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Virkning, textil historia

Detta arbete har två syften. Det ena syftet är att beskriva virkningens utveckling i Sverige från de först 

kända föremålen fram till 1900-talets början. Det andra syftet är att initiera forskning inom den textila 

tekniken virkning. Med utgångspunkt i dessa syften har jag arbetat utifrån följande problemformule-

ringar. När har tekniken virkning börjat användas och hur kan den ha uppstått? Hur har virkningen 

utvecklats? Vilka termer har använts för att beskriva tekniken? Hur har virkningen varit ansedd under 

den undersökta perioden? Min ansats har varit hermeneutisk och arbetet är utfört i form av en kvalitativ 

och deskriptiv litteraturstudie. Det innebär att jag har tolkat texter kring tekniken virkning för att sedan 

begränsa och strukturera urvalet.

Arbetet visar på att virkning är en, i förhållande till andra textila tekniker, ung teknik. Tidigare har 

tekniken tidigast kunna dateras till slutet av 1700-talet. En virkad pung hos Kungliga Myntkabinettet  

med dateringen 1693 gör att jag vill korrigera dateringen till 1600-talet. Det är osäkert hur tekniken 

virkning har uppstått, två teorier är att tekniken ska ha sitt ursprung i påtning eller tambursömmen. 

Arbetets ståndpunkt är dock att en kombination av påtning och tambursöm är ett troligare ursprung. 

Det är i samband med industrialiseringen av Europa som virkningen växer fram som teknik. Det kan 

förklaras med en ökad garntillgång och billigare virkbeskrivningar. Vidare belyser arbetet den flora av 

termer som de första virkbeskrivningarna innehåller. Avslutningsvis behandlas virkningens anseende 

med utgångspunkt i den debatt som pågick vid slutet av 1800-talet. 
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Bakgrund
Hösten 2007 praktiserade jag på Västerbottens museum och fick då i uppdrag att 

skapa en ny produkt med utgångspunkt i museets samlingar. I samlingarna finns två 

stycken flerfärgsvirkade pälslister. En pälslist är ett långt och brett band som användes 

till att hålla ihop stora varg-, hund-, get- och fårskinnspälsar. De läggs runt halsen, 

i kors över bröstet och knyts runt magen. Den ena av dessa är svart och röd och har 

ett vinranksmönster som upprepas längs hela listen, utom ena änden där mono-

grammet ESN och årtalet 1873 finns. Listen är virkad rätsidig, det vill säga att vid 

slutet av varje varv tas garnet av och nästa varv påbörjas från samma håll som det 

föregående. Denna pälslist fascinerade mig både till utseende och teknik och blev 

min utgångspunkt till en ny produkt. Till min stora glädje hittade jag mönstret  

i Den nya Wirkboken av Wilhelmina Stålberg utgiven år 1848. När jag återskapade 

mönstret upptäckte jag att min mönsterrapport blev smalare än den på pälslisten. 

Vid en närmare granskning av listen upptäckte jag att den är virkad med extra maskor 

vid varje färgbyte vilket fått formen att överensstämma bättre med originalbilden  

i Stålbergs bok. Men när jag virkat ett prov med denna extra maska var mitt mönster 

fortfarande mer högsmalt. Efter detta experimenterade jag med olika grovlek på 

virknål och fann att den påverkar höjden mer än bredden. I slutändan blev min 

produkt en handväska där jag har använt en del av vinrankan som bild på framsidan. 

Jag valde också att använda mig av den extra maskan i mitt arbete. Trots det blev 

mitt mönster ändå inte lika brett som det på listen. Detta resultat förvånade mig 

och jag kan fortfarande inte räkna ut hur jag ytterligare kan påverka resultatet. 

Under arbetets gång började jag fascineras mer och mer av tekniken och jag fann 

allt fler spännande föremål i museets samlingar, flerfärgsvirkade hängslen, vantar och 

en väst. När jag studerade dessa föremål började frågor dyka upp. Varför virkades de 

tidiga produkterna bara från ett håll? Hur spreds tekniken? Vid ett samtal med  

Katarina Åberg, före detta redaktör på tidskriften Hemslöjden och etnolog på Väster-

bottens museum, rekommenderades jag att läsa Lis Paludans Heakling : Historie og 

teknik (1986a), där kunde jag finna svaren på några av mina frågor. 

När jag nu tittar tillbaka på min praktik slås jag av mitt eget ointresse för spets-

virkningen. Varför tyckte jag att den var tråkig? För egentligen tycker jag inte det 

och har själv virkat otaliga såndana dukar i mina dagar. Däremot använder jag inte 

längre dessa dukar hemma utom till jul. När jag berättade för en vän att jag skulle 
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skriva en uppsats om virkning blev hennes spontana reaktion: Då måste du skriva 

om varför virkning är så tråkigt! Det är en reaktion som jag ofta har stött på genom 

åren och har svårt att förstå. Vad är det som är tråkigt? Är det för att människor först 

tänker på spetsvirkade dukar och andra prydnader när de hör ordet virkning? Det är 

en inställning som känns konstig idag när så mycket av det som virkas är färggranna 

accessoarer. Eller vet man inte hur en virkad yta ser ut och förväxlar den med en 

stickad?

 Mitt intresse för tekniken virkning fick mig att börja söka information om dess  

ursprung och historia. Bristen på information har inspirerat mig till detta arbete.
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Teknikförklaring
För att underlätta för den läsare som inte är bevandrad i området ges här en förklaring 

till de tekniker inom virkningen som kommer att behandlas. Först kommer en  

generell förklaring av tekniken, sedan en beskrivning av hur grundmaskorna utföres 

och sist förtydliganden kring några av de tekniker som virkning kan utföras i. När 

jag senare i arbetet använder ordet termer är det dessa grundmaskor och tekniker 

som jag menar.

Virkning
Virkning består av en kontinuerlig och oavbruten serie av öglor av tråd gjord med 

en nål med krok. Resultatet kan bli både brett eller smalt eller formas till en hel 

dräktdel. Genom att kombinera olika sätt att sticka nålen genom maskorna med 

antalet gånger garnet slås om virknålen bildas olika masktyper. Genom växling mellan 

olika maskor bildas mönster. (Fairchild’s Dictionary of Textiles 2000, Hemmets hand-

arbetslexikon 1992, Nationalencyklopedin 1996) 

Tekniken kan utföras både i raka stycken eller runt, som kan bli en tub. Virkning 

i raka stycken kan utföras på två sätt. Det första sättet är att virka fram och tillbaka 

genom att vända arbetet vid varvets slut, då blir arbetet liksidigt. Vid det andra sättet 

tas garnet av vid varvets slut och virkningen återupptas vid föregående varvs början, 

då uppstår en rät och avig sida. Rundvirkning har alltid en rät och en avig sida. Vid 

virkning av fasta maskor förbrukas cirka fyra gånger mer garn än vid räta maskor  

i stickning, vilket jag har konstaterat vid ett antal jämförande experiment.

På de flesta språk har tekniken virkning fått sitt namn från kroken på virknålen.  

Några exempel är den franska och engelska termen crochet, tyskans häkeln,  

danskans hækling och norskas hekling. Enligt Svensk etymologisk ordbok uppges  

att det svenska ordet virkning kommer från tyska wirken som betyder förfärdiga 

(Hellquist, 1922/1980).

Grundmaskor_i_virkning
I detta avsnitt redogör jag för de olika grundmaskorn som finns i tekniken virkning. 

Alla maskor utom luftmaskan beskrivs utifrån att en luftmaskkedja redan är utförd.

Luftmaska_och_luftmaskkedja

För att bilda den första luftmaskan gör en ögla av garnet, stick nålen genom öglan, 

slå garnet om nålen och dra genom öglan. För att bilda fler luftmaskor slå återigen 
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garnet runt nålen och dra garnet genom öglan på nålen. Flera luftmaskor i rad bildar 

en luftmaskkedja, vilket är en vanlig uppläggning av ett arbete. (Bild 1)

Smygmaska_eller_kedjemaska

Stick nålen genom en eller båda maskbågarna i nästa maska, slå garnet om nålen 

och dra garnet genom både bågen/bågarna och maskan på nålen. (Bild 2)

Fast_maska

Stick nålen genom en eller båda maskbågarna i nästa maska, slå garnet om nålen 

och dra garnet genom bågen/bågarna, slå återigen garnet om nålen och dra garnet 

igenom de båda maskorna på nålen. (Bild 3)

Stolpe

Slå garnet en gång runt nålen varpå nålen sticks genom en eller båda maskbågarna 

i nästa maska, slå garnet om nålen och dra garnet genom bågen/bågarna, slå återigen 

garnet om nålen och dra garnet igenom två av de tre maskorna på nålen, slå ännu en 

gång garnet om nålen och dra igenom de två kvarvarande maskorna. (Bild 4)

Dubbelstolpar, 3-dubbelstolpar och 4-dubbelstolpar utföres på samma sätt men 

garnet slås respektive två, tre och fyra gånger om nålen i början och efter att garnet 

Bild 3. Rät maska. (Sandgren©, 2008)

Bild 2. Smygmaska. (Sandgren©, 2008)

Bild 4. Stolpe. (Sandgren©, 2008)

Bild 1. Luftmaska. (Sandgren©, 2008)
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har dragits genom nästa maska fortsättes garnet att slås om nålen och dragas genom 

två maskor på nålen tills bara en maska återstår.

Olika_virkningstekniker
I detta arbete behandlas olika tekniker som kan utföras inom virkningen. Här följer 

en utförligare beskrivning av dessa.

Påtning

Tekniken är densamma som vid virkning av smygmaskor med några skillnader. Den 

första är att nålen som användes är annorlunda utformad. Denna nål skall vara spet-

sig upptill, ha en liten kilformad inbuktning för garnet och ett skaft, som blir bre-

dare från kroken till basen av skaftet ( Jönsson, 2006). Den andra skillnaden är att 

arbetet endast utföres i rundvirkning.

Denna teknik har många namn och några av benämningarna är: kedjevirkning,  

krokning, gammelvirkning, bosnisk virkning och smygmaskvirkning. Ordet påt-

ning används även om de textila teknikerna nålbindning, krokning och viss snodd-

tillverkning (Hemmets Handarbetslexikon, 1992). I arbetet avser jag smygmaskvirk-

ning när ordet påtning används.

Flerfärgsvirkning

Vid flerfärgsvirkning bildas mönster genom att maskor virkas med garner i olika 

färger. De färger som inte används virkas in i virkningen eller kan ligga som flotte-

ringar, då tråden hänger löst, på baksidan av arbetet.

Filévirkning

En av de vanligaste varianterna av virkning är filévirkning. Det är en virkteknik som 

bygger på att stolpar och luftmaskor bildar ett rutnät där mönster bildas genom att 

fylla de ihåliga rutorna med fler stolpar. Vid filévirkning är mönstret oftast uppritat 

på rutpapper. 
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Syfte_och_problemformulering
Arbete har två syften. Det ena syftet är att beskriva virkningens utveckling i Sverige 

från de först kända virkade föremålen fram till 1900-talets början. Det andra syftet 

är att initiera forskning inom den textila tekniken virkning. 

Utifrån dessa syften har jag formulerat följande frågeställningar: 

• När har tekniken virkning börjat användas och hur kan den ha uppstått? 

•  Hur har virkningen utvecklats? 

• Vilka termer har använts för att beskriva tekniken?

•  Hur har virkningen varit ansedd under den undersökta perioden?
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Metod_och_material
Utgångspunkten i detta arbete har varit att utföra en kvalitativ undersökning. Vid en 

kvalitativ undersökning används enligt Patel och Davidson i Forskningsmetodikens 

grunder (2003) så kallade mjuka data, till exempel kvalitativa intervjuer eller tolkande 

analyser. I mitt fall har det främst handlat om tolkande analyser. 

Studien är utförd som en deskriptiv undersökning. En deskriptiv undersökning 

är beskrivande och skall begränsa sig till några aspekter av de fenomen som man är 

intresserad av. Detta kan gälla både nutid och dåtid. Då syftet till detta arbete även 

varit att initiera forskning inom ämnet var studien inledningsvis explorativ. Då gäller 

det enligt Patel och Davidsson (2003) att inhämta så mycket kunskap som möjligt 

om ett bestämt problemområde för att belysa det allsidigt. 

Min ansats var till att börja med explorativ och jag undersökte all information 

som jag kunde finna om virkning för att kunna formulera några huvudfrågor. Mycket 

snart utkristalliserades sig några huvudteman som nu är mina problemformuleringar 

och arbetet övergick till att bli deskriptivt. 

Arbetet är utfört i form av en litteraturstudie. Då gäller enligt Hartman i Skriv-

handledning - för examensarbeten och rapporter (2005) att begränsa sitt urval av  

litteratur till sådant som är representativt för området. Det handlar inte om att  

referera litteraturen utan välja delar som ska struktureras och sammanfattas. 

För att kunna se och förstå virkningens utveckling har jag utforskat litteratur 

som behandlar virkningens historia för att få en överblick av forskningsläget. Allt-

eftersom jag har funnit ny information har jag därefter sökt att verifiera den på annat 

håll. Bland annat har jag studerat virkböcker och damtidningar från den period som 

står i fokus för den här undersökningen. 

I mina efterforskningar har jag endast funnit ett mindre arbete på högskolenivå 

om virkning. Det är Åsa Haggrens Virkning – onyttigt pynt och konstnärligt uttrycks-

medel (2004). Haggren (2004) behandlar virkningens anseende och hur virkning 

används av konstnärer i dag. För att skapa mig en bild av virkningens historia har 

jag istället använt mig av utländsk litteratur. Detta har jag gjort med bakgrund av att 

Paludan i Hækling : historie og teknik (1986a) förklarat att beskrivningarna i de äldre 

virkböckerna och damtidningarna var likartade över hela Europa och har spridits 

och översatts från land till land. Detta har gjort att utvecklingen har varit parallell  

i Europa. Inte heller på andra språk finns det mycket skrivet om virkningens historia. 
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Efter att ha studerat databaser och sökt på Internet fann jag tre böcker som enbart 

eller i hög grad behandlar ämnet. Därför kommer jag att använda vissa exempel och 

slutsatser från andra länder för att styrka mina slutsatser om den svenska utveck-

lingen. Däremot har jag enbart utgått från svenska virkbeskrivningar och tidskrifter 

när jag tar upp terminologin. Då tar jag ingen hänsyn till om litteraturen är översatt 

från annat språk. Det är endast material tillgängligt för målgruppen som varit  

intressant. 

Vid bearbetandet av mitt material har ansatsen varit hermeneutiskt då jag har 

tolkat olika texter för att finna svar på mina frågor. Hermeneutik betyder enligt 

Patel och Davidson (2003) ungefärligt tolkningslära och är en vetenskaplig riktning 

där grundbetingelsen för den mänskliga naturen studeras, tolkas och försöker förstås. 

Forskaren arbetar inte i en rät linje utan relaterar helheten till delarna och pendlar 

mellan att studera helheten och delarna (a.a.). Att tolka menar Per-Johan Ödman  

i Tolkning, förståelse, vetande (2007) är att tyda tecken. 

Vi har alltid en förförståelse av det vi tolkar. En tolkning utförs vid en 

bestämd tid och på en bestämd plats av en människa som befinner sig 

mitt i historien. (a.a., s. 26)

Under tiden som jag studerat mitt material har jag sorterat ut de delar som jag 

har funnit relevanta för studien för att sedan strukturera dem. Efter det har jag tolkat 

dessa för att till sist dra mina egna slutsatser.

I mitt material har jag funnit många teorier kring virkningens ursprung. Jag har 

valt att behandla dem som det finns information kring.

Forskningsmaterial
Materialet består av skriftliga sekundärkällor inom virkningens historia. Dessa 

kompletteras av skriftliga primärkällor i form av virkböcker och mönstertidningar 

från åren 1819-1898. Med virkbok menar jag ett publicerat verk med beskrivningar 

och planscher. Några av de verk jag har studerat kan snarare klassificeras som häften, 

jag har valt att i detta arbete kalla dem virkböcker.

Mina primärkällor består av virkböcker och mönstertidningar från den period 

som står i fokus för den här undersökningen.

• Konst och nyhetsmagasin : för medborgare af alla klasser (1819-1820).

•  Nya mönster till spets-stickning m.m. samt spets-virkning : Med plancher af Charlotte 

L-R, Charlotte L-r [Leander] (1844). 
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•  Valda virkmönster till spetsar, manchetter o. s. v. jemte anglosaxiskt alfabet till ledning 

vid broderier, Lucie Herberg (1845). 

•  Ny wirkbok eller fullständig och praktisk anvisning att lära sig virka soffkuddar, bord-

täcken, vagg- och fortepiano-täcken, golfmattor, stolsdynor, konsolatörer, pallar, resväs-

kor, shawlar, rökmössor, tofflor, valérier, brickor, börser, strumpeband, portnyckelfodral, 

ridikyler, m. m. :  Med några och sextio utförliga uppgifter, jemte femtio graverade 

mönster, / af Jenny Lambert, förf. till ny stickbok, Jenny Lambert (1847). 

•  Den nya wirkboken, Wilhelmina Stålberg (1848). 

•  Den nyaste wirkboken innehållande de modernaste och mest användbara virkmönster, 

saml. och utg. af en fruntimmers-förening (1849-1855). 

• Damernas bok - handbok för fruntimmersarbeten (1879).

• Nordisk Mönster-tidning (1881-1898). 

Följande sekundärkällor har jag granskat till det kapitel som utreder virkningens 

historia.

• Hækling : historie og teknik, Lis Paludan (1986a). Paludan har utgett flera böcker 

om virkning och andra handarbetstekniker. Hon har även bidragit till Hemmets 

handarbetslexikon (1989-1992).

• A living mystery : The international Art & History of Crochet, Annie Louise Potter 

(1990). Potter, grundare av Annie’s attic Inc, har utgivit ett flertal böcker om virk-

ning och andra handarbetstekniker. 

• Donna Kooler’s encyclopedia of crochet, Donna Kooler (2003). Kooler, ägare och 

grundare av Kooler Design Studio, har utgett ett flertal böcker om olika handar-

betstekniker. 

Utöver denna litteratur som enbart behandlar ämnet har jag även studerat följande 

litteratur där virkningen inte står i fokus men behandlas.

• Ordbok över Umemålet, Pehr Stenberg (1804/1966). 

•  The Lady’s album of fancy work consisting of novel, elegant and useful designs in knit-

ting, netting, crochet, and embroidery, with clear and explicit directions for working the 

patterns (1849).

•  Den qvinliga Hemslöjden i Sverige : dess nuvarande ståndpunkt och vilkoren för dess  

höjande (1880). 

•   Lilli Zickermans bästa: Hemslöjdstankar från källan, Lilli Zickerman (1897/1999). 

• Skönhet för alla, Ellen Key (1913/1996).
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• Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922/1980). 

• Svensk virkning under 100 år, Gerda Björk (1944).

• Virkade flerfärgade silkespungar, Hemslöjden nr 6 1986, Lis Paludan (1986b). 

• Virkning ett tvisteämne, Hemslöjden nr 6 1986, Lis Paludan (1986c). 

• Virkning är det hemslöjd?, Hemslöjden nr 6 1986, Katarina Ågren (1986). 

• Hemmets handarbetslexikon, band 19 (1992). 

• Att datera textilier, Margareta Nockert & Göran Possnert (2002). 

• Börsar och plånböcker av siden, Eva Wiséhn (2006). 
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Virkningens_utveckling
Hur virkningen har uppstått finns i dagsläget inte något exakt svar på, däremot 

finns det ett antal olika teorier. Här kommer jag först att redogöra för metoder som 

kan tillämpas vid datering av textila material. Därefter redogör jag för dateringen av 

virkade textilier. Sedan redovisas teorier som förekommer kring virkningens ursprung. 

Slutligen redovisas hur tekniken har spridits i Europa. 

Datering
Tidsbestämning av textila material är vanskligt, även med kol-14 metoden, hävdar  

Margareta Nockert och Göran Possnert i Att datera textilier (2002). Till och med 

om materialet kan tidbestämmas så går det inte att verifiera att textilien har tillverkats 

i anslutning till materialets framställning (a.a.). 

Likväl är bevarade textilier en metod att söka en textil tekniks ursprung. Det finns 

bevarade textilfynd, baserade på knytning, ögling och flätning från Guitarrerogrottan 

i Peru som är cirka 10 000 år gamla (Nationalencyklopedin, 1995). Även de redskap 

som används för att tillverka textilier kan ge ledtrådar om dessa kan dateras. En annan 

metod som används är att studera texter och bilder.

Enligt de efterforskningar som Lis Paludan (1986a) gjort på museer i Norden 

och i övriga Europa kan virkade textilier dateras till slutet av 1700-talet. Detta sär-

skiljer virkningen från andra textila tekniker till exempel stickning där det finns 

fynd daterade till 1000-talet (Nationalencyklopedin, 1995). Paludan (1986a) redogör 

för att de första virkbeskrivningarna och de första daterade föremålen sammanfaller 

inom en tidsrymd av cirka 50 år. Av detta drar Paludan (1986a) slutsatsen att virk-

ningen är en ung teknik.

Annie Louise Potter (1990) är däremot övertygad om att virkning är betydligt 

äldre än 1700-talet som Paludan (1986a) hävdar. I A living mystery : The international 

Art & History of Crochet beskriver Potter (1990) hur textila material kan dateras och 

finner bristen av bevis angående virkning anmärkningsvärd. Trots bristen på bevis 

anser hon att tekniken har praktiserats över hela jordklotet sedan urminnes tider. 

Potter jämför virkning med några av de ögletekniker, såsom nålbindning, språngning 

och knytning, som det finns bevarade fynd av. 

Något som i viss mån omkullkastar Paludans (1986a) dateringsteori är en flerfärgs-

 virkad silkespung som 1998 köptes in av Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.  
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I Börsar och plånböcker av siden av Eva Wiséhn (2006) finns en bild av denna pung. 

Inuti pungen låg en papperslapp med texten: 

Elisabet Paulson gift med Derecteur Wolf wirkat denna 1693 tilika med 

det öfriga wirkade i skåpet. (Wiséhn, 2006, s 40). 

Det är en differens på cirka hundra år jämfört med den tidigare dateringen av Paludan 

(1986a). Mönstret på pungen skiljer sig inte nämnvärt från de som återfinns på 

pungar under 1800-talet. Enligt Myntkabinettett är åtminstone lappen autentisk.

Min tolkning är att då pungen är så pass tekniskt komplicerad kan det inte 

handla om ett nybörjararbete. Alltså bör tekniken redan ha funnits en tid. 

En slutsats av pungen hos Myntkabinetter bör vara att Paludan (1986a) inte har 

funnit allt tillgängligt material och att virkningens uppkomst nu kan dateras till 

mitten eller slutet av 1600-talet. 

Ursprung
I detta avsnitt redogör jag för några av de teorier som finns kring virkningens  

ursprung. I tur och ordning behandlas påtning, tambursöm, nunnearbeten. Slutligen 

tar jag upp några av de övriga teorier som finns.

Den första av teorierna om virkningens ursprung är att den ska ha uppstått ur 

tekniken påtning. Paludan (1986a) beskriver hur det i Norden, och på andra kalla 

platser i Europa, virkades varma plagg med smygmaskor av hemspunnet ullgarn. 

Det är även okänt hur länge påtning har använts. Enligt Paludan (1986a) omtalas 

tekniken i skrift första gången år 1812. I The history of Needlework Tools and Acces-

sories av Sylvia Groves (1966) citeras från Elisabeth Grants The memoirs of a high-

land lady. Där beskrivs hur mössor, underbyxor och storväst för vinterbruk tillverkas 

med hjälp av en hemmagjord krok tillverkad av en gammal sköldpaddsskalskam, 

maskorna kallades för Shepard’s knitting. I The Lady’s album of fancy work från 1849 

beskrivs virkningen som förhållandevis ny och särskiljs inte från påtning: 

/.../ we first hear of crochet as having been practised in the remote  

regions of Scotland by the simple herdsman during his lonely watch on 

the bleak hill-side /.../ (a. a., s iv). 

Författaren fortsätter med att påpeka hur mycket virkningskonsten har utvecklats 

sedan dess. Min tolkning är att bland de bättre bemedlade i Storbritannien var tek-

niken okänd före 1800-talets början.

I Sverige kan tekniken ha blivit känd över klassgränserna tidigare. Pehr Stenberg, 
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kyrkoherde i Umeå, skrev 1804 Ordbok över Umemålet (1804/1966). Där finns ordet 

påta med förklaringen: ” påta... ...2° at med en liten krok sticka mössor, wantar etc.” 

(a. a., s. 99). Det är sannolikt att denna lilla krok är densamma som används vid 

påtning.

Den andra teorin är även den en teknik som tros ha utvecklats till virkning. Det är 

tambursömmen. Vid tambursöm sys stygn, med hjälp av en krok på ett tyg som är 

uppspänt på en syram, som har stor likhet med luftmaskor (Nationalencyklopedin, 

1996). Att därifrån ta steget till att utesluta tyget är lätt att föreställa sig anser Paludan 

(1986a). Likheten mellan tamburnålen och virknålen ser hon som ett ytterligare 

bevis. I den tidigaste kända virkbeskrivningen som publicerades i den hollänska dam-

tidningen Penélopé, 1824, rekommenderas läsarinnan att använda sig av en tamburnål 

(Paludan, 1986a). 

Donna Kooler (2003) anser liksom Paludan (1986a) att påtning är det teknik 

som virkningen härstammar ifrån. Men i motsats till Paludan (1986a) menar Kooler 

i Donna Kooler’s encyclopedia of crochet (2003) att tambursöm inte kan vara ursprunget 

till virkning. Det är inte troligt att tamburnålen har använts till att virka med då 

vingen på handtaget ständigt är i vägen vid virkning. Dessutom hävdar hon att de 

trubbiga nålar Paludan (1986a) påstår vara virknålar i själva verket är tamburnålar 

som användes vid brodyr på tyll. 

Den tredje teorin handlar inte om en teknik utan istället vart den tidiga virk-

ningen kan ha tillämpats. I The Enyclopedia of Crafts (1980) och Fairchild’s Dictio-

nary of Textiles (2000) nämns att virkning har kallats nunnearbete då nunnor under 

1200- till 1500-talet ska ha virkat spetsar till kyrkliga textilier, som mässkjortor och 

altardukar. 

Några av de bästa virkade arbeten som ska ha utförs, omtalas komma från  

italienska och spanska kloster enligt Potter (1999). Dessa arbeten ska ha tillverkats 

i dyrbara material som ull och bomull. Paludan (1986a) avvisar helt denna teori.  

I Italien har en större undersökning av kyrkliga textilier, i kyrkor och kloster, visat 

att inga virkade alster äldre än från slutet av 1800-talet finns i samlingarna. Trots att 

många äldre knypplade och sydda spetsar finns kvar. En förklaring till att denna teori 

ska ha uppstått är likheten mellan vissa sydda spetsar och virkade spetsar. I artikeln 

Virkade flerfärgade silkespungar i Hemslöjden (1986b, nr 6) beskriver Paludan att 

viss spetssöm utförd i knapphålssöm är svår att skilja från de virkade spetsar där 

maskorna är virkade tätt i ett fint garn i bakre maskbågen.
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I förordet till Hækling : historie og teknik nämner Paludan (1986a) fler teorier som 

hon har hört nämnas angående virkningens historia. Den första är att tekniken ska 

ha uppstått på den arabiska halvön och därifrån kommit till Spanien. Den andra 

teorin är att i Sydamerika finns en liten stam som ska ha använt sig av virkade pryd-

nader i pubertetsritualer. Den tredje och sista hävdar att i Kina ska det tidigt ha 

funnits virkade tredimensionella dockor. Hon avfärdar inte dessa teorier men på 

grund av tids- och ekonomisk brist lämnar hon dessa öppna för vidare forskning av 

andra.

Hur_virkningen_når_ut_till_en_bredare_publik
Här kommer jag att redogöra för hur virkningen har nått ut till nya användare. Först  

redogör jag för industrialiseringens roll i virkningens framväxt. Sedan de tryck-

tekniska uppfinningar som möjliggör större och billigare upplagor av bilder i tryck. 

Vidare de virkade provsamlingar av virkmönster som ärvdes eller lånades ut. Sist 

hur soldater kan ha spridit tekniken.

Industrialiseringen av Europa och de första kända virkade produkterna och virk-

beskrivningarna sammanfaller i tid. Mellan åren 1738 och 1828 utvecklas maskiner 

som möjliggör tillverkning av stora mängder industrispunnet garn, både bomull och 

lin. Den stora tillgången på garn medför att priserna på tyg sjunker. Pengarna som 

kvinnor då sparar kan nu spenderas på flärdfulla garnarbeten. 

Detta anser Kooler (2003) vara anledningen till att virkning ska ha uppstått så 

pass sent i historien. Innan industrialiseringen spanns allt garn för hand vilket är en 

tidskrävande teknik. Kooler (2003) framhåller vidare att före industrialiseringen 

spelade det inte så stor roll att föremål tog lång tid att tillverka. Tid var ännu inte 

pengar. Men att använda mer material än nödvändigt var slösaktigt. I min uppfattning 

stödjer de virkade föremålen i museernas samlingar denna teori då det från denna 

tid finns alltmer daterat material.

Virkningens snabba spridning över Europa och kontinenten möjliggörs även av 

en ny teknik inom högtrycktekniken xylografi. Xylografi är ett träsnittstryck och den 

nya tekniken innebär att bilden skärs ut i ändträet på buxbom med samma verktyg 

som vid kopparstick (Nationalencyklopedin, 1996). Med hjälp av denna teknik kan 

bilder tryckas i större upplagor än tidigare utan att tryckformen går sönder av det 

höga trycket vilket medför att priset på tryckta bilder sjunker. Då kan alltfler böcker 

med bilder börja tryckas till ett pris som möjliggör utgivning till en större målgrupp.
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Den första kända tryckta virkbeskrivningen publicerades 1824 i den hollänska 

damtidning Penélopé. I tidningen finns en beskrivning på en pung som ska virkas  

i flerfärgsvirkning i silkes-, guld- och silvergarn (Paludan, 1986a). På den bild som 

finns i Paludans Hækling : historie og teknik (1986a) syns det att pungen är randig 

med en stjärna på botten. Varje rand har även den ett snedställt randmönster.  

Min tolkning är att det inte kan handla om en teknik som är helt ny då mönstret är 

såpass komplicerat. Även om texten också vänder sig till nybörjare med förslag på 

redskap.

I Tyskland blir handarbetsböcker en vanlig företeelse under början av 1800-talet 

och runt 1840 publicerades många virkböcker. Många av dessa böcker översätts till 

andra språk och sprids över gränserna till övriga Europa. Utifrån de studier Paludan 

(1986a) har utfört av virkböcker och handarbetstidningar har hon funnit att samma 

tryckta material sprids över gränserna och att alla virkar liknande produkter. Det visar 

sig även i museernas samlingar.

Enligt Gerda Björk i Svensk virkning under 100 år (1944) ska de första virk-

mönstren ha varit planscher med enbart bilder av mönstren utan arbetsbeskrivningar. 

Det svenska magasinet Konst och nyhetsmagasin från 1819 ska ha innehållit några 

sådana planscher under rubriken sy- och virkmönster. Vid en genomgång av detta 

magasin där jag studerade årgångarna 1819 och 1820 fann jag inga planscher med 

virkning i rubriken. Det finns planscher, men enbart med bilder på broderimönster. 

Den första kända virkbeskrivningen med text som publiceras i Sverige (Björk, 

1944; Paludan, 1986a) var häftet Nya mönster till spets-stickning m m samt spetsvirkning 

med plancher af Charlotte L-R (1844). Detta häfte är en av de böcker som översattes 

från tyska. I det 40-sidiga häftet behandlas både stickning och virkning. Stickning 

upptar största delen och där finns enbart beskrivningar av mönstren. Den del som 

handlar om virkning är de sista tio sidorna med tillhörande plansch. Där beskrivs 

både hur virkning ska utföras rent praktiskt, utöver de rena beskrivningarna av mönst-

ren. Vilket jag kommer att återkomma till i avsnittet om terminologi och teknik. 

Efter det utkommer i Sverige cirka en till två virkböcker per år, fram till 1855. 

De flesta av dessa förklarar ingående tekniken på ett sätt som jag tolkar som att de 

talar till en publik som kanske aldrig har provat att virka. Ett exempel på det är Ny 

wirkbok eller fullständig och praktisk anvisning att lära sig virka soffkuddar, bordtäcken, 

vagg- och fortepiano-täcken, golfmattor, stolsdynor, konsolatörer, pallar, resväskor, shaw-

lar, rökmössor, tofflor, valérier, brickor, börser, strumpeband, portnyckelfodral, ridikyler, m. 



20

m. :  Med några och sextio utförliga uppgifter, jemte femtio graverade mönster, / af Jenny 

Lambert, förf. till ny stickbok av Jenny Lambert från 1847. I inledningen skriver hon:

Virkning, ett sätt att sticka med en krokig nål, har under de sednare 

åren, med tillhjelp af smaken och modet, gjort sådana framsteg, att dessa 

slags arbeten fått företrädet framför alla andra fruntimmersarbeten.  

(Lambert, 1847, s. 3)

I förordet till Den nyaste wirkboken från 1849 som gavs ut av en fruntimmers-

förening kommenteras att dessa häften ger tillgång till de modernaste mönster till 

en sjättedel av priset på de utländska. Detta indikerar att det redan tidigare har varit 

möjligt att tillgå utländsk litteratur i ämnet. 

Efter detta dröjer det ända till 1923 innan det utkommer ytterligare litteratur 

som enbart behandlar virkning. Istället har nu virkningen förtjänat sin plats i hand-

arbetsböcker tillsammans med stickning, en av dessa är Damernas bok - handbok för 

fruntimmersarbeten (1879). Även i damtidningar som Nordisk mönster-tidning (1881-

1898) återfinns virkmönster i varje nummer bredvid sömnadsmönster och andra 

handarbetstekniker.

Ett annat sätt som virkmönster har spridits på är genom virkprover. Ett virkprov 

är virkade bitar av mönster som ägarinnan kan studera när ny produkter ska virkas. 

Som ett tryckt mönster fast utfört med tråd. Enligt Björk (1944) kunde dessa virk-

prover samlas på flera olika sätt. Ibland syddes de fast på papper eller vaxduk och 

samlades sedan ihop till häften eller album. De kunde även träs upp på en tråd eller 

helt enkelt läggas i en ask. Vissa virkade ihop sina prover i långa remsor. Enligt 

Paludan (1986a) gick dessa provsamlingar i arv från generation till generation, eller 

lånades ut till vänner för att kopieras. 

Kooler (2003) har en teori som förklarar hur virkningen och då i synnerhet 

påtning kan ha spridits från de ensliga platser där tekniken utfördes. Länken mellan 

denna lantliga teknik och Europas salonger är soldater, menar Kooler (2003). I början 

av 1800-talet färdades brittiska soldater genom Europa för att kriga mot Napoleons 

arméer. Dessa soldater var tvungna att själva tillhandahålla delar av sin utrustning 

och alla sina bekvämligheter. Då skulle en användbar teknik som påtning inte gå 

dessa soldater obemärkt förbi. Kooler (2003) anser att det även är troligt att de delat 

med sig av sin kunskap till den lantliga befolkningen där de slog läger. 
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Terminologi_och_teknik
Jag kommer i detta kapitel att analysera de termer och den teknik som har använts 

inom virkning med utgångspunkt i 1800-talets virkbeskrivningar och min tolkning 

av dessa.

Termer
I de första publikationerna beskrevs grundmaskorna med många olika namn och 

det var först mellan 1880 och 1930 som en standardiseringen av termerna skedde. 

Till skillnad från idag beskrevs till att börja med inte bara grundmaskorna också 

namn på grupper av maskor ihop. 

För illustrera den flora av termer som användes under den första tiden av tryckta 

virkböcker följer här en genomgång av de termer som användes i fem av de första 

virkböcker som utgavs i Sverige.

I den första virkbeskrivningen som utgavs i Sverige Nya mönster till spets-stickning 

m m samt spetsvirkning med plancher af Charlotte L-R (1844) förutsätts läsarinnan 

redan kunna tekniken stickning medan virkningen förklaras ingående. L-R (1844) 

använder sig av maskorna glesa kedjemaskor, täta kedjemaskor och i höjden gående 

dubbla kedjemaskor. Utifrån hennes beskrivning av hur maskorna ska utföras drar 

jag slutsatsen att de är desamma som luftmaskkedja, smygmaskor och stolpe med 

efterföljande luftmaska. 

Året efter utkommer Lucie Herbergs (1845) Valda virkmönster till spetsar,  

manchetter o. s. v. jemte anglosaxiskt alfabet till ledning vid broderier ut. Herberg (1845) 

ger inga instruktioner till hur virkning går till, utan förutsätter att den kunskapen 

finns och hänvisar till att grunderna beskrivs i Nya mönster till spets-stickning m m 

samt spetsvirkning med plancher af Charlotte L-R (1844). Trots det använder hon sig 

i sina beskrivningar inte av samma termer som L-R (1844). Istället för glesa kedje-

maskor använder Herberg (1845) sig av orden fria och fristående. De i höjden gående 

kedjemaskorna går här under benämningen staf. Min tolkning är att Herberg (1845) 

förutsätter att kunskap om tekniken redan har viss spridning.

I Jenny Lamberts (1847) Ny wirkbok eller fullständig och praktisk anvisning att 

lära sig virka soffkuddar, bordtäcken, vagg- och fortepiano-täcken, golfmattor, stolsdynor, 

konsolatörer, pallar, resväskor, shawlar, rökmössor, tofflor, valérier, brickor, börser, strumpe-

band, portnyckelfodral, ridikyler, m. m. :  Med några och sextio utförliga uppgifter, jemte 

femtio graverade mönster, / af Jenny Lambert, förf. till ny stickbok finns nya benäm-
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ningar. Trots den jämförelsevis ingående beskrivning är det vissa maskor som hon 

enbart nämner vid namn och inte ger en teknikförklaring till. Några av dessa är enkla 

maskan, släta maskan och långa maskan. Dessa använder hon för att beskriva hur 

andra maskor ska utföras utan en tydlig förklaring hur de ska utföras. Min tolkning 

är att dessa maskor är luftmaska, smyg- alternativt fast maska och stolpe. Lambert 

(1847) kallar den fasta maskan för en rät maska, men enbart om virknålen sticks ned 

i den bakre maskbågen på nästa maska. Om virknålen istället sticks ned under bägge 

maskbågarna kallas det istället för en dubbel maska. På samma sätt som L-R (1844) 

beskriver sedan Lambert (1847) grupper av grundmaskor ihop. Enkel öppen virkning 

som består av fem luftmaskor där den femte virkas om den tredje på föregående 

varv. Vanlig dubbel virkning som består av en stolpe och en luftmaska, öppen dubbel 

virkning som består av två stolpar och två luftmaskor, öppen tredubbel virkning som 

består av tre stolpar och tre luftmaskor. 

I den till volymen största virkboken från 1840-talet Den nya wirkboken av  

Wilhelmina Stålberg (1848) beskrivs termerna slät maska, öppen kedjemaska och 

maska i luften. Här tolkar jag att den släta maskan är en fast maska. Den öppna 

kedjemaskan är återigen en kombination av en stolpe och en luftmaska. I arbets-

beskrivningarna nämner hon även en lång maska som jag tolkar som en stolpe.

Det är först i Den nyaste wirkboken innehållande de modernaste och mest användbara 

virkmönster, saml. och utg. af en fruntimmers-förening (1849) som de termer vi använder 

idag dyker upp. Här beskrivs inte hur tekniken ska utföras och termerna luftmaska, 

maska/vanlig maska och stolpe användes. Det går inte att utläsa om den vanliga 

maskan är en smygmaska eller en fast maska, varken i texten eller med hjälp av  

bilderna. I dessa häften är det många beskrivningar som endast är i bildform, på så 

kallad filévirkning. Av detta drar jag slutsatsen att de förutsätter att deras läsekrets 

redan är väl bevandrad i tekniken.

Av dessa böckers texter tolkar jag att kunskap om tekniken virkning har funnits 

i Sverige en tid, men det går inte att säga hur länge. Däremot har denna kunskap 

inte varit allmängiltig. 
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Teknik
Gemensamt för dessa tidiga virkbeskrivningar är att texten inte alltid beskriver det 

som illustreras på bilderna. Lamberts (1847) beskrivning av enkel öppen virkning är 

ett exempel:

Enkel öppen virkning, (à jour) består af kedjor, hvardera af fem maskar, af 

hvilka hvar femte fastvirkas vid den motsvarande på förra hvarvet och 

således bildar hål. Detta slags virkning användes för det mesta till mönster. 

(Se härvid mönstret N:o 1). (Lambert, 1847, s 7, kursivering i original)

Om detta mönster virkas efter texten kommer alla bågar att staplas ovanpå varandra, 

studeras istället mönstret N:o 1 (Lambert, 1847, plansch 2, bilaga 1) syns det att 

den femte maskan ska virkas om den tredje i föregående varv. Bågarna förskjuts då 

så att det ovan nämnda hålen syns.

Till skillnad från idag anmodade de flesta författarinnorna sina läsarinnor att inte 

virka fram och tillbaka på raka stycken. Istället bör garnet tas av vid arbetets slut och 

återigen påbörjas vid föregående varvs början, då vinner arbetet i skönhet. (L-R, 

1844; Lambert, 1847; Stålberg, 1848)

Ytterligare en skillnad från idag är att alla maskor ska tagas i endast den bakre 

maskbågen för att mönstret ska bli vackrare. Endast om ett stadigare resultat önskas 

ska nålen skickas genom bägge maskbågarna. (L-R, 1844; Lambert, 1847; Stålberg, 

1848) 
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Virkningens_anseende
Slutligen kommer jag att belysa debatten kring virkning som uppstod under den 

senare delen av 1800-talet. De röster som var kritiska hade olika skäl till sitt mot-

stånd. De tre svenska kvinnor som jag först behandlar tillhörde sin tids kultur- och 

smakelit.

Den qvinliga Hemslöjden i Sverige (1880) behandlar den allmänna hemlöjds-

utställningen i Stockholm 1880. Författarinnan är inte namngiven men i Om kvinnlig 

hemslöjd (1898) utpekas Esselde som upphovsman. Esselde är pseudonym för Sofie 

Adelsparre, en av grundarna till Handarbetets Vänner (Nationalencyklopedin, 1996). 

I sina betraktelser av den allmänna hemslöjdsutställningen kommenterar Esselde 

(1880) stickningar och virkningar i genombrutet vitt. Dessa arbeten har förlorat sin 

ursprungliga karaktär och används för oriktiga ändamål, något hon ställer sig kritisk 

till. Hon anser att:

/.../ frånvaron af färg gifver dem detta utseende af kylig och fadd tråkighet, 

hvarmed de liksom smitta den boning der de ohejdat få utbreda sig/.../ 

(a. a., s. 41). 

All denna vithet får henne att tänka på liktäcken. I endast två fall kan virkningen 

anses vara vacker. Den första är när en fin tråd används i antingen lämpliga mönster 

eller över tjocka länkar av bomullsgarn, i avbildning av forntida sydda spetsar Den 

andra är när virkningen är utförd tät i upphöjda mönster och i två färger till täcken.

Ellen Key ansåg inte skönhet vara en lyxvara utan en rättighet. I Skönhet för alla 

(1913/1996) ger hon råd hur skönhet i hemmet kan uppnås. Där förklarar hon att 

för att ett föremål ska kunna vara skönt behöver det även vara ändamålsenligt.  

Virkade och stickade spetsar ansåg hon sällan kunna anses vara vackra. Särskilt  

avskyvärt var att de vita virkade och stickade överdragen, bordsdukarna och antima-

kassarna som fick rummen att se ut som torkvindar. Virkade antimakassar, som 

skyddade soffor och fåtöljer från herrarnas hårolja, var dubbelt avskyvärda då de 

fastnade i allting.

Även Lilli Zickerman, en av initiativtagarna till Svensk hemslöjd senare Hem-

slöjden, protesterar mot virkningens framfart och popularitet. I Zickermans fall 

handlar hennes misstycke främst om degenereringen av allmogens slöjd. Hon  

beskriver i Reseberättelse: Rapport från en studieresa till deltagare i 1897 års utställning 

i Stockholm (1897/1999) virkning som ett lyxarbete till skillnad från den gamla hus-
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slöjdens spånad, vävning, stickning och lappning. Hon förfasar sig över att i alla 

stugor virkar nu kvinnorna och männen läser tidningen istället för att utföra något 

som kräver kroppslig och andlig kraft och energi. Virkningen är ett lättjefullt arbete, 

vilket bevisas av att det kan utföras halvliggande. Hon beklagar att husslöjdens folk-

uppfostran går förlorad och att ungdomen har blivit förslappad. (a.a.)

Även i Danmark pågick vid samma tid en debatt huruvida allmogen borde  

använda sin tid till att spinna, väva och lappa istället för att virka. Paludan (1986a) 

beskriver en insändaredebatt i Dansk Husflitstiderne mellan en högreståndsdam och 

en textillärarinna. Högreståndsdamen förfasar sig över det glitter och pynt som 

tillverkas ute i stugorna istället för äkta kvinnlig slöjd så som spinning, stickning, 

vävning, stoppning, linnesömnad och lappning. En anledning anser hon vara att 

tjänstefolket tjänar för mycket pengar numera så de har råd att slösa sin lön på annat 

än hemgjorda kläder. Det är även förfärligt att pigorna anser sig ha rätt att även de 

brodera och virka liksom deras matmor. Textillärarinnan anser däremot att efter  

16 timmars arbete så bör var och en själv få välja vad man vill göra om man får en 

halvtimme över. Dessutom tror hon inte att någon större personlig utveckling sker 

om kvinnorna endast vävde, spann eller sömmade. 

I Preussen förbjöds under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal virkningen i skol-

slöjden. Den räknades som ett onyttigt handarbete. Men de många virkade prov-

lappar från preussiska skolorna, från denna tid, tyder på att flera lärarinnor har  

ignorerat dessa regler. Paludan citerar en av dem, Rosalie Schallenfeld, i artikeln 

Virkning ett tvisteämne i Hemslöjden (1986c)

Ett arbete som lär oss att med sammanflätning av det billigaste garn på 

förhållandevis kort tid och utan andra omkostnader åstadkomma nöd-

vändighetsartiklar för alla, kan inte räknas som lyxarbete. (Hemslöjden, 

1986, nr 6, s 14). 

Min tolkning av detta är att den rådande kultureliten och överklassen oroas av 

de nya tendenser där allmogen och proletariatet vänder de gamla teknikerna ryggen 

när tekniken går framåt. 
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Sammanfattade_tolkning_av_resultatet
Med de uppgifter som vi har idag har virkade textilier kunnat dateras först vid 

1700-talets slut. Nu finns en pung på Kungliga Myntkabinettet som omkullkastar 

tidigare teorier. I den börsen ligger en lapp som daterar den till 1693. Av detta skäl 

drar jag slutsatsen att virkningen som teknik fanns under 1600-talet. Dess ursprung 

är dock oklart.

Det finns ett flertal teorier hur och vart virkningen ska ha uppstått. I detta  

arbete behandlar jag tre teorier. Påtning är den första, en teknik som ska ha använts 

i ensliga och kyliga delar i Europa. Tekniken är den samma som vid smygmaskvirk-

ning men verktyget och handfattningen är annorlunda. Tambursöm är den andra 

tekniken. Vid tambursöm sys kedjestygn på ett uppspänt tyg med hjälp av en tam-

burnål, som har en liten krok längst ut. Om tyget avlägsnas bildas en luftmaskkedja. 

Den tredje teorin har att göra med vart virkningen ska ha utförts. Enligt sägnen ska 

några av de bästa virkade arbetena ha utförs i italienska och spanska kloster under 

1200–1600-talet.

Industrialiseringen i Europa och de första kända virkade produkterna och virk-

beskrivningarna sammanfaller i tid. Två troliga kopplingar är tillgången på industri-

spunnet garn och nya trycktekniker som möjliggör ökade upplagar av tryckta bilder.  

Detta medför billigare garn och tyg samt billigare litteratur med bilder. Den första 

virkbeskrivningen med text utges i Sverige år 1844. 

Efter detta beskrivs den terminologi och teknik som de fem första virkböckerna 

innehåller. Samtliga av dessa författarinnor använder sig av olika termer på grund-

maskorna. Tre av böckerna beskriver hur tekniken ska utföras och två förutsätter att 

tekniken redan finns hos läsarinnan. Min tolkning är att kunskap om tekniken har 

funnits en tid men inte var allmänt känd.

Slutligen behandlas den debatt som uppstod vid 1800-talets slut där kultureliten 

tar avstånd från virkning. En andledning är att de vita arbetena får hemmen att se 

ut som torkvindar och liktäcken. En annan är den förslappade inverkan som virk-

ningen har, vilket medför en degenereringen av allmogens slöjd. I detta tolkar jag en 

oro från den rådande kultureliten och överklassen över den nya tidens trender.



27

Diskussion

Metod
I arbetet har jag använt mig av tillgängligt material och där funnit tre verk som ger 

en utförlig bild av virkningens historia. Med tillgängligt material menar jag litteratur 

som går att finna i olika databaser. Jag har personligen inte besökt de lärosäten där 

textilhistorisk forskning bedrivs för att spåra material. Vilket jag varken har haft 

ekonomisk eller tidsmässig möjlighet till. Till ett arbete av den här storleken anser 

jag att det inte heller är nödvändigt. Utöver de tre verken om virkningens historia 

finns det i några virkböcker en kort introduktion till ämnet, men de tar nästan ute-

slutande sin information från Paludan (1986a). I alla verk finns ledtrådar som leder 

vidare till ett större källmaterial. I litteratur om spetstillverkning, knyppling, stickning 

och andra handarbetsböcker finns virkningen med som små bisatser eller noter. 

Därför är det svårt att utan en grundlig genomgång av all handarbetslitteratur få en 

komplett bild. Vilket inte heller står i relation till detta arbetes omfattning. 

När det gäller tidigare forskning har jag i Sverige endast funnit ett mindre arbete. 

Min fråga blir då om det inte finns mer eller om jag har misslyckats med min sökning? 

Är forskning som knappt går att finna forskningsbart? Om jag inte själv ser till att 

mitt arbete finns tillgängligt kan jag då påstå att jag ingår i en forskningstradition? 

Enligt min åsikt är det forskningsbart men forskaren kan inte förutsätta att mate-

rialet kommer att användas i relaterad forskning. Jag har själv ansvar för att mitt 

material är tillgängligt för andra.

I mitt syfte uppger jag att jag ske ge en bild av virkningens utveckling i Sverige 

och sedan har jag använt mig av ett nästan helt utländskt källmaterial. Är detta rätt 

sätt att finna svar? Går det att utläsa den svenska historien i utländsk litteratur?  

Ja, det tycker jag. Alla mina källor beskriver en likartad utveckling i de europeiska 

länderna även om de är oense i andra frågor. Dessutom stödjer de tidigaste virk-

beskrivningarna på svenska deras teorier.

Har då detta arbete haft rätt metod? Hur skulle mitt resultat ha blivit om jag 

istället använt mig av andra kvalitativa eller kvantitativa metoder? Då tidigare forsk-

ning saknas kändes det angeläget att först inringa det aktuella kunskapsläget och 

vilka teorier som finns inom ämnet innan annan forskning bedrevs. Tack vare att jag 

genomföre en litteraturstudie finns nu en bild av området som inte hade framkommit 

vid till exempel intervjuer eller en kvantitativ undersökning av bevarade föremål. 

Två metoder som jag tidigt övervägde att utföra.
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Den hermeneutiska ansatsen som detta arbete har haft baseras på min tolkning 

av texten. Rent språkligt kan detta vara vanskligt då flera av mina sekundärkällor är 

skrivna på engelska och danska, där danskan utgör det största risken för språkför-

bistring. Har jag i verkligen förstått det författarinnan skriver så att min tolkning 

blir språkligt korrekt? Då jag har läst texterna som jag behandlar upprepade gånger 

anser jag risken för misstolkningar har minimerats. Ändå blir tolkningen av materialet 

högst personlig. Det är jag som har valt ut de delar som jag anser vara relevanta 

utifrån de förkunskap som jag besitter. 

Material
Den av mina sekundärkällor som jag sätter störst tillit till är Paludan. Även om hennes 

teorier till viss del motbevisas tror jag mer det beror på att nya fakta har kommit 

fram efter utgivningen av Hækling : historie og teknik (1986a). Min tillit kan även 

bero på att jag har hört goda saker om henne från andra akademiker, en omständighet 

som färgar min syn på hennes arbete. Hennes undersökning av museers samlingar 

och publicerat material är en god grund att utgå ifrån i framtida forskning. 

I Potters A living mystery : The international Art & History of Crochet (1990) får 

vi följa Potter på en resa för att finna virkningens ursprung. Jag blir dock misstänksam 

till de fakta hon presenterar. Kontinuerligt ignoreras bristen på bevis och den egna 

ståndpunkten hävdas. En ståndpunkt som ofta baseras på hörsägen. Då hennes verk 

är utgivet fyra år efter Paludans (1986a) finner jag det besynnerligt att Hækling : 

historie og teknik inte finns med på referenslistan. 

Donna Koolers Donna Kooler’s encyclopedia of crochet (2003) är ett uppslagsverk 

som tar upp alla aspekter av virkning. Största delen behandlar olika tekniska aspekter 

som hur olika ytor kan bildas och virkbeskrivningar. Men några sidor i början  

beskriver hon virkningens begynnelse. Bland hennes referenser finns både Paludan 

och Potter. Jag uppskattar hennes sätt att ta till sig de fakta som finns och att i de 

fall det finns tveksamheter söker hon reda på nya fakta.

Resultat
I hela det här arbetet har det mest spännande varit den virkade börsen på Kungliga 

Myntkabinettett. Om dateringen 1693 stämmer så är börsen cirka 100 år yngre än 

allt annat tidigare känt virkat material. Om pungen är autentisk bör den historiska 

dateringen av virkning som teknik revideras, så tillvida den inte är en förfalskning. 
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Om då dateringen på börsen stämmer anser jag att det är underligt att inga andra 

börsar kan dateras under det följande århundradet. Mot bakgrund av detta nya fynd 

tror jag att det är troligt att fler objekt kommer att upptäckas i framtiden som återigen 

kommer att flytta dateringen bakåt i tiden. 

Min uppfattning, som baseras på min erfarenhet, är att virkning inte har utveck-

lats ur endast en teknik. Snarare i en kombination av påtning och tambursöm.  

Samtidigt är det en paradox att se påtning som virkningens ursprung. Påtning är en 

av de enklaste formerna av virkning. Alltså är det snarare påtningens ursprung som 

ska undersökas. Främst hur tekniken kan finnas på flera ensliga områden i olika 

delar av Europa och inte i de mer välbärgade områden.

Jag menar att påtning är ett troligt ursprungsalternativ. När påtning blir känd av 

en vidare krets, som har tid och finansiell frihet, kan den ha utvecklas under en  

relativt kort tidsperiod till den virkning vi använder idag. Det är osannolikt anser jag 

att tekniken har uppstått endast ur tambursömmen då den endast bildar luftmaskor. 

Påtning och tambursöm tillsammans är mer logiskt. Utan påtning som förebild är 

det ett stort steg att framställa nya maskor i tambursöm bara för att tyget har ute-

slutits. 

När det gäller teorin att virkningen ska ha utförts av nunnor så tidigt som  

1200-talet anser jag att Paludans (1986a) efterforskningar och slutsatser sannolika. 

Om nunnor hade producerat dessa kyrkliga textilier så borde det finnas bevis i form 

av bevarade föremål eller skriftliga källor, till exempel inventarieförteckningar. Jag 

delar därför Paludans (1986a) uppfattning att det inte är troligt att virkning användes 

under 1600-talet till att tillverka kyrkliga textilier då inga föremål finns bevarade. 

Jag delar Koolers (2003) uppfattning att virkningens framväxt är länkad med indu-

strialiseringen. Det är uppenbart att en större och billigare tillgång på garn främjar 

en materialkrävande teknik som virkning. Den allt större tillgången på daterat  

material från denna tid stödjer detta.

Det är förvånande att den första virkbeskrivning som utkommer i tryck är en 

förhållandevis tekniskt komplicerad produkt. På den bild som finns i Paludans 

Hækling : historie og teknik (1986a) syns det att pungen är randig med en stjärna på 

botten. Varje rand har även den ett snedställt randmönster. Jag drar slutsatsen att 

detta inte kan handla om en teknik som är helt ny. Även om texten vänder sig till 

nybörjare med förslag på redskap.

De svenska virkböckerna visar å andra sidan på möjligheten av en okunnig  
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målgrupp. Det tyder på att virkningen tidigare endast varit känd hos ett fåtal eller 

nyligen introducerats i landet.

Kan våra dagars motvilja till virkning vara en kvarleva från slutet av 1800-talet 

då kvinnor som Zickerman och Key argumenterade mot virkningens vara? När kultur-

eliten inte accepterar en teknik kan dess status inte bli hög. Kanske är det även så 

att under 1980- och 1990-talen såg vi till största del bara de spetsvirkade dukarna. 

Mot den flora av roliga virkningsböcker, som har kommit ut de senaste åren, med 

vackra muddar, hattar vantar och sjalar känns den attityden förlegad. 

Det är intressant att kultureliten med en sån enad front gick till angrepp mot 

virkningen, särskilt gällande allmogens användning av tekniken. Jag tolkar det till 

att oron inte enbart gäller teknik och mönster utan även de sociala barriärerna och 

omvärlden som förändras.

Fortsatt_forskning
Detta arbete har varit spännande och om jag hade tillfälle att studera vidare finns 

det några olika aspekter som jag gärna hade velat studera närmare. 

Ett av dessa skulle vara att studera virkade produkter och deras mönster utifrån 

ett stilhistorisk perspektiv. Det skulle även vara intressant att jämföra virkmönster 

från olika decennier och se hur de förändras. Detaljer som då kan studeras är bland 

annat vilka mönsterformer som har använts och vilka produkter som har virkats.

En större inventering av de samlingar om finns hos museer och andra institutioner 

vore även önskvärt för att samla ytterligare material. 

Det vore även intressant att studera de teorier som hävdar att virkningens  

ursprung kan finnas utanför Europa
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