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ABSTRACT  

I Hur hemslöjdsrörelsen skrev kropp undersöker jag den tidiga hemslöjdsrörelsens syn på estetik och kropp i 

relation till dess idéer gällande textila tekniker och material. Vilka världen associerades till olika textila 

uttryck och till dess utövare? Ett exempel är att virkning ansågs vara ett lättjefullt arbete som kunde utföras i 

liggande ställning. Vad säger den bilden om de som virkade och om det virkade produkterna? Jag är intresserad av hur 

idéer/teorier gestaltar sig i fysisk form, textilt och i förlängningen kroppsligt. Vem fick vara med i 

hemslöjdsrörelsen? Vad fick vara med? Och på vilket sätt? Vidare undrar jag hur dessa idéer lever kvar och 

manifesteras i slöjd och konsthantverksdiskurser idag. Min utgångspunkt är att hemslöjdsrörelsen förenade textil form 

med positioneringar rörande kön, klass, etnicitet och nation och att själva görandet av slöjd, alltså den textila 

arbetsprocessen, hade en central plats i formandet av idébygget. Jag prövar här om textilt arbete kopplat till 

reflektion av kroppsliga upplevelser kan vara en möjlig metod för att utforska det samma. Textilt görande blir en del 

i ett användande av de metoder kring inhämtning /utveckling /spridning av kunskap som hemslöjdsrörelsen praktiserade. 

insamling och katalogisering av material efter urval - utställning(försäljning) - föreläsning (kurs/skola) - text  
Genom att gå tillväga på samma sätt som hemslöjdsrörelsen vill jag se hur idéer konstruerades och materialiserades. 

Det blir också ett sätt att diskutera min egen roll som ytterligare en som konstruerar/omkonstruerar berättelser. 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De hundra tusentals stygn deras arbeterskor tagit, bilda tillsammans  
en storartad skrift som talar om det svenska arbetets värde, karaktär och 
gedigenhet. 

 
Sofie Adlersparre, Den quinliga hemslöjdsrörelsen i Sverige, s. 13, Stockholm 1880. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Hur hemslöjdsrörelsen skrev kropp undersöker jag den tidiga hemslöjdsrörelsens syn på estetik och kropp i 

relation till dess idéer gällande textila tekniker och material. Vilka världen associerades till olika textila 

uttryck och till dess utövare? Ett exempel är att virkning ansågs vara ett lättjefullt arbete som kunde utföras i 

liggande ställning.1 Vad säger den bilden om de som virkade och om det virkade produkterna? Jag är intresserad av hur 

idéer/teorier gestaltar sig i fysisk form, textilt och i förlängningen kroppsligt. Vem fick vara med i 

hemslöjdsrörelsen? Vad fick vara med? Och på vilket sätt? Vidare undrar jag hur dessa idéer lever kvar och 

manifesteras i slöjd och konsthantverksdiskurser idag. Min utgångspunkt är att hemslöjdsrörelsen förenade textil form 

med positioneringar rörande kön, klass, etnicitet och nation och att själva görandet av slöjd, alltså den textila 

arbetsprocessen, hade en central plats i formandet av idébygget. Jag prövar här om textilt arbete kopplat till 

reflektion av kroppsliga upplevelser kan vara en möjlig metod för att utforska det samma. Textilt görande blir en del 

i ett användande av de metoder kring inhämtning /utveckling /spridning av kunskap som hemslöjdsrörelsen praktiserade. 

insamling och katalogisering av material efter urval - utställning(försäljning) - föreläsning (kurs/skola) - text  
Genom att gå tillväga på samma sätt som hemslöjdsrörelsen vill jag se hur idéer konstruerades och materialiserades. 

Det blir också ett sätt att diskutera min egen roll som ytterligare en som konstruerar/omkonstruerar berättelser.  

 

En frågan om vad hemslöjd är har inte ett svar, definitionen kan skifta beroende av vilken tid som avses och vem som 

svarar. Likaså är hemslöjdsrörelsen ett begrepp som rymmer flera möjliga tolkningar. Min ansats i arbetet är att se 

rörelsen som en rad olika initiativ, föreningar och skolor, men att dessa vilade på en delvis gemensam ideologisk 

grund. Tidpunkten som undersöks här är åren runt sekelskiftet 1900. Studiens fokus ligger på texter från två 

personer, Sofie Adlersparre och Lilli Zickerman.  

 

Sofi Adlersparre (1823-1895) - aktiv i kvinnosaksfrågor, startade tidningar och en av grundarna till Handarbetes 

Vänner. Det var (är) en skolan som utbildade kvinnor i vävning och sömnad med målet att möjliggöra en egen 

försörjning. Efter Allmänna Hemslöjdsutställningen i Stockholm 1880 gav Tidskrift för hemmet ut en debattskrift 
skriven av med Adlersparre med titeln Den qvinliga hemslöjden i Sverige. Dess nuvarande ståndpunkt och villkoren för 
dess höjande. Det är en text som anses ha haft stor betydelse för formandet av hemslöjdsrörelsens estetik och 
ideologi.2  

 

Lilly Zickerman (1859-1949) - en av grundarna till Föreningen för Svensk Hemslöjd. Föreningen köpte in textil (och 

en del andra slöjdalster) och sålde från en butik i Stockholm. Ett viktigt motiv var att ge kvinnor möjlighet till 

arbete och inkomst. Lilli Zickerman reste själv runt i Sverige och köpte in, dokumenterade och fotograferade textil. 

Totalt skapades en samlingen på 24 000 bilder av olika textilier. Zickerman höll också föredrag. Idag lyfts hon ofta 

fram som en av rörelsens pionjärer och på nätet finns sajten Zickermans värld - en sida om hemslöjd, DIY och 

craftivism.  

 

Zickerman fick sin utbildning på Handarbetets Vänner, skola Adlersparre startade. Hundra år senare studerade jag där. 

 

 

 

Min arbetsmetod är en kombination av textilt görande, utforskande av text och litteraturstudier.  

 

Textil: Genom textilt görande och reflektioner kring min handarbetande kropp vill jag se om och vad jag kan nå för 

svar genom att själv göra. Kan jag använda min kropp i förståelsen av andra kroppar? Jag vill också se om det genom 

mig går att följa hemslöjdens idétradition in i samtiden. Vad är mitt sammanhang, arv, ansvar och så vidare? Vad 

reproducerar jag? Medvetet och omedvetet.  

 

Följande textila tekniker användas: handsömnad, virkning och vävning på bandgrind. Valen är gjorda utifrån att: 1. 

Handsömnad är det jag främst ägnar mig åt. Jag upplever det som mitt textila språk. I och med den mängd variationer 

som handsömnad uppbådar fanns det både tekniker som hemslöjdsrörelsen förordade och förkastade. 2. Virkning för att 

det var en teknik som hemslöjdsrörelsen starkt tog avstånd ifrån. 3. Vävning på bandgrind för att rörelsen förordade 

det.  

 

Text: Ett undersökande av text blir viktigt då jag i projektet tittar på hur hemslöjdsrörelsen skrev kropp. Hur kan 

textilens text kommuniceras? Och hur påverkar sättet ord förmedlas dess innehåll? Akademisk text rymmer liksom slöjd 

och konsthantverksdiskurser normer som påverkar form/innehåll. Dessa två bör därför utforskas parallellt. Utifrån en 

undran om hur den akademiska formen påverkar det skrivna skriver jag mig fram till en text som passar projektet. 

Viktigt är att redovisa processen och inte bara resultatet. Skrivandet sker växelvis och jämsides med det textila 

görandet. Ambitionen är att text och textil ska smälta samman till en helhet, till ett verk. Texten är alltså inte 

ett medel att observera/teoretisera görandet av textil och de textila artefakten utan ett görande, en handling i sig. 

 

Litteratur: Jag använder mig genomgående av av en bok med föredragsmanuskript Lilli Zickermans bästa - 
Hemslöjdstankar från källan och essän Den qvinliga hemslöjden i Sverige. Dess nuvarande ståndpunkt och villkoren för 
dess höjande av Sofie Adlersparre. Övrig litteratur och teori söker jag mig fram bland under arbetets gång. 
 

 

                                                 
1 Zickerman, Stavenow-Hidemark (red) 1999, s. 18. 

2 Danielson 1991 



Jag är i ateljén. Om några veckor ska vi flytta härifrån. På golvet står stora sopsäckar till 

hälften fyllda med sådant som slutar här. Det går inte att ta med allting. Sakerna måste 

värderas, väljas, slängas. Jag måste göra det. Allt som blir kvar ska hem till mig i väntan på 

en ny ateljé. Dagens mål är att rädda något ur sopsäckarna från att kastas och i förlängningen 

från att glömmas bort. Jag gräver bland garnnystan, pennor, papper och hittar små lappar av 

ljust rosa sidentyg. Tyget är en aning knottrigt till sin struktur. Uppradade bredvid varandra 

ser bitarna ut som skärvor. Precis när jag bestämmer mig för att vara klar hittar jag en större 

bit av samma tyg. 

 

Sedan går jag hem. Hemslöjd ska göras i hemmet. 

                                   

                                                                               

 

Åren runt sekelskiftet 1900 var intresset för hemslöjd stort. Slöjden organiserades i 

föreningar och skolor som en del av en större kulturell strömning, delvis med 

nationalromantiska förtecken. Under samma period tog också hembygdsrörelsen med tillhörande 

museer och föreningar form. I Stockholm bildades Nordiska museet och Skansens friluftsmuseum. 

Allmogekulturen blev en arena där kulturhistoriska forskare och andra intressenter såg sig 

finna nationella traditioner med rötter från forntid och medeltid. Samtidigt framställdes 

denna kultur som något svagt och borttynande ständigt utsatt för hotet att undanträngas av det 

moderna livet. Idén om kulturuttryckens successiva försämring kan ses som en viktig del i 

hemslöjdsrörelsens idébygge.
3
 Eller med Lilli Zickermans ord: ”Arvet håller på att glida ur 

deras händer”.
4
 Orsakerna till dessa strömning brukar i grova ordalag förklaras med 

industrialisering, urbanisering, proletarisering och emigration.
5
 Den organiserade 

hemslöjdsrörelsen uppstod i nära anslutning till delar av den borgerliga kvinnorörelsen. För 

denna grupp kvinnor blev det textila en arena där de fick möjlighet att bestämma kring mycket 

av det som kvinnorörelsen arbetade för: makt över pengar, teknik, ideologi och estetik.
6
 

Hemslöjdsrörelsen hade i många fall en tydlig mission av att slöjdandet skulle hjälpa 

människor, framförallt på landsbygden, ur fattigdom. Ett perspektiv där mer välbärgade 

personer berättar för mindre välbärgade hur och vad de skulle slöjda är ofta förekommande. 

Både Adlersparre och Zickerman pratar om begreppet ”hjälp till självhjäp.
7
     

 

 

Jag märker att det inte är helt lätt att skriva det här stycket. Att sammanfatta historiska 

skeenden. Så mycket fakta och vems historia är det som ska berättas? 

 

                                                                         

 

 

Jag färgar sidenlapparna i te, earl grey och kamomill. Mitt mål är att tyget ska få samma färg 

som min hud. Ett varför är bara delvis formulerat. Jag tänker på nationalstaten. Kan min kropp 

få kontakt med en kvinnlig kollektiv historisk kropp? Kan jag få det genom att sy? Vad finns 

nedärvt? Och vilket är mitt kollektiv? 

 

Det gäller att få fatt på sina tankar. Så mycket som är fragmentariskt. Och helheten blir 

såklart helt olika beroende på hur bitarna sätts ihop. Jag gör text som jag fogar samman/syr 

ihop tyglappar. Små handskrivna fragment nedskrivna i anteckningsböcker och på lösa lappar 

skrivs in i ett dokument på datorn. Sedan börjar jag stuva om - klipper ut och klistrar in – 

bildar textöar/kroppar som passar ihop. 

 

                                                 
3 Hyltén - Cavalius 2007, s. 102-103. 

4 Zickerman 1999, s. 83. 

5 Sundin, Lundahl (red)  1999, s. 97. 

6 Svensson,Waldén 2005, s. 14. 

7 Adlersparre 1880. Zickerman, Stavenow-Hidemark 1999. 



 

Måste det som blir vara helt förståeligt för mig själv? 

Enheterna nation, region och hem uttrycker tre nivåer av samma ideal skriver Charlotte Hyltén-

Cavalius i sin avhandling Traditionens estetik – spelet mellan inhemsk och internationell 
hemslöjd.8

 Jag: Kan kropp läggas till som en fjärde nivå? Mer specifikt kvinnlig kropp. 

 

Jag läser en annons för en utlyst tjänst i textil formgivning på Capellagården. Text om textil 

på deras hemsida:”Utbildningen utgår från ett hantverksmässigt och konstnärligt 

förhållningssätt till det textila materialet och har sin grund i en genuin svensk 

hantverkstradition.” 

 

 

Vad är det som ska formges?      

 

                                                                    

 

 

SÖMNAD 

Jag syr för hand av tyget jag först räddat och sedan färgat. Min metod är följande: sy och 

skriva om vart annat. Lika långa intervaller varje gång, 45 minuter. Men ibland glömmer jag 

bort tiden. Det är en avvägning. Jag vill hålla intervallerna, samtidigt vill jag inte bli 

alltför medveten om klockan. Det är ju i kroppen, i stygnen och i bokstäverna medvetandet ska 

ligga. 

 

 

Jag minns en idé om en syjunta där vi skulle sy och äta ostbågar. En vilja att bryta sig lös 

från något oklart utan att riktigt veta varför. Nu: Syr och äter mazarin. Syr och äter nötter, 

syr och äter choklad, syr och dricker kaffe. Syr liggande i sängen. Syr under sängen. Syr med 

radion på. Syr på toaletten. Syr vid köksbordet. Syr sittandes på pallen i hallen. 

 

 

 

 

Två leverfläckar borde jag gå och ta bort. (säkert flera) Det har blivit som ett hinder jag 

inte riktigt kan ta mig över. Jag broderar in leverfläckarna i tyget. Tråden och fläckarna har 

samma färg. 

 

Jag syr rundlar. Några av dem stoppar jag lite vadd i. Ordet ”taktilt” kommer upp i mitt 

huvud.  

 

Min kropp är kroppslig och jag skäms för det. 

 

 

 

 

Jag klipper den stora tygbiten så att måtten stämmer överens med ett A4 papper, 21cm x 29.7cm. 

På A4 tyget broderar jag i sytråd texten Värdemätare för ett godt handarbete, arbetets 
ändamålsenlighet varaktighet och prydlighet. I den mån arbetet förenar alla dessa egenskaper 
får det högre betydelse.9

 

 

 

 Skulle jag ha varit Sofi Adlersparre om jag levt för hundra år sedan?  

 

                                                 
8 Hyltén - Cavalius 2007. 

9 Adlersparre 1880, s. 4. 



Tyget som räddades från att slängas har efter bearbetning rent fysiskt blivit till detta: Ett 

tygstycke sammanfogat av flera små lappar i storleken 31.5cm x 39cm, fem rundlar cirka á 10cm 

x 12cm/styck och en broderad text i formatet av en A4, 21cm x 29.7cm.  

 

 

 

 

I Traditionens estetik skriver Charlotte Hyltén Cavalius att i hemslöjdsrörelsens ambition att 
bevara och skydda något måste det  rimligtvis också ha funnits en sedd hotbild.

10
 För att 

systematisera orden, åsikterna i Sofie Adlersparres essä Den quinliga hemslöjden i Sverige och 
Lilly Zickermans föreläsningsmanuskript skriver jag listor. Den ena listan får rubriken ”VÄRT 

ATT BEVARA” och den andra ”SKYDDAS IFRÅN”. 

 

 
VÄRT ATT BEVARAS 

Det äkta, friska och genuina 

Naturen - dess textila material och utseende 

Växtfärgning - ger harmoni, mildhet och en begränsad färgskala 

Grövre garn 

Gamla allmogemönster 

Vävning- rosengång, munkabälte, dukagång, krabbasnår, rödlökan, flamsk, flossa, upphämta 

Att använda ordet hem innan en teknik eller tillägget handgjort. 
Textil med ortskaraktär- speglar folklynnets drag i olika trakter 

Hemslöjdens förmåga att stärka familjeband och kärlek till hemmet 

Prydlighet - sinnet för det prydliga sitter ihop med sinnet för det nyttiga 

Praktiskt ordnat 

Hemslöjd som ekonomisk faktor 

Hjälp till självhjälp  

Broderi/sömsätt -tvistsöm, plattsöm, utdragssöm, påläggsöm, korsstygn, lappsöm. 

Knypplad spets - kräver mer än till exempel virkad dito intellektuellt och kroppsligt. Rak 

rygg 

 
  

SKYDDAS IFRÅN ABSTRACT 

Det oäkta. När något ”synes var vad det icke äro” 

Gottköpsvaror/prål (fabrikstillverkat) 

Anilinfärger (syntetiska färger) - ej friska, i sin ton skrikande. Arga. 

Färgen lila 

Lättja 

Moderna mönstertidningar 

Helvita sängkläder – associeras med likvaka 

Tidsslöseri 

Virkning – lättjefullt arbete där varken kroppslig eller andlig kraft lades ner. Kan göras  

Stickade och virkade spetsar 

Antimakasser 

Prydnadsslöjdens förfall inom överklassen, som sedan spred sig till allmogen 

Bomullsgarn till varp 

Löshet i varp 

Samernas slöjd benämnd som lappslöjd - tenntråd, glaspärlor, tråd av djurens senor, brokiga 

lappar (en bild som inte delades av alla inom rörelsen.)  

 
 

 

 

                                                 
10 Hulten Cavalius, 2007, s.103. 



I listorna finns ord som på olika sätt går att koppla till kropp. Charlotte Hyltén Cavalius 

beskriver hur Lilli Zickerman använder en sinnesanalogi i ordval om syntetiska färger 

som ”skrikande”. Synen liknas vid hörseln. Färgerna anses vidare inte vara ”friska”. Om 

färgerna inte är friska är det alltså sjuka och som sjuka är de skrikiga.
11
 När 

beskrivningen ”friska” används görs det synonymt med ord som ”äkta” och det ”genuina”. 

Det autentiska är så väl naturens material som det historiskt förankrade hantverket.
12
  

I värderingen av knypplad kontra virkad spets laddats själva tillverkningsmetoden. Knypplad 

spets anses krävande såväl intellektuellt som kroppsligt. Den arbetandes rygg ska var rak. 

Virkning däremot kan göras halvliggande och anses varken fodra kroppslig eller intellektuell 

ansträngning.
13
 Kropp och intellekt länkas här tätt samman. Inte heller textilen får slappa 

visar det dåliga omdömet ”otrevlig löshet i väven”.
14
 I boken Svensk smak menar Zandra Ahl 

och Emma Olsson att kroppsformgivning och (modernistisk) sakformgivning har samma mål i 

framställningen av en perfekt yta - polerad och fri från lukt- för att inte hota /äckla 

betraktaren.
15
 Även om det är en viss skillnad i produktionsförfarandet går det att se en 

parallell till exemplet om knyppling/virkning och den arbetsestetik som syns. Hemslöjdens 

kroppsformgivning handlar här om den perfekt arbetande kroppen vilket i sin tur sitter ihop 

med den textila artefakten.  

 

I Vernacular craft gör Frida Hållander en analys av Gayatri Chakravatoty Spivaks begrepp 
subaltern och dess relation till den andra. Spivak utgår från de koloniserade och menar att 

den andra är en ideologisk process som isolerar grupper som ses som avvikande i förhållande 

till en rådande norm. 
16
 I Hållanders tillämpning används teorin på hur artefakten laddas med 

sociala och kulturella koder utifrån den modernitet som dikteras av den hegemoniska 

strukturen. Hon ser hur postkolonial teoribildning kan användas i relation till en ideologisk 

process om den andra som lokal företeelse där artefakten representerar individen.
17
 Det är en 

tolkning som jag tycker är mycket användbar i förståelsen av hur hemslöjdsrörelsens ideologi 

förenade textil och kropp. 

 

      

 

                                                                              

 

Tankar kring metodologi och transparens är återkommande. Vad ska vara genomskinligt i 

läsningen av en vetenskaplig text? Eller så här: ett forskningsarbete innehåller textmässigt 

såväl synliga som osynliga metoder. Varför räknas vissa som Metoder där valen ska följas, 
argumenteras och diskuteras medan andra bara är görs. Jag tänker på vad som händer när jag 

överför mina handskrivna anteckningar till datorskrift. Hur jag plötsligt får möjligheten att 

göra text på ett annat sätt. Stuva om. Ta bort småord. Sätta sista meningen först. Hur rytmen 

ändars. Att jag skriver mig fram till klar tanke. Att valet av skrivmetod på så sätt påverkar 

det som blir till. 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

VIRKNING  

                                                 
11 Hyltén Cavalius 2007, s. 110. 

12 Adlersparre 1880. Zickerman, Stavenow-Hidemark 1999. 

13 Zickerman, Stavenow-Hidemark 1999, s 18. 

14 Zickerman, Stavenow-Hidemark 1999, s.121. 

15 Ahl, Olsson 2002, s. 15.  

16 Spivak 2002.  

17 Hållander 2010, s. 45. 



Jag kan inte virka och behöver hjälp att starta. Luftmaskorna går bra att lägga upp. Garnet är 

av ull och ganska tunt. Jag sitter på golvet. Sedan blir det svårt. Jag finner inte logiken i 

systemet. Vart ska virknålen stickas in? Allt är maskor. Och maskorna gör motstånd. De är små 

och hårda. Någonstans blir det fel. Jag tappar maskor. För varje varv tappar jag nya maskor. 

Virkningen smalnar och jag blir frustrerad. Nästa dag virkar jag halvliggandes i soffan. Det 

är en krävande position mitt emellan att sitta och att ligga, armarna och virkningen hålls 

lyfta ovanför kroppen. Fortfarande tappar jag maskor. Det som först gett upphov till 

frustration blir nu till nyfikenhet. Hur länge kan jag virka innan virkningen säger ifrån? När 

kommer bara en maska att återstå? 

Det blir en virkad skärva. Till formen lik några av sidenlapparna. Jag låter virkningen och 

garnnystanet förbli sammanlänkade av tråden. Garn och bearbetning av garn. Jag färgar 

virkningen i earl grey-te men låter nystanet förbli vitt. Virkningen är mer kroppslig än 

tråden. Metoden att färga i te har används för att täcka solkighet hos vit missfärgad textil.  

 

 

Är bearbetningen textilens språk? 

 

Hur formade Handarbetets vänner mitt textila språk? 

 

 

Virkning nummer två. Jag virkar runt benet. Garnet är av ull även denna gång, men ett 

tjockare. Det är i sängen jag gör det. När jag lirkat av virkningen från benet och över foten 

ser jag att formen och storleken stämmer överens med tygrundlarna. Glädjen över att hitta en 

linje, ett system, även om innebörden är för mig oklar. 

Virkningen är en teknik som det inte finns några historiska belägg för innan sent 1700-tal. 

Den passade inte in i hemslöjdsrörelsens idé om ett textilt arv med rötter i forntid. 

 

 

Trots all textil utbildning måste jag lära mig virka. Varför denna teknikernas okunskap? 

Varför vill jag inte lära? Varför skäms jag inte? Är det ett förakt mot en kollektiv textil 

kropp? 

 

Men över tanken och orden skäms jag. Skäms över texten. Slutar skriva. 

 

 

                                                                                    

Vad ska jag göra med den i arbetet återkommande skammen och rädslan för göra fel? Kan jag 

lyfta in skammen i texten? Känsla som en analytisk metod. Eller som det står i förordet till 

en bok om känslor i genusforskning ”skriva fram förståelsen av känslan.” Istället för att 

tränga bort – använda. Om jag ser känslan som ett förkroppsligande, inlemmad i tankar, vardag 

och intellektuella aktiviteter.
18
 Kan jag använda den då? 

I texten Betraktandets känsla. Reflektioner kring konstvetenskap och emotioner skriver Ann-
Catrine Eriksson om hur hon genom att uppmärksamma reaktioner i upplevelsen av konst kan få 

syn på sin ”normalitetskurva”, alltså på föreställningar om vad som hon anser ska vara 

tillåtet gällande estetiska uttryck och/eller estetiska gränsdragningar.
19
 

  

 

                                                                     

Jag ser en utställning på Arkitekturmuseet som skaver. Det är ett konstprojektet där en 

lägenhet i Husby stickats in. Enligt texten i utställningsfoldern med syftet att undersöka en 

plats i miljonprogrammet, dess erfarenheter och konflikter. Instickandet av bostaden ska ses 

                                                 
18 Brännström Öhman, Jönsson, Svensson 2011, s. 7-15. 

19 Eriksson 2011, s. 127. 



som ett högtidlighållande av liv som levts där och i andra lägenheter i området. Parallellt 

framhålls också ett kvinnligt historiskt skapande. Vidare läser jag att en ”brokig skara” 

bestående av ”en grupp kvinnor från Husby, några studenter från olika konstnärliga 

utbildningar och ett par hantverkskunniga yrkespersoner” arbetat gemensamt. Alla deltagarna 

utom gruppen kvinnor från Husby beskrivs utifrån sin profession, de är konststudenter från 

Konstfack textil och Arkitekturskolan samt hantverkskunniga yrkespersoner. Kvinnorna från 

Husby beskrivs just så, som boende på en adress. Det står att studenterna bidrog med olika 

kunskaper kring konstruktion och garn, medan kvinnorna från Husby bidrog med erfarenheter av 

att bo i den här typen av lägenhet. Min invändning handlar inte om en rangordning där 

beskrivning utifrån profession eller bostadsadress skulle vara bättre/sämre. Det som är 

problematiskt är att personerna beskrivs som antingen eller och den obalans som skapas där i. 

Texten berättar att ”vi” vill göra en ”hyllning, en kärleksförklaring” till en 

lägenhetstyp och ett bostadsområde. Vilka ”vi” är definieras inte. Åsyftas hela den 

arbetande gruppen eller enbart konstnärerna? Texten är skriven i konstnärernas namn och det 

får mig att tro att det är dessa två som ryms i ”vi”. Om så är, varför vill konstnärerna 

göra denna ”kärleksförklaring”? Vems ”konflikt” och ”erfarenhet” ska undersökas? Och 

varför ska projektet sättas i relation till kvinnligt historiskt skapandet?
20
 

 

I Lilli Zickermans omfattande dokumentation av fotografier på textil från hela Sverige nämns 

aldrig vem som har gjort textilen. Istället ligger fokus på teknik, ortskaraktär och en 

historisk tradition. I foldern till den instickade lägenheten står konstnärens namn i stora 

bokstäver på framsidan. På baksidan står finstilt några av de kvinnor från Husby som deltagit 

med tillägget ”mfl”.
21
 Konststudenterna nämn inte alls vid namn. Det som är brännande här är 

att det namnlösa sker i någon annans namn. Dokumentationen blev Lilli Zickermans samling. Den 

instickade lägenheten blir konstnärens verk. 

Arkitekturmuseet har ett statligt formuppdrag. Vems berättelser berättar Arkitekturmuseet? 

 

 

Vem är Lilli Zickerman idag?                                                                       

 

 

 

BANDVÄVNING 

Jag ska för första gången väva på en bandgrind. Denna gång känner jag ingen som behärskar 

tekniken. Jag hittar en beskrivning i en bok. I Hemmets Handarbetslexikon står: ”Bandgrinden 
är ett gammalt och mycket enkelt hjälpmedel. Den har en träram med vertikala spjälor med hål 
mitt på varje spjäla. Varptrådarna träs omväxlande i hålen och mellan spjälorna. Vid vävningen 
fästs varpen vid något fast föremål och den andra i ett bälte kring midjan på den vävande. 
Skälet erhålls, den ena genom att sänka bandgrinden, det andra genom att lyfta den. När den 
vävande lutar kroppen framåt eller bakåt kan varpens spänning regleras. Inslaget införes 
omväxlande i det båda skälen, varvid den vävande slår till inslaget med en bandkniv.”22  
 

Jag kan väva på vävstol och även om bandgrind är nytt för mig förstår jag språket i 

beskrivningen. 

Jag varpar runt benen på två upp och nedvända pallar ställda en bit ifrån varandra. Tjugofyra 

varv - lika många som hålen och mellanrummen på bandgrinden. Sedan klipper jag upp trådöglorna 

på ena sidan och trär in dem i bandgrinden. Tråden är av lin. Tunn, hård och naturfärgad. Jag 

hittar inget skärp utan knyter fast ett grovt skosnöre runt midjan. I skosnöret knyter jag 

fast varpen. Sedan börjar jag väva. I stället för bandkniv har jag en matkniv. Väven blir gles 

och bred, fast att jag trycker ihop inslaget med kniven. Det är inte vad jag väntat mig. Är 

detta ett band? I takt med att inslagen ökar blir väven allt bredare. Pallen hoppar trots 

boktyngder. 

                                                 
20 Strand Rubin, Enqvist, 2013, s. 5-7. 

21 Strand Rubin, Enqvist 2013, s. 5-7. 

22 Henschen (red) 1989, s. 88. 



 

Det måste bli ett till band, ett band nummer två. Jag fördelar de tjugofyra trådarna så att 

det blir tre stycken i varje hål. Och ja, nu blir bandet tätt och smalt. 

 

Arbetet är ansträngande för kroppen. Benet som håller i den annars hoppande pallen. Kroppen 

som ska lutas fram och tillbaka. Bandgrinden som ska lyftas upp och ner. Jag sitter fast i 

materialet och möblemanget.  

 

 

 

 

Hur långt kan jag använda mig själv i sökandet av förståelse av något som är mer än mig?  

 

 

Skammen över det som blir. Rädslan över att göra fel. 

 

                                    

 

                                                 

 

Textil inom slöjd och konsthantverk är ett könskodat material. Textilen blev kodad kvinnlig i 

samband med framväxten av ett modernt samhälle. Regler för textilt handarbete har ändrats över 

tid. Ett 1900-tals broderi där rätt och avigsida ska vara lika prydliga kan ses som ett 

kontrollerande av kvinnokropp. 

 

 

Jag behöver få en text/bok kring reflexivt skrivande rekommenderad. Min tanke är att kunna 

koppla det till den textila görandets metod som jag praktiserar när jag syr, virkar och väver 

i syfte att observera kroppsliga erfarenheter. Kan reflexivt skrivande bli till ett reflexivt 

textilt görande? 

 

Här ska en text om kvinnoskrift följa. Jag är intresserad av ”ecriture femine”, att den 

kvinnliga kroppen blir skrift. Jag vill också hitta en teoretiker som har skrivit om pennan 

som en förlängning av kroppen. Jag tänker att det ska gå att applicera på synålen, virknålen, 

skytteln, på en textil kvinnoskrift. Men böckerna jag beställer på nätet kommer aldrig. Och 

tiden går, tiden tar slut. 

Hélène Cixous och Luce Irigaray vill textualisera kvinnokroppen genom att skriva, tala, sjunga 

in den i språket.
23
 

 
 

Jag tror att kvinnokroppen behöver sys in i språket också. Med många olika stygn. 

 

 

                                                                   

  

                                                 
23 Lykke 2009. 



REFLEKTION EFTERÅT 

Jag tänker att verket inte är/kan bli klart. Att arbetet ska ses som händelser snarare än ett 

antal objekt i tyg och text. Att allt som gjorts har öppna kanter. Ändå kommer jag nu att 

summera ett hittills. 

 

Undersökningen efter hemslöjdens metoder för inhämtning/utveckling/spridning av kunskap har 

resulterat i följande:  

En räddningsaktion av textil  

Textil till en utställning 

Ett mönsterblad 

En text – den här. 

 

Jag har sytt på olika platser i mitt hem ätandes på olika saker. Jag har virkat utanför 

kroppen och runt kroppen. Jag har vävt band på bandgrind och via varpen varit sammanlänkad med 

rummet. 

Det textila görandet har varit förenat med skrivandet, litteraturstudierna, det som hänt inom 

och runt mig. I arbetet har en dubbel position används, jag har delvis varit både den som 

observerar och den som praktiskt gör. Det är en skillnad från hur hemslöjdsrörelsen arbetade. 

Det är också en skillnad mot hur mycket av den akademiska forskning (som jag stött på) runt 

hemslöjdsrörelsen är gjord. Min ambition har varit att befinna mig i glappet mellan teori och 

praktik med ett perspektiv skiftande mellan inåt, utåt och i. En granskning gjord enbart från 

ett utanförperspektiv kan missa viktiga/svåra aspekter. Jag upplever också att det lätt bildas 

hierarkier byggda på språk och tolkningsföreträde i teoretiska studier av praktiskt arbete, 

även i fall där det just är hierarkier som undersöks. Trots min ambition är det också något 

jag stundtals tyckt varit svårt. I delar av texten upplever jag att språket blivit alltför 

observerande. Ett språk som sätter sig över. Det är en form av skrivande som är så invant att 

det smyger sig på. Genomgående i arbetet har varit glädjen över att få göra och tänka varvat 

med skam och rädsla för att göra och tänka fel. Alltför nära slutdatum inser jag att 

känsla/känslor som metod borde ha inkluderats och definierats tydligare redan i ansatsen. Vad 

fick det textila görandet och arbetet med skriften mig att känna och varför? Var kom all denna 

skam ifrån? Här borde jag haft mer uttalade analytiska redskap. Eftersom såväl kropp, 

tillverkningsprocess som artefakt värdeladdades inom den tidiga hemslöjdsrörelsen hade det 

varit intressant med ett strukturerat undersökande av egna känslor i förhållandet till arbetet 

med textil och text. Det skulle också varit en möjlig väg att synliggöra och reflektera kring 

egna omedvetna maktpositioneringar. 

Nu i efterhand reagerar jag på att två av tre textila tekniker är sådana jag inte kan. Det 

trots att jag både är utbildad i och arbetar med textil. Här ser jag en omedvetenhet i mina 

val. Varför valde jag så och hur påverkade det undersökningen?  

 

Det är lätt att göra tolkningar utifrån ett linjärt perspektiv. På ett sätt är det oundvikligt 

att inte se på dåtid med nutidsögon. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 

betydelseförskjutningar sker över tid. Mycket av det som den tidiga hemslöjdsrörelsen stod för 

kan idag upplevas som djupt problematiskt. Det ska dock inte glömmas bort att det som var 

radikalt för hundra år sedan inte nödvändigtvis behöver upplevas så idag. En vilja att ge 

kvinnor utbildning och arbete samt en ambition att göra smak och pengar oberoende av varandra 

kan ses som behjärtansvärda initiativ. Samtidigt är det svårt att blunda för tydliga 

klasshierarkier där en grupp berättar för en annan hur de skulle slöjda/leva, där det drogs 

tydliga skiljelinjer kring vem/vad som fick vara med och vem/vad som inte fick det. 

 

Den här undersökningen täcker av avgränsningsskäl inte in den tid som förflutit mellan 

hemslöjdsrörelsens start och idag. Här finns mycket att forska i. En infallsvinkel som 

sträcker över hela seklet kan ge nya, andra och kompletterande framställningar. 

 

En bit in i arbetet tänkte jag att bearbetningen av materialet är textilens text/språk. 

Efterhand övergav jag den teorin. Textilens text kan inte frikopplas från kropp, varken från 

tillverkarens eller från de sammanhang den senare hamnar/interagerar i. Den är inte utan blir 



till där. I en koppling till mitt eget görande ser jag att det inte går att ta min, i många 

fall, privilegierade kropp ur berättelsen. Det är nog därför jag har färgat tygbitarna i en 

ton nära min egen hudfärg. Det textila språket står inte fritt, någon/något talar alltid genom 

textilen. Här efterfrågar jag ett problematiserande av den egna positionen bortom materialet, 

såväl av mig själv, som av institutioner, skolor och andra textilt arbetande. 

 

Normkritik. Jag kan äta hur många ostbågar som helst (eller nej men många) och sy samtidigt, 

det är inte längre där det bränns. 

 

 

TILLÄGG TVÅ DAGAR SENARE 

Efter att ha låtit texten vila ett par dagar återvänder jag till den. Jag läser igen och ser 

något som skrämmer. Där står att jag heter Ellen Landberg och är utbildad på Handarbetets 

Vänner. Min hud är någonstans mellan ljusrosa och earl grey. Jag anser min kropp 

privilegierad. Samtidigt skäms jag över denna kropp och över texten. Skammen är blandad med 

glädjen över att få arbeta, att få tänka. Jag borde ta bort två leverfläckar, kanske fler. Jag 

har haft en ateljé och handsömnad är mitt textila språk. Mer än så definierar jag inte mig 

själv, trots en uttalad vilja att precisera och problematisera den egna positionen. Delvis är 

jag faktiskt osynlig bakom texten. Det är ett farligt privilegium att tro sig kunna skriva 

odefinierad. Eller att inte förstå att en gör det. I och för sig ställer jag frågor. Många 

frågor. Inte alls alla får svar. Jag tror att frågorna i sig är viktiga. Att de gör ord av 

något innan diffust och på så sätt synliggör. Men det går inte att komma ifrån jag borde ha 

varit tydligare med vem det är som frågar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITTERATURFÖRTECKNING 

 

Adlersparre, Sofie, Den quinliga hemslöjden i Sverige. Dess nuvarande ståndpunkt och villkoren 
för dess höjande, Stockholm: Redaktionen af Tidskrift för Hemmet, 1880  
 

Ahl, Sandra & Olsson, Emma, Svensk smak. Myter om den moderna formen, Stockholm: Ordfront 
Förlag, 2002 

 

Bränström Öhman, Annelie & Jönsson, Maria & Svensson, Ingeborg, Att känna sig fram. Känslor i 
humanistisk genusforskning. Umeå: Serie Akademi, 2011 
 

Danielson, Sofia, Den goda smaken och samhällsnyttan, Stockholm: Nordiska Museets förlag, 
1991. 

 

Hylten-Cavallius, Charlotte, Traditionens estetik. Spelet mellan inhemsk och internationell 
hemslöjd, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2007 
 

Henchen, Marie (red), Hemmets handarbetslexikon, Band 1, Malmö: Fogtdals Förlag, 1989 
 

Hållander, Frida, Vernacular craft, Ett Konstnärligt utvecklingsarbete vid Konstfack, 
Stockholm, 2010 

 

Lundahl, Gunilla (red) Den vackra nyttan. Om hemslöjd i Sverige, Stockholm: Gidlunds Förlag, 
1999 

 

Lykke, Nina, Genusforskning. En guide till feministisk teori, metodologi och skrift, 
Stockholm: Liber, 2009 

 

Spivak, Gayatri, Kan den subaltarna tala? Kairos nr 7. Postkoloniala studier. Konstfack, 
Konsthögskolan Malmö, Konstskolan Umeå, Kungl Konsthögskolan, Raster Förlag, 2002 (1988) 

 

Svensson, Birgitta & Waldén, Louise (red), Den feminina textilen. Makt och mönster, Stockholm: 
Nordiska Museets Förlag, 2005 

 

Zickerman, Lilli, Stavenow-Hidemark, Elisabet (red), Lilli Zickermans bästa. Hemslöjdstankar 
från källan, Umeå: Tidskriften Hemslöjden, 1999 
 

 

OTRYCKTA KÄLLOR 

 

Strand Rubin, Elin & Enqvist, Annika, Ett stickat monument, Katalog till utställningen 
Knitting House, Arkitekturmuseet, Stockholm, 2013 
 

Capellagårdens hemsida 2013-06-05 http://www.capellagarden.se/index.asp?visa=36 

 

 

REFERENSLITTERATUR 

 

Hallgren, Hanna, Det transversala språket/ Att förnimma världen, Kvinnovetenskaplig tidskrift 
nr 1 2006   

 

Irigary, Luce, Könsskillnadens etik och andra texter, Stockholm: Brutus Östlings bokförlag, 
1994  


