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DET RÖR SIG, KR ÄNGER, KRÖKS. GÅR FR ÅN R AK A R ADER OCH TYDLIGA STAPLAR TILL FLYTANDE 
FÄLT OCH PULSER ANDE VIDDER. VARSAMMA TR ÅDAR, EGNA PALETTER, SNABBT OCH LÅNGSAMT. 
MIRIAM PARKMAN HAR ETT SAMTAL MED NANNY R ÅDENMAN OCH SANDY LAMB.

Tuskaftstankar

Jag brukar säga att ”varpen är mitt papper och 
inslaget mina färger, handen min pensel”. En 
slät tuskaftsvarp kan vara början på nästan vad 
som helst – och varje ny väv bär på nästa idé. 
Det finns så mycket!
    Två som också fångats av tuskaftens och de 
plockade teknikernas magi är Nanny Råden-
man och Sandy Lamb. Nanny gick ut året 
före mig på Handarbetets Vänner och är idag 
verksam från en ateljé i Gustavsberg utanför 
Stockholm. Sandy bor i Montréal, Kanada och 
har blivit en Instagramvän sen flera år tillbaka. 
Nannys examensarbete ”Tvättstugan” är en 
av mina starkaste textila upplevelser. Några år 
senare kom nästa förälskelse: små, intrikata 
bildvävar i tunna trådar, tålmodigt vävda inslag 
efter inslag, för att sakteliga byggas upp till 
organiska, geometriska former. När jag först 
hittade till Sandys verk på Instagram fångades 
jag omedelbart av det geometriska, precisa ut-
trycket, som tack vare otroliga övergångar och 
effekter i färg fick ytan att liksom sjuda, vibrera. 
Det var som en lite mer organiserad, bättre ut-
räknad version av min egen bildvärld där vissa 
färger spelade helt med min egen skala, och 
andra förvånade, utmanade. Både Nanny och 
Sandy väver på ett sätt som ligger nära mitt eget 
uttryck, men ändå är helt annorlunda.

Jag började med att prata med Nanny.
M: Hur och när blev bildvävarna till?
N: Det var väldigt plötsligt när jag hade varp 
kvar efter att ha vävt trasmattor. Spontant; 
”Jag ska testa att väva en liten bildväv”. Jag blev 
förvånad, för på HV tyckte jag inte alls att 

det var kul med bildväv, men något lossnade, 
det kändes så himla fritt och jag blev glad att 
kunna uttrycka mig i väv på ett annat sätt. Det 
blev sju bilder som sen visades på utställningen 
Sexy Food, 2019. Det var som min egna lilla 
hemlighet, att jag satt och jobbade med det där 
under sommaren. Jag blev kär och fastnade. 

M: Hur ser din process ut? Väver du fritt eller 
med skiss som förlaga?
N: Jag har väldigt sällan skiss, om jag har det 
så är det väldigt simpelt; en tuschpenna bara 
för markera linjer. En arbetsskiss. Men det jag 
brukar göra är att samla ihop de garner jag vill 
ha, som en färgpalett; en grund eller bas. Men 
apropå skiss! Nu har jag en mentor, genom 
Konsthantverkscentrum; Kirsten Hennix, 
danska men som länge bott i Sverige, gick ut 
Konstfack när det ännu hette Tekniska. Jag har 
köpt massa garn av henne och med det fick jag 
även en overheadprojektor; ”Hur gör du när 
du förstorar upp dina skisser?” frågade hon. 
”Jaha jag jobbar aldrig med skiss!” sa jag. Men 
när hon berättade hur det där funkar kändes 

Jag tror att jag kommer 
jobba med bildväv hela 
min karriär men kanske 
med lite olika uttryck för 
det finns ju så mycket att 
ta av.        N A N N Y  R Å D E N M A N
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Testing, testing (the studio keep 
me sane), av Nanny Rådenman. Räddaren i nöden växer fram i Nannys vävstol. 

det möjligt fast jag är oteknisk – vilket jag 
gillar – men nu står projektorn i min ateljé 
och väntar. 

M: Hur känns det när du väver, vad kan påverka 
processen positivt, negativt? 
N: Negativt – om jag har sovit dåligt, är trött. 
Det är mer kroppen, det fysiska. Om jag 
är lite svajig psykiskt då tycker jag tvärtom 
att det är skönt att jobba. När jag började 
med bilderna tyckte jag att det var väldigt 
terapeutiskt. Vad som sen är positivt … det 
kan låta lite – ibland är det så svårt att prata 
om sin egen praktik! – men jag har verkligen 
inga problem att hitta inspiration. Bara att 
ta bussen ut till Gustavsberg – då kan jag 
se något i trafiken. Naturen, livet – allt blir 
ens praktik. Allt i livet är inspiration. Men 
därefter kommer också materialet – nu när 
jag köpt mycket från Kirsten och ateljén är 
påfylld är det väldigt roligt att komma dit och 
se alla slumpmässiga färger, kvalitéer. Jag tror 
att jag kommer jobba med bildväv hela min 
karriär men kanske med lite olika uttryck för 
det finns ju så mycket att ta av. 
M - Det är jättekul att blanda färger i bildväv 
tycker jag men det är svårt!! Min lärdom är 
att det måste bli grällt i närbild annars blir det 
inte som jag vill på längre håll. 

N - Men i vävstolen kan det ju kännas typ 
”OJ! vad det här tar mycket plats” men ju mer 
erfaren man blir, ju mer kommer man våga.
M: Väl sagt! Nu måste du berätta mer om 
projektet ”Nornornas tid”.
N: Det tar avstamp i Överhogdalsbonaderna, 
1000 år gamla vävar som återfanns i Över-
hogdal i Härjedalen. De finns nu på Jamtli i 
Östersund, nära där jag är uppväxt. De har 
alltså alltid funnits i min närhet. Lisa Hart-
man på HV var väldig bra på att upphöja dem 
men även då, jag fattade inte! När jag hade 
residens på Island vävde jag en tolkning av 
Baldisholtapeten från Norge. När jag resear-
chade om den klickade det plötsligt till om 
Överhogdalsbonaderna. Besatt! Nu har jag 
läst massor med teorier om vad de föreställer 
och det har lett mig in på nordisk mytologi. 
Nornorna var de som spann ”ödestrådarna”. 
Ibland står det att de var systrar, ibland inte, 
men den yngsta av dem väver iallafall ihop 
trådarna som de andra spinner. Det har 
utvecklats till ett djupt arbete för mig då jag 
lärt mig så mycket, men åskådaren behöver 
sen inte veta att det handlar om just nord-
isk mytologi. Jag har arbetat med detta sen 
sommaren 2020 och först ut ska det visas på 
Järpens kulturhus 7–21 januari 2023. Det 
känns väldigt kul att ha min första soloutställ-

ning hemma i Jämtland! Så på HV vävde jag 
bara tuskaftstyger … men nu har jag gått mer 
och mer mot något traditionellt, som jag då 
hade tyckt var mossigt. Men det är det ju inte! 
Och tänk om textil hade kunnat bevaras bättre 
genom årtusenden, då hade Järnåldern kanske 
kallats Linåldern istället. 
M: Wow, ja det är sant … Den tankeställaren 
får avrunda vårt samtal, nu måste vi jobba! 

Dagen efter var det dags för ett zoom-
samtal med Sandy. Eftermiddagskaffe för mig, 
morgonkaffe för honom. 

M: När började du göra dessa vävar, hur kom de till?
S: Jag brukade göra mycket halsdukar, i dal- 
dräll och liknande tekniker, men när jag hitta-
de till bildväv var det som att allt annat stanna-
de upp. Jag väver andra saker ibland också men 
… generellt har jag lämnat det funktionella. 
Det tar så lång tid att hitta ett format, en struk-
tur – jag har valt att lägga den på bildväv. 

M: Vad finns i det lilla, och det stora formatet?
S: Jag har en stor vävstol och en mindre, den 
större för mer tidskrävande, långa projekt och 
den lilla för grejer som jag vill prova här och 
nu – de blir prover, som jag också säljer ibland. 
De är 14x14 inches (35x35 cm) stora. När jag 
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gör större format får det gärna vara inom min 
egen räckvidd, d.v.s. att jag inte behöver flytta 
stolen jag sitter på under arbetets gång. Sen 
kommer det till tålamod … anser du dig vara 
en tålmodig person?
M: Nej!
S: Inte jag heller! Folk förutsätter ofta att man 
är det om man jobbar med en vävstol. Jag ser 
det som … om man sitter bredvid en person 
som är riktigt irriterande – då måste man 
ha tålamod! Men när man gör något som 
fascinerar en, något som man tycker om då är 
det annorlunda. 

M: Hur ser din process ut?
S: Jag försöker skissa lite varje dag, på papper, 
och planera inför veckan. Hur många inches 
vill jag göra den här veckan, vilka idéer vill jag 
prova, vad finns i den närliggande framtiden. 
Jag gissar att det är samma för dig, varje verk 
och idé flyter in i den nästa?
M: Yes!
S: Det är aldrig en brist på idéer! 
M: Nej, samma för Nanny också. Men jag har 
sett bilder på när du gör, för mig, avancerade 
photoshopskisser?
S: Ja, jag skannar in skisser och jobbar med 
dem i photoshop, från en platta. Jag har aldrig 
en skiss sådär under varpen, som du har, jag 
har bara plattan bredvid vävstolen med skis-
sen öppen på skärmen. 

M: Färgerna då? De fantastiska övergångarna?
S: Det är bara väldigt mycket övande! Och 
räkning. T.ex. om jag vill täcka så här mycket 
av ett visst område, säg 24 inches, då behö-
ver jag 2 härvor garn per inch och sen så här 
många härvor för hela verket, i så här många 
olika nyanser. Det är månader av provvävning 
och år av testfärgning för att komma till den 
här punkten! Nu när jag har all den kunska-
pen, är vävningen i sig inte speciellt svår. 
M: Jag har funderat på det där med att du 
alltid har exakt samma garn! Ibland skulle jag 
bara vilja skicka dig några härvor blankt, hårt 
spunnet svenskt eller norskt ullgarn för att 
liksom utmana dig, i kontrast till det matta, 
rundspunna garn du brukar använda. Kanske 
se vad du skulle göra av det - ”mitt” material i 
dina skillade händer. 
S: Haha ja gör det! Jag skulle gilla att jobba 
mer med andra garner, men då måste jag ock-

så provväva allt på nytt. Det är så jag gillar att 
jobba … och jag gillar kontinuiteten i det. 

M: Hur känns det när du väver, vad kan påver-
ka positivt och negativt?

S: Hmm…oftast lyssnar jag på en podcast 
och bara zonar ut. Det känns bra. Alla jobb 
jag haft … som trädplantering. Det är så 
upprepande. Diskare – jag älskar det. Det 
funkar för mig. Vad som kan påverka negativt 
– om jag är orolig och rastlös, då kan jag inte 
fokusera. 

M: Är det viktigt, tröttsamt, skönt eller något 
annat, om processen är långsam, eller snabb?
S: Nu när jag gör rya … härom dagen la jag 
upp ett videoklipp i mina Instagram stories, 
filmat ovanför vävstolen, när jag knyter en 
ryarad. Folks reaktioner var ungefär; ”Varför 
gör du det där?”, ”Är du en maskin?” och 
”Wow du måste verkligen ha så mycket tåla-
mod”. En annan vävare skrev och föreslog att 
jag istället borde väva en canvas-liknande bot-
ten och sen använda en tuftpistol vilket är …
så fascinerande. Jag skulle absolut kunna göra 
det, men det skulle ändå ta mig tid att lära 
mig den tekniken och isåfall skulle jag lika 
gärna kunna skicka en skiss och få den upp-
vävd i t.ex. Indien. Processen är den viktigaste 
delen! Är du en konstnär eller en kreatör? 
Konstvärlden adjungerar på hantverksvärlden 
nu, i textil, i keramik - mitt intryck är att de 
vill adoptera the craft look till konstvärlden 
för att det är trendigt och då måste man lära 
sig saker fort, vilket är motsägelsefullt. För 
när det kommer till tuftning, t. ex., så är man 
väldigt begränsad i vad man kan göra jämfört 

med en vävstol. Inom vävning ser jag konstant 
nya saker som intresserar mig, inspirerar och 
överraskar mig. Tuftning är hittills väldigt 
kommersiellt drivet och mindre om att 
utforska det som teknik. Att jobba långsamt 
är ett politiskt statement. Det gör också att jag 
aldrig är orolig för att bli kopierad! Jag vet att 
ingen skulle palla att lägga så mycket tid som 
jag har gjort ändå. Och ifall de skulle göra 
det - då kommer de hitta sitt eget uttryck. Jag 
uppmuntrar gärna folk om jag kan.

M:  Vad jobbar du med just nu, och härnäst?
S: Just nu gör jag ju min första stora rya, det 
gillar jag verkligen! Sen tror jag att det är dags 
för en idé som jag haft i fem år, nu har jag 
kompetensen och kunskapen för att kunna 
förverkliga den.
M: Spännande!

Samtalet avbryts av en man som klampar in 
i ateljén med en stor Clas Ohlson-bag och 
frågar om vi syr gardiner på det här stället. En 
vecka senare har vi ett tredje samtal, alla tre.

M: En sista fråga, känner ni någon gång att ni 
”måste” eller ”borde” göra funktionella/säljbara 
ting bara för att ni kan?

S: Från början trodde jag att det jag skulle 
göra var att hitta en produkt som jag skulle 
utveckla och göra om och om igen, med tiden 
bli snabbare och däri finna mitt mål. Men det 
blev det rakt motsatta – processen är ju mitt 
mål, vad som fascinerar och motiverar mig.

N: Ibland tänker jag att jag ska väva bruks- 
textilier. Det skulle såklart vara enklare rent 
ekonomiskt men nu vill jag bara spendera tid 
i vävstolen med mina bilder. Väva långsamma 
saker. Jag upplever att långsamma verk känns 
större i slutändan! 

S: Så är det ju - det finns bara så mycket tid. 
Man måste gå efter magkänslan, vad den ska 
läggas på.

Just nu gör jag ju min 
första stora rya, det gillar 
jag verkligen! Sen tror 
jag att det är dags för en 
idé som jag haft i fem år, 
nu har jag kompetensen 
och kunskapen för att 
kunna förverkliga den” 
S A N D Y  L A M B
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