionella utövare.  
     Den statliga utredningen »Från kris till  
kraft – återstart för kulturen« släpptes
i september i år. Där föreslås att NFH
skall tilldelas Nationellt återstarts- och
utvecklingsstöd om en miljon kronor  
under2022 – 2023.
     Tidningen Hemslöjd har fått 30 000  
kronor från NFH i år för en förstudie kring  
publicering på engelska.

Torbjörn  
Lindström,  
hemslöjds- 

konsulent och 
enhetschef på  

Förvaltningen för 
kulturutveckling  

i Västra Götaland-
regionen. 
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våra föreningar och de är ju en väldigt 
stor del av slöjdområdet i Sverige.  

Faktum är att organisationen 
nämns i regeringens regleringsbrev 
till Nämnden för hemslöjdsfrågor. 
Myndigheten har visserligen ett 
brett uppdrag att främja hemslöjd 
men dessutom en specifik instruk-
tion att ge ett organisationsbidrag 
till just SHR. Hur kommer det sig? 

– Det är inte ovanligt att enskilda 
organisationer nämns i myndighe-
ters regleringsbrev. När det gäller 
hemslöjden brukar man hänvisa till 
den utredning som kom redan 1912, 
som tog upp frågor kring hur hem-
slöjden skulle stöttas. Sedan har det 
kommit utredningar under hela 
1900-talet och in på 2000-talet kring 
hur, och om, den ska stöttas. Och det 
har man hela tiden beslutat att den 
ska, säger Maria Jacobsson. 

SHR har haft 4,2 miljoner i orga-
nisationsbidrag från Nämnden för 
hemslöjdsfrågor de senaste tio åren. 
Förra året minskades bidraget med 
200 000 och i år drog Nämnden för 
hemslöjdsfrågor ner bidraget med 
ytterligare en halv miljon kronor. 
Myndigheten har dessutom flaggat 
för att skära ytterligare 500 000 
från anslaget under 2022, men om 
det fattas beslut först i december. 
Maria Jacobsson är kritisk till att 
pengar ströps mitt under pandemin. 

– Vi är en av ytterst få civilsam-
hällesorganisationer som fått mins-
kat bidrag under coronapandemin. 
Att vi fått det är ganska anmärk-
ningsvärt tycker jag, säger hon och 
menar att det kommer få konse-
kvenser för den väv av enskilda 
medlemmar, föreningar och förbund 
som SHR företräder. 

– Vi ingår i ett slags infrastruktur 
för hela hemslöjden. Risken är att 
den här strukturen slås sönder om 

det inte finns någon samordnande 
länk mellan alla som verkar inom 
området.  

– På riksförbundet finns en sam-
lad kunskap om fältet, ett stort nät-
verk som gör att vi kan stötta våra 
föreningar med kontakter, underlät-
ta deras administration och samord-
na gemensamma aktiviteter. Allt 
detta leder till att hemslöjd lever och 
utvecklas genom våra ideellt arbe-
tande medlemmar.  

också sameslöjdstiftelsen 
är en civilsamhällesorganisation, 
med syfte att stötta och främja 
samisk slöjd. Även den organisatio-
nen har fått minskat anslag det 
senaste året.

På Nämnden för hemslöjdsfrågor 
förklarar Friedrike Roedenbeck 
minskningen av bidraget till de två 
organisationerna med att myndig-
heten sett ett behov att stötta fler 
aktörer inom slöjdområdet. Tidiga-
re beviljades 15 till 20 projektan-
sökningar per år. Men när myndig-
heten prioriterade om i sin budget 
förra året kunde 78 ansökningar 
beviljas.  

– Det är bekymmersamt att när 
man som vi har ett ganska litet 
anslag låta mer än hälften av med-
len gå åt ett håll. I princip har ju 75 
procent av pengarna bara rullat på 
till SHR och Sameslöjdstiftelsen de 
senaste åren, samtidigt som vi sett 
ett fält på andra håll som vi tycker 
har vidgats väldigt, säger hon och 
fortsätter:

– Nämnden för hemslöjdsfrågor 
har inte fått ökade medel från 
departementet på många år. Därför 
sa vi att då är det där vi får ta, det är 
jättetråkigt men vi har äskat mer 
medel. Vi har skrivit och uppvaktat 
politiken i Kulturutskottet och 

beskrivit den här bilden av fältet 
utan att få gensvar. 

anna sjöberg var fram till okto-
ber verksamhetsledare för Same-
slöjdstiftelsen Sámi Doudji och 
framhåller att hon inte uttalar sig  
å stiftelsens vägnar men kommente-
rar neddragning av pengar med att 
påpeka att det finns en politisk ovil-
ja att stötta slöjdområdet. 

– Nämnden för hemslöjdsfrågor 
har inte fått ökade anslag på tjugo 
år. Varför inte? När anslagen är för 
små, kan behoven för de som verkar 
inom området komma att ställas 
mot varandra. Det vore högst olyck-
ligt, säger hon och funderar en stund 
över frågan om makt.

– Regeringen genom Kultur-
departementet är ytterst ansvariga 
för hur stödet utformas till olika 
områden. Men vilken plats har det 
mjuka, långsamma folkliga kultur-
arvet? Den frågan blir sällan 
besvarad. Inte heller lyfts fältet 
fram som en positiv kraft, säger 
Anna Sjöberg och berättar om ett 
samtal som hon nyligen haft:

– En erfaren samisk slöjdare sa 
till mig att det tar minst tjugo år att 
lära sig slöjda någorlunda, i synner-
het vad gäller vår mjukslöjd som 
inte har en massa maskiner. Man är 
som bäst när man är gammal, om 
man inte hinner slita ut sig av allt 
tungt jobb, så sa hon, berättar Anna 
Sjöberg och menar att de kulturom-
råden som drivs av tyst kunskap och 
»händernas uppror« sällan tar plats.

– Generellt skulle jag vilja att det 
som är sprunget ur den folkliga kul-
turen prioriterades! Ur alla perspek-
tiv. Just de där långa, sega, historis-
ka trådarna som binder människor 
samman, är viktiga. Det gäller i Sve-
rige likväl som i resten av världen.

»Vi är en av ytterst få civilsamhällesorganisationer som fått minskat bidrag  
under coronapandemin. Att vi fått det är ganska anmärkningsvärt tycker jag.«
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Maria Jacobsson är 
verksamhetschef för 

SHR och vd i det bolag 
som ger ut Hemslöjd. 

Hon har inte inflytande 
över tidningens inne-

håll, det har chef- 
redaktören som också 
är ansvarig utgivare.  
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den internationella  suffra-
gettrörelsen hade bestämt sig. Röst-
rättskvinnorna behövde ett slag-
kraftigt baner som kunde rullas ut 
och visas upp vid officiella tillställ-
ningar. Efter noggranna diskussio-
ner hade kvinnorna enats om att 
ordet »rättvisa« skulle ingå i verket. 
Man ville också ha en klargul sol.

När anhängarna i förbundet 
International Woman Suffrage  
Alliance träffades på en konferens  
i London år 1909 synades en rad 
olika förslag. Valet föll till slut på  
en skiss av den svenska textilkonst-
nären Eivor Hedvall och i tillverk-
ningen på Licum i Stockholm läm-
nades inget åt slumpen.

Tre konstbrodöser arbetade i över 
en månads tid. Silkestrådarna var  
i silver och guld, bottentyget var i 
siden. Baneret utrustades med bro-
deri på både fram- och baksida. 
Framsidan pryddes av en stiliserad 
sol med ordet justice i versaler. På 
baksidan fanns en dikt på svenska, 
skriven av författaren Lotten von 
Kraemer som också stöttade till-
verkningen ekonomiskt. Färgerna, 
gult och rött, hämtades från den 
amerikanska kvinnorättsrörelsen 
som hade lång tradition av att mani-
festera med fanor och orkestrar.

– Konstnären ritade själva moti-
vet och övervakade sedan brodöser-
na. Hon fanns med så att uttrycket 
skulle bli rätt och för att säkerställa 
att skissen tolkades korrekt. Så 
arbetar vi faktiskt fortfarande än 
idag, säger Kirsi Mattila som är  
ateljé- och verksamhetschef vid 
Handarbetets vänner och Licium.

Att man använde sig av exklusiva 
material och det allra finaste hant-
verket var allt annat än en slump. 
Faktum var att kvinnosakskvinnor-
na ofta anklagades för att vara  
slafsiga. Det fanns föreställningar 
om att de var illa kammade, man- 
haftiga och rökte cigarr.

– Kvinnorna arbetade i mycket 
stark motvind. Det skrevs böcker 
om att livmödrarna förtvinade hos 
de kvinnor som tog sig ton i offent-
ligheten. För att på varje punkt 
motverka fördomarna var det vik-
tigt att uppträda propert och att 
vara tidsenligt klädd, säger Barbro 
Hedvall som har skrivit boken  
Vår rättmätiga plats – om kvinnor-
nas kamp för rösträtt.
 
även  baneret fyllde en central 
funktion. Ett högkvalitativt baner 
var ett sätt att signalera professiona-
lism och det blev färdigt lagom till 
en veckolång kongress i Stockholm 
år 1911. Kvinnorna hade hyrt en 
lokal och samlat på sig nödvändig 
rekvisita som talarstol, broschyrer 
och andra trycksaker. De hade ock-
så tränat sig på att hålla tal och föra 
protokoll. Tanken var att visa att 

kvinnor kunde sköta offentliga 
uppdrag.

– Rörelsen bedrevs så proffsigt 
som möjligt. De gjorde allt för att 
signalera att det här inte bara var 
någon liten syjunta som satt och 
snattrade i ett hörn, säger Barbro 
Hedvall.

Efter kongressen överlämnades 
baneret till den internationella 
rörelsen och på många sätt höll de 
svenska rösträttskvinnorna en 
betydligt lägre profil än sina med-
systrar i exempelvis Storbritan-
nien. Vissa av de engelska suffra-
getterna tog till utomparlamenta-
riska metoder, kastade bomber och 
hamnade i fängelse. Den svenska 
rörelsen valde en helt annan väg, 
med kvinnor som uppträdde så 
propert de bara kunde. Kanske  
var det klokt. Budskapet var nog  
så svårsmält ändå.

Överlag figurerade både baner, 
fanor och standar flitigt i början av 
1900-talet. Allt från nykterhetsför-
eningar till idrottsklubbar förknip-
pades med en viss koreografi och 
särskilda accessoarer. Olika former 
av emblem blev ett sätt att signalera 
en gemensam identitet. 

– Under många år tillverkades 
nästan inga fanor på Handarbetets 
vänner. Nu är det återigen tillbaka. 
Nu gör vi både fanor, standar och 
liknande åt universitet och För-
svarsmakten, säger Kirsi Mattila.

För ett par år sedan fick Hand-
arbetets vänner också frågan om 
att reparera det internationella 
suffragettbaneret efter en trans-
portskada. Något konkret uppdrag 

Riggat för rösträtt!
I år är det hundra år sedan kvinnor i Sverige fick rösta för första gången. Textilier 

var ett viktigt medel i kampen. Hemslöjd närgranskar ett broderat baner. 
Text Anna Liljemalm
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»Att man använde sig  
av exklusiva mate-

rial och det allra finaste 
hantverket var allt annat 

än en slump. Faktum 
var att kvinnosakskvin-
norna ofta anklagades 
för att vara slafsiga.  

Det fanns föreställningar 
om att de var illa kam-

made, manhaftiga  
och rökte cigarr.« 

blev det aldrig tal om, men händel-
sen väckte en tanke hos både Fred-
rika Bremer-förbundet och HV. 
Vad skulle hända om det dyrbara 
baneret slutade turnera runt om i 
världen och permanent flyttades 
tillbaka till Sverige?

– Kanske går det att tillverka 
något enklare som fortsätter resa 
runt. Skulle det bli aktuellt åtar vi 
oss gärna det arbetet, säger Kirsi 
Mattila.
 
i  år är det  exakt hundra år 
sedan kvinnor för första gången fick 
rösta i svenska riksdagsval. Då var 
allmänna val redan införda i övriga 
nordiska länder. År 1921 valdes 
också fem kvinnor in i riksdagen: 
Kerstin Hesselgren, Elisabeth 
Tamm, Bertha Wellin, Agda Öst-
lund och Nelly Thüring. Men paral-
lellt väntade en bakåtsträvande era.

Redan året därpå, 1922, invig-
des Statens institut för rasbiologi. 
Under många års tid förminskades 
människor och kategoriserades  
i olika grupper efter bland annat 
skallstorlek. Nästan samtidigt som 
kvinnor äntligen hade fått rösträtt 
krympte alltså maktutrymmet  
för andra.

Rösträttsbaneret från 
1911. Idag befinner 

det sig i Grekland, men 
diskussioner pågår för 

att försöka få hem  
det till Sverige. 
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– Jag älskar underdogs. Även när 
det gäller garn. Beige kashmir 
som alla gillar ger mig ingenting. 
Jag vill hellre se vad det här trass-
let kan göra. Det är nog för att jag 
själv alltid har varit en underdog, 
säger Lærke Bagger.
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en sensommardag 2020 plingar 
det till i stickningsformgivaren Lærke 
Baggers mobil. Det är ett mail från 
chefredaktören på modetidningen 
Elle. Lærke är nominerad till en  
Elle Style Award i kategorin årets 
nykomling. Hon tror knappt det är 
sant. Hon skriker av glädje och 
tårarna rinner. Nu kommer äntligen 
erkännandet från modebranschen 
som hon har längtat efter! 

Prisutdelningen är några veckor 
bort. Medan nyheten om nominering- 
en sjunker in inser Lærke Bagger att 
hon behöver en galaklänning. Men 
hon ids inte betala 10 000 för en 
klänning hon kommer använda en 
gång och förmodligen spilla på. Hon 
ber några modemärken om att få 
låna kläder men dels är hon för sent 
ute och dels är hon inte viktig nog. 

Lånvägen är stängd, köpvägen 

Hon är internetälsklingen som inte kan släppa stickorna ens  
för att äta lunch. En trendsättare vars kärlek till hantverket styr  
allt hon gör. Möt Lærke Bagger, stickningens nya rockstjärna. 

Text Maria Diedrichs Foto Jesper Klemedsson

för dyr. Återstår hennes egen väg: 
stickningsvägen. 

hon börjar skissa på en idé hon 
haft i flera år. En klänning med vid 
veckad kjol och puffärm, helt i rest-
garn. Färgskalan ska inspireras av 
Snusmumriken och uttrycket av 
enklaste sortens rätstickning. Som  
en sådan halsduk man gör när man 
precis lärt sig sticka. Lærke Bagger 
är ingen nybörjare – hon har stickat 
sedan hon var åtta år, och haft det som  
heltidsjobb sedan 2015 – men hon 
älskar en underdog. När något anses 
fult eller mindre värt går hon igång. 

med tre veckor kvar till galan 
lägger hon upp 420 maskor och sät-
ter fart. Varje dag lägger hon ut en 
bild på Instagram som visar hur 
långt hon kommit. I början går det 

plågsamt långsamt. Hon stickar 
nedifrån och upp, i rätstickning på 
rundsticka. Hon måste alltså sticka 
vartannat varv avigt, bara för att få 
det att se ut som att hon inte har gjort  
det. Materialet hämtar hon ur sina 
lådor med restgarner. Ull, bomull, 
polyester, mohair, akryl. Allt ska 
med. Med flit sätter hon samman 

Allt
ska med
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färger som inte passar ihop. Beige 
med en annan beige, olivgrön med 
klarlila. 

utanför  klänningsprojektet har 
hon ett heltidsjobb som kreativ chef 
på garnföretaget Hjertegarn, en bebis  
hemma och en femåring som ska 
hämtas och lämnas på förskola. Hon  
stickar så snart hon får chansen. 
Efter en vecka har hon kommit tre 
decimeter. Klänningen får namnet 
Bad Idea Dress. 

– Det var ett väldigt typiskt Lærke  
Bagger-projekt, berättar hon efteråt. 

– En dålig idé på så många plan. 
Men det var också det bästa jag 
kunde göra. Jag var redan en udda 
fågel på den där galan. Att försöka se  
ut som de andra hade aldrig funkat. 

Det hade synts på en mils avstånd att  
jag försökte vara något jag inte är. 

på sociala medier dras hennes 
följare med i stressen. De våndas och  
hejar på. Lærke ger sig själv ytterli-
gare sju dagar att bli klar med kjolen.  
Det ger en vecka till livet och ärmarna.  
Den hellånga balkjol hon sett fram-
för sig är bara att glömma. Dels finns  
det inte tid, dels hade den blivit 
omöjligt tung och orimligt varm i 
det tjocka, rätstickade materialet. 
Med ett par dagar kvar till deadline 
racerstickar hon raglan mot hals-
ringningen, när telefonen plingar till 
igen. Det är från Elle. Andra corona-
vågen har precis tagit fart i Danmark.  
Galan är inställd. 

Ridå. 

men klänningen blev klar. 
Och den blev perfekt. Ett drygt år 
efter den inställda galan plockar 
hon fram den ur en hylla i sin ateljé 
på Nørrebro i Köpenhamn. 

– Jag är så fucking stolt över den. 
Det är många som vill köpa den 
men jag kan inte skiljas från den. 
Inte ens för 20 000. Det minnet vill 
jag ha kvar. 

Snusmumriken hade nog haft svårt  
att känna igen sig i färgskalan med 
skarpa lila och orange ränder men 
»den blev riktigt bra färgmässigt«, 
säger Lærke Bagger.

– Det fick inte bli för snyggt. Det 
var därför jag valde såna kräksaktiga  
färger. Det var otroligt kul att göra 
den. Jag visade att jag inte är rädd 
för att misslyckas. 

längs väggarna står hyllor 
fulla med garn i alla upptänkliga 
färger och material. I händerna har 
hon sin pågående stickning, en luftig  
provlapp med silke- och mohairgarn  
blandat med sytråd. Framför henne 
på bordet ligger hennes nya bok 
Lærke Bagger Strik. Den har bara 
varit ute i en dryg månad men är 
redan inne på femte upplagan.

– Jag visste att den skulle sälja, 
men inte hur mycket, säger hon. 

– Men jag tror att intresset för 
handarbete undervärderas generellt.  
Det hänger nog ihop med att det är 
ett kvinnofack, tror du inte det?

I ett hörn står fyra flyttlådor från 
ett garnföretag som behövde rensa 
på sitt kontor. Returer, felinfärgade 
nystan, ratade varuprover och 
materialexperiment. Trådiga, glit-
triga och fransiga bollar i de mest 
omöjliga färger. Hon sprättar upp 
kartongens lock och dyker ned.

– Det här älskar jag! Utmaningen 
i att få det här att bli något vackert 
triggar min kreativitet. 

hon lyser upp när hon får syn 
på något i lådan.

Bad Idea Dress:
– Den skulle se ut som ett 

sånt täcke som ligger i som-
marstugan som din mormor 

stickade 1970. Och så ville  
jag ha den där styvheten 

som en balklänning har. Det 
får man med rätstickning.
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– Wow! Den är ful, säger hon gil-
lande och fiskar upp ett trefärgat 
nystan. Gula, gröna och orange 
polyestertrådar i neonfärg slingrar 
sig om varandra. Hon placerar det 
på bordet framför sig och betraktar 
det kärleksfullt. Sedan kastar hon 
sig över sin mohairstickning igen, 
byter färg på sytråden och håller 
upp den mot ljuset för att syna över-
gången.

– Jag är väldigt otålig. Det måste 
hända någonting hela tiden när jag 
stickar. Det är därför jag byter färg 
så ofta. Om jag stickade någonting 
enfärgat skulle jag somna av tris-
tess. 

lærke baggers dag är intensiv,  
med konstant arbete från att hon 
kliver in i ateljén tills att hon går för 
att hämta barn på eftermiddagen. 
Hon tar inga pauser.

– Jag äter inte ens lunch. Jag vet 
att det är osunt, men min tid är så 
viktig. För jag älskar mitt arbete! 

När barnen lagt sig på kvällen 
sätter hon igång igen. 

– Då gör jag helst sånt som inte 
kräver så mycket hjärnkapacitet. 
Inga nya idéer utan sånt som är ut- 
vecklat och klart. Jag har fyra olika 
projekt därhemma som jag stickar 
och virkar på. Till min pojkväns 
stora irritation, för de ligger överallt 
och luddar av sig. 

just nu stickar hon på en rosa 
fuskpäls till sin dotter. Pälskänslan 
kommer av att sticka med öglor 
över hela plagget. Det är en sanslöst 
tidskrävande och garntung teknik. 
Det är också ett av Lærke Baggers 
signum. En hit som gjort henne 
populär och känd i både mode- och 
stickningskretsar. 

En annan av hennes kioskvältare 
är tröjor fullmatade med färgglada 
pärlor. Även det en galet tidskrävande  

teknik. Att sticka en enda tröja kan 
ta månader. Motsägelsefullt för en 
som utger sig för att ha riktigt dåligt 
tålamod. Men det är inte uthållighet 
hon saknar. Trots arbetstakten 
utstrålar hela Lærke Baggers person 
överskottsenergi. Ibland sitter hon 
framåtlutad med rak rygg och hän-
derna på ryggen i en Liam Gallagher- 
pose. Sedan studsar hon upp för att 
visa en stickning som understryker 
det hon menar. Och hela tiden pockar  
sytråd och mohair-stickningen på 
hennes uppmärksamhet. 

På en tavla bakom hennes rygg 
sitter en skiss till ett annat pågående 
projekt. Det ska bli en tröja till en vän. 

– Jag har en idé om hur den ska 
bli. Men det är stensäkert att den 
kommer att bli helt annorlunda.  
Jag kan inte fullfölja en idé utan att 
tröttna. I gengäld är jag en väldigt 
duktig hantverkare. Det törs jag 
faktiskt säga högt. Så jag vet att trö-
jan kommer att bli bra. Förmodligen  
bättre än skissen. Men den kommer 
inte bli som jag tänkte.

hantverksskickligheten 
handlar bland annat om omsorg om 
detaljerna. För att kunna släppa lös 
kaoset i en tröja behövs någonting 
som ramar in och håller ihop. För 
Lærke Baggers del handlar det om 
kantmaskor, muddar och montering. 

– Jag virkar alltid ihop delarna till  
mina plagg. Det blir en superflott 
detalj. Och så har jag kommit fram 

»Nu har jag börjat virka 
väskor i chenillegarn,  
för någon gång under 

kvällen måste jag ju gå 
och lägga mig. Och jag 
kan inte sticka när jag 

ligger ned. Men virka kan 
jag. Så jag virkar de här 

väskorna liggande.« 

Utanför sin komfortzon 
har man det som regel 

lite roligare, hävdar 
Lærke Bagger. 
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till att vridna ribbmaskor fungerar 
bäst till mina kläder. Det ger en 
designmässig stramhet till något 
helt och hållet ostramt. Jag bangar 
inte på vildhet – men det måste fin-
nas en gräns.

hon dyker på sin sytrådsstick-
ning igen och stickar frenetiskt några  
maskor. 

– Jag är i mina känslors våld, även  
när jag arbetar. Om jag inte tycker att  
det är kul så blir det inget, säger hon.

– Vackra garner gör mig snabbt 
extremt uttråkad.

Hon dyker ned i en plastback och 
kommer upp med tre mjuka nystan 
kashmirblandat garn i behagliga 
beiga och rosa färger. 

– Snark!
Så lägger hon till det lilla skrikiga 

neonnystanet hon nyss lyfte upp ur 
restgarnskartongen. 

– Nu! Nu händer det nånting.  
Jag gillar det som skakar om och 
stör uttrycket. 

lærke bagger säger att hon 
inte är i modebranschen, inte i hand- 
arbetsbranschen, inte författare, 
konstnär, föreläsare eller influencer. 

Hennes yrke är som hela havet stor-
mar – hon sitter en stund på den ena 
stolen – sen ramlar hon plötsligt ned 
på en annan stol. Men det som alltid 
är med henne är stickningen. 

– Kärleken till handarbetet styr 
mina val. Driften i mig att experi-
mentera med maskor är så mycket 
större än behovet av framgång, 
erkännande, finansiell trygghet. Det 
är också därför jag inte har tjänat 
några pengar. Nu har jag börjat vir-
ka väskor i chenillegarn, för någon 

gång under kvällen måste jag ju gå 
och lägga mig. Och jag kan inte 
sticka när jag ligger ned. Men virka 
kan jag. Så jag virkar de här väs-
korna liggande. Och nu vill jag göra 
en i varje färg som finns. Jag är så 
spänd på att se hur de kommer bli! 
Hur ser gul ut ihop med beige? Hur 
funkar det med en mörk bottenfärg 
jämfört med en ljus? Jag hör ju att 
jag låter helt manisk … 

ibland försöker hon att 
sticka så snabbt hon kan bara för att 
det är så spännande. Det är inte tal 
om meditation och mindfulness. 
Snarare adrenalin och action.

– Men jag älskar det! De där fyra 
lådorna verkar som knark på mig. 
Jag vill bara hälla ut dem på golvet 
och sätta igång. 

Men att kombinera regelrätt fula 
garner och färger som skär sig är 
mycket svårare än att sticka en vacker  
enfärgad tröja i ett vackert enfärgat 

»Handarbete har  
aldrig varit ute. Det där 
är ett fuck you-finger till 

alla våra anmödrar.  
Jag hade inte kunnat 

sitta här om inte de hade 
gjort den här kunskapen  

tillgänglig för mig.«

garn. Därför tog det lång tid för 
Lærke Bagger att publicera sitt första  
stickmönster under eget namn. Hon 
kände att hennes tröjor krävde sin 
förklaring, en berättelse om hennes 
tankar kring färger och garn.

men så kom förra våren. Corona-
våren 2020. Onsdagen den 11 mars 
satt hon framför teven i sitt föräldra- 
hem i Ålborg. Coronaviruset hade de  
visst hört talas om – men i Danmark 
hade det dittills varit lugnt. Men nu 
stod landets statsminister Mette Frede- 
riksen på en presskonferens och med- 
delade att alla skolor och förskolor 
skulle stängas, offentliganställda 
skickas hem och alla icke-akuta opera- 
tioner på sjukhusen skjutas upp. 

Lærke Bagger blev livrädd. Hur 
farligt var det här viruset? Skulle 
hon dö? Skulle något hända hennes 
barn? Gatorna tömdes på folk.  
Lekplatser bommade igen och folk 
vågade knappt gå på promenad. I 
land efter land skedde samma sak. 
Hos Lærke började en tanke snabbt 
ta form. Kanske fanns det andra 
därute som också hade massor med 
garn hemma och som var lika rädda 
som hon? Som också behövde tröst 
och distraktion. Var det någon gång 
hon skulle publicera ett stickmönster  
så var det väl nu.

– Det skulle vara något som vem 
som helst kunde göra. Något för 
dem som aldrig läst en beskrivning 
och för dem som stickat mycket mer 
än mig. Materialet måste vara sånt 
som folk har hemma. Med det i 
huvudet satte jag igång.

tröjan får namnet Alone 
Together Sweater. Den är enkelt 
stickad i fyra delar som virkas ihop 
under ärmarna. Mönstret är kon-
struerat så att man kan blanda in 
precis så mycket eller lite restgarn 
som man har lust med. Tio dagar 
efter statsministerns presskonferens 
lägger hon ut beskrivningen i form 

Lærke Bagger går sällan  
i sina egna kläder. »En 
bagare äter nog inte så 
mycket kakor hemma«. 
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av ett gäng korta instruktionsfilmer 
på Instagram. Och resten är historia. 

– Jag skulle chansa på att den har 
stickats över 20 000 gånger. Det var 
helt fantastiskt när bilderna på folks 
tröjor började trilla in. 

inte bara hade hon distraherat 
sig själv under de dagarna när hon 
var som allra räddast men dessutom 
sprang det upp en gemenskap kring 
tröjan. Folk satt i Australien, Kina, 
Ryssland och Italien och stickade, la 
upp bilder och pratade med varann. 

– Jag blir galet rörd när jag talar 
om det, säger Lærke Bagger. 

– Tröjorna blev väldigt olika. Några  
blev verkligen riktigt flotta. Och någ- 
ra blev verkligen riktigt fula. Tyckte 
jag. Och några tyckte att min var rik- 
tigt ful. Sen gjorde någon om halsen 
lite, och en annan gjorde den kortär-
mad. Den tog form efter dem som 
stickade den. Det var vackert. Den 
gjorde precis det jag ville att den 

skulle göra. Den gav oss en gemen-
skap när vi satt hemma en och en. 

det var uppenbarligen inte 
bara Lærke som vände sig till hant-
verket för att få tröst under pandemin.  
Runt om i världen törstade folk efter 
något konstruktivt att göra under 
lockdown. Alone together sweater 
landade precis rätt i den myllan. Och  
genomslaget blev massivt. Men det 
är inte corona som har gjort hant-
verk stort, understryker hon. Den 
rörelsen har varit på gång mycket 
längre än så. Inte heller tror hon att 
hantverk är en tillfällig, övergående 
trend. I många tidningsartiklar det 
senaste året återkommer påståendet 
att hon »gjort stickning coolt«. 

– Jag är inte så förtjust i det där. 
Det osynliggör din mamma, min 
mamma, våra mor- och farmödrar. 
Det underminerar respekten för det 
här hantverket och för hela min bok- 
hylla full med stickböcker. Handar-

bete har aldrig varit ute. Det där är ett  
fuck you-finger till alla våra anmödrar.  
Jag hade inte kunnat sitta här om 
inte de hade gjort den här kunskapen  
tillgänglig för mig. Så nej, jag har inte  
gjort stickning coolt. Vi är väldigt 
många som lägger väldigt mycket tid  
på det här hantverket. Du kanske 
precis har upptäckt det, men vi har 
varit här hela tiden. 

kanske är det där med kvinno-
fack igen, funderar hon. 

– Det vi gör blir betraktat som  
en hobby, ett pyssel – och inte den 
fucking million dollar business det 
är. Tänk på alla kvinnor som startat 
självständiga företag i spåren av 
den här hantverksvågen – hand- 
färgare, stickdesigners, webshoppar, 
garnbutiker. Vem kan ta åt sig äran 
för det? Det här är ingen liten mysig 
sidosyssla. Det är ett hantverk. Och 
det förtjänar att tas på allvar. Det 
har vi förtjänat i många år. 

Lærke Bagger använder  
uteslutande restgarn men  
utger sig inte för att vara hållbar.
– De stora företag som svinar allra 
mest använder det ordet så mycket 
att det blivit helt urvattnat. 
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det höll på  att stupa på mål-
snöret. Lotta Rahme sökte ett bra 
tag efter hermelinskinn, men päls-
tillgången är knapp och priserna 
höga. Uppdraget som hon fått av 
Livrustkammaren, att göra en 
rekonstruktion av den vit-svarta 
pälskrage som drottning Lovisa 
Ulrika bar när hon kröntes 1751, 
hade heller ingen hög budget. Det 
skulle behövas ett underverk för  
att lösa pälsfrågan utan att tvingas 
använda skinn från något annat 
djur. Kanin kanske? 

Lotta beskrev dilemmat under en 
cykeltur med sin granne. Med kanin 
skulle slutresultatet komma längre 
från originalet och det uråldriga 
symboliska kapital av kunglighet 
och makt som just hermelinskinn 
bär på skulle samtidigt gå förlorat. 

– Jag vill göra det på riktigt!
Grannen trampade långsammare. 

Lugnt berättade hon om en fotsid 
päls från Ryssland som hängde  
oanvänd hemma i garderoben. 

– Jag tror att den är av hermelin.

idag har grannen  Cecilia en 
pälsjacka. Lotta Rahme fick korta 
kappan med fyrtio centimeter. Och 
på Livrustkammaren i Stockholm 
hänger – över axlarna på Lovisa 
Ulrikas purpurfärgade krönings-
mantel i fransk silkessammet – en 
nysydd kröningskrage av hermelin.

– Jag sprättade upp fodret i kap-
pan och kunde konstatera att den 
var sydd av en mängd små, små 
djur. 

Lotta Rahme ler.
– Man kan förstå att hermelin-

plagg blev exklusiva, säger hon.
Det lilla djuret är snövitt om  

vintern och brunvitt om sommaren, 
medan svanstippen är svart året 
om. Genom århundradena har det 
omgärdats av myter. Länge påstods 
till exempel i Europa att hermelinen 
hellre dog än solkade ner sin vackra 
vita vinterpäls. Den kom att symbo-
lisera renhet. 

Sitt upphöjda skimmer fick skin-
net först ute i Europa på högmedel-
tiden där det började efterfrågas av 

kungahus, men med tiden spred sig 
modet även hit. Vid Lovisa Ulrikas 
kröning i november 1751 var her-
melin ett givet kungligt attribut,  
och även manteln var kantad med 
den vita pälsen. 

lotta rahme håller fram 
en decimeterstor ask med spillbitar. 
Hon beskriver skinnet som tunt, 
starkt och smidigt. Det blev bara en 
handfull centimeterbreda, lena rem-
sor kvar efter att hon använt bitarna 
från kappan. Från en jägare i norra 
Sverige hade hon dessutom fått 
köpa tjugo obehandlade svartvita 
svanstippar, som hon garvade helt 
snabbt i vatten, alun och salt, en 
garvningsmetod som använts i 
många hundra år och som inte ris-
kerade att missfärga den vita delen 
av svansen. 

– Jägaren hade sparat dem för att 
sälja till personer som binder fiske-
flugor, förklarar hon och lägger till 
att hermelin endast får jagas genom 
skyddsjakt. 

KRÖNINGS- 
KRAGEN
Garvarmästaren Lotta Rahme löser en majestätisk uppgift.

Text Malin Vessby  Foto Sara Mac Key
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Samtidigt som  
hon arbetade med 

kröningskragen gick 
teveserien »Drott-
ningarna« på teve. 
Lotta Rahme följde 

den nyfiket.
– Lovisa Ulrika var 

en bestämd person.
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»Förut hängde hennes 
kappa oanvänd. Så är 
det inte med hermelin-
jackan. Den använder 

hon ofta. Inte minst när 
hon springer ner för att 

släppa in katten.«

Lotta Rahme är garvarmästare 
till yrket och dubbelkollar alltid inn-
an hon tar sig an ett nytt jobb att de 
skinn som hon behöver köpa har 
kommit till på laglig väg, och att 
djuret inte är utrotningshotat.

För att veta var de svarta svans-
tipparna skulle placeras på kragen 
granskade hon en målning av drott-
ningen i kröningsstass som hon hit-
tade på nätet. Och för att förstå hur 
svansarna fästs i det vita skinnet 
fotade och studerade hon besläkta-
de plagg på Livrustkammaren: 
Skräddarna hade helt sonika gjort 
hål, stuckit in dem och sytt fast.

För kragens konstruktion hade 
hon en tygförlaga att följa, skickad 
av Livrustkammarens konservator. 
Även ett linnefoder kom med pos-
ten.

Men mitt i allt gick benen av på 
en pall som Lotta Rahme klättrat 
upp på i verkstaden. Hon ramlade 
och bröt handleden.

Hon sträcker och böjer lite på 
fingrarna. Ännu har hon inte fått 
tillbaka full styrka – men kragen 
blev ändå klar. Som ett sätt att spara 
tid, sydde hon en hel del med 
maskin.

– Det gick, säger Lotta Rahme 
nöjt och fnissar åt det osannolika i 
att hennes granne satt på lösningen 
på ett kungligt problem. 

– Förut hängde hennes kappa 
oanvänd. Så är det inte med herme-
linjackan. Den använder hon ofta. 
Inte minst när hon springer ner för 
att släppa in katten.

I brittiska överhuset bär ledamöterna 
mantlar vid ceremoniella tillfällen.  
Förr var de kantade med hermelin.  

Idag med en konstgjord variant.  
Det här däremot, är äkta vara. 

Kanske var den  
ryska päls som  
bidrog med skinn  
till kragen garvad 
med alun. Åtmin- 
stone var den inte 
kromgarvad, efter-
som den då varit 
grönaktig  
i snitten. 
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KRÖNIKAN ANNIKA PERSSON

Märta och gänget
möhus läns hemslöjdsförening som 
slutade med att hon fick sparken, 
skrev kurskamraten Hannah Wijn-
bladh upp både hennes »Staffan 
stalledräng«, bonaden som gjorde 
att hon fick gå, och hennes »beröm-
värda« insatser hos föreningen,  
i tidskriften Idun som alla läste. 

Märta Måås-Fjetterström var 
inte heller den givna ettan. Tidens 
ledande textilkritiker Elisabeth 
Thorman funderade offentligt över 
om Maja Sjöström kanske ändå var 
snäppet vassare. Vid världsutställ-

när man tittar på Antikrun-
dan eller läser inredningsmagasin är 
det lätt att få för sig att Märta Måås-
Fjetterström var alldeles ensam. 
Ensam om att komma på att den 
svenska hemslöjden behövde 
omskapa sig efter industrialisering-
en. Ensam om att försöka få borger-
skapet att intressera sig för flamsk-
vävnadernas stiliserade blommor, 
stjärnor och enhörningar. Ensam 
om att som kvinna driva egen konst-
industriell verksamhet med säker 
hand. Eller för den delen ensam om 
att åstadkomma det tidiga nitton-
hundratalets svenska textilunder. 
Det som fick adel och kungligheter 
att buga och beställa vid de interna-
tionella vernissagerna.

Men hon var inte ensam om något 
av det.
 
märta måås-fjetterström 
var som de flesta av oss, en i ett 
gäng. Hon var inte ledaren. Hon 
gnetade på, steg för steg, men i ett 
unikt sammanhang, nämligen som 
en del i ett av de första kvinnliga 
yrkesnätverken i Sverige. Ett nät-
verk av kvinnliga konstnärer och 
konsthantverkare som prövade nya 
vägar, försökte försörja sig själva 
utan förebilder – ja, nästan bli män 
– och som hjälpte varandra framåt. 
De möttes förstås på Högre konst-
industriella skolan, den tidens 
Konstfack. 

Långt innan Märta skrev på för 
sin första fasta anställning hade hon 
för samma tjänst framhållit sin kol-
lega och livskamrat Anne Fryk-
holms särskilda lämplighet. Vännen 
Clary Hahr ställde ut och sålde 
Märtas textilier i London. Och 
under den berömda konflikten kring 
Märta Måås-Fjetterström på Mal-

ningen i Paris 1925 kom både Annie 
Frykholm och Maja Sjöström hem 
med personliga Grand Prix, men 
inte Märta. 
 
det som till slut  gjorde hen-
ne helt unik var att hon överlevde 
funktionalismen. Det gjorde hon  
på pin kiv. 

Men att det är Märta Måås-Fjet-
terströms namn som står i eldskrift  
i dag får förmodligen tillskrivas 
företaget AB Verkstaden för Svens-
ka mattor som bildades ett par år 
efter hennes död och så småningom 
tog Märtas eget namn. Det har fort-
satt väva hennes mönster, fortsatt 
marknadsföra hennes namn och arv 
– nu i åttio år efter hennes bortgång. 
Medan det av kollegornas verk finns 
sorgligt lite kvar. Varken arkiv eller 
verk har sparats. Att skriva en bok 
om Märta Måås-Fjetterström var 
svårt, för att så mycket av hennes 
personliga dokument hade försvun-
nit. Att hitta berättelser, bilder om 
hennes vänner och kollegor var  
nästan omöjligt. 

Det är i princip ett under att det 
under de senaste åren kommit böck-
er om Maja Sjöström (som bland 
annat inrett Stockholms stadshus), 
Maja Andersson (verksam inte 
minst på Handarbetets vänner) och 
Agda Österberg (Libraria). Nu vän-
tar jag på berättelserna om Annie 
Frykholm, Agnes Branting, Carin 
Wästberg och Lilli Zickerman. 

Fast jag är rädd att jag får vänta 
förgäves. 

 
annika persson är journalist, 
redaktör och författare. Hennes senaste 
bok heter Var vid gott mod och handlar 
om Märta Måås-Fjetterström (Albert 
Bonniers förlag).
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»Märta Måås-Fjetterström 
var som de flesta av oss, 

en i ett gäng. Hon var inte 
ledaren. Hon gnetade på, 
steg för steg, men i ett 
unikt sammanhang,  

i ett av de första kvinnliga 
yrkesnätverken  

i Sverige.«.« 
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konstnären Erik Olof Wiklund 
hade tidigare undervattensfotogra-
ferat en kvinna klädd i bygdedräkt 
medan de båda simmade i en sjö, 
han hade målat pyttesmå hälsinge-
gårdar på linfrön och tillverkat 
landskapspussel med lika många 
bitar som antalet invånare i Häl-
singland (130 000 stycken). Ändå 
var inget så tidskrävande och kom-
plext som julkrubban.

Allt började med att kyrkoherde 
Lena Wängmark i Alfta kyrka kom 
att tänka på Krakówkrubborna. 
Julkrubborna från Polens näst störs-
ta stad är internationellt kända för 
sin fantasifulla utsmyckning. Krub-
borna pryds av lokala byggnader 
med färgglada tinnar och torn. Som 
ett Kraków i miniatyr. I mitten av 
alltihop finns den heliga familjen. 
Skulle det inte vara fint om Alfta 
kyrka fick något liknande?
 
att uppdraget gick till Erik 
Olof Wiklund var ingen slump. Han 
är konstnären som gräver där han 
står och letar berättelser i sitt lokala 
arv. Han är dessutom född och upp-
vuxen i byn, och hade tidigare slöj-
dat både doprekvisita och en detalj-
rik oblat-ask till kyrkan.

Till instruktionerna hörde att de 
täljda figurerna från den gamla 
krubban, som föreställde den heliga 

familjen, skulle flytta med till den 
nya. Ett annat önskemål var att 
krubban skulle kunna stå framme 
året om. Inte bara till jul. Erik Olof 
Wiklund satte tidigt ribban för  
projektet:

– Jag tycker om att göra riktig 
research så jag hittade bibeln på 
Spotify och lyssnade igenom allti-
hop från pärm till pärm, säger han.

Foten, som krubban vilar på, har 
han täljt till för hand med Morakniv 
och den består av ett grafiskt fisk-
fjällsmönster. Inuti träpelaren var 
det inledningsvis tomt, men Erik 
Olof Wiklund fick en idé och börja-
de samla på sig olika föremål från 
trakten samtidigt som han fortsatte 
att slöjda.
 
eftersom han  ofta  använt  
sig av hälsingegårdar i sin konst 
bestämde han sig för att snida in 
lokalt kända hus i den nya krubban. 
Som ett Alfta i miniatyr. Den två 
meter höga krubban förärades tolv 
husfasader med olika brokvistar. 
Alla är av äldre modell – utom en 
som han kuppade in från sitt föräld-
rahem byggt 1984. Samtliga bro-
kvistar utrustades med både fönster, 
fönsterkarmar och dörrar. Glaset i 
fönstren är munblåst och kommer 
från en 1700-talsgård. Bara att göra 
fönstren tog cirka 160 timmar. 

allt som allt  räknar han med 
att krubban tagit honom över 700 
timmar att få färdig, men så är 
konstverket också en explosion av 
små detaljer. Krubbans torn kläd-
des i bladguld. De fyra klockorna på 
tornet byttes ut mot mässingsknap-
par från Alftas hembygdsdräkt. 
Inne i krubban skapades golvet uti-
från en uråldrig stenläggarteknik 
och i taket målade han vårt solsys-
tem. Den som tittar – och känner – 
tillräckligt noga kommer att hitta en 
text i punktskrift gömd i meteorit-
bältet mellan planeterna Mars och 
Jupiter.

– Jag brukar alltid försöka maxa 
detaljerna. Under bordsskivan hit-
tar man till exempel sockensigillet. 
Det är lite Pettson och Findus över 
det hela, om man vrider och vänder 
är det tänkt att man hela tiden ska 
hitta nya och oväntade detaljer, 
säger han.

Kanske mest oväntat av alltihop 
är det som döljer sig bakom fiskfjäl-
len i krubbans fot. Erik Olof Wik-
lund bestämde sig för att stoppa in 
lokala föremål i själva konstruktio-
nen. Som en hemlig tidskapsel. Han 
samlade ihop aktuella frimärken, 
sedlar och mynt. Han letade fram 
pizzamenyer, delar av hembygds-
dräkten, en informationsbroschyr 
om utbyggnaden av fibernätet och 

O helga natt
Den krubba som Erik Olof Wiklund gjort till Alfta kyrka rymmer en hemlighet. 
Vad har kanelbullar, en pizzameny och pollen med den heliga familjen att göra?

Text Anna Liljemalm  Foto Peter Hoelstad
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Förlagorna till de  
gårdar som syns på Erik 
Olof Wiklunds krubba  

ligger alla i Alfta. Husen 
byggdes ursprungligen av 

Olof Brunk och Pehr  
Tulpan, som 1815 även 

gjorde predikstolen 
i Alfta kyrka – där krubban 

står idag. Den röda  
blomman kallas 

 för Alftaros.
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ett sånghäfte från bygdens återkom-
mande evenemang Världens största 
surströmmningsskiva. Biodlare läm-
nade in pollen och ett lokalt brygge-
ri bidrog med en flaska. Han fick 
också brev från Alftaskolans hög-
stadieelever där de vädrade sina 
tankar om framtiden. Sammanlagt 
blev det 260 föremål.

– Min mamma är känd i släkten 
för sina kanelbullar. Jag övertalade 
henne att baka tre bullar och sedan 
torka dem så att all fukt försvann. 
För säkerhets skull la jag bullarna  
i en egen behållare också, så att de 
inte riskerar att sabba resten av 
föremålen. Och så fick jag förstås 
också receptet!
 
erik olof wiklund  har regel-
bundet besökt kyrkan under hela 
processen. Att färga fiskfjällsbenet 

var till exempel inte helt enkelt. 
Den blanka färgen upplevdes plas-
tig på plats i kyrkorummet och fick 
ändras till en mattare kulör. Förut-
om inspirationen från Kraków-
krubborna har han också låtit sig 
influeras av en vagga som täljdes 
kring år 1815 och som numera 
finns i byns hembygdsgård. Vag-
gan tillverkades till den gravida 
prästfrun parallellt med att snick-
arna uppförde den nuvarande  
predikstolen i kyrkan.

– För mig blev det en fin koppling 
mellan då och nu, säger han.
 
i  dag står den färgglada krub-
ban längst fram i Alfta kyrka, all-
deles vid altarringen. Färgerna är 
hämtade från kyrkans interiör, 
bland annat från bänkar och föns-
ter. Själv ser han krubban som ett 

slags blombukett, men andra har 
också beskrivit den som en tårta 
eftersom den är tydligt uppdelad  
i olika våningar. Oavsett vad, så 
sticker krubban ut i den annars 
vitmålade kyrkan och intresset  
har minst sagt varit stort.

– Krubban blev klar mitt under 
pandemin, när kyrkan i stort sett 
var stängd. Länge gick den bara att 
se i samband med dop eller begrav-
ning. Det har förmodligen ökat vil-
jan från besökare att få se den på 
plats. Det blev nästan något lite 
mytiskt över den, säger han.

Bara en mässingsskylt avslöjar 
att konstruktionen innehåller en 
dold tidskapsel. Exakt när den ska 
öppnas finns det än så länge ingen 
plan för, men det lär dröja. Kapseln 
är medvetet så pass inbyggd att den 
blir svår att komma åt.

»Jag brukar alltid försöka maxa detaljerna. Under bordsskivan hittar man  
till exempel sockensigillet. Det är lite Pettson och Findus över det hela.«

– Jag valde fiskfjällsmönster för att jag tycker att 
det är snyggt och för att de kändes som en rolig 

utmaning att skära ut, säger Erik Olof.  
Det är totalt cirka 700 fjäll.
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TILL SAKEN

ACK  
VÄRME-

LAND DU 
SKÖNA!

Carina Olsson är hem-
slöjdskonsulent i Värm-

land. Som sista uppdrag på 
posten bjuder hon på slöjd 

från sina hemtrakter. 
Foto Anders Qwarnström

SKOGSKÄNSLA
På fällen av Gotlandsull som Marianne Andersson har tovat och 

syrafärgat sitter man varmt och mjukt, 400 kr. Soppkopparna är  
drejade i lergodslera av Kerstin Andersson och kostar 360 kr/st.  

Helena Bengtsson har screentryckt granrislöparna för hand. Den 
grönmönstrade av oblekt linne kostar 550 kr, den med rött tryck på 

bomull går för 650 kr. Brödfaten i näver är flätade av Astrid 
Andersson som också förstärkt dess kanter med björkrot.  

Pris 475 kr för det större och 375 kr för det mindre. 
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TILL SAKEN

KONTAKTUPPGIFTER 
Ann Gullbrandsson, Högalidsgatan 7 A, Karlstad,  

tel. 070-271 73 87
Astrid Andersson, Järnvägsgatan 30 A, Forshaga,

tel. 073-034 56 52
Helena Bengtsson design och konsthantverk,  

Snårstad 705, Karlstad,  
tel. 070-852 08 55, www.helenabengtsson.com

Kerstin Andersson, Där framme, Mölnerud, Brunskog,  
tel. 073-211 04 12

Kerstin Löfgren, Kyrkogatan 17B, Arvika,  
tel. 0570-106 33, www.kerstinlofgren.se

Lars Larsson, Kätterud 322, Karlstad,  
tel. 070-546 62 28, www.handagjort.se

Marianne Andersson, Högboda gård, Hagen, Kil,  
tel. 076-831 14 15, ullibruk@gmail.com

Hemslöjd 6 · 2021

INOMHUSMYS
Håll ordning på stickorna med stickstoppar i björk. 
De här är täljda av Lars Larsson för 140 kr paret. 

Han har också täljt tomtar i lind, 320 kr för den 
större, 280 kr för den mindre. Huvudet hålls varmt 
med handmaskinstickade mössor i ull med inslag 
av kid silk mohair. Kerstin Löfgren står bakom 

dem, 420 kr/st. Yllekudden har Ann  
Gullbrandsson vävt i halvdräll och kantat  
med lammskinn från Gotlandsfår, 2950 kr.
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Peter Johnsson med 
sitt examensarbete från 

Stenebyskolan 1999. 
Svärdet är en rekon-
struktion av Svante  

Nilsson Stures svärd, 
som finns i Västerås 

domkyrka. 



61 Hemslöjd 6 · 2021

på frågan om  vad ett svärd är, 
kunde Peter Johnsson ha slunkit 
undan enkelt genom att presentera 
vapnets beståndsdelar. Svärdets 
minsta gemensamma nämnare är en 
vass klinga och ett grepp, kallat fäs-
te. Ofta har det en parerstång och 
balansknapp. 

Han kunde kanske ha beskrivit 
sådant som en svärdsmed tar fasta 
på i verkstaden också: klingans 
form, balanspunkt, rotationströghet 
och eggvinklar. Kanske kunde han 
ha pratat om stål. 

Men det gör han inte. 
Istället blixtrar det till i ögonen. 
Svärd, säger Peter Johnsson, 

handlar om hela vår existens.

han har satt fram  kaffet på 
köksbordet i 1980-talsvillan hem-
ma i Storvreta, orten som är 
rikskänd för sina innebandylag och 
för att Ulf Ekman bodde här ett tag, 
när Livets ord växte som snabbast. 
Här finns apotek och blomsteraffär 
men inget systembolag, för det mås-
te man åka till Uppsala. 

Ingenstans avslöjas att det bor en 
svärdsmed här, dessutom en av ett 
tjugotal stjärnor i världen vars 
vapen köps för stora summor av 
samlare och museum, och som kon-
taktas när filmjättarna behöver 
utsökt hantverk att zooma in på 
under närgångna tagningar. Tonårs-
barnen som har studiedag kommer 
ut och öppnar kylskåpet. Peter 
Johnsson har just konstaterar att 
han har ett komplicerat förhållande 
till svärd. Det handlar ju trots allt 

om vapen. Men i samma andetag 
vänder han på myntet. 

Att det är knepigt är också själva 
poängen.

– Svärden som jag gör måste vara 
kapabla att använda. Man måste 
känna ändamålsenligheten när man 
håller i dem. Annars blir det bara 
tomma föremål, som stora brevkni-
var. Ett äkta svärd är laddat med ett 
underliggande allvar. Det manifes-
terar en konflikt och det ställer saker 
på sin spets. 

Svärdssmide kan låta som ett 
hantverk för svunna tider, för medel-
tidslajv och historiefantaster, men för 
Peter Johnsson har vapnet i högsta 
grad med samtiden att göra. Det 
väcker tankar som vi behöver tänka 
men sällan närmar oss på allvar, 
menar han. 

– Den som håller i ett skarpslipat 
svärd, fasiken, den får förståelsen 
för att vi måste vara fullkomligt 
här och nu. Plötsligt förstår man 
ända längst in att var och en måste 
ta ett djupt eget ansvar, att det blir 
livsfarligt annars. Den inställning-
en behöver vi mer av i vår tid, inte 
mindre, säger han och lägger 
snabbt till att varenda civilisation 
där metallurgi utvecklats också har 
tagit fram svärd, att »det verkar 
vara ett ofrånkomligt föremål,  
tragiskt nog«.

– Det speglar människans mörka 
sidor. Skuggan, som Jung skulle sagt.

Han häller upp kaffe men dricker 
inte själv eftersom orden kommer så 
snabbt. »Du får stoppa mig, jag vet 
att jag kan predika.«

– Svärdet är också en symbol för 
sånt som vi strävar efter att upprätt-
hålla – som rättvisa, trygghet och 
försvar. Och allt det som vi är bered-
da att gå i döden för.

Drar man det till sin ytterlighet 
betyder det att alla människor borde 
ha ett svärd, konstaterar han entusi-
astiskt, samtidigt som han skakar 
lite på huvudet. 

– Det låter galet, jag vet. Det  
är naturligtvis galet. Men genom 
svärdet kan man få en förståelse 
för vad det är att vara människa. 
Svärdet vittnar om de extrema 
situationer där vi måste göra vårt 
yttersta.

Han berättar om en knivmässa  
i Tyskland för ett par år sedan, då  
en kvinna stannade till och storögt 
undrade om svärden var riktiga. 
Peter frågade om hon ville hålla  
i ett och de gick bort från det värsta 
myllret. När hon greppade fästet 
blev hon plötsligt en annan. 

– Det var så häftigt att se. Hur 
hon växte. Hur hela hennes hållning 
förändrades och en glöd väcktes. 
Hon såg ut att ha hittat något i sig 
själv som hon inte vanligtvis var  
i kontakt med – och hon gillade det 
hon såg. Det var vackert! Det var 
rysansvärt! 

Han ler.
– Hennes make tog ett steg bakåt.
Vid det här laget har han sett det 

ske åtskilliga gånger. Men metamor-
fosen är sällan kopplad till aggressi-
on, påpekar han bestämt.

–  Det är något inåtvänt. Ett spe-
ciellt slags leende. Det är omvälvan-

SVÄRDET & EXISTENSEN
Filosof eller svärdsmed. Peter Johnsson är både och. Det går inte att göra  

skarpslipade klingor utan att umgås med tankar om liv och död. 
Text Malin Vessby  Foto Ylva Sundgren
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de att se. Det är väldigt kraftfullt. 
Det har något med makt att göra, 
med ja eller nej. Och med nu! 

vi lämnar villan  ett tag och 
tar bilen en kvart bort, till smedjan  
i ett litet industriområde. Peter 
Johnsson låser upp till ett mörkt 
rum fullt med maskiner. Där står 
lufthammaren, en orubblig koloss  
i grönmålat gjutjärn och där står 
ässjan, på nätta stålrörsben. Saker 
är i vägen, så vi får klättra in. Här 
har nyligen stökats runt för att ska-
pa plats för filminspelning. Peter 
Johnsson har under ett par månader 
formgivit och smitt två svärd till en 
av de stora streamingjättarnas nya 
seriesatsningar och snart kommer 
också han själv att figurera på film 
eftersom filmbolaget gör »behind 
the scenes«-material. Serien väntas 
få fans och de kommer vilja veta 
hur alla delar av berättelsen kommit 
till. 

– Ett av de stora produktions-
bolagen äger min själ, skrattar han. 
Tystnadskontrakt är signerat, han 
får inte avslöja vilken serie det 
handlar om. Men svärden som han 
formgivit och tillverkat spelar en 
framträdande roll i storyn och han 
har gjort dem med samma djupa 
allvar som om han skapat en replika 
av ett 800-talssvärd. 

I Peter Johnssons liv har berättel-
serna och svärden alltid varit tätt 
sammanslingrade. 

– Boken och svärdet, säger han 
själv. 

Redan som barn förlorade han sig 
i myter, sagor och mytologier – om 
hur människan fördrevs från para-
diset med ljungande svärd och hur 
himmel och jord växte fram där 
drakgudinnan Tiamat dräptes, i 
gammal mesopotamisk mytologi. 

Till den utställning som han pre-
cis hann öppna i New York måna-
den innan pandemin stängde värl-
den, hade han skapat skarpslipade 
svärd till antikens gudinnor. 

Sitt första svärd kallhamrade han 
redan som åttaåring av svetstråd på 
ett litet städ hemma i garaget i Upp-
sala. Med tiden tog han en omväg 
via Konstfack för att utbilda sig till 
barnboksillustratör innan han efter 
ett par år i yrket insåg att han måste 
ge smidet en seriös chans. Det blev 
fyra år på Stenebyskolan, som med-
an han var där övergick till univer-
sitetsutbildning. Som exjobb gjorde 
han en replika av Svante Nilsson 
Stures 1500-talssvärd.

– Sen var broarna brända och 
ingen återvändo fanns, konstaterar 
han och drar igång den gamla 
Bechêr-hammaren från tidigt 1950-
tal. Den drivs av en rem och har en 
pedal till att styra slagen. Ett rytande 
dunkande fyller rummet. Tje-tje-tje.

– Det där låter inte bra, säger 
Peter Johnsson och lägger handen 
mot odjurets sida.

– Den är i stort behov av omsorg 
och kärlek.

Han visar runt i den sotsvärtade 
lokalen. Ässjan är inte en härd med 
stenkol, utan en liten fyrkantig gasol-
driven låda med en decimeterstor 
öppning där han stoppar in de 
svärdsdelar som behöver glödgas 
inför smidet. Han pekar ut ett par 
härdugnar som står längs väggen, de 
programmeras till rätt temperatur.

Sannolikt är det det här som de fles-
ta förknippar med smedyrket, säger 
han. Svärta, hetta, och skrällande 
tunga slag. Action, ljud och svett.

– Men i mitt fall utgör det en rätt 
liten del av vad jag gör på jobbet.

Han slår av det dundrande gjut-
järnsmonstret.

– Jag är noga med att säga att jag 
är svärdsmed. Jag kan en väldigt 
speciell form av smide, som snarare 
handlar om att med precision 
sträcka ut och smida tunna dimensi-
oner i stål, än att forma järn. Jag är 
högst medveten om att jag inte är 
konstsmed eller låssmed eller… den 
kunskapen kommer jag inte i när-
heten av. Mina erfarenheter är 
andra. Det kan handla om slipning, 
om saker som har med härdning att 
göra eller en klingas balans.

Han föreslår att vi åker tillbaka 
till verkstaden hemma i det 
ombyggda villagaraget. Det är trots 
allt där som huvuddelen av hans 
arbete äger rum. Skissande, filning, 
putsning, montering. Allt silver-, 
guld-, trä- och läderarbete som är 
kopplat både till fästen och svärd-
skidor. 

Han återknyter till den gängse 
bilden av hur en smed jobbar, som 
är rätt fjärran från hans dagar på 
jobbet.

– Om jag smider en timme så  
slipar jag i åtta. 

den innersta delen  av verk-
staden ser ut som ett kontor. Väg-
garna är vita, bokhyllan välfylld, 
ritningar ligger hoprullade i en 
arkivbyrå och datorn står på. Längs 
långväggarna löper arbetsbänkar. 

De enda svärd som ligger framme 
är ett par som han formgivit för en 
firma i USA. De har gett honom en 
stadig liten inkomst i många år nu, 
eftersom han har royalty och vid det 
här laget har ritat runt hundra 
modeller. Svärdet är förvånande lätt 
och flyger upp i luften trots att 
klingan nästan är en meter. Peter 
Johnsson nickar åt överraskningen. 
Den bild som folk i allmänhet har av 
svärd är ofta formad i Hollywood.

»Genom svärdet kan man få en förståelse för vad det är att vara människa. 
Svärdet vittnar om de extrema situationer där vi måste göra vårt yttersta.«



63 Hemslöjd 6 · 2021

Före pandemin  
ställde Peter 

Johnsson ut svärd  
i New York.  

Vapnen tillägnades 
antikens gudinnor. 

Det här är gjort  
i stål och silver till 
den hämndlystna 

Megära. 

Fruktbarhets- 
gudinnan 

Demeters svärd 
har en klinga av 
etsat mönster-
vällt stål i 700 
lager, fäste i 

brons och grepp 
i mineraliserat 
ben. Svärds- 

skidan är i läder. 
Guldmönstren 
har med frön  

att göra.
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– Det är mycket kling och klang 
och skrap. Om det är vikingar som 
ska gestaltas, till exempel, ser svär-
den ofta väldigt tunga ut. Men 
egentligen vägde de ungefär som ett 
mjölkpaket och några hamburgare. 
För att använda dem krävs inte 
främst muskelstyrka, snarare smi-
dighet, uthållighet och kyla. De är 
gjorda för hugg och stötar snarare 
än fäktning. 

Han suckar lite och påpekar att de 
sätt som svärd används i berättelser 
och film ofta mest förstärker kliché-
artade bilder av kulturer och epoker.

– I fightkoreografier får de ofta 
illustrera Kraften. Då klyver ett 
vikingasvärd en ekdörr, det är ett 
himla bankande och stånkande. Men 
om filmen istället handlar om det 
gamla Japan, är vapnen förfinade 
och esoteriska… det är lite tröttande.

Han stänger ofta av när det upp-
står slagsmål i rutan. Han kan lite 
för mycket och stör sig på hur alu-
minium- och gummivapen får fung-
era som rekvisita, »hur man missar 
hela poängen«. Själv är han noga 
med att göra balanserade svärd ock-
så när han arbetar för film. Utan att 
vara skarpslipade ska de vara så 
nära äkta vara som möjligt. 

– Jag tror att det ger skådespelar-
na en djupare identifikation, samma 
slags upplevelse som när en vanlig 
människa på en knivmässa får hålla 
i ett svärd. Makten och möjligheten 
och potentialen i både en själv och 
föremålet måste kännas och synas. 

Han rullar ut en av de ritningar 
som han gjorde till sin senaste utställ-
ning, den i New York. Utöver tydliga 
konturer av ett svärd präglas bladen 
av geometriska former som mäter 
upp klingans längd och svärdets fäs-
te. Det är olika stora cirklar, halvmå-

nar och stjärnor. Sedan 2010 arbetar 
han med en hypotes som handlar 
om hur svärd formgivits sedan Karl 
den stores tid, på 800-talet. Passare 
spelar en viktig roll.

– I konsthistorien är det en själv-
klarhet att den tidens intresse för 
geometri tog sig uttryck i olika 
konstformer. Ändå har ingen funde-
rat över hur de tankarna påverkade 
svärdens utformning. Det tror jag 
nämligen att de gjorde. För just runt 
800-talet förändrades svärdens 
form, säger han och beskriver ett 
smide och svärdsskapande som ofta 
utfördes på eller kring kloster av 
skickliga specialister som sannolikt 
var marinerade i samma tankegods 
som präglade konst, arkitektur, lit-
teratur, musik och filosofi.
 
peter johnsson  har dokumen-
terat svärd runt om i världen sedan 
mitten av 1980-talet och har slagits 
av hur proportionerna verkar förhål-
la sig till varandra på ett precist sätt, 
nästan som om de gjorts efter ett 
recept. 

– Det antyder ett system, säger 
han och lyfter bort en biskopskräkla 
i vardande, en fysisk skiss som står 
lutad mot en bänk. Tillsammans 
med konstsmeden Silas Engström 
har han fått i uppdrag att göra en till 
Uppsalas nya biskop, Karin Johan-
nesson. Kanske är det överraskan-
de, men också här kommer svärds-
kunskaper till användning. 

– Kräklan måste få en bra dyna-
misk balans, med aktionspunkten  
i greppet och rotationspunkten i 
nedre spetsen. Då kommer hon få  
en bra kontroll över den, förklarar 
Peter Johnsson och påpekar att även 
herdestavens användningsområden, 
kräklan symboliserar ju en sådan, 

har en del gemensamt med svärdet. 
Dels ska den fungera som vand-
ringsstav och hålla samman flocken, 
dels är den ett vapen att använda 
mot rovdjur.

– Det råkade bli just svärd för mig, 
men de tillverkningsidéer som jag 
lutar mig mot skulle ju egentligen 
kunna användas till att bygga en luta 
eller fiol också. Ja, eller en kräkla. 
Även mitt arbete har med hantverks-
kunskap, långa traditioner och este-
tiska preferenser att göra, säger han. 
För även om han uppskattar alla de 
existentiella tankar som föds i samrö-
re med svärd, »arbetet vore menings-
löst utan de kopplingarna«, är själva 
görandet lika centralt. Det handgrip-
liga skapandet. 

– Och som med allt skapande, blir 
man aldrig färdig. Idén finns alltid 
kvar att sträva efter, säger han och 
lägger till att just det kan vara lite 
problematiskt vad gäller svärd, 
eftersom de ofta ska representera 
perfektion. 

– Det är en hopplös sak att förhål-
la sig till. Dessutom är det destruk-
tivt, eftersom strävan efter perfek-
tion ofta är det godas fiende, något 
som även gäller för skapande verk-
samhet. Om man petar och gnetar 
för länge, kan man slå sönder det 
man håller på med. 

Själv letar han efter laddningen, 
den som kan uppstå när man ställs 
inför svärdets ändamålsenlighet. 
När man känner det underliggande 
allvaret. 

– Samma laddning som också kan 
finnas i en handgjord skål, en stol, 
en spegel. Det är när föremålen når 
sitt syfte som de sjunger, säger Peter 
Johnsson.

– För mig är svärdet vägen till 
sången! 

»Perfektion är en hopplös sak att förhålla sig till. Dessutom är det destruktivt, 
eftersom strävan efter perfektion ofta är det godas fiende,  

något som även gäller för skapande verksamhet.«
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Peter Johns-
son i hemma-

verkstaden 
i Storvreta 

utanför  
Uppsala.

Svärdet »Light 
from Within«.  

Det har en klinga 
av etsat mönster-
vällt stål, fäste av 
etsat järn, grepp 

virat med guldtråd 
och en månsten  
infattad i guld. 
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Om du vill kan du utgå från 
den här mallen när du gör  

wellpappstommen. Rita av 
på dubbelvikt papper  

med viket mot den  
streckade linjen  

och klipp ut.
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Enkel elegans i all ära, men ibland kan 
man behöva en riktigt blingig krona att 
liva upp stämningen med. Den här är 
inspirerad av en »lad«, den traditionella  
huvudbonad som hör till Malungsdräkten  
och som bärs av bruden vid bröllop. Min  
krona består av en wellpappstomme som  
jag har klätt in med tyg och dekorerat. 
Två knytband i nacken håller den på plats! 

JAG ANVÄNDE: 
Pappkartong, typ flyttkartong
Penna 
Sax
Linjal 
Tyg att klä kronan med
Limpistol
Täljspån
Plåtburkar i olika färg
Pärlor
En stoppnål som jag inte är rädd om
Hammare

SÅ HÄR GJORDE JAG:
Jag började med att rita upp kronans 
form på kartongen innan jag klippte ut 
den. Sedan tog jag tyget som jag ville  
klä kartongbiten med och ritade upp 
samma form x 2 på det, men lade till 
ungefär 2 centimeter extra runt hela 
mallen. Därpå klippte jag ut alla delar. 
Jag ritade streck med ett par centi-
meters mellanrum tvärs över pappen 
och formade sedan stommen genom 
att vika den enligt markeringarna. Jag 
använde en linjal som jag bockade  
pappen runt för att styra var vecken 
skulle hamna. Annars vill de gärna  
följa wellpappens struktur. (Bild 1)

Jag satte den blivande kronan på 
huvudet för att kolla hur formen blev, 
vek och bockade tills jag blev nöjd.  

Sedan klädde jag in framsidan av 
stommen med tyg genom att lägga  
kartongbiten på ett bord och släta ut 
tyget över den. Jag såg till att inga  
veck bildades innan jag tog fram  
limpistolen och fäste tyget genom 
att limma ömsom i kronans överkant, 
ömsom i dess underkant. Jag sträckte  
tyget medan jag limmade för att det 
skulle bli slätt. Tyget vek jag runt pap-
pens kanter och fäste på baksidan. 

Tips! Längs kronans nederkant blir 
tyget svårt att vika upp på ett snyggt vis.  
Klipp några jack i det så går det lätt! 

 Man kan tycka att det var onödigt  
att klä kronan med tyg när den ändå 
skulle täckas av spån, men jag ville inte 
att pappen skulle titta fram. Det skulle 
förta högtidskänslan. (Bild 2)  

Dags att dekorera! Jag ville göra  
plåtblommor till min krona men jag 
behövde dessutom något vackert att 
fylla ut resten av ytan med. På mitt  
verkstadsgolv låg lite extra fina tälj-
spån som fick komma till heders! Jag 
limmade fast spånen omlott så att de 
täckte hela kronans yta. Först limmade 
jag en rad längs överkanten, sedan  
jobbade jag mig nedåt. 

Till blommorna samlade jag ihop  
några olikfärgade aluminiumburkar. 

Jag klippte bort botten- och lockdel 
med en sax som jag inte var rädd om 
och fick plåt-ark. Dem diskade jag rent 
och böjde till så att de låg slätt. Jag 
klippte ut två pappersmallar i form av 
en lite större och en lite mindre blom-
ma, ritade upp blommornas form på 
plåtarna med en bläckpenna och klipp-
te sedan ut dem. Kronbladens form 
bockade jag till ett och ett genom att 
vika dem med tumnageln. Dessutom 
stansade jag ett hål i mitten på varje 
blomma med hjälp av en grov stoppnål 
och en hammare. (Bild 3)

Tips! Satsa på ett oömt underlag  
när du hamrar så det inte blir märken  
i bordet!

Som sista moment fäste jag en liten 
blomma inuti en stor genom att föra en 
nål med tråd genom dem båda, trä tre 
glaspärlor på nålen och vända tillbaka 
genom samma hål. På blommans bak- 
sida fäste jag trådarna genom att knyta  
fast ytterligare en liten pärla. De färdiga  
blommorna fäste jag med limpistol  
på kronan och kompletterade med  
små guldiga blad, klippta ur en uttjänt 
kaviartub. 

Slutligen limmade jag fast två  
knytband på kronans insida, ett i varje 
nederhörn, innan jag klädde in baksidan 
med tyg genom att först lägga en sträng 
av lim 4–5 centimeter in från kanten och 
fästa tyget där, så att jag sedan kunde 
vika in dess kanter och limma dem på 
plats. (Bild 4) 

KronglaNs
Pynta huvudet på vinterns fester!
Text Kerstin Neumüller Foto Ellinor Hall 

SLÖJDA HEMMA
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3. 

4. 

2. 1. 

Kronbärare Otto Hall,  
fotografens son.
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för återförsäljare eller 070 - 735 45 85  

Vi samlar in
  svensk ull!

FILTAR
KLÄDER
GARN
KARDFLOR

www.ullcentrum.com

Egen tillverkning



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.

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

Läs mer på ingesund.se

Studera med 

studiemedel 

från CSN

www.hyvlar.se/mjölkfärg-och-va
xe

r

Rubank Verktygs AB

Mer information på vår hemsida 
www.saterglantan.se/aktuellt

Save the date!
TÄLJFEST
12-14 augusti, 2022



Sommarkurser  
på Korrö 

4-7 augusti 2022 
 

Täljkurs 4-5 augusti  
Färgtillverkning 4 augusti 

Mönsterskärning 4-5 augusti 
Möbeltapetsering 4-5 augusti 

Marmorering 5 augusti 
Knivslipning 5 augusti 
Borstbinderi 6 augusti 

Ådringsmålning 6 augusti 
Tampade näverburkar 6-7 augusti 

Möbeltapetsering 6-7 augusti 
Täljkurs 6-7 augusti 

 
Läs mer och anmäl dig på  

sv.se/korro

Välkommen till TANT KOFTA
Liten butik ute på landet strax norr om Göteborg. Här 
finns handfärgade garner av bästa kvalitet. Från vackraste 
 spelsaugarn till mjukaste sjalgarnet Filisilk. Slitstarka  
sockgarnerna Trekking och #tankoftabåvensock.
1 500 olika vintageknappar. 

Webbshop och aktuella  
öppettider hittar ni på:

www.tantkofta.se
Instagram: tantkofta
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En hög med gamla jeans banade  
väg för Ian Berrys unika konstform. 
Snart började han utforska jeansens 
många nyanser av blått och resten  
är historia. Idag skapar Ian Berry 
exceptionella fotorealistiska bilder  
av återvunnen denim. Han använder 
endast sax, lim och secondhand-
jeans när han bygger upp sina verk. 

Under arbetet med denim började 
han inse betydelsen av sin egen och 
andras relation till materialet, ett 
vardagstyg som vi alla känner till. 
Hans bilder reflekterar över händel-
ser och fenomen i vår samtid men 
knyter också an till jeansens kultur-
historia. Ian Berry är född och upp-
vuxen i England och bodde en period 
i Sverige för tio år sedan. Han har 
ställt ut i hela världen och utställ-
ningen på Textilmuseet visar porträtt 
av modeskapare, skådespelare, för-
fattare, musiker och artister som 
gjort jeans till de klassiska plagg  
de är idag.  
www.textilmuseet.se

Gruppen Täljskapet vill uppmärk-
samma almen, ett träd som idag 
hotas av almsjukan. Det har ett hårt 
och medelsegt virke med bra nöt-
tålighet, och medlemmarna i tälj-
gruppen – som hittade varandra på 
Sätergläntans träutbildning – vill 
visa att det går att använda till 
mycket. För att hindra spridning  
av sjukdomen avverkas, flisas och 
bränns ofta dagens krassliga 
bestånd. Täljskapet vill hellre ta 
vara på virket och har i Almprojek-
tet undersökt både hur det är möj-
ligt att göra utan att riskera att spri-
da sjukdomen – och hur trädet har 
använts förr och fram till idag.  
Nu visas en mängd slöjdade före-
mål utförda i både gamla och nya 
tekniker. 
www.gnm.se

Borås
Ian Berry —  
Material World
Fotorealism av jeans
Textilmuseet 
23 oktober 2021 —  
21 maj 2022

Göteborg
Almprojektet — en slöj-
dig räddningsaktion
Allt du kan göra av alm
Göteborgs Natur- 
historiska museum 
11 november 2021 —  
januari 2022
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Idag förvarar vi ofta våra saker i 
påsar eller kärl av plast, men ur ett 
historiskt perspektiv har det funnits 
många alternativ på material. Trä, 
textil och växtfibrer är bara några.  
I utställningen visar slöjdare, konst-
hantverkare och hantverkare med 
anknytning till Kronoberg föremål 
som du kan förvara något i. Fanta-
sin har flödat och besökaren får se 
korgar, askar, fodral, väskor, ja till 
och med BH och byxor, allt i olika 
slags material och tekniker.  När allt 
fler tänker på miljön och letar alter-
nativ till plast för att bära eller ha 
saker i visar utställningen många 
goda exempel på förvaring tillver-
kad av återbruksmaterial och natur-
material. Hemslöjden i Kronoberg 
har producerat utställningen i sam-
arbete med Kulturparken Småland. 
www.kulturparkensmaland.se

Växjö
Förvaring
Klimatsmarta kärl
Smålands museum
4 september 2021 —  
9 januari 2022
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Märta Måås-Fjetterström (1873–
1941) räknas som en av giganterna 
inom svensk formgivnings- och hant-
verkshistoria. Hon skapade textila 
mönster och mattor som fortfarande 
är internationellt eftertraktade. 

– Utställningen är gestaltad som 
tre rum som visar Märtas konstnär-
skap, men även tidens anda med 
världsutställningar, prestigefyllda 
uppdrag och täta samarbeten med 
andra framgångsrika kvinnor som 
Annie Frykman och Clary Hahr, 
säger Annelie Tuveros, intendent på 
Hallands konstmuseum. Det tredje 
och sista rummet diskuterar arvet 
efter Märta Måås-Fjetterström, hur 
företaget MMF AB bildades och 
fortsatte vävandet efter hennes 
mönster med hjälp av konstnärliga 
ledare som Barbro Nilsson och 
Marianne Richter som också är 
representerade med varsin matta. 

Parallellt visas också ett mindre 
urval av Halländska Hemslöjden 
Bindslöjdens samling. Samma hem-
slöjdsförening som Märta Måås-
Fjetterström arbetade för 1912.  
www.hallandskonstmuseum.se

Keramiskt center dukar med  
danskt hela hösten när 14 medlem-
mar i föreningen Nordsjællandske 
Keramikere visar ny bruks- och 
konstkeramik. 

Skandinavisk modernism och 
funktionalism var ledstjärna för  
en rad kända keramikers arbete på 
båda sidor om sundet under efter-
krigstiden. Arvet finns kvar att  
jobba vidare med eller opponera  
sig emot. Syns släktskapet över 
nationsgränsen ännu? Den frågan 
kan utställningen kanske svara på. 
www.keramisktcenter.se

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

Höganäs
Nordsjællandske  
Keramikere
Dansk keramik
Keramiskt center
9 oktober —  
30 december 
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Hur kan konsthantverk, design och 
slöjd lyfta Norrbottens besöksnä-
ring? Det ville projektet Ett form-
starkt Norrbotten utforska. Totalt 
har 19 personer deltagit uppdelade  
i sju team där formgivare och konst-
hantverkare samarbetat med entre-
prenörer från besöksnäringen. Det 
har mynnat ut i unika produkter för 
specifika besöksmål – som trasmat-
tor och ripsvävar, kuddar och brick-
or, serviser och prydnadsföremål för 
måltider och fest. 

– Hantverk blir bara mer och mer 
exklusivt, men jag tror inte riktigt 
att hantverkarna själva har insett 
det. Samma sak med besöksnäring-
en, här uppe har vi någonting som 
resten av världen kommer att vilja 
vallfärda till. Att kombinera dessa 
två saker är en bra idé, säger glas-
blåsaren Linda Isaksson, en av  
dem som deltagit i projektet.  
www.formstarknorrbotten.se

Luleå 
Ett formstarkt  
Norrbotten
Slöjd, design och  
konsthantverk 
Norrbottens museum
6 oktober 2021 —  
9 januari 2022
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Halmstad
Märta Måås- 
Fjetterström  —  
Vävda gestalter
Ikoniska mönster  
och vävar
Hallands  
konstmuseum
18 september 2021 —  
30 januari 2022



Prenumerera  
på Hemslöjd!
hemslojd.se/prenumerera 
Välj mellan två prenumerations-
former.  
A: Tidningen Hemslöjd + digital 
läsning  
B: Digital läsning.

PRENUMERATIONSPRISER 2022:

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 !

Kungalampetten är smidd 
av Malin Appelgren Bailey.

FOTO: ANDERS  

QWARNSTRÖM

I NÄSTA NUMMER

Ljus
Solkatter, eld och värme

när vintern är som mörkast.
Ute 2 februari.



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

PYSSLIGA PAKET
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Förlagets böcker och häften köper du bland annat i din hemslöjdsbutik eller i nätbokhandeln.

Letar du efter de perfekta julklapparna till en slöjdfantast? Varför inte ge bort några hårda klappar fullspäckade med kreativitet? 



ERIKA NORDVALL FALCK som 
gör stickbeskrivningarna du 
hittar hos oss på Stoorstålka.

JULKLAPPSTIPS! 
Erikas fina bok om traditionella
stickade vantar från Norrbotten.
Beställ på shop.stoorstalka.com

119:-
(219:-)
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Avs: Hemslöjd, Åsögatan 122, 116 24 Stockholm

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




