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Hampa	  i	  det	  svenska	  textilarvet	  
	  

En	  studie	  i	  hur	  historia	  om	  textilföremål	  arrangeras	  

i	  mellanrummet	  mellan	  natur	  och	  kultur	  
	  

	  

  



 2 

ABSTRACT	  

	  

This	  essay	  is	  about	  the	  Swedish	  textile	  heritage	  but	  also	  with	  an	  analysis	  of	  

handmade	  hemp	  textiles	  from	  Transylvania.	  Plant	  fibers	  such	  as	  hemp	  and	  flax	  

grown	  in	  a	  soil	  nature	  that	  existed	  around	  the	  subsistence	  farm.	  The	  knowledge	  of	  

the	  earth	  nature	  combined	  with	  textiles	  has	  not	  been	  specifically	  studied	  in	  the	  

research	  from	  the	  last	  century.	  By	  examining	  simple	  folk	  textiles	  of	  hemp	  shows	  

how	  the	  textiles	  also	  are	  an	  universal	  field.	  The	  focus	  is	  on	  the	  raw	  material	  which	  

is	  a	  transformation	  between	  nature	  and	  culture.	  

	  

With	  a	  phenomenological	  approach,	  the	  study	  will	  describe	  how	  the	  textile	  heritage	  

announcement	  molds	  a	  territory	  in	  the	  interpretation	  of	  "our"	  Swedish	  plantfibres	  

for	  textiles	  uses.	  In	  this	  territory	  there	  are	  both	  natural	  science	  and	  cultural	  studies	  

from	  the	  1600-‐	  to	  the	  2000-‐centuries.	  The	  study	  goes	  on	  comparative	  elements	  

with	  regions	  in	  Sweden,	  England	  and	  France.	  The	  focus	  is	  also	  on	  the	  actors	  and	  

voices	  from	  the	  past	  and	  present	  who	  shaped	  the	  Swedish	  textile	  heritage.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

Bild 1. Försättsblad 
Hampa odlad för textiländamål i en 
transsylvansk (Rumänien) trädgård.  
 
©	  Git	  Skoglund	  
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1.	  INLEDNING	  
Att	  få	  se	  och	  uppleva	  folkliga	  brukstextilier	  i	  sin	  ursprungliga	  brukarmiljö	  hör	  inte	  till	  

vanligheten	  men	  är	  fullt	  möjligt	  i	  Transsylvanien,	  en	  provins	  i	  Rumänien.	  Där	  finns	  det	  

kvinnor	  som	  än	  idag	  tillbringar	  sin	  tid	  med	  textiltillverkning	  i	  hemmet.	  De	  spinner	  garn,	  

väver	  och	  broderar.	  I	  det	  gröna	  bergsområdet	  som	  gränsar	  till	  Ungern	  och	  Ukraina	  finns	  

det	  bevarat	  en	  ålderdomlig	  textiltradition.	  Anledningen	  till	  att	  jag	  besökte	  landet	  första	  

gången	  år	  2010	  var	  för	  att	  besöka	  en	  textilfabrik	  som	  tillverkar	  moderna	  textilier	  av	  

växten	  hampa.	  Den	  textila	  användningen	  av	  växten	  har	  en	  lång	  tradition	  i	  landet.	  Jag	  

trodde	  inte	  mina	  ögon	  när	  jag	  fick	  se	  den	  rikedom	  av	  äldre	  folkliga	  hamptextilier	  som	  

fanns	  kvar	  på	  landsbygden.	  Kvinnorna	  som	  jag	  mötte	  runt	  textilierna	  sålde	  både	  

nytillverkat	  och	  äldre	  textilier	  som	  gått	  i	  arv	  från	  mor-‐	  och	  farföräldrar.	  Jag	  beslöt	  att	  först	  

och	  främst	  inhandla	  några	  av	  de	  äldre	  exemplaren	  av	  handdukar,	  bordsdukar	  och	  

bäddtextilier.	  Brukstextilierna	  liknar	  våra	  enkla	  textilier	  som	  numera	  endast	  kan	  ses	  på	  

kulturhistoriska	  museer	  i	  Sverige.	  Nu	  kunde	  jag	  undersöka	  föremålen	  ordentligt,	  känna	  

med	  händerna,	  lyfta	  upp	  textilen	  och	  skaka	  den,	  ja	  allt	  sådant	  som	  inte	  låter	  sig	  göras	  med	  

arkiverade	  textilier	  på	  museum.	  Framför	  allt	  kunde	  jag	  ställa	  frågor	  till	  de	  personer	  som	  

jag	  mötte.	  Genom	  den	  fysiska	  kontakten	  med	  hamptextilierna	  i	  en	  nära	  och	  naturlig	  miljö	  

så	  befann	  jag	  mig	  både	  i	  det	  samtida	  rummet	  och	  i	  det	  förgångna.	  Förhållandet	  mellan	  

föremålet	  och	  människorna	  fick	  plötsligt	  ytterligare	  en	  dimension.	  	  

	  

	  
	  

Bild	  2.	  
Folklig	  brukstextil	  av	  hampa.	  
Tillverkade	  i	  Transsylvanien	  
(Rumänien)	  
	  
©	  Git	  Skoglund	  
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Till	  skillnad	  från	  mina	  tidigare	  undersökningar	  av	  hamptextilier	  i	  arkiv	  och	  i	  

laboratorium,	  så	  kom	  nu	  istället	  bruksföremålet	  och	  relationen	  mellan	  tinget	  och	  

människan	  i	  främsta	  rummet.	  Det	  var	  relationen	  som	  blev	  meningsbärande	  vid	  mötet	  och	  

det	  var	  något	  helt	  annat	  än	  det	  jag	  upplevt	  i	  uppteckningar	  och	  litteratur.	  Samtidigt	  kom	  

jag	  lite	  närmare	  den	  tysta	  kunskapen	  som	  finns	  i	  textilgörandet,	  det	  som	  traderats	  genom	  

generationer.	  Dessutom	  kom	  jag	  lite	  närmare	  svaret	  kring	  den	  frågeställning	  som	  jag	  

arbetat	  med	  de	  senaste	  åren,	  nämligen	  att	  hitta	  en	  vetenskaplig	  metod	  som	  kan	  särskilja	  

textilier	  av	  hampa	  och	  lin	  eftersom	  folkliga	  textilier	  av	  dessa	  växter	  är	  oerhört	  lika.	  Den	  

tysta	  handakunskapen,	  eller	  den	  levda	  kunskapen	  är	  i	  mångt	  och	  mycket	  självklar	  för	  den	  

som	  är	  insatt	  i	  textilgörandet,	  men	  inte	  för	  den	  som	  endast	  studerar	  i	  litteraturen,	  eller	  

utför	  observationer	  av	  olika	  slag.	  Att	  väva	  en	  textil	  är	  lärorikt,	  alla	  de	  komplicerade	  

moment	  som	  det	  innebär	  att	  forma	  en	  väv	  bidrar	  med	  ett	  nytt	  förhållande	  till	  ting	  i	  

allmänhet,	  kanske	  främst	  om	  förståelsen	  för	  hur	  tingen	  värderas	  och	  vilken	  betydenhet	  

tinget	  får.	  En	  liknande	  värdegrund	  finns	  vid	  odling	  av	  växter,	  värdet	  på	  det	  som	  odlas	  för	  

hand	  är	  konkret	  och	  utgår	  från	  människans	  egen	  erfarenhet.	  I	  relationen	  mellan	  tinget	  

och	  människan	  finns	  förstås	  även	  jag	  som	  betraktare	  och	  kännare	  av	  hamptextilier.	  Så	  

startade	  mina	  funderingar	  som	  innehöll	  ett	  både	  praktiskt	  och	  akademiskt	  perspektiv.	  

Allt	  sedan	  jag	  började	  studera	  textilvetenskap	  i	  mitten	  på	  1990-‐talet	  har	  jag	  sökt	  kunskap	  

om	  kulturväxten	  hampa.	  Jag	  har	  handvävt	  textilier	  av	  materialet,	  studerat	  litteratur	  och	  

folklivsuppteckningar,	  producerat	  kulturutställningar	  med	  research	  i	  arkiv	  och	  besökt	  

jordbrukare	  som	  odlar	  den	  moderna	  hampsorten.	  Idag	  kallas	  den	  moderna	  hampan	  för	  

industrihampa	  eftersom	  växten	  inte	  är	  tillåten	  enligt	  lag	  att	  odlas	  på	  var	  mans	  gård	  

längre,	  utan	  endast	  till	  industriellt	  bruk.	  Parallellt	  har	  jag	  studerat	  äldre	  hamptextilier,	  det	  

finns	  några	  få	  exemplar	  arkiverade	  på	  länsmuseerna	  i	  Jämtland	  och	  Västerbotten.	  Jag	  har	  

även	  undersökt	  industriellt	  tillverkade	  hamptextilier	  i	  Europa	  och	  i	  Kina,	  som	  är	  den	  

största	  industrileverantören	  av	  hamptextilier	  för	  export	  till	  USA	  och	  Europa	  (Skoglund	  

2011).	  Studieresornas	  syfte	  var	  att	  skaffa	  kunskap	  kring	  en	  historisk	  kulturväxt	  som	  

under	  2000-‐talet	  fått	  förnyad	  funktion	  inom	  industrin.	  	  

	  

Svårigheten	  att	  särskilja	  hamp-‐	  och	  lintextilier	  har	  länge	  varit	  ett	  problemområde	  som	  

inneburit	  att	  många	  historiska	  fynd	  av	  växtfibertextilier	  hänförs	  till	  linet,	  utan	  närmare	  

analyser.	  Jag	  tog	  mig	  därför	  tillslut	  in	  på	  den	  naturvetenskapliga	  forskningen.	  På	  Växt-‐	  och	  

Miljöinstitutionen	  vid	  Göteborgs	  Universitet	  studerade	  jag	  molekylärbiologi	  och	  
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DNA-‐teknik.	  Senare	  även	  metoder	  inom	  fysik,	  främst	  mikroskopteknik.	  Den	  metod	  som	  

visade	  sig	  vara	  den	  lämpligaste	  och	  som	  kan	  identifiera	  hampa	  eller	  lin	  är	  genom	  

undersökning	  av	  textilfibrerna	  i	  polarisations	  ljusmikroskop	  (PLM)	  som	  visar	  

färgskiftningar	  på	  växtfibrernas	  inneboende	  snoddvridning	  (Skoglund	  2012).	  

	  

1.2	  Studiens	  fokus	  	  
Det	  är	  svårt	  att	  studera	  spånadsmaterial	  eftersom	  det	  tillhör	  naturen	  och	  får	  på	  så	  sätt	  

många	  olika	  områden	  som	  måste	  studeras	  för	  att	  nå	  förståelse.	  Förutom	  själva	  

slutprodukten	  som	  är	  den	  färdiga	  varan	  handlar	  det	  bland	  annat	  om	  odling,	  natur,	  

geografi,	  ekonomi,	  statsskick	  etc.	  En	  lucka	  som	  har	  funnits	  inom	  textilarvet	  är	  naturen	  och	  

odlingen	  av	  spånadsväxterna.	  I	  den	  naturvetenskapliga	  forskningen	  är	  naturen	  

utgångspunkten	  och	  där	  är	  hampan	  en	  kulturväxt	  bland	  alla	  andra.	  Läran	  om	  naturen	  

innebär	  ett	  annat	  sätt	  att	  se	  på	  kulturväxter,	  där	  finns	  inte	  i	  lika	  hög	  grad	  värdeladdade	  

föreställningar	  om	  vad	  hampa	  är.	  Inom	  de	  naturvetenskapliga	  områdena	  biologi,	  fysik,	  

kemi	  och	  ekologi	  behandlas	  plantan	  som	  en	  av	  andra	  livsviktiga	  kulturväxter	  som	  brukats	  

av	  människor.	  När	  plantan	  väl	  har	  blivit	  ett	  ting	  värderas	  det	  istället	  utifrån	  betraktarens	  

kunskap,	  erfarenhet	  och	  värderingar.	  Det	  innebär	  att	  tingets	  värdering	  är	  föränderlig	  och	  

står	  i	  relation	  till	  sin	  samtid.	  Tinget	  betraktas	  därför	  ur	  ett	  kulturvetenskapligt	  perspektiv	  

lösryckt	  från	  sin	  natur.	  I	  kunskapsförmedling	  om	  tinget	  i	  sig	  blir	  därför	  ofta	  naturen	  och	  

odlingen	  osynlig.	  Spånadsväxtodling	  har	  försvunnit	  successivt	  från	  skilda	  kulturer	  och	  i	  

takt	  med	  det	  så	  har	  betraktarna	  också	  kommit	  längre	  bort	  från	  naturen.	  

	  

1.3	  Syfte	  och	  problemformulering	  
Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  hur	  en	  samling	  folkliga	  brukstextilier	  av	  

råmaterialet	  hampa	  medverkar	  till	  att	  lyfta	  fram	  relationer	  mellan	  ting	  och	  människor.	  

Relationerna	  rör	  sig	  genom	  tiden	  och	  är	  alla	  aktörer	  som	  finns	  kring	  framställningen	  av	  

ett	  material,	  från	  natur	  till	  människa,	  tillverkare	  och	  betraktare.	  Jag	  belyser	  en	  tidsperiod	  

från	  1600-‐tal	  till	  2000-‐tal	  med	  tyngdpunkt	  på	  den	  tid	  som	  brukstextilierna	  från	  

Transsylvanien	  speglar,	  mellan	  1700	  -‐	  1900-‐talet.	  Arenorna	  där	  relationerna	  finns	  är	  från	  

områden	  i	  Europa	  som	  behandlar	  odling	  av	  spånadsväxter,	  naturen,	  textilframställning	  

och	  den	  levda	  kunskapen	  från	  Transsylvanien.	  

	  

Jag	  vill	  undersöka	  vilka	  aktörer	  som	  verkat	  i	  en	  kunskapsförmedling	  om	  hamptextilier	  i	  
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Sverige,	  med	  ett	  komparativt	  perspektiv	  på	  lin.	  Relationerna	  mellan	  ting	  och	  människor	  

rör	  inte	  bara	  dem	  som	  tillverkat	  just	  dessa	  hamptextilier	  utan	  också	  människor	  och	  

aktörer	  från	  andra	  tider	  och	  platser	  som	  kan	  bidra	  med	  kunskap	  om	  hur	  textilarvet	  har	  

skapats.	  Det	  är	  aktörer	  som	  har	  dokumenterat	  textiltillverkning	  och	  som	  har	  spridit	  

kunskap	  om	  kultur,	  odling,	  tillverkning	  och	  textilföremål.	  Textilarv	  är	  ett	  område	  som	  är	  

inringat	  ur	  det	  vidare	  begreppet	  kulturarv.	  Textilarvet	  innehåller	  tyst	  kunskap	  som	  

exempelvis	  handens	  kunskap,	  mänskliga	  sinnesintryck,	  normer	  och	  varseblivning.	  

Eftersom	  materialet	  i	  sig	  har	  sitt	  ursprung	  i	  naturen	  finns	  också	  en	  resonans	  av	  natur	  som	  

jag	  vill	  undersöka	  med	  följande	  frågeställningar;	  

	  

• Inom	  textilarvet	  finns	  en	  skillnad	  mellan	  naturvetenskap	  och	  kulturvetenskap	  som	  

jag	  vill	  studera	  närmare.	  Där	  uppstår	  ett	  mellanrum	  som	  jag	  vill	  undersöka,	  hur	  ser	  

mellanrummet	  ut,	  och	  vilket	  är	  dess	  innehåll?	  Är	  det	  möjligt	  att	  finna	  en	  tidpunkt	  

när	  mellanrummet	  har	  uppkommit?	  Kan	  jag	  göra	  en	  sammansmältning	  av	  de	  

separerade	  delarna	  och	  tillföra	  ytterligare	  kunskap	  om	  folkliga	  och	  traditionella	  

brukstextilier?	  

• Vilka	  är	  aktörerna	  som	  har	  format	  idén	  om	  hamptextiliernas	  brukande	  och	  värde?	  

Vad	  är	  det	  som	  är	  hävdvunnet	  i	  textilarvets	  kunskapsförmedling,	  hur	  ser	  

värdegörandet	  ut?	  Vilka	  är	  aktörerna	  i	  det	  förgångna,	  och	  var	  finns	  aktörerna	  som	  

har	  medverkat	  till	  att	  skapa	  föreställningarna	  om	  en	  gammal	  kulturväxt?	  

• Slutligen	  kommer	  jag	  att	  försöka	  se	  vilka	  konsekvenser	  aktörernas	  

kunskapsförmedling	  har	  fått	  för	  det	  samtida	  textilarvet.	  

	  

2	  MATERIAL	  
Det	  empiriska	  materialet	  i	  studien	  kretsar	  kring	  utvalda	  brukstextilier	  av	  växten	  

hampa.	  Emperin	  är	  intervjuer	  med	  textilkunniga	  personer	  från	  Transsylvanien.	  En	  stor	  

del	  av	  materialet	  i	  studien	  är	  litteratur	  från	  1600-‐talet	  fram	  till	  idag	  från	  Sverige,	  England,	  

Frankrike,	  Rumänien	  och	  Amerika.	  Annan	  litteratur	  berör	  historiska	  områden	  inom	  

lantbruk,	  natur,	  kultur,	  folkliv	  och	  textil.	  Textilierna	  är	  tillverkade	  och	  införskaffade	  i	  

Transsylvanien	  under	  två	  resor	  2010	  och	  2011.	  Under	  resorna	  samtalade	  jag	  med	  

personer	  som	  tillverkade	  brukstextilier	  i	  hemmet,	  men	  som	  också	  sålde	  ärvda	  och	  

hemtillverkade	  textilier	  i	  byn	  där	  de	  bor.	  I	  norra	  delen	  av	  Transsylvanien,	  i	  kommunen	  

Maramures	  finns	  ett	  privat	  friluftsmuseum	  som	  drivs	  av	  en	  familj	  som	  visar	  besökare	  
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både	  hampodling	  och	  linodling,	  samt	  beredning	  och	  vävning	  av	  textilier.	  Det	  skall	  tilläggas	  

att	  människor	  i	  Transsylvanien	  har	  kännedom	  om	  både	  hamptextilier	  och	  lintextilier.	  

Studiens	  material	  har	  ett	  fokus	  på	  de	  två	  kända	  hampodlingsområdena	  i	  Europa	  som	  är	  

Transsylvanien	  och	  Jämtland.	  Mycket	  av	  analysen	  kommer	  därför	  att	  kretsa	  kring	  dessa	  

områden,	  men	  med	  kompletterande	  litteratur	  från	  andra	  länder	  och	  platser.	  

	  

2.1	  Teori	  och	  metod	  	  
Den	  metod	  som	  jag	  kommer	  att	  använda	  har	  en	  tvärvetenskaplig	  karaktär.	  Jag	  har	  tagit	  

fasta	  på	  etnologen	  Birgitta	  Svenssons	  inledande	  rader	  i	  antologin	  Föremål	  för	  forskningen	  

(Svensson	  2005).	  Hon	  menar	  att	  föremålsstudier	  har	  förskjutits	  från	  tillkomsthistoria	  och	  

hantverkskunnande	  till	  användningsområden,	  symbolvärden	  och	  kulturella	  sammanhang.	  

Men	  hon	  tycker	  framför	  allt	  att	  tvärvetenskapen	  kan	  tillföra	  kunskap	  om	  föremålen	  som	  

är	  långt	  större	  än	  de	  enskilda	  tingen	  i	  sig.	  Den	  fenomenologiska	  metoden	  kommer	  att	  

användas	  så	  att	  jag	  vill	  utgå	  från	  "tinget	  i	  sig".	  Genom	  att	  belysa	  relationerna	  mellan	  tinget	  

och	  människan	  befinner	  även	  jag	  mig	  i	  en	  relation	  till	  dessa	  ting.	  I	  rollen	  som	  kännare	  av	  

textilier	  och	  särskilt	  hamptextilier	  finns	  mina	  sinnesintryck	  och	  den	  personliga	  

erfarenheten	  av	  kulturväxten	  hampa.	  Det	  kommer	  att	  speglas	  i	  studien,	  men	  underbyggt	  

med	  litteratur	  och	  intervjumaterial.	  Fenomenologin	  tar	  fasta	  på	  objektet	  i	  sig,	  att	  på	  ett	  

enkelt	  och	  konkret	  sätt	  tolka	  de	  nya	  frågeställningarna	  som	  uppkommer	  i	  

undersökningen.	  Samtidigt	  ligger	  fokus	  på	  att	  jag	  och	  tidigare	  aktörer	  tolkar	  och	  har	  

tolkat	  objekten.	  Fenomenologin	  fokuserar	  på	  människorna	  och	  relationerna	  (Molander	  

2003:122).	  Metoden	  innebär	  att	  språkliggöra	  mänskliga	  erfarenheter,	  men	  de	  är	  inte	  bara	  

intellektuella	  och	  analytiska	  utan	  upplevs	  också	  via	  mänskliga	  sinnen	  (Palmsköld	  

2007:32).	  Det	  finns	  alltså	  en	  sinnevärld	  och	  en	  objektsvärld	  som	  fenomenologin	  rör	  sig	  

emellan.	  I	  förmedlingen	  av	  kulturelement	  inom	  textilarvet	  finns	  en	  värdegrund	  kopplat	  

till	  en	  historiebeskrivning.	  Den	  beskrivningen	  kommer	  jag	  att	  lyfta	  fram	  och	  särskåda.	  Det	  

förflutna	  avgränsas	  på	  så	  sätt	  i	  tid	  och	  rum	  och	  förutsätts	  innehålla	  eller	  utesluta	  historisk	  

särart.	  Beskrivelserna	  som	  framkommer	  speglar	  textilarvets	  kulturella	  dominans	  som	  kan	  

uppfattas	  av	  samtiden	  som	  att	  den	  bara	  råder,	  men	  för	  att	  synliggöra	  strukturerna	  bakom	  

använder	  jag	  begreppet	  textilarvsgörande.	  Relationen	  mellan	  ting	  och	  människa,	  som	  är	  

det	  centrala	  i	  studien,	  innehåller	  både	  nutid	  och	  förflutenhet.	  En	  växt	  som	  skördades	  lång	  

tid	  tillbaka	  befann	  sig	  i	  en	  annan	  tid.	  Men	  genom	  transformationen	  till	  en	  textil	  som	  sedan	  

bevarats	  och	  finns	  kvar	  idag	  så	  rör	  sig	  tinget	  i	  olika	  tider	  och	  olika	  rum.	  Fenomenologin	  
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undersöker	  berättelserna	  och	  försöker	  fånga	  de	  mänskliga	  livssammanhangen.	  I	  studien	  

kommer	  jag	  därför	  att	  fokusera	  på	  berättelserna	  från	  litteraturen	  om	  naturens	  betydelse	  

för	  att	  nå	  en	  kulturell	  förståelse	  av	  textilarvsgörandet.	  

	  

Begreppet	  kultur	  i	  studien	  använder	  jag	  i	  bemärkelsen	  av	  textiltradition.	  Jag	  kommer	  

därför	  att	  använda	  mig	  av	  begreppet	  tradition,	  i	  betydelsen	  av	  en	  direkt	  överföring	  av	  

kunskap	  från	  person	  till	  person,	  över	  generationer	  och	  tid,	  men	  även	  kollektivt	  från	  

aktörer	  till	  aktörer.	  Denna	  föränderliga	  traditionsprocess	  återfinns	  i	  alla	  kulturer	  och	  

traditioner	  men	  jag	  begränsar	  mig	  till	  begreppet	  textilarv.	  Jag	  finner	  en	  direkt	  

motsvarighet	  i	  etnologen	  Mats	  Nilssons	  beskrivning	  av	  tradition	  i	  antologin	  Brottningar	  

med	  begrepp	  (Nilsson	  1992:101-‐113)	  I	  min	  analys	  kommer	  jag	  att	  fokusera	  på	  Nilssons	  

diskussion	  av	  kommunikationen	  och	  dess	  medel	  som	  traditionen	  verkar	  inom,	  vilket	  

Nilsson	  menar	  är	  att	  tradition	  är	  en	  annan	  aspekt,	  en	  annan	  infallsvinkel	  på	  kultur.	  Det	  är	  

något	  som	  fanns	  i	  det	  "gamla"	  samhället,	  och	  som	  delvis	  "överlevt"	  till	  vår	  tid	  (Nilsson	  

1992:107).	  Han	  analyserar	  de	  detaljerade	  definitionerna	  av	  begrepp	  som	  exempelvis	  

kultur	  och	  beskriver	  hur	  traditionen	  är	  delaktig	  i	  kulturens	  process	  som	  är	  det	  ramverk,	  

den	  kontext	  traditionen	  verkar	  inom,	  och	  är	  den	  mötesplats	  där	  "nuet"	  ständigt	  skapas.	  

Han	  menar	  att	  tradition	  alltid	  är	  en	  del	  i	  en	  kulturell	  process,	  inte	  något	  statiskt	  och	  att	  i	  

en	  kulturell	  process	  finns	  alltid	  traditionen	  med	  som	  en	  av	  de	  viktigaste	  styrande	  

faktorerna.	  Men	  samtidigt	  finns	  det	  också	  en	  slags	  konvention,	  vilket	  Nilsson	  förklarar	  är	  

en	  omedveten	  överenskommelse	  om	  vad	  olika	  företeelser	  är.	  Denna	  omedvetna	  

överenskommelse	  finns	  förstås	  inom	  alla	  områden	  men	  jag	  kommer	  att	  närmare	  

undersöka	  textilarvsgörandet	  och	  hur	  det	  kommunicerar.	  	  

	  

Begreppet	  natur	  är	  den	  kunskap	  om	  naturen	  som	  har	  traderats	  från	  människor	  och	  

aktörer	  över	  tid.	  I	  relation	  till	  hamptextilierna	  verkar	  abstraktionerna	  natur	  och	  kultur	  

som	  två	  motpoler	  när	  jag	  sorterar	  det	  empiriska	  materialet.	  Textiliernas	  råmaterial,	  är	  en	  

produkt	  av	  naturen.	  Det	  är	  som	  kulturväxt	  råmaterialet	  hampa	  synliggörs	  och	  blir	  

meningsbärande.	  När	  växten	  väl	  har	  blivit	  ett	  ting	  försvinner	  råmaterialet	  i	  fokus	  och	  blir	  

ett	  textilföremål	  som	  inte	  går	  att	  identifiera	  som	  hampa	  och	  kan	  dessutom	  förväxlas	  med	  

lin.	  Det	  innebär	  att	  eftersom	  textilföremålet	  i	  sig	  inte	  är	  natur	  utan	  endast	  kultur	  så	  krävs	  

det	  att	  textilföremålet	  är	  materialbestämt	  för	  att	  fungera	  som	  kunskapsöverföring	  om	  

växtfibertillverkningen	  i	  ett	  svenskt	  textilarv.	  Om	  inte	  råmaterialet	  är	  identifierat	  så	  
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utesluts	  naturen	  och	  därmed	  blir	  textilföremålet	  endast	  ett	  kulturelement.	  Textilier	  har	  

förmågan	  att	  berätta	  något	  om	  det	  förflutna	  och	  kan	  därför	  fungera	  som	  ett	  universellt	  

språk,	  en	  textil	  som	  är	  materialbestämd	  får	  ett	  djupare	  språk	  med	  en	  berättelse	  som	  ger	  

större	  förståelse	  och	  kunskap	  om	  ett	  textilarv	  som	  har	  sitt	  ursprung	  i	  den	  svenska	  

naturen.	  

	  

För	  att	  inte	  förväxla	  ordet	  linne	  med	  lintextilier	  så	  kommer	  jag	  fortsättningsvis	  att	  

använda	  beteckningen	  FH	  för	  denna	  textilgrupp.	  Det	  är	  en	  förkortning	  av	  engelskans	  och	  

tyskans	  ord	  för	  lin	  och	  hampa	  (eng.	  Flax/Hemp	  och	  tysk.	  Flach/Hanf).	  Det	  var	  professor	  

Agnes	  Geijer	  som	  föreslog	  beteckningen	  på	  1930-‐talet	  (Geijer	  1938,	  s	  15).	  Hon	  tyckte	  att	  

termen	  FH	  skulle	  användas	  för	  växtfibermaterial	  som	  inte	  går	  att	  materialbestämma	  men	  

som	  sannolikt	  är	  av	  antingen	  hampa	  eller	  lin.	  Tidigare	  användes	  samlingsordet	  lärft	  för	  

denna	  textilgrupp,	  men	  det	  är	  ett	  historiskt	  använt	  ord	  som	  det	  finns	  frågeställningar	  

kring,	  därför	  kommer	  FH	  att	  bättre	  synliggöra	  problematiken	  med	  växtfibertextilier	  idag.	  

Ytterligare	  ett	  viktigt	  begrepp	  är	  "folkliga	  textilier".	  Dessa	  kan	  i	  olika	  grader	  vara	  finare	  

och	  ha	  varierande	  kvalitéer.	  De	  ska	  inte	  förväxlas	  med	  prydnadstextilier	  som	  vanligtvis	  

tillverkades	  av	  linplantan.	  Glansiga	  prydnadstextilier	  var	  under	  medeltiden	  en	  lyxvara	  

som	  de	  högre	  samhällsskikten	  kunde	  införskaffa.	  Dessa	  var	  ofta	  av	  tunt	  spunna	  lintrådar,	  

men	  de	  hade	  en	  annan	  hantering	  och	  tillverkningsprocess.	  Den	  svenska	  tillverkningen	  av	  

prydnadstextilier	  av	  lin	  var	  i	  mångt	  och	  mycket	  en	  industriell	  process,	  linfröna	  

importerades	  från	  utlandet,	  den	  typen	  av	  odling	  kunde	  inte	  en	  vanlig	  lantbrukare	  hålla	  

sig	  med.	  Alltså	  ingår	  inte	  textilier	  som	  damast	  och	  andra	  glansiga	  vävnader	  i	  gruppen	  

folkliga	  brukstextilier.	  

	  

2.2	  Textilarvets	  avgränsning	  
Textilarvsgörande	  är	  liksom	  kulturarvsgörande	  ett	  stort	  och	  brett	  område.	  På	  

Riksantikvariets	  webbsida	  står	  att	  läsa;	  "Kulturarvet	  utgörs	  av	  vad	  tidigare	  generationer	  

har	  skapat	  och	  hur	  vi	  i	  dag	  uppfattar,	  tolkar	  och	  för	  det	  vidare.	  Kulturarv	  är	  ett	  vidare	  

begrepp	  än	  kulturmiljö.	  Det	  innefattar	  inte	  bara	  föremål,	  byggnader	  och	  fornlämningar	  

utan	  också	  berättelser,	  traditioner	  och	  andra	  immateriella	  värden	  som	  vi	  övertar	  från	  

tidigare	  generationer"	  (Riksantikvarieämbetet	  2012).	  Från	  denna	  beskrivning	  kommer	  

jag	  att	  ringa	  in	  element,	  ur	  det	  endast	  textilarvet	  som	  berör	  människans	  förhållande	  till	  

textilier	  av	  FH.	  Det	  är	  ett	  relativt	  stort	  område,	  men	  faktiskt	  inte	  särskilt	  stort	  då	  just	  
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kunskapen	  om	  växtfibrer	  är	  starkt	  begränsad.	  Växtfibertextilier	  förmultnar	  fort	  under	  

jord,	  vilket	  innebär	  att	  det	  finns	  många	  frågetecken	  kring	  textilier	  som	  tillverkats	  under	  

förhistorisk	  tid.	  På	  samma	  gång	  som	  naturen	  alstrade	  fram	  dessa	  för	  människan	  så	  viktiga	  

textilmaterial,	  så	  återgår	  materialet	  också	  snabbt	  ner	  i	  naturens	  kretslopp	  igen.	  Men	  det	  

finns	  omständigheter	  som	  konserverat	  fibrerna	  som	  exempelvis	  ökenklimat,	  i	  nedfruset	  

tillstånd,	  eller	  i	  kontakt	  med	  järn,	  som	  har	  en	  konserverande	  effekt.	  

	  

3.	  FORSKNINGSSAMMANHANG	  
Eftersom	  forskningen	  om	  hamptextilier	  varit	  bristfällig	  utgår	  jag	  från	  vetenskapliga	  

texter	  som	  beskriver	  växtfibertextilier	  generellt.	  För	  att	  nå	  förståelse	  är	  det	  nödvändigt	  

att	  gå	  tillbaka	  till	  kunskapen	  om	  förhistoriska	  textilier.	  Textilforskaren	  E.J.W.	  Barbers	  

uttömmande	  bokverk	  Prehistoric	  Textiles.	  The	  development	  of	  cloth	  in	  the	  Neolithic	  and	  

Bronze	  ages	  har	  haft	  betydelse	  för	  uppsatsen	  (Barber	  1992).	  Den	  naturvetenskapliga	  

forskningen	  om	  hampa	  är	  relativt	  omfattande,	  dock	  är	  litteraturen	  inte	  kopplad	  till	  

textilier	  i	  någon	  större	  omfattning.	  Den	  litteratur	  som	  behandlar	  hampa	  som	  material	  till	  

textilier	  är	  begränsad,	  bland	  annat	  finns	  professor	  Kåre	  Fröiers	  bok,	  Lin	  och	  Hampa	  

(1960).	  Ett	  annat	  arbete	  som	  behandlar	  den	  traditionella	  hampan	  är	  etnologen	  Ingrid	  

Frankows	  uppsats	  Hampa	  som	  textilmaterial.	  Orsaker	  till	  användning.	  Materialets	  roll	  i	  

självhushållet	  (Frankow	  1982).	  Hon	  gör	  en	  utförlig	  studie	  av	  materialanvändningen,	  

särskilt	  odlingen	  av	  hampväxten.	  Det	  har	  likaså	  skrivits	  flera	  rapporter	  som	  behandlar	  

växtfibermaterial	  som	  odlades	  i	  Sverige	  under	  krigsåren	  på	  1900-‐talet,	  då	  den	  svenska	  

staten	  subventionerade	  naturfibrer	  inom	  emballage-‐	  och	  repindustri.	  En	  sådan	  är	  till	  

exempel	  Spånadsväxtodlingen	  i	  Sverige	  1940	  –	  1965	  (En	  redogörelse	  av	  Nils	  M.	  

Heidendahl	  på	  uppdrag	  av	  Riksförbundet	  Lin	  och	  Hampa	  1970).	  Längre	  tillbaka	  i	  tiden,	  

med	  början	  på	  1700-‐talet,	  skrevs	  lantbruksbeskrivningar	  som	  skildrar	  odling	  av	  

växtfibrer,	  men	  med	  begränsad	  koppling	  till	  textilgörandet.	  Lantbruksbeskrivningarna	  är	  

trots	  det	  användbar	  litteratur	  som	  belyser	  jordbruket	  och	  naturens	  betydelse.	  Inom	  

området	  för	  textil	  har	  jag	  inspirerats	  av	  arkeologen	  Agnes	  Geijer	  som	  i	  sitt	  verk	  

Textilkonstens	  historia	  beskriver	  hur	  hampan	  var	  ett	  vanligt	  folkligt	  material	  i	  Frankrike	  

under	  medeltiden	  (Geijer	  1972).	  Hennes	  utgångspunkt	  inspirerade	  mig	  att	  skriva	  ett	  

textilhistoriskt	  arbete	  vid	  Uppsala	  Universitet;	  Hampa	  -‐	  det	  lättsamma	  och	  nyttiga	  

(Skoglund	  2003).	  Det	  är	  en	  studie	  i	  hur	  den	  jämtländska	  självhushållande	  

textiltillverkningen	  pågick	  ovanligt	  länge	  in	  på	  1900-‐talet,	  och	  var	  en	  bidragande	  orsak	  till	  
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att	  hamptextilier	  bevarats	  i	  landskapet.	  Med	  röster	  från	  jämtländska	  uppteckningar	  

föreslår	  jag	  min	  teori,	  att	  de	  kända	  medeltida	  bonaderna	  Överhogdal,	  Revsundslisten,	  

Kyrkåstäcket	  samt	  Marbylisten	  eventuellt	  kan	  ha	  tillverkats	  av	  hampa,	  eftersom	  

socknarna	  där	  textilierna	  blev	  funna	  har	  odlat	  hampa	  under	  lång	  tid.	  I	  studien	  undersöker	  

jag	  även	  samlingsordet	  linne	  som	  kom	  att	  användas	  mer	  och	  mer	  i	  slutet	  av	  1800-‐talet.	  

Likaså	  är	  mina	  naturvetenskapliga	  undersökningar	  med	  DNA-‐teknik	  och	  mikroskopiska	  

metoder	  på	  Växt-‐	  och	  Miljöinstitutionen	  ett	  forskningsunderlag	  som	  bygger	  vidare	  på	  den	  

textilhistoriska	  uppsatsen	  (Skoglund	  2010,	  2012).	  Undersökningarna	  är	  materialanalyser	  

av	  äldre	  hamptextilier	  från	  Jämtland	  och	  Västerbotten.	  En	  av	  dessa	  rapporter	  (Skoglund	  

2012)	  visar	  också	  hur	  själva	  odlingen	  av	  spånadsväxter	  påverkar	  resultatet	  av	  

textilfibrernas	  kvalité.	  

	  

I	  den	  samtida	  forskningen	  om	  textilarvet	  kan	  en	  avhandling	  nämnas,	  det	  är	  Anneli	  

Palmskölds	  Textila	  tolkningar	  -‐	  om	  hängkläden,	  drättar,	  lister	  och	  takdukar	  (Palmsköld	  

2007).	  Avhandlingen	  berör	  brukstextilier	  inom	  materialkategorin	  "folklig	  textil".	  Dessa	  

tillverkades	  och	  brukades	  av	  allmänheten	  på	  1700-‐	  och	  1800-‐talen.	  Textilgruppen	  som	  

Palmsköld	  studerar	  finns	  även	  i	  de	  transsylvanska	  hamptextilerna.	  Palmsköld	  frågar	  sig	  

om	  det	  är	  möjligt	  att	  beträda	  textilområdet	  igen	  och	  blåsa	  liv	  i	  det	  som	  inte	  var	  möjligt	  

innan,	  och	  vilka	  resultat	  en	  förnyelse	  kan	  ge	  inom	  den	  etnologiska	  forskningen.	  Hon	  

nämner	  den	  norske	  filosofen	  Mikkel	  Tin	  och	  hans	  fenomenologiska	  perspektiv	  som	  hon	  

använder	  som	  sin	  teoretiska	  ram.	  Strävan	  efter	  en	  enkel	  och	  konkret	  relation	  till	  de	  

studerade	  objekten	  är	  en	  av	  hennes	  utgångspunkter	  (Palmsköld	  2007:23).	  Inspirationen	  

från	  Tin	  och	  andra	  forskare	  använder	  hon	  i	  sin	  metod	  att	  analysera	  "tingen	  i	  sig".	  Hon	  

diskuterar	  det	  nära	  umgänget	  med	  föremålen	  som	  präglas	  av	  uppmärksamhet	  på	  både	  

detaljer	  och	  helheter	  (Palmsköld	  2007:24).	  Hon	  för	  samtidigt	  en	  diskussion	  kring	  hur	  

betydelsen	  av	  textilier	  som	  ingår	  i	  en	  museikontext	  ser	  ut,	  hon	  menar	  att	  där	  finns	  ett	  

vetenskapligt	  anspråk	  som	  fått	  konsekvenser	  för	  insamling,	  dokumentation	  och	  

förmedlingsarbete.	  Detta	  så	  kallade	  textilarvsgörande	  ligger	  nära	  mitt	  problemområde,	  

som	  jag	  kallar	  för	  textilarv.	  Däremot	  nämner	  hon	  inte	  hamptextilier	  i	  sitt	  material,	  utan	  

utgår	  från	  att	  linet	  är	  det	  enda	  tänkbara,	  men	  trots	  allt	  är	  hon	  inne	  på	  frågeställningar	  

kring	  tillverkningsprocesserna	  och	  materialets	  betydelse.	  
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3.1	  Disposition	  och	  innehåll	  
I	  uppsatsens	  första	  kapitel	  Hamptextilier	  och	  personlig	  emperi	  kommer	  det	  att	  finnas	  en	  

redogörelse	  för	  hur	  min	  personliga	  erfarenhet	  av	  hamptextilier	  vuxit	  fram,	  och	  hur	  det	  är	  

kopplat	  till	  fenomen	  kring	  textilkunskapen	  om	  växtfibrer.	  I	  studiens	  upplägg	  kommer	  jag	  

att	  använda	  en	  fenomenologisk	  struktur	  som	  innebär	  att	  betona	  förståelse	  snarare	  än	  

förklaring.	  Inte	  fånga	  in	  beteenden	  i	  generella	  förklaringar	  eller	  teorier	  (Molander	  

2003:124	  -‐	  125).	  	  

	  

Det	  andra	  kapitlet	  Folkliga	  brukstextilier	  av	  hampa	  beskriver	  den	  intuitiva	  

varseblivningen	  vid	  undersökning	  av	  hamptextilierna.	  Att	  finna	  fenomenets	  väsen	  

innebär	  att	  jag	  ska	  försöka	  sätta	  mig	  in	  i	  en	  livsvärld	  där	  hamptextilierna	  finns	  i	  centrum.	  

	  

I	  det	  tredje	  kapitlet	  Kulturväxten	  hampa	  -‐	  mellan	  natur	  och	  kultur,	  belyser	  jag	  de	  

generaliseringar	  som	  finns	  i	  det	  empiriska	  materialet	  kring	  mångfalden	  om	  råmaterialet	  

hampa,	  att	  finna	  det	  unika	  i	  det	  som	  undersöks	  och	  försöka	  utläsa	  det	  paradoxala	  i	  det	  

som	  varit	  utmärkande	  i	  de	  vetenskapliga	  sammanhangen.	  Den	  vetenskapliga	  skillnaden	  

mellan	  abstraktionerna	  natur	  och	  kultur	  kommer	  att	  undersökas	  i	  detta	  kapitel.	  

	  

I	  det	  fjärde	  kapitlet	  Hamptextilier	  i	  det	  folkliga	  textilarvet,	  undersöker	  jag	  vilka	  aktörer	  

som	  bidragit	  till	  att	  forma	  ett	  textilarv	  och	  vilka	  fenomen	  som	  har	  styrt	  innehållet,	  men	  

även	  vad	  som	  kan	  användas	  för	  att	  nå	  en	  språklig	  förmedling	  av	  min	  undersökning.	  Här	  

kommer	  jag	  att	  göra	  en	  djupare	  kritisk	  granskning.	  I	  detta	  kapitel	  finns	  alla	  de	  relationer,	  

röster	  och	  resonanser	  som	  uppstått	  mellan	  ting	  och	  människa,	  inklusive	  mina	  egna	  

reflektioner.	  

	  

3.2	  Etiska	  överväganden	  och	  forskningsaspekter	  
Min	  roll	  som	  etnolog	  utgår	  från	  de	  naturvetenskapliga	  och	  kulturvetenskapliga	  

kunskaperna	  som	  jag	  inhämtat	  genom	  åren.	  Att	  intressera	  sig	  för	  en	  naturfiber	  och	  dess	  

användningsområden	  medför	  samtidigt	  en	  djupdykning	  inom	  det	  industriella	  området.	  

Det	  har	  inneburit	  att	  jag	  har	  engagerat	  mig	  i	  sammanslutningar	  både	  i	  Sverige	  och	  i	  

Europa,	  där	  främjandet	  av	  naturfibrer	  står	  på	  agendan.	  Det	  betyder	  att	  jag	  har	  en	  positiv	  

inställning	  till	  kulturväxter	  och	  naturfibrer	  i	  allmänhet.	  Min	  ambition	  är	  att	  lyfta	  fram	  den	  

tvärvetenskapliga	  forskningen	  kring	  textilier	  och	  belysa	  hur	  naturvetenskap	  och	  
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kulturvetenskap	  kan	  befrukta	  varandra.	  Naturvetenskapen	  som	  jag	  instuderat	  är	  

begränsad,	  men	  med	  litteratur	  och	  tidigare	  vetenskapliga	  uppsatser	  som	  jag	  har	  skrivit	  är	  

min	  ambition	  att	  den	  ska	  vara	  så	  objektiv	  och	  reflexiv	  som	  möjligt.	  Däremot	  är	  det	  

omöjligt	  att	  helt	  vara	  fri	  från	  en	  kritisk	  inställning	  till	  industrialismens	  följder	  i	  form	  av	  

miljöförstöring	  och	  exploatering	  av	  både	  jordbruksmarker	  och	  människor,	  vilket	  har	  fått	  

både	  lokala	  och	  globala	  verkningar.	  Med	  den	  utgångspunkten	  ska	  jag	  trots	  allt	  försöka	  

hålla	  en	  självkritisk	  distans	  i	  uppsatsen.	  Ytterligare	  en	  begränsning	  som	  jag	  gärna	  vill	  

påpeka	  är	  min	  ofullständiga	  kunskap	  om	  Transsylvanien	  som	  är	  inhämtad	  från	  litteratur	  

och	  de	  samtal	  med	  människor	  som	  jag	  mötte	  under	  resorna.	  Det	  är	  alltså	  inte	  möjligt	  att	  

göra	  en	  heltäckande	  komparativ	  analys	  med	  andra	  områden	  som	  tillverkat	  hamptextilier,	  

endast	  snudda	  vid	  enstaka	  element	  som	  kan	  jämföras	  särskilt	  med	  Jämtland	  som	  jag	  

studerat	  i	  större	  omfattning.	  De	  äldre	  folkliga	  hamptextilierna	  som	  jag	  studerat	  vid	  mina	  

besök	  i	  Transsylvanien	  fanns	  i	  ungefär	  lika	  stor	  mängd	  som	  lin.	  Jag	  beslöt	  att	  inte	  avslöja	  

för	  personerna	  jag	  mötte	  att	  det	  huvudsakligen	  var	  hamptextilier	  som	  jag	  intresserade	  

mig	  för.	  Risken	  att	  kvinnorna	  kanske	  skulle	  ge	  mig	  felaktig	  materialinformation	  fanns	  

eftersom	  Transsylvanien	  är	  ett	  ekonomiskt	  eftersatt	  landområde,	  vilket	  innebär	  att	  

turismen	  är	  ett	  av	  befolkningens	  främsta	  hopp	  om	  extra	  inkomster.	  Flera	  av	  de	  personer	  

jag	  samtalade	  med	  blev	  förvånade	  över	  att	  jag	  visade	  ett	  större	  intresse	  för	  

ålderdomliga	  textilier	  och	  inte	  av	  de	  nytillverkade	  som	  var	  täckta	  med	  brodyr	  och	  

mönster.	  Just	  den	  sortens	  rikt	  nytillverkade	  utsmyckade	  dukar	  och	  skjortor	  tillhör	  

Rumäniens	  revitaliserade	  textilkonst,	  den	  riktar	  sig	  i	  första	  hand	  till	  turister.	  I	  dessa	  

textilier	  är	  materialet	  underordnat	  och	  kan	  till	  och	  med	  vara	  av	  syntet,	  långt	  ifrån	  

naturmaterial	  som	  odlats	  och	  beretts	  till	  trådar	  för	  att	  slutligen	  vävas	  till	  ett	  tyg.	  

	  

4.	  PERSONLIG	  ERFARENHET	  AV	  HAMPA	  
Det	  här	  kapitlet	  beskriver	  min	  personliga	  erfarenhet	  och	  relation	  till	  hamptextilier,	  samt	  

hur	  det	  har	  uppstått.	  En	  introduktion	  till	  de	  transsylvanska	  textiliernas	  minnesladdning	  

och	  vad	  som	  gör	  hampan	  intressant	  som	  fenomen	  beskrivs	  utifrån	  den	  allmänna	  

kunskapen	  om	  FH-‐textilier.	  

	  

4.1	  FH-‐textilier	  
I	  den	  moderna	  textillitteraturen	  om	  brukstextilier	  av	  FH	  hänvisas	  dessa	  i	  stort	  sett	  enbart	  

till	  linplantan.	  Fenomenet	  beror	  på	  flera	  faktorer	  men	  en	  bidragande	  orsak	  är	  att	  
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samlingsordet	  linne	  kom	  att	  användas	  alltmer	  under	  slutet	  av	  1800-‐talet	  och	  fram	  till	  

idag.	  Ordets	  ursprungliga	  betydelse	  syftar	  inte	  på	  linplantan	  och	  dess	  latinska	  benämning;	  

Linum	  usitatissimum	  utan	  härrör	  istället	  från	  tyskans	  ord	  Leinwand	  som	  betyder	  ett	  två-‐

skaftat	  vävt	  tyg/duk	  av	  en	  växtfiber.	  Tidigare	  användes	  ordet	  lärft	  som	  kunde	  inbegripa	  

både	  hampa	  och	  lin	  (Skoglund	  2002).	  En	  lärft	  kan	  ha	  skiftande	  struktur	  och	  täthet,	  men	  är	  

alltid	  ett	  användbart	  och	  slitstarkt	  tyg.	  Min	  egna	  praktiska	  erfarenhet	  av	  att	  väva	  en	  lärft	  

inhämtade	  jag	  på	  Textilhögskolan	  i	  Borås.	  Där	  undersökte	  jag	  skillnader	  och	  likheter	  

mellan	  råmaterialen	  hampa,	  lin	  och	  bomull,	  samt	  att	  väva	  i	  tunna	  kvalitéer	  för	  att	  öva	  upp	  

min	  förmåga	  i	  handvävning.	  Att	  handväva	  enkla	  folkliga	  textilier	  så	  som	  de	  tillverkades	  

för	  länge	  sedan	  i	  ett	  hemhushåll	  var	  lärorikt.	  Utan	  att	  fokusera	  allt	  för	  mycket	  på	  

avancerade	  mönster	  och	  färger	  bidrog	  det	  till	  en	  viktig	  kunskap	  om	  hur	  arbetsamt	  och	  

tidskrävande	  det	  är	  att	  framställa	  ett	  tyg	  manuellt.	  Om	  råmaterialet	  dessutom	  först	  skall	  

odlas	  tillkommer	  ytterligare	  en	  dimension	  i	  processen.	  Sedan	  skall	  fibrerna	  beredas	  innan	  

de	  spinns	  till	  garn	  för	  att	  vävas	  till	  ett	  funktionellt	  tyg.	  Jag	  fick	  insikten	  att	  oavsett	  vilket	  

råmaterial	  som	  användes	  vid	  tillverkningen	  var	  det	  med	  all	  säkerhet	  högt	  uppskattat	  och	  

värdefullt.	  En	  lärft	  av	  FH	  har	  olika	  grader	  av	  styvhet	  än	  exempelvis	  bomullslärft	  som	  är	  av	  

mjuka	  och	  vita	  fibrer	  från	  bomullsbuskens	  frön,	  de	  kan	  plockas	  direkt	  från	  odlingsfältet	  

för	  att	  spinnas	  till	  tråd.	  En	  FH-‐fiber	  är	  mycket	  styv	  och	  kräver	  bearbetning	  för	  att	  bli	  mjuk	  

och	  följsam.	  Efter	  långvarigt	  brukande	  och	  flera	  tvättar	  blir	  FH-‐tyget	  mjukare	  och	  vitare.	  

Det	  innebär	  att	  ett	  åldrat	  tyg	  av	  FH	  upplevs	  vackert	  och	  blir	  vitare	  ju	  mer	  det	  används	  och	  

tvättas.	  En	  handvävd	  lärft	  av	  FH	  kan	  skifta	  i	  en	  mängd	  olika	  strukturer	  och	  kvalitéer.	  

Garnets	  kvalité	  och	  väverskans	  förhållande	  till	  sin	  vävstol	  är	  två	  aspekter	  som	  påverkar	  

det	  färdiga	  resultatet.	  Det	  var	  genom	  att	  lära	  mig	  handvävning	  som	  jag	  förstod	  att	  

handtillverkade	  textilier	  har	  ett	  annat	  värde.	  Att	  köpa	  nytt	  ger	  i	  allmänhet	  glädje,	  men	  att	  

beundra	  ett	  färdigt	  tyg	  utan	  erfarenhet	  av	  den	  avancerade	  och	  tidskrävande	  

tillverkningen	  skiljer	  sig	  fundamentalt	  åt,	  den	  mentala	  processen	  vid	  tillverkningen	  

påverkade	  starkt	  min	  värdering.	  Frågeställningar	  uppstod	  som	  vilka	  värderingarna	  är,	  

och	  vilka	  är	  aktörerna	  som	  bidragit	  till	  dagens	  värdering	  av	  historiska	  textilföremål?	  

Huvudfrågan	  var	  trots	  allt	  hur	  det	  kunde	  vara	  möjligt	  att	  inte	  värdera	  ett	  tyg	  av	  hampa	  

som	  lika	  värdefullt	  som	  av	  ett	  annat	  råmaterial?	  
	  

4.2	  Kunskap	  och	  värdering	  
Att	  handväva	  ett	  tyg	  kräver	  kunskap	  och	  erfarenhet.	  Likaså	  att	  bereda	  fibrerna	  till	  garn,	  
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och	  inte	  minst	  att	  odla	  textilväxter.	  Odlingen	  av	  kulturväxter	  till	  textilier	  är	  ett	  område	  

som	  ofta	  fallit	  utanför,	  men	  den	  har	  varit	  grundläggande	  för	  det	  färdiga	  tygets	  slutliga	  

kvalité.	  Den	  mängd	  arbetstimmar	  och	  den	  personliga	  kunskapen	  som	  människor	  i	  det	  

självhushållande	  samhället	  ägde	  var	  troligtvis	  av	  allra	  största	  betydelse	  för	  hushållets	  

ekonomi.	  Ett	  textilföremål	  är	  mycket	  mer	  än	  bara	  ett	  ting,	  det	  är	  också	  ett	  resultat	  av	  

aktiviteter	  som	  görs	  av	  flera	  olika	  aktörer.	  Denna	  långsamma	  tillverkningsprocess	  föder	  

eftertanke	  där	  varje	  tråd	  får	  sin	  enskilda	  betydelse.	  Genom	  att	  väva	  ett	  tyg	  lyfts	  processen	  

fram,	  från	  FH-‐tråd	  till	  det	  färdiga	  föremålet	  så	  framträder	  de	  olika	  aktiviteterna,	  de	  kan	  

benämnas	  exempelvis	  jordbearbetning,	  gödsling,	  kulturväxtodling,	  fiberbearbetning,	  

spinning,	  handvävning,	  sömnad.	  I	  agrarsamhället	  fanns	  inte	  några	  beskrivningar	  eller	  

särskilda	  utbildningar	  för	  att	  lära	  sig	  aktiviteterna.	  Det	  var	  endast	  med	  ögat	  och	  handens	  

erfarenhet	  som	  processen	  traderades	  från	  generation	  till	  generation.	  Vilka	  var	  aktörerna	  i	  

framställningen	  och	  vilka	  röster	  och	  aktiviteter	  från	  det	  förflutna	  har	  osynliggjorts?	  

	  

4.3	  Problematiken	  att	  särskilja	  FH-‐textilier	  
Att	  så	  få	  historiska	  forskare	  har	  använt	  naturvetenskapliga	  metoder	  för	  att	  identifiera	  

vilken	  av	  textilväxterna	  som	  har	  använts	  var	  för	  mig	  en	  intressant	  upptäckt.	  Linplantan	  

liksom	  hampan	  är	  en	  kombinerad	  spånads-‐	  och	  oljeväxt	  men	  har	  blivit	  så	  självklar	  inom	  

textilarvsgörandet	  under	  senare	  delen	  av	  1900-‐talet	  att	  det	  inte	  ifrågasätts	  av	  forskarna.	  

Trots	  att	  en	  FH-‐textil	  även	  kan	  vara	  tillverkad	  av	  hampa,	  bomull	  och	  nässla.	  Ja	  -‐	  till	  och	  

med	  humle	  har	  använts	  som	  textilmaterial.	  Den	  internationellt	  erkända	  textilforskaren	  

Agnes	  Geijer	  hävdade	  redan	  på	  1930-‐talet	  att	  textilfynd	  av	  växtfibrer	  borde	  undersökas	  

ingående	  med	  naturvetenskapliga	  metoder	  för	  att	  kunna	  identifiera	  hamp-‐	  och	  lintextilier	  

(Geijer	  1938).	  Geijer	  ansåg	  att	  beteckningen	  FH	  kunde	  användas	  istället	  för	  linne	  (tysk.	  

Flach/Hanf,	  Eng.	  Flax/Hemp).	  Trots	  att	  hon	  redan	  vid	  denna	  tid	  kastade	  ljus	  över	  

problematiken	  så	  fick	  det	  i	  den	  senare	  forskningen	  inom	  arkeologi,	  folklivsforskning	  och	  

andra	  vetenskaper	  ett	  motsatt	  resultat.	  Successivt	  har	  istället	  medvetenheten	  om	  att	  det	  

eventuellt	  kan	  vara	  hampa	  i	  en	  folklig	  FH-‐textil	  försvunnit.	  Inom	  de	  kulturhistoriska	  

disciplinerna	  utesluts	  numera	  oftast	  hampa,	  istället	  är	  lin	  det	  material	  som	  forskarna	  

hänvisar	  till	  utan	  några	  analyser.	  Den	  moderna	  litteraturen	  som	  behandlar	  det	  svenska	  

textilarvet	  hänför	  istället	  hampan	  till	  rep	  eller	  möjligtvis	  till	  grövre	  vävnader	  i	  form	  av	  

emballage	  och	  segel.	  	  

När	  jag	  började	  studera	  naturvetenskapliga	  metoder	  med	  målsättning	  att	  hitta	  en	  lämplig	  
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identfieringsmetod	  undersökte	  jag	  först	  textilfibrers	  cellformer	  med	  varierande	  

mikroskopteknik,	  cellformerna	  för	  hampa	  och	  lin	  är	  dessvärre	  allt	  för	  likartade	  för	  att	  

kunna	  ge	  säkra	  identifieringsresultat	  (Skoglund	  2011).	  Senare	  studerade	  jag	  DNA-‐teknik	  

med	  en	  förhoppning	  om	  att	  nya	  moderna	  metoder	  skulle	  kunna	  lösa	  problematiken,	  men	  

det	  är	  inte	  en	  lämplig	  metod	  eftersom	  växtfibrer	  tyvärr	  har	  vissa	  begränsningar	  vid	  DNA-‐

extraktioner.	  Under	  arbetet	  med	  den	  naturvetenskapliga	  forskningen	  lärde	  jag	  mig	  hur	  

varje	  enskild	  handspunnen	  textiltråd	  har	  en	  alldeles	  egen	  struktur,	  grovlek,	  styvhet,	  

mjukhet	  och	  kulör.	  Handspunna	  trådar	  från	  folkliga	  äldre	  textilsamlingar	  har	  en	  rik	  

variation,	  ingen	  tråd	  är	  identiskt	  lik	  någon	  annan,	  oavsett	  om	  det	  är	  en	  hamptextil	  eller	  

lintextil.	  Jag	  lärde	  mig	  också	  att	  även	  cellformerna	  i	  mikroskopet	  varierade	  beroende	  på	  

vilken	  del	  av	  plantans	  fibrer	  som	  tråden	  blivit	  spunnen	  av	  (Skoglund	  2012).	  Vad	  som	  

påverkar	  en	  tråds	  struktur	  och	  grovlek	  är	  beroende	  på	  hur	  plantan	  har	  odlats	  och	  

skördats.	  Under	  arbetets	  gång	  erfor	  jag	  hur	  själva	  tinget,	  eller	  snarare	  brukstextilen	  

hamnade	  i	  skuggan,	  istället	  kom	  plantorna	  och	  odlingsförhållandet	  fram.	  En	  FH-‐plantas	  

tjocklek,	  längd,	  bladförgrening	  och	  fiberutbyte	  påverkar	  hur	  fibrerna	  tillslut	  uppför	  sig	  vid	  

spinning	  av	  tråden.	  De	  nya	  frågeställningar	  som	  uppstod	  ökade	  min	  nyfikenhet,	  till	  

exempel	  varför	  kulturvetenskapen	  och	  naturvetenskapen	  står	  så	  långt	  ifrån	  varandra?	  

För	  att	  nå	  ytterligare	  kunskap	  om	  brukstextilierna	  beslöt	  jag	  att	  studera	  odlingshistoria.	  

Agrarhistoria	  om	  textilodling	  finns,	  men	  den	  berör	  sällan	  odling	  runt	  den	  

självhushållande	  gården,	  där	  tillverkningen	  pågick.	  Det	  blev	  därför	  naturligt	  att	  fråga	  sig	  

vilka	  fenomen	  som	  fallit	  bort	  i	  den	  historiska	  kunskapen,	  vilka	  vanliga	  och	  enkla	  

hushållsområden	  har	  inte	  blivit	  dokumenterade	  särskilt	  väl	  till	  eftervärlden?	  

	  

4.4	  Industrihampa	  
Under	  min	  utbildning	  i	  textilvetenskap	  såg	  jag	  hur	  exkluderad	  hampan	  blivit,	  inte	  bara	  i	  

Sverige	  utan	  i	  alla	  västeuropeiska	  länder	  som	  har	  haft	  en	  FH-‐tillverkning.	  Under	  1990-‐

talet	  var	  det	  förbjudet	  att	  odla	  växten	  i	  de	  flesta	  västeuropeiska	  länder.	  Sanktioneringen	  

var	  troligtvis	  en	  bidragande	  orsak	  till	  en	  marginalisering	  som	  övergick	  till	  en	  total	  

exkludering	  av	  hampan	  i	  humanvetenskaperna	  under	  andra	  halvan	  av	  1900-‐talet.	  

Västvärldens	  industriella	  utveckling	  har	  medfört	  att	  de	  nationella	  naturfibrerna	  i	  stort	  

sett	  försvunnit	  från	  den	  inhemska	  jorden	  och	  dessutom	  hade	  hampan	  belagts	  med	  

odlingsförbud,	  mellan	  åren	  1972	  och	  2003.	  
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I	  Sverige	  har	  svenska	  bönder	  fått	  tillstånd	  att	  odla	  växten	  igen	  från	  2003,	  nu	  med	  

särskilda	  restriktioner.	  Industrihampan	  är	  en	  förädlad	  sort	  som	  är	  reglerad	  med	  

godkända	  utsädesfrön	  via	  EU-‐kommissionen.	  Den	  har	  mycket	  lite	  att	  göra	  med	  den	  

traditionella	  textiltraditionen.	  Framförallt	  är	  den	  förädlade	  sorten	  inte	  framtagen	  för	  att	  

tillverka	  finare	  fibrer	  till	  textilier.	  Växten	  får	  endast	  odlas	  i	  industriellt	  syfte	  för	  att	  ge	  hög	  

avkastning	  med	  grova	  fibrer	  och	  ved.	  Trots	  allt	  är	  det	  inte	  odlingsförbudet	  i	  sig	  som	  

marginaliserat	  hampan,	  osynliggörandet	  startade	  mycket	  tidigare.	  

	  

5.	  FOLKLIGA	  BRUKSTEXTILIER	  AV	  HAMPA	  
I	  detta	  kapitel	  introducerar	  jag	  hamptextilierna	  från	  Transsylvanien,	  vilka	  är	  

utgångspunkten	  i	  mitt	  empiriska	  material.	  Målsättningen	  är	  att	  hitta	  fenomen	  som	  kan	  

generera	  fler	  frågeställningar	  kring	  traditionella	  FH-‐textilier	  i	  allmänhet.	  

	  

Året	  efter	  mitt	  första	  besök	  i	  Transsylvanien	  återvände	  jag	  sommaren	  2011,	  med	  syfte	  att	  

enbart	  undersöka	  den	  traditionella	  tillverkningen	  av	  hamptextilier.	  Jag	  tog	  mig	  därför	  upp	  

till	  bergsområdet	  Maramures	  vid	  gränsen	  till	  Ukraina.	  Där	  hyrde	  jag	  en	  bil	  med	  chaufför	  

och	  fick	  på	  så	  sätt	  samtidigt	  hjälp	  med	  tolkning	  från	  rumänska	  språket	  till	  engelska.	  

Därigenom	  uppstod	  en	  större	  möjlighet	  att	  möta	  personer	  som	  på	  olika	  sätt	  kunde	  berätta	  

för	  mig	  om	  hampans	  betydelse.	  Vid	  samtalen	  förstod	  jag	  att	  det	  var	  traditionen	  att	  spinna,	  

väva,	  brodera	  och	  tvätta	  som	  personerna	  gärna	  valde	  att	  berätta	  om.	  Den	  första	  tanken	  

som	  infann	  sig	  när	  jag	  såg	  en	  äldre	  brukstextil	  på	  en	  marknad	  några	  mil	  utanför	  staden	  

Cluj-‐Napoca	  i	  Transylvanien,	  var	  att	  jag	  måste	  få	  äga	  den,	  utan	  att	  reflektera	  över	  varken	  

kostnad	  eller	  vad	  jag	  skulle	  använda	  den	  till.	  När	  jag	  frågade	  kvinnan	  som	  sålde	  föremålet	  

vilket	  material	  den	  var	  tillverkad	  av	  så	  fick	  jag	  svaret	  att	  den	  var	  gjord	  av	  hampa,	  som	  på	  

rumänska	  benämns	  cânepă.	  Ordet	  härleds	  ur	  hampans	  latinska	  namn	  Cannabis,	  den	  

latinska	  benämningen	  är	  Cannabis	  Sativa	  L.	  (Italienska:	  Canapa.	  Franska:	  Chanvre).	  

Föremålet	  som	  jag	  köpt	  var	  nött	  och	  fläckigt,	  men	  eftersom	  jag	  inte	  då	  visste	  att	  

hamptextilier	  var	  ungefär	  lika	  vanligt	  i	  Transsylvanien	  som	  lintextilier,	  värderade	  jag	  

tinget	  som	  unikt	  och	  värdefullt.	  På	  svenska	  museer	  finns	  liknande	  textilier	  bland	  

samlingar	  i	  arkiven	  med	  tillhörande	  föremålskort	  som	  beskriver	  vilket	  råmaterial	  som	  

använts	  och	  där	  linet	  är	  övervägande,	  samt	  ortsnamn	  och	  andra	  detaljer.	  Jag	  frågade	  

sedan	  kvinnan	  hur	  hon	  såg	  skillnad	  på	  ett	  tyg	  av	  hampa	  och	  lin.	  Svaret	  som	  jag	  fick	  var	  att;	  

”det	  känner	  och	  ser	  jag”.	  Kvinnan	  tyckte	  min	  fråga	  var	  komisk	  men	  jag	  blev	  förundrad	  och	  
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förstod	  att	  den	  traditionella	  kunskapen	  om	  hamptextilier	  låg	  nära	  i	  både	  tid	  och	  rum.	  	  

	  

Den	  inköpta	  textilen	  fick	  ett	  stort	  affektionsvärde	  hos	  mig,	  ett	  emotionellt	  förhållande	  

uppstod.	  Att	  somliga	  ting	  betyder	  mer	  än	  andra	  beror	  inte	  sällan	  på	  att	  de	  är	  starkt	  

minnesladdade.	  Nils-‐Arvid	  Bringéus	  beskriver	  hur	  föremål	  "minnesinpregneras",	  att	  

tinget	  kan	  magasinera	  kunskap	  (Bringéus	  1990:34,	  36).	  På	  samma	  gång	  som	  textilierna	  

har	  en	  rumslig	  förankring	  i	  Transsylvanien	  har	  de	  också	  en	  universalitet.	  Vad	  består	  

textiliernas	  minnen	  av?	  Frågor	  uppstod	  kring	  den	  magasinerade	  kunskapen	  om	  

hamptextilier.	  Särskilt	  det	  faktum	  att	  textilierna	  befann	  sig	  i	  sin	  naturliga	  tillkomstmiljö,	  i	  

den	  natur	  som	  hampan	  har	  vuxit	  i.	  

	  

5.1	  Prydnadstextilier	  och	  brukstextilier	  
När	  det	  gäller	  folkliga	  FH-‐textilier	  så	  kan	  dessa	  vara	  både	  för	  prydnad	  och	  för	  att	  brukas.	  

Men	  ofta	  samspelade	  dessa	  funktioner	  i	  hemtillverkade	  textilier.	  Jag	  tycker	  dock	  det	  är	  

viktigt	  att	  särskilja	  och	  definiera	  dessa,	  eftersom	  det	  med	  all	  sannolikhet	  var	  hushåll	  med	  

bättre	  ekonomiska	  möjligheter	  som	  kunde	  tillverka	  prydnadstextilier.	  Likaså	  vilka	  

regioner	  som	  snabbast	  tog	  upp	  nya	  mönsterformer	  och	  nya	  textilmaterial	  med	  syfte	  att	  

pryda	  hemmet	  och	  inte	  endast	  för	  att	  ha	  en	  praktisk	  funktion.	  Brukstextilier	  och	  slitvaror	  

användes	  och	  återanvändes	  hos	  allmogen.	  Arbetsdräkten	  var	  oftast	  i	  avsaknad	  av	  onödiga	  

detaljer	  och	  mycket	  enkel.	  Äldre	  och	  avlagda	  textilier	  användes	  till	  olika	  arbetssysslor,	  de	  

sämsta	  togs	  till	  fähuset	  och	  vid	  arbetet	  på	  åkrarna.	  Dessa	  textilier	  har	  troligtvis	  inte	  varit	  

tillräckligt	  intressanta	  vid	  textilinventeringar	  som	  gjordes	  i	  början	  av	  1900-‐talet	  till	  

museernas	  arkiv.	  (Skoglund	  2003).	  En	  prydnadstextil	  kan	  också	  vara	  folklig	  och	  med	  

ändamål	  att	  vara	  praktiskt	  funktionell,	  men	  har	  ett	  större	  fokus	  på	  färger,	  mönster,	  

broderier	  och	  strukturer.	  Alltsedan	  kulturhistoriska	  forskare	  började	  göra	  insamlingar	  av	  

folkliga	  textilier	  har	  fokus	  varit	  att	  sortera	  och	  särskilja	  textilier	  utifrån	  främst	  

mönsterformer	  och	  andra	  textila	  uttryck	  för	  att	  avgränsa	  och	  ge	  dem	  en	  tillhörighet.	  I	  

Sverige	  har	  vävtekniker,	  mönster	  och	  broderier	  klassificerats	  som	  typiskt	  lokala	  

företeelser.	  

	  

Sorteringen	  och	  forskningen	  om	  det	  lokalt	  säregna	  var	  tidigare	  knutet	  till	  en	  svensk	  

nationalism	  som	  kulminerade	  i	  början	  av	  1900-‐talet.	  Charlotte	  Hyltén-‐Cavallius	  beskriver	  

i	  sin	  avhandling	  Traditionens	  estetik	  -‐	  spelet	  mellan	  inhemsk	  och	  internationell	  hemslöjd	  
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att	  de	  sociala	  rörelserna,	  med	  bland	  annat	  Hemslöjdsrörelsen	  som	  en	  central	  organisation	  

hade	  starka	  rötter	  i	  1800-‐talets	  nationsbygge	  (Hyltén-‐Cavallius	  2007:17).	  Rörelsen	  

definierade	  vad	  som	  var	  svenskt.	  När	  något	  pekas	  ut	  som	  svenskt,	  "vårt"	  så	  skapas	  

samtidigt	  en	  känsla	  för	  vilka	  "vi"	  är.	  I	  relation	  till	  detta	  "vi"	  finns	  alltid	  en	  rad	  olika	  

"andra"	  (Hyltén-‐Cavallius	  2007:18).	  Vilka	  är	  då	  de	  "andra"?	  I	  Transsylvaniens	  rikt	  

bevarade	  textilarv	  finns	  ting	  som	  är	  mycket	  lika	  "vårt"	  svenska.	  Särskilt	  dessa	  enkla	  

hamptextilier,	  och	  framför	  allt	  med	  handspunna	  trådar	  av	  FH.	  De	  traditionella	  föremålen	  

bär	  på	  en	  vittnesbörd,	  det	  förflutna	  blir	  synligt,	  som	  levande	  röster	  om	  kontinuiteten	  i	  

tillverkningsprocessen,	  på	  samma	  gång	  också	  budbärare	  av	  det	  universella	  i	  textilarvet.	  

Hur	  är	  det	  möjligt	  att	  hänvisa	  en	  folklig	  brukstextil	  som	  tillhörande	  en	  särskild	  region?	  Är	  

inte	  dessa	  textilier	  ett	  gemensamt	  textilarv	  eller	  är	  hamptextilierna	  ett	  unikt	  

och	  lokalt	  fenomen?	  Kan	  råmaterialet	  i	  dessa	  folkliga	  textilier	  säga	  något	  mer	  om	  det	  

universella?	  En	  prydnadstextil	  skulle	  beskådas	  och	  vara	  i	  blickfånget,	  men	  en	  brukstextil	  

är	  generellt	  opersonlig.	  En	  prydnadstextil	  med	  mönster	  och	  färger	  blev	  personligare,	  

samhörigheten	  med	  ägaren	  markerades	  i	  gången	  tid	  ofta	  av	  exempelvis	  initialer	  på	  lakan	  

och	  handdukar	  (Bringéus	  1990:23).	  Om	  råmaterialet	  i	  en	  textil	  studeras	  i	  form	  av	  en	  

handling	  eller	  en	  aktivitet	  istället	  för	  ett	  objekt,	  vad	  händer	  då?	  I	  äldre	  folklig	  brukstextil	  

var	  det	  med	  all	  sannolikhet	  det	  lokalt	  tillgängliga	  råmaterialet	  som	  användes.	  Att	  köpa	  

råmaterial	  för	  tillverkning	  av	  en	  brukstextil	  till	  hemmet	  var	  inte	  vanligt	  i	  det	  

förindustriella	  agrarsamhället	  och	  ännu	  längre	  bak	  i	  tiden	  förekom	  det	  sannolikt	  ytterst	  

sällan.	  Det	  var	  endast	  de	  som	  hade	  ekonomiska	  tillgångar	  som	  kunde	  köpa	  vävnadsgarn.	  

Det	  finns	  områden	  i	  Sverige	  som	  hade	  en	  större	  konservativ	  inställning	  till	  

hemtillverkning	  av	  textilier	  än	  andra.	  Men	  det	  fanns	  också	  områden	  som	  tidigt	  tog	  upp	  

nymodigheter,	  exempelvis	  i	  Skåne.	  Landskapet	  hade	  i	  sin	  tur	  också	  lokalt	  konservativa	  

områden,	  särskilt	  i	  det	  innersta	  av	  Skåne.	  Från	  1700-‐talets	  hemodlade	  och	  hemspunna	  

garner	  fram	  till	  cirka	  1830	  så	  var	  de	  ofta	  grovt	  spunna	  och	  gav	  vävnaderna	  en	  speciell	  

struktur.	  Omkring	  1850	  blev	  det	  vanligare	  med	  finare	  garner	  och	  textilkvalitéter,	  ibland	  

är	  det	  svårt	  att	  skilja	  dessa	  från	  det	  ideal	  som	  man	  sökte	  efterlikna	  nämligen	  köpegarnet	  

(Ingers	  1975:156).	  	  

	  

5.2	  Den	  universella	  underbredan	  
Brukstextilen	  som	  jag	  först	  inhandlade	  var	  en	  enkel	  vävnad	  som	  var	  vanligt	  

förekommande	  både	  i	  Sverige	  och	  runt	  om	  i	  Europa.	  Benämningen	  på	  föremålet	  är	  
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underbreda,	  enligt	  Nationalencyklopedin	  är	  det	  en	  äldre	  typ	  av	  underlakan	  

(Nationalencyklopedin	  2012).	  Den	  skiljer	  sig	  från	  bolstervaret	  som	  är	  en	  ihopsydd	  vävnad	  

som	  skulle	  fyllas	  med	  dun	  eller	  motsvarande	  varmt	  och	  mjukt	  material	  för	  att	  användas	  

som	  täcke	  eller	  madrass.	  Bolstervar	  är	  en	  kudde	  eller	  dyna	  som	  fanns	  redan	  på	  1600-‐talet	  

i	  Skåne,	  det	  blev	  först	  vanligare	  vid	  tillkomsten	  av	  fristående	  sängar	  (Hemslöjden	  

1995:76).	  	  

	  

	  

	  
	  

Underbredan	  skulle	  till	  skillnad	  från	  bolstervaret	  ligga	  direkt	  mot	  hö-‐	  eller	  

halmunderlaget	  i	  sängen.	  Halmbädden	  levde	  länge	  kvar	  i	  Sverige	  inom	  fäbodområdet	  

(Hemslöjden	  1995:76).	  Jämtlands	  underbredor	  på	  lös	  halm	  var	  ofta	  av	  hampväv.	  I	  nyare	  

tider	  kom	  också	  dunbolster.	  Då	  behövdes	  en	  mycket	  tät	  väv	  för	  att	  inte	  dunen	  skulle	  

krypa	  ur.	  Underlakan	  hade	  man	  inte	  i	  äldre	  tider	  och	  överlakan	  var	  ovanligt,	  men	  började	  

användas	  i	  vissa	  fall	  i	  mitten	  på	  1800-‐talet	  (Skoglund	  2003).	  Det	  är	  troligtvis	  så	  att	  

underbredan	  är	  en	  föregångare	  till	  bolstret,	  som	  bevarats	  i	  regioner	  som	  sent	  

började	  använda	  fasta	  sängar,	  och	  som	  troligtvis	  länge	  behöll	  den	  äldre	  

bostadsinredningen.	  
	  

Underbredan	  skyddade	  mot	  den	  stickiga	  halmen,	  därför	  krävdes	  det	  en	  tät	  vävnad	  så	  att	  

inga	  strån	  kunde	  sticka	  upp	  genom	  tyget.	  Råmaterialet	  i	  de	  transsylvanska	  

underbredorna	  är	  hampa,	  men	  kunde	  lika	  gärna	  ha	  varit	  lin.	  En	  brukstextil	  har	  först	  och	  

främst	  en	  praktisk	  funktion.	  Den	  kan	  ha	  mönster,	  randningar,	  färger	  och	  broderier,	  men	  

Bild	  3.	  
Underbreda	  från	  Transsylvanien.	  
(Rumänien)	  
	  
©	  Git	  Skoglund	  
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dess	  främsta	  syfte	  är	  att	  vara	  vardagligt	  praktisk.	  Den	  skulle	  vara	  lätt	  att	  rengöra	  och	  som	  

i	  detta	  fall	  användas	  som	  ett	  kraftigt	  underlag	  i	  bädden,	  vara	  skön	  att	  ligga	  på,	  samt	  även	  

ge	  värme.	  Tygkvalitén	  på	  underbredan	  kallades	  för	  lärft,	  en	  kvalité	  vävd	  i	  enklaste	  två-‐

skafts	  teknik.	  Lärft	  är	  också	  synonymt	  med	  ett	  oblekt	  eller	  blekt	  tyg	  som	  generellt	  inte	  

färgades.	  (Skoglund	  2003).	  Men	  i	  asiatiska	  hamptextilier	  var	  det	  populära	  färgvalet	  

indigoblått,	  följt	  av	  svart,	  rött	  och	  ockragult	  (Clarke	  2010).	  I	  Kina	  var	  ullen	  länge	  okänd,	  

istället	  användes	  hampa.	  Vanliga	  folkliga	  klädesplagg	  kunde	  vara	  av	  svartfärgad	  hampväv	  

(Bergström	  &	  Öhrlén	  1999:34).	  

	  

De	  vanligaste	  vegetabiliska	  textilmaterialen	  före	  industrialiseringen	  i	  Europa	  var	  hampa	  

och	  lin.	  Senare	  under	  1800-‐talet	  tog	  den	  marknadskraftiga	  bomullen	  över	  och	  ersatte	  FH-‐

textilierna.	  Exempel	  finns	  att	  hämta	  i	  den	  tidiga	  litteraturen.	  Redan	  i	  början	  på	  1600-‐talet	  

började	  beskrivningar	  om	  hemtillverkning	  av	  textilier	  att	  publiceras	  i	  England.	  Syftet	  var	  

att	  ge	  instruktioner	  till	  kvinnor	  som	  skötte	  stora	  hushåll	  på	  landsbygden.	  I	  Cervase	  

Markhams	  omfattande	  bok	  The	  English	  Housewife	  kan	  läsaren	  ta	  del	  av	  alla	  de	  

nödvändiga	  sysslor	  som	  en	  husfru	  skulle	  utföra	  på	  ett	  lantgods	  (Markham	  1683:	  kap.	  5:2).	  

Han	  skriver	  om	  och	  för	  den	  engelska	  hemmafrun,	  hur	  hon	  måste	  ha	  kunskaper	  i	  att	  

bevara	  och	  att	  tillverka	  tyger	  för	  både	  utvändigt	  och	  invändigt	  bruk.	  Utåt	  för	  att	  skydda	  

mot	  kyla	  och	  att	  bli	  en	  attraktiv	  person,	  och	  inåt	  för	  renlighet	  och	  prydlighet	  åt	  huden,	  då	  

den	  kan	  hållas	  från	  smuts,	  eller	  skadedjur.	  Den	  första	  bestående	  av	  ylletyg,	  den	  senare	  av	  

linne.	  Markham	  beskriver	  FH-‐textiliernas	  smutsavvisande	  egenskaper,	  dessa	  var	  

lämpligast	  att	  ha	  direkt	  mot	  huden.	  Han	  tillägger	  att	  husfruarna	  måste	  bli	  duktiga	  i	  

utformningen	  av	  alla	  typer	  av	  linnetyg,	  vare	  sig	  det	  är	  av	  hampa	  eller	  lin.	  "För	  från	  dessa	  

två	  endast	  är	  den	  största	  duken	  kommen,	  och	  gör	  så	  både	  i	  England	  och	  i	  andra	  länder"	  

(Markham	  1683:	  kap	  5:23).	  I	  litteraturen	  framgår	  att	  FH-‐materialen	  värderades	  likvärdigt	  

i	  hänseende	  av	  vardagliga	  tyger.	  

	  

Lärften	  har	  troligtvis	  funnits	  allt	  sedan	  människan	  började	  väva	  textilier	  av	  vegetabiliska	  

växter.	  Det	  finns	  dock	  flera	  frågetecken	  vilket	  råmaterial	  lärften	  särskilt	  syftade	  på,	  ofta	  

växlar	  urkundernas	  benämningar	  mellan	  linne	  och	  lärft.	  Ett	  lokalt	  ord	  från	  Småland	  finns	  

beskrivet	  i	  Hyltén-‐Cavallius	  bok,	  Wärend	  och	  Wirdane,	  nämligen	  tonad.	  Han	  går	  särskilt	  

in	  i	  beskrivningar	  om	  den	  småländska	  kulturen.	  Gummor	  i	  socknarna	  begärde	  hjälp	  av	  

olika	  slag.	  Hjälpen	  lämnades	  då	  i	  tonad.	  Hyltén-‐Cavallius	  nämner	  att	  tonad	  kunde	  vara	  
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hampa,	  lin	  eller	  ull	  (Hyltén-‐Cavallius	  1868:308).	  I	  hans	  bokverk	  finns	  oklarheter	  

beträffande	  vilket	  råmaterial	  han	  menar	  då	  han	  nämner	  de	  olika	  textilbenämningarna.	  

Han	  säger	  att	  i	  äldsta	  tid	  var	  människor	  klädda	  i	  djur-‐skinn,	  sedan	  lärde	  man	  sig	  spinna	  

garn	  av	  ull	  och	  tonad.	  Slutligen	  lärde	  man	  sig	  även	  att	  bereda	  linne	  och	  väva	  lärft,	  som	  

bars	  närmast	  kroppen	  och	  som	  lättare	  kunde	  tvättas	  (Hyltén-‐Cavallius	  1868:211).	  

Iakttagelserna	  från	  Småland	  är	  viktiga	  då	  det	  framgår	  att	  hampa	  odlades	  i	  området,	  men	  

med	  inkonsekventa	  hänvisningar	  till	  slutproduktens	  benämning.	  

	  

Eftersom	  fibrer	  av	  textilväxter	  förmultnar	  fort	  under	  jord	  är	  det	  svårt	  att	  hitta	  bevis	  för	  

vilket	  växtmaterial	  som	  tidigast	  brukats	  här	  i	  Sverige.	  Lärft,	  eller	  slitlärft	  som	  det	  också	  

kallades	  är	  en	  nordisk	  beteckning,	  men	  det	  finns	  även	  en	  norrländsk	  regional	  beteckning	  

för	  denna	  kvalité,	  strige.	  Ordet	  omtalas	  i	  bouppteckningar	  från	  Jämtland.	  Ursprungligen	  

betydde	  ordet	  ett	  grovt	  tyg	  av	  de	  kortare	  hampfibrerna.	  Så	  småningom	  har	  materialets	  

benämning	  överförts	  till	  klädesplaggen,	  som	  exempelvis	  skjorta	  eller	  särk,	  men	  med	  

skillnaden	  att	  strigen	  var	  tillverkad	  av	  blaggarn	  eller	  blångarn	  (Skoglund	  2003).	  Även	  i	  

Västerbotten	  fanns	  det	  olika	  kvalitéer	  av	  hamptextilier.	  Per	  Högström	  som	  gjorde	  en	  resa	  

i	  landskapet	  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"	  (Ågren	  1974:126).	  Dräll	  är	  en	  fyrskaftad	  

vävteknik	  där	  trådar	  flotterar	  över	  fyra	  skaft,	  det	  medför	  att	  en	  ökad	  glans	  på	  tyget	  

uppstår.	  Dräll	  och	  damast	  är	  närbesläktade	  genom	  att	  flotteringarna	  används	  för	  att	  också	  

skapa	  struktur	  och	  mönster	  på	  tyget.	  Hampan	  har	  alltså	  inte	  enbart	  använts	  till	  de	  

enklaste	  brukstextilierna	  utan	  även	  till	  drällvävnader	  som	  främst	  kan	  räknas	  till	  

prydnadstextilier.	  

	  

5.3	  Fabrikstillverkade	  folkliga	  hamptyger	  
I	  den	  tidiga	  fabrikstillverkningen	  av	  FH-‐textilier	  från	  1600-‐talet	  och	  framåt	  uppstod	  ofta	  

kvalitétsbenämningar.	  Många	  av	  tygerna	  var	  folkliga	  på	  så	  sätt	  att	  de	  var	  enkla	  tyger	  för	  

vardagligt	  bruk.	  En	  av	  den	  kändaste	  kvalitén	  av	  råmaterialet	  hampa	  benämns	  canvas	  som	  

vävdes	  i	  verkstäder	  i	  Frankrike	  (Geijer	  1994:19).	  En	  annan	  kvalité	  av	  hampa	  benämns	  

harden,	  det	  var	  ett	  grovt	  tyg	  av	  blånor	  med	  korta	  fibrer.	  Detta	  tyg	  återfanns	  ofta	  i	  1500-‐

talets	  bäddlakan,	  liksom	  hessian	  och	  hessons	  (Montgomery	  2007:258).	  Vid	  export	  av	  

tygerna	  till	  särskilt	  Amerika	  listades	  dessa	  kvalitéer	  som	  linnetextilier.	  I	  slutet	  av	  1700-‐
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talet	  var	  tillverkningen	  av	  FH	  så	  vanlig	  att	  materialen	  kunde	  blandas	  ihop,	  både	  hampa	  

och	  lin	  listades	  som	  linne	  i	  tullhandlingarna	  (Montgomery	  2007:278).	  Här	  framgår	  

ytterligare	  att	  linne	  är	  en	  kvalitétsbenämning	  på	  en	  FH-‐textil	  som	  kan	  användas	  vid	  

beskrivning	  av	  underbredornas	  kvalité.	  En	  intressant	  uppgift	  i	  detta	  sammanhang	  är	  att	  

en	  kvalité	  som	  benämns	  dowlas	  var	  en	  bland	  de	  vanligaste	  som	  inhandlades	  av	  den	  lägre	  

samhällsklassen.	  Från	  början	  importerades	  stora	  mängder	  av	  dowlas	  från	  Bretagne	  i	  

Frankrike	  till	  Amerika,	  men	  sedan	  togs	  produktionen	  över	  till	  New	  Hampshire	  

(Montgomery	  2007:xiii).	  	  

	  

5.4	  Beröring	  och	  handens	  kunskap	  
Etnologen	  Annelie	  Palmsköld	  beskriver	  i	  sin	  avhandling	  hur	  en	  linneväv	  känns	  vid	  

beröring:	  lintyget	  rinner	  mellan	  fingrarna	  och	  är	  stadigt	  till	  sin	  karaktär	  och	  ger	  en	  

mindre	  sladdrig	  väv.	  Stadgan	  medverkar	  till	  att	  den	  färdiga	  väven	  har	  en	  tyngd	  som	  gör	  

att	  den	  hänger	  slätt	  (Palmsköld	  2007:98).	  Den	  här	  utförliga	  beskrivningen	  av	  handens	  

känsla	  mot	  ett	  lintyg	  kan	  ifrågasättas	  eftersom	  hon	  inte	  nämner	  att	  hamptextilier	  har	  en	  

liknande	  struktur	  och	  känsla.	  Hon	  vill	  närma	  sig	  textiliernas	  innehåll	  och	  betraktar	  dem	  

som	  en	  metafor	  för	  vad	  det	  innebar	  att	  leva-‐i-‐världen,	  alltså	  i	  den	  kultur	  där	  de	  

producerades	  och	  brukades.	  Problemet	  är	  att	  folkliga	  brukstextilier	  av	  hampa	  och	  lin	  

känns	  på	  liknande	  sätt	  vid	  beröring.	  Genom	  att	  osynliggöra	  hampan	  i	  beskrivningarna	  

formas	  en	  idé	  om	  att	  linet	  är	  det	  enda	  möjliga	  råmaterial	  som	  har	  dessa	  egenskaper.	  

Frågan	  borde	  kanske	  ställas	  vad	  det	  innebar	  att	  leva-‐i-‐naturen	  där	  de	  olika	  

spånadsväxterna	  hade	  sin	  naturliga	  tillhörighet?	  

	  

Nils-‐Arvid	  Bringéus	  beskriver	  hur	  etnologin	  ibland	  har	  kallats	  för	  "the	  study	  of	  the	  

concrete"	  i	  antologin	  Människor	  och	  föremål	  (Bringéus	  1990:19).	  Han	  menar	  att	  genom	  att	  

ta	  och	  känna	  på	  föremålen	  får	  de	  en	  tredje	  dimension,	  inte	  alltid	  konkret,	  men	  det	  finns	  

alltid	  med	  en	  mental	  process.	  I	  hantverket	  finns	  handens	  kunskap,	  tanken	  ligger	  alltid	  ett	  

steg	  före	  handen.	  Hantverkskunnandet	  kan	  bli	  så	  internaliserat	  att	  det	  inte	  går	  att	  skilja	  

den	  rent	  mentala	  processen	  från	  den	  fysiska.	  I	  vardagslag	  kallas	  känselorganen	  som	  sitter	  

i	  handen	  för	  känsel,	  fingertopparna	  är	  fullpackade	  med	  känselorgan	  av	  olika	  slag,	  

processen	  löper	  via	  muskler	  och	  senor.	  Det	  finns	  ett	  märkligt	  fenomen	  i	  att	  viljan	  sitter	  i	  

hjärnbarken	  och	  när	  handen	  startar	  är	  hantverkaren	  inte	  ännu	  medveten	  om	  att	  han	  vill	  

detta.	  Fenomenet	  beskriver	  Erik	  A.	  Moberg	  i	  Hjärna	  händer	  -‐	  100	  års	  textilslöjd	  (Moberg	  
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1991:14).	  Det	  innebär	  att	  händernas	  erfarenhet,	  den	  tysta	  kunskapen	  måste	  innehålla	  

någon	  form	  av	  beröring.	  Den	  är	  svår	  att	  beskriva	  i	  ord,	  särskilt	  i	  vetenskapliga	  

sammanhang,	  men	  har	  via	  forskning	  med	  elektroniska	  sensorer	  och	  naturvetenskapliga	  

experiment	  utforskats.	  Den	  tredje	  dimensionen	  som	  uppstår	  vid	  beröring	  av	  en	  textil	  

bidrar	  till	  att	  medvetandegöra	  tingets	  egenskaper	  i	  form	  av	  känslor,	  exempelvis	  mjukt,	  

strävt,	  tung,	  lätt,	  följsam,	  motspänstig,	  kompakt	  och	  gles.	  Samtliga	  är	  omöjliga	  att	  utan	  

beröring	  med	  bestämdhet	  uttala	  sig	  om.	  
	  

I	  sin	  avhandling	  Traditionens	  estetik	  fördjupar	  sig	  Charlotte	  Hyltén-‐Cavallius	  i	  vad	  hon	  

kallar	  för	  känselseendet.	  Hon	  beskriver	  hur	  det	  inom	  humanistisk	  forskning	  finns	  en	  

tydligt	  utvecklad	  sinneshierarki	  och	  att	  det	  är	  det	  som	  ses	  i	  fält	  som	  kan	  omvandlas	  till	  

kunskap	  som	  ges	  auktoritet.	  Hon	  nämner	  också	  att	  det	  ännu	  inte	  har	  utvecklats	  metoder	  

för	  att	  omvandla	  det	  vi	  bland	  annat	  känner	  i	  fält	  till	  vederhäftig	  kunskap	  (Hyltén-‐Cavallius	  

2007:26).	  Hur	  har	  Hemslöjdens	  estetiska	  värderingar	  påverkat	  uppfattningen	  om	  FH-‐

textilier?	  Att	  uttala	  sig	  om	  textiliers	  struktur	  och	  känsla	  vid	  handens	  beröring	  blir	  

problematiskt	  i	  vetenskapliga	  sammanhang.	  Svårigheten	  att	  särskilja	  FH-‐textilier	  från	  

varandra	  går	  inte	  att	  lösa	  med	  endast	  känselseendet.	  Den	  som	  har	  långvarig	  erfarenhet	  av	  

både	  lin	  och	  hampa	  kan	  möjligen	  känna	  och	  se	  skillnader	  på	  textiliernas	  struktur	  och	  yta,	  

men	  den	  som	  endast	  har	  arbetat	  med	  det	  ena	  materialet	  kommer	  troligtvis	  inte	  att	  kunna	  

särskilja	  dessa	  två	  så	  likartade	  textilmaterial.	  

	  

5.5	  Sex	  stycken	  underbredor	  av	  hampa	  
Vid	  ett	  senare	  besök	  i	  Transsylvanien	  införskaffade	  jag	  ytterligare	  hamptexilier.	  Det	  var	  

kuddvar,	  överkast,	  lakanstyg	  och	  handdukar.	  Samtliga	  var	  vävda	  av	  huvudsakligen	  

hampa,	  några	  med	  bomull	  i	  varpen	  och	  i	  mönsterrandningarna.	  Några	  var	  ovanligt	  

välgjorda	  med	  påsydda	  virkade	  bomullsspetsar	  och	  jämn	  struktur,	  andra	  var	  tunna	  och	  

några	  var	  grövre	  och	  ojämna.	  Underbredorna	  var	  i	  majoritet,	  men	  i	  varierande	  kvalitéer,	  

samtliga	  hade	  inslagsränder	  av	  bomullsgarn	  och	  bestod	  av	  två	  väv-‐våder.	  En	  våd	  utgör	  

samma	  bredd	  som	  den	  vävstol	  som	  använts,	  vanligtvis	  en	  bredd	  på	  cirka	  50	  cm.	  

Sömnaden	  som	  gjorts	  för	  att	  sy	  ihop	  de	  två	  våderna	  är	  med	  noggranna	  stygn	  av	  vitt	  

bomullsgarn.	  Fyra	  stycken	  har	  randningar	  i	  rött	  garn	  och	  en	  underbreda	  har	  blå	  randning	  

och	  en	  har	  svart.	  Strukturerna	  skiftar	  på	  grund	  av	  hur	  fint	  hampgarnet	  har	  spunnits	  och	  

på	  hur	  förhållandet	  är	  mellan	  inslagstäthet	  och	  varptäthet.	  En	  av	  dem	  är	  mjukare	  och	  
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vitare	  än	  de	  övriga	  och	  en	  är	  ovanligt	  kompakt	  och	  ojämn	  i	  strukturen	  på	  grund	  av	  de	  

elastiska	  bomullstrådarna	  i	  varpen	  som	  dragit	  ihop	  sig.	  Eftersom	  hampgarn	  är	  styvt	  och	  

inte	  elastiskt	  så	  medför	  detta,	  särskilt	  efter	  tvätt,	  att	  det	  blir	  en	  "bubblig"	  och	  stel	  struktur.	  

Kanske	  väverskan	  inte	  haft	  kunskap	  om	  detta,	  eller	  också	  har	  den	  kraftiga	  ihop	  

dragningen	  skett	  vid	  för	  hög	  temperatur	  vid	  tvätt.	  Det	  går	  inte	  att	  avgöra	  åldern	  på	  

underbredorna.	  Det	  verkar	  ha	  varit	  vanligast	  med	  rött	  bomullsgarn	  som	  inslag	  i	  den	  här	  

typen	  av	  vardagstextilier.	  En	  fråga	  som	  uppstår	  är	  om	  detta	  var	  ett	  tidigt	  försök	  att	  

använda	  bomullsvarp	  istället	  för	  hampa	  även	  i	  varpen?	  I	  Sverige	  började	  bomullsvarp	  i	  

FH-‐textilier	  bli	  allt	  vanligare	  under	  1800-‐talet	  i	  takt	  med	  att	  bomullsindustrin	  

utvecklades	  i	  landet.	  Redan	  under	  den	  första	  halvan	  av	  1700-‐talet	  skeppades	  

råbomull	  in	  till	  Göteborg	  för	  att	  sedan	  transporteras	  till	  spinnerier	  i	  länet.	  Även	  i	  Dalarna	  

fanns	  bomullsspinnerier	  så	  pass	  tidigt.	  Därför	  är	  det	  sannolikt	  att	  bomullen	  redan	  under	  

1700-‐talet	  började	  ersätt	  de	  regionalt	  odlade	  spånadsväxterna	  i	  dessa	  landskap.	  

Västsveriges	  gynnsamma	  läge	  vid	  råvaruimporten	  och	  att	  man	  sedan	  tidigare	  upparbetat	  

kanaler	  och	  nära	  förbindelser	  mellan	  stadsköpmännen	  och	  landsbygdsbefolkningen	  

bidrog	  till	  att	  bomullen	  ersatte	  FH-‐materialen	  mycket	  tidigare	  där	  än	  i	  andra	  landskap	  

(Jonsson	  1994:24).	  Landskap	  som	  länge	  behöll	  sitt	  självhushållande	  spånadsmaterial	  var	  

bland	  annat	  Jämtland	  och	  Västerbotten.	  Underplaggen	  i	  Jämtland	  var	  vanligast	  av	  strige,	  

hampstry	  av	  korta	  kammade	  hampfibrer.	  En	  dokumentation	  om	  strigen	  visar	  att	  de	  gamla	  

i	  bygden	  tyckte	  bomullsplaggen	  var	  för	  ömtåliga	  (Persson	  1992).	  

	  

Att	  handväva	  ett	  tyg	  av	  FH	  kräver	  ett	  särskilt	  förhållningssätt.	  De	  styva	  trådarna	  gör	  

vävningen	  svårare	  jämfört	  med	  att	  väva	  av	  exempelvis	  elastiskt	  ullgarn	  eller	  bomullsgarn.	  

FH-‐textilier	  utvinns	  ur	  plantornas	  stjälk	  och	  tillhör	  gruppen	  bastfibrer.	  De	  består	  av	  

växtcellerna	  sclerenkym	  och	  xylem.	  Plantornas	  sclerenkymer	  har	  funktionen	  att	  stödja	  

plantan	  så	  att	  den	  håller	  sig	  upprätt.	  Cellerna	  lignifierar	  plantans	  väggar	  (Skoglund	  2011).	  

Det	  innebär	  att	  fibrerna	  sitter	  hårt	  fast	  i	  plantans	  bastlager.	  Vid	  jämförelse	  med	  lin	  så	  har	  

hampan	  dessutom	  en	  större	  mängd	  lignin	  (växtlim),	  vilket	  medför	  att	  hampfibrerna	  i	  

vissa	  fall	  kan	  bli	  svårare	  att	  spinna	  i	  tunna	  trådar.	  Hur	  tunn	  en	  hamptråd	  eller	  lintråd	  

kunde	  bli	  berodde	  på	  flera	  olika	  faktorer.	  I	  den	  traditionella	  beredningen	  av	  FH	  krävdes	  

en	  mikrobiologisk	  rötningsprocess	  för	  att	  frigöra	  fibrerna	  från	  stjälken.	  För	  att	  det	  skulle	  

bli	  fina	  trådar	  till	  textilier	  lades	  fibrerna	  först	  i	  vatten.	  Det	  gick	  till	  så	  att	  bastknippen	  

placerades	  i	  ett	  vattendrag	  under	  cirka	  10	  dagar	  för	  att	  luckra	  upp	  ligninet.	  Därefter	  
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kunde	  fibrerna	  mekaniskt	  bearbetas	  till	  tråd.	  Finhetsgraden	  på	  tråden	  berodde	  först	  och	  

främst	  på	  vilken	  jord	  som	  växten	  odlas	  i,	  vilken	  tid	  den	  skördas	  -‐	  innan	  fröna	  mognat	  eller	  

efter,	  hur	  den	  rötas,	  samt	  hur	  den	  sedan	  bearbetas	  och	  slutligen	  om	  det	  är	  de	  långa	  eller	  

korta	  fibrerna	  som	  används	  vid	  spinning.	  För	  att	  en	  textilväxt	  skulle	  frambringa	  en	  tunn	  

och	  fin	  fiber	  måste	  den	  skördas	  innan	  fröna	  mognat,	  oavsett	  om	  det	  var	  hampa	  eller	  lin.	  

Det	  är	  en	  betydelsefull	  faktor	  som	  inte	  alltid	  tagits	  med	  av	  forskare	  vid	  beskrivning	  av	  FH-‐

textilier	  (Skoglund	  2011).	  Om	  växten	  skördades	  efter	  fröna	  mognat	  blev	  fibrerna	  grövre	  

och	  gav	  därför	  ett	  ojämnare	  och	  grövre	  tyg.	  En	  fråga	  som	  då	  uppstår	  är	  vilka	  bönder	  som	  

kunde	  avstå	  från	  de	  mogna	  fröna?	  Att	  skörda	  växten	  innan	  innebar	  ofrånkomligt	  en	  brist	  

på	  utsäde	  till	  nästa	  odlingssäsong,	  vilket	  medförde	  att	  utsädet	  måste	  införskaffas	  utifrån.	  

	  

5.6	  Transformation	  av	  en	  planta	  till	  en	  textil	  
Alla	  arbetsmoment	  som	  ingick	  i	  att	  tillverka	  en	  underbreda	  gjordes	  för	  hand,	  från	  odling	  

till	  att	  sy	  ihop	  de	  två	  våderna	  i	  ett	  bredare	  sammanhängande	  tygstycke.	  Varje	  aktivitet	  i	  

processen	  var	  viktig	  för	  det	  slutliga	  resultatet.	  Ingen	  av	  delmomenten	  kunde	  uteslutas	  för	  

att	  bidra	  till	  ett	  funktionellt	  textilföremål	  till	  skydd	  mot	  sänghalmen.	  Men	  naturligtvis	  

hade	  inte	  alla	  personer	  som	  arbetade	  med	  materialet	  det	  rätta	  handlaget.	  En	  uppgift	  från	  

1600-‐talets	  England	  visar	  att	  det	  krävdes	  uthållighet,	  särskilt	  när	  det	  gällde	  spinning	  av	  

hampfibrerna.	  Om	  detta	  saknades	  så	  rekommenderar	  författaren	  att	  anlita	  någon	  som	  var	  

duktig	  (Markham	  1638	  kap	  5:44).	  Från	  jämtländska	  sockenbeskrivningar	  finns	  det	  

information	  om	  att	  hampan	  kunde	  spinnas	  fint	  och	  blekas	  vitt,	  men	  att	  bara	  några	  få	  

"bondkvinnfolk"	  i	  socknen	  kunde	  spinna	  mycket	  fint	  (Sockenbeskrivningar	  1941).	  

	  

Att	  transformera	  en	  planta	  till	  en	  spunnen	  tråd	  görs	  i	  modern	  tid	  av	  olika	  personer	  och	  i	  

olika	  rum,	  men	  före	  industrialismen	  utfördes	  processen	  att	  tillverka	  folkliga	  textilier	  till	  

självhushållet	  vanligtvis	  av	  samma	  person	  och	  på	  samma	  plats.	  I	  Italien	  kallades	  hampa	  

för	  quello	  delle	  cento	  operazioni,	  det	  betyder	  innehållet	  i	  hundra	  operationer	  och	  syftar	  på	  

de	  många	  skilda	  arbetsmomenten	  som	  krävdes	  för	  att	  få	  fram	  en	  textil	  av	  hampa	  (Clarke	  

2010)	  I	  Transsylvanien	  var	  det	  kvinnorna	  som	  skördade	  spånadsväxterna	  som	  sedan	  

skulle	  beredas	  till	  trådar.	  Vid	  mitt	  besök	  hos	  det	  äldre	  paret	  i	  den	  transsylvanska	  byn	  Ieud	  

var	  det	  dock	  mannen	  som	  berättade	  om	  odlingen,	  det	  var	  han	  som	  visade	  mig	  plantorna	  

och	  beskrev	  jorden.	  Men	  på	  min	  fråga	  vem	  som	  skördade	  fick	  jag	  svaret	  att	  det	  var	  

kvinnan.	  Hampan	  växte	  i	  ett	  trädgårdsland.	  Kvinnornas	  ansvar	  för	  den	  textila	  



 29 

produktionen	  och	  råmaterialet	  har	  troligtvis	  haft	  stor	  betydelse	  för	  det	  enskilda	  

hushållets	  ekonomiska	  förhållande.	  I	  trädgårdarna	  fanns	  också	  humle,	  örter	  och	  

kålväxter.	  Närheten	  till	  boningshuset	  var	  viktig	  för	  kvinnorna.	  Barnskötsel	  och	  

matlagning	  var	  deras	  främsta	  sysslor	  och	  kunde	  utföras	  samtidigt	  som	  hampan	  

skördades.	  	  

	  

Hur	  stor	  betydelse	  hade	  då	  kvinnorna	  för	  odlingen?	  Kvinnornas	  kunskap	  om	  

garnberedning	  och	  vävning	  är	  väldokumenterad	  och	  självklar,	  men	  den	  återfanns	  även	  i	  

skörd	  av	  spånadsväxterna	  och	  kanske	  ända	  ned	  till	  bearbetning	  av	  jorden.	  Anteckningar	  

från	  Mattmar	  socken	  i	  Jämtland	  säger	  att	  "bondgummorne"	  visste	  bäst	  när	  hampan	  skulle	  

sås.	  Vid	  sådd	  under	  Eriksmässoveckan	  (mitten	  av	  maj)	  utvecklades	  den	  starkaste	  fibern	  

(Sockenbeskrivningar	  1941).	  Kvinnornas	  roll	  vid	  odling	  av	  växter	  är	  inte	  dokumenterat	  i	  

särskilt	  hög	  grad,	  det	  finns	  kunskapsluckor	  vad	  det	  gäller	  den	  här	  delen	  i	  

tillverkningsprocessen.	  

	  

6.	  HAMPTEXTILIER	  MELLAN	  NATUR	  OCH	  KULTUR	  
I	  detta	  kapitel	  kommer	  jag	  att	  försöka	  finna	  generaliseringar	  och	  det	  som	  är	  unikt	  i	  det	  

som	  undersöks.	  Kapitlet	  kommer	  att	  beskriva	  underbredornas	  råmaterial	  ur	  ett	  

perspektiv	  lösgjort	  från	  slutprodukten.	  Istället	  kommer	  råmaterialet	  i	  form	  av	  en	  

kulturväxt	  som	  brukats	  av	  människor	  under	  lång	  tid	  att	  befinna	  sig	  i	  fokus.	  Den	  

fenomenologiska	  grundstrukturen	  kommer	  i	  kapitlet	  att	  få	  en	  huvudroll.	  Det	  innebär	  att	  

hitta	  det	  som	  är	  paradoxalt	  i	  det	  empiriska	  materialet,	  att	  finna	  generaliseringar	  i	  

mångfalden	  om	  råmaterialet	  hampa	  och	  vad	  det	  är	  som	  framhävts	  i	  de	  vetenskapliga	  

sammanhangen?	  Den	  vetenskapliga	  åtskillnaden	  mellan	  abstraktionerna	  natur	  och	  kultur	  

kommer	  att	  undersökas.	  

	  

I	  antologin	  Vad	  ska	  vi	  med	  natur	  till?	  beskriver	  landskapsarkitekten	  Eivor	  Bucht	  hur	  

kulturväxter	  vandrat	  in	  med	  människans	  odling	  och	  samfärdsel	  och	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  

följa	  spridningen	  från	  kommunikationens	  knutpunkter	  (Bucht	  2001:30).	  Den	  första	  

indikationen	  på	  hampodling	  är	  från	  neolitisk	  tid,	  cirka	  5500	  -‐	  4500	  f	  Kr.	  Hampfrön	  har	  

hittats	  runt	  tyska	  bosättningar	  (Barber	  1992:16).	  Svenska	  forskare	  har	  under	  1900-‐talet	  

framhållit	  att	  hampan	  fördes	  in	  i	  Sverige	  av	  vikingarna	  under	  medeltiden.	  Men	  en	  

arkeologisk	  utgrävning	  runt	  Rödön	  i	  Jämtland	  på	  1990-‐talet	  visade	  en	  tidigare	  förekomst	  
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av	  hamppollen,	  daterat	  till	  100	  -‐	  200	  e	  Kr	  (Robertsson	  1992:118).	  Fyndet	  innebär	  att	  de	  

första	  indikationerna	  på	  odling	  av	  hampa	  och	  lin	  därför	  befinner	  sig	  ungefär	  vid	  samma	  

tidpunkt	  (romersk	  järnålder).	  Bucht	  problematiserar	  vidare	  i	  antologin	  hur	  en	  

kulturväxtodling	  kan	  definieras.	  Det	  går	  att	  diskutera	  flera	  slags	  naturer:	  vildmarken	  "den	  

första	  naturen"	  eller	  den	  kultiverade	  naturen,	  "den	  andra	  naturen",	  det	  är	  all	  mark	  som	  

människan	  har	  förändrat.	  Samtidigt	  betraktas	  det	  kultiverade	  landskapet	  som	  en	  del	  av	  

naturen.	  Spänningsförhållandet	  mellan	  kultur	  och	  natur	  skapar	  frågeställningar	  om	  vilka	  

begränsningar	  spånadsväxterna	  hade	  i	  naturlandskapet.	  Vilka	  naturförutsättningar	  fanns	  

för	  att	  någon	  av	  dem	  skulle	  få	  en	  framträdande	  roll	  inom	  en	  region?	  Bucht	  beskriver	  även	  

de	  medeltida	  trädgårdarna	  som	  hade	  de	  dubbla	  funktionerna	  att	  frambringa	  nyttiga	  örter	  

och	  frukter	  till	  medicin	  och	  matlagning	  och	  att	  samtidigt	  vara	  inbjudande.	  Hon	  nämner	  

filosofen	  Bonfadio	  som	  kallar	  trädgårdarna	  för	  "den	  tredje	  naturen"	  (Bucht	  2001:30).	  

	  

6.1	  Jordens	  betydelse	  för	  hampodling	  
Från	  början	  på	  1500-‐talet	  upprättades	  i	  Sverige	  årligen	  jordeböcker.	  I	  dessa	  redovisades	  

gårdarnas	  ekonomiska	  tillgångar,	  samt	  avkastning	  till	  kronan	  (Höglund	  2008:15).	  Under	  

1600-‐talet	  gjordes	  storskaliga	  karteringsprojekt	  i	  Sverige,	  där	  namn,	  jordnatur,	  samt	  

ägandeförhållanden	  noterades.	  Värdeomdömen	  på	  jordkvalité	  och	  typ	  var	  också	  vanlig.	  

Utmarken	  karterades	  inte,	  inte	  heller	  trädgårdarna	  där	  bland	  annat	  humle	  och	  kålväxter	  

odlades.	  Hampan	  trivs	  på	  kalkrika	  myrjordar	  med	  högt	  pH-‐	  värde	  och	  gyttjejordar	  på	  

kalkbotten.	  Växten	  behöver	  allsidig	  näring,	  främst	  kväve	  (kaliumbrist	  ger	  en	  ihålig	  fiber)	  

och	  fosfor	  är	  nödvändiga	  (Fröier	  1960:91).	  Linet	  kräver	  gynnsam	  nederbördsfördelning,	  

mullrika	  och	  jämna	  jordar	  med	  god	  vattenhållande	  förmåga.	  I	  de	  stora	  linproducerande	  

områdena	  i	  Holland,	  Belgien	  och	  Nordfrankrike	  rådde	  mycket	  nederbörd-‐	  och	  

jordfuktighetsvillkor	  som	  främjat	  linodlingar	  (Fröier	  1960:32).	  I	  de	  medeltida	  svenska	  

jordeböckerna	  beskrivs	  hur	  linodlingen	  alternerades	  med	  spannmålsodling	  varefter	  

åkrarna	  fick	  växa	  igen	  med	  gräs	  under	  en	  lång	  tid	  (Höglund	  2008:38).	  Linodling	  skedde	  

på	  andra	  jordar	  än	  hampan.	  Lin	  trivs	  i	  sandblandad	  lerjord	  och	  hampa	  i	  fet	  myllig	  och	  

fuktig	  jord,	  på	  myrar	  och	  kärr	  (Gadd	  1786).	  I	  Hälsingland	  kom	  nyodlingar	  att	  öka	  under	  

1800-‐talet,	  särskilt	  på	  svaljord,	  vilken	  ansågs	  lämplig	  för	  lin	  (Jonsson	  1994:20).	  Regionen	  

blev	  känd	  för	  sin	  linodling	  och	  det	  finns	  uppgifter	  om	  att	  till	  och	  med	  ogräsrensning	  var	  

onödig	  i	  Hälsingland	  till	  följd	  av	  god	  tillgång	  på	  lämplig	  jord	  och	  förmånlig	  växtföljd	  

(Jonsson	  1994:29).	  Det	  var	  också	  i	  Hälsingland	  arkeologer	  hittade	  de	  äldsta	  kända	  
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linfröna	  i	  en	  järnåldersgård	  från	  cirka	  200-‐talet	  e	  Kr	  (Jonsson	  1994:14).	  

	  

6.2	  Hampodling	  eller	  linodling	  
I	  den	  sandigare	  lerjorden	  såddes	  linet	  och	  blev	  en	  konkurrent	  till	  spannmålsprodukter	  

(Skoglund	  2003).	  Jordar	  där	  lin	  odlades	  värderades	  högre.	  Vilka	  lanthushåll	  hade	  

ekonomisk	  möjlighet	  att	  använda	  spannmålsjorden	  för	  odling	  av	  en	  textilväxt?	  Var	  det	  

möjligheten	  till	  en	  ekonomisk	  inkomst	  vid	  sidan	  av	  jordbruket	  som	  avgjorde?	  Det	  rådde	  

brist	  på	  goda	  åkermarker	  och	  ett	  exempel	  på	  det	  är	  dagboksanteckningar	  från	  1752	  i	  

Kungliga	  Vetenskapsakademins	  handlingar.	  Där	  framkommer	  ett	  Sverige	  bestod	  av	  för	  

många	  steniga	  backar	  och	  vattenfyllda	  mossar	  (Mercell	  1752).	  Författaren	  efterlyser	  färre	  

krig	  och	  mer	  uppodling	  av	  god	  åkermark,	  särskilt	  till	  matproduktion.	  Om	  det	  under	  1700-‐

talet	  var	  brist	  på	  åkermark,	  var	  det	  då	  ännu	  sämre	  under	  medeltiden	  och	  tidigare?	  Om	  

linet	  odlades	  på	  goda	  matjordar	  innebar	  det	  att	  jorden	  värderades	  ekonomiskt	  högre	  då	  

odlingen	  skedde	  i	  den	  "andra	  naturen",	  hampan	  odlades	  med	  allra	  största	  sannolikhet	  

främst	  i	  den	  "första	  naturen",	  eller	  i	  den	  "tredje	  naturen",	  det	  krävde	  inte	  lika	  stor	  

jordbearbetning.	  Linet	  såddes	  på	  nyplöjd,	  väl	  bearbetad	  och	  trädad	  mark	  

(Sockenbeskrivningar	  1941).	  Gödsling	  av	  linåkern	  skulle	  ske	  sparsamt,	  dels	  ville	  man	  inte	  

ha	  alltför	  frodvuxet	  lin,	  dels	  var	  man	  rädd	  att	  få	  in	  ogräs,	  dessutom	  var	  det	  vanligt	  att	  

flytta	  odlingen	  till	  en	  ny	  åker	  varje	  år	  (Ågren	  1974:	  127).	  
	  

En	  besvärlig	  faktor	  vid	  linodling	  var	  ogräset	  eftersom	  kvickroten	  trivs	  i	  en	  linåker.	  I	  

samtliga	  beskrivningar	  av	  hampa	  nämns	  att	  inget	  ogräs	  trivs	  i	  hampjorden.	  Cervase	  

Markham	  beskriver	  hur	  linet	  i	  England	  måste	  trimmas	  från	  ogräs,	  särskilt	  om	  det	  vuxit	  

över	  själva	  linplantan	  (Markham	  1638:27).	  I	  Sverige	  finns	  uppgifter	  om	  att	  linfröna	  

införskaffades	  från	  andra	  länder,	  vilket	  innebar	  att	  endast	  bönder	  som	  hade	  råd	  att	  avstå	  

värdefull	  matjord	  och	  att	  köpa	  nytt	  utsäde	  kunde	  odla	  lin.	  Detta	  lin	  användes	  för	  avsalu.	  

Det	  fanns	  statliga	  åtgärder	  för	  att	  understödja	  en	  inhemsk	  linodling	  i	  form	  av	  linfröinköp	  

och	  där	  ett	  ekonomiskt	  bidrag	  gavs	  till	  jordägare	  som	  utökade	  sina	  linodlingar	  (Jonsson	  

1994:16).	  Från	  Ångermanland	  finns	  dokumenterat	  att	  det	  bästa	  linfröt	  ansågs	  komma	  

från	  Riga,	  odlarna	  undervisades	  under	  1700-‐talet	  av	  lärda	  män,	  som	  skaffade	  sig	  

kunskaper	  från	  bland	  annat	  lärdomsstaden	  Uppsala	  och	  lärde	  ut	  detta	  i	  sin	  hembygd.	  

Skulle	  det	  bli	  ett	  fint	  lin	  var	  det	  viktigt	  att	  importera	  fröna	  (Grenander	  Nyberg	  2001:35).	  

Sockenbeskrivningar	  från	  Jämtland	  berättar	  att	  hampan	  var	  lättare	  att	  odla,	  men	  det	  
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framgår	  också	  att	  det	  fanns	  en	  önskan	  att	  om	  tillräcklig	  kunskap	  fanns	  i	  bygden	  så	  borde	  

fler	  börja	  med	  lin	  som	  gav	  högre	  avkastning	  (Sockenbeskrivningar	  1941).	  Ståndspersoner	  

och	  några	  få	  bönder	  odlade	  lin	  i	  Jämtland	  under	  denna	  tid.	  Uppgiftslämnaren	  i	  en	  

sockenbeskrivning	  från	  Rätan	  1815	  menar	  att	  om	  nya	  linfrön	  införskaffades	  från	  Riga	  

eller	  Königsberg	  kunde	  linet	  där	  bli	  lika	  fint	  som	  hälsingelin.	  Andra	  uppgiftslämnare	  

menade	  samtidigt	  att	  eftersom	  linfröet	  måste	  tas	  söderifrån	  och	  var	  rätt	  dyrt	  så	  borde	  

inte	  lanthushållningen	  befatta	  sig	  med	  linodling.	  Det	  finns	  alltså	  anledning	  att	  fråga	  sig	  om	  

hampodling	  var	  specifik	  för	  en	  region	  med	  den	  här	  typen	  av	  jordnatur?	  Var	  möjligheterna	  

till	  inköp	  av	  utsäde	  inte	  begränsade?	  I	  den	  tidiga	  engelska	  litteraturen	  framgår	  det	  inte	  att	  

inköp	  av	  utsäde	  var	  allmänt,	  inte	  heller	  att	  det	  skulle	  vara	  ett	  kallt	  och	  kyligt	  klimat	  som	  

främjade	  hampodling.	  Snarare	  är	  det	  andra	  faktorer	  som	  haft	  betydelse,	  främst	  vilken	  typ	  

av	  jord	  som	  hampan	  skulle	  växa	  i.	  Exempelvis	  var	  betesmark	  lämplig	  för	  hampodling,	  

allteftersom	  den	  blev	  rejält	  gödslad	  (Markham	  1638	  kap	  5:24).	  

	  

Är	  då	  bevarandet	  av	  hampodling	  unikt	  för	  Jämtland	  eller	  en	  kvarleva	  som	  råkat	  bli	  kvar	  

där	  både	  kultur	  och	  natur	  samspelat?	  Var	  hampodling	  något	  allmänt	  förekommande	  runt	  

om	  i	  Sverige,	  som	  i	  takt	  med	  att	  regioner	  utvecklades	  mot	  en	  marknadsekonomi	  

successivt	  försvann?	  En	  uppgift	  i	  en	  skrift	  från	  1758	  så	  anger	  författaren	  att	  utsädet	  i	  den	  

jämtländska	  regionen	  var	  som	  i	  övriga	  landet	  nämligen	  hampa	  tillsammans	  med	  korn,	  råg,	  

vete,	  havre	  och	  ärter	  (Tideman	  1983).	  Eventuellt	  kan	  det	  vara	  en	  tillfällighet	  att	  hampan	  

omnämns	  som	  allmän,	  men	  vad	  han	  faktiskt	  säger	  är	  att	  de	  vanligaste	  grödorna	  i	  Sverige	  

var	  dessa	  och	  att	  de	  också	  odlades	  i	  Jämtland.	  

	  

6.3	  Myrar,	  kärr	  och	  trädgårdar	  
Jämtland	  och	  Transsylvanien	  är	  regioner	  som	  har	  haft	  hampan	  som	  främsta	  

spånadsmaterial.	  Även	  Västerbotten	  har	  bevarat	  material	  och	  dokumentation.	  Vilken	  

betydelse	  har	  platserna	  och	  människornas	  förhållande	  till	  råmaterialet,	  om	  "tingen"	  

fungerar	  som	  budbärare?	  På	  vilket	  sätt	  är	  då	  råmaterialet	  en	  budbärare?	  Litteratur	  från	  

England	  under	  1600-‐talet	  behandlar	  hamp-‐	  och	  linodling	  som	  likvärdig.	  Detta	  gäller	  även	  

den	  tidiga	  svenska	  litteraturen	  om	  odling	  av	  spånadsväxter,	  särskilt	  under	  1700-‐talet.	  

Myrar,	  kärr	  och	  trädgårdar	  och	  naturen	  i	  sin	  ursprungligaste	  form	  kan	  inte	  alltid	  utnyttjas	  

av	  människan	  för	  odling	  av	  alla	  sorters	  grödor,	  Hampan	  har	  kultiverats	  i	  en	  natur	  som	  

krävt	  minimal	  jordbearbetning.	  I	  Frankrike	  under	  1800-‐talet	  fanns	  regioner	  där	  hampan	  
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odlades	  i	  särskilda	  trädgårdar	  i	  anslutning	  till	  textilfabriker.	  Regionen	  Anjou,	  var	  tidigare	  

ett	  berömt	  hampområde	  som	  kallades	  Limagne,	  från	  latinets	  "Magnus	  Lacus",	  den	  stora	  

sjön.	  Områdets	  fulla	  namn	  är	  Maine	  den	  Limagne	  Auvergne	  Så	  småningom	  torkade	  sjön	  

upp	  och	  blev	  en	  enorm	  myr	  (Wikipedia	  2012).	  Med	  bördig	  jord	  bestående	  av	  kalksten,	  

lera,	  märgel,	  sandsten	  och	  sand.	  Det	  bidrog	  till	  en	  fet	  svart	  mylla	  som	  gjorde	  hampfibrerna	  

särskilt	  flexibla	  (Alcan	  1847).	  

	  

Myrar	  med	  märgel	  fanns	  det	  gott	  om	  i	  Jämtland,	  den	  användes	  som	  jordförbättringsmedel	  

och	  kunde	  blandas	  ut	  på	  åkrarna	  som	  gödsling	  (Egervärn	  1990).	  Inte	  förrän	  under	  1840-‐	  

talet	  började	  märgel	  användas	  i	  Skåne,	  efter	  förebild	  av	  inflyttade	  jordbrukare	  från	  

Schlewig-‐Holstein	  och	  Danmark	  (Bringéus	  1991:96).	  Jordförbättringen	  och	  tillgången	  till	  

gödsel	  var	  viktig,	  märgel	  var	  värdefullt.	  Hampan	  i	  Jämtland	  såddes	  på	  den	  fetaste	  

jordmånen	  (Hagström	  1751).	  I	  Transsylvanien	  odlades	  växten	  också	  på	  näringsrika	  

humusjordar,	  oftast	  i	  trädgården.	  Det	  finns	  gott	  om	  indikationer	  på	  att	  den	  odlades	  i	  

trädgårdar	  även	  i	  Sverige.	  I	  en	  vetenskaplig	  samlings-‐volym	  skriver	  en	  Lantmätare	  i	  

Uppsala	  län	  att	  hampan	  odlades	  där	  tillsammans	  med	  kålväxter.	  Tidigare	  hade	  man	  trott	  

att	  hampans	  lukt	  fördrev	  kålmaskarna,	  vilka	  var	  ett	  ständigt	  problem.	  Lantmätarens	  

dokumentering	  visade	  att	  det	  var	  fåglarna	  som	  drogs	  till	  hampfröna	  och	  åt	  upp	  

kålmaskarna	  (Gärdes	  1771:89-‐91).	  Hampodling	  på	  gotländska	  myrmarker	  pågick	  i	  stor	  

skala	  under	  krigsåren	  och	  efterföljande	  år.	  Sveriges	  regering	  gav	  stöd	  till	  hampodling	  

åren	  1945	  -‐	  1966	  (Dardell	  1965:5).	  Den	  ogräskvävande	  effekten	  var	  av	  betydelse	  då	  

myrmarkerna	  kunde	  användas	  till	  andra	  grödor	  om	  hampa	  först	  odlades.	  Alltså	  kunde	  

kulturtillståndet	  förbättras	  genom	  hampodling.	  Dessa	  jordar	  behövde	  inte	  trädas	  för	  att	  få	  

bukt	  med	  ogräset	  och	  växten	  blev	  på	  så	  sätt	  en	  bra	  förfruktsgröda	  på	  de	  gotländska	  

myrarna	  (Fröier	  1959:37).	  

	  

Att	  den	  jämtländska	  jordnaturen	  var	  gynnsam	  för	  hampodling	  kan	  ses	  särskilt	  runt	  Rödön	  

i	  Storsjöbygden.	  Där	  fanns	  det	  kalkrik	  jord	  och	  i	  vattendragen	  rötades	  hampan	  till	  en	  fin	  

och	  smidig	  textilfiber.	  Längre	  upp	  i	  landet,	  exempelvis	  i	  Kall	  och	  Undersåker	  odlades	  

också	  lin,	  trots	  att	  den	  var	  känsligare	  för	  frost	  (Tideman	  1953).	  Andra	  betydelsefulla	  

naturförutsättningar	  är	  det	  lokala	  vattnet	  och	  dess	  sammansättning	  av	  mineraler.	  Linet	  är	  

svårare	  att	  röta	  i	  vatten	  som	  innehåller	  järn	  och	  myrjärn	  förekom	  på	  de	  flesta	  ställen	  runt	  

Storsjön	  i	  Jämtland	  (Hagström	  1751).	  Ett	  järnrikt	  vatten	  uppstår	  i	  närheten	  av	  täta	  
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granskogar,	  det	  bildas	  en	  sur	  humus	  när	  ämnen	  utlöses	  ur	  jordskorpan,	  alltså	  inte	  endast	  

från	  lösa	  jordlager	  utan	  också	  från	  berget.	  Mineralernas	  betydelse	  för	  främjandet	  av	  

hampodling	  kan	  ses	  både	  i	  centrala	  Europa	  och	  i	  de	  nordsvenska	  regionerna.	  Andra	  

områden	  i	  Sverige	  med	  utpräglad	  myr-‐	  och	  sjömalm	  är	  Småland	  med	  förgreningar	  till	  

angränsande	  landskap,	  samt	  Värmland	  och	  Gotland.	  Västerbotten	  är	  också	  ett	  landskap	  

där	  hampodling	  var	  vanligt,	  samt	  runt	  Mälardalen,	  Västergötland	  och	  Dalarna	  (Skoglund	  

2003).	  Dessa	  sist	  nämnda	  landskap	  har	  en	  särpräglad	  kalkberggrund	  som	  gynnat	  hampan	  

(Granlund	  1956-‐1978.	  Volym	  8:156).	  Det	  finns	  även	  ett	  karaktäristiskt	  kalkområde	  i	  det	  

innersta	  av	  Skåne	  som	  sannolikt	  varit	  gynnsamt	  för	  hampodling	  längre	  tillbaka	  i	  tiden,	  

bouppteckningar	  vittnar	  om	  att	  hamptextilier	  tillverkats	  i	  området	  under	  1700-‐talet	  

(Ingers	  1975:14).	  Kalkurlakning	  har	  pågått	  under	  tusentals	  år,	  den	  minskas	  succesivt	  men	  

pågår	  än	  i	  dag	  fast	  i	  mindre	  skala.	  Om	  jordnaturen	  i	  Sverige	  ursprungligen	  innehållit	  en	  

stor	  mängd	  myrmarker	  och	  en	  större	  mängd	  kalk	  då	  är	  frågan	  om	  hampan	  eventuellt	  

varit	  en	  vanligare	  spånadsväxt	  längre	  tillbaka	  i	  tiden?	  Det	  finns	  också	  ett	  trettiotal	  

ortsnamn	  i	  norra	  Sverige	  där	  ordet	  hamp	  ingår,	  exempelvis	  Hamptjärnsviken,	  

Hamptjärnsmyran	  och	  Hamptjärnsberget.	  

	  

6.3	  Vetenskapsmän	  dokumenterar	  natur	  och	  kultur	  
Kungliga	  vetenskapsakademien	  växte	  fram	  under	  1700-‐talet	  med	  en	  omfattande	  

dokumentering	  och	  forskning	  kring	  spånadsväxtodlingar	  i	  Sverige.	  Vetenskapsmän,	  

lantmätare,	  präster	  och	  andra	  skrivkunniga	  personer	  propagerade	  för	  en	  ökad	  effektivitet	  

av	  jordbruket.	  Naturvetenskapen	  bestod	  bland	  annat	  av	  jordbrukskunskap	  och	  

lantbruksforskning,	  samtliga	  personer	  i	  akademien	  var	  av	  manligt	  kön	  (Gustavsson	  

1998).	  Agrarsamhället	  befann	  sig	  vid	  denna	  tidpunkt	  i	  en	  erfarenhetsvärld	  baserad	  på	  

kunskap	  som	  ackumulerats	  genom	  generationer.	  De	  äldres	  kunskap	  var	  eftertraktad	  och	  

värdefull,	  men	  vetenskapen	  förändrade	  jordbruket	  och	  bidrog	  till	  nymodigheter	  

(Frykman	  &	  Löfgren	  1979:26).	  Bönderna	  övergick	  allt	  mer	  till	  en	  marknadsekonomi	  med	  

ett	  effektivare	  jordbruk,	  i	  syfte	  att	  öka	  produktionen.	  Det	  förändrade	  på	  så	  sätt	  synen	  på	  

ekosystemet	  inom	  den	  lokala	  miljön.	  

	  

En	  betydande	  person	  som	  intresserade	  sig	  för	  särskilt	  trädgårdarna	  i	  Jämtland	  och	  

Härjedalen	  under	  1700-‐talet	  var	  Fale	  Burman,	  han	  var	  företrädare	  för	  ”den	  nordiska	  

renässansen”	  med	  ett	  starkt	  intresse	  för	  naturmiljö	  och	  hur	  historiska	  traditioner	  
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påverkat	  seder	  och	  tro,	  hur	  den	  så	  kallade	  folkandan	  skapas.	  Man	  kan	  säga	  att	  Burman	  

också	  var	  en	  tidig	  etnolog	  och	  folklorist	  (Riksarkivet	  2012).	  Han	  skrev	  om	  både	  naturens	  

beskaffenhet	  och	  om	  den	  kultiverade	  jorden,	  hampan	  var	  föremål	  för	  hans	  intresse.	  Han	  

menade	  att	  de	  inhemska	  fröna	  inte	  var	  tillräckliga	  och	  borde	  bytas	  ut	  mot	  utländska	  frön.	  

Han	  beskrev	  en	  mängd	  kulturella	  företeelser	  som	  var	  sammanlänkande	  med	  

naturbeskrivningar.	  Bland	  annat	  om	  hur	  hampan	  efter	  skörd	  sattes	  upp	  på	  hampgalgar	  

eller	  gärdsgårdsstörar	  över	  vintern	  för	  att	  få	  en	  finare	  och	  mjukare	  fiber	  (Burman	  1930).	  

Ordet	  hampgalgar	  återfinns	  i	  litteratur	  från	  1700-‐talet,	  de	  fanns	  invid	  en	  sjö.	  Den	  här	  

rikliga	  dokumentationen	  som	  uppkom	  under	  århundradet	  gav	  samtidigt	  en	  bild	  av	  

landsbygden	  som	  konservativ.	  Det	  var	  naturen	  och	  lantbruket	  som	  behandlades.	  Flera	  

andra	  källor	  verifierar	  på	  samma	  gång	  Jämtlands	  ointresse	  för	  nymodigheter.	  Ett	  exempel	  

är	  hur	  Landshövdingen	  Örnsköld,	  ville	  föra	  in	  linet	  i	  Jämtland	  och	  kallade	  in	  kvinnor	  från	  

Ångermanland	  för	  att	  lära	  ut	  linhanteringen.	  Men	  linet	  trivdes	  inte	  i	  jorden,	  däremot	  

trivdes	  både	  humle	  och	  hampa,	  växterna	  är	  botaniskt	  nära	  släktingar.	  I	  regionen	  fanns	  

märgelgravar,	  vattenfyllda	  märgelbrott,	  gott	  om	  kärr	  och	  myrar	  och	  hampodling	  var	  

allmän,	  den	  växte	  runt	  husknuten	  (Bergström	  2006).	  Jämtland	  och	  Transsylvanien	  har	  

liknande	  natur	  och	  klimat,	  de	  höga	  bergen,	  granskogarna,	  samt	  en	  kalkrik	  och	  en	  fet	  

näringsrik	  jordmån.	  Hampans	  betydelse	  som	  råmaterial	  till	  FH-‐textilier	  kan	  knappast	  

vara	  någon	  slump.	  Kan	  den	  konservativa	  inställningen	  mot	  nymodigheter	  påverkat	  varför	  

hampodling	  levt	  kvar	  i	  regionerna?	  I	  Transsylvanien	  tog	  kvinnorna	  över	  lantbruket,	  

under	  1980-‐talet	  var	  det	  70	  %	  kvinnor	  som	  skötte	  jordbruket.	  Den	  rådande	  rumänska	  

regeringen	  under	  denna	  tid	  medgav	  att	  jordbruket	  försummats	  till	  förmån	  för	  industrin.	  

Planer	  på	  att	  vända	  detta	  tillstånd	  innebar	  att	  jordbruket	  skulle	  göras	  attraktivt	  för	  män.	  

Feminiseringen	  av	  lantbruket	  i	  Maramures	  återinförde	  traditionella	  normer	  och	  regler.	  

Männen	  pendlade	  till	  fabrikerna	  och	  staden,	  kvinnorna	  tog	  över	  lantbruket	  (Kligman	  

1988:53).	  Om	  hampan	  växte	  runt	  husknuten	  så	  är	  sannolikheten	  stor	  att	  det	  var	  

kvinnorna	  som	  odlade	  växten	  på	  den	  självhushållande	  gården.	  Men	  kvinnorna	  i	  

allmogesamhället	  nämns	  sällan	  som	  bönder,	  dokumentationen	  av	  de	  kvinnliga	  sysslorna	  

kring	  tillverkning	  av	  FH-‐textilier	  sträcker	  sig	  oftast	  inte	  längre	  än	  till	  beredningen	  av	  

spånadsfibrerna.	  Odling	  och	  kunskap	  om	  jorden	  var	  en	  separerande	  faktor,	  ett	  manligt	  

vetenskapligt	  område	  växte	  fram	  med	  lantbruk	  och	  naturen	  i	  fokus.	  Syftet	  med	  

vetenskapen	  var	  att	  främja	  en	  viss	  form	  av	  odling.	  Antingen	  en	  större	  mängd	  hampa	  till	  

statsmakten	  eller	  en	  större	  mängd	  lin	  som	  värderades	  ekonomiskt	  högre	  och	  bidrog	  med	  
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sidoinkomster.	  Det	  fanns	  vetenskapsmän	  som	  tyckte	  att	  även	  hampan	  borde	  odlas	  mer	  till	  

husbehov,	  men	  inga	  uppgifter	  finns	  om	  att	  hampan	  borde	  odlas	  mer	  för	  att	  sedan	  säljas	  

vidare	  (Hagström	  1751).	  	  Linets	  särställning	  som	  ekonomisk	  inkomstkälla	  hos	  allmogen	  

finns	  nedtecknat	  i	  akademiens	  handlingar.	  En	  parallell	  finns	  från	  Transsylvanien,	  den	  

kommunistiska	  regimen	  i	  landet	  påverkade	  landsbygdsbefolkningen	  till	  att	  öka	  

odlingarna	  av	  lin,	  särskilt	  under	  1980-‐talet.	  	  

	  

Det	  finns	  allt	  för	  många	  luckor	  kring	  hampodlingens	  betydelse	  i	  det	  förindustriella	  

jordbruket,	  det	  är	  därför	  svårt	  att	  nå	  fullständig	  kunskap	  om	  FH-‐materialen.	  I	  den	  tidiga	  

naturvetenskapen	  med	  Carl	  von	  Linné	  i	  spetsen,	  så	  bestod	  ofta	  beskrivningarna	  om	  

kulturella	  element	  med	  en	  kombinerad	  folklivsvetenskap	  och	  naturkunskap.	  Dessa	  två	  

numera	  åtskilda	  discipliner	  gick	  in	  i	  varandra.	  På	  sina	  resor	  gjorde	  Linné	  noggranna	  

observationer	  över	  folktraditionerna	  med	  en	  vetenskaplig	  behandling.	  Den	  humanistiska	  

forskningen	  behandlade	  odling	  men	  i	  vissa	  fall	  med	  en	  prägel	  av	  propaganda	  för	  att	  

påverka	  det	  jordbrukande	  folkets	  val	  av	  grödor.	  Om	  det	  var	  kvinnorna	  eller	  männen	  som	  

odlade	  hampa	  till	  folkliga	  FH-‐textilier	  framgår	  inte,	  men	  det	  var	  männen	  som	  

dokumenterade	  och	  påverkade	  valet	  av	  textilväxterna.	  Den	  marknadsekonomiska	  

linodlingen	  och	  det	  som	  kan	  sägas	  ha	  hört	  till	  det	  egentliga	  jordbruksarbetet	  tycks	  för	  

övrigt	  nästan	  uteslutande	  ha	  skötts	  av	  männen.	  Att	  så	  linfrö	  var	  tydligen	  svårt,	  det	  

krävdes	  en	  van	  såningsman,	  som	  också	  var	  just	  en	  man.	  Från	  vissa	  socknar	  i	  Hälsingland	  

berättas	  att	  man	  detta	  till	  trots	  ibland	  lät	  en	  gammal	  erfaren	  kvinna	  sköta	  om	  linsådden	  

(Jonsson	  1994:31).	  Att	  tala	  om	  den	  jordbrukande	  befolkningen	  som	  en	  homogen	  grupp	  

låter	  sig	  inte	  enkelt	  göras,	  vem	  som	  sådde	  och	  odlade	  FH-‐växterna	  till	  gårdens	  eget	  

brukande	  finns	  det	  alltså	  få	  uppgifter	  om.	  Med	  tanke	  på	  vilken	  betydelse	  både	  hampa	  och	  

lin	  har	  haft	  så	  är	  det	  en	  paradox	  att	  de	  människor	  som	  var	  sysselsatta	  med	  den	  aktiva	  

processen	  i	  stort	  sett	  är	  okända	  för	  oss.	  Det	  finns	  få	  källor	  som	  avslöjar	  de	  anonyma	  

aktörerna,	  ingen	  behandlar	  husbehovsodlarna	  (Jonsson	  1994:65).	  Istället	  behandlas	  

naturens	  beskaffenhet	  och	  jorden	  utförligt.	  I	  den	  tidiga	  etnologin	  i	  slutet	  av	  1800-‐talet	  gör	  

Hyltén-‐Cavallius	  en	  iakttagelse	  om	  hampa,	  i	  en	  sägen	  från	  Ångermanland	  finns	  att	  läsa;	  

Hampan	  sade:	  "vore	  det	  inte	  för	  skam	  skull,	  så	  lupe	  jag	  upp	  under	  hästa-‐foten,	  när	  de	  

harflägga	  mig	  derföre	  gror	  hampan	  så	  tidigt	  efter	  sådden	  (Hyltén-‐Cavallius	  1868:XIX).	  I	  

folksägnen	  blir	  kulturväxten	  personifierad,	  naturen	  fick	  mänskliga	  drag.	  I	  det	  här	  fallet	  

också	  med	  en	  upplysning	  om	  att	  hampan	  gror	  tidigt.	  Eventuellt	  var	  detta	  viktig	  
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information,	  det	  går	  att	  så	  hampan	  tidigt	  eftersom	  den	  inte	  är	  frostkänslig.	  Men	  varför	  var	  

hampan	  skamfylld?	  Det	  skulle	  med	  all	  säkerhet	  de	  anonyma	  odlarna	  kunnat	  berätta	  om.	  

	  

7.	  HAMPTEXTILIER	  I	  DET	  FOLKLIGA	  TEXTILARVET	  
Det	  här	  kapitlet	  beskriver	  vad	  ett	  textilarvsgörande	  innebär,	  vilka	  aktörerna	  är	  och	  vilka	  

fenomen	  som	  bidragit	  till	  att	  forma	  ett	  svenskt	  textilarv.	  	  

	  

Liksom	  det	  svenska	  kulturarvet	  som	  är	  ett	  större	  territorium	  så	  syftar	  textilarvet	  på	  ett	  

mindre	  avgränsat	  område	  av	  det	  som	  är	  såväl	  materiella	  som	  immateriella	  uttryck.	  

Kulturarv	  omfattar	  traditioner,	  språk,	  konstnärliga	  verk,	  historiska	  lämningar,	  arkiv-‐	  och	  

föremålssamlingar	  som	  överförts	  från	  generation	  till	  generation.	  Textilarvet	  ringar	  in	  det	  

som	  specifikt	  berör	  textilier	  men	  som	  också	  gör	  anspråk	  på	  det	  genuina,	  traditionella	  och	  

äkta.	  Textilarvet	  skapas	  genom	  en	  statustilldelning	  och	  återspeglar	  tidigare	  generationers	  

samlarambitioner.	  Eftersom	  det	  innebär	  en	  avgränsning	  så	  utestänger	  det	  samtidigt	  något	  

annat,	  därför	  är	  det	  också	  oundvikligt	  att	  inte	  fråga	  sig	  vad	  som	  är	  exkluderat?	  

Textilarvsgörandet	  är	  på	  samma	  gång	  en	  handling,	  att	  göra	  ett	  textilarv	  innebär	  att	  det	  

finns	  aktörer	  som	  påverkat	  vad	  textilarvet	  idag	  symboliserar.	  Det	  är	  heller	  inte	  statiskt	  

utan	  existerar	  i	  en	  pågående	  föränderlig	  process.	  Det	  är	  främst	  i	  anslutning	  till	  museerna	  

och	  det	  institutionella	  som	  idén	  om	  det	  genuina	  textilarvet	  har	  skapats.	  

	  

I	  Sverige	  finns	  en	  stor	  kännedomen	  om	  textila	  produkter,	  en	  kunskapsackumulering	  av	  

historiska	  skeenden,	  tekniker,	  mönster,	  symboler	  och	  sociala	  strukturer.	  Kunskapen	  om	  

råmaterialen	  är	  relativt	  liten	  när	  det	  gäller	  folkliga	  brukstextilier	  av	  FH	  och	  särskilt	  av	  

fiberväxten	  hampa.	  Inom	  textilarvet	  finns	  ofrånkomligt	  en	  historieskrivning	  som	  

involverats	  i	  ett	  politiskt	  och	  ideologiskt	  spel	  om	  maktlegitimering	  och	  kulturellt	  

identitetsskapande,	  där	  sker	  en	  pågående	  kamp	  om	  tolkningsföreträde	  över	  det	  förflutna	  

(Skott	  2008:25).	  Textiliers	  förflutenhet	  används	  ofta	  i	  värdehöjande	  benämningar	  som	  

finare,	  naturligare	  och	  ursprungligare.	  Det	  traditionella	  lyfts	  fram	  med	  ursprungligheten	  

som	  en	  betydelsefull	  komponent.	  Genom	  att	  använda	  sig	  av	  regionala	  eller	  nationella	  

särdrag	  kring	  produktion	  av	  textilier	  så	  formas	  bilden	  av	  ett	  svenskt	  textilarv.	  Under	  

1900-‐talet	  har	  insamlandet	  till	  museer	  och	  arkiv	  fokuserat	  på	  råmaterialen	  lin,	  ull	  och	  

bomull,	  ofta	  var	  det	  mönsterformer	  och	  ortstypiska	  särdrag	  som	  lyftes	  fram.	  Hampa	  som	  

material	  till	  vardagliga	  textilier	  finns	  oftast	  inte	  med	  vid	  beskrivning	  av	  FH.	  I	  de	  två	  
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nordliga	  landskapen,	  Jämtland	  och	  Västerbotten	  har	  hamptextilier	  bevarats,	  men	  med	  

varierande	  hänvisningar	  som	  marginella	  och	  med	  en	  geografisk	  placering	  som	  hänvisar	  

materialet	  till	  det	  nordliga	  klimatet	  som	  främjat	  hampodling.	  Arkeologer,	  etnologer	  och	  

andra	  textilkännare	  har	  medverkat	  till	  att	  hampan	  beskrivs	  som	  ett	  grovt	  material	  som	  

främst	  använts	  till	  framställning	  av	  säckar,	  rep	  eller	  segel.	  Att	  hampan	  var	  ett	  lämpligt	  

material	  till	  lakan	  och	  andra	  hushållstextilier	  i	  1600	  -‐	  1700-‐talets	  England,	  Frankrike	  och	  

Amerika	  nämns	  inte.	  Det	  framgår	  inte	  heller	  att	  Jämtland	  och	  Västerbotten	  har	  fint	  

bevarade	  brukstextilier,	  både	  klädesplagg	  och	  hushållstextilier	  av	  hampa.	  En	  bidragande	  

orsak	  till	  att	  hampan	  hänvisas	  till	  rep	  och	  segel	  är	  att	  kunskapen	  inom	  denna	  näring	  är	  

väldokumenterad.	  Den	  importerade	  hampan	  som	  använts	  till	  dessa	  produkter	  blev	  

nedtecknad	  i	  tullhandlingar	  och	  andra	  dokument	  som	  beskriver	  stormaktens	  

skeppsbyggen	  och	  repslagerier,	  vilka	  vanligtvis	  låg	  i	  anslutning	  till	  städerna.	  Den	  

svenskodlade	  hampan	  på	  landsbygden	  användas	  inte	  till	  skeppsbyggen	  i	  någon	  stor	  

utsträckning.	  Den	  hade	  ingen	  den	  starka	  kvalitén	  som	  krävdes	  för	  att	  ingå	  som	  råmaterial	  

till	  stora	  skepp,	  som	  exempelvis	  regalskeppet	  Vasa	  från	  1600-‐talet,	  eller	  Ostindiefararen	  

Göteborg	  från	  1700-‐talet.	  Båda	  dessa	  skepp	  hade	  importerad	  stark	  rysk	  hampa	  i	  segel	  och	  

rep.	  Den	  ryska	  hampan	  behandlades	  med	  särskild	  hänsyn,	  den	  vattenrötades	  och	  

torkades,	  samt	  lagrades	  innan	  den	  skeppades	  ut	  till	  Europa	  och	  Amerika.	  Processen	  tog	  

två	  år	  från	  skörd	  till	  färdig	  fiber,	  en	  långsam	  och	  metodisk	  process	  (Cosby	  1965).	  

	  

Det	  finns	  alltså	  två	  olika	  historiebeskrivningar	  som	  behandlar	  hampfibrerna,	  dels	  en	  som	  

ingår	  i	  en	  manlig	  sfär	  där	  skeppsbyggen	  och	  repslagning	  behandlas,	  där	  är	  hampan	  

betydelsefull.	  Dock	  med	  en	  missvisande	  uppgift	  att	  det	  skulle	  varit	  svensk	  hampa	  som	  

användes.	  Visserligen	  fanns	  det	  industriell	  tillverkning	  av	  segel	  och	  tältduk	  med	  finare	  

och	  grövre	  kvalitéer,	  men	  var	  ifrån	  den	  hampan	  kom	  framgår	  inte	  i	  litteraturen.	  

Fabriksanläggningarna	  fanns	  i	  Stockholm,	  Borgå	  i	  Finland,	  samt	  i	  Norrköping	  (Nordiska	  

museet	  1990).	  Den	  industriella	  tillverkningen	  av	  hampprodukter	  i	  form	  av	  segel,	  tält	  och	  

emballage	  är	  dokumenterad	  av	  aktörer	  som	  verkat	  inom	  industri	  och	  sjöfart,	  och	  det	  var	  

en	  manlig	  syssla.	  Men	  historieskrivningen	  som	  behandlar	  den	  självhushållande	  sfären	  där	  

har	  hampan	  mist	  sin	  betydelse	  som	  en	  viktig	  och	  folklig	  textilfiber.	  Uppdelningen	  av	  

denna	  historiebeskrivning	  har	  sannolikt	  haft	  betydelse	  för	  kunskapsackumuleringen	  om	  

hampan.	  I	  modern	  tid	  har	  textilarvet	  huvudsakligen	  hamnat	  i	  en	  kvinnlig	  sfär,	  kvinnliga	  

etnologer,	  arkeologer	  och	  textilvetare	  har	  i	  stort	  sett	  varit	  de	  som	  påverkat	  1900-‐talets	  
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textilarv.	  Men	  kunskapen	  och	  dokumentationen	  om	  den	  svenska	  hampan	  har	  hamnat	  

inom	  ett	  manligt	  område	  med	  odlingskunskap	  och	  om	  marina	  föremål.	  Frågan	  är	  om	  detta	  

åtskiljande	  mellan	  vetenskapernas	  genusindelning	  också	  har	  varit	  en	  viktig	  faktor	  som	  

har	  påverkat	  kunskapen	  om	  textilväxterna	  i	  Sverige?	  Tydligt	  är	  att	  vetenskaperna	  har	  haft	  

en	  indelning	  i	  manligt	  och	  kvinnligt	  och	  att	  detta	  gett	  textilområdet	  luckor	  och	  

outforskade	  områden.	  

	  

Textilarvet	  bidrar	  med	  en	  tillhörighet	  och	  närhet,	  det	  representerar	  ett	  närvarande	  

förflutet.	  Det	  motsatta	  till	  textilarvet	  är	  moderna	  industriella	  textilier	  som	  idag	  ofta	  

framställs	  i	  sydliga	  länder,	  och	  ofta	  med	  dålig	  kvalité	  eller	  av	  konstgjorda	  råmaterial	  som	  

inte	  har	  sitt	  ursprung	  från	  naturen,	  därför	  placerar	  textilarvet	  in	  sig	  i	  en	  bestämd	  

historisk	  kontext.	  Den	  svenska	  tillhörigheten	  används	  för	  att	  göra	  skillnad,	  för	  att	  

utesluta.	  Men	  ofta	  är	  det	  föreställningarna	  om	  det	  folkliga	  textilarvet	  med	  museet	  i	  

centrum	  som	  skapat	  ett	  genuint	  och	  uråldrigt	  textilarv.	  

	  

7.1	  Textilarvet	  -‐	  från	  jordbrukskultur	  till	  borgerlig	  kultur	  
Under	  mitten	  av	  1800-‐talet	  övergick	  textiltillverkning	  från	  hemindustri	  till	  

fabriksindustri.	  Skråväsendet	  avvecklades	  och	  bidrog	  till	  stora	  förändringar.	  Sverige	  gick	  

från	  ett	  jordbruksland	  till	  ett	  industriland.	  Svensk	  Slöjdförening	  bildades	  år	  1845	  och	  gav	  

anspråk	  på	  vad	  slöjden	  skulle	  innehålla.	  Som	  en	  jordbrukets	  binäring	  hade	  

hushållningssällskapen	  tillsyn	  över	  hemslöjden	  under	  andra	  halvan	  av	  1800-‐talet.	  Det	  var	  

i	  statens	  intresse	  att	  utveckla	  näringsgrenen	  för	  lantbefolkningens	  saluslöjd	  och	  

försäljning	  (Ljungström	  1997:21).	  Den	  här	  tillsynen	  och	  påverkan	  finns	  det	  exempel	  på	  

från	  både	  Jämtland	  och	  Transsylvanien	  med	  föreskrifter	  om	  att	  odla	  lin	  istället	  för	  hampa.	  

Det	  gav	  ett	  större	  ekonomiskt	  utbyte	  istället	  för	  att	  endast	  odla	  för	  hemmabruk.	  

	  

Tidigare	  innehöll	  begreppet	  slöjd	  en	  råvaras	  förädling	  i	  allmänhet	  (Frick	  1978:18).	  Med	  

grundandet	  av	  den	  svenska	  Slöjdföreningen	  så	  kom	  textilarvet	  att	  få	  en	  betydelse	  som	  

närmare	  syftade	  på	  konstindustri.	  Vilka	  textilväxter	  som	  haft	  betydelse	  för	  det	  dagliga	  

livet	  på	  den	  självhushållande	  landsbygden	  var	  inte	  det	  som	  vann	  intresset.	  

Textilföremålen	  fick	  samtidigt	  en	  symbolisk	  expansion	  som	  formades	  av	  etnografernas	  

och	  museernas	  insamling	  av	  museiföremål.	  Vilka	  var	  symbolerna,	  och	  varför	  valdes	  dem	  

ut?	  FH-‐textilier	  var	  föremål	  för	  en	  omfattande	  beskrivning	  som	  både	  bruksföremål	  och	  
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prydnads-‐	  eller	  textilkonstföremål.	  Textilväxternas	  slutprodukter	  gick	  vanligtvis	  under	  

samlingsordet	  linne,	  vilket	  innebar	  att	  linet	  hamnade	  i	  fokus	  och	  beskrevs	  i	  sinnliga	  och	  

symboliska	  ordalag	  av	  naturlighet,	  robusthet,	  genuint,	  fint	  och	  glansigt.	  Det	  centrala	  i	  

dessa	  termer	  är	  att	  det	  förgångna	  skiljer	  sig	  från	  nuet.	  Det	  blev	  ett	  sätt	  att	  tala	  om	  textilier	  

som	  formade	  berättelser	  om	  det	  förflutna.	  Samtidigt	  belystes	  särarten	  i	  textilierna	  som	  i	  

sin	  tur	  återskapar	  en	  svensk	  nationell	  identitet	  eller	  ett	  föreställt	  "vårt"	  textilarv	  med	  

linet	  i	  centrum.	  Men	  sällan	  fanns	  den	  personliga	  levda	  kunskapen	  med	  i	  återberättandet,	  

om	  den	  gjorde	  det	  så	  var	  den	  lösgjord	  från	  sitt	  sammanhang	  i	  tid	  och	  rum.	  1800-‐talets	  

kulturforskning	  präglades	  samtidigt	  av	  en	  evolutionistisk	  inriktning	  med	  Charles	  Darwins	  

(1809	  -‐1882)	  utvecklingslära,	  den	  var	  intimt	  förbunden	  med	  naturvetenskapen.	  

Utvecklingsidéerna	  låg	  i	  tiden	  och	  handlade	  om	  hur	  de	  enklare	  formerna	  ersattes	  av	  de	  

mer	  sammansatta.	  I	  den	  svenska	  materiella	  kulturforskningen	  fanns	  det	  i	  slutet	  på	  1800-‐	  

talet	  en	  stark	  tro	  på	  att	  utvecklingen	  skett	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  den	  biologiska	  

utvecklingen,	  från	  det	  primitiva	  till	  det	  förfinade	  (Bringéus	  1992:32).	  Men	  

förändringsprocesser	  är	  komplicerade	  och	  utvecklingen	  rör	  sig	  inte	  i	  rak	  linje.	  Så	  

småningom	  kom	  andra	  riktningar	  att	  påverka	  forskningen	  med	  en	  större	  förståelse	  för	  

hur	  det	  materiella	  kunde	  leva	  kvar	  i	  reliktområden.	  Hur	  eller	  varför	  ett	  element	  

försvunnit	  eller	  levt	  kvar	  framgick	  däremot	  oftast	  inte.	  Först	  när	  funktionalismen	  

inspirerade	  kulturforskningen	  i	  mitten	  på	  1900-‐talet	  blev	  det	  primitiva	  problematiserat,	  

det	  enkla	  kunde	  lika	  gärna	  bero	  på	  betraktarens	  okunnighet.	  Relationen	  mellan	  det	  

traditionella	  och	  det	  moderna	  varierade,	  den	  självförsörjande	  lantbrukaren	  levde	  kvar	  

olika	  länge	  i	  de	  olika	  landskapen.	  Beroende	  på	  vilka	  textilväxter	  som	  användes	  i	  regionen	  

under	  insamlingsperioden	  påverkade	  vad	  som	  samlades	  in	  till	  museerna.	  Ett	  exempel	  är	  

under	  den	  intensiva	  insamlingsperioden	  fanns	  i	  Jämtland	  och	  Västerbotten	  en	  levande	  

självhushållning	  kvar,	  så	  långt	  som	  in	  på	  1900-‐talet	  (Skoglund	  2003).	  FH-‐	  textilierna	  från	  

dessa	  landskap	  kunde	  vara	  av	  både	  hampa	  och	  lin.	  Det	  motsatta	  förhållandet	  gällde	  

regioner	  med	  tidig	  marknadsekonomi,	  där	  slutade	  odling	  och	  beredning	  av	  spånadsväxter	  

tidigare	  än	  i	  andra	  regioner.	  Västergötland	  är	  ett	  sådant	  exempel.	  Olika	  faktorer	  har	  

påverkat	  huruvida	  en	  region	  bevarat	  den	  självhushållande	  textilproduktionen.	  Andra	  

regioner	  behöll	  sin	  textilproduktion	  med	  vävning	  och	  sömnad	  men	  kanske	  inte	  fortsatte	  

odla	  och	  spinna	  garnet.	  Istället	  fanns	  det	  ekonomiska	  möjligheter	  att	  köpa	  färdigt	  garn.	  En	  

folklivsuppteckning	  från	  Jämtland	  ger	  en	  beskrivning	  av	  valet	  mellan	  köpegarn	  och	  

hemodlat	  hampgarn,	  det	  styrdes	  av	  en	  behovsrelaterad	  materialanvändning.	  "Om	  nån	  
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kärring	  bums	  ha	  lin	  så	  geck	  e	  ju	  köpa"	  så	  säger	  en	  manlig	  uppgiftslämnare	  från	  slutet	  av	  

1800-‐talets	  Jämtland	  (Frankow	  1982:37).	  	  

	  

Fram	  till	  1846	  var	  lanthandel	  förbjuden	  i	  Sverige.	  När	  restriktionen	  släppets	  gjordes	  det	  

möjligt	  att	  driva	  fast	  handel	  på	  landsbygden	  (Sandgren	  1999).	  Frågan	  är	  om	  inte	  denna	  

restriktiva	  handelsordning	  varit	  en	  av	  orsakerna	  till	  att	  självhushållande	  spånadsmaterial	  

i	  vissa	  regioner	  levt	  kvar	  längre	  än	  i	  andra,	  särskilt	  områden	  med	  sämre	  kommunikations-‐

möjligheter?	  

	  

7.2	  Konservativa-‐	  och	  innovativa	  regioner	  
I	  Transsylvanien	  framhålls	  att	  kommunen	  Maramures	  var	  en	  region	  av	  fria	  bönder,	  feodal	  

livegenskap	  var	  inte	  brukligt.	  Till	  nyligen	  var	  kvinnorna	  ensamt	  ansvariga	  för	  produktion	  

av	  textilier	  och	  livsmedel	  i	  hemmet.	  Männen	  försvann	  bort	  från	  byarna	  för	  att	  pendla	  till	  

fabriker.	  Det	  innebar	  en	  minskad	  manlig	  påverkan	  och	  auktoritet,	  kontrollen	  över	  

vardagslivet	  föll	  på	  kvinnorna	  (Kligman	  1988:27).	  Om	  det	  är	  den	  kvinnliga	  auktoriteten	  

som	  medfört	  att	  regionen	  bevarat	  sin	  traditionella	  textilväxt	  är	  en	  frågeställning	  som	  kan	  

jämföras	  med	  Jämtland	  som	  också	  behöll	  en	  konservativ	  inställning	  till	  textila	  

nymodigheter.	  I	  Jämtland	  skedde	  utvecklingen	  långsamt.	  En	  bidragande	  faktor	  var	  att	  det	  

så	  kallade	  ”förmedlande	  mellanståndet”	  saknades,	  länken	  mellan	  allmogen	  och	  

högrestånden	  som	  vanligtvis	  var	  personer	  som	  spred	  nyheter	  (Skoglund	  2003).	  

Skåne	  däremot	  var	  en	  region	  som	  till	  skillnad	  från	  Jämtland	  snabbt	  tog	  upp	  nymodigheter.	  

Tidigt	  blev	  Skåne	  föremål	  för	  textila	  undersökningar.	  Regionen	  utmärker	  sig	  för	  sitt	  

välstånd	  och	  tog	  snabbt	  upp	  innovationer.	  Folklivsskildraren	  Jakob	  Kulle	  (1838-‐1898)	  

intresserade	  sig	  för	  de	  olika	  vävteknikerna	  från	  Skåne.	  Hans	  roll	  blev	  betydelsefull	  för	  

bildandet	  av	  Föreningen	  Handarbetets	  Vänner	  1874	  (Palmsköld	  2007:20).	  I	  Kulles	  fotspår	  

kom	  andra	  som	  delade	  hans	  intresse	  för	  folklig	  textil,	  även	  med	  Skåne	  som	  geografisk	  

grund.	  Dessa	  personer	  var	  kvinnor	  som	  så	  småningom	  grundade	  Svensk	  Hemslöjd	  1899,	  

med	  Lilli	  Zickerman	  som	  initiativtagare	  (Palmsköld	  2007:20).	  Zickerman	  genomförde	  en	  

landsomfattande	  inventering	  av	  folkliga	  textilier	  och	  företog	  resor	  över	  hela	  landet	  för	  att	  

samla	  in	  vad	  hon	  ansåg	  vara	  "god	  hemslöjd".	  Frågan	  är	  då	  hur	  folklig	  var	  den	  textil	  som	  

dessa	  banbrytande	  personer	  intresserade	  sig	  för?	  Jakob	  Kulle	  var	  själv	  konstnär	  och	  

konstvävare	  och	  Zickerman	  hade	  en	  ekonomisk	  agenda	  vid	  insamlandet	  som	  innebar	  att	  

sortera	  ut	  vad	  som	  var	  möjligt	  att	  sälja,	  hon	  förestod	  samtidigt	  butiken	  Svensk	  Hemslöjd	  i	  
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Stockholm	  under	  denna	  tid.	  En	  viktig	  utgångspunkt	  för	  henne	  var	  att	  slöjden	  skulle	  bli	  

attraktiv	  för	  den	  moderna	  människan	  (Palmsköld	  2007:20).	  Zickerman	  menade	  att	  det	  

behövdes	  en	  "ordnande	  hand"	  för	  att	  folk	  skulle	  skapa	  allmogeslöjd.	  Den	  skulle	  anpassas	  

för	  förfinade	  behov	  och	  därigenom	  bli	  en	  inkomstkälla	  av	  betydenhet	  (Hyltén-‐Cavallius	  

2007:104).	  Gemensamt	  för	  dessa	  tidiga	  aktörer	  som	  lade	  grunden	  till	  det	  svenska	  

textilarvet	  är	  att	  samtliga	  hade	  sitt	  ursprung	  från	  Skåne.	  Den	  avancerade	  kunskapen	  som	  

fanns	  i	  textilgörandet	  dokumenterades,	  beundrades	  och	  uppskattades.	  Man	  kan	  fråga	  sig	  

vilken	  betydelse	  det	  fick	  att	  Skåne	  med	  ett	  rikt	  bevarande	  av	  prydnadstextilier	  av	  FH	  

tidigt	  lade	  ut	  vägen	  för	  ett	  svenskt	  textilarv?	  Aktörerna	  som	  i	  början	  av	  1900-‐talet	  fick	  en	  

sådan	  betydelse	  för	  dokumentationen	  speglar	  det	  borgerliga	  skiktet	  i	  samhället	  som	  

förespråkade	  det	  nya	  och	  moderna.	  Textilierna	  sågs	  som	  estetiska	  uttryck	  snarare	  än	  som	  

bruksföremål.	  Den	  nya	  synen	  på	  tingen	  passade	  in	  i	  den	  borgerliga	  strävan	  efter	  ordning	  

och	  reda,	  efter	  att	  eliminera	  oreda	  och	  smuts	  genom	  att	  omge	  sig	  med	  felfria	  föremål	  

(Palmsköld	  2007:71).	  På	  så	  sätt	  kom	  Hemslöjden	  att	  bli	  en	  social	  rörelse	  som	  aktivt	  deltog	  

i	  skapandet	  av	  det	  nya	  industrisamhället	  (Hyltén-‐Cavallius	  2007:17).	  Det	  paradoxala	  

tycks	  vara	  att	  rörelsen	  blev	  den	  främsta	  skaparen	  av	  det	  traditionellt	  svenska	  textilarvet	  

men	  samtidigt	  en	  aktör	  som	  verkade	  för	  den	  moderna	  industrialismen	  på	  1900-‐talet.	  

Charlotte	  Hyltén	  Cavallius	  resonerar	  i	  sin	  avhandling	  Traditionens	  estetik	  kring	  begreppet	  

tradition,	  det	  kan	  förstås	  som	  en	  modell	  av	  det	  förflutna	  som	  skapas	  i	  nuet,	  det	  talar	  mer	  

om	  samtiden	  än	  om	  det	  förflutna	  (Hyltén-‐Cavallius	  2007:22).	  Hon	  menar	  att	  Hemslöjdens	  

drivkraft	  var	  att	  bevara	  inhemska	  traditioner,	  vilket	  har	  inneburit	  specialiserade	  agenter	  

och	  institutioner	  som	  stridit	  om	  något	  för	  dem	  gemensamt,	  tradition	  är	  därför	  det	  sätt	  

auktoritet	  etableras	  på.	  Fokus	  i	  hennes	  avhandling	  är	  estetiken	  som	  är	  Hemslöjdens	  

kärnverksamhet	  (Hylten-‐Cavallius	  2007:25).	  Rörelsens	  betydelse	  för	  textiliers	  estetiska	  

värde	  har	  format	  1900-‐	  talets	  textilarv.	  Denna	  estetik	  när	  det	  gäller	  FH-‐textilier	  är	  

intressant	  då	  den	  genomgående	  uppfattningen	  inom	  textilarvet	  innehåller	  

värdeomdömen	  om	  FH-‐textilier	  och	  där	  linet	  fått	  en	  naturlig	  urgammal	  ursprunglighet	  

vid	  beskrivning.	  Hamptextilier	  som	  under	  1900-‐talet	  hänvisas	  till	  grova	  textilier,	  säckar,	  

rep	  och	  segel,	  vilka	  inte	  ingår	  i	  det	  svenska	  textilarvet	  blir	  därför	  marginaliserat	  med	  

hänvisning	  till	  estetiska	  värden.	  Frågan	  är	  då	  vad	  är	  grovt	  och	  vilka	  värden	  var	  värdefulla	  

i	  det	  förindustriella	  samhället?	  Vad	  är	  värdefullt	  i	  det	  industrialiserade	  samhället?	  En	  

tydlig	  värdeformulering	  finns	  att	  läsa	  ur	  jämtländska	  sockenbeskrivningar	  "linlärft	  är	  

ståndspersoners	  och	  stadsbors	  behov,	  bondfolket	  är	  bäst	  belåtet	  med	  hampväven"	  
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(Sockenbeskrivningar	  1941).	  Vad	  som	  sägs	  är	  att	  bondfolket,	  alltså	  allmogen	  under	  1800-‐

talet	  inte	  behövde	  linlärften	  vardagsvis,	  utan	  istället	  brukade	  hampan.	  Det	  visar	  att	  det	  

finns	  en	  statusindelning	  där	  linet	  värderades	  högre.	  Att	  ståndspersoner	  

brukade	  lintextilier	  framgår,	  att	  det	  var	  samma	  personer	  från	  det	  borgliga	  skiktet	  som	  

sedan	  gjorde	  insamlingar	  till	  museer	  och	  verkade	  för	  bevarandet	  av	  FH-‐textilier	  har	  

troligtvis	  bidragit	  till	  att	  allmogens	  hamptextilier	  marginaliserades.	  Ju	  längre	  tillbaka	  i	  

historien	  vi	  rör	  oss	  desto	  fler	  är	  allmogen.	  Gruppen	  av	  människor	  betyder	  "hela	  hopen"	  

eller	  folket,	  ordet	  är	  tillräckligt	  för	  att	  säga	  oss	  att	  bönderna	  en	  tid	  utgjorde	  allt	  folk	  

(Hildebrand	  1983:63).	  Allmogen	  på	  landet	  skulle	  framställa	  varor,	  som	  skulle	  köpas	  av	  de	  

välbeställda	  i	  staden.	  Dessa	  varor	  kom	  att	  balansera	  mellan	  bruksvaror	  för	  nyttigheter	  

och	  estetiska	  varor	  som	  blev	  möjliga	  att	  omvandla	  till	  marknadspris	  i	  pengar.	  Lokal	  

ortskaraktär	  har	  alltsedan	  Lilli	  Zickermans	  tid	  varit	  framträdande	  i	  kvalitetsberäkningen	  

(Ljungström	  1997:36).	  

	  

7.3	  1900-‐talets	  textilarvsgörande	  
Under	  1900-‐talet	  och	  in	  på	  2000-‐talet	  har	  betydande	  forskare	  dokumenterat	  och	  studerat	  

FH-‐textilier,	  med	  tillhörande	  beredningsprocess.	  Samtliga	  använder	  omväxlande	  

benämningarna	  lin,	  linne	  och	  lärft	  med	  hänvisning	  till	  den	  urgamla	  ursprungligheten	  och	  

syftar	  på	  linplantan.	  Att	  hampan	  odlats	  i	  Sverige	  under	  lika	  lång	  tid	  nämns	  inte.	  Ordet	  

linne	  används	  om	  all	  tillverkning	  av	  FH-‐textilier	  från	  förhistorisk	  tid	  fram	  till	  idag,	  oavsett	  

vilken	  geografisk	  region	  som	  avses.	  Att	  hamptextilier	  tillverkats	  i	  Skåne	  kan	  

bouppteckningar	  från	  tidigt	  1800-‐tal	  berätta	  om.	  I	  flera	  källor	  finns	  benämningen	  lärft,	  

linne,	  blångarn	  och	  andra	  FH-‐termer	  som	  forskarna	  ignorerar	  och	  hänför	  dessa	  till	  linet.	  

Endast	  om	  det	  tydligt	  står	  i	  skrift	  hamplärft	  i	  källorna	  blir	  hampan	  omnämnd	  som	  en	  

textilfiber	  (Ingers	  1975:157).	  

	  

Osynliggörandet	  av	  hampan	  är	  vanlig	  i	  1900-‐talets	  textillitteratur.	  Det	  verkar	  ha	  varit	  så	  

att	  där	  det	  funnits	  en	  konservativ	  inställning	  till	  spånadstillverkning	  där	  levde	  hampan	  

kvar	  längre.	  Som	  i	  exemplet	  från	  det	  innersta	  av	  landskapet	  Skåne	  där	  hamptextilier	  

omnämns	  (Ingers	  1975:157).	  Vad	  betydde	  det	  att	  forskningen	  om	  FH-‐textilier	  under	  

1900-‐talet	  slutade	  att	  behandla	  själva	  odlingen,	  särskilt	  växternas	  naturförutsättningar?	  

Dokumentation	  och	  forskning	  om	  brukstextilier	  representerades	  allt	  mer	  av	  kvinnliga	  

aktörer.	  Under	  1800-‐talet	  och	  tidigare	  var	  forskarna	  som	  behandlade	  textilier	  av	  det	  
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motsatta	  könet.	  Det	  var	  männen	  som	  beskrev	  odling,	  beredning	  och	  spånad,	  hampa	  och	  

lin	  behandlades	  då	  likvärdigt.	  Ett	  tidigt	  exempel	  är	  dokumentationen;	  Underrättelse	  för	  

lantmannen	  om	  sättet	  att	  bereda	  lin	  och	  hampa	  utan	  rötning	  (Christian	  1821).	  

Publikationen	  beskriver	  hur	  både	  lin	  och	  hampa	  kan	  göras	  utmärkt	  fint	  och	  smidig	  till	  ett	  

starkt	  linne.	  Benämningen	  linne	  syftar	  här	  på	  båda	  spånadsväxterna.	  Författaren	  går	  in	  på	  

detaljer	  om	  rötning	  och	  hur	  fibrerna	  kan	  bli	  mjukare,	  han	  nämner	  också	  färgen	  på	  

fibrerna	  och	  skiljer	  inte	  på	  hampa	  och	  lin	  vid	  beskrivningen.	  Den	  tidiga	  vetenskapliga	  

litteratur	  som	  behandlade	  spånadsväxter	  publicerades	  och	  skrevs	  av	  manliga	  

vetenskapsmän,	  fokus	  fanns	  inte	  bara	  kring	  odling	  utan	  också	  om	  beredningen.	  FH-‐

termer	  som	  blånor	  och	  lärft	  användes	  vid	  beskrivning	  av	  både	  hampa	  och	  lin	  (Beskrifning	  

om	  hampa	  1774:32).	  

	  

Vid	  1900-‐talets	  början	  valde	  alltså	  de	  tidigare	  pionjärerna	  ut	  linet	  som	  det	  

ursprungligaste	  svenska	  FH-‐materialet	  som	  kunde	  användas	  i	  produktion	  för	  avsalu	  av	  

hemslöjd.	  Att	  det	  är	  problematiskt	  att	  identifiera	  textilfibrer	  av	  hampa	  och	  lin	  har	  inte	  

framgått	  tydligt	  i	  den	  historiska	  forskningen.	  Det	  här	  gäller	  såväl	  i	  Sverige	  som	  

internationellt.	  Forskare	  som	  har	  fördjupat	  sig	  i	  textilberedning	  nämner	  trots	  allt	  hampan	  

som	  en	  frosthärdig	  växt	  och	  som	  odlades	  i	  Sveriges	  nordligaste	  kustområden	  (Bringéus	  

1991:357).	  Att	  hänvisa	  en	  gammal	  spånadsväxt	  som	  har	  funnits	  runt	  hela	  världen	  med	  

denna	  förklaring	  kan	  inte	  annat	  än	  ifrågasättas.	  Till	  och	  med	  etnologen	  och	  textilkännaren	  

Annelie	  Palmsköld	  skriver	  i	  sin	  avhandling	  att	  "linet	  i	  alla	  kulturer	  och	  tider	  varit	  det	  som	  

gett	  högst	  glans	  och	  spunnits	  av	  de	  längsta	  tågorna	  och	  varit	  vitast"	  (Palmsköld	  2007:95).	  

En	  ståndpunkt	  utan	  att	  för	  övrigt	  gå	  in	  på	  andra	  kulturer	  runt	  om	  i	  världen,	  eller	  belysa	  

identifieringsproblematiken	  kring	  FH-‐textilier,	  det	  speglar	  hur	  "vårt"	  svenska	  textilarv	  

har	  formats.	  Det	  intressanta	  är	  att	  hon	  undersöker	  inredningstextilier	  som	  tillverkades	  i	  

Halland	  på	  1700-‐	  och	  1800-‐talet	  som	  varit	  en	  region	  som	  odlade	  hampa	  till	  brukstextilier	  

(Frankow	  1982).	  Palmsköld	  går	  in	  på	  de	  olika	  delarna	  i	  transformationen	  av	  en	  växt	  till	  

ett	  textilföremål,	  hon	  diskuterar	  hur	  viktigt	  det	  var	  med	  trådarnas	  struktur	  och	  hon	  

använder	  benämningar	  som	  glansig,	  jämn	  och	  tunn	  (Palmsköld	  1982:103).	  Tillverknings-‐

processen	  som	  hon	  beskriver	  slutar	  vid	  själva	  beredningen,	  där	  tar	  studieområde	  slut.	  	  

	  

Vad	  har	  det	  inneburit	  att	  den	  levda	  kunskapen	  om	  odling	  och	  natur	  har	  försvunnit	  när	  vi	  

studerar	  folkligt	  görande	  i	  förindustriella	  samhällen?	  Palmskölds	  undersökning	  om	  



 45 

textilväxtodling	  utesluter	  faktorer	  som	  till	  exempel	  för	  att	  få	  glansiga	  och	  tunt	  spunna	  

garner	  krävdes	  en	  ganska	  stor	  odlingskunskap,	  särskilt	  om	  tillgång	  på	  lämplig	  jord,	  

oavsett	  om	  det	  var	  hampa	  eller	  lin	  som	  skulle	  generera	  fina	  trådar.	  (Skoglund	  2011).	  

	  

8.	  SUMMERING	  
Textilarvet	  som	  har	  studerats	  i	  den	  här	  uppsatsen	  innehåller	  röster	  från	  det	  förflutna	  och	  

från	  samtiden.	  Tolkningarna	  har	  varierat	  över	  tid	  och	  rum	  vilket	  speglar	  den	  specifika	  

tiden	  och	  rummet	  när	  tolkningarna	  gjorts.	  Underbredorna	  av	  hampa	  från	  Transsylvanien	  

är	  enkla	  bruksföremål	  som	  har	  tillverkats	  i	  hemmet,	  för	  att	  brukas	  i	  hemmet,	  det	  innebär	  

att	  de	  samtidigt	  berättar	  om	  en	  självhushållande	  ekonomi	  där	  naturen	  haft	  betydelse.	  Det	  

finns	  få	  aktörer	  som	  medverkat	  med	  den	  levda	  kunskapen	  i	  att	  både	  odla	  spånadsväxter	  

och	  tillverka	  folkliga	  hamptextilier.	  Det	  var	  istället	  vetenskapsmän	  och	  forskare	  ur	  de	  

övre	  samhällsskikten	  som	  intresserade	  sig	  för	  FH-‐textilierna.	  Råmaterialet	  togs	  från	  

naturen	  som	  fanns	  i	  människornas	  närhet,	  och	  ju	  längre	  tillbaks	  i	  tid	  som	  aktörernas	  

röster	  hörs,	  desto	  större	  betydelse	  verkar	  naturen	  ha	  haft.	  När	  människan	  började	  förfina	  

och	  bearbeta	  naturen	  i	  större	  grad	  styrdes	  den	  in	  på	  en	  ekonomisk	  värdering,	  det	  

medförde	  att	  odlingsjord	  och	  råmaterial	  till	  textilier	  allt	  mer	  värderades	  efter	  möjlighet	  

till	  avsalu.	  

	  

Kunskapen	  är	  större	  om	  de	  textilier	  som	  haft	  ett	  marknadsvärde.	  Berättelserna	  om	  de	  

transsylvanska	  underbredorna	  finns	  däremot	  i	  både	  brukarmiljön	  och	  i	  den	  samtida	  

naturmiljön,	  det	  bidrar	  till	  att	  fylla	  i	  några	  av	  de	  luckor	  som	  finns	  om	  FH-‐textilier	  i	  

allmänhet	  och	  om	  hamptextilier	  i	  synnerhet.	  Textilier	  som	  inte	  värderades	  i	  

marknadsekonomin	  har	  marginaliserats.	  Underbredorna	  vittnar	  om	  naturmiljöns	  

betydelse	  i	  människornas	  liv	  under	  det	  förindustriella	  samhället.	  Textilarvet	  har	  formats	  

av	  aktörer	  från	  vitt	  skilda	  områden,	  naturvetenskapen	  och	  kulturvetenskapen	  har	  

tillsammans	  bidragit	  till	  kunskap	  om	  FH-‐textilier	  som	  spelat	  en	  roll	  i	  förståelsen	  för	  

människan	  och	  samhället.	  Det	  finns	  en	  brytpunkt	  där	  vetenskaperna	  blivit	  åtskilda	  och	  

blev	  två	  olika	  discipliner.	  Det	  syns	  vara	  vid	  samma	  tid	  som	  industrialismen	  tog	  sin	  början,	  

vid	  mitten	  av	  1800-‐talet.	  I	  takt	  med	  att	  marknads-‐ekonomin	  växte	  fram	  så	  avtog	  den	  

självhushållande	  odlingen.	  Både	  hampa	  och	  lin	  levde	  kvar	  under	  1900-‐talet	  som	  

industriellt	  råmaterial.	  Den	  svenska	  hampan	  fick	  däremot	  inte	  någon	  betydelse	  inom	  

textilindustrin	  utan	  istället	  inom	  rep-‐	  och	  emballageindustrin.	  Särskilt	  under	  andra	  
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världskriget	  då	  Sverige	  inte	  längre	  kunde	  importera	  fibrer	  från	  utlandet.	  Linet	  som	  

odlades	  med	  importerade	  frön	  kunde	  spinnas	  till	  tunna	  och	  glansiga	  trådar,	  vilket	  blev	  

eftertraktat	  som	  råmaterial	  till	  prydnadstextilier	  och	  var	  ekonomiskt	  lönsamt.	  I	  båda	  

fallen	  har	  det	  varit	  i	  svenska	  statens	  intresse	  att	  utveckla	  en	  näringsgren	  för	  

lantbefolkningen.	  Vad	  som	  däremot	  inte	  legat	  i	  aktörernas	  intresse	  är	  de	  självhushållande	  

aktiviteterna,	  det	  som	  inte	  gav	  ett	  ekonomiskt	  mervärde.	  På	  samma	  sätt	  är	  det	  med	  den	  

moderna	  odlingen	  av	  industrihampa,	  den	  är	  förbjuden	  enligt	  lag	  att	  odlas	  för	  hemmabruk.	  

Det	  har	  medfört	  att	  de	  gamla	  hampsorterna	  som	  användes	  till	  textila	  råmaterial	  inte	  finns	  

kvar	  i	  Europa.	  Tillverkningen	  av	  hamptextilier	  har	  flyttats	  till	  Asien,	  närmare	  bestämt	  

Kina.	  Anledningen	  till	  den	  globala	  produktionen	  är	  den	  arbetsintensiva	  och	  kostsamma	  

arbetsprocess	  att	  bereda	  långfibriga	  spånadsväxter	  till	  garn.	  I	  Kina	  görs	  det	  både	  billigare	  

och	  med	  nya	  tekniska	  lösningar	  (Skoglund	  2011).	  
	  

Underbredorna	  innehåller	  minnen	  av	  en	  svunnen	  tid,	  genom	  att	  visa	  hur	  textilföremål	  kan	  

studeras	  som	  handling	  istället	  för	  ett	  ting	  så	  synliggörs	  tillverkningsprocessen	  och	  

kunskapsluckor	  om	  hamptextilier	  framträder.	  Råmaterialet	  i	  underbredorna	  berättar	  om	  

det	  som	  är	  avgörande	  för	  skillnaden	  mellan	  hampa	  och	  lin.	  Det	  är	  genom	  att	  närma	  sig	  

naturen	  som	  fanns	  i	  anslutning	  till	  gården	  och	  hemmet	  där	  kvinnorna	  arbetade.	  Där	  

framkommer	  vilka	  delar	  i	  tillverkningen	  som	  blivit	  marginaliserat	  inom	  textilarvet.	  

Fenomen	  som	  osynliggjorts	  är	  dokumentationen	  av	  de	  kvinnliga	  sysslorna.	  Det	  var	  

kvinnorna	  som	  transformerade	  trädgårdsväxterna	  till	  kulturprodukter	  och	  sannolikt	  har	  

det	  inte	  blivit	  tillräckligt	  nedtecknat.	  Istället	  kom	  den	  marknadsekonomiska	  

textilproduktionen	  som	  dominerades	  av	  linodlingar	  att	  lyftas	  fram.	  Textilarvet	  innehåller	  

alla	  de	  naturelement	  som	  transformerats,	  där	  finns	  jordmånen	  med	  näringsämnen	  som	  

gödsling	  och	  mineraler,	  samt	  ett	  gynnsamt	  klimat	  som	  viktiga	  beståndsdelar	  vilka	  FH-‐

växter	  som	  lämpade	  sig	  bäst.	  

	  

Hamptextilierna	  från	  Transsylvanien	  är	  budbärare	  som	  berättar	  om	  den	  universella	  

naturen	  och	  människornas	  liv	  på	  landsbygden.	  Bevarandet	  av	  hampodling	  i	  

Transsylvanien	  kan	  likställas	  med	  andra	  regioner	  som	  sent	  utvecklats	  mot	  en	  

marknadsekonomi.	  Eftersom	  regioners	  utvecklingsprocesser	  är	  komplicerade	  och	  inte	  rör	  

sig	  i	  rak	  riktning	  så	  har	  det	  inneburit	  att	  kulturhistorien	  har	  förbisett	  vissa	  områden,	  

främst	  det	  som	  tillverkats	  för	  att	  tillgodose	  hushållets	  egna	  behov.	  Det	  svenska	  linet	  
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marknadsförs	  i	  det	  regionala	  textilarvet,	  ofta	  i	  designprocesser	  och	  i	  museala	  

verksamheter.	  Det	  finns	  en	  textilarvsindustri	  i	  Sverige	  som	  särskilt	  lyfter	  fram	  den	  

geografiska	  tillhörigheten,	  som	  till	  exempel	  Hälsinglands	  linproduktion	  och	  Skånes	  rika	  

textiltradition.	  Textilprodukterna	  ger	  oss	  geografiska	  föreställningar	  om	  regioner	  som	  

äkta	  och	  ursprungliga.	  	  

	  

Det	  materiella	  engagerar	  människor	  på	  ett	  personligt	  plan	  men	  de	  är	  snåriga	  och	  

påverkas	  av	  många	  övergripande	  strukturer,	  politik,	  ekonomi,	  råvarutillgångar	  

och	  turism..	  Den	  här	  uppsatsen	  visar	  hur	  problematiskt	  det	  är	  att	  beskriva	  "vårt"	  textilarv	  

eftersom	  det	  är	  tydligt	  hur	  tolkningarna	  görs	  med	  skiftande	  värderegimer	  från	  samtiden.	  

Textilarvet	  fungerar	  som	  en	  sorts	  legitimering	  av	  det	  genuina.	  Men	  det	  finns	  framför	  allt	  

ett	  universellt	  textilarv	  där	  naturförutsättningar	  spelar	  en	  större	  roll.	  Att	  integrera	  

naturkunskap	  med	  kulturkunskap	  är	  en	  tvärvetenskaplig	  möjlighet	  att	  nå	  större	  kunskap	  

om	  folkliga	  ting.	  
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