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   – Det är aldrig för sent att bli en bättre människa, sa han som 
beställde sin likkista i återvunnen bomull. 

– Och att det kunde bli så hårt, det hade man ju inte trott. Det 
är ju ända bara bomull, sånt man städar öronen med, typ. Men 
okej då. Fast kommer verkligen själen ut genom skalet, och mas-
karna in?

Mat, boende och kläder hör definitivt till de grundläggande 
behoven. Kanske inte så konstigt alltså att just dessa områden är 
så pyramidalt infekterade av en girighet vilken resulterar i såväl 
djur- och människoplågeri som ödelagd natur. Fast är det egent-
ligen så märkligt att det förhåller sig på det viset? Hur man sva-
rar beror möjligen på vad man tror om människan. 

Well, som dom säger i teve, vi ska inte fördjupa oss i det filo-
sofiska, inte heller prata mat eller likkistor. Däremot ska vi ägna 
oss åt kläder – och framför allt åt textil i vidare bemärkelser. Det-
ta nummer av tidskriften Västerbotten ber härmed att få bjuda 
på ett mångfacetterat, omsorgsfullt och välfyllt alternativ. Girig-
heten är ingen naturlag, men ett kulturellt djupt rotat mönster, 
och kanske just därför, och emellertid, möjlig att göra något åt. 
Vi möter textilforskaren, hampa- och linodlare, sticker på kafé, 
tar vägen över giftfritt, ekologiskt och återbrukat – för att landa 
i en tvättstuga där en mangel står och väntar på att få hamna på 
museum. Att mangla är faktiskt ett alternativ, visar det sig. Och 
att syjuntan blivit uppdaterad till minst 2.0 står helt klart när vi 
mitt i språnget träffar på det kravalla slöjdavantgardet.

Som så ofta förr hade det inte blivit mycket till tidskrift utan en-
gagerade inspiratörer. Äras dem som äras bör. På Västerbottens 
museum – där vi blir till – arbetar Hillevi Wadensten som etno-
log, med särskilt intresse för den textila kulturhistorien. Förutom 
att vara den viktigaste initiativtagaren till denna utgåva av Väs-
terbotten, och förmedlare av kontakter med dem som medver-
kar däruti, är hon en viktig stöttepelare i uppbyggandet av en ny 
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Del av redaktör. I polyester, och förmodligen med ftalattryck.

och permanent textil studieutställning på museet. En ut-
ställning som öppnar under kulturhuvudstadsåret 2014, 
ungefär när maj går i blom.

Vidare uppmärksammar vi i detta nummer av tidskriften 
en ny bok om fjällpionjären Axel Hamberg av den hängiv-
ne fjällfotografen Tore Abrahamsson. Och så gör vi ett 

hembygdsbesök på Museum Torfrid Olsson i Bygdeträsk.
Till sist är det väl också så att krypa till korset får han 

göra, redaktörn. Aldrig har han nog närmare kollat om 
tröjan, byxan, strumporna eller jackan han köpt är särskilt 
ekologiskt eller rättvist producerade. Men som sagt, det är 
aldrig för sent att bättra sig…

ANDERS BJÖRKMAN, REDAKTÖR

Inte en likkista, men väl en telefonhållare i återvunnen bomull, hård 
som hårdplast med the look of leather. På franska dessutom.
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Nya textilfibrer och material har kommit ut på 
marknaden de senaste åren, dessa är inte alltid jord-
bruksgrödor utan kan vara kemiskt framställda, men 
på ett eller annat sätt påverkar de naturen och dess 
resurser. Oavsett så är råvaruresurserna och tillgång-
en på dem under stark förändring över hela världen. 
Textiltillverkning sker i dag med långa avstånd till 
både designers, tillverkare och konsumenter. Till 
skillnad från livsmedelsgrödor blir det därför svårare 
att inspirera till lokal- och närproducerad produk-
tion eftersom textilväxter är oerhört kostsamma att 
odla och bereda. Produktionen av råvaran finns nu 
främst utanför Europa trots att vi har goda jordförut-
sättningar att producera egna naturmaterial som ex-

Globalt, syntetiskt, ekologiskt
G I T  S K O G L U N D

Textilproduktion är den tredje största industrin i världen med tillverkning av olika 
varor till inredning, transportindustri och lantbruk, och inte minst till klädbran-
schen och modeindustrin. Men framför allt är det en av mänsklighetens viktigaste 
grödor vid sidan av livsmedel- och matproduktion. Därför berör den oss i många 
olika sammanhang och inte minst är den en viktig samhällsfaktor. Git Skoglund är 
verksam som bland annat forskare, skribent och textilhistoriker i Göteborg. 

empelvis hampa och lin. De allt större lönsamhets-
kraven i europeiska länder har medfört att 
naturmaterialen inte längre odlas regionalt eftersom 
det krävs alltför mycket manuell arbetskraft som nu 
kostar mer per arbetad timme än någonsin. Dessut-
om är det en långsam tillverkningsprocess. Därför 
sker textilodlingen numera främst i sydliga länder 
och inte minst i Asien. Den globala tillverkningen 
medför samtidigt minskad insyn och kunskap för 
både tillverkare och konsumenter, vilket får till följd 
att vi måste förlita oss mer på marknadsföring och 
textilmärkningar som finns på slutprodukterna. 

Medvetenheten om textilbranschens negativa på-
verkan på miljön har ökat radikalt de senaste åren 

Den europeiska industrihampan har inte lika fina fibrer som den traditionella sorten som fanns tidigare för textilproduktion. I dag odlas 
industrihampa i Sverige, men den processas främst till produkter som har låga produktionskostnader, exempelvis byggmaterial och djurfoder.
FOTO: PETTER ENGMAN
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och det är en positiv spiral som nu börjar växa fram 
i takt med ett större utbud av ekologiska textilier på 
marknaden. Trots det minskar inte giftutsläppen och 
det är många faktorer som spelar in. Till exempel 
finns det i dag cirka 1 500 farliga kemikalier inom 
textilindustrin som används från odling till färgning 
och beredning. För något år sedan hade de ansvariga 
inom EU endast svartlistat sju av dessa och samtidigt 
kommer nya kemikalier i snabb takt. Parallellt sker 
det en hel del positivt inom branschen som att allt 
fler aktörer i produktionskedjan väljer miljövänliga 
material. Men det gäller att se upp för andra miljöbe-
lastande material dyker upp i än större takt, exem-
pelvis den syntetiska textilproduktionen som ökar 
med cirka 12 procent varje år. 

Råoljekofta

Syntetfibrer är kemiska fibrer som framställs av pet-
rolium, det vill säga råolja. Processen kan likställas 
med plasttillverkning och materialen har fått namn 
som exempelvis akryl och polyester. En stor del av 
klädbutikernas stickade och virkade plagg som kof-
tor, mössor, vantar och halsdukar tillverkas i dag av 
akryl och polyester. Det är billiga material som kan 
massproduceras med stor lönsamhet. Tidigare var 
den här typen av produkter av naturmaterial som 
fårull. Ullen har en mängd egenskaper som inte de 
syntetiska materialen har. Bland annat är ull smuts-
avvisande och absorberar fukt, samtidigt isolerar den 
och utestänger kyla. Visserligen finns det bra och 
funktionella textilier av syntet, men de får ofta dålig 
kvalité som blir sämre efter många tvättar och an-
vändning. Uppsugningsförmågan av fukt är obefint-
lig i syntet vilket bland annat leder till att när ett syn-
tetplagg bärs direkt mot huden blir det lätt instängt 
med svett från kroppen som inte absorberas, därmed 

stannar fukten kvar och bäraren av plagget blir våt 
och kall. Det bildas också statisk elektricitet som 
drar till sig smuts, varför ett syntetplagg måste tvät-
tas oftare vilket i sin tur medför en ökad energiåt-
gång. Det finns ännu ej heller något allmänt återvin-
ningssystem på samma sätt som för övriga 
plastprodukter, i stället eldas syntettextilierna upp 
när de är utslitna tillsammans med annat avfall och 
bidrar till ökade halter av farliga ämnen i atmosfären. 
Syntetproduktion är inget som producenter och 
konsumenter kan sätta stopp för i en handvändning. 
Vad som behövs är i stället helt andra metoder än 
vad exempelvis lagstiftning kan åstadkomma, fram-
för allt behöver vi öka kunskapen om råvarorna och 
textiliernas olika användningsområden för att själva 
kunna avgöra och styra konsumtionen mot en bättre 
och miljöanpassad tillverkning. 

När det gäller naturmaterial så är dessa i jämförel-
se med syntet generellt bättre att använda både i klä-
der och till inredning. De kan också snabbt brytas ned 
i naturens kretslopp, eller återvinnas. Det vanligaste 
naturmaterialet är bomull som är en mjuk och elas-
tisk fiber som känns skön att bära direkt mot huden. 
Miljöproblematiken med bomullsodlingar handlar 
främst om att de kräver stora mängder kemikalier. 
Men bomull som växer i naturliga miljöer där plan-
tan mår bra behöver varken konstbevattning eller 
konstgödsling och därmed trivs inte heller skadedju-
ren på plantorna. Det är inte bomullen i sig som är 
miljöfarlig, i stället är det den effektiva industriella 
odlingen som ger en negativ påverkan på både män-
niskor och miljö. I dag finns det bomullsplantager på 
platser där växten inte hör hemma, enorma odlingar 
på torra platta jordområden vilket innebär att konst-
gjord tillförsel av både vatten och gödsling krävs, vil-
ket i sin tur drar till sig skadeinsekter som måste be-
kämpas med kemikalier. Att odla en textilgröda i 



7

jord där det inte finns tillräckligt god näring medför 
samtidigt en försämrad kvalité på fibrerna, jorden ut-
armas och innehåller inte de näringsämnen som 
plantorna skall ha. 

På rätt plats

Parallellt med den här konstgjorda odlingen finns det 
också ekologisk odling, med mindre användning av 
kemikalier, och även en mer traditionell odling där 

Bomullsfibrer i fröställning. Kerala, Indien.
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bomullen odlas i fuktigare klimat i bergsområden 
och i dalgångar, exempelvis i Uganda och Peru. Vid 
en sådan odling får bomullsfibrerna en högre kvalité 
och kan användas i textilprodukter som har en högre 
standard på marknaden. Det är nämligen inte alltid 
miljömärkningar som avgör om en textilfiber är mil-
jövänlig eftersom det oftast är småskaliga jordbruk 
som förser tillverkarna med bra odlat råmaterial. Det 
kan innebära att odlaren inte alltid har den ekonomi 
som behövs för att miljöcertifiera sitt råmaterial ef-
tersom det är en stor kostnad att miljömärka textili-
er och ansvaret ligger hos odlaren. Därför är inte all-
tid de bättre odlade textilmaterialen miljömärkta då 
dessa vanligtvis odlas av mindre lokala jordbrukare. 
Cirka en procent av den totala bomullsindustrin är i 
dag certifierad eko-bomull, det är inte heller garante-
rat att den håller en hög kvalité. Den mest kända in-
ternationella miljömärkningen av textilier är GOTS 
– Global Organic Textile Standard. Märkningen be-
tyder att råvaran är ekologiskt odlad samt att det 
finns en kontroll av vattenanvändningen. Dessutom 
finns det en kontroll efter odling i produktionskedjan 
och i den färdiga produkten. Det positiva med 
GOTS-märkning är att den även kontrollerar arbets-
villkor och sociala förhållanden. Ofta kan i stället 
priset för ett råmaterial avslöja vilken kvalité som an-
vänts. Bomull och andra naturmaterial med hög kva-
lité ska tåla många tvättar och slitage och samtidigt 
åldras vackert. Bomullen har blivit vår främsta kom-
mersiella textilväxt och det beror först och främst på 
att den är effektiv i en industriell tillverkning. Den 
behöver inte beredas på samma sätt som de långa 
fibrerna, exempelvis hampa och lin. De korta bom-
ullsfibrerna kan i stort sett plockas direkt från busken 
ute på fältet för att omgående spinnas till tråd. Ham-
pa och även lin måste genomgå både skörde- och be-
redningsprocesser som kräver en större manuell ar-
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Sorterade hampstjälkar. Hampan är odlad i provinsen Shandong i 
Kina, den sorteras av odlarna och torkas här utanför beredningsfa-
briken Laiwu i närheten av staden Taian.

Industriell bearbetning av långa fibrer på beredningsfabriken Laiwu i 
provinsen Shandong. Eftersom hampans fibrer dammar mycket vid 
bearbetningen måste personalen arbeta med munskydd. Fabrikens 
inomhusmiljö har hög luftfuktighet då det bidrar till att fibrerna ökar 
i styrka under beredningen.

betsinsats innan de spinns till garn. Det tar dessutom 
längre tid att spinna långa fibrer i maskiner.

Eko ökar

Den ökade efterfrågan på ekologiska textilier från 
konsumenter och tillverkare i Europa och USA är 
positiv och har lett till att flera stora textilaktörer ar-
betar gemensamt för att hitta både tekniska lösning-
ar och nya material. Ett bra exempel på en teknisk 
lösning för att göra långfibriga textilväxter, exempel-
vis hampa, snabbare att spinna är att korta ned fib-

rerna i mindre delar som liknar bomullsfibrer. Pro-
cessen kallas för cottonisering, det är en kemisk röt-
ningsprocess med en alkalisk kokning. Cottonisering 
förekom tidigare även i Sverige, då det fortfarande 
var lönsamt att producera textila material här. Alla 
långfibriga textilväxter kan cottoniseras och med för-
del blandas med andra fibrer som ull, bomull och vis-
kos för att få fram varierande kvalitéer. 

Hampan som har odlats traditionellt över hela 
världen och har sitt ursprung i Kina är en ovanligt 
bra textilgröda ur miljösynpunkt eftersom ogräs inte 
kan växa i en hampåker, växten tillför dessutom nä-
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Industriell häckling av långa fibrer på beredningsfabriken Laiwu i provinsen Shandong, Kina.

ring till jorden. Ogräs är ofta ett stort problem i tex-
tilgrödor, det är mycket vanligt i linodlingar och mås-
te tas bort annars försvagas fibrerna markant. På 
samma sätt som med bomull så kan linet också odlas 
ekologiskt om det sker på en lämplig jord, i annat fall 
används i dag bekämpningsmedel som tar död på 
ogräset. De flesta textilgrödor kräver i dag mer eller 
mindre ogräsbekämpning men eftersom hampan 
inte har det här problemet är det en viktig anledning 
till att hampodling har ökat i Kina. Där odlas ham-
pan hos bönder i naturliga miljöer. Därefter bereder 
jordbrukaren själv stjälkarna manuellt och lagrar 

dem i mindre fraktioner som sedan skickas till fabri-
ker för beredning till garn. Den kinesiska hampan 
har fått ett nytt användningsområde då den passar 
särskilt bra att blanda med andra textilfibrer. Hamp-
fibrerna tillför många positiva egenskaper, särskilt 
styrka och smutsavvisning ökar i ett tyg redan vid 
små inblandningar av hampfibrer. Det finns också 
långfiberspinning av både hampa och lin i Kina, så-
dant garn är mycket starkt och oftast av hög kvalité, 
men marknadspriset ökar för varje år då även den ki-
nesiska ekonomin förändras med större tillväxt och 
lönsamhetskrav. 
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1. Hampfibrer i olika fraktioner. Textilföretaget Taian Lianchuang 
Textile i provinsen Shandong tillverkar varierande kvalitéer av 
hamptyger i fabrikens väveri. Bilden visar hampans fibrer som har 
bearbetats i olika grader, längst bort syns råfibrerna som har skilts 
från stjälken efter rötningen. Vid den sista bearbetningen blir den 
kinesiska hampan mycket vit och mjuk.

2. Hamptyg till jeans. 

3. Garn av hampa, långfibrig. 
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1. Recycle – återvunnet garn av ull bland annat, blandat med 
hampfibrer. 

2. Hamptyg. Blandade fibrer med eko-bomull. 

3. Hamptyg frotté. Blandade fibrer med eko-bomull. 
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Det finns samtidigt ett stort stöd från Kinas be-
slutsfattare att öka hampodlingarna i landet, efter-
som målet är att dels minska bomullsodlingarna dels 
att göra det möjligt för den kinesiska lantbefolkning-
en att odla lönsamma grödor. Det finns ytterligare en 
betydelsefull naturfiber som odlas i Kina och det är 
den kinesiska nässlan, även kallad ramie. Den är 
mycket lik vår inhemska brännässla och kan använ-
das på samma sätt som hampfibrerna. Vad som kän-
netecknar ramie är den exceptionella finhetsgraden 
på fibrerna, de kan spinnas i tunna mjuka trådar och 
har liknande egenskaper som hampa. De är slitstar-
ka, antibakteriella och har god förmåga att suga upp 
fukt. Däremot försvagas ramie i vått tillstånd vilket 

innebär att textilvaror av ramie inte ska tvättas i höga 
temperaturer för att undvika att skada fibrerna. Of-
tast blandas ramie med bomull i stickade plagg som 
känns svala och sköna mot huden.

Det finns inte någon betydande textil råvarufram-
ställning kvar i Europa, endast på spridda platser som 
exempelvis i Turkiet där bland annat ekologisk bom-
ull odlas. Ända fram till 1990-talet fanns det i de öst-
ra delarna av Europa både odling och tillverkning av 
hampa och lin, men i dag är det avvecklat. I några eu-
ropeiska länder finns det alternativa sätt att ändå be-
hålla en viss produktion, som med exempelvis det 
fina belgiska linet som odlas lokalt men sedan fraktas 
till Kina för att beredas och spinnas till trådar, och 
därefter fraktas tillbaka till Belgien. 

Textilforskning som pågår runt om i världen har 
nu ett stort fokus på miljöförbättringar som dels 
handlar om återvinning av råmaterialen, men också 
om att hitta andra material som kan tillverkas i stora 
kvantiteter. Ett sådant material är bambu som kom-
mer allt mer ut på marknaden. Bambuviskos mark-
nadsförs i vissa fall som miljövänligt, men det är inte 
riktigt korrekt, det får inte märkas ekologiskt med de 
internationella miljömärkningar som finns i dag. An-
ledningen är att bambufibern kommer från växtens 
cellulosa och på samma sätt som med vilken annan 
viskos som helst är råmaterialet tillverkat på kemisk 
väg. Viskos, eller konstsilke som det ibland kallas kan 
tillverkas från alla växters cellulosa. Det finns hamp-
viskos som tillverkas från hampans stjälk och inte 
från fibern men främst tillverkas viskos från träd, 
som exempelvis tall vilket ger stor avkastning. Bam-
buviskos har dock flera fördelar då bambuväxten 
växer snabbt och utan bekämpningsmedel. Själva 
bambuträdet är visserligen ett bra miljöval ur den as-
pekten, men därifrån till tillverkningsprocessen är 
det en större påfrestning på miljön. Vid omvandling Ramie – kinesisk nässla, stickad kofta. 
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från cellulosamassa till viskosfibrer används kemika-
lier som ger försurande svavelutsläpp i luften och 
förorenade vattendrag. Bambutextilier och annan 
viskos tillverkas alltså inte från växtfibrer och ger 
därför inte heller starka fibrer på samma sätt som 
hampa, lin och ramie. De åldras exempelvis inte lika 
bra, utan blir snarare utslitna fort. Det gäller alltså att 
vara uppmärksam på vad bambutextilen ska använ-
das till. Bambu har samtidigt positiva egenskaper, 
den är antibakteriell och ovanligt mjuk och skön mot 
kroppen vilket är en fördel i exempelvis barnkläder. 

Reduce Reuse Recycle

Förutom att öka sin kunskap om råmaterialen och 
kunna avgöra vad en textil skall användas till, och till 
och med själv kunna känna sig fram till vilken kvali-
té ett textilmaterial fungerar allra bäst till, så finns 
det även andra alternativ. Uttrycket »Reduce, Reuse, 
Recycle« kan vara bra att hålla i minnet då det bak-
om uttrycket finns en väl genomtänkt idé. Att först 
tänka på att minska textilavfall – Reduce, därefter att 
återanvända – Reuse. Sist men inte minst att återvin-
na – Recycle. Tyvärr läggs det för lite resurser på det 
senare, återvinning av material är en av textil-
branschens viktigaste insatser för framtiden. Det 
börjar dock synas framgångsrika lösningar när det 
gäller textilåtervinning. Återvinning av textil är en 
industriell process som innebär att textilier omvand-
las till fibrer igen. Ett problem i den processen är att 
kvalitén på fibern ofta blir sämre vid upprepad åter-
vinning. Ett annat problem som försvårar processen 
är när det finns blandade fibrer i en textil. Återvin-

ning av textilier görs antingen mekaniskt, eller ke-
miskt. Ofta kan konsumenten läsa på en varas mate-
rialdeklaration om återvunnet råmaterial har använts, 
det är därför väl värt att läsa textiletiketterna som 
finns på klädesplagg eller på inredningstextilier. Det 
finns i dag både återvunnet ullmaterial, bomull och 
syntet på marknaden. Varor av återvunnet material 
blir inte alltid miljömärkta eftersom processen att 
återvinna kräver vissa miljöbelastande kemikalier, 
men det är ett nödvändigt steg mot ett bättre resurs-
utnyttjande av råvarorna. Förutom de stora textil-
kedjorna som har en liten produktion med återvun-
net material så kommer allt fler producenter inom 
branschen, till exempel innovativa butikskedjor som 
erbjuder kunder att återkomma med varan när de 
tröttnat på den, som sedan säljs som second-hand. 
Gamla jeans lämnas in till butiken som samtidigt ger 
kunden rabatt på nästa köp. Jeansen stylas om och 
får nytt liv och då kan varan dessutom märkas med 
Bra Miljöval. Det är Naturskyddsföreningens egen 
märkning av varor inom olika områden. Kriterierna 
för Bra Miljöval vilar på två grundvalar, att naturre-
surser måste sparas samt att den biologiska mångfal-
den och människans hälsa inte får hotas. Det är trots 
allt viktigt att vara medveten om att all industriell 
textilproduktion i dag är en belastning på miljön ef-
tersom vi konsumerar mer än vad naturen tillåter 
och använder mer eller mindre kemikalier i någon 
form. Om vi väljer en vara med god kvalité som kla-
rar en användning under lång tid så har vi trots allt 
kommit mycket långt i vårt textila miljöengagemang. 
Det finns knappast några genvägar, men hög tid att 
föra in textilkunskapen på alla nivåer i samhället igen.
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De västerbottniska folkliga vardagstextilierna av 
hampa och lin är därför intressant att undersöka och 
har också ingått i projekt med målsättning att hitta 
en vetenskaplig metod som kan identifiera vilken av 
växterna som har använts i en textil av vegetabiliska 
fibrer. För trots den goda dokumentationen så finns 
det en hel del kunskapsluckor, särskilt om hur en 
hamptextil och en lintextil kan särskiljas från varan-
dra. Hemtillverkade textilier av dessa växter är syn-
nerligen svåra att se skillnad på, i stort sett är det 
omöjligt med endast ögats hjälp. Problematiken att 
identifiera de båda materialen har varit känd allt se-

Hampa och lin i textilarvet
G I T  S K O G L U N D

Inom den västerbottniska textiltraditionen finns det både hampa (Cannabis sati-
va) och lin (Linum usitassimum) som har odlats till textilier långt tillbaka i histori-
en. Det är två kulturväxter som tillhört de vanligaste traditionella textilväxterna i 
Europa. Vad som är unikt med den västerbottniska traditionen är att befolkningen 
på landsbygden odlade växterna parallellt, särskilt under 17- och 1800-talen. Det 
var visserligen inte ovanligt före industrialismen då det också finns dokumenterat 
från andra regioner. Däremot är det ovanligt att en region har bevarat hampans 
tradition och särskilt att det finns hamptextilier i föremålsarkiven. Git Skoglund 
som har undersökt äldre textilier i Västerbottens museums magasin, berättar om 
två långlivade material med olika tvist.

dan textilvetenskaperna tog sin början och först nu 
har det gjorts reella försök att hitta lämpliga veten-
skapliga metoder som kan skilja dem åt. Hampa och 
lin står långt ifrån varandra när det gäller botaniskt 
släktskap, trots det är växterna oerhört lika i fibrernas 
celluppbyggnad, det är därför inte möjligt att se skill-
nad på fibrerna i ett vanligt ljusmikroskop. Handspun-
na trådar har liknande struktur och färgerna skiftar i 
en mångfald nyanser från ljust beigefärgat över sil-
vergrått till brunt och mörkare beige. Detta gäller 
både lin och hampa. När textilierna sedan tvättas 
och bleks under solen kan dessutom båda sorterna 

Git Skoglund i museets textilmagasin. FOTO: ANDERS BJÖRKMAN
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bli mycket mjuka och blekas till ett ljust eller vitt 
material.

Enligt folklivsuppteckningar och annan historisk 
dokumentation från 17- och 1800-talen verkar det 
som om hampodlingen dominerade i norra delen av 

Västerbotten medan det i söder var vanligare med 
linodlingar. På Västerbottens museum i Umeå finns 
textilier som enligt dokumentationen är tillverkade 
av hampa vilket är unikt i svenska samlingar. Ett un-
dantag är Jämtlands län som under samma tid hade 
flera socknar där hushållen behöll hemtillverkning av 
hamptextilier. Det finns ålderdomliga textilföremål 
av hampa på Jamtli museum i Östersund. Den främ-
sta orsaken till bevarandet i en region är att den själv-
hushållande materialförsörjningen levde kvar ovan-
ligt länge, i Västerbotten ända in på 1900-talet. 
Eftersom utvecklingen inte går i en rak riktning utan 
påverkas av många olika faktorer har vissa regioner 
behållit hemodling av textilväxter i olika grad. Det är 
tydligt hur hampodling följer den utvecklingen som 
en röd tråd, inte bara i Sverige utan över hela den eu-
ropeiska kontinenten. Det är alltså inte så att ham-
pan hör till den norrländska kulturen främst på 
grund av att den kan växa i kyligare klimat, tvärtom 
finns det dokumenterat att växten har odlats i de 
flesta europeiska länder. 

I Sverige finns det även uppteckningar från andra 
delar av landet som vittnar om hampodling, exem-
pelvis Dalarna, Västergötland, Halland, Småland och 
Skåne. När det gäller finska Österbotten var hampan 
den textilväxt som dominerade under lång tid, och 
tittar vi ut i övriga Europa har fina kvalitéer av hamp-
textilier tillverkats i Frankrike, Italien och England, 
för att inte glömma de östliga länderna, särskilt i Po-
len, Ungern, Rumänien och forna Jugoslavien.

Finare med lin

Hampodling hänger intimt ihop med den självhus-
hållande kulturen, att den avtog i en region berodde 
först och främst på att linodlingar i stället tog vid i 
takt med att odlarna fick större möjlighet till kom-

Traditionellt bearbetad hampa för spinning till garn. 

G
IT

 S
KO

G
LU

N
D



17

mersiell tillverkning för avsalu. Det var skriftkunniga 
förespråkare som exempelvis landshövdingar och 
personer från de högre samhällsskikten som gav eko-
nomiska bidrag till allmogen i form av linfröinköp 
och utbildning till den som i stället valde att odla lin. 
Anledningen var att vid rätt odling och beredning, 
och i synnerhet med importerade linfrön till utsädet 
kunde linet få en större finhetsgrad än vad som var 
möjligt med den inhemska hamp- och linodlingen 
och det kom att bli förutsättningen för den kommer-
siella tillverkningen av finare textilier i Sverige. Dock 
förutsatte det att linodlingar som skulle ge fina fibrer 
till garn fick nytt utsäde varje odlingssäsong. För att 
få ett sådant lin med tunna, glansiga och mjuka fib-
rer måste bland annat stjälkarna skördas innan fröna 
mognar. Det innebar att odlaren behövde ekonomis-
ka förutsättningar för att kunna köpa linfröutsädet 
och det var naturligtvis inte alla som hade den till-
gången. Inte heller hade alla lämplig odlingsjord eller 
den kunskap som krävdes. Det fanns odlare som i 
stället föredrog hampan i sitt eget hushåll eftersom 
den med lämplig jordgrund var lättare att odla då det 
inte växer ogräs i en hampåker. Hampan är heller 
inte är känslig för frost. Uppteckningarna vittnar 
också om att personer som valde att odla lin i Väster-
botten kämpade hårt mot ogräset på åkrarna, lin-
dodran och kvickroten trivs alltför bra i en linåker. 
Om jorden dessutom innehåller för mycket näring i 
form av kväve så blir det ett ännu större problem för 
linet, det medför att fibrerna försvagas med sämre 
kvalité som följd. 

Hampan däremot kräver ovanligt mycket närings-
rik jord. Fanns det en sådan naturlig jordmån i närhe-
ten behövde odlaren inte gödsla jorden. Ibland odla-
des växterna växelvis på samma jord, men 
huvudsakligen krävde de olika förutsättningar för att 
ge fibrer för spinning till garn. Exempelvis trivs ham-

pan på organogena jordar, kalkrika myrjordar med 
högt pH-värde och gyttjejordar på kalkbotten, i en 
fet, fuktig och myllig jord. Hampan vill ha en särskilt 
stor mängd kväve, samt kalium och fosfor. Om det 
finns för lite kalium i jorden ger det en ihålig hamp-
fiber. God jordmån hittar man runt insjöar, träsk och 
på myrar, särskilt i skogrika bergsmiljöer, vilket det ju 
finns gott om i Västerbotten. Linodling skedde van-
ligtvis på en helt annan jord, bland annat där det 
fanns en gynnsam nederbördsfördelning, i mullrika 
och jämna jordar med god vattenhållande förmåga. 
Sådan jord finns vid kusttrakter och där ett intensivt 
åkerbruk var möjligt, samt även på svedjejord. Häl-
singland var ett sådant område som ända sedan 
1100-talet haft en betydande och nästintill industri-
ell linodling, där fanns förutsättning för ett välplane-
rat åkerbruk, samt en jordmån som främjade linod-
ling, där var ogräs i linet sällsynt. Eftersom linväxten 
är frostkänslig så skördades den troligtvis i huvudsak 
innan fröna mognade, vilket samtidigt bidrog till att 
linet fick en ökad finhetsgrad. 

Hampa har odlats över hela den europeiska konti-
nenten i tusentals år. De äldsta fröfynden är från cir-
ka 5000 f Kr, men när växtfibrer började användas 
för tillverkning av textilier vet forskarna ännu inte 
med säkerhet, inte heller vilken textilväxt som först 
togs i bruk. Vad som däremot tydligt framgår är att 
kulturväxterna odlades för tillverkning av liknande 
textilier, det var till enkla vardagstextilier i hemmet 
och till beklädnad, särskilt till textilier som användes 
direkt mot kroppen. Materialen är nämligen smuts-
avvisande och tåliga. Övriga egenskaper som både 
hampa och lin har är slitstyrkan, de kunde tvättas 
oändligt många gånger. Den traditionella hampans 
fibrer är något starkare än linet och får en markant 
ökad draghållfasthet i vått tillstånd, dessutom är 
motståndskraften mot mögelangrepp större i hamp-
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fibern. Därför blev hampan så småningom den tex-
tilfiber som främst brukades till maritima produkter. 
Dock odlades inte den starka och kraftiga hampan 
överallt, särskilt inte den som användes i repslage-
rierna. Vissa regioner i Europa, från medeltid och 
framåt blev kända för sina olika sorters kvalitéer, ex-
empelvis kunde den ryska hampan som exporterades 
till Sverige ha en fantastiskt stark kvalité, vilket var 
nödvändigt för tillverkning av tågvirke till stormakts-
tidens skepp, som exempelvis regalskeppet Vasa eller 
Ostindiefararen Göteborg. Den ryska hampan försåg 
städernas repslagerier med råmaterial, det var inte 
inhemsk hampa som främst ingick i den tillverkning-
en. Den svenska traditionella hampan som odlades 
hos allmogen växte främst runt husknuten och med 
all sannolikhet var det kvinnorna som både sådde 
och skördade hampan som skulle användas till hem-
mets nyttotextilier.  Det framgår också i uppteck-
ningar från Västerbotten vad hampan användes till, 
exempelvis till skjortor, särkar, handdukar, bolstervar 
och lakan. 

Linne och lärft

Den här sortens vegetabiliska textilier har under de 
två senaste århundradena kallats för linne, det är ett 
samlingsnamn som kom att användas allt mer under 
1800-talet. Succesivt har ordet blivit synonymt med 
lintextilier vilket inte är riktigt korrekt. Ordet linne 
har sitt ursprung från det germanska ordet leinwand 
som betyder ett två-skaftat, enkelt vävt tyg eller duk 
av en vegetabilisk fiber. Det är alltså inte så att linne 
har sitt ursprung från det botaniska släktnamnet för 
lin (Linum). I vår tid hänvisas linne i stort sett enbart 
till linväxten och blir därför missvisande. Tidigare i 
Sverige användes i stället ordet lärft som inbegrep 
både hampa och lin, och senare även bomull. Lärft är 

ett nordiskt ord som försvann alltmer i takt med att 
linneindustrin växte fram i Europa. Den industriella 
tillverkningen av vardagstyger av linne skedde i Cen-
traleuropa och tygerna tillverkades främst i Frankri-
ke, Holland och England. Textilierna fick olika kvali-
tetsbeteckningar men i tullhandlingar listades de 
ofta som linne och kunde vara av både hampa och 
lin. I Frankrike var hampan allt sedan medeltiden ett 
vardagsmaterial till allehanda brukstextilier. I den 
västliga regionen Anjou fanns ett berömt hampom-
råde som kallades Limagne, från latinets »Magnus 
Lacus«, den stora sjön. Så småningom torkade sjön 
upp och blev en enorm myr som bestod av bördig 
jord med innehåll av kalksten, lera, märgel, sandsten 
och sand. På den här jorden växte en fin och flexibel 
hampfiber som användes till produktion av starka 
vardagstextilier som fick namn som canvas, harden 
och dowlas. Ungefär vid samma tid odlades hampa i 
de västerbottniska hushållen till liknande ändamål. 
Prästen och lappmarksmissionären Pehr Högström 
som gjorde en resa i Västerbotten år 1765 skriver i 
sin reseberättelse: 

Af Hampa, som är socknens egen afvel, och lin 
som köpes från Ångermanland, Stockholm och 
Ryssland, spinnas och väfvas Lärfter och Dräll  
till bättre och sämre behov…

Högströms iakttagelse säger oss att hampa och lin 
användes till samma ändamål men att linet under 
1700-talet inte alltid odlades av lokalbefolkningen, 
utan köptes från närliggande områden eller från 
Ryssland. 

För att tillverka fina textilier var det inte bara utsä-
det som var viktigt, det var många faktorer som skul-
le samspela. Exempelvis var rötningen av fibrerna – 
den mikrobiologiska nedbrytningen – en betydelsefull 



19

del i processen. Vattenrötning gav de finaste fibrerna 
men det krävde samtidigt en större omsorg. Med an-
dra ord: om kunskap om odling, beredning och spin-
ning fanns på en gård kunde mycket fina trådar spin-
nas av båda växterna. För att få riktigt tunna och 
glansiga trådar skulle växterna skördas innan fröna 
mognade. Om det inte skedde så gav det en grövre fi-
ber oavsett vilken växt som tråden spanns av. Att 
skörda innan fröna mognade kunde dock inte alla 
odlare göra, eftersom fröna var viktiga att ta tillvara. 
Både hampfrö och linfrö användes för pressning av 
olja. 1700-talets bouppteckningar från Västerbotten 
vittnar om att varannan bonde ägde en tunna hamp-
frö. Det visar hur värdefulla dessa var. De användes 
till hushållets nödvändiga produkter, exempelvis 
lampolja och såpa samt till föda, men framför allt var 
de viktiga som utsäde till nästkommande säsong. Ef-
tersom linet är frostkänsligt blev det med all sanno-
likhet ett naturligt val i de norrländska regionerna att 
skörda växten innan fröna mognade för att fibrerna 
inte skulle skadas. Det var troligtvis detta som av-
gjorde vilken möjlighet odlaren hade att välja textil-
växt. Säkerligen fanns många odlare som inte hade 
något annat ekonomiskt val än att fortsätta odla 
hampa som inte är frostkänslig. 

Det händer ofta att när vegetabiliska textilier har 
upptäckts vid arkeologiska utgrävningar eller vid an-
dra historiska fyndplatser så hänvisas de till linplan-
tan, utan någon ingående materialanalys. En av orsa-
kerna till att hampan utesluts som en möjlig 
textilfiber är troligtvis att det finns en större generell 
kunskap om lintextilier via dokument och den indu-
striella tillverkningen. Det har också hittats stora 
mängder lintextilier i mycket ålderdomliga kulturer, 
särskilt Egypten som har ett torrt ökenklimat vilket 
bidragit till konservering av textilierna.  Eftersom 
alla vegetabiliska fibrer förmultnar fort under jord 

har vi inte särskilt många arkeologiska fynd från an-
dra miljöer som kanske haft hampa som textilväxt. 
Vi vet med andra ord ytterst lite om vilka textilväx-
ter som använts under förhistorisk tid, särskilt i Skan-
dinavien. I Egypten däremot var det linväxten som 
dominerade, i andra delar av världen, till exempel i 
asiatiska länder som Kina och Japan var hampan det 
vardagliga materialet, likaså i flera östeuropeiska län-
der.

Textilier av hampa och lin framställs av plantornas 
fibrer som sitter inne i bastskiktet, fibrerna är tätt 
bundna i växtens stjälk, processen att tillverka garn 
av bastfibrer är därför likartad. Rötningsprocessen är 
grundläggande för att separera fibrerna från stjälken 
och den processen kan skilja sig åt beroende på odla-
rens kunskap och i vilket klimat växten befann sig i. 
I varma länder gick rötningen fort, i kallare tog det 
längre tid. I mycket kalla klimat där snön kom tidigt 
kunde det dessutom medföra att det inte gick att 
daggröta – rötning direkt på åkern – förrän nästkom-
mande år och då först lades stjälkarna ut för att rötas 
av väder och vind. Oavsett vilken metod som använ-
des var det en arbetsam och tidskrävande procedur 
att tillverka trådar av hampa och lin, vilket också den 
minskande odlingen under 1800-talet vittnar om. I 
samma takt som bomullen introducerades runt om i 
Europa försvann de inhemska vegetabiliska materia-
len succesivt. Eftersom bomull är en fröfiber behö-
ver den inte rötas innan den spinns till garn, det går 
till och med att i stort sett plocka de mjuka fröfibrer-
na direkt från bomullsplantan och spinna fibrerna på 
plats. Det är bland annat därför som bomullen i dag 
är en av världens främsta kommersiella grödor. 

Identifiering av hampa och lin

Problematiken att identifiera hampa och lin upp-
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märksammades första gången redan på 1930-talet. 
Då skrev den internationellt kända textilprofessorn 
Agnes Geijer om svårigheten att särskilja fibrerna. 
Hon menade att vegetabiliska textilier som inte har 
materialbestämts skall ha beteckningen FH (Flax/
Hemp). Hon uppmärksammar det intressanta att i 
Paris under medeltiden fanns det hantverksskrån 
cannevassier – av det franska ordet för hampa; chan-
vre – där det endast tillverkades hamptyg och att li-
net under den tiden var en lyxvara som kom från 
norra Frankrike. Hon misstänkte att många arkeolo-
giska fynd blev felaktigt bestämda som lin, och att 
det är nödvändigt att utföra ingående naturveten-
skapliga analyser för en slutgiltig identifiering. Pro-
blemet har därefter inte uppmärksammats tillräck-
ligt och det har inneburit att inga tillförlitliga 
metoder har använts vid materialanalyser av det här 
slaget, vare sig i Skandinavien eller på andra platser.

I analysprojektet där textilier från Västerbotten in-
går har flera olika metoder använts. Bland annat gjor-
des DNA-extraktioner på några av de många bolster-
var som finns i länsmuseets samlingar. DNA-teknik 
är dessvärre inte en enkel metod att använda då tex-
tilfibrer som har beretts till trådar innehåller mycket 
fragmenterade DNA-molekyler, de har starkt för-
sämrats genom textilberedningen, särskilt vid röt-
ningsprocessen. Textilfibrer kan visserligen innehålla 
små mängder DNA som kan finnas kvar från kring-
liggande vävnader runt fibercellerna, men det är inte 
alltid en säker metod som dessutom kräver en större 
mängd textilmaterial för att om möjligt fånga upp 
intilliggande vävnad. DNA-projektet utfördes vid In-
stitutionen för Växt- och miljövetenskaper på Göte-
borgs Universitet. Textilierna valdes utifrån informa-
tionen på föremålskorten. Projektets syfte var att i 
första hand se om textiltrådarna kan innehålla DNA-
molekyler för fortsatta analyser. Teoretiskt borde 

dock inget textilmaterial vara så väl processat att 
inga andra intilliggande växtdelar har kommit med 
som innehåller levande molekyler. Resultatet visade 
också indikation på att DNA kunde fångas upp i två 
av de undersökta hamptextilierna, men inga moleky-
ler kunde ses i lintextilierna. Förklaringen kan vara 
att det fanns en större mängd intilliggande vävnad 
runt hampfibrerna i dessa textilier. Projektet visade 
hur problematiskt det är att använda DNA-teknik på 
åldrade textilier då det samtidigt kräver en stor 
mängd trådmaterial för att öka koncentrationen av 
intilliggande vävnad. I försöket lyckades trots allt två 
bäddtextilier matcha DNA-sekvenser från hampa, 
dock inte med fullkomlig säkerhet eftersom andra 
sekvenser från svamp och smuts gjorde materialet 
svårtolkat. 

Projektarbetet utmynnade i stället i provning av 
mikroskopiska metoder på den västerbottniska tex-
tilsamlingen. Fibrer av hampa och lin kan lätt särskil-
jas från andra vegetabiliska fibrer, som exempelvis 
bomull i ett vanligt ljusmikroskop. Problemet med 
att använda endast ljusmikroskop för att identifiera 
just hampa och lin är att de har liknande karaktärs-
drag med exempelvis x-markeringar på längdfibern, 
även i tvärsnitten har cellerna liknande former. Om 
en linfiber dessutom inte har mognat så är den oer-
hört lik hampans fiberceller, likaså om linfiberns 
tvärsnitt har tagits från stråets topp. Problematiken 
innebär att på samma sätt som med DNA-teknik går 
det att endast lämna en sannolik identifiering av ma-
terialen. Vad som däremot kan ses i ett ljusmikro-
skop är om det finns mycket fina linceller från fibrer 
där mittpartiet av linstråt har använts. Dock är det 
sällan som vegetabiliska fibrer har beretts med en så-
dan skicklighet att endast mittpartiet har kommit 
med i folkliga textilier. Oftast är det en mix av olika 
delar från växtens strå och då uppträder i stället stör-
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re celler med oregelbundna former vilka finns i både 
hampa och lin. 

Tvist löser tvist

Projektet avslutades med att ytterligare en metod 
prövades som gav ett säkert resultat. Metoden inne-
bär att man undersöker växtfibrernas inneboende fi-
ber-tvist, vilken drar sig åt ett visst håll. Hampan har 
en Z-tvist och linet en S-tvist. På moderna textilfi-
brer går det att använda metoden manuellt genom 
att väta en fiber med tungspetsen för att sedan hålla 
upp den och se hur den vrider upp sig. Om en fiber 
vrider sig motsols är det en hampfiber och om den 
vrider sig medsols är det en linfiber. Den manuella 
metoden kan dock inte användas i vetenskapliga 
sammanhang och är dessutom vansklig på åldrat ma-

terial. Däremot finns det särskilda mikroskop som vi-
sar olika färgskiftningar beroende på hur fibern vri-
der sig. Sammanfattningsvis visade analysprojekten 
att två textilföremål som undersöktes med DNA-
teknik sannolikt var tillverkade av hampfibrer, och 
en textil som undersöktes i mikroskop visade med 
absolut säkerhet att materialet var hampa. De väster-
bottniska textilierna är värdefulla att studera då det 
är tydligt att föremålskorten inte alltid innehåller 
rätt materialhänvisning, vanligt är till exempel att 
grova textilföremål blivit hänvisade till hampa men i 
stället var de tillverkade av lin. Eftersom mikroskop-
metoden som visar fiber-tvisten inte tidigare har an-
vänts så kommer de västerbottniska textilierna att få 
fortsätta vara ett intressant studieområde och funge-
ra som ett referensmaterial för analyser av vegetabi-
liska textilier.

Hampfiber i längdriktning, 
linfiber i längdriktning och 
bomullsfiber i längdriktning.
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Första gången jag kom i kontakt med hampans unika 
egenskaper var för tio år sedan på Repslagarmuseet i 
Älvängen utanför Kungälv. Där fanns, förutom all in-
tressant information om repslageriets historia, en 
skrift från föreningen Hampanätet som då var en 
ganska nystartad förening för spånadshampans sprid-
ning. Glad i hågen såg jag framför mig hur min egen 
täppa skulle berikas av denna ståtliga växt med sitt 
finflikiga bladverk som liknar de japanska lönnarnas. 
Vid hemkomsten till Umeå hörde jag mig för hos 

Hampa på Holmön
A N N I K A  S A N D S T R Ö M

Sommaren 2012 odlades spånadshampa – en underart av Cannabis sativa som 
inte är narkotisk – på ett fält på Holmön. Odlingen ingick i projektet »Holmön fem 
årstider – fem färger« som initierats av Karin Lundemark. Spånadshampan odla-
des i Sverige från tidig medeltid fram till 1970. Den ökade användningen av narko-
tisk cannabis orsakade då ett avbrott i den långa odlingstraditionen. Kanske hade 
man från myndigheternas sida inte riktigt koll på skillnaden mellan de olika ham-
pasorternas egenskaper. År 2001 börjar några bönder i Sverige odla hampa på 
nytt. De trotsade det svenska förbudet men följde EU:s regelverk, Sverige var ju se-
dan några år medlem i EU. Ärendet togs till Bryssel och 2005 blev odlingen av spå-
nadshampa åter tillåten i Sverige. Textilkonstnären Annika Sandström berättar om 
en tålig gröda.

SLU:s forskningscentrum Röbäcksdalen, som prov-
odlade hampa som energigröda, om jag kunde få 
frön av dem. Som nybliven repslagare ville jag prova 
att slå rep av egen hampa. Men så enkelt var det 
verkligen inte att bli hampaodlare. Att odla några 
plantor i sin trädgård gick inte för sig. Odlingen ska 
ske under kontrollerade former, det krävs tillstånd.

Att Karin Lundemark fick tillstånd för en provod-
ling av hampa på Holmön var därför oerhört spän-
nande. Peter Tornberg, bonde på Holmön, plöjde och 

Hampan grönskar på Holmön. FOTO: PETTER ENGMAN
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När hampan rötats och torkats kan fibrerna, som ligger runt utsidan 
av stjälken, lätt dras loss. Den ihåliga och vedartade stjälken syns till 
höger i bild. 

Hampafibrerna fästs med öglor i repslagarhjulets krokar och tvinnas 
ihop till dukter. Repslagarhjulet som är byggt av gamla cykeldelar är 
en gåva till Holmöns båtmuseum från Erland Granström i Obbola. 

sådde och plantorna växte så det knakade. Efter två 
månader var de hela två meter höga! Det täta blad-
verket kvävde allt ogräs och blev dessutom ett väl-
kommet skydd för fåglar av olika slag. På hösten 
ryckte vi så många plantor vi trodde oss kunna ta 
hand om och de lades att röta i en fuktig sänka. Res-
ten plöjdes ner och lade grunden för ett fint bete för 
fåren som gick där nästa sommar.

Innan hampan kan spinnas ska den genomgå sam-
ma bearbetning som linet. Den ska rötas, torkas, brå-
kas, skäktas och häcklas. Vi hade inte utrustning för 
alla dessa moment men vi upptäckte att det gick bra 
att bryta stjälken och dra loss de långa fibrerna som 
finns på utsidan av den styva stjälken. Sedan slog vi 
rep av dessa något ojämna fibrer. Vi lade fiberbuntar-
na en bit omlott innan de tvinnades ihop. Det blev 
ett grovt och starkt rep. När hampa spinns maskinellt 

sträcks fibrerna innan de matas in i spinnmaskinerna. 
Då går de långa fibrerna av och det är också mening-
en eftersom maskinerna inte klarar av att bearbeta så 
långa fibrer. Det är lätt att förstå att ett rep slaget på 
industriell väg därför inte blir lika starkt som ett som 
är handslaget. När vi vid Holmöns båtmuseum skul-
le beställa rep till Holmöslupens första rigg beställde 
vi därför handslaget rep från Vikingaskeppsmuseet i 
danska Odense.

Det pågår experiment i Sverige och runt om i värl-
den med olika sätt att använda hampan. Förr använ-
des hampan till rep och tyg och finare papper, nu 
provas hampan även som byggnadsmaterial och bio-
bränsle, till livsmedel och hälsokost. Hampan är en 
miljövänlig växt, den behöver varken konstgödsel el-
ler bekämpningsmedel och den förbättrar dessutom 
jordens struktur och kväver ogräset.
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Tre dukter av hampan slås ihop till ett rep med hjälp av »käringen«, 
en träkon med tre spår i.

Karin Lundemark häcklar hampa på en linhäckla på Västerbottens 
museum. Eftersom lin och hampa liknar varandra kan samma 
redskap användas.

Hamparep slaget av spånadshampa där fibrerna dragits av från 
stjälken för hand efter rötning. Det blev ett grovt och starkt rep. 

Det grova hamparepet lämpar sig bra som klätterstöd för växter. På 
bilden är det en humleplanta som slingrar sig uppför repet. Humlen 
är för övrigt nära släkt med hampan, de tillhör båda familjen 
nässelväxter (Urticaceae). 
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Fåglar tända på hampa 
B J Ö R N  O L S E N

De allra flesta associerar fågelskådande till sköna lundar, pastorala ängsmarker el-
ler vindpinade uddar vid stormiga hav. I den bästa av världar är detta sant men i 
verkligheten är det en idealiserad bild av var fåglar och fågelskådare helst håller 
till. Sanningen är en annan, avslöjar Björn Olsen som inte bara är en hängiven or-
nitolog utan också infektionsläkare med särskild kunskap om djur- och i synnerhet 
fågelburna smittämnen. Förra sommaren hittade han en miljö som var alldeles 
särskilt lockande för allehanda fåglar.

Det finns få företeelser som attraherar fåglar och få-
gelskådare mer än reningsverk, slamdammar och 
soptippar. Där samlas stora mängder måsar, vadarfåg-
lar, småfåglar, och inte minst fågelskådare på jakt ef-
ter någon av de godbitar som kan dölja sig i fågel-
flockarna. Man kan finna »kikarförsedda« personer 
med slammet till stövelskaften som spanar efter 
amerikanska vadare i gyttjan och felflugna gråbruna 
eller brungråa pysslingar bland tistlar och snår.

Dimman lättar

Under de senaste åren har industrihampan börjat od-
las på många platser främst i södra Sverige. Industri-
hampa är tillåten i EU och är en annan art än den in-

diska hampan som används för att utvinna droger. 
För ett otränat öga är de dock lika eftersom de har 
samma karaktäristiska blad. Likt potatisen har ham-
pan sina välsignelser och förbannelser. Trots att indu-
strihampan inte är rökbar så väcker dess flikiga blad 
associationer till Woodstock, höga insikter och dim-
miga studentrum. Säkert var det en och annan som 
höjde på ögonbrynen när de djupgröna hampafälten 
började breda ut sig över gamla potatisåkrar och fält 
i träda. En återkommande fråga var om detta var till-
låtet, en annan om den var rökbar. Numera är det 
tillåtet och man kan till och med få arealbidrag för 
att odla hampa. Visst är den rökbar men halten nar-
kotiska ämnen är så låg i industrihampa att den enda 
effekt man får av några bloss är dålig smak i munnen.

Blåhake. FOTO: MARCUS DANIELSSON
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En biverkan av hampan är att den attraherar stora 
mängder fåglar. I de täta odlingarna söker många ar-
ter skydd och mat. På senhösten efter hampans frö-
sättning vimlar det av fröätande sparvar och finkar i 
hampafälten. Ofta ses jagande stenfalkar eller sparv-
hökar som försöker ta sin tribut ur småfågelflockar-
na. De täta hampaodlingarna ger även ett mycket in-
tressant mikroklimat på marken, idealiskt för insekter 
och insektsätande fåglar. Men eftersom hampan od-
las tätt är det inte alltid så lätt att se vad det är för 
fåglar som döljer sig inne i mörkret.  

Jag tillbringar mina somrar på Holmöarna. Utkas-
tat mellan Sverige och Finland bildar Holmöarna en 
arkipelag av större och mindre öar. På Holmöarna 
häckar smålommar, trana, havsörn och flera par av 
fiskgjuse och lärkfalk. Bykärnan är tämligen fågelfat-
tig med en vikande population storspov, enstaka 
småfågelarter som törnskata och buskskvätta. När 
häckningssäsongen kommit i gång slutar småfåglarna 
sjunga och det blir tyst och stilla. Under högsomma-
ren, ungefär vid tiden för Holmöns visfestival, är den 
stora stiltjen och vemodet utbredd bland fågelskå-
darna på ön. Då börjar vi längta till daggvåta augus-
timorgnar och sydsträckande fåglar. Om det rätta 
vädret infinner sig – friska sydostliga vindar med 
dimma och lätt duggregn – kan sträcket vara inten-
sivt och byn översvämmas av rastande videsparvar, 
rödstrupiga piplärkor och blåhakar. 

Ornitologisk begivenhet

Förra året upplevde jag något som dramatiskt för-
ändrade bilden av Holmön som fågellokal. En mor-
gon i början av augusti 2012 cyklade jag lojt förbi 
odlingen av industrihampa. Odlingen på knappt en 
kvarts hektar var belägen lite i utkanten av bykärnan, 
i anslutning till igenväxande ängsmarker. Redan på 

håll märkte jag att fågelaktiviteten var hög kring od-
lingen. Det kryllade av grå- och grönsiskor i blom-
stänglarna. I kanterna satt allehanda sångare, blåha-
kar och sparvar. Vad som var mer fascinerande var att 
stora mängder fåglar rörde sig på marken inne i od-
lingen. Jag la mig ner i gräset och spanade in. Där 
sprang blåhakar hit och dit. Piplärkor ilade förbi och 
videsparvarna satt lugnt och mumsade på frön och 
insekter. Jag smög in i ett glesare parti av hampan. 
Framför mina fötter flög blåhakar upp som smackan-
de smet in i den skyddande hampan. Videsparvar ila-
de i väg och tickade karaktäristiskt. Sävsångare är en 
art som i Norrland främst återfinns i kanten på en 
myr eller i en buske vid någon av de i Norrland fåta-
liga näringsrika sjöarna. Under sträcket ser man den 
knappt. Här satt sävsångare lite varstans längs de sol-
belysta kanterna av odlingen. Lätt chockerad började 
jag räkna ihop vad jag sett under någon halvtimme. 
Allt som allt var det hundratals individer av ett tiotal 
arter. Jag besökte hampaodlingen många gånger fram 
till mitten av augusti. Ibland åkte jag dit flera gånger 
per dag för att finna att buketten av fåglar var helt 
utbytt mellan morgon, middag och kväll. Särskilt in-
tressant var det på morgonen efter ett nattregn. Då 
kryllade det av piplärkor, sparvar, blåhakar och sång-
are som sökte skydd och mat i den täta odlingen. 
Hampaodlingen var plötsligt den största ornitologis-
ka begivenheten på Holmön sedan Stora Fjäderäggs 
fågelstation startade för trettio år sedan. 

Några direkta rariteter fick jag inte se, men artsam-
mansättningen och antalet individer var unik, inte 
bara med norrländska mått utan även ur ett natio-
nellt perspektiv. Men det är klart att med en sådan 
mångfald av fåglar skulle det säkert smyga sig med 
en och annan sällsynthet. Varför inte landets första 
rubinnäktergal, tanken svindlade.

Stärkt av detta kontaktade jag Karin Lundemark, 
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en av de ansvariga för hampaodlingen på Holmön. Vi 
smidde planer för hur odlingen skulle skötas i fram-
tiden. Tanken var att skapa korridorer i odlingen för 
att öka antalet fåglar, öka insynen och för att få en 
möjlighet till ringmärkning av högintressanta arter. 
Det var därför med höga förväntningar jag kom ut 

till Holmön i somras. Rustad till tänderna med pla-
ner, nät och fågelringar samt med underbara dröm-
mar om sällsynta fåglar smygande bland hampa-
stänglarna, cyklade jag i väg för en första inspektion. 
För att finna att området var sått med vall…
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Linet lever
T E X T :  M ä R T A  H E D V A L L  F O T O :  A N D E R S  B J Ö R K M A N

Bråka, skäkta och häckla är uttryck som för många förmodligen förlorat sina ur-
sprungliga betydelser. De arbetsuppgifter som de syftar på är det få som utövar i 
dag. Det handlar om traditionell framställning av lin. Innan bomullen gjorde sitt in-
tåg mot slutet av 1800-talet var lin tillsammans med ull den mest använda fibern 
inom textiltillverkning. Märta Hedvall, konsthantverkare och kulturskribent, reder ut.

I linryckningens tid. Karin Viklund i åkern på Gammlia.

I Norrland var odling av spånadslin som används för 
framställning av textil, under 1700- och 1800-talen 
en viktig inkomstkälla framför allt i Ångermanland 
och Hälsingland. I Västerbottens kust- och inland 
odlades lin främst för att täcka husbehovet. Förutom 
att väva tyg till kläder, handdukar och dukar använ-
des tråden för att tillverka rep och fisknät.

Linets historia går dock mycket längre tillbaka. De 
äldsta fynden av spånadslin är daterade till cirka 800 
f Kr. Under medeltiden användes överskottet av tex-
tilen som betalningsmedel för olika avgifter och mot 
1800-talets slut användes den fortfarande som natu-
rabetalning till drängar och pigor. Drängarna fick fär-
digsydda kläder medan pigorna fick fiber att spinna 
eller färdigt tyg för att själva sy kläder. 

Processen från frö till spunnen tråd innehåller ett 

flertal moment. Även om lintråd numer tillverkas 
maskinellt är tillvägagångssättet fortfarande samma 
som förr. När linne fortfarande producerades manu-
ellt var det i första hand kvinnorna som skötte både 
odling och framställning. Efter skörd skulle linet »rö-
tas«, vilket innebär att kärvar av lin lades i vatten; 
bäckar, sjöar eller åar, vilket resulterade i att linets fi-
ber skiljdes från veddelarna. Därefter torkades linet 
för att förberedas inför nästa steg i framställnings-
processen. 

Genom teknikerna bråkning, skäktning och häck-
ling bearbetade man stjälkarna tills det som återstod 
var fin fiber. Bråkning innebär att linets veddelar 
krossas så att de sedan under skäktningen lätt går att 
skilja från fibrerna. Under skäktningen läggs linet 
över en skäktstol och med skäktkniven slås lintågor-
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na tills de befriats från veddelarna. Linet häcklas där-
efter för att skilja de korta fibrerna, blånorna, från li-
nets långa fibrer. Häcklan är ett träredskap försett 
med järnspetsar som man upprepade gånger drog li-
net genom. Blånorna fastnade då i spetsarna. Först 
användes en häckla med grövre spetsar och sedan en 
med finare. De korta fibrerna togs tillvara och använ-
des exempelvis som stoppning och tovgarn, för gröv-
re dukar och tillverkning av rep. För att få fram den 
allra finaste och blankaste fibern att spinna med 
kammade man med en speciell borste.

De olika redskapen som användes under framställ-
ningsprocessen förblev i stort oförändrade under ti-
dens gång. De kunde dock skilja sig något från varan-
dra i landets olika områden. De typiska redskapen 
vid skäktning i Norrland var dragan eller stångklyf-
tan. 

Linnea

I dag är linframställning en i det närmaste bortglömd 
kunskap. Den ideella föreningen Linnea i Umeå har 
som mål att hålla liv i traditionerna. Karin Viklund är 
ordförande i föreningen och har själv arbetat med lin 
i många år. Hon har stor erfarenhet av både odling, 
beredning, spinning och vävning. Linföreningens syf-
ten nås genom olika tillvägagångssätt.

– Vi odlar, spinner och väver lin. Vi informerar om 
lin, håller oss själva informerade och uppdaterade 
om linodling, linhantverk, olika linprodukter och ut-
vecklingen av lin och linne. Vi hjälper till med mate-
rial och utrustning om man vill odla. Vi distribuerar 
frö för spånadslin och om man vill bereda har vi brå-
kor, häcklor och spinnrockar och annan utrustning 
till utlåning. 

I dag odlas inte längre spånadslin i någon större 
skala i Norden. Det finns ett spinneri i Hälsingland 

men de använder sig av importerat lin. Ur bevaran-
desynpunkt räcker det dock inte att maskiner kan ut-
föra ett arbete som har en betydelsefull tradition och 
historia. De som på klassiskt sätt odlar och bereder 
spånadslin i dag är just föreningar som Linnea samt 
enskilda intresserade. De spelar en viktig roll för att 
behålla och föra kunskaperna vidare. 

– Linnea finns för att främja och bevara linet i dess 
olika former. Det betyder de färdiga produkterna lin-
ne och lintyg, tråd och rep, olja, drev och stoppning, 
men också vägen dit och de hantverksmässiga och 
småskaliga teknikerna man använt mycket länge för 
att göra tråd från linstjälkar. I dag görs detta maski-
nellt, men de olika stegen är fortfarande desamma.

Föreningen har cirka hundra medlemmar och även 
om majoriteten är kvinnor finns också manliga med-
lemmar. Utöver frödistribution och utlåning av verk-
tyg anordnas kurser, studiebesök och resor till platser 
med anknytning till lin.

– Resorna har under senare år gått till bland annat 
Vävdagarna i Hälsingland och till utställningar i Da-
larna och Trondheim. Föreningen brukar ha linspin-
ningskurser i Umeå under vintrarna, vilka är populä-
ra bland handarbetsintresserade. Vi håller också  
föredrag några gånger per år och de är ofta välbesök-
ta. Vi har visningar av linberedning och spinning 
samt försäljning av linprodukter totalt cirka sex till 
sju gånger per år på olika orter i Västerbotten. Dess-
utom stödjer vi västerbottniska konsthantverkare, 
främst de som arbetar med lin på något sätt. De 
bjuds in som föredragshållare på våra årsmöten, vi 
handlar av dem, går deras kurser och bidrar till att 
deras alster säljs. 

På Västerbottens museums utomhusområde, all-
deles intill den gamla smedjan, finns en liten åker där 
föreningen Linnea odlar lin. Åkerlappen bereds och 
frön planteras under försommaren. Linet står färdigt 
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att skördas under septembers början. Medlemmarna 
hjälps åt från frösådd till skörd och det har de gjort i 
ungefär femton år.

– Vi odlar sedan några år ungefär halva landet spå-
nadslin och den andra halvan oljelin. Spånadslinet är 
det som vi rötar, bereder och spinner, vilket vi visar 
på plats vid olika tillfällen. Av oljelinet brukar vi göra 
vackra buketter och linprydnader för försäljning på 
museets årliga höstmarknad.

Att sköta den lilla linåkern sker dock inte så smi-
digt och problemfritt som man, med tanke på dess 

Karin Viklund skiljer oljelinets frön från stjälkarna med hjälp av en frörepa.

storlek kunde tro. 
– Linet är känsligt för ogräs och för torka och linå-

kern på museet är trots sin litenhet ganska arbetskrä-
vande. Under senare år har det dessutom varit svårt 
att få tag i bra utsäde, särskilt för spånadslin vilket 
inte produceras i Sverige eller grannländerna i någon 
större utsträckning längre. Vi får själva inte fram till-
räcklig mängd moget, grobart frö i vår egen odling i 
Västerbotten, utan måste skaffa nytt varje år.

Ytterligare en del i föreningens verksamhet går ut 
på att svara på olika frågor som rör lin, och det finns 
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Linbuntar på tork.
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några ofta återkommande funderingar. 
– Hur man sköter sitt linne är en vanlig fråga, det 

vill säga hur man tvättar det och om man ska stryka 
eller mangla. Många har ärvt dukar, handdukar och 
annat i linne, ofta i utmärkt kvalitet, men kunskapen 
om hur man sköter dem har inte förts vidare.

Inne med linne

Hantverk i olika former har fått ett uppsving de se-
naste åren. Det har blivit populärt att gå kurser i ke-
ramik, glaskonst, silversmide, smycketillverkning och 
sömnad. Det genuina hantverket värdesätts alltmer 
och intresset för gamla traditioner och tekniker ökar. 
Även Linneaföreningen har märkt av denna trend. 

– Det är ett ökat intresse, av såväl odling och be-
redning som färdig produkt. Det finns en fascination 
över hur de gråa stråna kan resultera i ett bländande 
vitt, mjukt linne. Att kunna prestera detta är en ut-

maning för många konst- och hantverksintresserade. 
Allting har en början och övning ger som vi vet 

färdighet. För Karin Viklund tog linintresset fart un-
der 80-talet när hon lärde sig att spinna lintråd på 
spinnrock. 

– Att lära sig spinna lintråd med hjälp av spinnrock 
är svårt. Det tar cirka en veckas träning i anspråk, det 
vill säga 40 timmar, att kunna frambringa en någor-
lunda jämn tråd. Det måste också finnas lärare som 
kan instruera och som känner linfibern och kan han-
tera spinnrocken. Själv lärde jag mig genom Väster-
bottens Hemslöjdsförenings försorg i början av 
1980-talet. De hade insett att kunskapen om linbe-
redning och linspinning började dö ut och ordnade 
kurser i Nordmaling – en gång länets viktigaste lindi-
strikt. Lärarna var äldre kvinnor som kunde hantver-
ket sedan länge. Jag är glad att jag fick den möjlighe-
ten. Och jag tänker att vi i linföreningen Linnea sedan 
kan föra kunskapen vidare, och vidare, och vidare…
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För att förstå några av tankarna bakom konceptet 
Kravallslöjd, kan vi dela upp det i tre delar. Börjar vi 
med ordet Krav så handlar det om att ställa krav på 
slöjden, och slöjdvärlden i synnerhet. I slöjdsamman-
hang talas det ofta om äkthet och kvalitet men i fal-
let Kravallslöjd handlar det snarare om ett förhåll-
ningssätt till skapande. Kravet är att låta slöjden ta 
plats. Slöjden ska vara fri för utforskande och experi-
menterande – det egna görandet går först medan ma-
terial och tekniker ges möjlighet att komma i andra 
hand.

Den andra delen i ordet är all. Som i att allt slöj-
dande är bra slöjdande. Varför? De allra flesta män-
niskor har ett behov av att skapa och att uppleva så-
dant som andra har skapat. Det stimulerar både oss 
själva och den omgivning vi befinner oss i men varför 
vi skapar kan ha många olika orsaker. Slöjd behöver 
inte delas upp i hierarkier där en viss typ av resultat 

Kravallslöjd
V E R O N I c A  O L O F S S O N  &  A N N A  p A L M

Ordet »kravallslöjd« får folk att reagera och bli nyfikna. Helt plötsligt är samtalen 
om både samhälle och slöjd i gång. Vyerna vidgas och det handlar snarare om in-
ställning än om framställning. Kravallslöjdarna Veronica Olofsson och Anna Palm 
reder ut begreppen och berättar historien.

och tillvägagångssätt premieras mer än annat. Kra-
vallslöjd vill vara en plattform för all sorts slöjdande 
och kompletterar på så sätt slöjdvärlden.

Lägger vi ihop orden Krav och all får vi Kravall, 
ett ord med konnotationer, som kan ge associationer, 
till att göra uppror, bråka, föra oväsen, leva om eller 
sätta sig på tvären om en så vill. Kravallslöjd vill inte 
foga sig till normer som begränsar, utan vill hellre 
tänja på gränserna och visa att det finns alternativ. 
Kravallslöjd vill skapa en medvetenhet om möjlighe-
ten att påverka sin samtid och framtid genom slöjd.

Hur idé blev verklighet 

Kravallslöjd är sprunget ur tre textilstuderandes öns-
kan om en virtuell mötesplats, en portal att hålla 
kontakten via, för att sporra varandra vidare i hant-
verket efter utbildningen. 2005 fanns inget befintligt 

På festivalen Ung08. Stockholm, 2007. FOTO: KRAVALLSLÖJD
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community som uppfyllde behoven av att visa, kom-
mentera och vidareutveckla slöjdprojekt på det sätt 
som önskades. Lite frustrerat slängde de tre datatek-
niska noviserna fram: – Jaha! Om det inte finns något 
så får vi väl göra ett själva!

Webbportalen www.kravallslöjd.se invigdes 19 
april 2007 och det visade sig vara fler som hade sam-
ma behov. Sex år senare har Kravallslöjd kring 34 
000 webbesökare i månaden. Portalen var första ste-
get och i dag är Kravallslöjd ett registrerat varumär-
ke som innefattar koncept, kontaktnät och en fören-
ing som arrangerar evenemang, föreläsningar, 
workshops, performance, med mera. Verksamheten 
drivs i föreningsform och är helt fristående, religiöst 
och partipolitiskt obunden. Kravallslöjd drivs ideellt 
parallellt med högskolestudier och arbeten, vilket 
medfört att utbildnings- och erfarenhetsnivån i grup-
pen ökat avgörande med åren.

En av utgångspunkterna för Kravallslöjd är att vara 
en plattform för slöjdare att utbyta idéer och tankar 
med varandra och självklart också en plats för inspi-
ration. I pedagogiska sammanhang ligger fokus på att 
uppmärksamma ett förhållningssätt snarare än tek-
niska färdigheter. Slöjden blir en plats för möten och 
samtal. Det är genom att tänka och formulera våra 
tankar i samtal med andra som vi kan ta oss vidare i 
vår egen kreativa process. Allt går inte att sätta ord 
på och kanske är det därför många av oss använder 
det kreativa för att formulera oss, men med orden får 
skapandet en ytterligare dimension. Syftet med Kra-
vallslöjd kan sammanfattas utifrån tre ord: Utbyta, 
Sprida, Verbalisera.

Att göra verkstad 

Den som någon gång varit handledare i en kravall-
slöjdworkshop har inte undkommit frågan: – Vad ska 

det bli? Frågan formuleras nästan aldrig som – Vad 
gör du? – Vad är det? – Vad tänker du? Det är alltid 
– Vad ska det bli? I sammanhanget slöjdar vi inte för 
ett resultat eller en produkt utan för själva görandet. 
Det viktigaste är inte vad det blir utan att det blir. 

Alla människor har en inneboende vilja att lämna 
ett avtryck. Att känna sig delaktig i något, att lämna 
ett spår, att kunna visa andra vad man åstadkommit 
och vara stolt över det man skapat ger en samhörig-
het. Kravallslöjd visar och bjuder in till delaktighet 
på olika sätt där en del är genom workshops. I Kra-
vallslöjds olika workshops finns inga rätt eller fel, vi 
lockar till kreativitet och det viktiga är inte vad det 

Kassettbandsstickning i takt med tiden. Stockholm, 2008.
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blir utan att det blir. Vi arbetar resurssnålt och tar till 
vara på tekniker och material genom att ombruka, 
nybruka eller återbruka dem. Återbruk av material 
har flera pedagogiska fördelar. Det ger en annan 
känsla i görandet och det upplevda prestationskravet 
minskar då materialet är billigt och många gånger 
anses vara skräp. Det blir lättare att pröva sig fram 
och se vad som händer.

En övervägande del av de aktiva kravallslöjdarna 
har bakgrund och utbildning inom det textila fältet. 
Därigenom har verksamheten ofta utgått från en 
textil vinkel där andra tekniker och områden har 
sammanförts till en fusion av möjligheter. Vi arbetar 
gärna med material som vanligtvis inte används inom 
det textila området men som går mycket väl att an-
vända med de textila teknikerna.

Därtill utforskar vi hur den hårda och mjuka slöj-
den kan kopplas ihop med andra sociala samman-
hang såsom sport och musik. Vid ett tillfälle deltog 
Kravallslöjd med en performance på Jönköpings mu-
seum i samband med utställningen EcoCraft och 
Craftwerk 2.0. Arrangemanget inföll på FN-dagen 
vilket Kravallslöjd tog fasta på och skapade ett per-
formance under temat Globalslöjd i sportslig anda. 
Vilket var ett sätt att låta dagsaktuella ämnen mötas. 
Via hjulen kopplades en äldre spinningcykel sam-
man med en spinnrock, träningsformen spinning 
med slöjdtekniken spinning. Den stora konsten var 
att hålla i gång kommunikationen mellan parterna i 
samverkan för att få ett jämt spinningtempo när den 
lösa ullen blev till tråd. Den som ville vila benen 
kunde fortsätta spinningen på handslända i materia-
let toalettpapper. Under dagen arrangerades även 
jumbosticktävling där Kravallslöjds representant sat-
tes rejält på prov av ivriga motståndare. Publiken he-
jade på med diverse ramsor och tillrop. Arrange-
manget i Jönköping resulterade inte bara i fina och 
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Toalettpappersgarn, på Workshop i gränslandet, Umeå 2010. 

intressanta möten mellan människor utan även i en 
härlig träningsvärk i både armar och ben.

Ut med slöjden

Broderisoffan är ett av Kravallslöjds äldsta work-
shopkoncept och består av en återbrukad tygsoffa på 
vilken besökarna fritt får broderiklottra. Med nål och 
tråd ges möjligheten att lämna hälsningar, hemlighe-
ter och uppmaningar. Kravallslöjd vill ge nya per-
spektiv och öppna upp för att resonera kring bety-
delsen av slöjdande. Vad händer när vi tar med soffan 
ut på torget en kväll och låter förbipasserande brode-
ra? Kanske ansluter någon som inte trätt en nål sedan 
grundskolan, en annan kanske syr varje dag. Vad hän-
der mellan de personer som aldrig annars skulle träf-
fats men som nu sitter i soffan och gör samma sak?

Genom att flytta ut broderisoffan med devisen 
kan inte folket komma till slöjden får slöjden komma 
till folket kan diskussioner om tillgången till det of-
fentliga rummet ske. Kravallslöjd lyfter ut slöjden i 
samhället och genom att återbruka gamla tekniker i 



40

Stick ut! i Umeå, 2008.
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nya format ställer vi frågor om hantverkets plats och 
tillhörighet. 

Ett annat konkret exempel på hur Kravallslöjd ta-
git sig an frågor om slöjd i offentliga rummet kan ges 
genom vad som kan benämnas vara en levande in-
stallation, en performance, och utfördes i Umeå, ut-
anför Västerbottens museum, vid invigningen av ju-
bileumsslöjdutställningen Självklart 2009. Med ett 
staket skapades en rumslighet i gårdsrondellen som 
därefter fylldes med kravallslöjdare, material och 
skaparkraft. Det tycktes kanske som om kravallslöj-
darna var inhägnade och ofria för att de hade mindre 

Broderisoffan i Skövde, 2012.
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yta att röra sig på och för att de var färre. Men det 
kan också ses som en frizon där allt var möjligt och 
allt slöjdande okej, där utanför styrde normer och 
krav. 

Portalen som verbaliserar

Det är på webbportalen kravallslöjd.se som ledordet 
verbalisering tar sig tydligast uttryck genom artiklar, 
bilder, erfarenheter och tips. Den fungerar som en 
plattform för att sprida och utbyta samt bygger på 
ett kollektivt deltagande där frivilliga skribenter bi-
drar med text och bild. Här finns allt från stort till 
smått inom hela formområdet och ingen värdering 
görs mellan kända eller mindre kända evenemang, 
tankar eller utställningar. Fokuset ligger på att skild-
ra det som händer just nu i Slöjdsverige.

Det är framförallt via stafettbloggen som bredden 
blir synlig och påtaglig. Sedan starten 2007 har blog-
gen gästats av en ny skribent varje vecka som låter sig 
följas i sin kreativa vardag. Allt som händer runt om-
kring oss påverkar vilka vi är, vad vi gör och hur vi 
gör det. Att reflektera över sitt eget skapande i ord 
ger en djupare förståelse för sin egen förmåga och 
gör att individer växer. Samtidigt fördjupar det hant-
verkets betydelse i samhället. Att kunna sätta ord på 
kreativiteten blir en trygghet för personen själv, att 
faktiskt kunna förklara med språket när någon som 
inte har kunskapen i händerna frågar.

Kravallslöjd och kravallslöjdande är föränderligt 
och bygger hela tiden på samtidens influenser, vilka 
som aktiverar sig och hur. Kravallslöjdande kan vara 
många saker: det handlar om inställningen snarare 
än framställningen, om att ställa frågor snarare än att 
ge svar.
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– Vi känner att vi får göra något gôtt, och då tycker 
vi att det är kul.

Joel Hellman som tillsammans med kompisen Jo-
sef Baker driver företaget Gröna Tryck berättar hur 
viktigt det är att kunna stå för det man gör, att kun-
na känna stolthet. Att exempelvis erbjuda tryck med 
ftalat-fri färg.

Företaget som håller till under takåsen i den snick-
arglada Gamla Slöjdskolan Väst på stan i Umeå har 
funnits i fem år och när man 2010 började trycka 
med ftalat-fri färg var man först i Sverige. Numera är 
man inte längre ensamma på banan. Kunskapen om 
vad gifterna gör med såväl producenter som konsu-
menter har ökat, inte minst eftersom medierna upp-
märksammat problemen. 

Rätt bra tryck
H I L L E V I  W A D E N S T E N  &  A N D E R S  B J Ö R K M A N

Ftalater – det skulle kunna vara ett fatalt feltryck. Helt rätt dock, men inte alldeles 
oproblematiskt. Ftalater används som mjukgörare i plaster och har på försöksdjur 
visat sig påverka hormonbalansen samt skada fortplantningsförmåga och tillväxt. 
De huvudsakliga exponeringsvägarna är via huden, andningsluften och munnen. 
Mest känsliga för hormonstörningar är foster, spädbarn och små barn, eftersom 
effekten av hormonella rubbningar är av permanent karaktär. En plats nära dig där 
ftalaterna frodas är trycket på dina kläder, om det inte är grönt tryck förstås.

– De första två åren hade vi eget tryckeri i en liten 
källarlokal. Vi började väldigt småskaligt och ville 
inte ta några lån. Sedan sålde vi tryckeriet för att mer 
kunna jobba med hållbara processer genom hela le-
det. Nu samarbetar vi i stället med tryckerier i Sveri-
ge, England och Indien.

– Vi har ingen butik, utan säljer bara till företag 
och organisationer. Om vi jobbar med klädmärken 
som har sin egen design och vill ha sina bestämda 
mått och längder, så har vi en Fairtrade-märkt fabrik 
i Indien som kan sy upp efter önskemålen. Men van-
ligtvis har vi färdiga modeller som är anpassade efter 
olika kundgrupper och behov. Då förmedlar vi tryck 
och hjälper till med design, hur stora trycken ska 
vara, var loggan ska sitta och vilka färger som funge-

100 procent.
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rar. Detaljer som kan vara svåra att lyckas bra med. Vi 
förmedlar också miljödeklarationer över hur mycket 
koldioxid och kemikalier som sparas in.

Gröna Tryck urskiljer tre olika beställarkategorier: 
i den första finns de för vilka omsorgen om miljö och 
människa betyder mest, i den andra de som styrs av 

regler och förordningar, i den tredje de som ser mark-
nadsmässiga fördelar med goda produkter.

– Roligast är att jobba med dem i den första grup-
pen, säger Josef. De utvecklar oss mest med den ex-
tra frågan om tillvägagångssätt. Men det är klart att 
de goda resultaten ju uppnås oavsett av vilken orsak 

Josef Baker till vänster och Joel Hellman med en tröja gjord av 70 procent bambu och 30 ekobomull.
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man väljer hållbara alternativ. Och vi hoppas verkli-
gen att fler frågar när dom ser att vi gärna kommer 
med bra svar.

Att det blivit både klimatpolitiskt korrekt och po-
pulärt i största allmänhet med bra miljöval, ekolo-
giskt och rättvisemärkt gör förstås att även mindre 
nogräknade aktörer försöker surfa på vågen. Det krä-
ver en lång och komplicerad process för att vara sä-
ker på att hela kedjan håller Fairtrade, berättar Joel. 

– Att en fabrik i en by i norra Indien håller måttet 
är inget man kan googla sig fram till. Men det funge-
rar eftersom Fairtrade är en stor organisation som har 
jäkligt mycket att tappa om det skulle uppdagas att 
dom har märkt en fabrik som förstör image och ryk-
te som byggts upp under lång tid. Vårt främsta red-
skap är den löpande rapporteringen och den transpa-
renta informationen som kan kontrolleras. Man får ta 
del av deras rapporter från fabriker när dom flera 
gånger om året gör oannonserade och slumpmässiga 
inspektioner. Då pratar dom även med arbetarna ut-
anför fabriken för att få en så ärlig rapport som möj-
ligt om löner och försäkringar bland annat.

Josef visar hur man på webben kan spåra ett plagg, 
hela vägen från bomullsodling över sömnad till trans-
porter och därigenom hålla koll på att det är en okej 
produkt i olika bemärkelser. 

Varken Joel eller Josef har naturvetenskaplig bak-
grund. Men har upparbetat kontakter med experter 
på fältet, bland annat med Gunnar Selstam som är 
mikrobiolog vid Umeå universitet och som har fors-
kat om ftalater i 20 år.

– Vi jobbar mycket med omvärldsanalyser, försö-
ker ha koll på vad som är nytt, och pratar mycket 

med organisationer som arbetar med Fairtrade-
märkningar och liknande. Vi frågar om nya produk-
ter och nya material, och är väldigt aktiva på sånt. 
Försöker också läsa mycket så att vi vet vad vi pratar 
om. 

– Numera går verksamheten så bra att kunder hör 
av sig till oss med egna ideér om hur de kan synas på 
ett mer hållbart sätt. Så var det inte från början. be-
rättar Joel.

– De första tre åren var belöningen att folk klapp-
ade en på ryggen och sa »va snyggt, va bra tryckt!« 
det var som en månadslön, och då orkade man ett 
varv till. Vi har varit väldigt anonyma, inte gjort nå-
gon reklam och synts sparsamt i medierna. Det har 
mest gått via hörsägen. Vi är väl lite norrländskt öd-
mjuka, vill ta det lugnt i starten, känna att vi kan vara 
säkra på det vi gör och inte drabbas av hybris. Inte ta 
på sig för mycket, inte ta lån. I stället tar vi källarvä-
gen och växer i lagom takt och pluggar på innan vi 
kliver ut i den stora världen. Vi jobbar jättemycket 
med andras marknadsföring men väldigt lite med vår 
egen. Men ska bättra oss på den punkten.

– Vi försöker också vara opinionsbildare. I dag ut-
gör Europa 13 procent av världens befolkning men 
använder 45 procent av all bomull. En del av vår vi-
sion är att skapa yta och forum för människor att dis-
kutera hållbara lösningar för konsumtionen. Vi vill 
göra skillnad även utanför vår egen bransch och 
kundkrets 

– Vår filosofi är att stödja producenterna i tredje 
världen med handel och inte med bidrag. Fiskespö i 
stället för fiskar, om klyschan tillåts.
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– Jag hade sytt väldigt mycket i polyester en tid, det 
är svårarbetat och det blir inget bra resultat så då 
började jag jobba med naturmaterial i stället. Myck-
et lin och hampa och siden. När man syr tar det så 
lång tid från start till färdig produkt, och då vill man 
inte ha ett dåligt material. Kan jag dessutom säga till 
kunden att hon inte bara får ett bra material utan 
också ett ekologiskt, så är det ju ännu bättre. Men det 
är inte alltid så lätt att motivera kunderna till att väl-
ja något som kostar mer, ibland kanske dubbelt så 
mycket.

Att sy ekologiskt på beställning åt enskilda kunder 

Syr så tygen håller
H I L L E V I  W A D E N S T E N  &  A N D E R S  B J Ö R K M A N

Ta av vid osthyveln. Höger om du anländer norrifrån, vänster om du kommer från 
söder. Då vet alla som åkt på E4 mellan Umeå och Skellefteå var du ska svänga. 
Ganska snart är du på den osannolikt butikstäta bygatan i Ånäset. I ortens före 
detta järnhandel, som numera blivit till minigalleria, har klädskaparen Sanna 
Ljung sin butik och ateljé, där hon allra helst arbetar med ekologiska tyger, natur-
material och vintage. Dessutom äger hon en samling knappar som räcker till väl-
digt många och mycket olika ändamål, och säger att hon egentligen inte är sär-
skilt förtjust i mode med kort livslängd. Snarare är tidlöshet en eftersträvansvärd 
egenskap i det hon skapar.

är inget man blir förmögen på – ännu. Sanna Ljung 
bättrar på försörjningen med att sy gardiner till före-
tag och institutioner. Och så syr hon åt Gröna Tryck 
i Umeå. Just den här hösten är dessutom tiden sär-
skilt kort eftersom hon utbildar sig till skräddare.

– Jag går som lärling på Västerbottensteatern i 
Skellefteå, så jag är här i ateljén bara tre dagar i veck-
an. Jag fick kontakt med Ulrica Forsgren på teatern 
som är både dam- och herrskräddare, och frågade om 
jag fick bli hennes lärling. Det hela organiseras av stif-
telsen Hantverk & Utbildning i Leksand som har ut-
bildningar inom en lång rad »smala« hantverksyrken.

Allt annat än knappa resurser.
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1. Sanna Ljung i ateljén. 
2. Samlad kunskap. 
3. Del av maskinparken.

1

2

3

– Det är en stimulerande utmaning att jobba på 
teatern. Jag var med i jobbet med Molières Den in-
billade sjuke, och där handlade det om att överdriva 
former. Det är inte varje dag som man syr extra bre-

da höfter till en kvinna, jätteroligt och lärorikt. Jag 
har en stark drivkraft att hela tiden lära mig mer, så 
det är så roligt att jag får fortsätta att utbilda mig. 
Det tycker jag i alla fall numera.
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– Jag gick beklädnadsteknisk linje på gymnasiet. 
Jag valde den för jag göra något som var enkelt, där 
jag slapp plugga och fick jobba med händerna i stäl-
let. Men det var en rätt hård utbildning, egentligen 
inget för en skoltrött och obstinat 16-åring. Men jag 
hängde kvar. Kanske fanns det i alla fall redan då en 
passion för ämnet, mer än för själva utbildningen. 

– Efter gymnasiet läste jag ett år på konstnärsut-
bildningen på Solviks folkhögskola i Frostkåge. Efter 
det blev det vårdjobb Stockholm och en lång period 
då jag inte sydde en söm. Kanske dröjde det tio år 
innan jag började så smått igen. En arbetskamrat fick 
veta att jag kunde sy och bad mej göra en fin sam-
metsklänning. Och sammet är svårt, men det gick 
bra. Det var nog där nånstans det tog fart. Sen flytta-
de jag hem och fick via kontakter en del jobb med 
polyesterbalklänningar.

Efter att ha återvänt till hemtrakterna i norra Väs-
terbotten började Sanna på Dalkarlså folkhögskola 
där hon studerade sömnad, men också vävning.

– Jag ville veta hur lång tid det tar att trä en väv-
stol, och vad är det som gör tyget. Det har med ma-
terialkännedomen att göra, och om att få en kärlek 
till tyget. Det var nog på folkhögskolan jag fick upp 
ögonen på riktigt för ekoperspektivet, och hur illa 
det ofta funkar i textilbranschen. Att det dessutom 
visade sig vara så mycket skönare med ekologisk 
bomull mot kroppen gjorde valet lätt.

Efter Dalkarlså startade Sanna Ljung eget, till en 
början i hemmet och sedan halvtannat år i nuvaran-
de lokal där hyran är låg och omgivningen trivsam. 
Numera har hon inte ens en symaskin hemma, men 
desto fler i ateljén. Fem stycken för olika ändamål, 
några åldrade med behag efter snart ett halvsekel i 
tjänst, och gott omhändertagande av ägaren. Sanna 
berättar att hon har en särskild förkärlek för gamla 
grejer, helst sådana som redan fungerar eller som hon 

får att funka. En samlare helt klart. Hon vågar sig 
också på att mena att det ofta är bättre kvalitet på 
äldre saker än på sådant som tillverkas nuförtiden. 
Inte bara knappar och maskiner finns i samlingen. Ur 
hyllan plockar Sanna fram boken Att vara välklädd 
från 1955, och visar ett uppslag med den garderob 
bokens författare anser att man klarar sig gott och väl 
med. Ungefär 25 plagg blev det. 

– Då tänker jag att det är allt man behöver. Och så 
står det också här att det lönar sig att köpa skräddar-
sytt, en uppmaning att skaffa kvalitet. Det skulle 
vara kul att göra en motsvarande uppsättning för en 
nutida garderob. Att rita en modern version, och 
jämföra över en längre tid hur väl priset på kvalitet 
står sig mot »snabbköpskedjornas« slit-och-släng. 
Tänk, ett kit som räcker hela livet! Vilken hållbar 
tanke.

När Sanna Ljung blev sin egen och gick in för det 
ekologiska fick hon kontakt med Sonja Schindler i 
Stockholm som levererar både tyg och kunskap.

– Sonja kan jättemycket om eko, håller bara på 
med eko och har kontroll över hela kedjan. Vi blev 
goda vänner och hon har lärt mej massor. 

– Sedan jag började använda de ekologiska tygerna 
vill jag inte sy i något annat, för jag vet att dom hål-
ler, att formen håller och tyget inte blir noppigt. Och 
så är det ju bättre för den »andra människan«, hon 
som jobbar med textilen. Det finns ingen industri i 
världen som är så smutsig som textilindustrin, miljö-
förstörande och elak mot människorna som försörjs 
av den. 

– Vi kan inte döda folk för ett par jeans, nej det 
går inte!
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Sedan 1980-talet har Kristina Ersviken hållit kurser i 
skinnsömnad. Efter en svacka har intresset för denna 
konst ökat på 2000-talet. Kristina menar att det öka-
de intresset bland annat kan bero på att man på kur-
serna började återbruka gamla skinn. 

– Det är förstås allra roligast att sy av nya fina 
skinn från någon fårägare i länet. Men ett bra alterna-
tiv är alltid att leta fram ett gammalt och glömt. 

– Jag skriver i kursinbjudan att dom ska ta med sig 
skinn eller skinnbitar, en gammal päls eller pälsmös-
sa. Det visar sig att många har både smått och stort i 
gömmorna som dom gör barnmössor, stolsitsar, kud-
dar, småfällar, tofflor, ja allt möjligt av. Och det är 
tacksamt att arbeta med skinn eftersom man kan 
skarva utan att det behöver synas. Det är en gammal 
teknik att skarva och ta tillvara så mycket som möj-

Hållbar hemslöjd
A N D E R S  B J Ö R K M A N

Egentligen ligger det kanske i hemslöjdens natur att återbruka. Och det är väl som 
med han som aldrig byter byxor; med jämna mellanrum är han à la mode och mitt 
på banan. Hemslöjdskonsulenten Kristina Ersviken menar när vi träffas på slöjdk-
ontoret i Umeå att det just nu möjligen är extra mycket återanvändartrend inom 
slöjden. Själv har hon alltid gillat att ta saker till vara, oavsett.

ligt av skinnen, för man var ju rädd om skinnen förr. 
Och med tanke på att djuren har satt sina liv till 
känns det ju bra att kunna använda skinnen ett tag 
till. 

Inte minst viktigt på kurserna, framhåller Kristina, 
är att berätta om historia, tradition och om fällsöm-
nadens stora betydelse.

– Folk har inte överlevt om de inte haft långullsfäl-
larna. Dåförtiden var det fällmakare, ofta en man, 
som gick mellan gårdar och byar och sydde på upp-
drag. Man samlade på sig en bunt skinn å kallade på 
fällmakarn som kunde komma och sy i några dagar. 

Kristinas intresse för fällsömnad väcktes när hon 
under konsulentutbildningen skrev ett specialarbete 
om fällar och fälltäcken, inspirerad av de invente-
ringar som samtidigt utfördes i Västerbotten av två 

Återbrukade sockor. FOTO: ANDERS BJÖRKMAN
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Kristina Ersviken med slarvrya och klackmatta.
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Eva Öhrling har sytt om en fårskinnspäls till väst. Nederdelen av 
pälsen ska bli en kudde och ärmarna bra benvärmare.

KR
IS

TI
N

A
 E

RS
VI

KE
N

av hemslöjdens förgrundsfigurer Katarina Ågren och 
Karin Holmberg. Därefter vidareutbildade hon sig 
på Sätergläntan i Insjön i Dalarna. Och som sagt 
återbruk i alla dess former ligger Kristina Ersviken 
varmt om hjärtat. Hon tar fram en slarvrya eller tras-
rya där man tillvaratagit allt möjligt i tygväg och sytt 
fast det bit för bit på en botten. 

– Och att väva alldeles vanliga trasmattor är ju det 
optimala återbruket, och dessutom bland det roligas-
te man kan göra. 

Vidare visar hon leksaksharar gjorda av uttjänta 
sockor, och en klackmatta där hon sytt fast bitar av 
vadmal från en gammal militärrock i lager över var-
andra.

– Hemslöjden vill gärna jobba med bra material. 
Fin vadmal och jättefina garner kostar pengar, och 
det tycker jag att det ska få göra för det har ju lång 
livslängd. Men samtidigt är det ju bra att kunna ta 
vara på sånt som ligger i gömmorna, och är det som 
finns gömt av bra kvalitet så är det förstås särskilt bra 
att återbruka. Men det finns material som jag inte 
gärna håller på med, slimsiga trikåer i polyester och 
sånt där.

– En del av vår vision inom slöjden är att använda 
naturmaterial, och att återbruka och hålla liv i kun-
skap om hur man tillverkar föremål som håller länge. 
Slöjd får ju dessutom människor att må bra.

En av Kristinas egna konstruktioner visades i Väs-
terbotten 2, 2009, en stolsdyna gjord av moderns av-
lagda ullstrumpor och hålnötta vantar.

– Kanske hade hon tänkt stoppa dom nån gång 
men det blev väl aldrig av. Så jag tog vara på det som 

var helt och sydde långa korvar som jag sedan sydde 
fast på en vadmalsbotten. Varm att sitta på, vacker 
att se på, och hållbart återbruk i högsta grad.
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Den intresserade kan i dag besöka fiber- och syfesti-
valer, åka på stickkryssningar, stickläger och delta i 
sticknicks i stället för att gå på picnic. Vill man hell-
re stanna hemma kan man ta del av stickyran genom 
att lyssna på stickpodden, ett nätbaserat radiopro-
gram där samtalen behandlar det mesta inom ämnet 
stickning. 

Sticktrender kommer i perioder. Den senaste boo-
men ägde rum under 80-talet. Åren kring 2005 var 
början till den nu rådande stickvågen. En faktor av 
stor betydelse för trendens utveckling var Internet. 
Nätet erbjuder helt andra möjligheter och under 
årens lopp har bloggar, forum och webbutiker växt 
fram i stadig takt. Man kan i dag enkelt köpa garn 
och tyg över Internet, hitta gratis mönster och till 
och med titta på instruktionsfilmer på Youtube. Med 
teknikens hjälp har hantverk i olika former tillgäng-
liggjorts på ett annat sätt än som tidigare varit möj-
ligt.

Även i bokhandeln och på biblioteken märks tren-
den tydligt. Hyllorna bågnar av böcker om stickning, 

   Maska till kaffet 
T E X T :  M ä R T A  H E D V A L L  F O T O :  L I L L E M O R  E L F G R E N

Stickning, virkning och sömnadsarbeten har under de senaste åren blivit mycket 
populära sysselsättningar. Vi är inne i en pågående hantverkstrend. Intresset har 
rotat sig djupt även hos de yngre generationerna vilka har tagit hantverken till nya 
nivåer. Räta, aviga, omslag och stolpar har fått följa med från hemmamiljön ut på 
gator, in i kaféer, ut i etern och på Internet. 

virkning och sömnad. Det går att hitta nästan vad 
som helst inom de aktuella ämnena. Du kan välja 
och vraka mellan böcker om restgarnsstickning, virk-
ning för män, stickning för nybörjare, mormorsrutor, 
virkade kakor, stickade julkulor, textilt återbruk, vir-
kade småkryp och monster. Listan är lång och fanta-
sin och inspirationen ändlös. 

Hos delar av de yngre generationerna kan handar-
betet ses som en del i en ny grön våg. Den är kanske 
inte lika radikal och genomgripande som den under 
sjuttiotalet, men likväl en reaktion mot samhällets 
allt mer kommersiella, teknologiska och materiella 
inriktning. Det finns ett värde i att kunna tillverka 
något själv där man vet varifrån materialen kommer 
och samtidigt kunna göra något efter eget tycke och 
smak.  

Av de stickningsaktiviteter det går att välja mellan 
är de som har fått störst spridning och popularitet 
stickkaféerna. I garnbutiker, på bibliotek, museer, ka-
féer och kulturhus kan man delta med sitt handarbe-
te. Ålder och erfarenhet spelar ingen roll, alla är väl-
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komna. Benämningen stickkafé innebär inte något 
hinder för den som inte stickar. Det är fritt fram att 
ta med vilken typ av handarbete man vill. 

Till stickkaféerna går man dock inte bara för att 
sticka. Den främsta anledningen är att träffa likasin-
nade, inspireras, socialisera samt dela med sig av sina 
erfarenheter och få hjälp med handarbetsproblem. 
Har man inte möjligheten att ta sig till närmsta stick-
kafé kan man i stället delta via Internet. I dag finns 
olika grupper på Facebook där man på en utsatt tid 
loggar in och stickar tillsammans framför sina bild-
skärmar. Under tiden kan man skriva inlägg, ladda 
upp bilder på sina projekt och få tips och råd om så 
behövs. Det största Internetbaserade stickkaféet på 
Facebook har så många som 7000 medlemmar. 

Ett stickkafé kan ha olika teman där en inbjuden 
gästföreläsare berättar om ett aktuellt ämne. Det kan 
handla om allt från mönsterstickning och historiska 
tekniker till spetsstickning och sidenbandsbroderi. 
Västerbottens museum erbjuder stickkaféer året 
runt men har satt fokus på somrarna då antalet till-
fällen är fler. Under en augustikväll samlas fjorton 
deltagare för att sticka, umgås och få veta mer om 
Sveriges stickförening Sticka! Marie Vikström, för-
eningens ombud i Umeå, är kvällens föreläsare. 

Sticksugna deltagare droppar in en efter en. Vi sit-
ter i museets kafé, några på de härligt röda pinnsto-
larna, andra på de vita bänkarna. Stickningar och 
virkprojekt plockas upp ur väskor och tygpåsar och 
snart är alla i gång. Det stickas spetsstickning i lila 
garn, en randig tröja i blå nyanser och en deltagare 
lägger upp maskor inför början på ett nytt projekt. 
Samtalen handlar om allt möjligt. Vardagsämnen 
som jobb och mat.  Det småpratas, skratten avlöser 
varandra och stämningen är väldigt gemytlig. Genom 
skratten och samtalen hörs ett ihållande »klicketi-
klicketi« av stickor som står mot varandra. De flesta 

som är här i kväll är trogna deltagare och det märks 
att de känner varandra. De visar varandra foton på 
avslutade projekt, några dricker kaffe och andra äter 
middag som de köpt i kaféet.

När alla har kommit på plats inleder museets pro-
gramsamordnare Lillemor Elfgren kvällen med att 
hälsa alla välkomna. Därefter ges ordet till Marie 
Vikström som presenterar Sticka! Det är en ideell 
förening som startade 2004 med syfte att främja det 
växande intresset för stickning samt att bevara gam-
la tekniker och traditioner. Att stickföreningen star-
tades i mitten av 2000-talet kan ses som typiskt ef-
tersom det var då det gick att se en tydlig ökning av 
intresset för stickning som hantverk. Föreningen har 
i dag över 1000 betalande medlemmar. Runtom i 
landet finns lokala grupper, Umeås heter Björkstick-
orna och har tjugofem medlemmar. Sticka! erbjuder 
förutom stickkaféer även kurser, stickläger och ut-
ställningar. Marie berättar om de förmåner man får 
som medlem, bland annat tillgång till en stor mängd 
gratis mönster på hemsidan. 

Efter föreläsningen återupptas samtalen igen. 
Gunn-Britt Fredriksson är en återkommande delta-
gare. 

– Jag provade att gå på stickkafé för första gången 
för några år sedan, berättar Gunn-Britt. Jag visste 
inte riktigt vad jag hade att vänta mig men jag tänk-
te att jag kan väl prova. Gillar jag det inte behöver 
jag ju inte gå fler gånger. 

Gunn-Britt blev dock helt fast och nu går hon två 
gånger i veckan. Det kan tyckas vara svårt att kon-
centrera sig på själva stickningen när man pratar och 
umgås samtidigt. Koncentrationen ska dels ligga på 
handarbetet och dels på samtalen i gruppen.

– Då tar man med sig ett enklare projekt. Ingen in-
vecklad mönsterstickning för då får man repa upp allt 
när man kommer hem, säger Gunn-Britt och skrattar. 
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Efter två timmars stickning och virkning börjar 
deltagarna packa ihop sina pinaler för att bege sig 
hemåt. Ute har det börjat mörkna men in i det sista 
sitter ett litet gäng kvar och arbetar. 

Det har som synes växt fram en rörelse kring garn, 
stickor och virknålar. I dag är det väldigt vanligt att vi 
umgås över Internet via platser som Facebook och 
olika forum; vi SMS:ar och mejlar varandra i stället 

för att ringa. Vi glömmer nästan bort att träffas i den 
fysiska världen. Att sticka och virka har till viss del 
blivit en gruppsyssla, något man gör och upplever 
tillsammans.  Kanske har det medvetet eller omedve-
tet blivit en reaktion mot samhällets stress. Att sitta 
tillsammans och koppla av med ett handarbete för 
oss närmare varandra och får oss att glömma dagens 
alla måsten.
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Ekologiska kläder, kan man äta dem? Den frågan fick 
jag när jag startade en ekologisk modebutik för någ-
ra år sedan. Svaret är inte så självklart som man kan 
tro. Nytänkandet och nyskapandet i hållbart mode 
var saker som tilltalade mig och gjorde att jag valde 
att bege mig in på en resa bakom de trendiga mär-
kesplaggen. Många tänker kanske först och främst på 
livsmedel när man pratar om ekologiskt. Mat är ock-
så mer direkt kopplat till vårt välmående; det är lätt 
att förstå att det vi stoppar i oss påverkar vår hälsa. 
Ekologiska kläder är däremot fortfarande ganska 
ovanliga, även om de stora kedjorna har hakat på 
trenden och erbjuder ett visst sortiment med ekolo-
giska kläder som alternativ. De ekologiska produk-
terna blir dock i masskonsumtionssamhället lätt ett 
lockbete som kan ursäkta en i övrigt skadlig handel. 
Det har blivit nästan omöjligt att inte ha en miljöpo-

licy och miljövänliga alternativ. Green washing som 
förskönar industrin existerar också i mer eller min-
dre raffinerade former.

Många är medvetna om att textilindustrin är skad-
lig men priset styr ofta våra val och ekologiska pro-
dukter är vanligen något dyrare än icke ekologiska. 
Modets allt snabbare växlingar gör dessutom att vi 
hela tiden måste köpa nytt för att hänga med. Sam-
tidigt visar en undersökning från Astma- och Allergi-
förbundet som genomfördes hösten 2012 att en 
tredjedel av Sveriges befolkning känner en oro för sin 
hälsa och för att kläderna kan innehålla gifter eller 
allergiframkallande ämnen. Bland de yngre, 18–29 år, 
är så många som sjuttio procent oroliga över det. 300 
000 personer uppger också att de någon gång fått be-
svär i form av klåda, irritation eller utslag av nyin-
köpta kläder. Nästan åttio procent av de unga mellan 

    Tillbaka till framtiden
H E L É N E  I D A H L

Men först tillbaka till Umeå. Heléne Idahl återvände till hemstaden efter 14 år vid 
FN-delegationen och svenska generalkonsulatet på Manhattan i New York. I Umeå 
ägnar hon sig bland annat åt handel och hantering av textil och kläder med håll-
barhet och humanitet som viktiga ledord. Och att textilbranschen inte är den all-
ra sundaste visste vi kanske, men att få svart på vitt är aldrig fel. 

Martina Lannsjö i vit vintageklänning från Art & Eco. FOTO: FREDRIK LARSSON



60

15 och 25 år oroar sig för hur klimatförändringarna 
kommer att påverka deras och världens framtid visar 
en undersökning från Världsnaturfonden i mars 
2013. Mer än hälften tänker på klimatförändringarna 
varje vecka och var fjärde får då ont i magen eller 
känner sig olyckliga. 

Och visst har man anledning att vara orolig även 
om man är långt från produktionsledet. En rapport 
från Greenpeace hösten 2012 visar att två av tre klä-
desplagg innehåller miljöskadliga ämnen. Bland an-
nat fann man ftalater som kan påverka testiklarna 
och skada människans fortplantningsförmåga. No-
nylfenoletoxilater hittades i 63 procent av klädes-
plaggen, vilket Sverige vill ska förbjudas i textilier 
som importeras till EU. Ämnena bryts ner till nonyl-
fenol när plaggen tvättas eller slängs vilket är myck-
et giftigt för vattenorganismer och kan orsaka skadli-
ga långtidseffekter i vattenmiljön. Nonylfenol har 
även misstänkt hormonstörande egenskaper. Enligt 
H&M är det en så liten mängd i deras plagg att det 
kan jämställas med noll. Problemet är att den totala 
mängden gifter inte blir försumbar när man säljer så 
många plagg. Tidigare har Greenpeace lyckats få 
bland annat H&M att lova att de ska »eliminera« alla 
farliga kemikalier i sin produktionskedja senast år 
2020. 

Smutsig byk

Kläder tillverkas vanligen av bomull eller av syntet-
material. Här ska man komma ihåg att bomull är ett 
naturmaterial men långt ifrån rent. Bomull är den 
hårdast besprutade och mest konstbevattnade grö-
dan, allt för att få stora skördar snabbt och billigt. Tio 
procent av världens bekämpningsmedel används i 
bomullsodlingen och nästan 7700 liter vatten krävs 
för att odla bomull till en enda T-shirt. Syntetiska 

material som polyester, polyamid (nylon) och akryl 
framställs av olja vilket för med sig flera miljöpro-
blem som utsläpp av växthusgaser och hälso- och 
miljöfarliga ämnen. I framställningen används även 
mycket kemikalier. Enligt Världsbanken orsakar tex-
tilindustrin 20 procent av världens industrirelaterade 
föroreningar av färskvatten. Textilindustrin är vidare 
den femte största koldioxidutsläppsboven. Textil-
konsumtionen bidrar alltså i hög grad även till kli-
matförändringarna.

Prisjakten gör att människor utnyttjas och dör på 
grund av farliga arbetsförhållanden. Detta blev över-
tydligt 24 april 2013 då 1129 personer dog och 2500 
personer skadades då en byggnad i Bangladesh med 
klädfabriker, lägenheter, en bank och butiker kollap-
sade. Butikerna och banken stängde omedelbart da-
gen innan då sprickor i byggnaden upptäcktes, men 
textilarbetarna beordrades att komma till jobbet 
ändå. Modebilden är inte alltid så vacker.

Det positiva är att det finns så mycket vi kan göra 
och som redan görs. Modet har alltid varit nära kopp-
lat till samhällsutvecklingen. På de stora internatio-
nella modemässorna visas i dag flera ekologiska kol-
lektioner och på London Fashion Week finns en egen 
ekomodemässa. Designers som Vivienne Westwood 
larmar på catwalken om klimatförändringarna och 
den smutsiga modeindustrin. Andra ser miljövänligt 
och rättvist som en bonus för kunden och profilerar 
sig inte som ekodesigners. Det största skiftet i mode-
industrin kommer dock med nya designers och kläd-
märken som startar upp med stort engagemang och 
en stark vilja att arbeta hållbart. Stora utmaningar 
väntar dessa banbrytande företagare. Ett hinder är 
svårigheten att nå ut för att få genomslag. Det här är 
inte unikt för ekodesigners, men miljövänlig och 
rättvis produktion kostar mer vilket ger mindre ut-
rymme för marknadsföring. Nya material och meto-
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der måste också inarbetas mer. Konsumenten kan 
uppleva en osäkerhet kring nya material, märken och 
metoder. Vidare är det svårt att konkurrera med »bu-
siness as usual« som i princip ger noll kronor till jord-
brukaren eller fabriksarbetaren. Samma utmaningar 
möter en hållbar handel.

Den kreativa utmaningen i att hitta nya produkter 
och metoder kombinerat med behovet av nya håll-
bara vägar gjorde att jag startade butiken och event-
företaget Art & Eco samt samarbetsprojektet Gröna 
Huset för några år sedan. Dessförinnan bodde jag på 
Manhattan och arbetade på det svenska generalkon-
sulatet med marknadsföring av Sverige. Jag arbetade 
nära världspolitiken och kulturlivet, levde ganska be-
kymmersfritt och shoppade mer än gärna stora 
mängder kläder. Vi köpte kaffe i engångsmuggar, 
köpte lunch i engångsplastlådor och fick automatiskt 
plastbestick och en hög med servetter, vare sig vi vil-
le eller inte. Vi suckade över den med svenska mått 
mätt i allmänhet låga miljömedvetenheten och att 
vår källsortering troligen ändå dumpades på den van-
liga soptippen. 

Efter totalt 14 år i New York tyckte jag så att det 
var dags att flytta tillbaka till min hemstad Umeå och 
blev förvånad över att det inte hade hänt mer på mil-
jöområdet. Här borde finnas alla förutsättningar för 
att komma mycket långt i en praktisk omställning. 
Det var inte givet då att jag skulle försöka mig på 
bland det svåraste som finns – att förändra beteenden 
och strukturer. Men det var det som lockade, att hit-
ta lösningar och bidra till en hållbar utveckling på ett 
väldigt konkret sätt. 

Det lokala kretsloppet, den hållbara kreativiteten 
och lokala ekonomin är områden som jag vill bidra 
till att stötta upp som en del i den globala omställ-
ningen. Jag samarbetar med lokala designers och 
hantverkare, anordnar evenemang och säljer närpro-

ducerat i butiken. Hösten 2012 arrangerade jag mo-
devisningar för att marknadsföra lokala ekodesigners 
samt anordnade en länstäckande designtävling med 
framtidsperspektiv. Närproducerad design och hant-
verk kan tillsammans bli en stor marknad och stimu-
lera sysselsättningen och den kreativa förmågan i 
närområdet. Hantverk bygger dessutom på gamla 
traditioner som med nya användningsområden och 
målgrupper för kunskaper vidare. 

I butiken har jag en stor andel vintage och second 
hand, det vill säga direkt återanvändning som sliter 
allra minst på miljö och människor. Privatpersoner 
lämnar in mer eller mindre gamla plagg till försälj-
ning på kommission och får betalt när det säljs. Det 
här är en viktig service som gör att fina eller intres-
santa saker kommer till användning många gånger 
till. Ett plagg som inte passar längre i stil eller storlek 
kan få ett fortsatt liv hos någon annan som uppskat-

Heléne Idahl i vintageklänning från Art & Eco
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tar det och sedan skickar den personen i sin tur plag-
get vidare. Handeln med begagnat är en del av en ny 
ekonomi som hjälper människor och miljö lokalt så-
väl som globalt. 

Mötet kring gamla kläder är också oerhört intres-
sant. Med det kommer ibland berättelsen om hur 
plagget har inhandlats, måttbeställts, lagats eller sytts 
om. Många minns exakt när de bar plagget, vilka ac-
cessoarer som hörde till, hur roligt man hade eller 
vilket budskap man ville förmedla. En gång fick jag 
in en knallgrön syntetisk kavaj och byxa med stora 
chockrosa och solgula blommor på som hade burits 
på stadsturen till Umeå på sextiotalet med match-
ande knallfärgade skor och huvudbonad. I Umeå 
fanns en gång en välrenommerad sömmerskeutbild-
ning och eleganta butiker med fashionabla märken. 
En promenad på stan betydde att man skulle klä upp 
sig, det skulle vara färgkoordinerat, hatt och hand-
skar. Ibland har jag turen att få in något av dessa 
skräddade, exklusiva eller galna plagg som bär på en 
del av vår historia. 

Slänger en tredjedel

En ökad återanvändning är inte bara rolig utan också 
angelägen för att minska den resurskrävande nytill-
verkningen och för att minska avfallet. Gifter som 
inte tvättats ur i beredningen eller i användningen 
frigörs om vi slänger plaggen på soptippen, och ned-
brytningen av syntetiska tyger kan ta oerhört lång 
tid. I Sverige köper vi 24 kilo kläder och textilier per 
person och år och slänger 8 kilo.

Några stora klädkedjor har infört pantsystem vil-
ket ger rabatter eller på annat sätt knyter kunderna 
närmare till sig. Förhoppningen är att kedjorna stor-
skaligt ska sälja de insamlade plaggen som begagna-
de, återbruka eller återvinna materialet. Återvinning 

av bomull, polyester och andra material förekommer 
redan i textilindustrin. PET-flaskor som blir till klä-
der har exempelvis funnits i ett par decennier men 
det är fortfarande en liten andel som används till ny-
produktion. Frågan är också hur många av de textili-
er som produceras i dag som är av sådan kvalitet att 
det kan tåla att leva vidare i nya former.

Återbruk och redesign är nygamla återanvänd-
ningsmetoder som öppnar för kreativt skapande. 
Tänk Scarlett O’Hara i »Borta med vinden« goes fa-
shion. Gamla plagg, gardiner och saker kan sättas 
samman eller modifieras till nya kreationer i oändlig-
het av skaparlust, och på sätt och vis även nu av nöd. 
Redesign och återbruk finns i alla sorters utföranden, 
från DoItYourself till skräddarperfektion, men tekni-
ken lockar ofta till en mer experimentell design. En 
trend är att det gärna får synas att det är »hemgjort« 
eller handtillverkat. En annan trend är 70-talstyger 
som är attraktiva i återbruket tack vare sina stadiga 
bomullskvaliteter och klatschiga mönster och som 
blivit till ett eget mode.

Slow fashion, det vill säga motsatsen till slit och 
släng innebär att konsumera långsammare och köpa 
plagg med en längre livscykel. Att köpa högkvalitets-
plagg, konsthantverk och förändringsbara plagg som 
man kan använda och återanvända gärna för genera-
tioner framåt minskar det ekologiska fotavtrycket då 
man för varje plagg slipper hela den skadliga nypro-
duktionen samt att avfallshanteringen fördröjs. Ett 
annat sätt att minska avfallet är att ta vara på de sto-
ra mängder tygspill som industrin genererar. Eller 
varför inte att skriva ut plagg? En dator kopplas till 
en 3D-printer och information som färg, mönster, 
storlek knappas in varpå bara de tygbitar som behövs 
till plagget skrivs ut. Vävning, tillskärning och möns-
tertryck görs allt i ett. Detta reducerar inte bara tyg-
avfallet – energiförbrukningen och vattenförbruk-
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ningen kan minskas med 70–80 procent.
Nya material och tekniker är en spännande del i 

sökandet efter en hållbar modeindustri. Forskningen 
har resulterat i metoder för att odla eller utvinna 
proteiner för textilproduktion och plagg kan i dag 
tillverkas av till exempel mjölk, te, kaffebönor och 
lera. Miljövänligt odlade material som bambu, ham-
pa och nässlor är gamla råvaror som har återupp-
täckts och nu ger funktionella och fashionabla tyger. 
Bambuplaggen i min butik är uppskattade för deras 
mjukhet och lyster men också för antibakteriella och 
temperaturreglerande egenskaper. Framställandet av 
bambuviskos involverar dock kemikalier likväl som i 
vanlig viskos. Miljövinsten får man framför allt tack 
vare att bambu växer som ogräs utan bekämpnings-
medel och konstbevattning, vilket inte bomull eller 
träd som används till konventionell viskos gör.

Textilindustrin förbrukar och förorenar som 
nämnts enorma mängder vatten, inte minst i bered-
nings- och färgningsmomenten vilket orsakar allvar-
lig vattenbrist. I infärgningsprocessen används vatten 
till färgbad men också till att föra tygerna genom ma-
skinerna. Genom att i stället använda luft som matar 
fram plagget kan man minska vattenförbrukningen 
till 50 liter i stället för 200 liter per T-shirt. En metod 
där färgen överförs med värme i stället för genom 
färgbad sparar drygt 280 liter vatten per halvkilot 
tyg, minskar energiförbrukningen och genererar inga 
skadliga biprodukter. En teknik där man trycker 
mönstret direkt på tyget med en skrivare minskar 
vattenförbrukningen med 95 procent.

Hållbart nyskapande

De stora märkena som har all makt att styra utveck-
lingen påverkas av opinionen, men det är svårt att 
stoppa ett tåg som skenar. Hoppet står till fler nya 

märken som gör rätt från grunden. Ett märke som jag 
arbetat med sedan start är engelska People Tree som 
står i en klass för sig vad det gäller design, entrepre-
nörskap samt miljömässigt och socialt ansvar. Märket 
har vunnit många fina utmärkelser och bland annat 
utsetts till »Best Ethical Brand« av Global Fashion 
Awards. Grundaren Safia Minney har utnämnts till 
»Outstanding Social Entrepreneur« av World Econo-
mic Forums Schwab Foundation. 

People Tree är noga med helhetssynen och använ-
der både ekologiskt odlad och Fairtrade-certifierad 
bomull vilket är ovanligt. Vanligtvis är produkter an-
tingen ekologiska eller rättvisa. Dessutom är People 
Trees plagg certifierade enligt Soil Association vilket 
garanterar att hela tillverkningsprocessen från bom-
ullsodling till transporter möter de höga kraven från 
Global Organic Textile Standards. Många plagg är 
certifierade enligt Fairtrade vilket ger sysselsättning 
till utsatta grupper samtidigt som det är en energi-
snål handtillverkning som även minskar koldioxidut-
släppen. Resultatet blir vackra handvävda och hand-
broderade designade plagg.

Hållbart mode kan, liksom allt mode, vara intres-
sant och av bra kvalitet eller tråkigt och av dålig kva-
litet. Utmärkande är dock att hållbart mode är krea-
tivt innehållsmässigt och uttrycksmässigt av lust och 
av nöd. Gamla plagg som blandas med nytillverkade 
plagg ger nya personliga stilar. Redesign och återbruk 
ger utrymme för spännande former och kombinatio-
ner. Traditionella tekniker och hantverk ger en när-
het till människan bakom materialen. Nya material 
och tekniker skapar funktionella eller resurssnåla ty-
ger. En hållbar utveckling banar alltså väg för ett på 
en gång gammaldags och nyskapande mode som vi 
bara sett början på. Vi går mot framtiden samtidigt 
som vi lär oss av att blicka tillbaka.
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– Det borde vara något spektakulärt i utställningen, 
varför inte en stor stenmangel? Jag fick frågan när 
den nya textilutställningen kom på tal. En omöjligt 
stor mangel, ett redskap som oftast står i vägen i da-
gens tvättstugor, något som endast äldre kvinnor vet 
hur man använder, ett farligt monster som man kan 
klämma små barnfingrar i om olyckan är framme. Ja, 
varför inte.

Vi har faktiskt tänkt på en stor mangel till den tex-
tila studieutställningen, som öppnar under våren 
2014. Och visst är det en bra idé, att ha en stor mang-
el där. Vacker och spännande, och farlig om man inte 
handskas med den på rätt sätt. Men framför allt ett 
föremål som väcker minnen hos många, och som kan 
visa på den omvårdnad och kunskap kring textil som 
möjligen var vanligare förr.

Att just mangeln och manglandet av nytvättade 

Mangelmingel
T E X T :  H I L L E V I  W A D E N S T E N  F O T O :  A N D E R S  B J Ö R K M A N

Framåt våren öppnar på Västerbottens museum en ny permanent textil studieut-
ställning. Om det landar en vävstol eller en spinnrock i lokalen under museets kafé 
förvånar väl inte. Men en mangel. Och i synnerhet om det är en riktig stenmangel, 
kort sagt en koloss. Vi besökte en möjlig museimangel på Skogsbrynet i Umeå, 
och fick den förevisad av Karin Lundmark. Hillevi Wadensten som är etnolog vid 
museet och särskilt kompetent när det gäller det textila kulturarvet berättar om 
en tung pjäs av stor historisk vikt.

textilier är viktigt att fokusera på i kulturhistoriska 
sammanhang, är bland annat för att det är en del av 
tvättförfarandet som håller på att försvinna. Tvättar 
gör vi fortfarande, i maskin eller för hand, torkar i 
tumlare eller på lina, ibland stryker vi våra textilier, 
sedan viks de ihop, hängs in i garderober eller läggs in 
i linneskåp. Detta är i dag ett levande arbete, förknip-
pat med kunskap och teknik av olika slag.

Mangel i minne

Men mangling har av olika anledningar fått träda till-
baka. Trots att det, sett så här i backspegeln, tillhör ett 
av våra viktigaste textila kulturarv från 1900-talet. 
Det förstår jag när jag pratar med kvinnor – och någ-
ra män – de flesta över 60, som berättar att de som 
barn varit med sina mödrar i tvätt- och mangelstugor.

Kaveln på plats mellan stenskivorna, och fingrarna i styr.



66

Det var på gården som man använde mangeln. 
Grannarna på närmaste bondgård hade en exakt 
likadan, fast trasig, så de kom till oss och någon 
gång i min barndom kom någon annan granne 
eller bekant och manglade. Stenmangeln var 
effektiv, man kunde rulla flera saker på rullen. Vi 
manglade också lakan – det gick undan på den 
mangeln.
 Mangeln står numera i en av bodarna på 
gården. Det var dit min mamma tog oss för att vi 
skulle hjälpa till och dra mangeln – man måste 

vara två. Det var ganska tungt, särskilt att vicka 
upp så man kom åt kavlarna för att rulla på 
nytt, det fick mamma göra. Det var också ganska 
farligt, man kunde klämma sig fördärvad. Min 
farbror fick ett lillfinger tillplattat där. Värst var 
att snabbt sticka in handen och dra fram kaveln 
när mamma vickade upp den tunga överdelen med 
stenarna på. Jag minns att det var lite spännande 
att gå till mangelboden och mangla. Det gjordes ju 
ganska sällan, så det blev nästan inte tråkigt.

Karin, Yttervik
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Redan i unga år fick jag följa med mamma till 
mangeln på Gustav Garvares gata, vi bodde inte 
så långt därifrån. Mamma tvättade i lägenheten, 
torkade och la på hög det som skulle manglas. 
En gång i månaden gick vi till mangeln. Ett par 
dagar innan skulle den torra tvätten stänkas 
för att bli fuktig. Sedan packades allt i en stor 
tvättkorg och fraktades med bil, eller på vintern 
med spark till mangelrummet. Där behövde man 
vara två stycken för att hjälpas åt. Mamma 
var mycket noga med att allt skulle vara snyggt 

och välmanglat. Örngottsbanden krusades och 
lakanen med vackra spetsar rullades ihop med 
spetsen synlig längst ut. I linneskåpet var det 
ordning och reda! Jag manglar själv fortfarande 
lakan och annat. En del tycker jag är tokig, men 
det är faktiskt härligt att få lägga sig mellan 
manglade lakan!

Marianne, Umeå
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Att manglingen var så central för kvinnor under för-
sta halvan av 1900-talet, har flera förklaringar. Under 
1800-talet uppkommer idealet att ha ett vackert och 
välfyllt linneskåp. Det betydde att man hade kunska-
pen att väva, brodera, virka, knyppla, med mera. 
Detta var en viktig statusmarkör i de borgerliga hem-
men på samma sätt som det länge varit en ära för 
bondhustrun att visa upp sina textilier. Vidare var 
textilframställning, vävning, sömnad och andra ar-
betsuppgifter under självhushållets tid, centrala för 
gemenskapen mellan kvinnor. När boendemönster 
och arbetsvillkor förändras försvinner många av 
dessa tillfällen. Men just tvätten ger fortfarande möj-
lighet till samvaro genom de tvättstugor och mangel-
bodar som byggs i nya bostadsområden. I dessa sam-
las man för ett viktigt hushållsarbete, även barnen får 
vara med och säkert kan man många gånger hjälpas 
åt med tunga lyft och långa svårhanterliga lakan. Ar-
betsdagar som förgylls med trevliga kaffestunder.

Valsad väv varar

En tredje aspekt på mangelns kulturhistoria har med 
funktionalitet och hållbarhet att göra. Äldre tiders 
textilier skiljer sig från dagens massproducerade ty-
ger och kläder. Den grundläggande tanken var förr 
att man tillverkade kläder och hemtextil av kvalitéer 
som skulle ha lång livstid och gärna fick återbrukas, 
ärvas, sys om eller klippas till mattrasor. Detta kräv-
de stor kunskap om hur textilierna skulle vårdas. Att 
tvätta innebar slitage på både material och människa. 
Därför angrep man hellre enstaka fläckar och hängde 
plagg på vädring i stället för att »slänga i maskinen« . 
Då vattentvätt faktiskt var nödvändig fanns det 
många sätt att behandla textilierna så skonsamt som 
möjligt på. Sortera noggrant efter kvalité, färg och 
smutsighetsgrad; använda rätt sorts tvättmedel och 

rätt temperatur; förtvätt ibland; urvridning, centrifu-
gering, torkning, strykning – och inte minst mang-
ling. Mangling var inte lämplig för all textil. Men du-
kar, lakan, gardiner, handdukar, servetter manglades 
för att de skulle få en glättad yta och därmed bättre 
stå emot smuts och damm. Detta har många vittnat 
om, att med en manglad duk blir det färre tvättar. 
Dessutom ryms dessa textilier bättre i linneskåpet, 
när de blir manglade och hårt rullade eller vikta.

Det manglade tas väl om hand.
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Efter sortering av smutstvätt, blötläggning, tvättning, 
centrifugering, hängning, torkning, som på det hela 
taget är tunga och enahanda arbeten, kommer mang-
lingen av de finaste textilierna i hushållet, husmors 
stolthet. Damastdukar och servetter skall manglas 
blanka och vackra, vikas ihop och bilda prydliga hö-
gar i linneskåpet. Även broderade lakan och örngott 
manglas och de flesta som fått chansen att sova i 
manglade lakan, kan intyga om vilken njutning det 
innebär. Och örngottsbanden skulle förstås krusas. 
De tunna bomullsbanden, som håller kudden på 
plats veckades eller krusades med särskilda krustäng-
er, eller med en vanlig bordskniv. Örngotten veks 
ihop och lades i travar med de krusade banden flärd-
fullt hängande ut från hyllan. Det var inte heller 
ovanligt att pryda hyllkanterna i linneskåpet med 
virkade spetsar. I takt med mer rationell tvätthante-
ring och mindre tid för textiliernas vård, så har dessa 
traditioner försvunnit.

Tvätta i teorin

Att prata om teknik inom den kvinnliga sfären, är 
ofta dubbelbottnat. Det är uppenbart att mannen i 
sammanhang där tekniska ämnen diskuteras, länge 
haft tolkningsföreträde. Detta visar sig till exempel i 
alla de utredningar, som gjordes under det tidiga 

1900-talet, i det begynnande folkhemmet. Allt skul-
le utredas och effektiviseras, inte minst hushållsarbe-
tet och den traditionellt kvinnliga sfären. Att det var 
män som skrev om hur hushållsarbetet skulle ratio-
naliseras, togs som en självklarhet. Men tillfrågades 
någonsin kvinnorna inför utredningsarbetet? Fanns 
det intresse hos kvinnorna att dela med sig av sina 
enorma kunskaper? Kanske kunde det vara nog så 
bra att behålla kunskapen inom tvättstugans och 
mangelbodens väggar? För kunskap krävdes i dessa 
arbeten. Såväl teknisk och organisatorisk som kun-
skap om kemi. Var denna kunskap något kvinnorna 
med stolthet behöll för sig själva eller skulle man 
med glädje velat dela med sig till männen som skrev 
de offentliga utredningarna? 

En bild kommer för mig, att manglingen, som ifrå-
gasattes utifrån rationella skäl redan på 1950-talet, 
blev en viktig sak för kvinnorna att hålla fast vid, ef-
tersom manglingen var förknippad med krav på styr-
ka, teknisk kunskap och estetiska värden. Saker att 
vara stolt över som kvinna.

Mangeln framträder som en symbol för kunskap, 
estetiska värden och textilvård. Och visst skulle en 
mangel i museets textilutställning kunna symbolise-
ra detta på ett mycket bra sätt…
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HEMMA I BYGDEN /MUSEUM TORFRID OLSSON

I norra Västerbotten, mest åt öster men inte ända ute vid 
kusten, finns en märkvärdig koncentration av särskilt 
goda författare. Salomonsson, Lidman, Enquist, Lindgren. 
På gränsen till världsklass rentav. Även om de själva väl 
aldrig skulle tillstå något så övermaga. Och inte blir det 
just mindre märkvärdigt när det i samma trakt visar sig 
också finnas ytterligare en särskilt begåvad konstnärsna-
tur. Av världsklass lika troligt. Fast inte en som i första 
hand – emellertid ibland också – berättar med ord och 
bokstäver utan i stället med bild och form. Oscar Reuter-
svärd, konstnären som skapade »omöjliga figurer«, lär ha 
sagt att det egentligen bara finns två stora konstnärer: 
Pablo Picasso, samt Torfrid Olsson från Bygdeträsk i Väs-
terbotten. Antagligen finns det några till, vi lämnar dock 
dem och Picasso därhän för tillfället. 

Torfrid Olsson föddes hösten 1913 på Rödbacken i Byg-
deträsk. Han gick ur tiden 2003. Sin födelseby var han tro-
gen genom hela livet, som konstnär och bonde på fäder-

negården. I telefonkatalogen stod han som hemmansägare. 
Konsten var möjligen inte den formella huvudsaken men 
uppenbarligen en lust och drivkraft redan från unga år. 
Kring hans rika produktion har på hemorten, i byns gamla 
skolhus, ställts i ordning ett häpnadsväckande välsorterat 
museum. Västerbottens-Kurirens förre kulturredaktör var i 
sin årskrönika 2012 lyrisk över ett besök på Museum Torfrid 
Olsson i Bygdeträsk

…norra Sveriges förnämsta konstmuseum och en ex-
posé över ett livsverk i blandning av ödmjuk humanism 
och nyfiket skrotsamlande, ett märkligt vittnesbörd om 
hur en västerbottnisk småbonde på 30-talet kunde sät-
ta sig i skapande förbindelse med fransk surrealism…

Vill man tillfoga ytterligare konstvetenskapliga termer 
kan symbolism och ready-made ligga bra till. Och att det 
inte bara är redaktörerna från Umeå och ovan nämnde 
professor som fascinerats vittnar det faktum att Olsson 
medverkat i en lång rad utställningar och också finns re-
presenterad både i de offentliga rummen och på flera väl-
renommerade konstmuseer. 

Museum Torfrid Olsson bjuder på ett collage av föremål 
och bilder i vid variation vad tekniker, metoder och motiv 
beträffar, som vittnar om en nyfiken själs färder från krita 
och blyerts över pensel, svarv och motorsåg till svets. Och 
även om ämnena handlar om livets obegripliga storheter 
och är fulla av allvar finns alltsomoftast en befriande knorr 
i verken. Det är lekfullt, musikaliskt och experimentellt.

I museets bottenvåning är det mera av ren konstutställ-
ning medan man på övre planet iordningställt konstnä-
rens ateljé och verkstad. Utomhus finns en liten skulptur-
park. Har man tur – eller hör av sig i förväg – kan man få en 
initierad guidning genom museet av en eller fler av Tor-
frids söner. 

Att museet ligger naturskönt i det välmående kultur-
landskapet invid »Europas längsta björkallé« som sträcker 

Torfrids söner Thorbjörn och Birger Olsson fortsätter att guida vid 
fikabordet.
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ut mellan Göksjön och Bygdeträsket gör ju heller inte ett 
besök mindre angeläget. Museet håller öppet under som-
maren, eller efter överenskommelse.

Numera finns det också möjlighet till stimulerande be-
grundan och förundrad beundran i väntan på att det ska 

bli sommar igen, i och med boken Till fruktbarhetens lov: 
Om konstnären och bonden Torfrid Olsson av Stellan Ols-
son, som inte är släkt. Personligt hållna texter och ett rikt 
bildmaterial gör boken till ett fint komplement till ett be-
sök på museet.

Ateljé för målning och teckning.
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Hembygdsförsäkringen

FYRA SPARTIPS FRÅN HEMBYGDSFÖRSÄKRINGEN

1.  Se över och uppdatera försäkringen. Att förening-
en är korrekt försäkrad är viktigt om man drabbas 
av en skada.

2.  Kontrollera att föreningen har anmält skadeföre-
byggande åtgärder som är berättigade till säker-
hetsrabbatt. Exempelvis larm, jordfelsbrytare, över-
spänningsskydd under diskmaskin och automatisk 
huvudvattenavstängare.

3.  Regelbunden översyn av byggnaderna enligt pro-
tokoll. Tidig upptäckt av underhållsbehov kan be-
gränsa skadan. Skador orsakade av eftersatt under-
håll omfattas inte av försäkringen och föreningen 
får stå för hela kostnaden.

4.  Investera i skadeförebyggande åtgärder och ansök 
om investeringsbidrag från Hembygdsförsäkring-
en. Många åtgärder kostar mindre i investering än 
vad självrisken vid en eventuell skada är. 

Hembygdsförsäkringen, 
Östra Långgatan 30A, 432 41 Varberg
hembygdsforsakringen@hembygd.se 
0200-22 00 55

Torfrid Olsson: »Till deras minne«.
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REDAKTIONEN REKOMMENDERAR

Man behöver inte tillhöra kategorin »särskilt minnesgoda 
läsare av denna tidskrift« för att komma ihåg att Väster-
botten ägnade häfte nummer 2, 2012 åt fotografen och 
författaren Tore Abrahamsson. Det var en av många upp-
skattad presentation i text men framför allt i bild av en av 
våra främsta skildrare av fjällvärlden. Och det kommer 
mer. Efter att länge ha närt tanken förverkligar nu Abra-
hamsson bokverket Axel Hamberg och Sarek. 

Geografen, mineralogen, geologen, glaciologen, hy-
drografen, meteorologen, fysikern Axel Hamberg (1863–
1933) gjorde ingen skillnad på vetenskap, forskning och 
fjällvandring. Vid sidan av sin vetenskapliga gärning lade 
han grunden till vår tids fjällturism, inte minst genom den 
klassiska guideboken Sarekfjällen: Vägledning för färder i 
högfjällen mellan Lule älvs källarmar från 1922, emellanåt 
kallad »Hambergs lilla röda« . Redan i slutet av 1800-talet 
började Hamberg utforska och kartlägga Sarek, i form av 
innovativa redogörelser som publiceras i Svenska Turist-

föreningens årsskrifter. Mellan 1895 och 1931 gjorde han 
varje år resor till Sarek – utom 1898 då han deltog i en ex-
pedition till Svalbard samt 1917 då han vistades på sana-
torium.

Tore Abrahamsson har under ett halvsekel skildrat den 
svenska fjällvärlden i en rad böcker, alltid i nära samspel 
mellan ord och bild. Efter Axel Hambergs nämnda Sarek-
fjällen, blev Abrahamssons guidebok Detta är Sarek från 
1973 – reviderad utgåva 1993 – standardverket för fjäll-
vandrare i området. 

Det är alltså en med ämnet väl förtrogen som i Axel 
Hamberg och Sarek följer sin föregångare i spåren och 
tecknar ett levande porträtt av Sveriges främste fjällpion-
jär. Verket är förstås rikligt försett med fotografier, ett sjut-
tiotal av Tore Abrahamssons egna fotografier från ett 
långt liv i fjällvärlden, varav flertalet aldrig tidigare publi-
cerade. Därtill bilder av Axel Hamberg själv och en hand-
full av Hambergs samtida, mästerfotografen Borg Mesch.
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Pellorieppemassivet, 1967.
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Nästa år är Umeå europeisk kulturhuvudstad. En av de 
mer framträdande aktörerna under året är tidskriften när-
stående Västerbottens museum. Vi låter detta års sista 
häfte bli ett både vitt och brett collage över vad länets kul-

NÄSTA NUMMER

Hällbilder i Nämformsen.

turhuvudstadsmuseum erbjuder. 
Ett av museets stora projekt under kulturhuvudstadsår-

et är Rock Art in Sápmi som belyser hällkonst från en rad 
olika perspektiv.
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Produceras vid Västerbottens museum  
för Västerbottens läns hembygdsförbund. 

Utkommer med fyra nummer per år.

Ansvarig utgivare  
Bo Nilsson 
Ordförande i hembygdsförbundet 
0932-103 89 
070-256 02 41 
bo.leander@home.se

Redaktör 
Anders Björkman 
070-321 03 05 
anders.bjorkman@vbm.se

Adress
Tidskriften Västerbotten 
Box 3183 
903 04 Umeå 
www.vbm.se/tidskriften
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Anna Robertsson

Prenumerationsärenden 
Lena Bertilsson 
090-16 39 05 
lena.bertilsson@vbm.se

Prenumerationspriser 
Årets fyra häften 295:- 
Årets fyra häften inbundna i en bok  300:-
Årets fyra häften + inbunden bok  475:-

Lösnummer kostar 90:-
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Tryckeri City i Västerbotten AB, 2013
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O M S L A G E T S  F R A M S I D A
Jumbostickning under World Wide Knit in Public Day, 2008.  
FOTO: ANNA PALM. 

O M S L A G E T S  B A K S I D A
I Sanna Ljungs ateljé i Ånäset
FOTO: ANDERS BJÖRKMAN/VBM

På nätet kan man studera plaggets »DNA«
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Tidskriften produceras av Västerbottens museum 
för Västerbottens läns hembygdsförbund
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