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Hampa är en kulturväxt som liksom linet är en 
kombinerad olje- och spånadsväxt. Kulturhisto-
rien om hampa går långt tillbaka i tiden. Från 
förhistorisk tid fi nns arkeologiska fynd av både 

hampfrön och textilier från Asien och Europa. Den tidigaste 
indikationen på hampa i Sverige är pollenanalytiska fynd från 
Rödön i Jämtland, daterat cirka 100 e. kr. Men det är först och 
främst som spånadsmaterial som växten har haft sin stora bety-
delse, både här i Sverige och runt om i världen. Under medelti-
den och fram till 1800-talet har hampan odlats storskaligt i fl era 
europeiska länder. Hampan växte ursprungligen i Asien och där 
fi nns även en vild sort. I Kina användes hamptextilier vid sidan 
av ullen till vardagsplagg, och i Japan var hampan den första 
växtfi bern som spanns till textiltrådar. 

Länge trodde forskarna att hampan infördes till Sverige av 
vikingarna under medeltiden, men det är en felaktig uppgift 
eftersom pollenfynden visar att växten funnits här tidigare. 

Det innebär att hampa och lin är två betydelsefulla spånads-
växter som bevisligen har funnits i Sverige under samma tidspe-
riod. Svårigheten att identifi era äldre textilier av dessa växter har 
dock inneburit att vanligtvis så hänvisas fynd av växtfi bertexti-
lier till linplantan. Problematiken att särskilja dessa åt är fl era, 
vid mikroskopiska undersökningar till exempel är fi bercellerna 
allt för lika för att kunna särskiljas. Det är dessutom proble-
matiskt med DNA-tekniska metoder eftersom textilfi brer inte 
innehåller levande cellkärnor. Forskningen pågår däremot och 
det har visat sig att det fi nns en metod som innebär att fi brerna 
analyseras i särskilda mikroskop som används vid geologiska 
undersökningar. 

hampan fördes in i europa troligtvis via det skytiska nomadfol-
ket som levde i södra Ryssland. Så småningom kom länder som 
Frankrike, England och Italien att tillverka stora mängder hamp-
textilier under medeltiden och fram till 1800-talet. Det tillver-
kades fi na tygkvaliteter som benämns exempelvis canvas, dowlas 
och harden. Tygerna går ibland under samlingsordet linne, men 
skall inte förväxlas med linplantan. Ordet linne och lin är inte 
synonyma, istället är det så att linne härstämmar från tyskans ord 
leinwand (samma ord som tuskaft) och syftar på ett enkelt, vävt 
tyg av en växtfi ber. Ordet lin däremot härstammar från det latin-
ska namnet för linplantan (Linum Usitatissimum L). 

I det engelska ordförrådet blir skillnaden tydligare med det 
engelskans fl ax för självaste linplantan. Följande exempel är 
hämtat ur den engelska boken ”Workwomans Guide” (1838), 
där omnämns de bästa linnekvaliteterna till bäddtextilier, och 
det står att läsa "The best linnen is the Suffolk hemp."

I Sverige användes tidigare ordet lärft för denna kvalitet. Tex-
ten visar hur god kvalitet hampan kunde uppnå till lakan och 
andra slitvaror, särskilt den som växte i Suffolk. 

Våra fi brer

både hampa och lin försvann allt mer som spånadsmaterial 
under slutet av 1800-talet, bomullsspinnerier startades runt 
om i Europa och i takt med industrialismens intåg så försvann 
i stort sett våra inhemska spånadsfi brer. Den första industriella 
spinnmaskinen som var anpassad till hampa och lin infördes 
i många europeiska länder senare än bomullsmaskinerna. Det 
är avsevärt mer komplicerat att industritillverka de långfi briga 
spånadsväxterna än de korta bomullsfi brerna. Dock fi ck ham-
pan och linet en renässans i början av 1900-talet, särskilt under 
andra världskriget. Då beslöt många regeringar i Europa att ge 
ekonomiskt stöd till inhemsk beredning, däribland även 
Sverige och då för tillverkning av rep och emballage. Tidigare 
hade inte den svenskodlade hampan använts i särskilt stor om-
fattning till fabriksproduktion. Däremot importerades mängder 
av starka hampfi brer till den svenska kronans skeppsbyggen 
under stormaktstiden, denna hampa hämtades från Ryssland 
som sedan skeppades ut till repslagerierna, vilka oftast låg i 
anslutning till hamnarna. Den svenskodlade hampan fanns 
främst inom gårdarnas självhushåll för tillverkning av vardagliga 
textilier. Den växte oftast invid husknuten, i trädgården eller 
på utmarkerna i myrar och kärr, där inga andra grödor odlades. 
Den här hampasorten var inte särskilt högväxt, utan snarare 
tunn och skör. 

I många länder har också hampan varit viktig för pappers-
tillverkning och de nyttiga hampfröna brukades till djur- och 
människoföda, samt till lampolja och fernissor. Hampfrön 
innehåller en stor mängd protein och den kan pressas till en fet 
och näringsrik olja. 

folkliga brukstextilier av hampa och lin går alltså inte att 
identifi era med endast ögats hjälp, plantorna är inte släkt med 
varandra men har en likartad celluppbyggnad som medför att 
de får liknande egenskaper. Hampan är förövrigt en ört som är 
nära släkting till humle Humulus lupidus L. 

Textilierna är starka, smutsavvisande, resistenta mot mögel 
och blir mjuka och vita efter tvätt och användning. De har även 
en antiseptisk egenskap. Hampa och lin skördas och bereds på 
liknande sätt, fi brerna sitter inne i basten och måste frigöras ge-
nom en mikrobiologisk rötningsprocess, men för att utvinna fi na 
fi brer till brukstextilier krävs det att odlaren har kunskap om 
både jordmån och frösorter. Dessutom bör plantorna skördas 
innan fröna mognat för att frambringa den fi naste textilkvali-
teten. Om inte detta görs blir fi bern grov, vilket gäller för både 
hampa och lin. Om plantorna skördas innan fröna mognat, då 
kan den spunna tråden få en hög glans och spinnas till tunna 
garner. Men det var vanligtvis inte alla på en självhushållande 
gård som kunde avstå från växternas frön, eftersom det innebar 
att odlaren då måste köpa nya inför nästa odlingssäsong. 

I Sverige kom linodling att öka allt mer under 1700-talet, linet 

Git Skoglund är hampaexpert absoluta.
Läs först hennes utförliga text som reder ut 
begreppen och därefter en spännande artikel 
om hampa i Transsylvanien.
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text och foto  git skoglund

har en högre fi nhet och glans än hampan, vilket medförde att 
linet blev värdefullare än hampan och gick till avsalu i allt högre 
grad, och gav välbehövliga sidoinkomster för en jordbrukare. 

Hampa och lin trivs inte på samma odlingsjord, linet odlades 
på välplöjda och sandblandade åkermarker, det var en värdeful-
lare jord men som också krävde mer jordbearbetning. Hampan 
var lättare att odla men det gjordes inte storskaligt i Sverige för-
rän under 1900-talets krigsår. Då blev denna fabriksmässiga fi -
berberedning subventionerad av staten. När stödet drogs in på 
1960-talet upphörde i stort sett all hampodling i Sverige. När 
sedan ett svenskt lagstadgat förbud mot hampodling infördes år 
1972 var det knappast någon som opponerade sig. 

processen att tillverka trådar av spånadsväxter var, och är 
en tidskrävande och arbetsam process, som därför blir mycket 
kostsam. På grund av den arbetsintensiva processen sker den i 
modern tid främst i lågavlönade länder. I snabb takt har Kina 
tagit över såväl delar av processen som hela framställningen. Sär-
skilt hamptextilier, som både odlas och produceras i Kina.

Linet har inte en naturlig hemvist i Kina och odlas därför mar-
ginellt. Numera skickas ofta europeiskt odlade linfi brer till Kina 
för att beredas till trådar, därefter skick-
as det färdiga lingarnet till Europa igen.

I det traditionella Kina har hampan, 
vid sidan av rami (kinesisk nässla) varit 
den vanligaste växtfi bern till textilier. 
Idag fi nns det till och med ett hamp-
forskningsinstitut i Peking som bland 
annat förädlar frösorter. Den här ham-
pan är inte av samma sort som den 
europeiska, det är visserligen en indu-
strihampa men som har framtagits för 
att framställa industriella textilier. Den 
kinesiska hampan växer främst i bergs-
områden där det fi nns rikligt med kalk. 
Det är fortfarande enskilda småbönder 
som odlar den för att sedan leverera 
fi brerna till spinnerierna. Beredningen 
sker idag med nya tekniska lösningar som bland annat innebär 
att hamptextilierna är cottoniserade. Det innebär att fi brerna 
rötas med enzymer som samtidigt gör dem kortare. Efter det 
spinns fi brerna i maskiner som liknar bomullsspinning. Den här 
processen är effektiv och lönsam, eftersom spinningen går fort, 
samtidigt medför det att fi brerna blir mjuka och kan därmed 
lättare blandas med andra naturmaterial. Nackdelen med de 
kortare fi brerna är att vissa egenskaper minskar något, särskilt 
styrkan, men generellt bidrar hampafi brerna med ökad kvalitet. 
Blandningar med exempelvis bomull, ull och viskos kommer allt 
mer ut på textilmarknaden. 

hampan som odlats i tusentals år runt om i världen för att 
ge produkter som textilier, papper, olja och nu även byggmate-
rial och andra produkter heter på latin Cannabis Sativa L. All 
hampa innehåller större eller mindre mängd av det psykoaktiva 
ämnet THC (Tetrahydrocannabinol). Ämnet har använts inom 
medicinen men kom alltmer under 1900-talet att utnyttjas till 
narkotikaframställning. Därför är odling av hampa generellt 
förbjuden för privat bruk i de fl esta länder. Inom EU fi nns 

det en reglering för odling av särskilt framtagna hampasorter 
som benämns industrihampa. De innehåller ett minimalt 
värde av THC – endast 0,02%. Växten ska användas för in-
dustriproduktion och odlas kontrollerat. Här i Sverige är det 
Jordbruksverket som handlägger ansökningarna. Men man ska 
komma ihåg att dessa förädlade frösorter inte är de samma som 
de traditionella där syftet var att odla fi brer till textilier. Istället 
ska industrihampans avkastning ge större volym. Växten kräver 
också en ganska gedigen gödsling. Det fi nns en föreställning om 
att hampan växer som ogräs på utmärglade jordar. Detta är fel-
aktigt då hampan kräver en väl anpassad jord. Finns inte detta 
tillgängligt måste jorden få näring i form av vanlig stallgödsel, 
eller konstgödsel.

Tidigare fanns hampaodling i områden som hade naturliga 
mineraljordar, eller organogena jordar som innehöll mycket 
kalk och kväve, särskilt på myrmarker och runt vattendrag i 
Jämtland, Västerbotten, Gotland, Mälardalen, Dalarna och 
delar av Västergötland, Halland, Småland och Skåne. Hampan 
behöver däremot ingen ogräsbekämpning, den bladrika blom-
ställningen stänger ute allt solljus som gör att ogräset inte får 
fäste, den är därför idag en ovanligt miljövänlig växt som tillför 

jorden näring med ett rotsystem som 
luckrar upp den inför nästa säsong. Den 
traditionella hampan som odlats över hela 
världen innehöll ett så kallat mediumvär-
de av THC. Det fi nns ytterligare en sort 
som heter Cannabis Indica L, den har ett 
mycket högt THC-innehåll och kräver ett 
tropiskt odlingsklimat, ursprungslandet är 
Indien. Det latinska familjenamnet Can-
nabis har ofta gett namn åt drogen, andra 
ord för den är hasch, marijuana och ganja. 

Men i vardagligt tal om produkter av 
växten används ordet hampa (eng. hemp, 
fr. chanvre, ty. hanf ).

i takt med att länder idag ingår i eu 
måste de gemensamma reglerna följas. 

Det har inneburit att textilhampan, eller gårdshampan som den 
kallas har försvunnit från Europa. Istället har industrihampan 
fått nya nischer inom branscher som bygg- och isoleringsin-
dustrin, bioenergi, och i komponenter till transportindustrin. 
Industrihampan i Europa är alltså inte samma fi na fi ber för 
tillverkning av traditionella brukstextilier. Den kan bli upp till 
sex meter hög, alla delar av växten kan användas. Industrin 
har hittat en viktig fördel med hampans fi brer och ved – de är 
starka och samtidigt mycket lätta. Denna positiva kombination 
utnyttjas för att minska vikten på tåg-, fl yg- och bilkomponen-
ter. En annan fördel är att styrkan kvarstår även vid stora tem-
peraturväxlingar. Inom byggområdet används hampans ved som 
armering i cement, lera eller kalk. Fibrerna har hög draghållfast-
het, särskilt i fuktigt klimat, samtidigt har fi brerna ett säreget 
mögelmotstånd och smutsavvisning. De är samtidigt värmeiso-
lerande och motverkar UV-ljus. Framför allt absorberar fi brerna 
fukt och torkar snabbt. Även små inblandningar av hampans 
växtdelar höjer kvaliteten avsevärt i en mängd produkter. Efter 
användning kan hampan dessutom snabbt återgå till det natur-
liga kretsloppet igen.

Git Skoglund är hampaexpert absoluta.
Läs först hennes utförliga text som reder ut 
begreppen och därefter en spännande artikel 
om hampa i Transsylvanien.

Det tillverkades fi na tygkvali-
teter som benämns exempelvis 
canvas, dowlas och harden. 
Tygerna går ibland under sam-
lingsordet linne, men skall inte 
förväxlas med linplantan. 
Ordet linne och lin är inte 
synonyma, istället är det så att 
linne härstämmar från tyskans 
ord leinwand (tuskaft). 



22      4/12vävmagasinet



23      4/12vävmagasinet

Transsylvanien är ett distrikt i Rumänien som 
gränsar till Ungern, Ukraina och Moldavien. 
Hos den äldre generationen finns en välbeva-
rad textilkunskap av handspunna och hand-

vävda linnetextilier. Bland de hissnande höga transsyl-
vanska bergen rinner det många vattendrag, floder och 
bäckar som för med sig det mineralrika vattnet, vilket är 
särskilt gynnsamt för  hampaodlingarna. I den här miljön 
frodades växten som funnits på de självhushållande går-
darna i hundratals år. Men för bara tio år sedan avstan-
nade gårdsodlingarna på den transsylvanska landsbygden.

"linne" betyder ett enkelt tyg av en växtfibrer, och syftar 
inte specifikt på ett tyg av lin, vilket innebär att linne kan 
vara antingen hampa, lin, nässla eller bomull. 

Det är därför inte säkert att man ser vilket av materia-
len en transsylvansk linnetextil är tillverkad av. 

de äldre hemtextilierna är charmigt ihopsydda för hand, 
våderna har oftast en bredd på cirka 50 cm, vilket en tra-
ditionell vävstol i hemmet vanligtvis hade. Dräkterna är 
fantastiskt fint vävda med rikliga mönsterbroderier.

I Sverige så användes tidigare ordet lärft för den här 
typen av textilier och syftade på alla sorters vegetabi-
liska fibrer. Ordet linne blev dominerande mot slutet av 
1800-talet och är en härledning från tyskans leinwand 
som betyder tuskaftsväv. Så småningom kom linne att 
uppfattas som en textil variant av plantans latinska namn 
Linum, vilket alltså inte är samma sak. 

i den moderna textillitteraturen framgår oftast inte 
att det i många länder, särskilt på Balkan varit hampa  
(rumänska: canepa) som tidigare dominerade vid linne-
tillverkningen. 

det är fascinerande att upptäcka likheterna mellan 
vårt nordiskt bevarade linne och textilierna från Balkan. 
Det är också särskilt intressant att se sambandet mellan 
ländernas naturförutsättningar som klimat och jordmån, 
som är viktiga ingredienser för all odling av textilfibrer.

Hampan kräver mycket kalk och kväve samt många 
soltimmar för att trivas riktigt bra. Det här är några ge-
mensamma faktorer som de norrländska landskapen har 
i likhet med flera andra länder i Europa. Likheterna finns 
även hos textiliernas enkla struktur med färgade rand-
ningar och de handsydda sömmarna och broderierna.

Först när Rumänien blev medlem i EU medförde 
det ett förbud för traditionell hampaodling i landet.  
Istället får bara industrihampan odlas och det innebär att 
bara de godkända förädlade frösorterna får användas, de 
ska ge en stor avkastning av växten för industriändamål.

Men industrihampa är inte särskilt lämplig för tillverk-
ning av finare textilier (se artikeln innan), eftersom det 
inte är grovleken på plantan som avgör om det blir en fin 
tråd att väva textilier av. Istället är det en betydligt kortare 
och skörare planta som ger hampatyget sin karaktäristiska 
styrka, mjukhet och struktur.

De äldre kvinnorna i Transsylvanien ser lätt skillnad på 
ett tyg av hampa eller ett tyg av lin. 

s. 22 fr v, 
Kvinnodräkt av 
hampa. 

"Linnetextilier" 
 av hampa.

Transsylvansk 
hampa av både 
han- och hon-
plantor.

Ovan, 
Transsylvansk 
vävstol. 

Hampatågor.

s. 24
1300-tals kyrka 
med målning på 
canvas av hampa.

Hampa från 
Transsylvanien
text och foto  git skoglund
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den spunna tråden får en luftigare 
struktur. 

Så småningom blev det glansiga 
linet eftertraktat men inte först och 
främst på en självhushållande gård 
utan hos de högre skikten i samhäl-
let. För att få ett glansigt lin var det 
inte bara att skörda plantan innan 
frömognad, linet behöver även rätt 
förutsättningar vid odling. 

Linplantan trivs på en helt annan 
typ av jord än vad hampan kräver. 
Om odlaren dessutom måste köpa 
in nya frön nästkommande år efter-
som han skördat innan frömognad 
kunde det bli problematiskt för en 
självhushållande jordbrukare. 

Allt lin är alltså inte glansigt och 
spunnit såsom vi idag är vana vid att 
se. Fintextilier av lin med hög glans 
har sin egen historia och skiljer sig 
markant från den folkliga och var-
dagliga textilframställningen.

i ieuds by finns en träkyrka från 
1346. Den är inte bara känd för sin ålder utan också för de avan-
cerade väggmålningarna. Under flera år har kyrkan renoverats av 
elever från Universitetet för Nationell Konst i Bukarest. Arbetet 
har letts av professor Dana Postolache. Hon förklarar hur mål-
ningarna har utförts; de är målade både på träpanelen och på rem-
sor av canvas. Både färgen och tyget har bevarats bra i snart 700 
år. Canvastyget är vävt av hampafibrer och är starkt och mycket 
hållbart för det här ändamålet.

Canvas, linne och lärft är olika benämningar på varierande 
kvaliteter av vegetabiliska textilier. De skiftar i färg, struktur och 
finhet men har alla haft samma funktion. 

Huruvida vilken växtfiber som är äldst i en kultur hänger in-
timt ihop med jordmånen. Att det finns bevarade folkliga texti-
lier har främst att göra med hur länge den självhushållande kul-
turen finns kvar, och hur snabbt nymodigheter togs upp. 

Exempelvis så var hampa länge det folkliga textilmaterialet i 
Frankrike och ordet canvas härrör från franskans ord chanvre som 
syftar på hampans latinska namn Cannabis Sativa. 

I den svenska kulturen var Jämtland och Västerbotten två 
landskap som behöll självhushållet länge. I Jämtland växte ham-
pan bäst och var lättast att bereda, trots stora ansträngningar från 
landshövdingar och andra påtryckningar så valde man i flera 
socknar att behålla sin hampa trots att man visste att linet var 
finare.

– Jag ser att det är hampa på fär-
gen och fibern, förklarar Florea Iona 
som bor och sköter en tvättkvarn i 
den lilla byn Ieud. 

Hon skrattar åt min fråga, för 
henne är det en självklarhet att fär-
gerna skiftar och att hampalärften 
har en mjukhet och tyngd som skil-
jer växtfibrerna åt. 

Florea Iona har spunnit och vävt 
med hampagarn i större delen av 
sitt liv. När jag frågar om hon kan 
tänka sig att fortsätta med hemtill-
verkning så skakar hon på huvudet 
och förklarar att det inte är tillåtet 
att odla hampa längre, men hon 
spinner gärna ull och tar fram sin 
vävstol under vinterhalvåret för att 
tillverka stora långluggiga ullplädar 
som hon sedan säljer.

Att kvinnorna alltid har arbetat 
med tillverkning av textilier är en 
självklarhet, men männen i Tran-
sylvanien kan istället berätta om od-
lingstraditionerna. 

– Det var den tidiga kommunistiska regimen som ville att li-
net skulle börja odlas här i Transsylvanien, berättar mannen som 
sköter det privata friluftsmuseet i Ieud. 

Där finns både en hampaodling och en linodling för demon-
stration hur fibrerna bereds. Han visar hur de långa hampafibrer-
na ska sorteras; först de finaste tågorna men därefter bereds de 
på samma sätt som lin med bråkning, skäktning och häckling. 

Han berättar och visar med handen att hampan kommer att 
bli strax över 1,5 meter. Först rycks stjälkarna upp ur jorden för 
att sedan rötas i vatten. Hampan har traditionellt både han- och 
honplantor vilka drogs upp vid olika tidpunkter.

både hampa och lin bör helst skördas innan fröna mognar för att 
ge de tunnaste och finaste fibrerna för spinning till garn. 

Det var naturligtvis inte alla gårdar som kunde avvara säsong-
ens frön eftersom dessa måste användas till nästa års plantering 
eller till oljepressning. Men om plantorna ändå skördades efter 
frömognad, då blev fibrerna grövre och styvare oavsett vilken av 
spånadsväxterna som användes. 

Folkliga textilier av hampa och lin är därför ovanligt svåra att 
se skillnad på med blotta ögat. Trots att plantorna står långt ifrån 
varandra i botaniskt släktskap så är deras celluppbyggnad lika. 
För en person med erfarenhet av båda materialen går det att se 
och känna sig fram. Både hampa och lin kan dessutom bli oer-
hört vita vid blekning i solen och efter några tvättar.

vad som däremot skiljer linet från hampa är att det går att få en 
högre glans på det färdiga garnet. Denna egenskap var inte nöd-
vändig i bondekulturen, snarare tvärtom, eftersom glansigt lin 
upplevs svalkande mot kroppen så hade det inte någon framträ-
dande funktion, istället var det viktigare med varma textilier i ett 
bergsklimat med kalla vintrar. Hampatextilier har en värmande 
förmåga då fibercellerna har en trubbig cellända som medför att 

Träväggarna inne i kyrkan är målade 
med tempera, mellan skarvarna har 
det fogats med tygremsor av canvas. 
Ordet canvas härör från franskans 
chanvre som syftar på hampans
latinska namn Cannabis Sativa.

Git Skoglund är textilhistoriker och journalist.
Med stöd från bland annat Agnes Geijers Nordiska Textilfond har 
hon studerat äldre textilier för att finna en lämplig
identifieringsmetod som kan särskilja fibrer av hampa från lin. 
Läs mer på hemsidorna:
www.hampatextil.com
www.gitskoglund.se


