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Tekstil kulturarv – en udfordring til fremtiden 
I et flygtningepræget land som Jordan, der ligger lige syd for Syrien, giver det for alvor mening at 

drøfte bibeholdelse af tekstil, kulturel arv. 

 

Kulturarv er en betegnelse for kulturelle elementer, der anses for at være med til at danne en fælles 

erindring om fortiden. Og når fokus så rettes mod det tekstile, så er der god grund til at diskutere, 

hvordan denne kulturelle arv kan bibeholdes. I den forbindelse blev konferencen: ’Traditional Textile 

Craft – an Intangible Culturel Heritage?’ afholdt i Amman i Jordan i marts/april 2014. Arrangørerne 

var CTR (Centre for Textile Research, Københavns Universitet) og The Jordan Museum, og 

målgruppen var arkæologer, antropologer, kunsthåndværkere m.fl. 

Tekstilt håndværk og tekstilt design har altid haft betydning både socialt, kulturelt og økonomisk. 

Men flere af de færdigheder, der er og har været forbundet med udøvelsen af tekstilt håndværk, 

forsvinder. Konferencens mål var derfor at få indblik i hinandens agenda for at få bedre forståelse for 

traditionelt håndværk og mulige rammer for bevarelsen af den tekstile kulturarv. 

En af konferencens planlæggere, arkæolog og associated professor Eva Andersson Strand fra CTR 

udtalte således, at ’Tekstiler taler deres eget sprog om fortiden’, så derfor kan det være relevant at 

undersøge, hvordan traditionel, tekstil arv kan bevares og gøres synlig. Andersson har bl.a. 

formuleret følgende analysespørgsmål:  

1) Hvordan kan traditionelt håndværk kombineres med arkæologi? 

2) Hvilken værdi har brandet: ’traditionel’? 

3) Hvilken dynamik kan der være mellem ”tradition” og mode. 

Keynote-speakerne ved konferencen kom med relevante og interessante oplæg relateret til disse 

spørgsmål. Der var oplæg fra Danmark, England, Frankrig, Grækenland, Holland, Indien, Israel, 

Italien, Japan, Jordan, Sverige, Tyskland, USA m.fl.  

Billede 1 

Tiraz Centre 
Udover afholdelsen af konferencen på The Jordan Museum i Amman var der arrangeret besøg 

relateret til tekstil, kulturel arv. Et af besøgene var hos Ms. Widad Kamel Kawar, som er opvokset i 

Betlehem. Hun har i mere end 50 år indsamlet hovedsageligt jordanske og palæstinensiske etniske og 

kulturelle dragter samt tilbehør og har også interviewet de kvinder, der har fremstillet og/eller brugt 

dragterne, hvilket gør samlingen yderligere interessant. Kawar omtales også som Umm l'ibas al-

falastini - the mother of Palestinian dress.   Den omfattende samling af kjoler, dragter, tekstiler og 

smykker opbevares i Tiraz Centre i Amman, som er oparbejdet i et forsøg på at bevare en kultur, der 

er blevet opsplittet af utallige konflikter, og som samtidigt giver fagpersoner mulighed for at komme 

og undersøge/forske i tekstilerne. Vi besøgte stedet, der bød på farverige, smukke og håndlavede 

dragter, der måtte berøres, hvilket er usædvanligt i museale sammenhænge, men desværre også med 

til at forringe tekstilet.  

Billede 2 

Besøget var en overvældende oplevelse, og det er fantastisk at have mødt Widad, der er tæt på de 80.   

Billede 3 

Jerash 

Et andet besøg foregik i det nordlige Jordan i Jerash, der er en af de bedst bevarede, romerske 

provinsbyer i Romerriget. De gyldne sandstensruiner vidner om hverdagslivet i en romersk by i 100-

tallet. Billede 4 

I Jerash oplevede vi endnu et eksempel på, hvordan tekstil, kulturel arv kan bevares ved at overvære 

en romersk krigsperformance udført af RACE (Roman Army and Chariot Experience) i 

rekonstruerede kostumer og tekstiler, hvilket efterfølgende kunne drøftes med performerne. Jordan 

oplever, at uroen i Mellemøsten i den grad har skræmt turister væk, så hvor der for tre år siden var tre 

performances dagligt, så opføres de nu kun på bestilling. Vi oplevede dog ingen problemer i forhold 

til at opholde os i landet. Der befinder sig ifølge den lokale guide, Abu Ibrahim omkring en halv 

million syriske flygtninge i lejre i det nordlige Jordan. En situation, jordanerne har oplevet tidligere, 

men med palæstinensiske flygtninge. Min oplevelse fra opholdet i landet er, at jordanerne er gode til 

at kunne håndtere og acceptere flygtninge. Billede 5 



Tekstile kvindeprojekter  

På en køretur fra hovedstaden Amman til Petra i syd ad ”The King´s Road” langs Det Døde Hav 

besøgte vi to projekter. Dels ’Bani Hamida Weaving Project’ syd for Madaba, dels ‘Empowering 

Rural Women In The Jordan Valley’.  

Bani Hamida var et af de første kvindeprojekter i Jordan, der tilbage i 1980´erne skulle skaffe betalt 

arbejde til beduinkvinder. Derudover var målet også at fremstille unikt, jordansk håndværk med en 

høj kvalitet og et design, der kunne appellere internationalt. 

Projektet er etableret i samarbejde med Jordan River Foundation (JRF) og er igennem tiden blevet 

fulgt og beskrevet af den engelske antropolog, Susan Jones.  

I starten vaskede kvinderne den lokale uld, spandt og kartede den samt farvede den i naturlige farver i 

midlertidige ’farvehuse’, og ældre kvinder, der var analfabeter, arbejdede uden for deres huse på 

hjemmelavede væve. 

Der væves 16 meter lange stykker, der efterfølgende klippes op og nogen gange sys sammen 

efterfølgende. 

Susan Jones påpeger, at der generelt eksisterer et dilemma i at se traditionelt håndværk i en samtidig 

kontekst. Hun fortæller også, at kvinderne er business-kvinder, så i og med, at der er betaling efter 

vægt, så gælder det om at putte mest muligt materiale ind i vævningen. Billede 6  

I dag anvender projektet importeret uld fra New Zealand, der er farvet med schweiziske farver. 

Udvalgte produkter fra Jordan River Foundation sælges nu i Makawir i et vævecenter. Billede 7 

Det andet projekt er støttet af UNESCO og vil forsøgsvist afprøve ’Indigofera tinctoria’ i Ghor el 

Safi for at frembringe en naturlig, indigo farve til produktion af ’Safi Crafts’. Der er afsat 30 måneder 

til projektet. 

Begge projekter er forsøg på at skaffe jobs til kvinder i området og samtidigt at bibeholde og bevare 

de gamle tekstile færdigheder.   

En af udfordringerne for Bani Hamida-projektet er, at efter kvinderne har tjent penge gennem 

projektet, så har de formået at betale uddannelse for deres børn, hvilket har betydet, at det ikke er 

attraktivt for de nu voksne børn at vende tilbage for at overtage arbejdet med at væve tæpper. Så 

bevarelsen af den tekstile kulturarv i form af væveteknik og erfaringer med hele processen forsvinder 

stille og roligt. 

Petra 

Syd for Det Døde Hav ligger Petra, der betyder klippe på græsk og er optaget på UNESCOs 

verdensarvsliste. 

Petra blev bygget af nabatæerne, der var et arabisk folk, som bosatte sig der i det første århundrede 

efter Kristus. De boede i udhuggede klippehuler og udviklede et avanceret vandsystem til at opsamle 

regnvand og kunne således sælge vand og overnatning til de karavaner, der kom forbi. Gennem 

passage af en naturlig kløft dukker blandt andet al-Khazna op, der er en indgangsfacade til et 

’skatkammer’, og som for nogen måske kan genkendes fra filmen ”Indiana Jones and the last 

crusade” fra 1989. 

Fokus for besøget i Petra var nabatæiske tekstiler og dragter. Billede 8 

Fremtiden 

Konferencen har været en berigende oplevelse, og de spørgsmål, der med fordel kan diskuteres 

fremover, er blandt andre:  

Er tekstilhåndværkere arbejdere eller kunstnere? 

Er usynligheden af håndværksfærdigheder uundgåelige? 

Hvor vigtig er den historiske forbindelse for tekstilhåndværkeren? 

Intentionen er fremover at bibeholde en løbende debat blandt deltagerne i konferencen om: 

Hvordan kan en sådan uhåndgribelig, kulturel arv bevares? 

Som det første svar på dette er alle væveudtryk relateret til en jordvæv efterfølgende blevet oversat til 

deltagernes respektive sprog, efter konferencens afslutning. 

 

Anne Karin Duus  

Lektor og praktikleder 

Håndarbejdets Fremme UCC  



 
1 The Jordan Museum i Amman 

 

  
2 Malakdragt fra Betlehem fra cirka 1920, og som indgår i Widad Kawars samling. Materialet er hør, dog er panelerne 

af silke. Dragten er dekoreret med korssting og patchwork 

 

 
3 Ms. Widad Kamel Kawar fortæller 

 



 
4 Ruiner, der er gravet fri efter jordskælv i området 

 

 
5 Rekonstruerede kostumer 

 

 
6 En ældre kvinde væver på en jordvæv 



 
7 Et eksempel på et sammensyet tæppe 

 

 
8 al-Khazna i Petra 

 

 

 

 

 


