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Kei Kawasaki visar en futon, ett slags överkast, av små vävda bitar.
En del av bitarna är sakiorivävar – vävar vävda av trasor.

Rikedom i trasor
K EI K AWASAK I I K YOTO Ä R EN H Ä NGIV EN SA ML A R E AV Ä LDR E JAPA NSK A TEXTILIER.
I SITT GA LLER I V ISA R HON TEXTILIER SK APADE AV BASTFIBR ER; BL Å R EGN, LIND, R A MIE...
H Ä R FINNS ÄV EN BOROTEXTILIER – TEXTILIER SOM L APPATS OCH L AGATS MED SM Å BITA R
AV ÅTER BRUK ADE BOMULLST YGER. BL A ND A NNAT DE SOM K A LL AS SAK IOR I – TR ASVÄVA R.
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T v I Kei Kawasakis galleri och butik finns vävar av många slags bastfibrer.
T h Kei Kawasaki är samlare av antika textilier och har ett galleri i Kyoto.

SAKI kommer från verbet saku, som betyder
att riva/klippa/skära (trasorna inför vävningen). Verbet ori betyder att väva. De traditionella sakiorivävarna är vävda av indigofärgade
bomullstrasor.

Journalisten Shige Fukabori, som fram
till nyligen var ordförande i den japanska
sakioriorganisationen, The Sakiori Association
of Japan, fann dessa folkliga skatter av en
händelse när hon i en inredningsbutik i Kyoto
hittade en utställningskatalog med antika sakiorivävar från utställningen Riches from Rags
som visades på San Francisco Craft & Folk Art
Museum 1994. Vävarna på utställningen hade
samlats in från ett antal muséer i Japan.
– Jag blev överväldigad över vad jag såg
och insåg att jag tillsammans med många
andra japaner inte kände till dessa fantastiska
vävar, vilka skulle visa sig vara en viktig del av
vårt kulturarv.
1996 samlade hon, tillsammans med andra
entusiaster, över hundra personer i Nagano.
Målsättningen var att bevara intresset för
sakiorivävningen och utveckla den vidare.
I dag har organisationen över 350 medlem-

mar. Många av dem är utövande konstnärer.
De tar med sig sakiorivävningen in i vår tid;
med ny formgivning, spännande färgkombinationer, nya kvaliteter och med samma
intentioner som de som vävde sakiorivävarna
förr; att återanvända textila material.
De äldresakiorivävarna som vävdes från
början av 1800-talet till i mitten av 1900-talet
hänger intimt samman med tillgången på
bomull. Bomullen kom till Japan via Kina
för flera hundra år sedan och odlades till en
början i de varma västra regionerna. Men det
skulle dröja ända fram till 1800-talet och på
vissa isolerade platser in på 1900-talet innan
den nådde landsbygden. De fibrer som innan
dess hade spunnits till tråd och vävts till tyger
var bastfibrer som växte i de skogar som till
80 procent täcker Japans yta. Hampa och
ramie, som växte vilt, var de två viktigaste fibrerna men tråd framställdes även av blåregn,
lind och alm.
Att samla in och bereda bastfibrerna var
ett tidsödande och hårt arbete som till största
delen utfördes av kvinnor. Garnerna färgades
inte utan hade sina naturliga nyanser. De
tyger som framställdes av dessa bastfibrer var

innan de nötts under en lång användning
både hårda, vassa och inte speciellt värmande.
Växlingen med att ersätta kläder av bastfibrer till att använda de mjukare uttjänta bomullstygerna var efterlängtad. Antingen syddes
små lappar sida vid sida och vadderades till
varma kläder eller så vävdes olika plagg av
trasor. Det blev arbetskläder till fiskare och
jordbrukare på landsbygden, de som inte hade
råd med färdigköpta kläder.
I de tätt slagna vävarna var det till en
början varp av bastfiber, ramie eller hampa,
senare blev bomullen mer lättillgänglig och
började användas.
De uttjänta till största delen indigofärgade
textilierna kom via handelsmän från städerna.
En stor del kom med fartyg via Kitamaesen, en
handelsväg utmed Japans västkust som hade
sin glansperiod under Edo-perioden (16031868). Försäljningen skedde direkt i hamnarna
eller av inhyrda försäljare som vandrade ut
i de byar som låg en bit bort. Det kunde
hända att de familjer som lönspunnit garn av
bomullsfibern och sålt till bomullväverierna
i staden nu fick köpa de uttjänta kläderna
eller färdiga trasorna för att väva kläder som
skyddade dem mot regn och kyla.
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T v Vilt växande blåregn
Nedan Väv av blåregn.
T h En väst, sodenashi
i sakioriväv.

Sakiorivävarna kunde se lite olika ut beroende
på vilket behov som fanns. Fiskarens långa
kimonoliknande plagg hade långa ärmar för
att skydda mot blåst och kyla medan de som
arbetade i skogen behövde rörelsefrihet och
bar en skyddande, lite längre ärmlös väst,
sodenashi. I de norra delarna av Japan där det
ofta blir långa kalla snörika vintrar innebar
sakiorikläderna en stor förändring jämfört
med de tidigare tunnare bastfibervävda
kläderna. Här kunde ma, när det var som
kallast, bära flera lager med sakiorivävda och
vaddstickade kläder på sig.
För att hålla samman kläderna användes

rep. Trasinslagen kunde vara klippta, rivna
eller skurna med kniv. De var ofta smala. I
katalogen från San Franciscoutställningen
berättas att en väv hade inslag av 3 mm breda
trasor.
Förutom att det vävdes klädesplagg i form av
kimonos, västar och jackor vävdes även förkläden, handskar, väskor och så kallade futon
– överkast av tunna trasor.
Bruket av sakiorivävda kläder klingade av
i slutet av 1800-talet för att återuppstå under
andra världskriget då det japanska folket
återigen gick igenom en period av fattigdom.

Under denna tid började man även väva obi
(det breda tygstycke som håller samman
kimonon) i sakiori.
Kei Kawasaki har ett galleri i Kyoto där hon
visar och säljer antika sakiorivävar. Vi blev
visade hit av Shige Fukabori och två textilkonstnärer från sakioriförbundet: Chiyoko
Kumon och Junko Kobayashi.
I hyllorna ligger indigoinfärgade antika tyger i olika storlekar, en del med fina
randningar, en del med spännande reservageinfärgningar – kasuri, tillsammans med
sakiorivävar och buntar med vävar vävda
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En ett kimonoliknande plagg
sytt av lappar och sakiorivävda
bitar.

med olika bastfibrer. Vi som just sett det
vilda blåregnet på en busstur upp i bergen
frågar om det finns någon väv med wisteria
(blåregn). Kei Kawasaki tar fram en tuskaftsväv med skiftande nyanser liknande vårt
oblekta lin som hon rullar ut på det svartmålade bordet. Det är stelt och jämnt slaget.
Lampskenet kastar sitt ljus över väven och det
blänker till.
Kei öppnar ett av sina skåp där hon har
sina samlingar. Vi förstår att det är en ynnest
att vi får se hennes dyrgripar. Hon vecklar
försiktigt upp en futon, ett överkast sytt som
ett lapptäcke av olika bitar av tyger, en del är

små vävda stycken som sytts i lager på lager
med små förstygn – sashiko, andra är rester
från sakiorivävar. Återbruk som än en gång
återbrukas.
– För mig berättar dessa textilier en fantastisk historia om vårt folk. I varje tygbit och
i varje inslag i sakioriväven kan du se olika
mönster och sätt att reservagefärga. Det går
inte att sluta att förundras över denna hantverksskicklighet och omsorg att ta tillvara tills
det inte fanns något kvar.
Innan vi går ber vi att få fotografera en
antik sakiorivävt plagg. Hon tar fram en av
sina favoriter.

– För mig betyder det mer, ju mer slitna och
använda textilierna är. Denna kimono är först
vävd. På framsidan där man slitit mest på
plagget är det lappat med små tygbitar. Det
här var den vanliga människans kläder. De
som tror att kimonos av siden är den japanska
traditionella klädedräkten känner inte till vår
historia. Om du eller jag skulle burit en kimono för hundra år sedan då hade den med stor
sannolikhet varit sakiorivävd, eller åtminstone
i bomull, säger Kei Kawasaki.
gallerykei.jp
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ovan Väv med indigofärgade trasor i en slingerväv.
nedan Språngad väv i trasor. Vinnare i Asahi Modern Craft Exhibition, 1996.

Sakiorivävar
i ny form

Junko
Kobayashi
1979 Examen från
College of Comparative
Culture, Universitetet i
Tsukuba.
1981 Examen från
Joshibi University of Art
and Design, Tokyo
Utställningar i urval:
Japan Craft Design
Association (JCDA)
1995 Soloutställning
med sakiorivävar i
SENBIKI-YA Gallery.
1996 Vinnare i Asahi
Modern Craft Exhibition
Under
2000-2007
6 soloutställningar
2008 Utvald konstnär till
KOKU-TEN utställningen på The National Art
Center i Tokyo.

EFTER SIN EXAMEN
i Comparative
Culture Theory (teoretiska studier) fortsatte
Junko på en textilt inriktad utbildning på Joshibi University of Art and Design där hon lärde sig
färga och väva. Hon började sin yrkesbana med
att formge broderier för att sedan fortsätta med
att under flera år arbeta i en handarbetsaffär och
väva bruksvävar som hon sålde.
Men efter att hon fått se de gamla sakiorivävarna i början av 1990-talet har hon helt koncentrerat sig på att utforska möjligheterna med att väva
med tunna trasor i olika kvaliteter.
Junko ville ta fram nya uttryck i sakiorivävningen. Visserligen fascinerades hon av de gamla, grova sakiorivävarna av handspunnen, handvävd och indigofärgad bomull men ville med
nya och finare tyger skapa en textil som vi kan
använda i dag.

I Junko Kobayashis vävar finner man trasor
från lite grövre bomull till det allra tunnaste sidentyger. I de tidiga vävarna finns även prov på
flera olika tekniker, som språngning och slingervävning. Junko visar två vävar som hon gjorde
i början av sin karriär, varav den ena gav henne
första pris i en tävling. Den vävdes 1996. Materialet är bomull och silke i olika gröna nyanser.
Tekniken är språngning och utförs genom att
hängande längder av trasor språngas mellan två
käppar (se grön väv till höger).

FOTO:

BENGT ARNE IGNELL
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T v Väven Higaki (namnet ska associera till mönster som återfinns i japanska stängsel i trä) visades på VÄV08 i Leksand. 83 x 63 cm. Varp silke, inslag siden.
T h Junko Kobayashi väver tyger av sidentyger från gamla kimonos i närliggande nyanser. En kimono räcker till cirka en meter.

Den andra väven, en blå väv i slingerbindning där glesa partier går som vågor över väven är även den vävd utan vävstol.
Under de senaste åren har Junko mer och
mer förfinat sin saki-orivävning, och ägnar
sig till största delen åt beklädnadstyger.Tillsammans med en professionell kläddesigner,
Hiroko Yoshida, som bland annat har arbetat som sömmerska hos Itsuko Ueda Atelier
och sytt kläder till kejsarinnan av Japan, erbjuder de kunderna unika, skräddarsydda
kläder och accessoirer.
Junko säljer även sina tyger som metervara.
Tittar man nära på ett av hennes handvävda
tyger skönjer man en mängd nyanser, men
på håll blir det ett enhetligt tyg. Hon berättar att trasor från en kimono räcker till cirka
en meter tyg.
För att uppnå den effekt hon eftersträvar

"Anledningen till att jag
blev fascinerad av
sakiori är den fantastiska
skönhet de utstrålar och
att det finns så många
möjligheter att med olika
vävtekniker förändra och
förnya vävningen."
läggs stor möda ner på att hitta tyger som
skapar de rätta blandningarna. Junko väver
av kimonons alla tyger; yttertyg och foder.
Ibland använder hon både avigsidan och
rätsidan på ett tyg för att få fram ytterligare
effekt.
Hon visar en bok med små provbitar av fina
sakiorivävar med inslag av sidentrasor i en

tunn silkesvarp. Bredvid den lilla provbiten sitter alla tyger som används som inslag
uppklistrade. Detta blir både en provpärm
för Junkos egna tyger, men även en viktigt
dokumentation av gamla siden- och bomullstyger från antika kimonos.
På min fråga om de antika kimonoplaggen
räcker till för att väva nya sakiorivävar svarar hon med ett leende att det gör de. Hon
berättar att hennes egen mormor alltid bar
kimono och hennes mamma hade ett flertal
kimonos, men i dag är det ytterst få som bär
dem, i alla fall till vardags. Gamla kimonos
säljs därför i butiker och på marknader. Och
det finns gott om dem.
– Dessutom ger vi dem ett nytt liv, ett
nytt värde och förhoppningsvis ett intresse
och vördnad inför vårt kulturarv, både när
det gäller tygerna som finns i antika kimonos och när det gäller sakiorivävning, säger
Junko Kobayashi.
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T h De första vävarna var inspirerade av de gamla sakiorivävarna.
Två längder, en röd och en blå monterade som en figurativ väv.

Skönheten i sakiori
H I D E A K I M I YA K E

En av talarna vid mötet i Nagano då Sakioriförbundet bildades 1996 var Chiyoko
Kumon. Vi träffas i Kyoto på bokförlaget
Maria Shobo Publisher, som ger ut konstböcker bland annat inom vävning. Chiyoko
presenterar sig som Choko.
– Som choklad skrattar hon. Det är lite
lättare att säga.
I CHOKOS SA K IOR I VÄV NI NG FI N NS
T R E T Y DLIG A LI NJER :

Chiyoko
Kumon
Konststudier på Joshibi
University of Art and
Design i Tokyo.
Utmärkelser i urval:
1984 Grand Prix Hyogo
Prefecture Exhibition.
1989 Grand Prix Craftsman Competition.
1990 Grand Prix Japan
Craft Competition.
1993 Grand Prix Asashi
Contemporary Craft
Exhibition.
Medlem i:
Japan Craft Design
Association, Nishinomiya Art and Culture.
Association och Sakiori
Association of Japan.

chiyokokumon.com

Fabric Art 1982–2001: Dessa sakiorivävar är
dekorativa vävar av indigofärgade bomullstrasor. Olika blå toner spelade mot varandra,
ibland i schatterande övergångar ibland med
invävda geometriska former. De var i huvudsak
vävda i tuskaft, samma teknik som i de gamla
vävarna. I några vävar fanns små inplock och
mönsterinslag liknande vårt hålkrus. Redan
i dessa tidiga vävar tänjer hon på gränserna
och lägger till inslag av lysande rött. Den röda
färgen står för energi och liv och den återkommer även i flera av hennes senare vävar vävda av
siden.
Kushu Kushu: (Registrerades som varumärke
2001.) Kushu-Kushu är ett japanskt begrepp
och betyder mjukt, lätt, transparent. Inspirationen till vävarna får Choko genom sina resor i
olika länder; där naturen, städer och människor
ger henne impulser. Vävarna fotograferas sedan
i olika miljöer. I dessa lätta, skira vävar med
silkesvarp kombinerar Choko tunna sidentyger
som hon river tillsammans med silkesgarner
och ibland tråd av silver- eller guldlamé.

I några av textilierna finns överspunna garner i randningarna som drar samman väven på
olika ställen och skapar en böljande struktur.
Varpen är ofta skedad glest och tätt i olika
randningar. I de glesa partierna används ofta
en slingerbindning som håller inslagen på plats.
Choko visar flera sjalar i tekniken. Hon har
även vävt klädesplagg som västar och jackor.
Till inslag använder hon helst kimonos från
Edoperioden,1603-1868, både när det gäller
siden och bomull. Hon berättar att det finns
de som väver med nya tyger, men det blir helt
förfelat anser hon. Hennes intention är att med
den traditionella sakioritekniken väva textilier
som leder vidare in i det 21:a århundradet. Att
ge de tyger som finns i gamla kimonos ett nytt
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I Aggregation skapas hela verk av små spillbitar.
Det senaste inom tekniken är kläder (ovan t v).
De visades för första gången i Paris, oktober 2008.

CHIYOKO KUMON
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Kushu Kushu. Skira vävar med tjocka
och tunna inslag av sidentrasor vävs
in i en tunn silkesvarp, tätt och glest
skedad.

liv och ett nytt värde och visa det japanska
folket värdet i sakiorivävningen.
1999 – Den tredje linjen i Chokos sakiorivävning heter Aggregation. Aggregation betyder
förena, lägga samman och skapa helhet.
Choko har under hela sin tid som vävare sparat alla små bitar av sakiorivävar som har blivit
över när hon sytt kläder eller accessoarer.

I Aggregation skapar hon en helhet av dessa
små bitar. Tekniskt går det till så att hon placerar ut alla bitar på en film. Med symaskinen
syr hon ett gallerverk som håller samman alla
delar. Filmen löses sedan upp i vatten.
På VÄV08 visade Choko en av sina senaste
installationer; en kimonoform med lysande
röd bakgrund. Konstnärligt handlar det om

att förena olika element förklarar hon, att ge
det en harmonisk rytm där både helheten och
varje enskild enhet blir viktig.
I oktober 2008 ställde Choko ut sakiorivävar
på Japans kulturcentrum i Paris. På denna
utställning visade hon för första gången ett
klädesplagg, tänkt att bäras, i serien
Aggregation.

FOTO: BENGT ARNE IGNELL
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Sakiorivävar på
VÄV08 i Leksand

Inom det japanska
sakioriorganisationen
anordnas regelbundet tävlingar.
Svenska Vävrådet fick visa
några av bidragen från de kataloger
som produceras efter varje tävling
på Vävmässan i Leksand.

Ovan fr v
1. Saguri, bondekimono helt i bomull.
Typisk modell för Tsugaruregionen i Tohoku
av Ai Tanaka.
2. Dräkt helt i silke/siden av Mieko Kishine.
3. Sayogoromo, Mjuk kimono att bära om
natten.
Silkesvarp + gamla sidenkimonos
av Sada Kobayashi.
T h En av fem längder vävda med trasor;
bomullstrasor i varp och sidentrasor i inslag,
av Yasuko Himori. 		

Den japanska sakioriorganisationen
1996 Möte med ett hundratal personer i Nagano.
2002 Bildande av organisationen.
2002 Den första jurybedömda utställningen med nya
sakiorivävar, Silklab Gallery i Tokyo.
2004 Andra jurybedömda utställningen.
På The Kimono Museum i Tokyo.
2005 Tredje jurybedömda utställningen
På The Kimono Museum i Tokyo.
2007 Fjärde jurybedömda utställningen
i Ueno Royal Museum i Tokyo.
Organisationen har två rådgivare:
Emika Nakano, från Tokyo Zokei Art University
och Mr Hiroki Tomiyama,
journalist inom textila ämnen.
Från vänster: f d ordf. Mrs Shige Fukabori,
nuvarande ordf. Mr Kiyoshi Sasaki.
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Japansk boro
SKÖN H ET AV DET SL I T NA

Den japanska termen boro avser textilier som har använts,
blivit slitna till trasor, sen lagade om och om igen och
kärleksfullt använts långt utöver deras normalt förväntade livslängd.
T ER M EN BORO BORO används också för att beskriva ett tillstånd av att vara flitigt använd och sliten. I slutet av 1960-talet, blev
Kousaku Nukata, en målare, keramiker, och tandläkare i Osaka, Japan, djupt rörd när han observerade ett luggslitet tygstycke, noggrant
stoppat och lagat. Han upplevde en stark förnimmelse att den typ
av skönhet och uttrycksfullhet han hade sökt i sina målningar här
"uttrycktes i denna ödmjuka, opretentiösa, bortslängda trasa." Det
gav honom ett nytt sätt att se "skönhet."
OFÖR MÖGEN AT T AVSTÅ från att samla boro växte Nukatas
samling till nästan tusen exemplar. Han hade en stor utställning på
ABC Gallery i Osaka 2002, och gensvaret var fantastiskt. Skollärare
kom med sina elever i släptåg, en ung man stod tyst och grät, kvinnor
stannade i galleriet i timmar, och både unga och gamla kom tillbaka
igen och igen. Besökarna fascinerades av konstnärliga stoppningar,
lappningar och förstärkningar, och rördes av avtryck från förfädernas
händer. Det osjälviska arbetet av dessa okända förfäder gick utöver de materiella begränsningarna; för att kunna skapa varma och
användbara plagg till familjen, inte för att skapa något att visas på
en utställning. Utställningen fick besökarna att förstå hur livet för
vanliga människor var förr i tiden.
Å R 2004 var jag utställningsansvarig för den första visningen utanför
Japan av Nukatas borosamling på Museum of Craft and Folk Art i
San Francisco. Utställningen; Ragged Beauty: Repair and Reuse, Past
and Present presenterade även samtida konstverk och folkkonstföremål som kollektivt utforskade temat att reparera. Det inbjöd åskådarna till att ompröva värdet av objekt och fundera på innebörden av
lagning i vår slit-och-slängkultur.
T E X T ILIER NA I N U K ATA-SA MLI NGEN ger ett fantastiskt
exempel på japansk folklig estetik där det inte finns någon regel att
följa förutom att instinktivt och osjälviskt upprätthålla det grundläg-

gande syftet och funktionen hos plagget genom den enkla processen
att stoppa, endast med hjälp av de material som fanns tillhanda. Lagningsprocessen var i första hand till för nyttofunktionen, men ändå
subtilt elegant i sin fascinerande detaljrikedom.
Varje boro är en blygsam bit av konstnärlig skönhet: lågmäld men
uttrycksfull och rik i sin historia. Någon gång var dessa textilier hela
bomullstyger, vissa som kläder, andra som futon (madrasser), furoshiki
(förningsdukar), och noren (rumsavdelare). Bomullsodlingen kom till
Japan via Kina och etablerades under sextonhundratalet i varmare
regioner där vanliga människor kunde glädjas av detta nya material
precis som stadsbefolkningen gjorde. Handlare
erbjöd slitna trasor till ett lågt pris, och bomullstrasorna blev en av de
varor som såldes på landsbygden till folk i de kallare områdena. Slitna
efter lång användning och ständiga lagningar och lappningar, är
dessa textilier gripande och konkreta berättelser om det liv som levdes
av vanliga människor: hantverkare, köpmän, tjänare, bönder, fiskare
och skogsarbetare ute på landsbygden längs Japanska havet och på
den nordöstra delen av huvudön; Honshu, ända fram till mitten av
1950-talet.
NAT U R LIGT V IS U NDR A R M A N över de omständigheter
under vilka dessa borotextilier kom till. Var det fattigdom eller bara
sparsamhet? Exemplevis en bit utnött indigotextil, över hundra år
gammal, som kom från en futonmadrass. Den är ihopsydd av fyra
längder traditionellt smala tyger och det finns fyra lappade hål synliga
på framsidan. Baksidan avslöjar 147 små, rektangulära lappningar
och förstärkningar i en mängd olika indigotyger som varierar i olika
nyanser av blått; de bär mönster som ränder shima, och rutor koushi.
Ibland har de ikatmönster kasuri eller reservage-färgning kallad
katazome. Dessa fragment måste ha kommit från en mängd olika
källor. Man undrar om de har räddats och samlats i ett hushåll i flera
generationer? Vem pusslade ihop och lappade denna textil, sydde och
lagade den så grundligt? Och vem var mot
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Insidan på en futon är ett bra exempel på hur olika återanvända textilier stärker upp en textil, 181 x 138 cm. Sent 1800-tal–tidigt 1900-tal.

boro
Den japanska termen boro avser textilier som har använts, blivit slitna till trasor, sen lagade
om och om igen och kärleksfullt använts långt utöver deras normalt förväntade livslängd.

Lappad och sydd bomullsjacka till en man, 83 x 130 cm. Tidigt 1900-tal. Thomas Murray collection.

tagaren av en sådan omsorg? Den som använde detta täcke natt
efter natt, för att sedan ge det vidare till nästa generation. Detta
användande av material utgör en visuell dokumentation av den
sociala och kulturella historien om vanligt folk i Japan.
LIK SOM T IDIG A A M ER IK A NSK A lapptäcken förkroppsligar
dessa textilier den kulturella estetiken, släkthistorierna, och omvandlingen av materialet samtidigt som de belyser samhällsstrukturen, jordbruket, ekonomin och handeln. En majoritet av bitarna
är små fragment återvunna från bomullskläder och andra trasor
som såldes av fartyg som kallas Kitamae-bune, bokstavligen "norra
kusten-fartyg", vilka handlade på en kommersiell farled etablerad
under Edo-perioden (1600–1800-talen). Textilierna kom ofta från
storstäder i varmare regioner och såldes till invånare i landsbygdsområden där stränga vintrar och tung snö gjort bomullsodling
omöjlig.
BOMU LL VA R E X K LUSI V T i dessa områden där de tillgängliga
lokala fibrerna var hampa, rami, blåregn, och mullbär. Dessa bastfibrer, även om de var starka, var inte resistenta mot friktion, inte
värmande mot kroppen, och de var mödosamma att producera. På
grund av en svag ekonomi och långa kalla vintrar var de billiga,
varma bomullstygerna en skatt – trots att de redan var slitna, färga-

de och blekta. Hög efterfrågan på bomull ledde till framväxten av
regionala textiltraditioner som Saki-ori, trasvävning där remsor av
bomullstyg vävdes i varp med bastfiber till ett tjockt material och
syddes till jackor och västar. Andra former av folklig textiltradition
som sashiko (täta förstygn) och kogin (ett slags broderi) utvecklades
från sömnad och quiltning med dyrbara bomullsgarner på lokalt
tillgängliga bastfibervävar eller på lager av slitna bomullstyger. Av
detta skapades kraftiga textilier, till arbetskläder och täcken.
Två viktiga delar sammanlänkar dessa traditioner: först en respekt
för och en genial användning av knappa material och varor och
sedan det synliga hantverket i konstruktion och tillverkning. Det
noggranna och tålmodiga arbetet med att reparera eller förstärka
vardagliga, väl slitna textilier var en grund för personliga relationer
och en form av tyst dialog mellan familjemedlemmar. De reparerade föremålen betecknar de outtalade relationerna mellan familjemedlemmar som skapade dem och de som använde dem.
Den japanska boron genomgick omfattande arbeten för att bli
funktionella kläder eller hemtextilier. Den omvandlades från sin
ursprungliga form; kimono till ett vanligt täcke, futonmadrass till
arbetskläder. En sådan omvandling av resurser, vanligt i fattiga
landsbygdssamhällen, resulterar i en massiv ansamling av tid och
minnen för de personer som använde de reparerade och återvunna
textilierna. Föremål från det förflutna länkar oss till historier på en
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T v Troligen kotatsugake, vadderat stycke i en mängd olika indigofärgade
småbitar, sent 1800-tal–tidigt 1900-tal.
T h Lagad tekanna, rysk keramik.
T h mitten Listening In (detalj) av Caroline Bartlett, Storbritannien, 2004;
silke, ull, trä, broderi, blå ink, 273 x 74 x 4,5 cm.
T h nedan Textilt konstverk, Filt (Blanket) av Liz Williamson, Australien, 2000;
bomull och lin, jacquardväv, 66 x 52 cm.

Yoshiko Iwamoto Wada kommer ursprungligen från Japan och
är sedan 1970-talet bosatt i Berkeley, Kalifornien, USA. Wada är
en ledande person inom amerikansk fiberkonst och introducerade
Shibori i USA. Vidare har Wada initierat World Shibori Network och
Slow Fiber Studios. Yoshiko undervisar på flertalet universitet i Asien
och USA, bl a Berkeley University.
Artikeln är från den katalog Yoshiko Iwamoto Wada skrev i
anslutning till utställningen Ragged Beauty: Repair and Reuse, Past
and Present, 2004 på The Museum of Craft and Folk Art i San
Francisco.
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T E X T: P E T R A H O L M B E R G

TRASIG LYX
BORO I MODET

Rutiga, randiga och enfärgade indigoblå tygbitar ihopsydda
till ett lapptäcke… tunna trådar håller ihop helheten med den enklaste
formen av stygn, förstygn (på japanska sashiko). Hur kommer det sig
att dessa tyger nu, ungefär 50–150 år senare, tar sig formen av exklusiva
kavajer, cardigans, kepsar, byxor och T-tröjor?
DE T R A SIG A antika och semiantika
japanska textilierna i form av hemtextil, som
till exempel täcken samt plagg, brukar kallas
boro (trasor, något skört som faller i bitar).
Idag beundras dessa textilier som samlar-

objekt både i Japan och inte minst i USA.
Bakom deras rustika skönhet ligger filosofin
”Slösa inte! Ta tillvara”, på japanska mottainai.
Men användningen och kanske synen på
deras värde har förändrats, de används nu av

helt andra samhällsgrupper. Nämligen som
exklusivt mode från företag som japanska
KUON (som ungefär betyder ”evighet”).
Kan detta säga något om vår tid, en tid som
tycks skifta snabbt på vår enda planet, hårt

Plagg och accessoarer från KUON:s kollektioner med upcyclad boro. Design Shinichiro Ishibashi. Foto: Makoto Hoshino.

pressad av en enorm textilkonsumtion där
vi potentiellt sett kan klä oss likadant från
Hawaii till Haparanda?
Från att ha burits och brukats i de fattiga
delarna i framförallt norra Japan säljs de
sedan en tid på nätet, ställs ut på gallerier
och museer i Japan, exempelvis Amuse museum i Tokyo med Chuzaburo Tanakas stora
boro-samling, och globalt.
FÖR ETAGET K UON drivs sedan starten

i slutet av 2015 av Arata Fujiwara, som tillsammans med designern Shinichiro Ishibashi
är kärnan i företaget. De säger själva att
KUON “laddar och återuppfinner begreppet vintagekläder” utan att vara nostalgiska
och att de gör det med en grund i en social
medvetenhet. De exklusiva, i många fall
unika, kläderna i deras hittills tre kollektioner i lyxklassen (vår/vinter 2016, höst/vinter
2016, vår/vinter 2017) består av vardera ett
20-tal plaggtyper som bland annat sytts av
boro-textil, lagad och sammanfogad med
hjälp av sashiko av ett 20-tal kvinnor i staden
Otsuchi-cho i Iwate-prefekturen som ligger
i den nordöstra delen av Tohoku-området i
norra Japan. Tohoku drabbades mycket hårt
av jordbävningen 11 mars 2011 då kärnkraftsolyckan i Fukushima inträffade. Ungefär 10 % av Otsuchi-chos befolkning saknas
eller är avliden efter jordbävningen. Fujiwara
ser KUON:s sömnadsuppdrag åt kvinnorna
som ett sätt att hedra textilhistorien i detta

område som historiskt sett präglats av fattigdom. En del av sömmerskorna växte själva
upp med boro-textil. I senaste kollektionen
(vår/sommar 2017) finns kavajer gjorda av
återbrukade tyger med den geometriska,
trådbundna typen av sashiko, men även
T-tröjor nyfärgade med indigo.
DÅ JAG N Y LIGEN intervjuade KUON:s
Arata Fujiwara och företagets representant
i New York, Sayaka Toyama, refererade
Fujiwara till den berömde Soetsu (Muneyoshi) Yanagi (1889-1961), grundaren av
den så kallade folkkonströrelsen i Japan,
mingei, som sedan 1920-talet och framåt har
influerat globalt. Fujiwara nämnde att han
är påverkad av Yanagis syn på brukskonst
och skönheten i den, skapad av anonyma
människor förr i tiden, något som Yanagi
kallade ”the beauty of usage”.
Själv anser jag även att de bakomliggande
filosofierna hos teceremonin wabi-sabi: rustik
skönhet, patina samt begreppet shibui: ungefär enkel, inte ögonfallande skönhet har vissa
samband med KUON:s designestetik.
K UON Ä R I N T E DET ENDA företag som
inspireras av det äldre japanska textila arvet.
Andra exempel är Kapital (under Shunji
Ohashis ledning). KUON anger som sin
målgrupp modeintresserade män, specifikt de som dras till vintage-kläder och så
kallad heritage clothing (”klassiska” kläder).

Denna globala krets letar efter en unik stil
med fokus på kvalitet och köper med stort
engagemang utvalda plagg eller letar själva i
vintage-sammanhang. I Japan finns ett särskilt starkt vintage-intresse som yttrar sig på
flera sätt, inte minst hos män. KUON säljer
nu i flera städer i Japan samt i Hong Kong,
Beijing och New York.
PÅ SÄT T OCH V IS kan en säga att dessa
textiliers värde nu gått varvet runt. Historiskt
sett var bomullstyg dyr lyx för de fattigaste
i norr vilket ledde till mödosamt lappande
och lagande, säkert även en stolthet, sedan
till lyx idag i KUON:s kollektioner. I viss
mån känner vi ju igen hur tingens värde
förskjuts och förflyttas även i den svenska
sparsamma och fattiga kulturen. Svenska
allmogeföremål som inte längre används
köps på auktion, hängs på väggen eller blir en
snygg inredningsdetalj och uppskattas för sin
vackra patina åstadkommen genom långvarig
användning.

Petra Holmberg är konstvetare och intendent för
Japan på Världskulturmuseerna och har sin främsta
arbetsplats på Östasiatiska museet i Stockholm:
utökat ansvarsområde textil, dräkt och mode med
utgångspunkt i Östasien. Petra har ett mångårigt
intresse för det visuella och för globala modekulturer.

TEXTILA TIPS
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TEXT TINA IGNELL

Väv så långt det går. Skruva isär och jämna till.

Sakiori i ram
Sakiori är det japanska ordet för att väva
med trasor. Saki = tear or rip (rivet)
ori= weaving (väva). Ofta är det hampa
eller andra växtfibrer i varpen och tunna
trasor som inslag. När vi var i Japan fick vi
även se att trasor används både som varp
och inslag.
DU BEHÖVER:

Trasor ca 1 cm breda.
Gobelinpinne.
Ram.
Lilla bildvävsramen beställs på sid. 69.
Tätheten ska vara lika i varp och inslag.
Den vita väven blev en väggtextil.
Den smala, mindre väven, blev ett underlägg till tekannan vävt av trasor, klippta
från två älskade skjortor som i en tät
tuskaft sammanvävdes till en enda väv.
En väv kantat med sliten knäppslå som fått
täta stygn – sashiko.

Sakiori med sidentrasor, Yasuko Himori.

