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I GULLVI HEEDS VÄVATELJÉ I MÅLSRYD I VÄSTERGÖTLAND VÄXER DE VACKR ASTE VÄVAR FR AM. 
SMÅ TR ASBITAR FÖRVANDLAS TILL  LIVFULLA MATTOR. HALMSTR ÅN K AN GE GYLLENE BLÄNK 
OCH MITT BLAND SLARVTJÄLL OCH KVISTR ÄNDER  TITTAR BLOMMOR OCH FÅGLAR FR AM. 

ÄKTA 
MATTOR

Denna matta gjorde jag när jag fick se grenverk 
och gamla rosor som skuggor mot väggen. Mycket 
svart förstärker. Jag brukar skissa, men denna 
är nog den som jag har skissat minst på. Jag 
vävde hälften, spegelvände mönstret och lade till 
broderi efteråt. 

Gullvi Heed beskriver en av sina mattor. 
Vi återkommer till den senare i vårt samtal.  
Vi är i hennes vävateljé invid det rödmålade 
boningshuset med vita knutar. Farstubron 
har vitmålad snickarglädje. Här har hon och 
hennes man Larsåke bott i 36 år. Här har 
barnen växt upp. 
    – En sådan tur att vi fick tag i detta. Här 
har vi trivts och haft så roligt. 
    I rummet intill har Larsåke ateljé. Väggarna 
här hör mycket skratt och samtal och de har 
bevittnat koncentrerat hantverk. I vävstolarna 
sitter varpar och nya mattor vävs. 
    – Men jag har inte bråttom. Jag är långsam. 
Jag tror det är viktigt att inte ha bråttom. Det 
är resultatet som räknas. 

Gullvi Heed är född i textilriket, i Marks 
härad. När första jobbet söktes blev det på 
Kasthalls mattfabrik, utan att hon var speciellt 
intresserad av att väva. Det var ett jobb. Det 
fortsatte med arbete på reklambyrå där hon 
tecknade, arbetade med bilder och textade. 

    – Jag gillar bokstäver och ord, de fascinerar 
mig. Både som form och den mening de kan 
ge. De har följt med mig vad jag än skapat, 
och nu finns de i mina mattor. 
    Hon visade sina mönster och bilder för 
Textilinstitutet och kom in på en utbildning 
för mönsterritare till tryck, trikå och maskin-
vävning. 
    – Det var en bra yrkesutbildning och vi fick 
en god grund i bindningslära för maskinväv-
ning.  I utbildningen ingick en kurs för Ulla 
Cyrus-Zetterström inriktad på handvävning. 
Min vävtekniska grund kunde inte bli bättre! 
    Hon arbetade sedan ett antal år som möns-
territare, bland annat för ett maskinstick-
ningsföretag innan det blev vävning igen. Och 
nu var det handvävningen hon ville utveckla. 

Gullvi fick, som hon säger, ett lyxår på Väf-
skolan i Borås med Christina Rinaldo som 
lärare. De kunskaper hon hade sedan tidigare 
gjorde att hon snabbt kom in i handvävningen 
och ägnade sig mycket åt mångskaftade tek-
niker, främst dubbelvävar. Som den mate-
matiker och mönstermänniska hon är fann 
hon roliga utmaningar i att lösa vävtekniska 
problem. Att väva trasmattor var inte aktuellt 
då, det skulle komma senare. 
    I början av 1980-talet, då hon var klar med 
sin vävutbildning på Väfskolan fanns det 
hur mycket arbete som helst som kursledare. 
Hundratals stod i kö för att få gå en vävkurs, 
bara till den kursverksamhet där Gullvi arbe-
tade. Hon var både kursledare och utbildade 
andra kursledare. Hon arbetade för att få mer 
resurser och för att alla deltagare i kurserna 
skulle få väva i sin egen vävstol. Studieförbun-
det arrangerade även kurser för synskadade 
som Gullvi Heed ansvarade för. 
   – När jag tänker på kvalitén på kurserna 
med tanke på redskap och kursplan var det på 
en mycket hög nivå. Målet var att alla skulle 
kunna skaffa sig en vävstol och vara själv-
ständiga. Och antalet terminer de fick gå var 
begränsad, så det blev ruljangs i kön. Det var 
en skojig tid!  Och det var en fin gemenskap. 
Jag vet att många av de som gick kurserna blev 
vänner för livet.     

Jag fick idén utifrån en 
text skriven av Ivan 
Oljelund där han just fun-
derar över vad en äkta 
matta är. De i Orienten har 
sin historia, men visst 
kan även en nordisk tras-
matta kallas äkta. På sitt 
sätt. 
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Hennes grundinkomst kom från kursledar-
arbetet. I hennes egen vävning var det dubbel-
vävar som gällde. Hon visar en vändbar jacka 
med två olika sidor. Andra vävar var överkast, 
dukar och möbeltyger. En kväll kom ett sam-
tal från den dåvarande hemslöjdskonsulenten  
i Västra Götaland, Ingrid Strömvall. Gullvi 
hade tidigare vävt en trasmatta, Lingon och 
blåbär, till en utställning. Hon nominerades 
till Hemslöjdens slöjdarstipendium 1994 och 
fick det. Det innebar att hon fick möjlighet att 
bland annat besöka Nordiska museets maga-
sin och museet i Högsbo för att titta på olika 
typer av mattor, främst trasmattor. 
   – Det jag såg var att mattorna var tunna 
och vävda i en betydligt tätare varp än det 
som vävdes under 1980-talet. Det fanns några 
med färgad varp och det var stora variationer 
i hur färgsättningen skapades. Jag hittade fina 
mattor med slarvtjäll och såg hur små, små 
bitar av trasor lades in i olika mönsterformer, 
det var helt suveränt gjort. ”Tidlösa” är ett 
bra samlingsord. Och det som är tidlöst, som 
håller över tid, det är ofta bra. Det som även 
fascinerade mig var de vävda kanterna. Jag 
har aldrig gillat fransar. Men här fanns bland 

annat en delikat lösning som jag föll för, en 
mönstervävd kant i rosengång. 
    Med stipendiet följde att hon har föreläst 
för många vävare och förmedlat trasmattans 
historik.
 
Vad är en trasmatta för dig? 
    – Nu är den väldigt mycket från att i början 
inte varit så intressant. Det var verkligen inte 
så enkelt som några trådar och några trasor. 
Man kan arbeta hur mycket som helst med 
en trasmatta och unna sig att lägga ner tid. 
Och jag har fått en stor respekt för äldre tiders 
människor när det gäller att smycka sin tillvaro. 
Hur skickliga de var att ta tillvara. 

Vad är då en ”Gullviheedmatta”? 
    – Först och främst är det tunna och stabila 
mattor med en tät varp och tunna trasor. Och 
det finns många variationer för att mönstra 
med varpen. Och så är det väl så att jag inte 
kan låta bli att göra mönster. Jag gör gärna 
randningar, och rutningar och adderar det 
som naturen inspirerar till. Och ord. 
   Som den matta som ligger i köket. Där både 
blommar det härligt och den har en liten ram-

sa broderad, se sid. 17. Den är vävd av kläder 
från Larsåkes garderob som har blivit utslitna.  
  –  Man måste få göra lite tokigheter, flikar 
hon in. Och jag har så roligt! 

Alla mönster kommer från hennes eget 
huvud.
    – Jag kan inte tänka mig att göra ett 
mönster som någon annan har gjort, det är 
till och med svårt att kopiera sig själv, säger 
hon och ler. 
    Den senaste mattan är en komposition där 
den svenska trasmattan och Orienten möts. 
    – Jag fick idén utifrån en text skriven av 
Ivan Oljelund där han just funderar över vad 
en äkta matta är. De i Orienten har sin histo-
ria, men visst kan även en nordisk trasmatta 
kallas äkta. På sitt sätt. 
    Den första mattan hon vävde utifrån dessa 
tankar är den hon beskriver i början av texten,  
den med rosor som skuggar sig mot en vägg. 
Nästa matta blev i en ljusare färgställning och 
fick en spegel fylld med blommor och fåglar. 
Botten är i olika nyanser av många, många 
trasinlägg. Det skiftar så vackert, precis som i 
de knutna mattorna från Orienten. 

Gullvi och Larsåke Heed lever 
ett liv nära hantverket. Intill sitt 
hus i Västergötland har de sina 
verkstäder. 
Ovan: Larsåke skapar skulptu-
rer i trä med humanistiska och 
humoristiska inslag. 
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Rosor och halm Mattan med 
små slarvtjällsinplock bildar 
näckrosor. Inslag av glänsande 
halm glittrar bland trasinsla-
gen. Vävbeskrivning på nästa 
uppslag. 

Gullvi Heed har skapat många 
vävar med halm; här har halmen 
fått sällskap med ett pärlbroderi. 
Halmstrånas leder bildar diago-
naler i väven. 

Blommor och blader dekorerar 
Gullvi Heeds mattor. 
Inspirationen till mattan nederst i 
mitten kommer från den orienta-
liska "äkta" mattan. 

Texter och ord  återkommer i 
Gullvi Heeds mattor. 
Nederst till vänster: Utslitna 
kläder ur garderoben vävs in i 
en matta med blå blommor och 
broderad text.




