Damastvävning efter Ekenmarkarnas handböcker
och något om dess spridning på Gotland

1981 skrev jag en artikel i Vävläraren, medlemstidning för Riksföreningen för
vävlärare. Riksföreningen hade det året sitt årsmöte i Visby och bad Gotlands
Museum bidra med en artikel om något gotländska textilt ämne. Jag fick frågan från
museet om jag hade något bra material att skriva om. Det hade jag!
Något år tidigare hade jag börjat samla material för att skriva en 4-betygsuppsats i
etnologi. Pärmen med material finns kvar i min hylla, men någon uppsats blev det
inte. Det hela började med att min far, som då fortfarande bodde kvar i Mariestad, i
Skara domkapitels arkiv hittade kommerskollegii skrivelse till stiftens domkapitel om
Ekenmarks vävbok Afhandling om drällers och dubbla golfmattors tillverkning med begagnande
at harneskrustning från 1928. Han hittade också en del från Mariestad Weckoblad.
Jag gick vidare för att se hur vävboken togs emot på Gotland och mer om
damastvävningen på ön. Från en utställning 1945 om damast finns en stor låda med
registerkort från utställningen 1945. Från den lådan finns mer att hämta om vilka
som vävde damast på Gotland.
Artikeln är precis som den då var skriven. Och med de referenser som då fanns om
damastvävning.

Artikeln ur Vävläraren 1981
Just nu upplever vi ett nytt intresse för konsten att väva damast. Det hålls kurser på flera
ställen runt om i landet, gamla vävstolar letas fram och ställs i ordning, och
vävstolsfabrikanterna säljer allt fler damastvävstolar. Glimåkra har börjat tillverka en enkel
10-skafts dragrustning, som fått stor spridning. Men det är inte första gången som en våg
av intresse för damastvävning går över vårt land. I början av 1800-talet kom nya,
förenklade metoder för vävning av damast, som förde med sig att konsten spreds utanför
yrkesmännens krets. Att damastvävningen då fick stor spridning visar de mängder av
vävnader som har sitt ursprung i de nya metoderna. På de kurser som hålls nu undervisas
alltjämt efter de metoderna, och samma mönster utnyttjas fortfarande. (Det senare är
kanske till men för en ny utveckling av damasten.)
Undervisningen om de nya metoderna var menad att utveckla vävningen i hemmen och
vände sig till kvinnorna. Den förenklade damastvävningen kom framför allt i deras händer.
Damastvävningen som yrkesvävning hade tidigare nästan uteslutande utövats av män.
Jag har börjat intressera mig för hur de nya metoderna spreds och till vilka. På Gotland har
det funnits många damastväverskor, och flera av dem är kända till namnet. Många
vävnader har blivit bevarade, och man vet ofta vem som har tillverkat dem. Ännu har jag
inte hunnit studera de enskilda väverskorna och deras alster, men jag hoppas kunna göra
det längre fram.
Vi känner till att man vävt damast i Sverige sedan 1698. Det var en tillverkning för hovets
räkning, men den tycks ha upphört redan 1706. Men hjälp av utländskt yrkesfolk drevs
under 1700-talet två stora företag, Flors linnemanufaktur i Hälsingland mellan 1729 och
1825 och Vadstenamanufakturen 1778-1843. I en del andra städer uppstod damastväverier,
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ofta drivna av vävare som fått sin utbildning i Flor eller Vadstena. De flesta blev ganska
kortvariga.
Damastvävningen under denna tid bedrevs av specialutbildade yrkesmän. De använde den
s.k. simpelstolen med en invecklad dragrustning. Med den vävstolen kunde man utföra
stora, komplicerade mönster. Dragningen av mönstret var både tidsödande och mödosam,
och den uppgiften kunde tilldelas en eller flera dragsvenner.
Vid sidan av dessa yrkesmän arbetade sedan 1820-talet enskilda väverskor med
damastvävning enligt de förenklade metoder som utvecklats i England och Skottland. De
brittiska metoderna spred sig snabbt över det förenade kungariket Sverige-Norge. Detta
gjorde att damastvävningen, som tidigare genom specialvävstolar och sin invecklade
uppsättning uteslutande hade tillhört de skickligaste yrkesvävarna, nu blev tillgänglig för
alla.
Denna förenklade metod spreds genom familjen Ekenmark. De skapade ett intresse för
damast som spred sig till herrgårdar, prästgårdar och större bondgårdar i hela Sverige och
också i Norge. Familjen bestod av två bröder, Johan Erik Ekenmark (1786-1833) och
Gustaf Ekenmark (1789-1855), och deras systrar, Lovisa Maria (född 1795) och Gustafva
Fredrika, gift Beckvall (född 1800). Även Gustav Ekenmarks hustru Maria Christina Trolle
(1786-1850) medverkade. Johan Erik var fabrikör i Stockholm, och Gustaf var först
uppbördsskrivare, sedan fabrikör. Dessa fem har, enskilt eller tillsammans, gett ut åtta
vävböcker, och alla utom Johan Erik har hållit ambulerande vävkurser i Sverige och Norge.
Den först vävboken kom 1820 och den sista, av Gustaf och hans hustru, kom 1847.
Gustafva Beckvalls Handbok i väfnadskonsten, som kom ut 1834, gavs året därpå ut i en
norska översättning. Det är främst genom den som den ekenmarkska metoden blivit känd i
Norge.
Genom sin undervisning gör de hela tiden nya erfarenheter, som de delar med sig i nya
skrifter. De tar då också upp det som vållat svårigheter för dem som skulle följa deras
anvisningar. Det verkar som om böckerna kommer till allteftersom de utvecklar och
förbättrar sina metoder och redskap.
Det var något helt nytt för Sverige som deras böcker förmedlade. Titeln på den första
skriften, Handbok för unga fruntimmer i konsten att tillverka bomulls- och linneväfnader, efter engelska
uppgifter och egna försök, utgiven av Johan Erik 1820 ger en upplysning om att det inte är hans
egen uppfinning som presenteras. Hans bok är delvis en fri översättning av Pratical and
descriptive essays on the art of weaving, utgiven i Glasgow 1807-08 av Johan Duncan. Ekenmarks
bilder av vävstol, ryckverk och andra vävredskap samt det vävteoretiska innehållet
härstammar från den boken. Men det är inte bara en översättning. Duncan vände sig i sin
bok till yrkesvävare, inte till hemmets kvinnor. Ekenmarks, och hans syskons, stora insats
bestod i att göra ett okänt och oprövat redskap känt och använt, och han anpassade det till
hemslöjdens villkor. Han gjorde ett urval ur materialet i Duncans bok, och han insåg att
hemslöjden med detta kunde tillföras nya möjligheter. Allt var väl anpassat efter den
vävkunnighet som fanns på den nordiska landsbygden. Han gav också anvisningar om hur
de nya redskapen kunde anpassas till de gamla som väverskan redan hade. Med hjälp av
arbetsritningarna i böckerna kunde en händig man förändra husets gamla vävredskap till en
damastvävstol, och en duktig väverska kunde med hjälp av textens förklaringar väva
damast.
Vid de vävkurser som familjen Ekenmark höll kunde eleverna få hjälp med vävstolarna. I
en annons 1827 om en vävkurs i Lidköping står ”Wäfstolar efter nya modeller förfärdigas
vid väfinrättningnen och säljas till respective Elever. Gamla Wäfstolar förses med
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innanrede, emot en liten betalning, så att de flesta väfnader i dem kunna tillverkas.” Att det
inte var nödvändigt att skaffa en helt ny specialvävstol måste ha underlättat spridningen av
de nya metoderna.
1828 gav Johan Erik och hans systrar ut Afhandling om drällers och dubbla golfmattors tillverkning
med begagnande af harneskrustning. Den blev den mest använda läroboken i damastvävning.
Även om damast inte nämns i titeln, så är det den och mönstren som är huvudtemat i
boken. I denna har författarna vidareutvecklat metoden, och boken visar deras
hantverksmässiga skicklighet och deras vilja att lära ut sina kunskaper.
Ekenmarkarna introducerar två nyheter, ”kontramarsch” och ”bakharnesk”. Bakharnesk,
eller harneskrustning som det kallas i boken 1828, är det samma som vi idag kallar
dragrustning. I en introduktion till boken 1828 beskriver de den på detta sätt: ”Denna
anstalt består hufvudsakligen helt enkelt deruti, att man för varptrådarna har 2:ne serskilta
sålfomgångar af vilka den ena, genom trampning, gör botten och den andra, genom
uppdragning, åstadkommer fasonerna.” Fördelarna var: ”att effecten af ett skaft
femdubblas eller att 6 harneskskaft nu uträtta detsamma som 30 förut; 30 detsamma som
150 etc… Att aldrig, väfnaden må vara af huru vidlyftig beskaffenhet som helst, mer än 5
framskaft, 5 lattor av vardera slaget och fem trampor erfodras… Harneskskaftens
uppdragning verkställes af den väfvande sjelv, på ett ganska beqvämt sätt, utan minsta
biträde af annor person.”
Det var sättet att kombinera kontramarsch och dragrustning som kom att kallas den
ekenmarkska metoden. I alla böcker nämns också ryckverk som en självklar del av den
ekenmarkska vävstolen, vare sig den var nybyggd efter bokens ritning eller en ombyggd
gammal vävstol.
Författarna använder ordet damast mycket försiktigt. I förordet 1828 används damasttillverkning, någon gång längre fram i boken damast-dräll, men annars används ordet
drällsväfnad, vare sig det rör sig om geometriska figurer eller friare motiv. De undvek kanske
till en början att använda ordet damast på sin metod, eftersom de måste ha känt till den
komplicerade metod som de professionella damastvävarna använde.
I de tidigare av familjen Ekenmarks skrifter förekom inga damastmönster, men i
avhandlingen 1828 fanns det 7 planscher med vardera 10-12 motiv för damastvävning.
Mönstren innebar konstnärligt inte några nyheter, utan var bearbetningar av allmänna
motiv, som också återfanns i mönsterböcker och på märkdukar. Det var inte heller
mönstren som var det viktiga för Ekenmarkarna, utan de tekniska nyheterna.
Eftersom man i stor omfattning kom att använda Ekenmarkarnas mönsterblad, får 1800talets enklare damastvävning ett likartat utseende över hela landet. På damastvävnaderna
från Norge återfinns också samma mönsterfigurer.
1872 kom ännu en vävbok ut, författad av Lovisa Nylander. Också hon tar upp vävning av
damast. Hon bygger helt på den ekenmarkska metoden, men har gjort en del mindre
ändringar på vävstolen. Lovisa Nylander nämner inte varifrån hon fått sina förebilder, trots
att inte bara vävmetoden utan också stora delar av förordet och 30 av hennes mönster är
direkt hämtade från Ekenmarkarna.
Hur bar sig så då familjen Ekenmark år för att sprida sin kunskaper och sina skrifter? Hur
stor spridning fick kunskaperna och till vilka människor? Det är några av frågorna man
ställer sig när man ser deras böcker och möter deras mönster.
Den första frågan är lättast att besvara. Vi vet att alla, utom Johan Erik, har rest runt och
hållit vävkurser. Det ser ut som om familjen Ekenmark redan innan den första boken kom
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ut undervisade i vävning. Hur det kom sig att de började med detta och hur de kom i
kontakt med de brittiska metoderna vet man inte. Deras resor och undervisning runt om i
landet är inte kartlagda, men det finns uppgifter om att de ännu på 1860-talet haft
vävkurser.
Det var troligen mest systrarna som reste. Gustafva Fredrika undervisade även i Norge,
första gången 1834. Något år senare kommer även hennes bror Gustaf och hans hustru dit
för att undervisa, och efter några års uppehåll kommer Lovisa Maria med sin syster Sophia
till Stavanger 1840. Om de varit här på Gotland vet jag inte.
De annonserar om sin kurser i ortspressen med långa beskrivningar av sin undervisning. I
juni 1826 har de en lång anmälan i Mariestad Weckoblad. Där står att med deras
undervisning ”kan ett ungt och i väfnadskonsten förut alldeles okunnigt Fruntimmer lära
sig att… på egen hand uppsätta och åstadkomma en mängd af släta och fasonerade
väfnader uti 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 etc. skaft… samt drällar både med Atlaska och
kypersbotten, af vilka en del med slät och en del med fasons bigerning (bård).” De
undervisar alltså i all sorts vävning från enklare tyger till komplicerade drällar, allt efter de
metoder som finns beskrivna i skriften från 1820. Deras kurser varade 5-7 veckor med
undervisning varje vardag. Kurserna nådde troligen främst befolkningen i städerna och den
närmaste omgivningen.
Den stora spridningen av den ekenmarkska metoden skedde genom Afhandling om drällers
och dubbla golfmattors tillverkning 1828. Den blev deras mest kända skrift. Familjen gjorde själv
reklam för sin bok genom de anteckningslistor för subskribenter som fanns i ett par
boklådor i Stockholm och även i landsorten. I Mariestads Weckoblad i oktober 1827 finns
en helsida undertecknad av J. E. Ekenmark & Systrar där de skriver att de ”Lifvade af Hans
Maj:t Konungens Nåd och af den vördade Allmänhetens utmärkta välvilja i afseende på
den af oss år 1820 utgifna Handbok i väfnadskonsten” har ansett det som sin plikt att
fortsätta att förenkla redskapen och därmed befordra en ökad skönhet i tillverkningen.
Efter en lång redogörelse för alla fördelar deras metod har slutar de med att tala om att
anteckningslistor för subskribenter finns på Mariestads postkontor. Subskriptionspriset var
3 R:dr 16 sk B:co.
I vilka övriga orter de försökt sprida sin bok på detta sätt vet jag inte. Kanske det var på
orter där de tidigare var kända genom sin undervisning.
Boken kom att bli känd i hela landet genom att kommerskollegium i en skrivelse 1830 till
stiftens domkapitel förordnar att familjen Ekenmarks arbete för vävnadskonsten ska göras
känt för sockenstämman i varje församling. Dessutom ska man höra efter om någon av
invånarna eller församlingen vill köpa boken.
Visby domkapitel skickar i början av maj ut ett cirkulär där kommerskollegii skrivelse trycks
av och prästerna får i uppdrag att på sockenstämman göra den känd och höra efter om
någon vill köpa skriften för det nedsatta priset 2 R:dr.
Jag har tittat i några sockenstämmoprotokoll från Gotland, och det framgår att socknarna
handlade ganska olika. Kräklingbo, Anga och Ala svarde på en gemensam pastoratsstämma
att de inte var hågade. Det framgår dock att prästen hade talat för den goda saken. I andra
socknar, t ex Gammelgarn, köpte församlingen ett exemplar. I både Barlingbo och Ekeby
såldes tre exemplar, alla till enskilda personer.
Av den redogörelse som Visby domkapitel skickar in till kommerskollegium framgår att
138 R:dr 40 sk flutit in. Det betyder att 65 exemplar har sålts på detta sätt. En del av dessa
hade köpts av församlingarna och kunde utnyttjas av vem som helst.
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Det enda exempel som jag känner till på att någon försökt väva damast med hjälp av boken
är Sophia Magdalena Björkander, född Gardelius.
Hon föddes den 3 september 1803 som äldsta dotter på Hägelsarve i Ekeby. Hennes far
var husbonden Johan Gardelius. Han var riksdagsman 1810. Sophia gifte sig 1822 med
Salomon Fredric Björkander och flyttade med honom till Roma, där de bosatte sig på
Diskarve. Enligt en berättelse kom de på obestånd och fick sälja gården. Enligt
kyrkböckerna flyttade Sophia, hennes man och tre barn till Sophias föräldrahem i Ekeby i
maj 1830. Efter ett och ett halvt år flyttar de i september 1831 tillbaka till Roma. De står då
upptagna under Prästgården. Året därpå flyttar de in till Visby.
En av de personer i Ekeby som köpte Ekenmarks vävbok var riksdagsman Gardelius,
Sophias far. Han antecknade sig för boken i maj 1830, alltså samtidigt som Sophia och
hennes familj flyttade hem till Ekeby. Det kan sedan ha dröjt ett tag innan han fick boken i
sin hand, men det är i alla fall klart att hans dotter måste ha haft tillgång till den. Det var
troligen under denna tid i Ekeby hon gjorde sitt första försök att väva damast. I en vanlig
vävstol och med hjälp av ett par flickor som höll upp varpen efter mönstret skall hon ha
vävt en liten duk i rött och vitt med faderns initialer och devisen Belöning för mödan
upprepad flera gånger. Hon fick sedan en damastvävstol med dragrustning, 5 bottenskaft, 5
trampor och 40 mönsterskaft. Två bevarade dukar i privat ägo måste vara något av det
första hon vävt. Motivet på båda är en krans hämtad från Ekenmarks bok. På den ena finns
initialerna L S och årtalet 1832 invävda, på den andra C E K 1833. Det stämmer med
uppgifterna att hon skulle ha börjat väva på allvar när familjen flyttat in till Visby. Mönstren
tar hon ur vävboken. Hon fick sälja sina vävnader, och även drottning Josefina köpte av
henne. Dukarna betalades med 50-75 kronor och ibland upp 100 kronor. Hon började
också ta emot elever och hennes man började göra vävstolar till eleverna. När hon blev
gammal fortsatte hennes döttrar undervisningen. Hon dog 1880. Hennes vävskola var på
1870-talet inrymd i ett litet hus vid Norra Kyrkogatan.
Många av Gotlands skickliga damastväverskor har lärt sig konsten hos Björkanders under
1800-talets senare hälft. Elisabeth Broander, gift Söderström, från Havdhem var elev på 70talet, Desideria Wahlby från Alskog på 80-talet. Wilhelmina Barkander från Hörsne var
också en av hennes elever.
I Visby fanns under senare delen av 1800-talet också mamsell Lange som vävde damast.
Hos henne lärde sig Majken Båtelsson, och hon vävde hos Langes åtminstone under 1880talet. Flera av hennes vävnader har en bild av S:ta Maria, Visby domkyrka.
Dessa vävde damast för försäljning. Dessutom har det säkerligen funnits många kvinnor
som vävde för egen del.
Genom ett upprop i tidningarna inför en utställning 1945 fick hemslöjdsföreningen på
Gotland in ett stort antal damastvävnader. Många av dessa var vävda på Gotland. Allt blev
dokumenterat och ger en bild av vad som tillverkades.
Det var framför allt dukar och servetter. Det mesta i hellinne, men en del halvlinne finns
också. Nästan alla väverskorna har använt 5-skafts satinbindning, och det är också vad man
kan vänta sig, eftersom vävningen bygger på Ekenmarks bok. (Lovisa Nylander använder
4-skafts kypert som grundbindning.) Varptätheten är nästan alltid densamma, ca 30 tr/cm.
Mönstren är ofta hämtade från Ekenmark och Lovisa Nylander.
Damastvävda sjalar i ylle var tydligen populära. De vävdes både i hel- och halvylle. Sjalarna
verkar överlag ha vävts med 4-skaftsbindning, även av de väverskor som annars vävde med
5 skaft.
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1879, ett av de sista åren gamla fru Björkander levde, var Selma Lithberg elev där. Hon
blev en skicklig damastväverska och verkade för att föra konsten vidare. På initiativ av
Hemslöjdsnämnden på Gotland ledde hon i början av 1920-talet flera kurser i
damastvävning.
Vid Drottning Desiderias arbetsskola i Visby och vid folkhögskolan i Hemse har många
stiftat bekantskap med damastvävningen. Fortfarande efter den ekenmarkska metoden.
Ända in på 1960-talet fanns det väverskor som vävde damast åt hemslöjdsföreningen.
Nu står de flesta av de gotländska damastvävstolarna nedmonterade i uthus och magasin.
Men förra året var ett par i gång igen. Vävlärarkretsen på Gotland har under två terminer
vävt damast, upphämta och smålandsväv. Tre damastvävstolar har varit igång, två med
harnesk och en med dragrustning.
Damastvävningen blev aldrig allmänt utövad. Trots förenklingar av metoder och redskap
krävdes stor skicklighet och en specialinredd vävstol. Man bör betänka att det på Gotland
inte fanns någon tillverkning av damast innan den ekenmarkska metoden blev känd.
Ekenmarkarnas verksamhet ledde ändå till en hundraårig damastvävning, både i Visby och
på landsbygden, både i hemmen för det egna behovet och av yrkesvävarskor för avsalu.
------------------Några böcker om damast: I Agnes Geijers bok Ur textilkonstens historia, 1972, ny upplaga
1980, finns en del både om teknik och om historia. Damastvävningen i Norge och den
ekenmarkska metoden beskrivs av Astrid Bugge och Signe Haugstoga i Damaskvevning på
bondegården, Oslo 1968. Om linne- och damastvävning i Skåne har Ernst Fischer skrivit i
Linvävarämbetet i Malmö, 1959. Elisabeth Thorman gav på 1930-talet ut flera böcker om
damast, bl.a. Svenskt duktyg i damast, 1939 och Duktyg från Vadstena, 1939. AnnMari Karlsson
har skrivit om Damastväverskan Emma Wiberg i Undrom, 1978.

Sophia Björkanders första dukar med en krans från Ekenmarks bok 1928.
Storlek 65 x 70 cm resp. 70 x 72 cm.
20 trådar i varje stygn. Varp av otvinnat högerspunnet bomullsgarn. Inslag av något grövre,
ojämnt högerspunnet bomullsgarn. 30 tr/cm resp. 27 tr/cm.
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