
Rapport från förstudien 

Moder Sveas Nya Finkläder 

Synkop Ekonomisk Förening 

på uppdrag av Länsstyrelsen Dalarna 

2013-10-04 

Kent Vickström, skräddare  
Anders Thuresson, projektledare

3 (27)



Innehållsförteckning
Inledning, syfte och mål ......................................................................................................................5
Hampans historia..................................................................................................................................6

Hamparemmar viktiga för industrin............................................................................................7
Användbar hampa ................................................................................................................................9
Studiebesök ........................................................................................................................................10

Repslagarmuseet, Älvängen......................................................................................................10
Wålstedts Ullspinneri, Dala Floda ...........................................................................................10

Produktionskedjan från frö till textil ..................................................................................................11
Odling ................................................................................................................................................12

Frö och sådd..............................................................................................................................12
Skörd.........................................................................................................................................12

Erfarenheter från odling.....................................................................................................................12
Förstudie om hampa som kulturväxt i Dalarna ........................................................................12
Industrihampa-X i Gävleborg...................................................................................................13
Gotlands Naturfiber AB ...........................................................................................................13
Hampa Produkter Grästorp, Västergötland ..............................................................................14

Beredning och spinning......................................................................................................................15
Vävning..............................................................................................................................................16

Insjöns Väveri, Dalarna ............................................................................................................16
Klässbols Linneväveri, Värmland ............................................................................................16

Design och produktion av High Fashion ...........................................................................................17
Dala Hemp Fashion ..................................................................................................................17
Dala Hemp Clothes...................................................................................................................17

Sammanfattning .................................................................................................................................18
Så här går arbetet vidare ....................................................................................................................19

Detta behöver vi hjälp med!......................................................................................................19
Bilaga 1. Fiberprov från NuMax Fibre Technology Ltd ....................................................................21
Bilaga 2. Prover på hampatyg färgat av Herdins Färgverk AB..........................................................23
Bilaga 3. Prover på hampatyger ........................................................................................................25

Fotot på första sidan kommer från http://hempage.de 

Förstudien har genomförts och rapporten skrivits av: 

Kent Vickström, skräddare. tel: 073-180 81 12 E-post: kenttailor@gmail.com

Anders Thuresson, projektledare tel: 073-075 46 00 E-post: synkop@thuresson.at 

4 (27)

SYNKOP ek.för.  
Herrhagsvägen 43, 1 tr TELEFON ORG. NR PLUSGIRO

791 75 FALUN 073-0754600 769604-6643 28 57 14-2



Inledning, syfte och mål 
I rapporten användes industrihampa som samlingsnamn för frö- och fiberhampa. Sorterna har olika 
användningsområden, odlas och hanteras på olika sätt. Hampa, Cannabis Sativa är en ettårig ört. 

Idag är Sverige beroende av import av kläder i bomull. Produktionen av dessa kläder påverkar miljö 
och klimat negativt. Bomullsodlingen förbrukar en stor del av världens besprutningsmedel och 
kräver stora mängder vatten. Mark och vatten behövs bättre till livsmedelsproduktion. 
Transporterna orsakar koldioxidutsläpp. Arbetsmiljön i hela kedjan är dålig och lönerna låga. 

Historiskt användes kläder av hampa, lin, ull och läder i Sverige. I mitten av 1900-talet hade 
Sverige en stor välutvecklad textilindustri. Ett känt lokalt exempel är Tidstrands fabrik i Sågmyra, 
Falun som vävde tyger och filtar. Där arbetade som mest kring ett tusen personer. Tidstrands 
producerade bland annat filtar till hotell, krigsmakten och sjukvården. Ett annat exempel är CTH:s 
hatt och mössfabrik i Borlänge där över tvåhundra anställda sydde huvudbonader. 

Tyg av hampa är ett skönt, hållbart naturmaterial som har lång livslängd. Textilier av hampa 
påminner om textilier av lin men är slitstarkare. 

Begreppet ”linne” beskriver en vävteknik. ”Linne” kan produceras av bomull, hampa, lin och andra 
råvaror. Ofta beskrivs ”linne” slentrianmässigt som en produkt av lin. Det krävs mikroskopiska 
undersökningar och kunskap för att avgöra om textilier är producerade av hampafiber eller av 
linfiber. Det gör att historiska textilier av hampa ofta beskrivs som en produkt av lin. Därigenom 
döljs en del av vårt textila arv. Textilier av hampafiber torde ha varit tämligen vanliga då hampan 
ger dubbla mängden fiber för insatt arbete jämfört med lin.  

Så vitt vi vet finns det idag ingen i Sverige som tillverkar tyg av hampafiber. Det tyg som står att 
finna är importerat från Kina och andra länder. Vår avsikt är att förstudien ska vara en del av 
underlaget när det utreds hur en tekoindustri baserad på fiberhampa ska byggas upp i Dalarna. 
I studien beskrivs näringskedjan från sådd hos lantbrukaren fram till färdiga produkter att sälja. 

Syftet med förstudien är att 
1. Samla erfarenheter från modern odling av industrihampa. 
2. Utreda vilka resurser som idag finns för fiberframställning, spinneri, färgning och väveri. 
3. Finna beredningsteknik för textilfiber med modern, energieffektiv och miljövänlig teknik. 
4. Samla underlag inför utredning om etablering av en beredningsindustri för textilfiber. 
5. Samla underlag inför utredning om att etablera ett spinneri och/eller färgeri i Dalarna. 
6. Samla underlag inför etablering av ett företag med produktion av färdiga plagg. 
7. Skapa kontakter och bygga nätverk. 

Målen är att förstudien ska medverka till att 
1. Skapa arbetstillfällen i Dalarna. 
2. Ta fram hampafiber och garner som kan säljas till tekoindustrin. 
3. Produktionen av hampatextilier inte förgiftar eller skadar miljön. 
4. Produktion av hampatextilier ska ha minsta möjliga energiförbrukning. 
5. Ta fram textilprodukter av hampa som kan KRAV-märkas. 
6. Eventuella medicinska effekter av hampatextiler utreds. 
7. De företag som saknas och behövs för produktion av hampatextiler ska etableras i Dalarna. 

Förstudien omfattar hela näringskedjan från agrikulturell primärproduktion till färdiga textila 
produkter samt biprodukter. Alla företag i näringskedjan kräver egna genomgripande ekonomiska 
analyser för att de ska bli rättvisande. Därför har vi inte funnit det lämpligt att utreda de ekonomiska 
förhållandena i förstudien, eller att redovisa ekonomiska kalkyler i denna rapport. 

Falun 2013-10-04 Kent Vickström Anders Thuresson
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Hampans historia
I Sverige har hampa odlats i långt över 1000 år. Arkeologiska fynd visar att hampa odlats i Jämtland 
under 200- och 300-talet. Under tidig medeltid odlades hampa i Mälardalen i Dalarna och på 
Gotland. Man producerade fiber till rep, säckar, sängkläder och särkar med mera. 
Hampan nämns bl.a. i Västmannalagen och Östgötalagen från 1100-talet som en av de sex 
viktigaste grödorna (bland lin, bönor, ärtor, vete och råg). Senare omtalas hampa som basgröda i 
Upplandslagen. På 1500-talet erkände Gustav Vasa växtens värde som viktig råvara för att möta 
arméns och flottans stora behov av hampa till segel, tross, tält och annat. 

Regalskeppet Vasa sjönk 1628 med elva ton hampa ombord i form av tågvirke, segel med mera. 

Del av Vasaskeppets ankarkabel. Läs mer här: Regalskeppet vasa

År 1774 utgavs "Uppå Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce-Collegii föranstaltade Beskrifning av 
Hampa, dess såning, skötsel och beredning" som lämnade många värdefulla råd. Hampodling är nu 
en etablerad del av självhushållningen. Säckar, rep, tält, presenningar och fiskeredskap tillverkas i 
hemmen. Armén och flottan har fortsatt stora behov av hampaprodukter. 

Carl von Linné (1707-1778) gav hampan det latinska familjenamnet Cannabis Sativa, vilket fritt 
översatt betyder "användbar hampa". 

Hampan var viktig när Vilda Västern erövrades. Kraftiga vävar av hampa har namnet ”Canvas”. 
Sådana vävar användes till olika saker: Guldgrävarna bar slitstarka Levi's-jeans av canvas och 
nybyggarnas vagnar var täckta av canvas för att ta ett par exempel. 

I mitten av 1800-talet börjar bomullen konkurrerar ut hampan som textilfiber i Sverige 

”Om hampans historia i Jämtland – Härjedalen

Den vanligaste spånadsväxten i Jämtland och Härjedalen har varit hampan. Man kan tro att fiber  

av hampa var grova och bara kunde nyttjas till rep. säckar och segel, men så var det inte. De allra 

flesta garner som behövdes för att väva särkar, dukar och lakan kunde spinnas av hampa och ge i  

stort sett samma kvalitet som lin. Att skilja lin och hampa från varandra kräver mikroskopisk 

undersökning och mycket av det som vi idag mer eller mindre slentrianmässigt benämner som lin,  

kan lika gärna vara gjort av hampa.
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Hampan gav dubbelt så stort fiberutbyte som lin och detta är en viktig faktor när man betänker det  

stora arbetet med att få fram fibern. Det var också lättare att få hampans frö att mogna än linets.  

Det gällde ju att få frö till nästa års odling. 

Att man odlat hampa i länet (Jämtland) i långliga tider vet vi tack vare de pollenundersökningar 

som gjorts i Storsjöbygden. Ett prov från kärret Lokan inte långt från Tidbradsholm på Rödön visar  

höga halter av hampapollen så tidigt som från 200-300-talen e. Kr. Benämningar som 

Hampsänketjärn och liknande tyder också på att hampan var väl känd. Sedan har hampan hållit sig  

kvar som husbehovsfiber ända in på 1800-talet" 

Ur Kvinnomöda och skaparglädje av Ulla Oscarsson, Jamtli förlag 2013. Länk: Jamtli Förlag

Hamparemmar viktiga för industrin
Hela industrialismen drogs igång med remmar av hampa. När industrin drevs av olika slags spel, 
vindkraft, vattenkraft och senare ångkraft var remmar av hampa nödvändiga för kraftöverföringen. 

Central drivaxel och vävstolar i Göteborgs Remfabrik. Länk: Remmfabriken 

Fram till 1976 var alla postens säckar gjorda av slitstark hampa. Det var viktigt att säckarna höll...

Brandslangar tillverkades av hampa som är tämligen brandhärdigt. Brandstationernas höga torn var 
för torkning av dessa brandslangar, slangtorkningstorn. 

    Antik brandslang

7 (27)



Ford Motor Company i USA drev under 1930-talet en framgångsrik försöksanläggning i Michigan 
där man framställde nya material och olika biobränslen. En av de främsta råvarorna i dessa 
experiment var hampa, vilken bl.a. växte på Henry Fords privata ägor. 

"Henry Ford demonstrates the strength of his car "grown" from a combination of hemp and other annual crops, 
and designed to run on hemp fuel, by smashing with a crowbar." (Popular Mechanics, 1941) 

År 1937 samlade Henry Ford till pressvisning av en ny bilmodell. Inför fotograferna gick man lös 
på bilen med en slägga. Karossen var gjord av organisk plast med hampafiber vilket fick släggan 
att studsa. Det blev nästan inte en skråma. Dessutom drevs motorn av etanol som framställdes av 
hampa eller andra grödor. 

Läs mer: Henry Ford’s Hemp Plastic Car is 10X Stronger 
 

Länk till YouTube till film där de slår på bilen med slägga: Ford´s Hemp Plastic Car 

Av självförsörjningsskäl ger Sveriges regering bidrag till hampaodling under andra världskriget. 
Beredningsverk byggs i Visby och i Värmbol i Katrineholm. Efter 25 år upphör 1966 det statliga 
stödet till svensk hampaberedning. 

Innehav av industrihampa klassas aldrig som narkotikabrott, oavsett användningsområde. 
Många tror att ”hampa” och ”hasch” är samma sak. Det beror på okunskap. Drogen ”hasch” 
framställs av underarten Canabis Indica, industrihampa tillhör underarten Canabis Sativa. 

Från 1970 till 2003 var all odling av Hampa förbjuden i Sverige. ”EG-domstolen har i en dom 

den 16 januari 2003 i mål C-462/01, brottmålet mot Ulf Hammarsten, REG 2003 I-781, angett att  

en medlemsstat inte kan förhindra sina invånare att ta del av de stöd som finns inom EU-systemet  

genom att förbjuda odling av industrihampa. Eftersom odling av hampa för fiberändamål är  

berättigad till gårdsstöd är denna odling därmed tillåten i Sverige.” 

Regeringskansliet: Faktapromemoria 2005/06:FPM101 

Från 2003 är det lagligt för lantbrukare att odla industrihampa med en THC-halt lägre än 0,2 
procent. Droghampa kan innehålla 5 – 23% THC (tetrahydrocannabinol). Odling är tillåten av 
sorter som är upptagna på Jordbruksverkets lista över godkända hampor. I EU bestäms varje år 
gemensamt vilka hampasorter som är godkända för odling. För alla de godkända sorterna är halten 
THC under 0,20 procent. År 2013 är femtio olika hampasorter godkända. De som odlar någon av 
de godkända sorterna kan få gårdsstöd. Läs mer i avsnittet om odling. 
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Bild från Repslagarmuseet. Länk: www.repslagarbanan.se

Användbar hampa 
Som det framgår av bilden ovan är hampan en mångsidigt användbar ettårig ört. På latin kallade 
därför Carl von Linné hampa Cannabis Sativa. Fritt översatt betyder det "användbar hampa". 

1. I lantbruk är hampan en nyttig växt. Den kan odlas efter andra grödor och är en god förfrukt 
till de flesta grödor. Fiberhampan ger: strö till fjäderfä, hästar och smådjur. Fröhampan ger 
frö, frökakor, olja och bränsle. Frökakor är bra foder. 

2. Energi: Hampan ger olja till drivmedel och bränsle som pellets eller briketter 

3. Läkemedel: Traditionellt har produkter av hampa använts som läkemedel mot allehanda 
krämpor. Canabis Indica är ökänd och olaglig på grund av höga halter av THC som ger 
drogeffekter. Legal industrihampa med TCH-halt lägre än 0,20 procent ger substanser som 
är inflammationshämmande. Lakan av hampa sägs motverka liggsår. 

4. Papper har historiskt tillverkats av hampafiber som använts till biblar och sedlar. 

5. Hampolja används som råvara vid tillverkning av plast. Hampfiber armerar kompositerna. 

6. Hampfrön är växtrikets förnämsta källa till essentiella fettsyror och endast sojabönan ger 
mer protein. Fettsyrorna skapar hudens och ögonens lyster och de är nödvändiga för 
hjärnans utveckling, blodkärlen renas. Fettsyrorna är viktiga för immunförsvaret. 

7. Hampa ger bland annat isolering, skivor, ljuddämpning, hampategel och tapeter. Råttor och 
möss gillar inte hampa. Det är en fördel när springor drevas med hampa och när isolering 
och annat byggmaterial av hampa används i byggnader. 

8. I hushållet: schampo, tvål, diskmedel och såpa är bara några exempel. 

9. Textilier är den självklara produkten eftersom denna rapport handlar om det. 
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Studiebesök 
Repslagarmuseet, Älvängen
På museet några mil från Kungälv träffade vi Börje Johansson och Bernt Larsson. Repslagarmuseet 
är ett levande museum som producerar tågvirke på beställning. De två herrarna har djupa kunskaper 
om och stor förståelse för naturmaterialet hampa. De bjöd oss på en genomgripande teoretisk 
genomgång kring hampa och repslageri. På det följde en guidad tur genom deras utställning följt av 
praktiska experiment och en visning av repslagarbanan och museets anläggningar. Repslagarmuseet 
har bland annat producerat merparten av tågvirket i hampa till Ostindienfararen. Ett udda exempel 
på vad de gjort till skeppet är roderkablarna i älghud. Jämför med repen av oxhud i Falu Gruva. 

I liten skala experimenterar Repslagarmuseet med svenskodlad hampa i sin produktion. 

De har en fast utställning som beskriver det mesta som hampa kan användas till. De har också en 
vandringsutställning som packas i fyra fat och fraktas på pall. Vid behov kan utställningen lånas. 

Länk: www.repslagarbanan.se

Bernt Larsson vid repslagarmaskinen och rygg på Kent Vickström

Wålstedts Ullspinneri, Dala Floda 
Detta familjeföretag är ett begrepp i ullgarnskretsar. All ull till garnerna kommer från får som betat i 
Sverige. Fabriken i Dala Floda producerar förstklassigt ullgarn som färgas på plats. Garnet är helt 
färgäkta och står tillochmed mot solens blekande strålar. Så fint är garnets lyster och färg att till och 
med Helena Hernmark, textilkonstnär bosatt i USA, använder dessa garner i sina stora påkostade 
gobelänger. Konstverken vävs i Borlänge och smyckar bland annat FN-skrapan i New York. 

Vid vårt besök blev ägarna till Wålstedts intresserade av hampafiber. De såg möjligheten att spinna 
ihop hampafiber och ull till en ny förnämlig och unik produkt. 

Länk: Wålstedts Textilverkstad AB
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Produktionskedjan från frö till textil 

Odling hos Lantbrukare

1) Sådd så fort jorden rett sig. 

2) Hampan skördas och hela stjälkar buntas i knippen med självbindare. 

3) Knippena buntas i ”kapeller” på fältet för rötning och frystorkning. 

4) Efter rötningen flyttas hampan till välventilerade magasin för torkning och lagring. 

Beredning 

5) Beredning hos lantbrukaren. Buntarna bråkas först med bråkningsmaskin. 

6) Grovskäktning till råfiber i maskiner. 
Hos lantbrukaren sorteras biprodukter ut från de finare textilfibrerna. Kvar blir grövre, 
orena fibrer och skävor (vedämnen) som används till isolering, strö, bränsle med mera.

Spinning 

7) Den grovskäktade hampan skäktas och kardas till önskad finhet och renhet.

8) Eventuellt genomförs en Cottonisering för att bleka och ytterligare förfina fibrerna. 

9) Spinning. 

10) Tvinning och efterbearbetning. 

11) Färgning av garner. 

Vävning 

12) Tyger av hampagarn vävs. Olika produkter som exempelvis klädestyger, medicinska 
draglakan och möbeltyger framställs.  

Stickning

13) Sockor och strumpor till diabetiker och andra som har problem med ben- och fotsår.

14) Stumpsockor till personer med arm- eller benproteser. 

Färgning 

15) Möbeltyger och klädestyger färgas. 

Design och tillverkning

16) Olika produkter designas.

17) Produktion av olika textila produkter. 

Försäljning 

18) Det behövs ytterligare utredning av vilka säljkanaler som är lämpliga i olika skeden i 
uppbyggnaden av produktionen. 
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Odling 
Lantbrukare kan få gårdsstöd för hampodling. Det som skiljer hampodling från annan odling är 
att de måste odla en godkänd sort. EU bestämmer gemensamt varje år vilka hampasorter som är 
godkända. Lantbrukaren måste ansöka om gårdsstöd i förväg inför varje år för denna odling. 
Ett annat villkor är att fastigheten måste ha minst 4 hektar jordbruksmark. Tillstånd ges normalt 
aldrig för att odla enstaka plantor. För de godkända sorterna är halten THC under 0,20 procent. 
Mer info: www.jordbruksverket.se  

Frö och sådd
EU-godkänt utsäde till samtliga godkända sorter kan köpas från Bionic Scandinavia. Läs mer på 
hemsidan www.bionic.nu I Italien är odling av industrihampa till textiler en traditionell näring. 
Fiber från hampa kallas där för ”det vita guldet”. Textilier som produceras av dessa fiber har ett 
mycket gott rykte. I framtiden kanske lämpligt frö till industrihampa importeras från Italien.

Hampa är frosttålig och klarar minusgrader ner till -10 °C. Värmebehovet för frömognad är stort. 
De bästa jordarna för odling av hampa är väldränerade och genomsläppliga mullrika jordar med 
lerinslag. Sådden bör ske på våren när jorden blivit tillräckligt varm dvs. 8–10 °C. Hampa har stort 
kvävebehov i början på odlingssäsongen. Det rekommenderas en bra förfrukt som har god 
kväveleverans t.ex. trindsäd och baljväxtvall. En stallgödselgiva på våren innan sådd kan ha en 
avgörande effekt för hampans utveckling under odlingssäsongen. Det har nämnts att hampa kan 
samsås med en baljväxt som levererar kväve. Efter en tid växer hampan förbi baljväxten och kväver 
den. På så sätt erhålls en kvävegiva och en gröngödsling som ökar mullhalten i jorden. Får hampan 
en god start är den en mycket bra ogrässanerare i växtföljden. Hampans förfruktsvärde kan anses 
bra då efterföljande grödor drar nytta av både lucker och ogräsfri jord. 

Skörd
Vill man ha långa fiber till textilproduktion 
används självbindare med tandad slåtterbalk. 
Hampan skärs av vid marken så att man får 
kärvar av hela växten som kan buntas i 
”kapeller”. Kapellerna ställs på fältet för 
rötning och  frystorkning. Därefter tas 
materialet in i välventilerade magasin för 
fortsatt torkning och lagring. 

        Fotografi från boken Lin och Hampa, Kåre Fröier 1960

Erfarenheter från odling
Förstudie om hampa som kulturväxt i Dalarna 
Förstudie i projektform med målet att återinföra hampa som kulturväxt 2005-11-01 till 2006-04-28. 
Projektet har knutit till sig tre stycken provodlare som sponsrades med utsäde. Provodlarna har 
förbundit sig att föra odlingsdagbok samt medverka till kommande fältvandringar. Utöver dessa 
tre provodlare har ytterligare 5 odlare anmält sig för odling av industrihampa odlingsåret 2006. 
Totalt odlades ca 3.5 ha industrihampa genom projektets försorg, huvudsakligen frösorten Finola. 

Sammanfattning ur deras rapport för år 2005:
”Arbetet med att införa industrihampa som kommersiell gröda i Dalarna är ett arbete
på flera olika plan samtidigt:

• en bas av nyfikna och modiga jordbrukare måste etableras och underhållas med odlarråd 
och hampainformation i övrigt.

• en bas av entreprenörer, som vågar och vill förädla grödan måste också etableras.
• en ny konsumentmarknad måste öppnas upp för alla nya hampabaserade produkter som 

kan/kommer att utvecklas 
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En lärdom är att projektarbete med att återinföra hampa måste ske synkroniserat med odlingsåret.
Av den framtida bioenergi som kan växa på våra åkermarker så framstår industrihampa som mycket 
intressant jämfört med övriga energigrödor, inte minst genom dess många användningsområden. 
Utvecklingen i Europa och i viss mån i Sverige går fort, nya skördetekniker testas, nya 
hampabaserade produkter tas fram. Fler resultat har inte projektet redovisat.” 

Industrihampa-X i Gävleborg
Från rapporten: ”I projektet industrihampa-X odlades hampa på 58 ha i Gävleborgs län. Ca 12 ha 
odlades med fröhampa medan resten har odlats med fiber-/energihampa. Under 2006 har ca 43 ha 
odlats varav 16 ha med fröhampa. För odlingsåret 2005 samarbetade man med Råsjö Torv/SÅBI. På 
så sätt kunde den ekonomiska risken för lantbrukarna minimeras och de fick möjlighet att odla och 
bekanta sig med hampan. Lantbrukaren fick fritt utsäde och ett köpekontrakt för att få gårdsstödet 
och för att få skörden bärgad. 

Skördearbetet blev försenat på grund av lång och snörik vinter. Det gjorde utfallet sämre än väntat. 
På större arealer (> 3 ha) blev skörden ca 4 ton/ha medan den på mindre fält varierade mellan 0,7 
och 5,8 ton/ha. Förseningen gjorde att en stor del av hamparealen hamnade i träda 2006. 

Fröhampa skördades efter plan i slutet av september 2005. Resultatet var mycket lyckat med mer 
än 1 ton torkade frön per hektar. Försök med utfodring av mjölkkor visar att hampfrökakan mycket 
väl kan ersätta sojamjöl som kraftfoder. 

Fiberberedningsförsök gjordes med stjälkar som skördats vid olika tidpunkter under hösten 2005. 
Avsikten var att finna andra metoder än fältrötning. Laboratorietester visade att hampan är ett 
mycket bra bränsle som kan produceras lokalt i form av pellets eller briketter för att eldas i pannor 
av olika storlekar. Man såg möjlighet att producera isolermaterial till byggindustrin.” 

Gotlands Naturfiber AB 
Ett Leaderprojekt som pågick 2009 -10. De främsta resultaten är att bolaget Gotlands Naturfiber AB 
med 13 lokala delägare startades. År 2009 såddes 10 ha, men etableringen lyckades inte så skörden 
uteblev. År 2010 odlades 30 ha industrihampa på Gotland. 
Slutsatserna är att kunskaperna som erhållits är en grund för att skapa en lönsam hampaindustri på 
Gotland. Ett bolag har startats. I projektet har de fått bekräftelse på att alla hampaväxtens delar 
(fiber, frö och ved) måste användas för att en lönsam produktion ska kunna etableras. 

Verksamhet kring hampa finns på många platser i Sverige. Nedan ett exempel från Kristianstad.
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Hampa Produkter Grästorp, Västergötland 
Roger Olofsson och Tommy Friberg driver företaget Hampa Produkter i Grästorp sedan 2003. 
Läs mer på hemsidan: www.hampaprodukter.se De medverkar i ett Leaderprojekt. I år odlar de 
sammanlagt ca 8 ha industrihampa och drygt 2 ha fröhampa. Som lantbrukare har de all utrustning 
som behövs för sådd och skörd. De har provat fram utrustning för beredning. Fröhampan skördas 
kring månadskiftet september – oktober. När vi besökte odlingen var den nästan skördemogen. 
De har utrustning att pressa olja och får hampolja och foderkakor som är lämpliga som djurfoder. 
Industrihampan fältrötas här stående till vårvintern då den skördas. Något år har de haft problem 
med stora mängder blötsnö som tryckt ner hampan och då blev den svår att skörda. 

Hampa Produkter säljer fiber till isolering, briketter, strö till smådjur och hästar, hampafrö, 
hampolja och foder. De hampfibrer de får fram fungerar inte till textilfiberproduktion. De är för 
korta och orena. När andra slutade odla hampa fortsatte Roger och Göran. De har sakta ökat arealen 
för hampodling. Genom åren har de samlat stor erfarenhet och mycket "Know How” om 
hampodling. 

Roger Olofsson och Kent Vickström framför hampafältet. Roger har skjorta i hampa och Kent i Rock och keps i hampa.
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Beredning och spinning
Studiebesök i Kinna där vi träffade Josh Nusenbaum från NuMax Fibre Tecnology Ldt. och Jonas 
Andersson från deras svenska partner Kinna Automatic AB. NuMax är ett engelskt bolag 
specialiserat på skörd- och beredningsutrustning för textilfiberproduktion. 
Läs mer på www.numax.com 
Kinna Atomatic AB utvecklar och säljer maskinell utrustning till tekoindustrin över hela världen. 
Se mer på www.kinnaautomatic.com 
Förutom många andra samarbetar NuMax och Kinna Automatic med professor Raymond Harwood 
på De Montfort University i England. Harwood har forskat många år kring odling av hampa och 
produktion av de produkter som kan framställas av den. Ett av hans områden är fibrer till textilier. 

NuMax och Kinna Automatic kan leverera den utrustning som behövs för textilproduktion 
baserad på hampa. De utvecklar och säljer allt från maskiner för skörd av hampa via maskiner 
för beredning, spinning och vävning fram till paketering av färdiga produkter i tekoindustrin. 
Tillsammans erbjuder de leverans av beredningsanläggningar för hampa i olika storlekar. 
Instegsmodellen är lämplig för lokala kooperativ av lantbrukare. Det är jämförbart i storlek 
med de kooperativa mejerier som en gång fanns i hela Sverige. 

Lokalbehovet för en sådan anläggning är ca 500 m2. Till det kommer personalutrymmen och 
buffertlager för inkommande råvara och beredd hampafiber som ska levereras till spinneri m. m. 
På anläggningen produceras fiber till textilier, fiber av lägre kvalitet lämplig till isolering eller 
armering i kompositer och briketter som är ett högvärdigt bränsle. Anläggningen försörjer sig 
själv med bränsle till värme och torkning av fiber. Allt processvatten återcirkuleras och renas 
lokalt. De sämre fibrerna och överskottet av briketter säljs och bidrar till god ekonomi. 

Bilden visar plan över hur en beredningsanläggning för hampafiber kan utformas. 
3-Pod Production Machine Layout publiceras med tillstånd av NuMax Fibre Technology Ltd .

Fiberprov från NuMax Fibre Technology Ltd finns i Bilaga 1. 

 
Färgning av garner/tyger 
Herdins Färgverk AB i Falun har hjälpt till med färgning av prover i 100 % hampatyg. När ett 
företag för textilfärgning så småningom strartas är Herdins en självklar partner att samarbeta med. 

Färgprover finns i Bilaga 2. 

Prov på tre 100 % hampatyger och två med blandning av andra naturfibrer finns i Bilaga 3.
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Vävning
Insjöns Väveri, Dalarna 
Väveriet startades 1947 av Ivar Hollstein i Insjön och finns fortfarande där. Insjöns Väveri är ett 
familjeföretag med 7 anställda. Vi besökte dem sommaren 2013.
Insjöns Väveri tillverkar kvalitetsdukar, handdukar, servetter, löpare m.m. i lin och bomull. 
Tack vare att man har kvar de gamla vävstolarna, (konstruerade på 1920-talet) kan man idag 
väva linnedukar helt efter de gamla handvävsoriginalen. Många av mönstren har flerhundraårig 
tradition. Insjöns Väveri kan i framtiden tänka sig att väva i hampagarn om de får tillgång till 
lämpliga kvalitéer. Hemsida för Insjöns Väveri: www.vi.dukar.nu 
 

Interiör från vävsalen på Insjöns Väveri

Klässbols Linneväveri, Värmland 
Väveriet är ett familjeägt företag med 25 anställda. Med moderna 
vävstolar håller de vävkonsten levande. De har högklassiga produkter 
som används av bland andra Kungahuset och Nobelstiftelsen vid 
högtidliga tillfällen. De köper sina linråvaror från Belgien och dessa 
färgas i Tyskland. De väver rejäla, vackra möbeltyger till möbelindustrin. 
Möbeltygerna är formgivna av kända designers. Då hampagarn är 
slitstarkare än lingarn är de intresserade av att väva i hampa om de kan 
köpa goda kvaliteter av garn. Stefan Johansson, teknisk chef och 
delägare, ser tyger av hampa som en tänkbar framtida kvalitetsprodukt. 
Vi besökte Klässbols Linneväveri i september 2013.

Stol klädd i linnetyget Värmland 
Design: Lena Hellström 

Hemsida: Klässbols Linneväveri: www.klassbols.se/
 

Vävstol hos Klässbols Linneväveri
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Design och produktion av High Fashion 
Designade textila produkter har en lång historia i Dalarna. Rötterna kan hittas långt ner i 
bondesamhällets folkdräkter. 

Alla de filtar och ylletyger som vävdes av Tidstrands i Sågmyra krävde genom åren designers och 
personer i en mängd andra yrken. Vi vill åter nämna att ca ett tusen personer arbetade på fabriken. 

I över 100 år designades och tillverkades hattar och mössor på CTH-fabriken i Borlänge. Som mest 
var tvåhundratjugo personer verksamma där. 

I dag ser vi Haglöfs som startades i Torsång där ryggsäckar i slitstarkt material syddes. Numera har 
det välkända företaget även produktion av kläder och mycket annat inom fritidssektorn. 

Känt är det moderna företaget Papelina som lagts till raden av framgångsrika tekoföretag i Dalarna. 

Dala Hemp Fashion 
På CTH-fabriken finns all nödvändig utrustning för att starta 
en produktion av kläder. Vi har löfte  från CTH-Museet att 
hyra in ett nystartat produktionsföretag hos dem. 
Det nuvarande företaget CTH som finns i samma hus är 
intresserade av att använda tyger av hampa i sin produktion. 

Det är idag möjligt att starta företaget ”Dala Hemp Fashion”. 
Inledningsvis produceras kollektioner för en exklusiv och 
kräsen kundkrets. 

Efter ett helt yrkesliv har Kent Vickström ett unikt nätverk 
i det textila Sverige. Vi nämner några som kan vara viktiga 
när Dala Hemp Fashion ska startas. 

Sedan länge en god kontakt med Beckmans designhögskola 
i Stockholm. Kontakter finns med unga designers och 
klädskapare från Dalarna. Bland dem kan nämnas systrarna 
Klara och Helga Sjons. 

Långärmad V-ringad tröja i lätt kvalitet. 
Det kan  knappast vara mer bekvämt 
och så chict. Figurumspielendes tröja 
i en fashionabel längd från Hempro Int. 
Material: 55% hampa / 45% ekologisk 
bomull (170g / m²) vikt: 0.26 kg. 
Läs mer på : www.hempro.de

Dala Hemp Clothes
Längre fram används varumärket ”Dala Hemp Clothes” som är riktat till en större kundkrets. 
Det sker när produktionskapaciteten räcker till och när den exklusiva marknaden mättats. 
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Sammanfattning 
De erfarenheter och kunskaper som inhämtats i förstudien visar att textilier mycket väl kan 
produceras av fiberhampa i Sverige. 

1. Sedan 2003 är det tillåtet, om än strikt reglerat, att odla industrihampa i Sverige. 

2. Hampa, Cannabis Sativa, är en ettårig ört vars delar utgör råvara till en mängd produkter. 

3. Det odlas allt mer industrihampa i hela världen. Allt fler produkter av hampa saluförs och 
större volymer av säljs. Produkter där hampa ingår blir allt vanligare. Till exempel finns 
komposit av hampafiber i många moderna bilar. Bilindustrin har historiskt använt hampa. 

4. Isolering och andra byggnadsvaror av hampa blir allt vanligare på den Svenska marknaden.

5. EU-godkänt utsäde finns att köpa i Sverige. Eget utsäde till hampa får inte odlas i Sverige

6. Provodlingar av såväl frö- som fiberhampa har genomförts på ett flertal platser i Sverige. 

7. Ett antal svenska lantbrukare odlar regelbundet frö- och fiberhampa idag (2013). 

8. För god ekonomi bör flera produkter framställas av den skördade hampan. Det kan vara 
textilfibrer, fiber till isolering, strö till hästar - smådjur och bränsle i olika former. 

9. Fröhampa skördas när fröet mognat på hösten. Det säljs som frö, olja, frökakor eller bränsle.

10. När textilfibrer ska produceras rötas hampan i kärvar buntade i ”kapeller” på fältet för att 
sedan torkas och magasineras på gården. De första stegen i textilfiberproduktionen kan ske 
på gården för att de volymer som ska fraktas till beredningsverket ska bli mindre. Detta 
behöver utredas närmare. Lantbrukaren behåller i så fall biprodukterna för försäljning eller 
för att använda i den egna verksamheten. 

11. Ska fibrer till andra ändamål produceras lämnas hampan ofta stående på rot för att fältrötas 
och skördas sedan på vintern. Hela beredningen sker i regel på gården. 

12. Historiska former av hampaberedning är arbetsintensiv och ger stor miljöpåverkan. 

13. Internationellt används både äldre former av beredning och moderna metoder. 

14. Modern beredning av industrihampa till textilfiber kan ske i slutna system som inte ger 
miljöpåverkan. Denna beredning producerar eget bränsle till fibertorkning och värme. 

15. Modern maskinell utrustning för beredning och spinning av hampafibrer finns att köpa. 

16. Idag finns det inte någon beredningsindustri för textilfiber av hampa i Sverige. Denna 
verksamhet kan med fördel vara lokal eller regional för att minimera de tunga transporterna. 
En beredningsindustri kan startas i Dalarna när tillräckligt många lantbrukare kontrakterats.  

17. Idag finns inget företag som spinner hampagarn i Sverige. Ett sådant företag kan startas i 
Dalarna. I samma spinneri kan både hampafiber och linfibrer spinnas. Idag saknas spinneri 
för lin i Sverige. Det bästa vore att samlokalisera spinneriet med beredningsindustrin.

18. Textilier av hampa är mycket slitstarka. Detta är en fördel när hampa används i möbeltyger. 

19. Kläder av hampa är behagliga att bära och upplevs som svala i hetta och känns varma när 
det är kallt. Klädestyger kan framställas i många vävtekniker och färgas i alla kulörer. 
I Bilaga 2. finns tygprover i hampa som färgats av Herdins Färgverk AB i Falun. 
I Bilaga 3. finns tyger av hampa i olika kvaliteter. 

20. Garner och tyger behöver färgas. Därför bör det startas ett företag som gör detta i Dalarna.  
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Så här går arbetet vidare 
För fortsatt utredningsarbete och för att etablera hela den näringskedja som beskrivs i förstudien 
behöver flera företag startas. Självklart mäktar inte rapportförfattarna själva med att skapa dessa 
företag. Utgångspunkten är att samarbete därför ska etableras med alla företag, myndigheter och 
organisationer som har intresse i saken. Ett utvecklingsbolag är centralt för arbetet och bildas först. 
Under det fortsatta arbetet får företagsformer för de olika företagen utredas. Arbetsnamn för dem 
föreslås nedan. Deras respektive funktioner har nämnts även om namnen inte använts tidigare.

1. Ett utvecklingsbolag: Dala Industrihampa bildas. Huvuduppgiften är forskning och 
utredning för att lägga grund för etablering av nedanstående företag. 

2. Tillverkningsindustri: Dala Hampaberedning. En nyckelfunktionen som saknas i Sverige.  

3. Tekoindustri: Dala Hampaspinneri. Den andra nyckelfunktionen som saknas i Sverige. 

4. Tekoindustri: Dala Textilfärgning. Tredje nyckelfunktionen: Garner och/eller tyger behöver 
färgas och ibland behandlas på andra sätt. 

5. Tekoindustri: Dala Hemp Fashion skapar kollektioner för en exklusiv och kräsen kundkrets.

6. Ett utvecklingsbolag: Dala Medicin fiber. För att utreda om textilier av hampa såsom lakan 
eller strumpor har positiva medicinska effekter. Erfarenheter från forna Sovjet tyder på att 
lakan av hampa minskar risken för trycksår. Strumpor av hampa påstås minska risken för 
bensår hos diabetiker och andra riskgrupper. Medicinska textilier framstår som en viktig 
framtida nischprodukt. Cederroths i Falun är en möjlig partner i detta arbete. 

7. Tekoindustri: Varumärket Dala Hemp Clothes introduceras på sikt. När marknaden för 
exklusiva tidiga användare mättas med Dala Hemp Fashion startas rationell produktion 
med inriktning på större serier för ett segment med lägre priser. 

Detta behöver vi hjälp med!
Rapportförfattarna utgår från att de kommer 
att ha viktiga roller i de ovan nämnda 
företagen. Självklart är det fortsatta arbetet 
helt beroende av finansiering och stöd från de 
olika företag, myndigheter och organisationer 
som är berörda. Företagscoacher och 
mentorer kan nämnas som viktiga personer 
i sammanhanget. 

För att arbeta vidare med detta jätteprojekt 
bedömer vi att minst tre heltidstjänster 
måste finansieras under minst ett år. 

Detta behöver vi hjälp med! 

 

        Bild från Repslagarmuseet. Länk: 
www.repslagarbanan.se

Kent Vickström och Anders Thuresson 
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Bilaga 1. Fiberprov från NuMax Fibre Technology Ltd 

Denna fiber av hampa har beretts med en metod som 

NuMax Fibre Technology Ltd och Kinna Automatic AB utvecklat tillsammans. 

Läs mer på www.numax.com eller www.kinnaautomatic.com 
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Bilaga 2. Prover på hampatyg färgat av Herdins Färgverk AB
De fyra tygproverna nedan har färgats i olika kulörer av Herdins Färgverk AB, Falun oktober 2013. 

Dessa importerade tyger är i 100 % hampa. Jämför med provet på ofärgad hampa. 

Länk: www.herdins.se 
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Bilaga 3. Prover på hampatyger 

Proverna till vänster är i 100 % ren hampa. Proverna till höger är hampa blandat med andra fibrer. 
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