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Egerton Genesis (Egerton MS 1894)
är en illustrerad bibel över första mosebok, från skapelsen till berättelsen om Josef. Sammanlagt 149 
helsidesillustrationer med korta texter på anglo-normandiska.
http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=egerton_ms_1894_fs001r
f2v – Naama med familj



År 2017 byggde Martin och jag Naamas vävstol, som ett 
återskapande av en medeltida vävstol. Rekonstruktionen 
av vävstolen föregicks av ett par års studier av medeltida 
manuskript, arkeologiska rapporter och läsning av 
etnologiska böcker om vävning och vävstolar. 

Projektet syftade till att bygga en prototyp för att kunna 
utforska hur en vävstol byggd enligt en medeltida modell 
och med medeltida utrustning skiljer sig från eller liknar en 
modern vävstol och hur den är att väva på.

Vi byggde en prototyp av modernt regelvirke och med nutida 
metoder, utrustade den med solv, trissor mm efter medeltida 
förebilder. Vävde och experimenterade för att få en bra 
fungerande vävstol. Vi vävde med entrådiga garner för att så 
långt som möjligt efterlikna den medeltida vävningen.

2020 påbörjades nästa steg i projektet genom att 
Olof Andersson fick i uppdrag att bygga en vävstol till 
Middelaldercentret. Den har byggts efter Naamas modell, 
med medeltida metoder och verktyg.

Naamas vävstol
en rekonstruktion av en 

medeltida vävstol



Naamas vävstol

Allt började för mer än 20 år sedan med en svart/vit bild ur en 
bok . Utan uppgift varifrån den var hämtad. Detta var långt innan 
så många manuskript hade digitaliserats och gjorts tillgängliga på 
nätet.

Vi fann så småningom vår bild i Egerton Genesis (1350-75), som 
är en illustrerad bibelparafras.  Där fanns en bild över en hel 
sida med Lemeks familj i 1 Mosebok kapitel 4. Längst till höger 
dottern Naama i en vävstol. Hennes tre bröder har i bibeln yrken: 
musiker, herde, smed. Naama nämns endast som syster. Men i 
Egerton Genesis står det: “Noemma quele primerement trova 
larte de diverse tiseure.” (Naama som var den första att finna ut 
vävkonsten).

Naamas vävstol är utgångspunkten. Det var konstruktionen av den 
här vävstolen som tilltalade oss. Man liksom sitter inne i den. Den 
helbyggda, eller överbyggda, vävstolen anses vara yrkesvävarens 
vävstol och kom att bli den mest spridda vävstolen inom hantverket 
i Europa, framför allt i Västeuropa och i Storbritannien. 

Medeltida manuskript

Man kan inte återskapa en vävstol efter en enda manuskriptbild. 
Man måste se på många fler bilder.

När man studerar bilder av vävstolar i manuskripten får man tänka 
på att illuminatörerna skildrar en episod, en historia, där något med 
tyg eller vävning ingår. Vävstolen i sig själv är bara stiliserad och 
man har inte främst avsett att i detalj avbilda en vävstol. Det kan 
saknas detaljer och perspektivet kan vara konstigt. Men jämför man 
många bilder hittar man gemensamma drag och kan på så sätt få en 
mer komplett bild av hur en vävstol borde kunna ha sett ut.

En analys av hela bilden är lika viktig som att se på själva 
vävstolsbilden. Vad det är för sorts manuskript bilden finns i? 
I vilket sammanhang finns bilden? Vad har den för funktion i 
manuskriptet? Det är först under de senare åren som vi fått tillgång 
till kompletta manuskript on-line. På så sätt kan man undersöka 
bilderna i sitt sammanhang.

Jämförelser med etnologiskt och arkeologiskt material tillför 
kunskap. Den egna kunskapen om vävning och vävstolar är också 
nödvändig för att värdera bilderna.

Man kan inte återskapa 
en vävstol efter en enda 

manuskriptbild. Man 
måste se på många fler 

bilder.



Två vävstolstyper

Det finns en bild som funnits med i ”alla” beskrivningar över 
trampvävstolens utveckling. Den finns i diverse avritade versioner. 
Det är bilden på en naken man som väver. Vävstolen från ”The 
Romance of Alexander the Great” är den äldsta västeuropeiska 
bilden av en vävstol med horisontell varp och trampor. Bilden är 
från ett engelskt manuskript, på fransk rimmad vers, från mitten av 
1200-talet, utfört av Eustache (eller Thomas) av Kent. 

I beskrivningen från Trinity College, där manuskriptet finns, står det 
så här om bilden: ”A nude man seated and weaving a green fabric on 
a loom with shuttle”. Men i själva manuskriptet står det: ”Des bons 
ouerurs des dras de seie” (Trol: Den goda siden-vävaren). Vi har aldrig 
lyckats få fram vilket av Alexanders äventyr det handlar om. Vi kallar 
den här typen av vävstol för Alexandervävstolen.

De två vävstolarna ser olika ut i sin uppbyggnad. Naamas vävstol 
har fyra höga ståndare i hörnen och den hålls ihop av en ram upptill. 
Uppe på den finns en överliggare, som blocken med trissorna hänger 
från i snören. Överliggaren är förbunden med skaft och trampor. 
På Alexandervävstolen vilar överliggaren på mittståndaren. Bägge 
vävstolarna har löst hängande vävskedar. Hur varp- och tygbommarna 
är spärrade syns inte på Naamas vävstol, men man kan se att de på 
något sätt sitter fästade bakom och framför de höga ståndarna. På 
Alexandervävstolen spärras varpbommen med en käpp. Ingen av 
vävstolarna har sträckbommar, till skillnad från moderna vävstolar. 

Vi ser två olika typer av vävstolar – den som har en ståndare på 
mitten av vävstolen för att hänga upp skaft och vävsked i, den vi 
kallar för Alexander-typen. Och den helbyggda, som vi gett namnet 
Naama-typen. Det är främst dessa två typer man ser i manuskripten. 
De verkar ha funnits samtidigt. Om de hör hemma i olika områden är 
svårt att säga. Gertrud Grenander Nyberg kallar de här två typerna 
för mellanståndarvävstol och helbyggd vävstol i sin avhandling, 
Lanthemmens vävstolar, från 1975. Den avhandlingen står sig ännu, 
med mängder av detaljer att fördjupa sig i.

Vi letade bilder, och lade ner stort arbete med att finna från vilka 
manuskript de var hämtade. Vi tolkade i vilket sammanhang bilderna 
fanns. 
Vi såg på vissa speciella detaljer: 
• Hur vävstolen är uppbyggd
• Hur skälet bildas - överbindning, trampor
• Varp-och tygbommar och hur de är spärrade 
• Olika små detaljer 

Bilderna vi studerat sträcker sig från mitten av 1200-talet till mitten 
av 1400-talet. Både mittståndarvävstolar och helbyggda finns under 
hela perioden.

”The Romance of Alexander the Great” 
Ett engelskt manuskript, på fransk rimmad vers, från mitten 

av 1200-talet, utfört av Eustache (or Thomas) of Kent.
https://mss-cat.trin.cam.ac.uk/Manuscript/O.9.34

f032v



Prototypen
Den helbyggda vävstolen var så ofta förekommande 
i manuskripten att det var tryggt att gå vidare med 
att bygga Naamas vävstol. I protypen har vi vägt 
samman detaljer från de bilder vi studerat, jämförelser 
med etnologiskt material och en gedigen kunskap i 
handvävning.

Den gjordes ganska liten, vi skulle kunna transportera 
den med oss för att visa upp den. Mått och 
proportioner var dels efter bilden, dels efter mått som 
gör att den blir bra att väva på.

Ett problem var hur varp- och tygbommarna skulle 
bromsas. Man måste kunna finjustera spänningen på 
varpen. På flera bilder syns att varpbommen bromsats 
med en käpp, så som syns på Alexendervävstolen. 
Men vi har inte funnit en enda bild på hur man 
bromsar tygbommen. Vi fann en bild där varpbommen 
bromsades med en tyngd, det finns också senare 
exempel.  Då valde vi att bromsa varpbommen på det 
sättet, med ett rep och en säck med sten. Tygbommen 
bromsade vi med en käpp. Det fungerade, men var inte 
optimalt. Kanske på grund av att det var en ny metod 
för oss.

Inför den nya vävstolen till Middelaldercentret gjorde 
Olof Andersson en ny bromsning av tygbommen som 
vi testade på prototypen. Den finns på en vävstol 
från Valle, Setesdal, 1600-tal, men det är troligt att 
anordningen är mycket äldre. Vi har sett samma 
konstruktion på östliga vävstolar som nu är i bruk. 
Nu har prototypen en sådan spärr och varpbommen 
spärras med en käpp.

Inredningen av vävstolen
Till vävstolen behövs vävskedar (da.kammar), skaft- och 
skälkäppar, solv och en mängd olika snören. Man ser på 
bilderna att allt detta finns, men detaljer är svårare att 
läsa ut. Här gick vi till arkeologiskt och till etnografisk 
material.

I de fem första NESAT-rapporterna  och i den åttonde 
finns artiklar som rör fynd rörande trampvävstolar. 
Tyvärr utan bilder. Vid det femte symposiet, 1993, 
gjorde Gertrud Grenander Nyberg en genomgång av 
de fynd som då hade publicerats.

Vid det fjärde NESAT-symposiet 1992 hade Anna 
Zarina redogjort för lettiska fynd, framför allt en hel 
vävstol från Riga, som daterats till 1210 +/- 50 år. 
Den låg på sin ursprungliga plats i en brandskadad 
vävverkstad. Den bakre delen av vävstolen, med 
varpbommen och de rörliga delarna, kunde man ta 
tillvara. Den främre delen med tygbommen gick inte 
att ta fram. Det fanns också delar av vävskedar, rester 
av solv, solvkäppar, trissor. Artikeln är rikt illustrerad. 
Vi har utgått från de bilderna för alla delar av trä som 
bommar, trissor, solvkäppar mm. 

Vi har också sett på bilder från grävningar i Novgorod, 
framför allt bilder på skyttlar.

Det intressanta är att när man jämför med bevarat 
material och levande kunskap från modern tid så 
ser man likheterna. Hur man tillverkar de speciella 
fasta solven kan man lära sig direkt av någon som 
fortfarande har den kunskapen. Vävskedar av vass eller 
trä finns kvar ute på gårdarna. De kan behöva lite vård 
och lagning, sedan är de färdiga att användas.

Till Naama-prototypen har vi tillverkat trissor, 
knutit solvgångar, både för tuskaftsvävning och 
kypertvävning. En sked har kommit från en gård på 
Gotland och gjorts iordning. Till detta har alla de 
snören som behövs tillverkats av hampa.

På vår hemsida redogör vi mer detaljerat för vår 
research och för processen i tillverkningen av 
prototypen. 



Utvärdering att använda vävstolen

Tre vävar har hittills vävts. Två tuskaftsvävar och en kypertväv. Vi 
har knutit fasta solv som är så som de medeltida enligt fynden. 
Nu har vi en solvomgång för tuskaft med två skaft och en för 
kypert med fyra skaft. Det är lite annorlunda att solva med de 
här solven, men handgreppen sitter efter ett tag.

Garnerna har varit entrådiga, hårdare spunna i varpen och lösare 
i inslaget för att så långt som möjligt efterlikna den medeltida 
vävningen.

På de medeltida bilderna ser varpbommen spolformad ut. På 
bilderna ser man att det finns skälstickor, men man ser inga 
spröt på varpbommen så som vi blir lärda idag att ha. I en dansk 
vävbok från 1950-talet hittar jag en beskrivning hur man gör 
utan spröt.  Liknande finns även i svenska läroböcker från den 
tiden. Det har visat sig fungera fint, i alla fall för de kortare varpar 
som det gällt här.

I slagbommen som hänger i snören sitter en sked med vassrör. 
Rörskeden ser alldeles jämn ut när man tittar på den. Men i det 
färdiga tyget kan man se små skillnader, särskilt om man väver 
ett tyg med små rutor.

I en vävstol går det åt en hel del snören av olika grovlekar och 
längder. De har vi tillverkat av hampa (från en repslagarverkstad) 
och vaxat dem. De fungerar bra och knutarna håller sig på plats.

Att väva i Naama skiljer sig åt från min moderna vävstol, men 
förvånande lite. Jag behöver använda båda händerna för att 
hålla slagbommen parallellt med vävkanten, men det är nog en 
övningssak att så småningom kunna klara den med en hand! 
Uppknytningen med trissor gör att jag trampar med två fötter på 
var sin trampa, och så har man gjort långt fram i tiden. När man 
släpper fram mer varp är det lite kärvt att flytta skaften/solven 
bakåt, men hur man gör lär man sig snart.

Hon är fin att väva på. Det tycker även de vävare som provat att 
väva på henne. Det har blivit en bra och användbar vävstol. Men 
som med alla “nya” vävstolar måste man bekanta sig med henne.





Naamas syster till 
Middelaldercentret

Vi hoppades kunna få tillverka den 
helbyggda Naamas vävstol någon 
gång med medeltida metoder. Det 
blev möjligt genom samarbetet 
med Olof Andersson. Då utformade 
vi den med proportioner som 
var anpassade för det rum där 
den skulle placeras och vävas 
på – Köpmannens Sommerstue i 
Sundköbing.

Tine Unnerup väver på Naama-vävstolen på Middelaldercentret i Nykøbing Falster, Danmark.
Bild Jorge Lar, September 2021.



Att återskapa Naamas vävstol 
har varit mycket nöje. Ett 
fantastiskt samarbete mellan olika 
hantverkare. Jag som snickare och 
timmerman och Åsa som väverska 
och textilhanterkare. Martin 
som skedmakare har renoverat 
rörskedarna och byggt Åsas 
prototyp till denna vävstol. Innan 
detta projekt så kunde jag väldigt 
lite om vävning och vävstolar men 
jag har lärt mig mycket på vägen.

Att återskapa ett verktyg (vävstol) 
efter en medeltida bild kräver 
mycket kunskap och förståelse för 
hantverket. Vävstolen i sig är en rätt 
enkel konstruktion, som påminner 
mycket om ett bindningsverk som 
jag arbetar mycket med i mitt 
vanliga arbete med gamla hus. Men 
jag har fått fråga Åsa mycket om 
hur vävstolen fungerar och vad 
som är viktigast på varje detalj för 
att förstå, så den skall bli så bra 
som möjligt. Jag har valt att arbeta 
med så mycket medeltida verktyg 
jag kunnat i detta projekt. Försökt 
använda verktyg vi känner till från 
Skandinavien på 1300talet. 

Mycket av mina erfarenheter om 
medeltida träbearbetning har jag 
från ett stort projekt i Sverige då 
vi rekonstruerat Södra Råda Gamla 
kyrka. Byggd i början av 1300 talet 
men mest känd för sina fantastiska 
målningar från 1400talet. 
Återskapad 1300 tals kyrka i full 
skala. Vi började bygget 2007 och 
2021 var taket äntligen på plats. I 
detta projekt har vi återskapat en 
hel del verktyg som jag och mina 
kollegor varit runt på museum och 
dokumenterat. 

Alla delar på vävstolen är hyvlade 
med skave som är föregångaren till 
hyveln som vid den här tiden börjar 
bli vanligare nere på kontinenten 
bland snickare. Självklart arbetar 
jag mycket med yxor. Allt ändträ är 
kapat med yxa, som vi ser både på 
möbler och byggnadsdetaljer från 

denna tid. Såg har används, men 
inte så frekvent som i modernare 
snickeri, då de medeltida sågarna 
inte är så effektiva som senare 
tiders sågar är. Det är lättare 
att hålla yxan skarp än sågen. 
Tapphålen har jag ritsat fram med 
kniv, vilket jag ofta ser på medeltida 
möbler att där har man inte hyvlat 
bort ritsarna som markerar hålen. 
Hålen är borrade med skednavare 
och urhuggna med huggjärn.

Val av träslag. Vi valde att göra 
vävstolen i ek då det är ett vanligt 
träslag i Danmark vid denna tid. 
Men framför allt att det håller länge 
i ett ouppvärmt hus. Vävstolar 
har säkert byggts i olika träslag 
under medeltiden. Bok är också 
vanligt förekommande träslag, så 
därför valde vi att använda bok 
i slagbommen och tramporna. 
Slagbommen har också fått en 
dragen profil som dekoration.

När Åsa började prata med mig 
om att bygga denna vävstol och 
förklarade hur den fungerade så 
kom jag på att jag sett den typ av 
trissa som hon beskrev på mitt 
jobb. Jag arbetar på Kulturen i Lund 
och i våra samlingar finns just ett 
fynd av en medeltida vävtrissa. 
Jag presenterade den för Åsa och 
vi bestämde oss för att ha dessa 
vackra vävtrissor som förlaga till 
Naamas vävstol. Trissan är också 
tillverkad i ek med hjul av ek.

Olof Andersson 

Vävstolen på 
Middelaldercentret är ett 
samarbete mellan vävaren 
Åsa Martinsson, Visby, 
och timmermannen Olof 
Andersson, Röstånga. Martin 
Eriksson har tolkat manuskript 
och Lovisa Andersson har 
dokumenterat arbetet i bilder.



Bildkällor och litteratur
Manuskript
Ett urval av de manuskript vi studerat, med  beskrivningar och kommentarer,  finns i Föredrag om Naamas 
vävstol på hemsidan textilverkstad.se/risma/naama

Bilder på helbyggda vävstolar

Egerton Genesis (Egerton MS 1894)
är en illustrerad bibel över första mosebok, från skapelsen till berättelsen om Josef. Sammanlagt 149 
helsidesillustrationer med korta texter på anglo-normandiska.
http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=egerton_ms_1894_fs001r
f2v – Naama med familj

Psalter of Queen Isabella of England
Naama med syskon som marginalfigurer – Bläddra bakåt för att se syskonen.
https://www.loc.gov/resource/gdcwdl.wdl_08957/?sp=44

Kanonikerhaus
http://www.lkm.uni-konstanz.de/otg/konstanz/kunkel/index.php?menu_ID=start
Die Weberinnenfresken

Schachzabelbuch
https://digital.wlb-stuttgart.de/sammlungen/sammlungsliste/werksansicht?tx_dlf%5Bid%5D=15902&tx_
dlf%5Bpage%5D=1&cHash=45c055e0be8d49556f5108db50d8f986
Här kan man ladda ner hela som pdf eller bläddra fram bilderna.
196v

Bilder på mittståndarvävstolar

”The Romance of Alexander the Great” 
Ett engelskt manuskript, på fransk rimmad vers, från mitten av 1200-talet, utfört av Eustache (or Thomas) of 
Kent.
https://mss-cat.trin.cam.ac.uk/Manuscript/O.9.34
f032v

Roman de toute chevalerie - 
Andra ”alexenderbilder”
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b60002590/f159.item
73r

Nürnberger Zwölfbrüderbücher
https://www.nuernberger-hausbuecher.de/index.php?do=page&mo=2
Sök på weber

De claris mulieribus
Gaia Caecilia
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84521932/f150.item
Minerva
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84521932/f37.item
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