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Hardangersøm

Min masteroppgave, Symaskin-hardan-
gersøm (Ovesen 2017), handler om å 
utvikle en teknikk, men for meg hand-
ler den like mye om tradisjon. Det å 
ivareta og utvikle tradisjonelle håndverk 
har vært i fokus for meg gjennom hele 
faglærerutdanningen på Høgskolen i Oslo 
og Akershus (nå OsloMet). Da jeg skulle 
finne retning for masteroppgaven var 
valget enkelt. Jeg tok utgangspunkt i mitt 
eget møte med moderne broderi, utstill-
ingen Nålens Øye på Kunstindustrimuseet 
(Nasjonalmuseet, 2015). Det å møte et 
tradisjonelt håndverk presentert på en ny 
og «lettere tilgjengelig» måte vekket en 
interesse hos meg. Mitt mål ble å utvikle 
en teknikk som kunne vise et tradisjonelt 
håndverk på en moderne måte. Som case 
valgte jeg hardangersøm, et håndverk 
jeg ikke kjente så godt til, men som ga 
mange muligheter for utvikling. Med 
dette som utgangspunkt formulerte jeg 
problemstillingen:

Hvordan kan deler av hardangersømmens
tradisjonelle elementer gjenskapes ved
bruk av symaskin på en måte som gjør
teknikken brukervennlig og lett 
tilgjengelig for andre? Og hvordan 
forholder denne teknikken seg til 
begrepet tradisjon? 

Jeg begynte å undersøke ulike elementer 
i hardangersøm, men det var vanskelig å 
skaffe relevant litteratur. Til slutt endte 

Etter at jeg hadde bestemt meg for å utvikle teknikken symaskin-hardangersøm i min master-
oppgave, besøkte jeg Norsk Folkemuseum. Der møtte jeg en gruppe damer som demonstrerte 
ulike typer tradisjonelle håndverk. Vi kom i snakk, og jeg fortalte at jeg skulle skrive master-
oppgave om å sy hardangersøm med symaskin. Damene, som først hadde vært glade for å 
møte meg - en ung dame som var interessert i tradisjonelt håndverk - stoppet opp i arbeidet 

og så på meg med vantro blikk. Det var som om jeg hadde bannet i kirken.

jeg opp med å reise til Utne og Hardanger 
Folkemuseum hvor jeg fikk tak i alt fra 
den første læreboken i hardangersøm, 
Hardangersaum, av Gudrun Skåltveit-
Stuland og Halfdan Arneberg fra 1931, til 
Early-Style Hardanger av Yvette Stanton 
fra 2016. Men selv med et så bredt utvalg 
bøker var det lite å arbeide videre med. 
De fleste sting er godt beskrevet, og i 
nyere bøker står det en del om materia-
ler, men det er ikke skrevet om mønster-
bygging i hardangersøm. Jeg var så 
heldig at jeg hadde kontakt med Yvette 
Stanton under arbeidet, og hun rådet 
meg til å se på bilder av gammel hardan-
gersøm for å utvikle mønster. 

Derfor gjennomførte jeg en visuell ana-
lyse av et strategisk utvalg broderier, og 
utformet regler for mønsterbygging. Jeg 
synes det er veldig rart at disse reglene 
ikke har blitt formulert tidligere. 

Mangelen på nedskrevet kunnskap er 
ikke unikt for hardangersøm. I boken 
Spilleregler og Spillerom – Tradisjonens 
Estetikk skriver Mikkel B. Tin, professor i 
tradisjonskunst ved Universitetet i Sørøst-
Norge, at «tradisjonens estetikk er langt 
på vei taus kunnskap. Det vil si at den 
ikke begrepsliggjøres og formidles teor-
etisk; den innlæres tvert imot gjennom 
praktisk handling» (Tin, 2011, s. 217).
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Jeg mener at teori fungerer som en legi-
timerende kraft, og om det fantes god
og grundig gjennomarbeidet teori om 
hardangersøm og lignende tradisjonelle 
håndverk, ville teknikkene kanskje ha 
større mulighet for å blomstre. Tin sier
også at tradisjonens estetikk lever 
utenfor institusjoner, uten autoritets-
personer som tvinger tradisjonens regler 
og lydighet mot tradisjonen på utøveren 
(Tin, 2011, s. 217). Jeg opplever at 
tradisjonell hardangersøm har mange og 

strenge regler, på tross av at de ikke er 
nedfelt i bøker. Selv om det ikke finnes en 
autoritetsperson som håndhever disse 
reglene, håndheves de av tyngden hånd-
verket får når det blir kalt en tradisjon, 
og av den kollektive gruppen mennesker 
som holder den i live - jamfør damene på 
Folkemuseet. Tin støtter opp under dette 
når han skriver at «tradisjonens estetikk 
bare eksisterer i kraft av tradisjonens 
egne bærere» (Tin, 2011, s. 217).

Overføringen av kunnskap fra mester til 
lærling gjør at Tin kaller alle håndverk 
tradisjoner. De er gitt videre eller tradert 
fra en person til en annen. Samtidig på-
peker Tin at det er denne gjentakelsen 
som kan føre til at tradisjoner kan virke 
statiske og begrensede, og setter dem 
opp mot teoretiske disipliner, hvor det er 
et krav at man skal ha en kritisk distanse 
til forbildene (Tin, 2011, s. 13). 

I masteroppgaven ville jeg vise at hånd-
arbeid hører hjemme i akademia. Jeg ville 
bruke kombinasjonen av håndverkets 
gjentakelse og den teoretiske disiplinens 
kritiske distanse, og skape et produkt 
som både kunne gjenspeile tradisjonen 
det bygget på og vise utvikling av en 
teknikk. Med dette som grunnlag ble den 
praktiske utforskningen min en veldig 
stor del av masteroppgaven, og det er 
ikke mulig å gjengi prosessen her. Jeg vil 
derfor kort oppsummere konklusjonen. 

Basert på mine tekniske og visuelle funn
mener jeg å ha grunnlag for å si at jeg 
har utviklet en broderiteknikk som 
besvarer problemstillingen. Selv om jeg 
eksperimenterte med stoffer og farger, 
hadde broderiene tydelige likhetstrekk 
med hardangersøm fordi jeg ivaretok 
visse elementer. Kriteriene for symaskin-
hardangersøm er å bygge symmetriske 
mønster med kvadrater og brede søm-
mer, og å bruke tråder som har ganske 
lik farge som et ensfarget bunnstoff. Min 
hypotese om at teknikken ville fungere 
godt som dekor på moderne klær ble 
også bekreftet. 

Men hvordan forholder denne teknikken 
seg til begrepet tradisjon? Jeg brukte 
igjen Mikkel B. Tins bok og så på hans 
beskrivelse av tradisjoner i forhold til 
teknikken jeg hadde utviklet. Tin skriver 
at tradisjon er et valg. «Det vi velger, er å 
ta opp igjen noe i vår fortid som vi ønsker 
å ta med oss inn i fremtiden» (Tin, 2011, 
s. 18). Tin forsterker dette med å sitere 
Merleau-Ponty, som sier at «det vi har 
tilegnet oss, blir først virkelig tilegnet 
dersom det blir gjenopptatt i en ny tanke-
bevegelse» (Tin, 2011, s. 18). Tin skriver 
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ikke at valget må inkludere alle elemen-
tene i det originale. Dette tillater meg å 
kalle mitt valg av elementer (symaskin-
hardangersøm) for tradisjon. Imidlertid 
synes jeg at det å kalle symaskin-hardan-
gersøm tradisjon blir en altfor bastant 
påstand, det vil være riktigere å si at det 
er en teknikk basert på en tradisjon. 

I slutten av boken sin skriver Tin at 
«tradisjonens estetikk nok innebærer et 
sett av spilleregler, men at disse reglene 
ikke er strengere enn at de åpner for et 
spillerom for den individuelle skapelsen»
(Tin, 2011, s. 216). Han sier deretter at 
«reglene sikrer den tradisjonelle este-
tikken dens gjenkjennelighet, den indi-
viduelle skapelsen sikrer dens liv» (Tin, 
2011, s. 216). Jeg mener at reglene dess-
verre ofte blir håndhevet alt for strengt, 
slik at den individuelle skapelsen ikke får
plass, og da får ikke det tradisjonelle 
håndverket impulsen det trenger for å 
overleve. Jeg håper at jeg med min mas-
teroppgave har vist at man kan utfordre 
grensene i et tradisjonelt håndverk på en 
måte som hedrer opphavet samtidig som 
det beveger seg mer inn i nåtiden.  

Kathrine Ovesen er lektor og arbeider i 
ungdomsskolen. Hun arbeider også med 
symaskin-hardangersøm, i tillegg til å 
produsere og selge origami.  
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Lappeteppet viser prosessen i utviklingen av 
hardangersøm  - sydd på symaskin. 
Foto: Kathrine Ovesen. 
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