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”

När vi skapar med våra händer och drömmer från
våra hjärtan uppnås verklig magi.
– Betsy Greer, sociolog som grundat begreppet Craftivism

WE KNIT FOR PEACE
Är det möjligt att sticka fred?
Kan själva strävan efter att skapa förändring faktiskt åstadkomma något?
Utifrån dessa frågor utformades föreställningen Knitting Peace av Cirkus Cirkör. En poetisk
nycirkusupplevelse med hisnande artisteri i en värld av trådar och nystan. I år när Sveriges textila
huvudstad firar 400 år manifesteras kraften i det textila hantverket genom denna utställning som
utgår från Knitting Peace fredsbudskap. I 6 skyltfönster i centrala Borås presenterar Textilmuseet och
Borås City över 100 stickade verk som skickats in från både Sverige och andra länder efter ett upprop
till allmänheten. Tack till alla er som bidragit!
I samarbete med Borås Stadsteater sätter Cirkus Cirkör upp Knitting Peace nästa år, som en hyllning
till handarbetet och textilstaden Borås.
Att pennan är mäktigare än svärdet är ett känt talesätt, men kanske kan ett par stickor vara lika
kraftfulla? Runtom i världen engagerar sig människor för att skapa en bättre värld med hantverk
som metod. Det kan handla om fred, icke-våld, jämställdhet, inkludering eller anti-konsumism.
Detta fredliga sätt att protestera och uttrycka sina åsikter genom hantverk är en gräsrotsrörelse som
fått namnet craftivism. Till den här utställningen ställde vi tre frågor till de som skickade in bidrag:
Varför stickar du; Vad strävar du efter och Går det att sticka fred? Svaren kan du ta del av i den här
digitala katalogen, där du också kan läsa mer om craftivism.
Under sin resa runt om i världen har Knitting Peace engagerat och mött fredsstickare som delat
med sig av sina verk och tankar kring att sticka fred. Mängden stickningar som kommit in har varit
överväldigande och det är tydligt att kombinationen cirkus, strävan och stickning har växt till en
rörelse som spänner över flera kontinenter. Via föreställningen och utställningen flätas craftivism
från New York, Rosario och Girona ihop med platser som Alby, Säffle och nu Borås.
Vi hoppas att utställningen inspirerar till att tro på och engagera sig för en bättre värld
tillsammans med andra. Eller kanske du helt enkelt blir sugen på att sticka? Här på Textilmuseets
hemsida och i sociala medier hittar du stickbeskrivningar, tips och aktiviteter från oss och våra
samverkanspartners.

We Knit for Peace är ett samarbete mellan Textilmuseet, Cirkus Cirkör, Borås City
Borås Stadsteater och Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götalandsregionen.
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Craftivism – Att sticka förändring
För ett antal år sedan protesterade den danska konstnären Marianne Jørgensen mot
Danmarks medverkan i Irakkriget genom att låta klä in en stridsvagn i ett rosa garnhölje.
Höljet var sammansatt av mer än fyra tusen handstickade rutor, gjorda av människor runtom i
Europa och USA. Genom mjukt och värmande garn och genom att låta maska långsamt fogas
till maska, både gjorde och manifesterade tusentals människor motstånd.
Stridsvagnsaktionen är så klart bara ett isolerat exempel. Men faktum är att idag används
stickning – precis som andra handarbeten och hantverk – allt oftare i sammanhang som inte
främst har till syfte att pryda världen utan också att förändra den. Det finns till och med en
spretig global rörelse: Craftivismen. Ordet är sammansatt av craft och activism (ungefär slöjd/
hantverk och aktivism) och under det paraplyet ryms en uppsjö av skiftande ambitioner.
Ta till exempel de stickare som uppmuntrar folk att bryta mot stelbenta handarbetsnormer
– och sticka queert – för att belysa hbtq-frågor. Eller alla de som vill motverka konsumism
eller massproduktion och förordar en gör det själv-attityd, för att vi i förlängningen ska
handskas mindre slösaktigt med naturens resurser. ”The revolution is being handmade”,
konstaterar en spridd slogan, som kanske inte minst tilltalar dem som ägnar sig åt
”shopdropping” – motsatsen till snatteri – och istället för att stjäla smyger in egentillverkade
grejer på butikshyllor, för att stämma till eftertanke eller för att strö förvirring och grus i
marknadsmaskineriet. Eller tänk på de nedladdningsbara stick- och virkbeskrivningar som
finns på nätet, för att man själv ska kunna virka sig väskor av namngivna exklusiva märken,
och därmed både slippa stödja storföretag som exploaterar fattig arbetskraft och samtidigt
erövra något hett eftertraktat. Eller ta de delar av kvinnorörelsen som uttrycker sig genom
maskor. Dit hör de aktivister i Washington som stickade och virkade livmödrar för att
manifestera sin kamp för kvinnors rätt till sina egna kroppar. Eller – så klart! – det långa arvet
av välgörenhetsstickning, sticka och skicka-rörelsen, där värmande paket går till krigshärjade
länder och fattiga människor – även om just den rörelsen vanligtvis inte brukar räknas till
craftivismen. Exemplen kan göras många, många fler.
Mål och drivkrafter varierar. Det gemensamma är att just valet av garn som en väg till
förändring. Men frågar man varför just det här specifika materialet lockar så, skiftar svaren. En
del väljer garn för att de helt enkelt känner sig hemma med trådar mellan fingrarna och gillar
att sticka. Till dem hör vissa av de graffitistickare som tråcklar fast garngraffiti på lyktstolpar
och broräcken. ”Det är kul och vi vill glädja andra”, är en förklaring som återkommer. Andra
som gör garntags ser istället garnet i sig som en bärare av budskap. Till dem hör exempelvis de
aktivister som vill mjuka upp stadsmiljön eller som vill rikta ett aktningsfullt ljus mot alltför
lågt värderade och ofta kvinnligt kodade erfarenheter. Ibland vill de också stärka upplevelsen
av närvarande och aktiva människor i de offentliga rum som i övrigt till stor del präglas av
marknadskrafter.
Eller allt på samma gång.
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Danska Marianne Jørgensen, som den här texten börjar med, beskrev också färgen på garnets
som avgörande när hon lät sticka in sin stridsvagn. Trådarna var knallrosa.”Avväpnande”, sa
Jørgensen och satte samtidigt ord på stickningens kvaliteter i sammanhanget: ”Till skillnad
från krig, signalerar stickning hemmiljö, omsorg, närhet och tid för eftertanke.”
Just långsamhet och eftertanke kan ibland upplevas som bristvaror i dagens samhälle. Men
genom att i sakta mak foga maska till maska, avsätter stickare tid till att fundera. Och de gör
det med något så enkelt som en tråd och ett par pinnar – motsatsen till högteknologi. Mer
basic blir det knappast.
Även samtal är basic – och en klassisk metod för att nå fram till förändring, tänk på hur
diplomater arbetar. Men bra samtal förutsätter icke-hotfulla miljöer. Just det har den
amerikanska konstnären Lisa Anne Auerbach, som ofta jobbat med garn och stickning, ibland
tagit fasta på. De bruna vantar av ullgarn som hon gjorde för ett antal år sedan, har blivit
världskända. De är klassiska till formen. Men i stället för rutor, ränder och stjärnor, lät hon när
det begav sig pryda dem med siffror som illustrerade antalet amerikaner dödade i Irakkriget.
Auerbach stickade vantarna på bussen medan kriget pågick, så siffrorna varierar vantarna
emellan eftersom fler hann dödas under arbetets gång. Och just eftersom hon stickade,
menar hon, hamnade hon ofta i samspråk med andra passagerare. Tekniken är avväpnande.
Auerbach utnyttjade – precis som så många andra stickningsaktivister – att stickning lätt
uppfattas som vardaglig och harmlös. Och med ens uppstod diskussioner om krig – och fred.
Ja, just så kan stickningen användas. Som ett sätt att, maska för maska, förändra världen. Eller
som Auerbach själv formulerat det:
”Konsumera mindre. Skapa mer. Stickning är politik. Börja omedelbart.”

Malin Vessby

Chefredaktör tidskriften Hemslöjd
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Fredsduvor till Sveriges Riksdag
av gruppen Sticka för Fred i Broby
Sticka för Fred är ett exempel på en aktivistgrupp
som strävar efter att förändra världen till det
bättre med hjälp av stickning. De startade som
en “vanlig stickgrupp”, men en Knitting Peaceföreställning i Köpenhamn 2014 motiverade dem
till att börja agera med olika aktiviteter i samhället.
De har engagerat sig i ett flyktingboende, deltagit
i utställningar, ordnat studiecirklar, föreläsningar
och gerillaslöjd i samarbete med ABF och Östra
Göinge kommun. Men framför allt stickar de vita
duvor inspirerade av några duvor som skickats in
till uppropet i Köpenhamn. Duvorna skickas till
människor med stort inflytande runtom i världen
med ett litet budskap om fred och samförstånd.
Hittills har fler än 500 fredsduvor skickats iväg
till t.ex. partiledare, ambassader och USAs f.d.
president Donald Trump. Och här sitter några av de
349 duvor som efter utställningen ska flyga iväg till
Sveriges Riksdag!
Genom sina aktiviteter har Sticka för Fred kommit i
kontakt med många andra engagerade människor i
hela världen. Facebook-vänner i Burma, Afghanistan
och Filippinerna har fått fredsduvor skickade till sig
och tackbrev kommer från de mest oväntade håll.
En grupp som blivit särskilt viktig är den spanska
organisationen Harituz och deras projekt Madejas
contra la violencia sexista (“Nystan mot sexuellt
våld”). Deras stickade halsduk med broderade
budskap reser från stad till stad och växer ständigt.
I samarbete med Sticka för Fred ställs delar av
halsduken våren 2021 ut på Trelleborgs museum.
Vill du sticka en fredsduva? På Textilmuseets
hemsida, textilmuseet.se, hittar du en
stickbeskrivning från Sticka för Fred!
https://stickaforfred.wordpress.com
#stickaforfred
#gentleprotesters
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”

Fred börjar med dig och mig,
kärlek mellan människor.
– Sticka för Fred, nr 107

Stickat Tält

”Ett lapptäcke, cirkus, en fristad.
Jag har sytt ihop stickningar som människor skickat till oss genom åren och från
de små bitarna växte någonting större fram. Olika åldrar, nationaliteter, hudfärger,
stickningserfarenheter… Här är alla tillsammans, och strävar mot ett gemensamt mål.
Jag stickar för att det får mig att stanna upp och andas. Händernas rörelser och maskorna
som löper genom stickorna för mig till ett meditativt tillstånd där det inte finns något
utrymme för dåliga tankar. Och det är grunden för att bygga fred; det egna sinnet.

Aino Ihanainen,

cirkusartist och stickkonstnär i
föreställningen Knitting Peace

7

Knitting Peace turné över världen
2012

Idén till Knitting Peace föds. I sin undersökning inför
föreställningen stöter Tilde Björfors på många initiativ världen
över där människor träffas och stickar för att skapa eller bibehålla
fred.
”Att sticka fred. Det måste vara ett av de mest omöjliga
strävanden som går att sträva efter.”
Detta år sätts även Kammarspelet Knitted Piece sätts upp på
Ulriksdals Slottsteater som en förproduktion till Knitting Peace
och Cirkus Cirkör uppträder med ett skräddarsytt Knitting Peaceinspirerat framträdande under Nobelfesten.

2013

Världspremiär för Knitting Peace i Marseille, Frankrike, efter en
månads residens hos de franska nycirkuspionjärerna Archaos på
CREAC.
Cirkus Cirkör gick ut med en uppmaning att sticka något vitt och
skicka in till dem, samt besvara frågorna: Varför stickar du, går det
att sticka fred och vad strävar du efter? De möttes av en enorm
entusiasm och kreativitet från enskilda stickare, konstnärer och stickgrupper. Stickningar vällde in från hela
världen, lokala stickupprop initierades på platser där Knitting Peace spelades och stickningarna började
visas som foajé-utställningar i samband med föreställningarna.
Föreställning och stickupprop turnerar i Sverige, Finland, Norge, Frankrike och Tjeckien.
Knitting Peace-inspirerade och skräddarsydda framträdanden framförs bland annat på Svenska Institutet i
Paris och vid invigningen av Textilhögskolan i de nya lokalerna i Textile Fashion Center, Borås.

2014

Turnén fortsätter och besöker Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien, Tyskland och Nederländerna.
I samband med föreställningen på Östre Gasverk Teater i Köpenhamn gjordes ett lokalt stickupprop som
fick ett stort gensvar. Hela Östre Gasverk fylldes av stickningar, bl.a. ett helt stickat kafferep på initiativ
av konstnären Nina Bauer. Här såg också Gerd Persson från Broby den stickade duva som inspirerade till
aktivistgruppen Sticka för Fred.

2015

Intresset för Knitting Peace bara växer och under året besöks fyra kontinenter! Vi gästar
Europa: (Sverige, Finland och Frankrike), Sydamerika (Argentina, Uruguay och Chile) samt Nordamerika
(USA).
Knitting Peace officiella turné avslutas efter att ha mött en publik på drygt 150 000 personer i 13 länder.
Engagemanget kring fredsstickning var stort in i det sista och hela entrén till The Merriam Theater på The
Kimmel Center for the Performing Arts i Philadelphia hade stickats in.
Vid sidan av turnén har det blivit flertal skräddarsydda framträdanden bland annat på Summer Benefit
Auction, insamlingsgalan för The Watermill Center i New York, Varberg Calling for Peace, och Nordens största
stick-event: Fanø Strikkefestival i Danmark.
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2016

Utställningen Knitting Peace visades på Armémuseum i Stockholm 1 dec. 2015 till 30 nov. 2016 och besöktes av
över 100 000 personer. Här presenterades hundratals alster som stickentusiaster världen över skickat in under
föreställningens turné och en mängd aktiviteter kopplade till fredsaktivism arrangerades. Mötet mellan cirkus,
stickning och krigshistoria formades till en fredsmanifestation i en världspolitiskt orolig tid.
Förställningen turnérar inte men lever vidare i skräddarsytt framträdande som t.ex vid utdelningen av
Polhemspriset, Stockholm och i Autostadt, Volkswagens upplevelsecenter i Wolfsburg, Tyskland.

2017

Ett urval stickade verk från Cirkus Cirkörs stickupprop visades i samband med Totalförsvar Öland. Initiativet
kom från några av Stora Rörs invånare som ville förmedla ett fredligt budskap under försvarsdagarna.
Cirkus Cirkör uppträder med flera skräddarsydda framträdande utifrån Knitting Peace tematik, bland annat på
Svenska Handelskammaren i Hong Kong.

2019

Skräddarsytt framträdande under Sverigedagen i St. Petersburg, Ryssland i samarbete med den lokala
cirkusgruppen Upzala Sirc.

2020

Tillsammans med Textilmuseet startas ett stort stickupprop. We Knit For Peace inför den kommande
utställningen på Textilmuseet.
Under 2020 börjar arbetet med att åter sätta upp föreställningen Knitting Peace med målet att spela i Borås
under 2021.

2021

Utställningen We Knit For Peace har premiär och visas i 6 skyltfönster runt om i Borås Centrum.
Coronapandemin medför att föreställningen skjuts upp till året efter.

2022 -

Nypremiär för Knitting Peace! I samarbete med Borås Stadsteater sätter Cirkus Cirkör upp Knitting Peace på
teaterns stora scen, som en hyllning till handarbetet och textilstaden Borås.
Föreställningen och stickuppropet fortsätter turnera runt om i världen.

Scanna QR-koden för att se
trailern till föreställningen
Knitting Peace:
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1.

Emilia Esping

Varför stickar du?
För att stilla händerna och själen. Och för att det
är lite som att skulptera med tråd.

Vad strävar du efter?
Ett gott liv. För mig och för så många som
möjligt.

Kan man sticka för fred?
Att skapa kan ju vara väldigt läkande och jag tror
definitivt att en helare värld är en fredligare värld.
För mig är hantverk och stickning även rogivande,
nästan meditativt, och har lärt mig tålamod
och en respekt för både objektet jag stickat och
materialet jag stickat med. Tålamod och respekt
tror jag också är nödvändiga förutsättningar för
fred.

”

Jag stickar för glädjen i görandet.
För den lugna koncentrationen.
För den vackra vardagsvaran.
– Nina, nr 67
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2. Cecilia Björsell
Jag stickar träd och sten
mossa och bark
i min varp.
Jag stickar ett skydd
åt vår jord
vårt sargade klot.
Jag vill sticka frid
varv efter varv
maska i maska
som hand i hand.
Jag stickar drömmar
och överflöd
en bön om fred
en mjuk vit tråd!
Jag vill sticka nåd.

Att ägna oss åt meditativa
handlingar som ger oss ro att tänka
och reflektera - som stickning - tror
jag skapar en känsla av FRID och
LUGN och det är en bra grund för
kärleksfulla relationer och FRED.
Fred är något som startar med
tanken. Jag tänker att vi behöver
kraftfulla tankebilder/metaforer
för att skapa det vi strävar efter.
Knitting Peace är för mig en stark
bild och föreställning att sträva
mot.
Jag tänker att det går att sticka
FRED på samma sätt som det går
att tänka, drömma, musicera,
sjunga, dansa, jojka fred - det
startar i våra hjärnor och våra
hjärtan.

Fånga tankens flykt
minut för minut
varv efter varv:
TIDEVARV!
En enda maska en liten sång.
En tråd är skör
men så stark i kör.
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3. Frida Simonsson
Varför stickar du?

Jag lärde mig sticka när jag var 8 år
gammal av min farmor vid köksbordet
över en kopp kaffe. Ja, jag började dricka
kaffe när jag var barn, på fat med en
socketbit i precis som i Rasmus på Luffen.
Jag har stickat nästan var dag sedan
dess. Att säga att jag är beroende är en
underdrift.

Vad strävar du efter?

Lugn & ro. Att få försvinna
in i ett projekt.

Kan man sticka för fred?
Stickning kan föra samman
människor med olika åsikter
från olika samhällsgrupper.
Det kan skapa fred, om det
så bara är i närområdet.

4. Ingela Dover
Varför stickar du?
För att det är rogivande och
fantasifullt.
Vad strävar du efter?
Inget särskilt.
Kan man sticka för fred?
Absolut!!!

”

Det är svårt att slåss när man stickar.
Det är svårt att ens tänka onda tankar
över en stickning.
– Anna, nr 23
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5. Kristina Dahlberg Andersson
Varför stickar du?
Jag stickar för att jag tycker att jag i
stickandet förenar nytta med nöje.

Vad strävar du efter?

Jag strävar efter att ge ett konkret, om än
litet bidrag, till We Knit for Peace.

Kan man sticka för fred?
Om det går att sticka fred - Ingen kan göra
allt men alla kan göra någonting, för fred
och för en bättre värld. Hoppet lever! Leve
hoppet!

6. Cecilia Johansson
Varför stickar du?
Jag stickar för att det är
rogivande och samtidigt en
utmaning, med nya svårare mönster.
Jag älskar att se hur arbetet växer
fram under mina händer för att
sedan glädja dem som får det.

Vad strävar du efter?

Jag strävar efter att vara en bra
människa, att stötta och hjälpa
andra och att leva ett gott liv.

Kan man sticka för fred?
Precis som garn är människor olika,
vissa är mjuka, andra är lite strävare, men
tillsammans kan vi bilda ett vackert mönster.
I stickning möts människor i handarbete och
samtal. De vilar i stunden. Stickning är som
meditation.
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7.

Gudrun Cahm

Varför stickar du?
Lusten att skapa med mina händer!
Mitt sätt till återhämtning!
Vad strävar du efter?
Ett lugn som ger styrka och sinnesro.
Kan man sticka för fred?
Att ha förhoppningar om
fred genom stickning är
stort nog.

8. Maria Klingeteg
Varför stickar du?

För att få ro i själen, tänka på något annat
- lugn!

Vad strävar du efter?

Nyfiken på resultatet, se helhet, prova
nytt!

Kan man sticka för fred?

Ja! Det vi gör tillsammans och
med våra händer - bygger på
tro, hopp och framtid!
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9. Lena Nordström
Varför stickar du?
Jag stickar för reflektion och kreativt
skapande.
Vad strävar du efter?
Jag strävar efter hoppfullhet,
framåtanda och ökad förståelse mellan
människor.
Kan man sticka för fred?
Fred fås genom
kommunikation mellan
människor.

10.

Gerd Persson, Sticka för Fred
Varför stickar du?
Meditation & händernas kraft.

Vad strävar du efter?
Fred och kärlek.

Kan man sticka för fred?
Att sticka är en fredlig sport!!!
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11. Peace & Love from LANG
Varför stickar du?
För att jag inte kan sticka egentligen på
grund av ett banrdomstrauma där jag fick
för hårt garn och för långa, smala stickor.
Det slutade med att jag slängde alltihop
i väggen och bestämde mig för att aldrig
mer pröva.

Vad strävar du efter?
60 år senare är det på tiden att jag gör
upp och sluter fred med min inre 5-åring.
Garn har fantastiska uttrycksmöjligheter.
Jag vill använda garn som ett abstrakt
konstmaterial och då är det bättre att
göra alla ”fel” som går att göra. Desto
intressantare blir uttrycket.

Kan man sticka för fred?
I princip skulle det kunna hjälpa
säkerhetsrådet framåt om det stickades och
virkades som en aktiv symbolhandling kring
det runda bordet i FN. Fredssamtal består av
miljoner trådar som löper vidare, knyts ihop
på det mest intrikata sätt, fortplantar sig,
syresätter, ger möjligheter till lösningar och
nystas upp på nytt.
Mitt stickade verk RHIZOM tar sin
utgångspunkt i det biologiska begreppet
rhizom som är en långsträckt förgrenad
jordstam, som innehåller upplagsnäring
och är överlevnadsorgan under vinter och
torrtid. Gilles Deleuze och Félix Guattaris
introducerar begreppet rhizom som
en filosofisk teori i Tusen platåer (Mille
plateaux, 1980):
”En icke-hierarkisk struktur av begrepp som fortplantar sig i alla riktningar
och inbjuder till en mångfald användsningssätt, omfunktioneringar och
ympningar”.
Två andra komponenter ingår i mitt verk; ett renhorn och en bit drivved;
djurriket och växtriket. De kan tolkas som bärare av tidslager, men
påminner också om vad stridigheter kan handla om: gränser och rätt
till landområden och naturresurser; politiskt eller religiöst tvång och
maktutövande; våldshandlingar riktade mot ursprungsbefolkningar,
minoriteter och inte minst mot kvinnor och barn.
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12. Charlotta Floberg
Varför stickar du?
För att det är så rogivande. Att sticka är
ett sätt att minska oro, stress och ilska.

Vad strävar du efter?
Genom att det lilla, bland släkt och
vänner sträva efter att skapa gemenskap,
samförstånd och utrymme för alla av
olika sorter. Krig är motsatsen till fred.
Genom att skapa utrymme för alla kan vi
skapa förståelse istället för osämja.

Kan man sticka för fred?
Om fler stickade skulle det
finnas mindre tid till att skapa
grogrund för krig, så – JA.

13. Cecilia ML
Varför stickar du?
Jag stickar för att jag kan, för att jag
vill, för att jag mår bra av det. Det är en
process som jag styr över själv och jag kan
sticka vackra saker, välja färger som gör
mig glad och jag kan göra andra glada
genom att ge bort det jag stickat.

Vad strävar du efter?
Jag strävar inte efter något särskilt, utöver
att må bra. Jag kan utmana mig själv
genom att lära mig någon ny teknik eller
sticka något komplicerat, men jag strävar
inte.

Kan man sticka för fred?
Konflikter kanske ibland spirar ur omättade behov men kanske oftare ur girighet? Gamla
oförrätter som ska hämnas? Jag tror inte att man kan sticka fred. Men jag tror att man kan
sticka lindring och hopp. Under perioder stickar jag ”varannan till annan”. Då är varannan
sak jag stickar något som jag skänker. Det har mest varit sockor till flyktingar eller mössor till
bebisar som blivit till genom våldtäkt.
Jag tänker att när livet är svårt blir det kanske en gnutta mer uthärdligt om man har en mössa
till sin bebis eller varma fötter, sådär härligt ullvarma, helst! Jag skickar in ett par tågsockor. Jag
brukar sticka sådana till släktingar och vänner som får barn, ett nytt par till varje nytt barn.
Tågsockorna har en fin historia och såhär har jag hört den: Under andra världskriget blev ett
tåg med flyende människor stående på rälsen någonstans i Finland i flera timmar. På tåget
fanns en mamma med en bebis och när en annan kvinna såg bebisens bara fötter repade hon
upp lite av sin egen kofta och stickade sockor i precis den här modellen till barnet. En handling
av medmänsklighet, generositet. En enkel handling som gav lindring och hopp.
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14. Margareta Pekkari
Varför stickar du?
Jag stickar för avkoppling och av
skaparlust.

Vad strävar du efter?
Jag strävar efter att fullfölja mina projekt,
stora som små.

Kan man sticka för fred?
Sticka fred? Låt oss hoppas
det!

”

”Kärlek ger flitiga händer”
sa min mormor till mig
när hon visade mig glädjen
i handens arbete.
En gåva som följt mig i livet.
– Karin, nr 44

15.

Kristina Rydberg Fjellborg
Varför stickar du?
Stickningen är för mig en lisa för själen.
Lugna själar är fridfulla.

Kan man sticka för fred?
Självklart går det att sticka för fred.

Vad strävar du efter?
Att sticka ger inre frid och är
meditativt. Sjalen har både gett
mig inre och yttre värme.
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16. Ida Christerson
FANTASY

Varför stickar du?
Jag stickar för att det är roligt,
avkopplande och terapeutiskt. Och för att
jag får utlopp för lusten att skapa något
med mina händer. Garn är ett fantastiskt
material att arbeta i. Ofta skapar jag
användbara saker, som vantar, tröjor,
gosedjur, filtar m.m. men emellanåt blir
det saker som Fantasy, som skapas enbart
ur lust, fantasi och spontanitet.

Kan man sticka för fred?
Jag tänker att man kan sticka tankarna
om fred, känslorna kring fred och bilden
av fred. Fantasy är precis det; min tanke
om fred. Under mitt snart 40-åriga liv
har jag återkommande hört människor
önska sig ”fred på jorden”. Än har det inte
inträffat. Är fred på jorden en ouppnåelig
fantasi? En fantasi som likt det hovlösa
väsen jag har skapat, aldrig kommer
kunna landa på jorden?
Att leva i fred innebär, för mig, även att slippa fly från konsekvenserna av
klimatförändring. Därför är hela Fantasy skapad av restmaterial som jag redan hade
hemma.

18. Pia-Maria Landberg

17. Kalle Landberg
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19. Seija Mänty

20. Catarina Ekerhed
Varför stickar du?
Jag stickar för att det skapar en positiv
känsla inom mig.

Vad strävar du efter?
Jag strävar att tillverka något, ett resultat.

Kan man sticka för fred?
Jag ”knyter hela tiden nya vänskapsband”
genom mitt hantverk.

”

Olika är bra.
Att acceptera olikheter
är en förutsättning för att
vi ska fungera tillsammans
och för att nå fred och frid.
– Sofie Bergström, nr 93
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21. Margareta ”GAGGA” Björkäng
Varför stickar du?
Kvinnorna som lärde mig sticka var födda
på 1800-talet. Nu har jag själv stickat mig
igenom 7 årtionden. För mig är det lika
viktigt att sticka som att sova och äta.

Vad strävar du efter?
Jag stickar nät som bara släpper igenom
goda tankar och nätverk som binder
människor samman. Jag vill lämna spår
av värme och kärlek.

Kan man sticka för fred?
Jag stickar för att nå inre frid och ser
inga gränser för vad man kan sticka. Kan
man sticka något som värmer en annan
människa kan man också sticka fred. Den
som stickar krigar inte.

22. Sanna Åhlen
Varför stickar du?
För avkoppling samt för att det är roligt.

Vad strävar du efter?
Strävar mot små förändringar, som gör
stora skillnader.

Kan man sticka för fred?
Tyvärr så kommer vi inte kunna sticka oss
till fred, men vi kan försöka.
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23. Anna Littorin
Varför stickar du?
Jag stickar för att det är så fint att göra
något med händerna; att se något växa
fram.

Vad strävar du efter?
Jag strävar efter snällhet, att ge varje
människa jag möter en god känsla.

Kan man sticka för fred?
Ja - man kan sticka fred. Det är svårt att
slåss när man stickar. Det är svårt att ens
tänka onda tankar över en stickning.

24. Annika Wihl
LA PALOMA BLANCA

Varför stickar du?
Jag stickar därför att jag tycker om garn
och färger. Det är roligt att se ett mönster
växa fram ju längre man stickar.

Vad strävar du efter?
Jag strävar efter att sticka något som är
vackert, mjukt och användbart med bra
passform.

Kan man sticka för fred?
Att sticka är en fredlig sysselsättning som
förenar människor och lugnar sinnet.
Stickning får mig att tänka bättre.

25. Gabriel & Ingela Dower
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26. Elisa Dall’Occhio
Varför stickar du?
Jag gillar stickningens repetitiva drag;
jag älskar att kunna skapa ett mjukt
objekt genom en serie små, regelbundna
rörelser.

Vad strävar du efter?
Jag strävar efter att hela tiden höja
kvaliteten på både mina tankar och
handlingar och sedan överföra den
energin till det mikrokosmos som är min
vardagsmiljö.

Kan man sticka för fred?
Vårt mål är utan tvivel att bidra
till genomslagskraften av ett stort
multikulturellt nätverk för förståelse och
respekt för mångfald.

27.

Jenny Migchelsen

Varför stickar du?
Jag stickar för att det är en skön
sysselsättning. Jag kopplar av samtidigt
som något skapas.

Vad strävar du efter?
Jag strävar efter lugn och sinnesro. Ett liv
utan ängslan och med mycket kärlek.

Kan man sticka för fred?
Jag tror att det är bra att prata med
varandra också. Medans vi stickar för fred.

28. Solveig Ringdal
Varför stickar du?

Att vara kreativ och skapa något vackert
eller roligt med händerna gör mig glad

Vad strävar du efter?
Jag vill gärna sprida inspiration till andra
att känna glädjen med hantverk, t.ex.
genom att sticka… Den som mår bra och
är glad har inget behov av att bråka och
kriga. Allt är möjligt.
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29. Margareta Jarvid
Varför stickar du?
Jag stickar för att det är roligt. Det har
dykt upp mycket nya ideér de senaste
åren. Det är också roligt att försöka väcka
intresse hos barnbarnen (9 årige Joel har
lånat ut duvan till utställningen).

Kan man sticka för fred?
Man kan symbolisera fred med sin
stickning men det är nog svårt att sticka
fred, anser Joel.

30. Margareta Blixt
Varför stickar du?
Jag stickar för glädjen i att få skapa till
nytta eller glädje.

Vad strävar du efter?
Jag strävar efter att våga pröva en idé.

Kan man sticka för fred?
Tillsammans kan vi göra skillnad.

31. Marita Scherbetz
Varför stickar du?
Sticka är min avkoppling och har så varit i
hela mitt liv.

Vad strävar du efter?
Stickar gärna åt alla som vill ha och även
till behövande.

Kan man sticka för fred?
Ja det vore ju ett önsketänkande, vi kan ju
försöka. Det finns för mycket hat i världen.
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32. Karin Hedberg
Varför stickar du?
Jag stickar för att det är rogivande och
fridfullt.

Vad strävar du efter?
Jag strävar efter att alla människor ska få
uppleva frid och försoning i sitt inre och
leva i fred med varandra i det yttre.

Kan man sticka för fred?
Min stickning är ett fredssamtal. I början
består samtalet av stora ord och yviga
gester. Samtalet fortsätter maska för
maska.
Ju längre samtalet pågår blir samtalet mer och mer
lågmält och man kommer närmare och närmare
varandra. Medlaren finns med redan från början,
men märks inte så mycket utan låter parterna prata
av sig. När de stridandes argument till sist sinar
finns bara medlarens fridfulla röst kvar, som stilla
berättar om fredsfördraget. Medlare kan bara den
vara som själv är fylld med frid - en Fridsstiftare, en
Fridsfurste!

33. Eva Bergsten
Varför stickar du?
Jag stickar för att jag inte kan låta bli :)

Vad strävar du efter?
Att få fler i min närhet att känna glädje i
att sticka. Det magiska i att välja garner
och färger.

Kan man sticka för fred?
Tror absolut att man kan sticka för fred i
det lilla. Att få något som är stickat med
värme och omtanke tror jag kan framkalla
en tanke om fred och frid.
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34.

Eva Björfors

”

Känslan att tråden
binder mig samman
med forna tiders stickare,
samtidigt som den
löper in i framtiden
tillsammans med
det stickade alstret.
– Jannike, nr 106

35. Margaretha Eriksson Akenius
Varför stickar du?
Jag har alltid stickat mycket periodvis;
tröjor, vantar, mössor m.m. Jag stickar
när jag lyssnar på radio, tittar på TV,
småpratar… Det är trevligt att ha ”något
för händer”. Jag för också en tradition
vidare tänker jag, eftersom min mamma,
mormor, farmor och mostrar m.fl. runt
mig stickade, broderade och vävde.

Vad strävar du efter?
Att det ska bli fint, användbart, antar jag.
Med den här stickningen vill jag väcka
tankar; att vi måste värna det sköra, det
som ibland är svårt att upptäcka.

Kan man sticka för fred?
Nej, bara indirekt. Att sticka/hantverka
gör kanske människor mer harmoniska
och mer ”förnöjda”… och kanske mer
benägna att se vad som är viktigt.
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36. Libby Halliday

20 PEACEFUL FLAGS FOR 2020

37. Kristina Edvinsson
Varför stickar du?
Handarbete i olika former - stickning,
virkning, broderi - är en form av
mindfulness. Det är svårt att tänka på
annat när en har ett arbete i händerna.
Känslan i garnet ger (för det mesta :-))
ro. …men det finns garn som ”utmanar”
tålamodet...

Vad strävar du efter?
En skapar/åstadkommer något när en
handarbetar och utnyttjar ”dö-tid”/
väntetid väl, eftersom det ofta går att ha
med sig i väskan. Ger bort det mesta som
gjorts på senare tid. Även denna sjal ska
bli en present till en god vän.

Kan man sticka för fred?
Man brukar säga att ”den som sover
syndar inte”. Jag tänker, den som stickar
krigar inte.
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37. Eva Svensson
Varför stickar du?
Därför att det är roligt, kreativt, utmana
sig - vad klarar jag av?

Vad strävar du efter?
Jag vill känna mig nöjd med resultatet,
lära mig något nytt.

Kan man sticka för fred?
Kanske! Mina fredsänglar får mig att
tänka på Nobels fredspristagare och vad
de gjort för demokratin och vuxna och
barns rättigheter.

38. Helena Voimäki
Varför stickar du?
Jag virkar för att komma ner i varv - hur
kul som helst - i dubbel mening - då
stickning/virkning bygger på fler och fler
varv!

Vad strävar du efter?
Jag strävar egentligen inte - det är min
livsstil! Genom virkning, då man oftast
sitter still, kan man inte hitta på hyss.
När man räknar maskor osv, kan man
nästan gå in i ett meditativt tillstånd.
Jag når ett lugn och kontemplation efter
ibland stressiga vardagen, men även vid
särskilda tillfällen av disharmoni.

Kan man sticka för fred?
Alla aktiviteter som skapar lugn,
harmoni, eftertanke och försoning ger
en fredlig tillvaro för människor. Så jag
väljer att virka/sticka om så behövs –
ända in i kaklet!
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40. Lena Eriksson
Varför stickar du?
Jag stickar eftersom jag vet att jag
kan göra skillnad med mitt stickande.
Eftersom jag, till skillnad från många
andra, har haft förmånen att födas i
rätt tid, på rätt plats har jag levt ett
förhållandevis gott liv. Jag har aldrig
upplevt svält eller krig och jag har fått
det bättre än mina föräldrar. Även om det
blev ganska sent i livet skaffade jag mig
en akademisk examen. Att jag har kunnat
få alla dessa förmåner är jag tacksam för
men nu är det ”pay off time” eftersom det
är på någon annans bekostnad.

Vad strävar du efter?
Jag är så gammal att jag var med i en tid (70-talet)
när vi faktiskt var många som var övertygade om
att världen skulle gå att göra till en bättre plats
för ALLA. Enligt FN är ojämlikhet mellan olika
grupper en av de viktigaste faktorerna till att krig
uppstår. I den globala världen är det därför viktigt
at arbeta för att utjämna skillnaderna mellan
oss. Jag strävar efter global jämlikhet, solidaritet
och evig fred. När jag ser hur det har gått med
de förhoppningar vi närde på 70-talet kan jag bli
förtvivlad. För att inte bli alltför deprimerad känns
det bra att veta att det går att göra skillnad.

Kan man sticka för fred?
Ja, det gör det! På tio år har jag (ja, det är framförallt jag som är aktiv och drivande i föreningen
Soluppgången) placerat 111 000 dollar i mikrolån vilket har bidragit till att mer än 4300 låntagare
har fått sina mikrolån. Jag stickar (och virkar och syr) och säljer mina handarbeten. Alla pengar jag
får in placeras i mikrolån, i första hand till kvinnor som sysslar med jordbruk.
Med tanke på vad jag beskrivit ovan om orsakerna till krig, upplever jag verkligen att det är fred
jag stickar. Därför tog jag kontakt med Cirkus Cirkör när de kom till Göteborg i samband med den
första föreställningen av ”Knitting Peace”. Det har resulterat i att jag har varit närvarande vid de
flesta av de föreställningar Cirkus Cirkör har gästat Göteborg med och sålt av mina handarbeten.
På det sättet har vantar, mössor och annat handarbete omvandlats till mikrolån.
Nu håller jag tummarna för att coronan snart ska släppa greppet om landet, eftersom det i nuläget
är omöjligt att komma ut och träffa presumtiva kunder. Till dess kommer lagret av färdigstickat att
växa, men det har varit skönt att få ägna sig åt lite stickande som inte fyller på lagren, utan istället
ska skickas iväg till utställningen.
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41. Pernilla Sverne
Varför stickar du?
Maskan, kroppen, monotona
upprepninger gör att jag tänker bortom
tankarna.

Vad strävar du efter?
På riktigt – jag strävar efter att göra
världen bättre.

Kan man sticka för fred?
Ja, när vi stickar fred, tänker vi fred och då
kanske vi väljer fredliga lösningar i våra
egna liv.

42. Ingegerd Forssén
Varför stickar du?
Förr stickade jag till min familj för det
var billigare än att köpa strumpor, tröjor,
mössor och vantar. Numera stickar jag för
att det är en avkoppling och jag njuter
av material, färger och mönster och att
tillverka något hållbart.

Vad strävar du efter?
Vi har en grupp där jag bor, som
tillverkar olika saker och har det trevligt
tillsammans. Mycket av vad vi gör där är
att återbruka material som annars skulle
slängas. Där strävar jag efter att hitta nya
användningsområden för det som annars
skulle åka i soporna.

Kan man sticka för fred?
För flera år sedan vek jag tranor till fredsmonumentet i Heroshima tillsammans med
skolbarn, barn och ungdommar och mammor i barnverksamheten i Bergums församling. Till
slut hade vi fått ihop tusen tranor som skickades till Heroshima. Nu fick jag idén att sticka en
kvadrat, stärka lite stryka och vika till We knit-for peace.
Precis som vid vikningen av papperstranorna fylls man av målet med tillverkningen, FRED.
Så ja, det är möjligt att sticka för fred.
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43. Kirsten Lehmann
Varför stickar du?
Jag lärde mig sticka mycket tidigt och har
alltid faschinerats av att det växer fram något
vackert och ibland användbart av en tråd,
några stickor och mina händer och ögon.
För mig är stickning avkoppling, ibland för
att jag måste koncentrera mig mycket och
då kopplar bort allt annat, ibland för att
maskorna bara löper på när mina händer
nästan går automatiskt. Stickning ger mig
också utlopp för kreativitet och den stimulerar
flera sinnen samtidigt (vackert att se på,
härligt att känna på garnet som flyter fram
mellan fingrarna, det stickades yta och att
känna den repetativa rörelsen i händerna,
gott att höra stickorna klirra och ibland att
förnimma lukten av ull).

Vad strävar du efter?
Svårtolkad fråga: i livet, i stickningen med
detta bidrag? Med stickningen strävar
jag efter att göra något meningsfullt på
lediga stunder, något som ger synligt
resultat av tiden som går.
Jag strävar också efter att lära mig om stickningen i äldre tider och fram till vår tid och
vad den fyllde och fyller för funktion, samt hur man både då och nu försökte framställa
något vackert med stickade mönster, antingen i färg eller i relieftekniker och både till
vardags och till fest/högtider.

Kan man sticka för fred?
Fred är komplext och kräver samförstånd, kompromissvilja och acceptans. Att sticka kan
ge tid för reflektion och eftertanke, samt kräver aktivitet i båda hjärnhalvorna.
Det i sin tur kan leda till at konfliktlösningar lättare kan växa fram. Stickning kan också
bidra till förståelse för att det kan ta tid att komma fram till något beständigt och
generellt accepterat. Så ja, i viss mån går det att sticka för fred!

”

När jag intervjuade Yoko Ono sa hon:
”Du vet väl att om man föreställer sig
något blir det så?” Det var självklart
för henne. ”Imagine PEACE”.
– Susanna, nr 85
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44. Karin Hurtig
Varför stickar du?

”kärlek ger flitiga händer” sa min mormor till mig
när hon visade mig glädjen i handens arbete.
En gåva som följt mig i livet

Vad strävar du efter?

Jag prövar testar och leker

Kan man sticka för fred?
Alla goda krafter bidrar till försoning och fred.

45. Cecilia Mazza
Varför stickar du?

Jag stickar eftersom det är roligt, avkopplande och
jag kan också hjälpa andra med det.

Vad strävar du efter?

Genom att” sticka för fred” såg jag efter ett
meddelande av kärlek, fred och förståelse bland
människor. Att arbeta tillsammans för fred är en
underbar aktivitet, när vi är tillsammans förstår vi
varandra bättre och fred kommer mer naturligt.
TÅLAMOD
Tålamod - var är du? Jag kan inte hitta dig.
Hur skulle det vara om du kom och vi stickade tillsammans?
Du kan fråga mig om färgerna? Allt!
Men bättre vore det: Ge mig skicklighet i kärlek,
det andra om fred och såklart det med förståelse.
Hjälp mig sticka en värld, att komponera ett värde och glädje.

32

46. Ann-Mari Henningsson
Varför stickar du?

Avslappning. Särskilt viktigt nu i coronatider
att ha en hobby.
Duvan jag stickat har glatt många jag gett den
till. Min farmor fick en hantverksbok i julklapp
av min farbror där instruktionerna till duvan
var i. I somras gick han hastigt bort. När jag
tittar på duvan påminns jag av vilken varm
person han var och att han lever vidare i våra
hjärtan barnbarn.

Vad strävar du efter?

Att glädja mina nära med handarbetet.

Kan man sticka för fred?
Ja, en fredsduva är alltid ett sätt att sticka
fred.

47. Gunilla Bergström
Varför stickar du?

Jag stickar för att det ger mig ro.

Vad strävar du efter?

Jag strävar efter att koppla ihop dåtid, nutid
och framtid.

Kan man sticka för fred?
När man stickar har man något i händerna
som bygger upp inte river ner. Det är fredligt.
Moln, vatten, hopp, liv och drömmar.
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48. Lillemor Landekrans
Varför stickar du?

Jag älskar att sitta ner i min härliga stickfåtölj
och virka, virka och virka.

Vad strävar du efter?

Jag virkar barnfiltar till våra fina barnbarn som
har det svårt, i Belarus. Virkar så många olika
mönster som möjligt.

Kan man sticka för fred?
Virkar hopp om fred i världen!

49. Ulrika Englund
Varför stickar du?

Jag har egentligen stickat sedan jag var liten
men hade ett långt, långt uppehåll när barnen
kom, var små och växte upp. Nu har jag stickat
mer aktivt i fem årI början av den perioden
stickade jag för att varva ner, numera stickar
jag för att händerna vill! De vill skapa, jag vill
skapa och det är en skön variation till arbetet
vid datorn. Det är också en aktivitet som
förknippas med gemenskap om vänskap-vi
är ett löst samansatt gäng som delar, skapar
kraft livstankar och glädje.Jag stickar också för
att jag vill göra mina kläder själv.

Vad strävar du efter?
Att utvecklas, att få gemenskap nu att skapa
ting som inte är en del av masskonsumtionen.
Textil tilverkning på ett annat sätt än det
hastigt producerade om hastigt slängda.

Kan man sticka för fred?
I stickningen kan gemenskap, eget skapande och tillvaratagandet förenas. Att sitta tillsammans, byta
tankar om byta åsikter kan leda till insikter man annars inte får. När jag stickade mina vantartänkte
jag att att de skulle lysa upp mina mörka klä när jag promenerade till bussen på morgonen. Det skulle
underlätta min bussåkningoch dom är gjora av ylle.Det tänker jag är ett naturligt sätt att vara, ett
klimartsmart sätt. Tyvärr kom corona och det är just nu inte lika självklart att åka kollektivt. Men
klimatfrågan nu fredsmöjligheterna kommer att vara tätt sammanknippade lång tid framåt, tror jag.
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50. Lynette Lawlor
SHORELINE

Varför stickar du?

Jag stickar av många olika anledningar. Jag
stickar för att koppla av, för att skapa och dela
med mig. Stickning ger mig tid att stanna upp
och tänka eller att inte tänka alls. Jag älskar
också garn i alla dess former. Vare sig jag är
ute och reser eller hemma så älskar jag att
utforska garnaffärer för att se vad för nya och
vackra färger och kvaliteter som finns. Jag
älskar att lägga ner tid på det jag stickar så
att personen som får det vet hur mycket de
betyder för mig.

Vad strävar du efter?

Kan man sticka för fred?
Jag tror att vi kan sticka fred. När vi tänker på
andra, gör tid för andra, när vi ger till varandra
och delar med oss av resultatet av våra
ansträngningar –det är fred. Jag hoppas att ni
tycker om min skapelse som heter ”Shoreline”
och hoppas att den ger er fred.

Jag vill växa som person så jag sporrar mig
själv att pröva nya utmanande saker. Det här
projektet var det första som jag designat själv,
vanligtvis följer jag mönster. Jag fick en idé
om vad jag ville göra så jag la bara upp några
maskor och satte igång, lätt som en plätt. Jag
stickade som jag ville och improviserade under
stickningens gång. Det var lättare än jag
hade väntat mig och jag är glad över hur det
blev när det var färdigt. Att slutföra det här
projektet gav mig nytt självförtroende när det
gäller mina kunskaper och jag funderar på att
göra ett större verk till mitt hem.

51. Ann Westberg
Varför stickar du?

Det är avkopplande, du känner att du skapar
något och du får hela tiden nya ideer, Min
mamma lärde mig sticka som liten vilket jag
är henne evigt tacksam för. I tonåren stickade
jag mycket tillsammans med mina kompisar
vilket var en härlig gemenskap.

Vad strävar du efter?

Att hålla mig hjärnstark. Stt kunna lära mig
nya tekniker. Att mina barn ska upptäcka och
vilja lära sig hantverket.

Kan man sticka för fred?
Vi måste kunna hoppas på det! Tillsammans
kan vi försätta berg!
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52. Elisabet von T
Varför stickar du?

Jag stickar när jag ser på tv, sitter och väntar
osv, eller när någon har bett mig att sticka
något.

Vad strävar du efter?

Stickninge ger ett lugnoch tillfredställelse att
man skapar något.

Kan man sticka för fred?
Ja att ha något att ta på sig eller värma sig
med kan ha betydelse för fred. Mitt bidrag
är ett stickat fredsavtal med vitt sigill. Det
kanske är en hållbar fred?

53. Helena Sundbarm
Varför stickar du?

Det ger mig ett flöde, en rogivande harmoni.
Det går i perioder men jag återkommer till
stickning då och då.

Vad strävar du efter?

Meningsfullhet, glädje.

Kan man sticka för fred?
Ja, varför inte. En egen dikt om hennes bidrag:
Ett fredens berg som reser sig och blir synligt
för folk i hela vår värld. Till jordens yttersta
gräns .
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54. Bitte Dietz
Varför stickar du?

Att sticka ger mig lugn och ro.

Vad strävar du efter?

En strävan efter harmoni där själen kan få bo.

Kan man sticka för fred?
Kom, kom, kom i långa led, Låt oss sticka för
fred.

55. Lena Ståhl
Varför stickar du?

Jag stickar för att jag kan och tycker det är
roligt.

Vad strävar du efter?

Jag strävar inte efter något särskilt utan njuter
av att ha något i händerna och har inte så
bråttom att bli klar.

Kan man sticka för fred?
I det världsvida tveksamt så länge det finns
maktgalna och nationalister.I det lilla tänker
jag att varma sockor och mössor till nära
eller behövande ute i världen gör skillnad. En
människa som tycker om att dela med sig och
handarbeta tillsammans med andra startar
inga krig.

56. Gunn-Britt Bäckman-Nilsson
Varför stickar du?

Det ger mig ett flöde, en rogivande harmoni.
Det går i perioder men jag återkommer till
stickning då och då.

Vad strävar du efter?

Meningsfullhet, glädje.

Kan man sticka för fred?
Ja, varför inte. En egen dikt om hennes bidrag:
Ett fredens berg som reser sig och blir synligt
för folk i hela vår värld. Till jordens yttersta
gräns .

37

57. Liv Fridell-Holmsten
Varför stickar du?

Jag stickar för att det ger mig glädje och är
ett utlopp för både kreativitet och frustration.
Stickandet ger mina sinnen upplevelser både
taktilt och visuellt.

Vad strävar du efter?

Att det jag stickar kan göra min vardag lite mer
färgglad när jag bär med mig ellr på mignågot
som jag har stickat.När jag ger bort saker jag har
stickat till personer jag känner ( som stickade
figurereller saker man kan ha på sig) så hoppas
jag att det kan ingemottagaren samma känsla.
Ibland sätter jag upp det jag har stickatutomhus
och hoppas även då att den känslan kan infinna
sig hos den som ser det jag har gjort.

Kan man sticka för fred?
Det vet jag inte, men bara genom att försöka kan
vi ta reda på det.

58. Gabriella Åberg
Varför stickar du?

När händerna arbetar kan tankarna flyga fritt.

Vad strävar du efter?

Min strävanär att få leva HÄR & NU, öppen för
alla de skatter av möjligheter som gömmer
sig i vardagen, gemenskap,innerliga möten,
samförstånd, försoning, nåd, kärlek att få
möta en blick som inger tröst och hopp…
Genom att sticka ger jag utrymme för
KREATIVITETEN i mitt liv.

Kan man sticka för fred?
Kreativitet väcker glädje! I kreativiteten ryms
även en ödmjukhet och möjligheten att se nya
lösningar… Så visst kan man sticka fred.
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59. Elever och personal,

Helsjöns folkhögskola

Varför stickar du?

För att det är roligt och för att det är härligt att
skapa

Vad strävar du efter?

Gemenskap, kreativitet, att växa som
människa

Kan man sticka för fred?
Det går åtminstone att sticka världen
fredligare. Skapande hjälper oss att finna vår
plats i världen.

60. Sofia Grönborg

Varför stickar du?

Jag handarbetar för att jag mår bra och blir
lugn av att hålla påmed det mjuka garnetoch
det repetitiva i att ta sig fram, maska efter
maska. Men även för att jag har ett behov av
att vara kreativ och tycker om att vara det just
med garn.

Vad strävar du efter?

Jag strävar efter att göra andra glada med det
jag virkar och stickar. Jag strävar också efter
att uttrycka något som jag inte kan uttrycka
på annat sätt än att göra virkade eller stickade
gosedjur som jag brukar kalla filurer.

39

61. Anna-Karin Albertsson
Varför stickar du?

Glädje, att göra något med händerna, se något
växa fram, skapa, hitta på och konstruera mönster.

Vad strävar du efter?

Att få fortsätta att sticka till behov, ge bort, tänka
på den som ska få vantarnav eller den lilla tröjan
eller den stora tröjan. Att få koncentrera mig. Att få
koppla av.

Kan man sticka för fred?
Det vill jag tro. Stickning är en gemenskap mellan
människor som annars kan vara mycket olika. I min
stickning som jag lämnat in finns garn jag fått ifrån
olika personerdå blir det som att deras erfarenheter,
deras liv, blandas och blir något nytt tillsammans. Att
använda garn av olika struktur och kvalité kan vara ett
symboliskt sätt för samma sak.

62. Mimmi Skälmershult
Varför stickar du?

För att försörja mig till viss del. För att stilla min oro.
För att kunna koncentrera mig vid föreläsningar och
vid läsning av lite svåra/intressanta texter.

Vad strävar du efter?

Det är ju ett sätt att uttrycka sig i handling, men även
kunna forma skulpturalt, med teknik och fiber.

Kan man sticka för fred?
Kan Cirkus Cirkör, så kan man! En surrelalistisk
tankeoch en underbar föreställning maska för maska.
Helt omöjligt koncept och som sagt underbart, blotta
tanken är osannolik.
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63. Maria Ramberg
Om fler hade stickat hade världen varit fredligare, det
är jag övertygad om!
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64. Nina

Varför stickar du?
Jag stickar för att stickning ger mig ro. Det är ett
sätt för mig att slappna av utan att bli rastlös
eftersom jag får vara produktiv.

Vad strävar du efter?
Jag stävar enbart efter inre lugn och varma fötter.
Stickar helst raggsockar till nära och kära.

Kan man sticka för fred?
Om alla stickade lite mer så skulle de inte hinna
bråka så mycket….. Så ja, man kan sticka fred.

65.

Lena Eriksson

”

Jag tänker att man kan sticka
tankarna om fred, känslorna
kring fred och bilden av fred.
– Ida, nr 16
42

66.

Birgitta Hyvönen

Varför stickar du?

Jag vet inte, men det är kul. Det
ger mycket som t.ex ro i själen,
skapandelust tillfredsställs och
mycket, mycket mer. Lärde mig virka
som barn, i tonårengick jag över till
att sticka. Och jag håller på ännu,
helt enkelt.

Vad strävar du efter?

Hm, vad jag vet är att jag numera
inte eftersträvar perfektion, det är
det fria skapandet i hantverket jag
arbetar efter.

Kan man sticka för fred?

Ja, det tycker jag. Stickning har alltid varit viktigt
i fredsarbete. Också då det är krig. Kvinnor som
blev kvar i hemmen då männen fick gå ut i krig
stickade till dem för att värma om dem och med
hopp om fredoch återkomst av nära och kära. Men
också vilket sätt som helst, som visar att man vill ha
fred, är bra. Sådana här fredliga revolutioner är ett
fint sätt att visa det på.

67.

Nina Romanus

Varför stickar du?
För glädjen i görandet.
För den lugna
koncentrationen. För den
vackra vardagsvaran

Vad strävar du efter?
Respekt och tillit.
Eftertanke, när det tar tid
att göra ger det också ro att
reflektera.

Kan man sticka för fred?
Att göra tillsammans, att samarbeta är
en handling för fred i den lilla och i det
stora. Det lilla sprider sig, det smittar.
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68. Wilma Morán
Varför stickar du?
För avkoppling och återhämtning. Ett sätt att
strukturera och fundera över en uppgift som
behöver göras. Rensa tankarna och ta fram nya
idéer eller bara vara för mig själv och sjunga och
drömma mig bort till min älskade.

Vad strävar du efter?
Att skapa egna alster, något funktionellt efter
egna idéer och gärna virka något nytt och prova
mig fram. Den här capen/ponchon blev lite tyngre
än väntat och det beror på valet av garn. Under
arbetets gång fick jag en idé att kunna testa den
här sjalen på personer med inre oro, t.ex. personer
med demenssjukdom. Ej beprövat, men kommer
nog att prova det i framtiden då jag själv möter
personer med den här typen av problematik i mitt
arbete.

Kan man sticka för fred?
Kanske det, om man tänker att alla människor som stickar och virkar
åstadkommer både unika plagg men även väldigt lika plagg och där
förenas vi utan att lägga så mycket värde i det vi gör, bara vi skapar
efter egna förutsättningar. Som i virkning och stickning att det kan
bli ojämnt när man stickar, att efter blockningen så är alla maskor
likadana och varje maska uppfyller en funktion i arbetet oavsett hur
det är skapat.

69.
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Annika Skott

70.

Vägen ut/ Karins döttrar

Varför stickar du?
För att vi älskar handarbete och att skapa. Det är
fint och givande att se något växa fram. Det är
meditativt och avslappnande med den här typen
av skapande. Det är skönt att fokusera tankarna
på något, att räkna maskorna. Då försvinner alla
andra tankar för en stund. Hjärnan och kroppen
varvar ner.

Vad strävar du efter?
Att det jag stickar ska bli så fint som möjligt.
Att det ska bli vackert samtidigt som det är
funktionsdugligt. Att våga utmana mig själv,
att lära mig något nytt och att utveckla mina
kunskaper.

Kan man sticka för fred?
Såklart man kan. Det är vårt korta svar.

71. Annika Thorsén
Varför stickar du?
Det är en kontemplativ sysselsättning,
jag stickar dock inte så mycket nu för
tiden, men gjorde så förr. Det blev
många klädesplagg till familjen.

Vad strävar du efter?
Vilket underbart tillfälle att använda mina
restgarner till ett så underbart projekt
som ”We knit för peace”. Jag känner
glädje i att delta i detta behjärtansvärda
sammanhang. Att med många
medmänniskor göra något tillsammans.
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72.

Ulrika Sundqvist

Varför stickar du?
Som meditation, för att kreativt skapa, av
behov av att värma mig, för att klura ut
nya mönster och tekniker och kanske för
att mina förmödrar alltid gjort det.

Vad strävar du efter?
Vara tillfreds. Hjärngymnastiken i att
skapa eget och gärna värma andra.

Kan man sticka för fred?
Indirekt, som symbolisk handling och i
överförd mening. Genom omsorgsfullheten.
En maska i taget som arbetsmetod har vi en
modell för hur fred kan skapas och uppnås
och som många redan sagt. Den som stickar,
dödar/bråkar inte.

73.

L Eriksson

”

Om freden kommer – är du beredd?
– Inger, nr 104
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74. Kafé Iris
Varför stickar du?
På Kafé Iris stickar vi för att det är kul,
men allra mest för att vi tycker det är
viktigt med fred. Fred är en förutsättning
för att vi ska kunna leva i ett jämlikt
samhälle där människor accepteras som
de är oavsett likheter och olikheter. Kafé
Iris är en plats att kunna uttrycka sig
själv och där en också kan kan känna
sig trygg med att öppet visa vem en är.
Kafé Iris är en gemenskap att växa i. Vi
ska inte sluta kämpa och älska varandra
förrän alla är fria och därför stickar vi.

Vad strävar du efter?
Vi på Kafé Iris strävar efter att alla ska
få en plats där alla är lika värda oavsett
sexuell läggning, kön, könsidentitet,
etniskt ursprung, religiös tillhörighet
eller funktionsvariation. Vår stickning
symboliserar det genom att alla som
deltagit har stickat på sitt sätt. Vår
stickning är därför inte perfekt,
den är unik!

Kan man sticka för fred?
Det går att sticka för fred ur ett
symboliskt perspektiv genom att vi
uppmärksammar FRED och vad det står
för. Vi tror också att vi bidrar till FRED
genom att samlas över en gemensam
aktivitet där vi gör något tillsammans,
som här över en stickning.

”

Stickning stimulerar flera sinnen
samtidigt: vackert att se på, härligt
att känna på garnet som flyter fram
mellan fingrarna, det stickades yta
och att känna den repetitiva rörelsen
i händerna, gott att höra stickorna klirra
och ibland att förnimma lukten av ull.
– Kirsten, nr 43
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75. Mirjam Gille
Varför stickar du?
Det är ett hantverk jag lärde mig tidigt.
Möjligheterna att skapa något användbart och
unikt med bara lite garn och ett par stickor.

Vad strävar du efter?
Att lära mig något nytt då och då, någon ny
teknik eller fiffigt mönster.Och att hitta sätt
att använda så mycket av restgarnerna som
det går.

Kan man sticka för fred?
Ja! Alla hantverk är arbete för fred. Vi växer genom
skapandet och vi får lära oss tålamod när vi måste göra
om.Och det mesta vi gör är för att värma och glädja andra.

76. Ruby O’ Hare
Varför stickar du?

Kan man sticka för fred?

För att jag vill och kan.

Jag vet inte om det går att sticka
fred, men det går att sticka
omtanke, något som genomsyrar
både fred och kärlek.

Vad strävar du efter?
Att få glädja fler med mitt skapande.
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77.

Danica Rahic

”

Om vi alla först skapar
en inre fred,
blir den yttre freden
en konsekvens.
– Jennie, nr 83

78. Boel Persson
Varför stickar du?
Det har varit ett roligt och processande projekt att
jobba med, särskillt när jag och min man har ett
begränsat socialt umgänge med våra nära och kära.

Vad strävar du efter?
Projektet har varit en resa i tanke och material.Och eftersom
jag stickat vantar till familjen föll det sig naturligt att tänka
vantar.Kom att tänka på Lasse Berghagens sång Sträck ut
din hand och få en hand i din.

Kan man sticka för fred?
Att sträcka ut handen till hjälp och stöd till någon som
behöver och att kravlöst ge istället för att ta, är ett bra sätt
att visa vänskap och knyta fred.
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79. Gunvor Alvén
Varför stickar du?
Roligt, avslappnande, kreativt... Lite trolleri att man
av en enda lång tråd kan göra så många vackra och
användbara saker.. Att föra en tradition vidare.

Vad strävar du efter?
Nytta och nöje i kombination!

Kan man sticka för fred?
I alla fall bidra till fred! Om fler vore sysselsatta
med tillfredställande, inspirerande aktiviteter
skulle fler vara nöjda.
Om resurserna på jorden fördelas på ett
rättvisare sättgynnar det freden ( allt i mina
alster är återbruk) Om acceptansen för
mångfald och olika sätt att leva och tänka vore
större, skulle freden gynnas
( symboliseras i många mönster och garner).

”

Tillsammans är vi större
än vad vi är var och en för sig.
Vi är som maskorna i en stickning:
små och oansenliga var och en för sig
men något stort och helt tillsammans.
– Cecilia, nr 2
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80. Petra Haddad
Varför stickar du?
Jag stickar framförallt för jag har svårt att sitta bara
rakt upp och ner. Älskar att ha något i händerna
och särskilt något så nedärvt och älskat som textilt
hantverk.Känner närvaron av de som gick före mig
och de som lärt mig.Som uppväxt i textilstaden
Boråshar det alltid varit närvarande på olika sätt.
Jag syr, knypplar,väver, broderar också, men inget
ger mig sådan glädje och avkoppling som stickning.

Vad strävar du efter?
Jag strävar efter slowfashionbland annat. Att skapa en
tidlös och hållbar garderob. Målet är att vara helt klädd
i egenskapade plagg, gärna i återbrukade och hållbara
material.

Kan man sticka för fred?
Stickning sänker pulsen och gör oss avslappnade och där med mer vänligt sinnade kanske?
Få sammanhang är så generösa och accepterade som stickträffar.Det första jag letade upp
när jag bodde utomlands en period var just en stickträff. Kände mig hemma och välkommen
omedelbart. Det kan verkligen vara ett sätt att nå varandra och skapa nätverk där en
tillsammans kan verka för förståelse för varadras olikheter och i förlängningen skapa fred
kanske. Tillsammans hand i hand precis som mitt bidrag till utställningen.

81. Gisela Tingström,
Varför stickar du?
En kontemplativ och kreativ sysselsättning som inte
ställer några krav och som kan utförasv överallt, till
och med i mörker.

Vad strävar du efter?
Inget speciellt vad gäller stickandet, men som människa
strävar jag efter att behandla alla lika oavsett hudfärg,
religion och kön.

Kan man sticka för fred?
Sorgligt nog inte i praktiken, men om alla fick ett par
stickor och garn istället för vapen i sina händer vore det
enkelt. Mitt bidrag ska ses som en kroppslig rörelse, en
dans.
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82.

Annika Edvardsson

Varför stickar du?
Jag stickar för att jag kan. Stickningen ger mig
så mycket: utmaning, utveckling, spänning och
trygghet. Det är spännande och utvecklande att
anta nya utmaningargenom att lära sig något nytt.
Det är också tryggt och lugnande att stickanågot jag
kan och som inte kräver mitt fulla fokus.Det är en
skön känsla att låta händerna arbeta och långsamt
bygga upp ett plagg, maska för maska.

Vad strävar du efter?
Jag strävar efter att bli ännu bättre, lära mig mer, kunna
fler tekniker.

Kan man sticka för fred?
Jag vill gärna svara ja på den frågan. Åtminstone tror
jag att stickning kan vara ett sätt för människor att
komma närmare varandra. Att sitta tillsammans, sticka
och samtala och förhoppningsvis känna samhörighet. Ju
mer vi ser våra likheter desto svårare blir det att strida
mot varandra.

83. Jennie Tämmervik
Varför stickar du?
Jag stickar för att skapa inre frid, lugnet och
upprepningen i en traditionell slätstickning
påminner om meditation.

Vad strävar du efter?
Jag strävar i främsta rummet efter avslut, ett avslut
för den inre perfektionisten. Det kanske inte bringar
fred i världen men det bringar fred i mitt inre.

Kan man sticka för fred?
Så visst går det att sticka för fred! Om vi alla först
skapar en inre fred, blir den yttre freden en konsekvens.
Buddhister erbjuder gäster en kathana, en vit skir sjal
som ett tecken på respekt och fred. Det är en sådan sjal
jag inspirerats av.
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84.

Kerstin Fagervall

Varför stickar du?
Min mormor var stickerska och bidrog genom
inkomster av att sticka lovikavantar. Det har
inspirerat mig och är stimulerande och är en del
av mig.

Vad strävar du efter?
Att sticka är ett hanverk som inte får gömmas
bort. Jag vill föra det vidare till nästkommande
generationer.

Kan man sticka för fred?
Gärna!

85. Susanna
Varför stickar du?
För reflektion av skapande, värme och skönhet.

Vad strävar du efter?
Harmoni, inom mig själv och mellan färg och
form, funktion och estetik som man måste
förhålla sig till när man stickar.

Kan man sticka för fred?
När jag intervjuade Yoko Ono sa hon: ”Du vet
väl att om man föreställer sig något blir det så?”
Det var självklart för henne.” Imagine PEACE”.
Jag har tänkt på henne medan jag har stickat
min pil. För fred är den enda vägen framåt.

86. Margareta Davidsson

Fingervantarna är stickade av ullgarn som
mina föräldrar fick av den ull de skickade till
ullspinneriet på 70-talet.
Jag hantverkar med klädsömnad, lapptäcken,
broderi, stickning och virkar.
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87. Eva Linneroth Stranne
Varför stickar du?
För mig är stickning en stor del av mitt liv.Det
repetitiva gör stickningen meditativ och den
taktila känslan känns lugnande för kropp och
själ.

Vad strävar du efter?
Jag strävar efter att skapa. När jag skapar
känner jag lugn och harmoni.

Kan man sticka för fred?
Mitt bidrag är en öppen hand. Om vi sträcker
ut en öppen hand är det en början. När vi
tar emot den utsträckta handen ökar vår
förståelse för varandra.

88. Ylva Swahn
Varför stickar du?
Jag stickar för att det ger mig en stor frihet
att designa och skapa plagg till mig och min
familjprecis så som jag vill ha dem. Det ger mig
en större möjlighet att välja material som är
bra både för miljö och kropp. Att sticka ger mig
även ett lugn och hjälper mig att stressa ner i
en hektisk vardag. När jag stickar får jag tid till
reflektion, vad är viktigt för mig i livet?

Vad strävar du efter?
Jag vill minska min konsumtion av snabbt,
lättillgängligt ” slit och släng” mode.När jag
stickar så tar varje plagg sin tid att skapa, jag
väljer då att hellre betala lite mer för ett bättre
material så att mitt stickade plagg håller länge.
Varje plagg får ett högre värde för mig.

Kan man sticka för fred?
Ja, absolut! Att kriga är ett aktivt val precis som
att fred är ett val vi gör. Vi är alla ansvariga för
våra handlingar. Att sticka skänker glädje och
meningsfullhet. Vill du sticka eller vill du kriga?
Tänk om Donald Trump hade lagt sin tid på att
sticka och dela sina skapelser på sociala medier
istället för att twittra?
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89. Lene Madsen
Varför stickar du?
Jag gillar att skapa på många sätt. Genom att
sticka på både maskin och för hand har jag
möjlighet att använda mig av många olika
tekniker och genom att använda olika garner
av naturfiber kan jag få fram otaliga utseenden
och strukturer. Jag skapar mönster i ett digitalt
stickprogram som heter ”designer knit”.
Mitt bidrag är skapat som en kombination av
dessa möjligheter. Att sticka berikar mitt liv och
ger mig unika verktyg för mitt skapande.

Vad strävar du efter?
Vill på olika sätt jobba för att jorden ska kunna
fortsätta vara en hållbar planet. Naturen är
otrolig viktig och förutsättningen för fortsatt liv
på jorden. Jag utforskar olka sätt växtfärga med
matavfall och tar tillvara växteri naturensom
man kan använda till detta.
Jag har ibland workshop för att få andra
intresserade av detta, som en metod att förlänga
liv på kläder istället för att slänga dom. Har varit
icke köttätare i många år och föredrar ekologiskt
odlade grönsaker som inte förstör jorden utan
hjälper till att bevara mångfalden i naturen. Fair
Trade-produkter känns också bra att stödja och
kan hjälpa till att mäniskor i andra länder kan få
en bättre tillvaro.

Kan man sticka för fred?
Man kan skapa budskap genom stickade föremål!
Att sticka tillsammans med andra kan bidraga till större förståelse männsikor emellan.
Man kan skapa projektdär man stickar föremål till behövande som lever under svåra
förhållanden som krig och konflikter. Kärleken som har lagts ner i att sticka sprider
kanske fredliga tankar hos mottagaren. I min väggbonad symboliserar fredsduvan freden.
Genom trådarna på baksidan knyts världen ihop. Naturen runtomkring, symboliserar det
viktiga i att ha en naturlig miljö att leva i som skapar lugn och ro och en förutsättning för
framtidens fredliga utveckling.

”

Jag tror inte att man kan sticka fred.
Men jag tror att man kan sticka
lindring och hopp.
– Cecilia, nr 13
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90.

Valerie Harper

Varför stickar du?
Jag stickar eftersom det är lugnande
och spännande väg att skapa fina och
användningsbara objekt. Jag tror att stickning
är ett bevis på på ett positivt sätt att fred kan bli
vårt gemensamma mål. Med hjälp av internet
över hela världen. Man delar metoder och tipsar
varandra , problem och lösningar tillsammans.
Ibland pratar jag inte ens deras språk, men man
kan ju läsa av varandra genom rörelser.Vi kan alla
bidra med godhet på denna jorden genom att
lysa upp meditation för fred när vi stickar.

91.

Nina Salido Crespo

Varför stickar du?
För att stickning faktiskt förbättrar både den
fysiska och mentala hälsan.

Vad strävar du efter?
Jag inspireras av de stora samhällsfrågorna,
med stickningen kan jag skapa utrymmen för
dialog.

Kan man sticka för fred?
Det är inte bara möjligt, det är dessutom
nödvändigt.

92.

Katarina Gillerberg

Varför stickar du?
Jag stickar för att koppla av, en stunds
meditation och egen tid.

Vad strävar du efter?
Jag strävar efter att aldrig fastna och alltid
göra lika , utan vill fortsätta utvecklas som
människa. Man blir aldrig för gammal för
kunskap eller nya sätt att lösa gamla problem.

Kan man sticka för fred?
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Om alla la ner sina vapen och istället umgicks
och stickade eller något annat nyttigt så
vore världen bättre, men det kräver arbete.
Kvinnors stickande kan i sto skala ge avtryck
som syns och då låta världens stridstrupper
överrumplas av fredsduvor.

93. Sofie Bergström
FREDENS YRA

Varför stickar du? Vad strävar du efter?
Jag stickar och virkar för frid. När händerna
jobbar får sinnet ro.

Kan man sticka för fred?
Nej, det tror jag inte, tyvärr. Krigets
mekanismer är allt för starka. Men arbete
för fred är nog lite som att sticka eller virka.
Det krävs tid och arbete för att resultatet ska
växa fram.
Då och då blir det fel. Du kan behöva backa
många steg för att rätta till och börja om.
Att sticka tar tid. Att repa upp går allt för fort.
En tappad maska blir snabbt ett stort hål.
Men plockar du upp den i tid blir den åter
en av alla viktiga öglor som håller verket
samman.
En färdig stickning väcker stolthet och
tillfredsställelse i den som stickat, beundran
hos betraktaren och värme hos den som får
bära resultatet.

I mitt bidrag hämtar jag inspiration
från fredsdagen 1945 och bilderna
från Kungsgatan i Stockholm. Vita
papperslappar och remsor singlar ner från
öppna fönster över ett firande folkhav.
Glädje, lättnad och gemenskap präglar
stämningen.
Jag vill också visa att olika är bra. Att
acceptera olikheter är en förutsättning för
att vi ska fungera tillsammans och för att
nå fred och frid. Det symboliseras av att
alla lappar är olika. De är virkade i olika
garner och material, med olika mönster och tekniker, i olika storlekar och av olika
virkerskor. Tack mamma och svärmor som hjälpt till!
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94. Sara Elgerot
Varför stickar du?
Jag stickar för att ha en viss förnimmelse om
vem jag var innan bilolyckan - när motoriken
funkade och smärtan inte fanns.
Jag har skapat en visual poem, utifrån
referenser som ”livets träd”, ”wishing
tree”, ”frid i naturen” och ”yarn bombing”
(gemensamhet, önskan, fred/frid, budskap)där jag med en dikt gömd mellan grenen
och stickningen skickar ut önskan om
jämlikhet, fred och frid. En osynlig dikt som
låter betraktaren lägg in sin egen betydelse
i önskningen. Budskapet förstärks och
förflyttar sig ytterligare i interaktion och
positiv gemenskap med de andra bidragen
och utställningen i stort.

95. Anette Nilsson
Varför stickar du?
För mig är stickning likställt med meditation.
Något jag mår bra av att göra.

Vad strävar du efter?
Jag strävar nog inte efter något speciellt. Jag
har alltid nära till att repa upp och börja om.
Stickningen är för mig mera en väg än ett
mål. Det viktiga är sinnesron, möjligen är det i
så fall den jag eftersträvar.

Kan man sticka för fred?
Det går att sticka budskap, i gemenskap, för
någon, för sig själv, till intre frid - och mycket
annat. Bra ingredienser till både frid och fred.
Om alla som tänkte arga tankar vore tvungna
att sticka några varv innan de satte ord på
sin frustrartion skulle nog många konflikter
undvikas. Låt oss börja fredsarbetet med att
sticka tumvantar till alla som pekar finger,
som twittrar elakheter och som ger andra
”kalla handen”.
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96. Händiga Händer

Johanneskyrkan, Kalmar

Varför stickar du?

Vad strävar du efter?

Kan man sticka för fred?

Johanneskyrkan i Kalmar har
en grupp som vi kallar Händiga
händer. Gruppens mål är att
hjälpa människor i nöd genom
att bla sticka filtar och sy
bindor. Det var därför självklart
för oss att tillsammans sticka
något i fredens tecken.

Vi strävare efter
gemenskap och kreativitet
som i sin tur leder till att
behövande får hjälp. Vi
strävar också efter ett
gemensamt arbete där
alla bidrar och respekterar
varandra – ett fredsarbete
helt enkelt.

Ett gemensamt projekt för
fred stimulerar och stärker
oss i vårt arbete. Projektet
har gett ringar på vattnet och
spridit sig långt utanför vår
grupp, många har engagerat
sig både inom och utom
kyrkan vilket har blivit som ett
fredstecken för oss. Det går
inte att skapa fred ensam.
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97. Inga-Lill Pettersson
& Lill-Marie Wedin

Varför stickar du?
Jag stickar för att behålla min inre frid.

Vad strävar du efter?
Att vara en i ett sammanhang som gör något
tillsammans men också ensam.

Kan man sticka för fred?
Allt går att göra! Så även sticka för fred, det är
ju ett fredligt kulturarv att föra vidare.

centrum,
98. Aktivitetshus
Göteborg
Varför stickar du?
Det ger mig ro och det är skapande. Det här
fredsprojektet känns roligt och viktigt.
Det är intressant att sticka i gruppen, man
får sällskap och lär sig nya mönster. Det är
rogivande och för att jag tycker det är roligt
att arbeta med händerna och vara kreativ.
Har hjälpt mig att komma ifrån stress, stress
kan göra en sjuk. För min hälsa men också för
att jag tycker om det. Det är ett sätt att vara
sysselsatt och jag tycker om att skapa något
som går att se och ta på.

Vad strävar du efter?

Kan man sticka för fred?
Om många går samman för att sticka fred, då väcks det
en tankeom fred. Ja, om flera människor sitter med något
positivt i händerna. Jag tänkte på fred under tiden jag
stickade – positiva tankar skapar fred. Det går att skapa
gemensamhet och engagemang för större frågor genom
stickning. Som med Pussy Hats.Det blev en symbol att
samlas kring i en mycket större fråga och görandet var en
stor del i det.
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Jag strävar efter att göra något kreativt, att
lära mig något nytt, att få ett fint resultat och
att ha användning för det (ett gemensamt
projekt). Att lära nya metoder och att ha
ett mål med att gå ut och att komma till
aktivitetshuset. Värme, inte bara fysiskutan
inre och ett varmt uttryck. Tänkte på moln,
lugn och harmoni i människosjälen.Att må
bättre, trivas och kunna ge saker till min
familj som de kan använda och veta att jag
tänkt på dem

99. Karin Vestlund
Varför stickar du?

Vad strävar du efter?

För att det är mysigt, utmanande och
avkopplande. För att det är häftigt att skapa
något av garn och för att vara i nuet.

Jag strävar efter rättvisa, jämlikhet och att må
bra. Jag strävar efter att hitta en mening i det
jag gör men också att göra det bästa av livet
som det är och hjälpa andra.

Kan man sticka för fred?
Man kan säkert med stickning komma en bit
på vägen. Jag tror att stickning är ett bra sätt
att stanna upp och reflektera och då kan man
komma på vad som är viktigt för en och jobba
mot det. Ofta stickar man för att ge bort och
det är viktigt för att se utanför sig själv.

100. Kajsa Ellegård
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101. Itziaar Pratas Fernandez
Varför stickar du?
Jag stickar för att min mamma lärde mig
det när jag var liten, precis som min mormor
lärde henne. Nu stickar jag för att synliggöra
det stora problemet med genusrelaterat
våld. Jag stickar fjärilar som en symbol för
kampen mot genusrelaterat våld som har sitt
ursprung i mordet på systrarna Mirabel 1960,
då de deltog i frihetskampen i Dominikanska
republiken.

Vad strävar du efter?
Jag kämpar tillsammans med många
andra för att minska våld i allmänhet och
genusrelaterat våld i synnerhet. Jag tycker att
det är viktigt att man respekterar varandra för
att kunna leva lyckligare här i världen.

Kan man sticka för fred?
Jag tror att vi kan sticka fred. Det finns
massor av stickare som visar på det varje
dag. Genom historien finns det många
exempel på budskap som stickats för fred.

102. Donna Pizzuto
PEACE CHAIN

Varför stickar du?
Jag stickar för lugnet och friden som att
sticka en maska åt gången ger mig.

Vad strävar du efter?
Om man tittar från rymden ser vi ut som ett folk;
från det avståndet kan man inte se ras, etnicitet
eller landsgränser. Vi är ett folk, en familj. Men
här nere på marken är det en annan verklighet.
Jag stickar med tron att internationell kärlek i
varje maska kommer att hitta sin väg runt hela
världen och knyta oss samman. Universum
reflekterar det vi ger – ge fred så får du fred
tillbaka.

Kan man sticka för fred?
Så ja, det går att sticka för fred!
Fredskedjan har 235 länkar, ett bestämt
antal länder, förvaltningsområden och
territorier som jag kan hitta på jorden.
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103.

Borghild Walfridsson

Varför stickar du?
Jag kan inte hålla händerna stilla!
Perfekt handarbete, när man lyssnar,
ser på tv, när man får en stund
över på eftermiddagen, kanske
på trappen ute i solen, eller varför
inte en härlig kväll i fjällen och på
stranden.

Vad strävar du efter?
I mitt stickcafé stickar och virkar vi filtar,
som vi skickar till barn i världen, mycket
till Belarus genom Tjernobylbarnens oas.

Kan man sticka för fred?
Ja varför inte. Fredsduvan finns
med. Vi hjälper i alla fall barnen så
de får det lite bättre – framtidens
hopp!

104. Inger Strömberg
Vad strävar du efter?
Att laga freden! Om freden
kommer - är du beredd? Har du
mat hemma så du kan bjuda
på en god och närande måltid?
Har du en extra säng att erbjuda
som ger trygghet och vila? Har
du värmande kläder, sockor, och
filtar att dela med dig av? Har du
ett öppet hjärta och vill göra en
insats? Då är du beredd när freden
kommer! MFB - Myndigheterna för
fredsberedskap.
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105. Emma Östensen
Varför stickar du?
Jag stickar för att jag älskar att skapa md mina
händer, nära materialet, i kontakt, helst textil, att
måla med garn. Jag använder oftast rikligt med
färg i mina projekt därför var det extra utmanande
att bara använda vitt garn, något som under
projektets gång verkligen blev stimulerande. Jag
stickar alltid på fri hand och lagar mina egna
mönster, ser vart inspirationen leder mig.

Vad strävar du efter?
Jag strävar efter ”flytet”, ”flowet” i görandet.
Närvaron i det monotona upprepande arbetet.
Harmoni i kropp och sinne. Glädjen i att både göra
och se ett resultat, inte bara vänta på resultatet,
den färdiga produkten.

Kan man sticka för fred?
Det går definitivt att sticka fred! Jag tror inte vi kan
uppleva världsfredom inte vi har fred i våra egna
sinnen! The only way out is in. Arbetet måste börja
i varje enskild individ, börja sticka allesammans!

106.

Jannike Djupsund

Varför stickar du?
Att sticka för mig är som meditation. Det är att
vila i att handens tid i kombination med garn
och upprepande grundläggande rörelser skapar
ett tredimensionellt mjukt verk.Att dessa tre
saker; hand, garn och tid, skapar något vackert,
användbart och i många fall livsnödvändigt för vår
överlevnad.

Vad strävar du efter?
Att känna den grundläggande glädjen som
skapande händer ger. Känslan att också tråden
binder mig samman med forna tiders stickare,
samtidigt som den löper in i framtiden tillsammans
med det stickade alstret.
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107.

Sticka för fred, Broby

Varför stickar du?

Vad strävar du efter?

Att få meditation och att ge händerna kraft.

Fred börjar med dig och mig, kärlek mellan
människor.

Kan man sticka för fred?
Stickning är en fredlig sport. Ja.
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108.

Margaretha Nielsen

Varför stickar du?
Jag stickar av ohejdad vana och för att det är så
roligt att se vart det leder när man inte använder
färdiga mönster. Jag har stickat, virkat, krokat, och
plåtat och detta är resultatet.

Vad strävar du efter?
Jag hoppas att det får folk att för det första le
och för det andra att tänka efter. Vad är det som
händer? Är vi på väg bort eller hem? Hör vi till eller
är vi utanför? Måste allting ha så perfekta former?

Kan man sticka för fred?
Sticka fred…..Om man läser historia så har stickning
förekommit i krig och fredpå olika sätt. Franska
revolutionen och de röda stickade mössorna,
stickade yllesockar till svenska armén, stickade
kläder till olycksdrabbade områden i världen. En
gång i tiden kostade ett par herrstrumpor av siden
med invecklatmönster en förmögenhet, en gård
som betalning. Ett manligt yrke då, såklart. Ja,
man kan sticka för att framföra en åsikt eller ett
ställningstagande.

109. Birgitta Hallsby-Larsson
Varför stickar du?
Jag älskar garnet-fibrerna. Att känna det
mellan händerna och att med enkla redskap
och en oädlig rad möjlighetertill hands skapa
material och forma samtidigt. Någor varmt,
elastiskt, mjukt och vackert

Vad strävar du efter?
Något personligt och uttrycksfullt. Upplever
att det finns ett universum av tekniker och
kunskap att ta del av och det strävar jag efter
- att lära mig mer av andra.

Kan man sticka för fred?
Det spontana svaret är ju nej, men… Att göra
något TILL andra och med ANDRA. Det skapar
glädje och gemenskap. Att vara skapande
människa tillsammans -– det känns väldigt
fredligt.
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110.

Anna Tagesdotter

Varför stickar du?

Jag stickar egentligen inte. Jag är konstnär och
använder olika material beroende på vad jag vill
uttrycka. I detta fall tycker jag att virkning, som jag
använde, passade bra ihop med konceptet. Jag har
virkat en tråd per landi världen och loopat den för
att påvisa att fredsarbetetär en pågående process
och alla länders ansvar.

Vad strävar du efter?
Jag strävar efter att uttrycka sådant som är viktigt
för mig, i detta fall att vi får en så fredlig värld som
möjligt.

111.

Farnaz Ferdows

Varför stickar du?
Genom att sticka bildar jag en enhet genom att
sätta ihop maskorna.

Vad strävar du efter?
Varje maska spelar en viktig roll i formationen av
helheten.

Kan man sticka för fred?
Om varje maska vilar på sin plats, blir fred stickat.
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112. Maria Gustafsson
Varför stickar du?
Stickning är ett arv jag fått efter min mor.Detta
arv för jag vidare. Stickning inspirerar mig ofta och
ofta inspirerar min stickning andra.Stickstunder får
mig att sortera tankar och drömma mig bort.

Vad strävar du efter?
Att känna tillfredställelse och bli nöjd med
min stickning. Att hitta och pröva nya sätt och
lösningar. Att skapa efter egna idéer.

Kan man sticka för fred?
Kriget i Finland som min far deltog i och som min
mor präglades av med sin oro har satt sina spår i
mig och mina syskon.Mor berättade bland annat
om bristen på material. Det gjorde henne sparsam
och kreativ.En jumper som hon stickat, repades upp
två gånger för att skapa en ny modell.Att sticka
har för mig blivit ett sätt att minnas min mor och
bearbeta sorgen efter henne. Så på sätt och vis
stickas fred, så som jag upplever det.

113. Gunvi Bengtsson
Varför stickar du?
Stickning sätter igång både hand och hjärna och
skapar ett tillstånd som är både avslappnat och
aktivt på samma gång.

Vad strävar du efter?
Jag har valt att sticka ”fredsfrukter”.Som en
stilla påminnelseom att fred är den allra bästa
jordmånen för rik återväxt av kommande
generationer och fortsatt framtid.

Kan man sticka för fred?
Stickning kan vara ett sätt att på sikt förändra och
påverka åsikter och attityder.
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114. HARITUZ, Spanien
I projektet Madejas contra la violencia
sexista (Nystan mot sexuellt våld) stickas en
växande halsduk med broderade budskap
som reser från stad till stad. Våren 2021
visas delar av den på Trelleborgs museum i
samarbete med föreningen Sticka för Fred.

Varför stickar ni?
Vi stickar för att vi tycker om det och för att vi är
aktivister. Vi stickar mot genusrelaterat våld för att
symbolisera vår feministiska kamp och uppnå en
förändring i samhället.

Vad strävar ni efter?
Vi inspireras av färgerna, garnernas struktur, det vi
vill förmedla och solidariteten mellan kvinnor som
stickar.

Kan man sticka för fred?
Så klart att det går att sticka för fred. Vi älskar den
vita färgen, fredsduvans färg, den inger lugn och
hopp.
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115. Pihla Kuusela

Varför stickar du?
Stickning är min passion, avkoppling och
meditation. Jag stickar till vissa ändamål/behov
och när jag stickar till andra, så har jag den
personen i mina tankar när jag stickar.

Vad strävar du efter?
Hållbarhet, naturmaterial, skapande och att göra
nya unika, personliga alster.

Kan man sticka för fred?
Så klart!
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116. J. Hurarte, Argentina
HOLOSTOPY

Konstverk i form av en världskarta av ull från Trelew, en stad i Patagonien, Argentina.
Den orange tråden mellan Argentina och Sverige visar en resa mellan två platser med
textilproduktion, men långt ifrån varandra. Tanken är att sticka en värld som inkluderar alla –
en plats att bo på och röra sig utan konflikter, med rötter som kan slå rot och växa överallt.

Varför stickar du?
Därför att det är ett sätt att skapa nya ”landskap”.
Tråden som idé är viktig för mig, ulltråd i det här fallet,
att den kan skapa obegränsade stycken tyg. Ull är ett
vänligt material att skapa i och att finna lugn i.

Vad strävar du efter?
Jag är arkitekt och konstnär och vill skapa landskap
i olika material.

Kan man sticka för fred?
Det är möjligt att sticka en önskan om fred: jag visar
verket HOLOSTOPY. Ordet har jag satt ihop av ”holos”
som betyder alla och ”topos” som betyder plats.
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