
 
 
 

INBJUDAN VÄVSTOLSSYMPOSIUM  
FRÅN HANDKRAFT TILL FOTKRAFT 
Fredag den 27-29 april, Vandrarhemmet i Julita 

 

Svenska Vävakademin vill skapa en plattform för att kunna diskutera och presentera 
kunskap inom vävningen, både praktiskt och teoretiskt. En viktig del för 
kunskapsutveckling är att mötas och ge utrymme för att diskutera erfarenheter och 
utbyta tankar och idéer. Genom att studera redskapen kan vi få en bättre förståelse för 
textilhantverket, hur utvecklingen har gått till och vilken betydelse den har haft för 
samhällsutvecklingen. Symposiet med vävarens kunskaper i centrum, kommer därför 
varva föreläsningar och demonstrationer med workshops som syftar till att prova 
praktiska och/eller teoretiska frågeställningar.  

Tack vare projektbidrag från NFH, Nämnden för hemslöjdsfrågor kan vi nu genomföra 
ett vävstolssymposium: Från handkraft till fotkraft.  

MEDVERKANDE 
● Amica Sundström, 1:e Antikvarie textil, Historiska museet. Föreläser och redogör för 

de bevarade arkeologiska fynden av textiler och redskap som finns i museernas 
samlingar. 

● Marie Ekstedt Bjersing, textilforskare, vävlärare på Sätergläntan Institutet för slöjd 
och hantverk. Föreläser om vävredskap och vävstolar i Sverige från 1500-talet till 
sent 1800-tal. Bland annat diskuteras redskapens möjligheter och begränsningar.  

● Lena Hammarlund, handvävare, textilforskare: Demonstrerar den varptyngda 
vävanordningen och berättar om sina erfarenheter från forskningsprojekt och 
rekonstruktioner av vävar från bronsåldern och framåt.  

● Åsa Martinsson, mästare i handvävning, etnolog. Berättar tillsammans med Martin 
Eriksson om sina erfarenheter av att återskapa en medeltida vävstol Naama 
(1300-tal) utifrån bilder i bevarade medeltida manuskript. Åsa kommer också hålla i 
en workshop kring kantavslutningar vävda med bandgrind. 

● Eva Hakanen, ansvarig för magasinet på Nordiska museet, kommer att visa 
samlingen med textila redskap samt en del textilier.  

● Maria Neijman, handvävare, Hemslöjdskonsulent, med erfarenhet av 
rekonstruktioner av medeltida dräkt.  Kommer att ha en workshop kring 
kantavslutningar vävda med brickor.  
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PROGRAM 

Fredag den 27 april 

09:00 Check in på vandrarhemmet i Julita 

09.30 Kaffe, introduktion och presentationsrunda,  
Amica Sundström och Marie Ekstedt Bjersing. 

10:30-12:00 Trampvävstolen och dess vävredskap från 1566 till slutet av 1800-talet. Denna 
föreläsning är också en introduktion till vad vi kommer att få se i Nordiska 
museets samlingar av textila redskap. Marie Ekstedt Bjersing. 

12:00 Lunch på vandrarhemmet 

13:00 Promenad till magasinet, ca 20 min (eller åka bil för de som vill) 

13:30-16:30 
ink kaffe 

Visning av textila redskap och textilier från Nordiska museets samlingar,  
Eva Hakanen och Marie Ekstedt Bjersing 

16:30 Promenad till vandrarhemmet, ca 20 min 

17:30 Middag på vandrarhemmet 

18:30-21:00 
ink paus 

Trampvävstolen och dess vävredskap från 1566 till slutet av 1800-talet, forts.  
Vävredskapens betydelse för vad man kan väva, Workshop att knyta solv. 
Marie Ekstedt Bjersing 

21:00 Kvällste 

 

Lördag den 28 april 

8:00 Frukost 

9.00-12.00 
inkl kaffe 

Från bronsålder till vikingatid. Vad finns bevarat av textil och redskap? 
Fragment och vävar som berättar om metoder. Amica Sundström, 1:e 
Antikvarie textil, Historiska museet 

12:00 Lunch 

13:00-17:00 
inkl kaffe 

Den varptyngda vävanordningen, Lena Hammarlund 
Lena berättar dels om erfarenheter från rekonstruktioner och dels om sin 
forskning kring den varptyngda vävanordningen. Lena kommer att demonstrera 
varpning, solvning mm. 

18:00 Middag 

19:30-21:00 Workshop kring kantvävning. Åsa Martinsson kantavslutningar med bandgrind 
och Maria Neijman kantavslutningar med brickband 

21:00 Kvällste 
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Söndag den 29 april 

8:00 Frukost 

9:00-11:00 
inkl kaffe 

Medeltiden. Vad finns bevarat av textil och redskap? Vävar som berättar om 
metoder? Vilka tekniker var vanliga, Bevarade vådbredder, stadkanter mm. 
Amica Sundström. 

11:00-12:30 Naama, rekonstruktion av en medeltida vävstol. Åsa Martinsson och Martin 
Eriksson föreläser och demonstrerar Naama 1.1. 

12:30 Lunch 

13:30-15:00 Avslutande diskussion kring övergången från handkraft till fotkraft. På vilket sätt 
kan vi ha en fortsatt diskussion kring ämnet? Amica Sundström och Marie 
Ekstedt Bjersing 

HITTA HIT 
Det går bra med tågförbindelser till Katrineholm och sedan anslutande buss till 
Äsköping (om du bokar resa på SJ, boka hela resan till Äsköping, buss framme 8.55). 
Åker du bil åker du till Julita Gård som ligger vid sjön Öljaren längs Riksväg 214, ca 25 
km nordväst om Katrineholm i Södermanland. Vandrarhemmet ligger inne på Julita 
Gård.  

KOSTNADER 
Deltagaravgiften är 1700 kr och då ingår all mat. Boendet på Vandrarhemmet i Julita 
(del i fyrbäddsrum) kostar 600 kr för 2 nätter. Vill man hyra lakan tillkommer 100 kr. 
Bokningen av rum sker i samband med att du anmäler dig, då kan du också ange 
önskemål på rumskamrat.  

ANMÄLAN 
Anmälan görs på följande länk. Anmäl senast 25 mars. Vi har endast ett begränsat antal 
platser. För att få en bred spridning har vi reserverat en tredjedel av platserna till särskilt 
inbjudna institutioner. Detta för att få en sån bra bredd som möjligt. Resterande platser 
kommer om intresset är större än antalet platser lottas mellan personer med liknande 
kompetens. Senast den 5 april får du besked om du har fått en plats eller inte. Mer om 
detta finns i ansökningsformuläret.  

FRÅGOR 
Har du frågor eller funderingar kontakta  
Marie Ekstedt Bjersing marie@svenskavavakademin.se 
Amica Sundström amica@svenskavavakademin.se 
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