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esselde
handlar om
hemslöjd

I det här zinet testar vi teorier, vänder och vrider på ämnen
och försöker förstå vad vi egentligen pratar om när vi pratar
hemslöjd och vad vi gör när vi gör hemslöjd.
esselde har som ambition att vara en karta för att kunna ana
samband, men också en yta för att få ur sig det som känns
angeläget och oyttrat på andra platser.
Innehållet i esselde har fem praktiska och teoretiska
utgångspunkter, lånade från Elina Holmgrens Betänkande
av 2007 års hemslöjdsutredning:
- Hemslöjd är ett sätt att tänka likväl som en verksamhet
eller en produkt
-"Hemslöjd handlar om att tillfredsställa behov
-"Hemslöjd handlar om praktisk funktion
-"Hemslöjd är inte bara verklighetsbaserat, hemslöjd är
verklighet
-"Hemslöjd är att bejaka vår omvärld
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Introduktion
till esselde #1

Hemslöjd som produktionsform började i Sverige uppmärksammas i relation till industrialism i den nationalistiska
tiden runt sekelskiftet 1900. Sedan dess har hemslöjd som
verksamhet och Hemslöjd som organisation använts för att
förstärka och främja en sverigebild genom positionering
mot andra länders hemproduktion och estetik. Inomnationella estetiker och hemproduktioner som inte passat in i de
skapade Hemslöjdsgränserna har under perioder haft svårt
att hävda sig inom dessa sverigefrämjande projekt. Samtidigt finns det en hävdan att hemslöjdskunskaper är globala
och att mönster och tekniker alltid rest över världen (se exempelvis www.hemslojd-tidningen.se/redaktionsbloggen
från 2014-11-25). Hur går dessa bilder ihop, historien av hemslöjd som nationsbyggande och den nygamla självbilden av
en inkluderande och global rörelse? Och hur kan en förstå
att ultranationalistiska Sverigedemokraterna i sin budget
2014 vill ge ökade anslag till kulturarv där hemslöjd som
politikområde kan påstås höra hemma?
Samma dag som jag skriver detta har tolv personer, varav
tio av dem arbetande på den franska satirtidningen Charlie
Hebdo, mördats i ett attentat som riktats mot oﬀren såväl
som mot den demokratiska tryck- och yttrandefriheten.
Det går inte att bortse från att det skriva ordet eller den
tecknade bilden kan vara starkt och även hotande. Förutom
en sorg över det som skett tidigare idag känner jag en tacksamhet över möjligheten att kunna ge ut denna skrift och
får en påminnelse om att det finns människor, grupper och
nationer som vill försvåra eller hindra ord att tryckas och
spridas. Motståndshandlingar mot förtryck och intolerans
måste ske, i det lilla, i det stora, i handlingar och ord. Att
värna om demokrati är ett ansvar vi har gentemot alla de
som upplevt ett antidemokratiskt samhälle och alla de som
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jobbat för att vi idag ska har ett demokratiskt samhälle. En
av dem, Sophie Adlersparre, är detta zine uppkallat efter.
I detta första nummer av esselde undersöker slöjdare och
skribenter olika perspektiv på hemslöjd och nationalism.
Vilka de medverkande är kan du läsa på sid 38. Hela detta
numret är för övrigt ett undersökande, både i form och innehåll. Hör gärna av dig med kommentarer, idéer eller om du
vill bidra med material till kommande nummer. Kontaktuppgifter och mer om nästa nummer hittar du på sista
sidan.

Något kort
om esseldes
förhållande
till Esselde

Zine-namnet esselde är lånad från Sophie Adlersparre, en av
1800-talets viktiga och mycket energiska feminister. Esselde var, med Louise Waldéns ord, både en pennans och nålens kvinna. Hon startade Tidskrift för hemmet, Fredrika
Bremer-förbundet och Handarbetets Vänner, som förra året
firade 140 år. Hon ingick i den statliga Flickskolekommittéen 1885 och blev därmed, tillsammans med Hilda Caselli,
den första kvinnan i en statlig utredning. Enligt Selma
Lagerlöf var hon också en viktig inspirationskälla till den
blivande Nobelpristagerskan. Det är alltså inga små sandaler som zinet esselde tar på sig genom att låna Adlersparres
signatur. Det esselde främst tar med sig från Esselde är det
feministiska perspektivet och ett fokus både på skrivande
och görande. Till Adlersparre som person finns det tillfälle
att återkomma i senare nummer.
esselde har utvecklats under kursen Organising discourse på
Konstfack hösten/vintern 2014/2015.
/Mia Lindgren, redaktör
januari 2015
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Hur ser svensk hemslöjd ut?
Mia Lindgren
Ett zine med tema hemslöjd och nationalism startar lämpligen med en betraktelse
över vad svensk hemslöjd kan tänkas vara.
Därför tillfrågades deltagare på en feministisk halmworkshop i Göteborg och på en
täljkurs i Skövde under hösten 2014 om de
ville skriva ner sina tankar och åsikter om
hur svensk hemslöjd ser ut. Tankarna
skrevs ner på pappersremsor och lades i en
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plåtburk. På en workshop i Stockholm några veckor senare användes citaten som utgångspunkt för att tillverka svenska hemslöjdsföremål.

Ingen fitta - ingen nation. Ingen fitta,
ingen nation. Ingen fitta. Ingen nation.
Förenande progressivt hantverk
De bygger inte på varandra, de utesluter inte varandra. Idéer om faktiska ursprung skapar
föreställningar och förutsättningar, vad händer när de smälter samman till ensidiga fakta?
Vi har textilt försökt hitta beröringspunkter mellan nationalism och handarbete och
funnit nationalism som en upplevd tillhörighet och bevarande av arv. I handarbetet fann vi
gemenskap i mångfald och skapande av något att dela vidare. Inom handarbete blandas nytta med kreativitet, som i nationalismen stiliseras till äganderätt. Handarbete utforskar,
nationalism exkluderar. Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin har fått sällskap av Tant
Strul när vi letade efter kriget, men det var kriget som fann oss först. Nationens sköte
föder inte liv. Nationen som kvinna är en metanivå av patriarkatet. Språket är en del av
upprätthållandet av hierarkier. Men det går att berätta. Det går att leva. Det känns i fibrerna i kroppen. Det känns i fibrerna i garnet. Fibrer som utan början eller slut blir till bruksföremål, som kan repas upp. Att dekonstruera är att skapa. Att skapa ordning eller oreda.
När vi blir dem och de är oss är du jag men jag kan aldrig vara du för jag är jag. Vi är inte
en, utan många. Vi är ingen fitta. Vi är ingen nation.
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”Sämre än hemma kan man icke ha det”
-lite kort om nationalism, emigration och hemslöjd kring 1900
Mia Lindgren
Den 4 maj 1903 höll Fredrika Bremer Förbundets (FBF) samkvämskommitté ett
diskussionsmöte i KFUM:s stora sal i
Stockholm. Emigrationsfrågan var kvällens
tema och flera personer var inbjudna att
hålla anföranden om hur emigrationen skulle kunna minska. Vad var det som gjorde
att unga män och kvinnor, de som behövdes som arbetskraft i lantbruket och i fabrikerna, år efter år valde att överge Sverige
för Amerika och andra länder?
Efter att mötesordförande fil. dr. Lydia
Wahlström hade hälsat välkommen bjöds
den första talaren fram. Det var Gertrud
Adelborg, styrelseledamot i FBF. Hon började med att påminna om att 8000-12 000
kvinnor i ålderarna 15-25 år årligen utvandrar från Sverige och undrar om vi har råd
att undvara dem? Lömska annonser lockar
unga kvinnor till osäkra förhållanden långt
hemifrån, svåra att kontrollera i förhand.
Det kan leda till dåliga arbetsförhållanden
och i värsta fall prostitution. Något måste
göras för att stoppa detta! Rekryteringen
av utvandrarna sker från småbrukarna på
landsbygden och dit bör insatserna riktas
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menar Adelborg. Vad som saknas är praktisk utbildning för landsbygdens kvinnor
som förbereder dem att klara sysslorna i
ett rationellt smålantbruk där de kan få ett
vinstbringande och tillfredsställande arbete hemma. Det viktiga i en sådan utbildning skulle vara huslig ekonomi, matlagning, djurskötsel och slöjd. Adelborg påpekar att det statliga anslaget för slöjdundervisning i folkskolan är dubbelt så stort för
pojkar som för flickor trots att flickorna
kommer att behöva den kunskapen under
hela sitt liv, vilket inte kan sägas om gossarnas slöjd. Bland de fyra punkter som hon
räknar upp för att minska kvinnornas
emigration är därför ökat engagemang för
slöjden en viktig del.
Gertrud Adelborg avslutar sitt anförande
med orden ”Kärleken till det egna hemmet
är en makt att bygga på, och det är den,
som skall bevara åt Sverige dess döttrar”.
Medan hon packar ihop sitt manus och
repliker följer så förbereder sig Lilli Zickerman för att berätta om vad som görs inom
Föreningen för Svensk Hemslöjd.

Nationalism kan användas för att stänga
ute eller för att försöka hålla kvar. Dagens
nationalism vill snarare stänga ute, begränsa flyktinginvandringen eller ”att hjälpa
flyktingar på plats” som det står i Sverigedemokraternas partiprogram från 2014.
Nationalismen i decennierna kring sekelskiftet 1900 verkade snarare vara mer upptagna med att definiera Sverige och svenskhet och att försöka hålla kvar en känsla av
undflyende svenskhet som delvis var
konkret i och med den stora mängden
svenskar som bosatte sig på andra platser i
världen.
Hemslöjdsrörelsen har sedan den startade i
sin moderna form kring sekelskiftet 1900
bidragit till skapandet av det svenska,
främst i dess materiella form med intresse
för förindustriella allmogeestetik, ortskarakteristik och lokala naturmaterial. Dessa
tankar rörde sig i många sfärer i denna tid.
Bildandet av fornminnesföreningar några
decennier tidigare, ungdomsrörelsens
intresse för landsbygd, fosterlandskänsla,
bildning och hemslöjd eller Arthur Hazelius idé om ett Sverige i miniatyr i världens
första friluftsmuseum Skansen var i det
sena 1800-talet alla delar i samma nationalistiska idévärld som även hade motsvarigheter i andra länder. Men vad fanns det för
orsak till intresset att förklara eller snarare
uppfinna svenskhet?
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Barbro Klein (1999) menar att den tidiga
hemslöjdsrörelsen, förutom att ”bevara
och förädla det fosterländska slöjdarvet”
såg sig som ett medel för att hindra emigrationen. Utflyttningen kring sekelskiftet var
omfattande. Vid missväxtåren 1867-69 gick
den första stora vågen med som mest
39 000 utvandringar på ett år, sedan följde
några år med minskad utflyttning tills
1880-talet då det ökade till mellan 23 500
och 50 700 varje år. Samtidigt skedde
enbart mellan 3000-5700 invandringar per
år. Sverige utarmades på människor och
början på 1900-talet var inget undantag.
Som en reaktion på detta startade 1907
högerprojektet Nationalföreningen mot
emigration med syfte att minska utflyttningen och att underlätta för dem som
ville återvända till Sverige. Alla som tänkte
emigrera uppmanades att ta kontakt med
föreningen innan de bestämde sig för att få
tips om tillgängliga arbeten här hemma
eller hjälp vid ansökan om egnahemslån.
Parallellt med detta börjar hemslöjdsföreningarna att starta och Lilli Zickerman,
initiativtagare till den första hemslöjdsföreningen tillika dess stora ideolog, håller sitt
diskussionsinlägg på Fredrika Bremer
Förbundets möte. Zickerman har 1896 varit på en stipendieresa till London och
även om den svenska hemslöjdsrörelsen
grundades av kvinnor från en borgerlig

klass så vore det osannolikt om inte Zickerman kommit i kontakt med Arts and
Crafts socialistiska tankar om hantverksutövande, särskilt på sin resa till England. I
sin föreläsning i Stockholm 1903 beskriver
hon därför arbetsvillkoren i den slöjdgren
som hon menar varit viktigast för kvinnor,
vävningen, med exempel från södra Västergötland. Där finns ett förläggarsystem där
förläggare lämnar ut beställning på tillverkningen till kvinnor som väver hemma och
sedan lämnar färdiga produkter som de får
betalt för. Förläggarna vill tjäna mesta möjligt på varorna och betalar därför, enligt
Zickerman, ut minsta möjligt till väverskorna. På 50 år, sedan mitten av 1800-talet har
priset därför inte ökat nämnvärt per såld
meter vävt tyg och få andra möjligheter till
förtjänst finns. ”Sämre än hemma kan man
icke ha det” hör Zickerman när hon besöker väverskor som arbetar i detta system
och visar genom ett räkneexempel hur lite
pengar som fås ut av 250 meter vävt tyg,
motsvarande 25 dagars arbete, som levereras till förläggaren.
Följden blir att kvinnorna söker sig nya
utkomster i städer och fabriker eller kanske emigrerar. Svaret, enligt Zickerman,
ligger inte i att konkurrera med fabrikerna
utan att behandla handvävnaden som
hemslöjd vilket gör att ett pris som motsvarar den bättre kvalitén kan tas ut. Genom
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att hemslöjden stöds och leds av kunniga
aﬀärsmän och konstnärer så ska målet nås:
”hemslöjdens förkovran och arbetarnas
fördel”.

Källor:
Dagny – Tidskrift för sociala och litterära intressen. 1903:9 sid 217-243.
http://www.ub.gu.se/kvinndata/digtid/03/19
03/dagny1903_9.pdf
Klein, Barbro. (1999). Den svenska hemslöjdsrörelsen och de främmande. i Den vackra nyttan. red. Lundahl.
Statistiska centralbyrån. Befolkningsutveckling; föda, döda, in- och utvandringar, gifta, skilda 1749-2013.
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statis
tik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-s
ammansattning/Befolkningsstatistik/25788/
25795/Helarsstatistik---Riket/26046/#
Sverigedemokraterna. Ansvarsfull invandringspolitik: Mindre splitting – mer gemenskap.
http://sverigedemokraterna.se/var-politik/i
nvandringspolitik/
Ågren, Katarina. (1999). Lilli Zickermans bästa – hemslöjdstankar från källan. Tidskriften
Hemslöjden

Image Imagination
Anna Sandgren
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Battery Park, New York City, Midsummer’s Eve 2010
Puppy-like happiness.
- Hej, jag såg din dräkt på långt avstånd!

Confused respond.

Feeling a bit naïve.
- Oh sorry, I just assumed you were Swedish. I was wondering about your costume.

Proud answer.
- Yes, it’s from Sweden.

Polite reply.
- Yes… Do you know where from?

Confident answer.
- Yes, Dalarna!

Half embarrassed, half amused.
- Yes, I can see that. But, do you know where from?

Annoyed.
-Yes, Smaland!
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Hesitation. I know this costume. Småland is in another part of Sweden.
- Eh, are you sure?

Irritation.
-No, Skane!

Hesitation. Skåne is very far from the area the costume is from. It’s almost like in another
country. I know this. Should I say something? I say something.
-Do you mean Svärdsjö?

Confrontation? Agitation.
-Well YOU tell me!

-Well I’m from that area, I wear the same costume myself. My costume has been passed
down and I’m the 6th generation wearing it. Therefore I wondered…

Ze puts on a weird look upon zes face. I know ze thinks it’s strange. I always have to
defend my background.
-Well then you should come and dance folk dances with us!

Then ze disappears in a whirling dance around the midsummer pole among the other
people claiming true Swedishness.
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I leave. I have a funny feeling in my stomach. I tell my friends and they laugh about the
ignorance of the Swedish geography. I laugh too but the feeling is still there.

I keep thinking of this moment. It’s something illusive about it.

Midsummer is among holidays my favorite one. It’s said it’s the time of the year when magic is at it’s strongest. It’s when the nature is fertile and green and the nights are bright
and long. It’s a time to be happy and feel young at heart.

I know all the songs. Sometimes I sing them to myself. Most often I think of my grandmother.

This Midsummer I’m not at home. I’m on the other side of the Atlantic Ocean together
with some friends, new and old ones. We went to Battery Park since we’ve heard about the
celebrations and I, who have not been home for a while, crave for the traditional raw marinated salmon we always eat at holidays.

The celebrations are a great spectacle and it’s quite overwhelming but fun at the same
time. Thousands of people having picnics, lots of people are dressed in white with flowers
in their hair. The polices are just watching the thousands of people drinking alcohol in the
park, which normally is illegal here in NYC but today no one seems to care. Not as long as
the celebrations are taking place.

I am Swedish. I feel Swedish. I have no other culture than the Swedish culture and I think
my parents have had some impact on me, and my way of relating to the world. Yet I have
my very own experiences. Experiences they never will have.
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I don’t look Swedish. Someone has decided that Swedish people are blond, tall and blue
eyed. And some other ones have decided it’s for the best to keep that image. It’s an image.
I’m not part of that image.

I don’t know who benefits from keeping this image. It can’t be the Swedish people. I’m
Swedish and I’m not benefitting. Or maybe it’s the other Swedish people who have decided it, the Swedes that think I am the other.

Image imagination. This is an image of imagination. This is an imagined image, a norm to
live up to, a utopian fantasy of appearance.

But please be honest, what was your impression when you saw the picture? Where you
also thinking of the blond people up in the north? Maybe we all do.

I know I’m using presumptions to question. I have presumptions too and I question them.

Generalization might make the world a bit easier to deal with in everyday life, it makes it
quicker for us to make decisions and solve every day tasks. Sometimes this happens on the
costs of making fair decisions.

Nothing might be fair and justice might be just another utopia. Equality might never be
met. Maybe that’s just the way it works. We keep images of structures to keep the structures. It becomes a purpose in it self. I can give an example to explain:
Some years ago I took a class on sewing since I wanted to improve my skills. I was in the
middle of my work when the teacher came by and said “make sure to make it right because
undoing that is a work for negroes”. I looked at ze and ze looked back. “Oh it’s just an ex21

pression!” ze said and laughed. “I don’t think it’s funny”, I said and then I never went back
there again even though I already paid for a whole semester.

Words are not neutral when they are put in sentences. Words on their own are also charged with meaning. Gayatri Spivak says its fun with dirty words as you can take them and
reclaim them. I think ze is right.

I think it is dangerous using words without looking at how they might be interpreted. We
can’t control other people’s reactions but we can control what we put out into the world.

My teacher claimed zes words were just an expression, that the words did not have a meaning. I think it’s very clear that they have a meaning. Ze was saying that undoing my
sewing was a work for people with darker skin tones, who ze thinks are suited to take care
of white peoples mess. Because that’s the way the world has been structured for a while.
So by saying that ze claims ze did not mean anything bad but was just using a consoled expression. But still, words have meaning and zes meaning is not mine. I’m not going to buy
zes way of looking upon the world or accept zes way of use of language.

Through the past we experience the present to imagine our futures. In gratitude of all the
people who has taken strides before, I want to keep on to believe.

Imagination is a tool. Visualization can be powerful. I know cause wise people showed me.
Some people know how to listen and how to speak with heart and mind.

Are we drifting away from the image? What is the image? What do we see? What do you
see? What do you choose to see and why?
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If imagination can be used to maintain structures, couldn’t it also be used for destroying
those structures? What about starting to use imagination for other purposes, maybe to visualize utopia. It will still be utopia but isn’t a better world to prefer to fantasize about
than imagining something that has been a reality for forever.

In the piece Image Imagination I wanted to play with representation and the picture of
Sweden and Swedishness. I wanted to explore how images are used and how imaginations
and fantasies might work.

For printing color images the colors has to be separated. It’s like breaking up the image into parts to be able to put it together again, to be able to see it as a whole. To deconstruct
and then construct again.

In earlier works I have played with the crossing of the boarders between parts of the
mind, with the parts that make up memories, with the diﬃculties in knowing what a memory actually is. This piece relates to that but is maybe more about collective memories
and structures than personal. Or maybe it is a dialogue between personal and collective. I
have a great fascination of human behavior, of how power structures in society relates to
identity questions and how those makes us relate to each other on personal levels as in collective groups. I’m not claiming any truths but want to highlight a view. I don’t want sameness, I call out for equality. I apologize if anyone feel uncomfortable by these questions
and if so, I ask you to think of what makes you feel uncomfortable. Power structures are
uncomfortable to talk about and I feel uncomfortable by the fact that we still are suﬀering
from un-equality. I feel very uncomfortable by just knowing it and that is nothing to what
I feel every time I experience it.
Sincerely,
Anna Sandgren

Artikeln är tidigare publicerad i Ful Art Magazine nr 01/02 2010
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Bredängssöm
Karin Sterner
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Historik:
I förorten Bredäng utanför Stockholm hittades år 2012 ett sömnadssätt som numera kallas
"Bredängssöm". Den första fyndplatsen är troligen i ett hus byggt 1969, där M.E. Lindén
bodde vid tiden för fyndet.

Benämning:
Enkel tygkasse i oblekt bomull, rikt broderad
Beskrivning:
Sömmen består av olika stygn, där de mest förekommande är s.k. översydda förstygn i två
eller flera färger. Översydda förstygn är en rad med förstygn som sedan binds samman med
ytterligare en tråd, utmärkande på Bredängssömmen är att detta oftast görs i avvikande
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färg och ibland flera gånger. Dessa stygn blandas med utspridda korsstygn, applikationer,
förstygn och stjälkstygn.
Sömmen har hittats på bruksföremål som påsar, börser och huvudbonader. Föremålen är
märkta "Kapten utan skuta" och hänvisar troligen till M. E. Lindén f 1975. Sömmen är i sin
teknik enkel men mönsterbilderna är desto mer avancerade och utvecklade.
Den i broderi oskolade M. E. Lindén har utvecklat sömmen med olika typer och tjocklekar av garn som ger ett karaktäristiskt utseende. Lekfullhet och något slags maniskt utövande kan anas mellan formerna och ytorna som tycks växa fram under arbetets gång. Abstrakta mönster blandas med figurativa former och klassiska symboler. Färgskalan är mycket varierad och ett broderi innehåller ofta uppemot 30 olika färger och garner.
Ursprung:
Sprunget ur behovet att följa nålens rytm upp och ner, se rörelsen och uppleva tyget och
tråden. Men hur, om stygnkunskapen inte är på plats? Jo, bara upp och ner, själva grunden,
som att gå, först ett steg, sedan ännu ett.
Punkterandet av ytan och trådens spår. Ytan märkt av tiden, görandet, stegen, stygnen.
Vad är det för söm, jag har inte sett den förut, du har kommit på den själv! En egen söm,
en från vår ort, vår bygd, hembygd hemsydd. Du kom på den själv samtidigt som någon annan gjorde det samma, i en annan del av världen, i en annan tid.
jag lindar trådar runt varandra, som rep i olika färger
lite som att lägga ett collage av trådar, slänga på en färg efter en annan
mer som att binda tråd än att sy
det är en rak sträcka med massor av trådar. lager
en förlåtande söm.
i stunden, fokuserad, det var väl tyvärr därför jag började
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Halm, feminism och motstånd
- en förberedelse av att göra upp med H´s nationalistiska förflutna
Frida Hållander och Mia Lindgren

Workshopen Konsthandverk, omsorg och institutionella skav pågick i två dagar i Galleri Two
Little Birds, Göteborg i oktober 2014. Första dagen var Den Nya Kvinnogruppen inbjuden
för att hålla en feministisk workshop om Öxabäcks första damlag i fotboll. Andra dag började med en diskussion mellan Charlotta Eidenskog och Frida Hållander om konsthantverk och dess relationer till institutionella ramverk. Efter lunch hölls en slöjdworkshop
med 15 närvarande deltagare, Mia Lindgren, hemslöjdskonsulent och Frida Hållander, doktorand och initiativtagare till workshopen.
En mailkonversation mellan Frida Hållander och Mia Lindgren inför workshopen på Galleri Two Little Birds:
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F: Hej Mia, så här tänkte jag att textintroduktionen till workshopen skulle kunna se ut.
Titta över den snabbt och se om du tycker det verkar ok. / frida
Workhopen på Galleri Two Little Birds, Göteborg 2-3 oktober 2014
I höstens val fick Sverigedemokraterna 12.86 procent av rösterna med ett ”principprogram” som omfamnar ett kulturarvsbegrepp där ”värnandet av nationens
historiska arv och kulturella särart” skall vara ”djupt förankrat i den svenska kulturen”. Partiet med 12,86 procent av rösterna är också ett parti som bygger på bland
annat rasistiskt, xenofobiskt, homofobiskt och främlingsfientligt tankegods.
d:et i konsthandverk hittar Frida Hållander, doktorand genom konsthantverk på
Konstfack, i en skrift från 1877. I skriften hittar Hållander inte bara d:et som nu
har fallit bort utan också ett betänkande om hur konsthantverk, slöjd och konstindustri förhöll sig till de då samtida nationella institutionerna och ramverken. Historien bekräftar och reproducerar handens domän. Utövare av hantverk är förankrade till en viss plats och en viss historia. En del av ”oss” är gjorda närvarande och
ges formulerat utrymme inom institutioner. Andra ges inte samma närvaro.
Vi bjuder in till en workshop där vi ställer frågor om hur ”vi” som utövare inom
hantverkets domän förhåller oss till kulturarvsbegreppet och historian samt till de
olika ramverk och institutioner som idag är uppsatta. Workshopen kommer att
samla olika görare, hantverkare och aktivister där vi tillsammans praktiskt ska arbeta och diskutera kring hantverk som processer för motståndskraft mot inneboende strukturer och diskrimineringar. Där hantverk kan vara metoden för kraftfulla interventioner. Workshopen vill på så sätt genom görandet undersöka hantverkets politik men också dess politiska potential.
Vi har bjudit in ett urval av dagens radikala reformivrare och agitatorer till galleri
Two Little Birds utställningsrum i Göteborg. Medverkande är bland annat Den
Nya Kvinnogruppen (DNK) feministiska konsthantverk, hemslöjdskonsulenten
Mia Lindgren som tillsammans med Hållander håller en slöjdworkshop som tar
avstamp i Lilli Zickermans hatade broderi samt verk som ”La Cueca Sola” och
uppmärksammar glasindustrins inbinderskor till Sveriges första damlandslag
Öxabäcks IF, 1966.
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M: Hej, jag tycker att det ser bra ut! Det här som hände i söndags (val 2014 där SD fick
12.86 procent, reds anm.) känns som ett kollektivt uppvaknande så denna workshop känns
högst relevant! Projektet som jag ska göra på organising discourse-kursen, vilket jag nämnde lite snabbt när vi sågs, bestämde jag i måndags förmiddag ska bli ett zine med hemslöjd
och nationalism som tema. Så jag vill gärna prata om hur det sett ut och hur det ser ut och
hur det skulle kunna se ut beroende på vilken väg vårt samhälle tar. Det låter ju inte klokt
om vi skulle göra en återuppståndelse av sena 1800-talsnationalismen men det är ju faktiskt möjligt att det skulle kunna hända. Men SD kan ju inte tillåtas tassa in och ta kulturarvet i besittning eller ideologiskt formulera vad det borde vara.
Lilli hatade virkning, kom ihåg att ändra i texten där det står broderi nu, och det är väl inte
en så dum utgångspunkt på fredagens eftermiddag eftersom jag tror att hon gjorde det av
nationalistisk orsak, att virkning inte hade någon historisk förankring i Sverige. Kanske
skulle vi kunna prata om av vilka orsaker det är ok att hata en hantverksteknik? För det
gör vi ju lite till kvinns, men när det har nationalistiska orsaker så är det lätt att kritisera
hatet. Det skulle också kunna vara ovilja till en teknik, även om det inte är hat, som ex.
tekniker som en känner sig obekväm att jobba i pga klass, genus, okunskap osv. Ok, detta
är kanske lite långsökt men jag känner mig inte jättebekväm med att jobba i halm som jag
inte har så mycket kunskap i = därför ska vi jobba i halm, för att öka vår bekvämlighet i förhållandet till halm och därmed bli mer inkluderande även till denna teknik. Hänger du
med? Jag försöker komma på en logisk koppling mellan Lilli och halmen…
Vi kan börja diskussionen med att påstå att Hemslöjden inte gjort upp med sitt nationalistiska förflutna, men att uppbyggnaden av hembygdskänslan hade att göra med att Sverige
höll på att utarmas på människor som flyttade till Amerika.
Hälsar Mia på Vävmässa i Umeå, ett textildamernas paradis!

F: Kul Mia att du är med! Och ja jag hänger med, tekniker blir förkroppsligade, på så sätt
blir ju även tekniken en del av kroppen. Vi tar vid där. Kul det låter med textilmässa i
Umeå! Jag kommer ändra till att Lilli hatade broderi - viktigt! Låter även super med din
kommande zine om hemslöjd och nationalism.
Jag reser till Belgrad i slutet på nästa vecka. Men jag kommer försöka skriva ut bilder och
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citat nu på måndag - tisdag.
Så om du vill ha något utskrivet skicka till mig under helgen.
Jo Mia, halmflätning verkar
vara kvinnors hantverk inom
glasindustrin 1800 tal. Jag
har fina bilder från Limmareds glasbruk som jag tänkte
att vi kunde utgå ifrån.

M: Hej, jag trodde jag skulle
hinna till biblioteket här i
Umeå men de håller på att
flytta till ny plats så jag har
inte så många citat, men här är två som precis kom upp på en föreläsning jag är på. Tänker
att de passar. Jag har också hittat en bild på det broderade kvinnomärket, ska kolla upp
bok och sida och återkommer om någon timme. Du kanske kan scanna in den i biblioteket
isf ?
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M: På sid 74 i boken Den vackra nyttan: om hemslöjd i Sverige
finns en bild på kvinnomärket. Louise Waldén var redaktör för Vi
mänskor på 70-talet och de hade flera temanummer om kvinnokultur, och i ett av de numren publicerade de detta märke som
väckte väldigt mycket uppmärksamhet. Waldén har sagt att hälften av de som hörde av sig till redaktionen var glada för att bilden
bekräftade att en kunde vara en broderande feminist, och den
andra hälften var upprörda och tyckte att det motverkade den feministiska kampen.

F: Hej Mia, nu är jag tillbaka från Belgrad. Intressant stad, under min vistelse var det Belgrade Pride Parade 2014 och jag har aldrig sett så många beväpnade män. Hela centrala Belgrad var helt avspärrad på grund av oro över homofobiska attacker. Poliser i kravallutrustning blockerade centrala Belgrad med barrikader och pansarfordon, och var i beredskap i
fall upplopp skulle bryta ut. Tur nog verkade allt lugnt. Vi kunde bara tänka oss vilket motstånd det finns för Pride i forna Jugoslavien. Men det är bra att polisen bevakar så att paraden kan genomföras. Jag träﬀade även filosofen Jelena Vesić i Belgrad, hon menade att motståndet mot Pride men också den feministiska rörelsen är sammankopplat med motståndet mot kapitalismens väst. Det
känns ju som att
den feministiska
rörelsen i Sverige
får mer stöd från
den vänstra sidan
än högers nyliberala och kapitalistiska sida...
Jo, inför workshopen behöver vi införskaﬀa halm.
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Alternativ 1, har du någon bonde eller liknande nära dig? samt kommer du åka bil?
Alternativ 2, jag kollade med Charlotta E och hon skulle eventuellt kunna fixa halm nu på
måndag, om hon visste var hon skulle åka någonstans i Göteborg, har du något tips?
Jag springer förbi biblioteket nu och försöker och försöker få tag i den Den vackra nyttan.
hörs! /F

F: nu har jag lånat boken! vi kan ha den under workshopen!

M: Hej, maila till halmens hus i Bengtsfors och hör om de kan skicka halm. Jag kan ev. ha
på jobbet men jag kommer inte vara där förrän på måndag så vet inte förrän då.

M: Toppen med boken!

F: Jag träﬀade Oliva Plender, doktorand, och hon har jobbat med suﬀragettrörelsen i England. En av huvudpersonerna, Sylvia Pankhurst som också var en klassiskt skolad
målare, har skildrat genom målningar kvinnors arbetssituation i industrierna. Hon menade att ”Om arbetaren var
slav i industrialismens produktion så var kvinnorna slavens
slav”. Plender kopplar också suﬀragettrörelsen med Arts
and Crafts vilket får mig att fundera lite kring relationen
mellan den svenska hemslöjdsrörelsen och rösträttsrörelsen. Exempelvis om vi tar glasindustrin inbinderskor, dessa kvinnors hantverk finns varken beskrivet eller representerat. Vi kan endast gissa hur deras arbetsvillkor såg ut.

F: jag hittade boken Kvinnokraft av Hilda Sachs vari Lilli
Zickerman är porträtterad. Även i tidningen Rösträtt för
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kvinnor beskrivs hemslöjd som en av flera rörelser som jobbade för kvinnofrågor.

M: Handarbetets Vänner som startade 1874 är också intressant. De möjliggjorde för ogifta
fröknar att få arbete, dock för lite pengar, men ändå med en viss frihet. I år fyller HV 140
år och till jubileumsutställningen visar de en fana som var broderad på HV 1911 till International Woman Suﬀrage Alliance. Det knyter ihop HV, som i och för sig stod mer för
konstslöjd än hemslöjd, med suﬀragettrörelsen i England.

F: Ja! Kan vi ta med den på något sätt? Workshopen kan behandla de två spåren som verkat gått parallellt under 1800-talet och början av 1900-talet. Det tycks som om vissa saker
skapar framtid och det behövs verkligen flera motståndspraktiker samtidigt, men man vet
inte vilka som får betydelse i framtiden. Exempelvis visste inte Öxabäck att de skulle leda
till att alla kvinnor skulle kunna spela fotboll. Jag fick spela fotboll i Dalstorps IF på 80talet.
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F: Jo, Bengtsfors har halm! 10 knippen beställda.

M: Perfekt, jag tar med en balkonglåda att blötlägga den i. Vi ses i Göteborg!
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esselde undrar: Hur kan hemslöjdsrörelsen göra
upp med sitt nationalistiska arv?
Jag tror att ett av de snabbaste och eﬀektivaste verktyget i att ta sig an den här stora frågan är att helt enkelt se till representation - hur ser Sverige ut idag och speglas det inom
rörelsen? Hemslöjd är en global rörelse och har alltid funnits i alla kulturer över hela världen och idag lever dessa kulturer sida vid sida på samma ort, i samma samhälle. Då gäller
det att inom de organisationer och arrangemang som finns inom rörelsen aktivt våga
inkludera de nya människor och kulturella uttryck som finns här idag, oavsett social status,
etnicitet, bostadsort etc.
Hemslöjdsrörelsen har också en otroligt stark koppling till historien genom oändliga, oräkneliga och fantastiska traditioner som det är viktigt att vi känner till, men det är samtidigt
viktigt att våga lyfta och diskutera de historiska händelser, företeelser, tendenser och ideologier som varit mer problematiska. Vi måste våga ta i och diskutera allt vad rörelsen sagt,
skrivit och företagit sig historiskt, både under 1800-talet men också under 1930- och 40talen, för att nämna några exempel.
Isak Bergström
Folkmusiker mot främlingsfientlighet
Som jag ser det behövs nog en kombination av en invärldsanalys och en omvärldsanalys.
Dessa skulle bland annat kunna utgöras av ett arbete med den egna historieskrivningen
och med breddad rekrytering till såväl tjänster som utbildningar. Det finns nu flera avhandlingar och andra texter skrivna om Hemslöjdens historia ur olika perspektiv och med
fokus på olika delar av rörelsens arbete. Att arbeta aktivt med att ta in kunskapen som
förmedlas i dessa texter kan bidra till att bryta upp mainstreamhistorien, synliggöra det
osynliggjorda och skapa en mer komplex och mångröstad berättelse om rörelsens historia
och sätta fokus på dess gemensamma begränsande estetiska normer. Även om Hemslöjden
idag utåt signalerar en stark medvetenhet om sitt nationalromantiska och nationalistiska
arv, så har den byråkratiska logiken som ordnar geografin Sverige och hemslöjdsestetiken
fortfarande eﬀekter på verksamheten idag.
Charlotte Hyltén-Cavallius
Fil Dr i etnologi och forskningsledare vid Mångkulturellt centrum.
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Medverkande
Anna Sandgren
Anna Sandgren is a Swedish, Sri Lankan born, artist today based in Stockholm. Anna earned a MFA from the Malmö Art Academy in 2008 and has since then had a number of
shows around Sweden including participation in the The Göteborg International Biennale
For Contemporary Art. In 2010/2011 she was one of the artist participating in the Whitney Museum Independent Study Program in New York.
www.annasandgren.se

Charlotte Hyltén-Cavallius
Charlotte Hyltén-Cavallius är fil dr i etnologi och forskningsledare vid Mångkulturellt
centrum.
charlotte.hylten-cavallius@mkcenter.se

Folkmusiker mot främlingsfientlighet
Folkmusiker mot främlingsfientlighet är ett rörligt nätverk som skapas av spelmän, folkdansare, arrangörer, hembygdsvurmare, lyssnare, slöjdare, forskare och folkdräktsbärare
som samlats i en gemensam vilja: Vi vill inte att folkkultur fastnar under ett nationalistiskt
paraply, där alla utövare och älskare av svensk folkkultur blir ofrivilligt utnämnda till supportrar av en nationalistisk och främlingsfientlig kultursyn. Vi vill att kultur som lyfts fram
ska visa på bredd. Vi vill att folkkultur ska vara det det är – kultur av folk.
www.folkmf.se

Förenande Progressivt Hantverk
FPH uppstod 2012 i Malmö. Ett behov av att ses och handarbeta har blivit två och ett
halvt år av handarbetsträﬀar. Oaser där det finns rum att handarbeta och diskutera och en
solidarisk och feministisk drivkraft att dela olika kunskaper för att skapa ett kollektivt
kunskapskapital för alla. Ibland sysslar vi med egna projekt, men mycket är tillsammans.
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Vi har genomfört flera små, stora, roliga och viktiga
projekt som är mer än resultat. Lika viktigt är vägen, att göra saker i grupp där alla är välkomna oavsett erfarenheter. Därför heter vi Förenande Progressivt Hantverk. Genom
hantverket siktar vi tillsammans mot en bättre värld.
https://www.facebook.com/forenandeprogressivthantverk

Frida Hållander
Frida Hållander är för närvarande doktorand i konsthantverk. Avhandlingsprojektet med
arbetsnamnet Vems hand är det som gör? - Om konsthantverk , gränser och motstånd, på Konstfack i samarbete med Konstnärlig forskarskola samt Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Syftet med avhandlingen är att göra konstnärlig forskning, genom konsthantverk, och samtidigt ställa frågan Vems hand är det som gör? Frågan behandlar konsthantverk och dess relationer till institutionella ramverk och som "nation" skapande företeelse.
www.fridahallander.se

Karin Sterner
Karin Sterner som har sin bakgrund inom mode, jobbar nu i en utvidgad praktik, hackar
systemet, gör konst, hantverk och konstnärlig forskning om görande. Hon är också projektledare i LoopKoop där hon tillsammans med ideella organisationer försöker förvandla textilt avfall till guld.
frokensterner@gmail.com

Mia Lindgren
Mia Lindgren är redaktör och initiativtagare till esselde, jobbar till vardags som hemslöjdskonsulent i Västra Götaland och är med och driver hantverksportalen Kravallslöjd.se.
Under 2014 har hon gått kursen Organising discourse på Konstfack där zinet esselde blivit
till.
mia@mialindgren.se
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esselde #1 är utgiven januari 2015 och finns tillgänglig
via iBooks eller som pdf på hemsidan.
Omslag:
Modell: Veronica Olofsson
Fotograf: Mia Lindgren

Nästa nummer kommer att ha tema: Dö ut.
Vill du delta med slöjd, text eller serie? Maila mig.

Hemsida:
www.esselde.se
Kontakt:
Mia Lindgren, mia@mialindgren.se
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