
broderier från oasen siwa
Oasen Siwa ligger avlägset, så långt västerut man 
kan komma i Egyptens öken. Långt in på 1900-talet 
var den enda kontakten med omvärlden de handels-
karavaner som varje vinter stannade till nedanför 
stadsborgen Shali. Där togs de emot av oasens män. 
Främlingar fick inte komma in i staden. 

Kvinnorna vistades sällan utanför murarna. Inne i 
staden rörde de sig däremot obehindrat över hus-
taken för att umgås och arbeta. Det var kvinnorna i 
Siwa som förvaltade en livsviktig kunskap om onda 
jinner, förbannelser och andra faror som hotade i den 
obarmhärtiga öknen. De visste också hur man bäst 
kunde skydda sig mot dem – genom symboler och 
magiska mönster. 

Textilhantverket från Siwa berättar om en värld av 
magi och uråldrig kunskap. 

magical patterns – embroidery from siwa 
The remote Siwa Oasis lies in the far Western Desert 
of Egypt. Well into the twentieth century, its only con
tact with the outside world was the trading caravans 
that paused at the foot of the Shali Fortress each 
winter to be greeted by the men of the oasis. 
Strangers were not permitted to enter the city. 

While the women of Siwa seldom ventured beyond 
the walls, within the city they moved around un
hindered across the rooftops to socialise and work. 
The women were the guardians of essential know
ledge; of jinn, curses and other dangers lurking in 
the merciless desert. They also held the key to de
fending oneself against them – using symbols and 
magical patterns. 

Siwa’s handcrafted textiles tell of a world of magic 
and archaic knowledge. 
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I Siwa, långt ute i egyptiska Sahara, har kvinnor i 
århundraden bevarat en urgammal kunskap om broderi 
som skydd mot öknens faror. De invecklade mönstren 
sågs länge som ett effektivt försvar mot både elaka 
väsen och avundsjuka blickar. Idag har det traditionella 
broderiet förlorat en del av sin äldre innebörd, men 
symbolerna och deras benämningar ger fortfarande 
inblick i en magisk idévärld med rötter i Nordafrikas 
berberkultur.  

I utställningen Magiska mönster visas en samling  
broderade dräkter och accessoarer från Siwa ur  
Världskulturmuseernas samlingar. Det handlar om 
betydelsen av fåglar, spindlar och saxar. Och om  
kragar med förmågan att lura bort onda andar.

BERÄTTANDE  
Ambitionen med utställningen var att skapa ett narrativ 
genom en slags avkodning av de utställda föremålens 
betydelse. Berättandet tar sin utgångspunkt i föremålens 
allra minsta detaljer, i de minutiöst utformade och 
gång på gång upprepade mönster som broderats in på 
tunikor, byxor och sjalar. Besökarens blick riktas mot 
föremålen och deras broderade symbolvärld. 

Det inzoomade perspektivet används för att lyfta fram 
de siwanska kvinnorna, deras textila hantverk och 
traderade kunskap. Det möjliggör ett berättande som 
fokuserar på deras kompetens och kreativitet i ett 
traditionellt patriarkalt samhälle där de annars sällan 
kommer till tals.

GESTALTNING/PUBLIKVÄNLIGHET 
För minimalt avstånd mellan föremål och besökare 
fick utställningen form av ett system av grunda montrar. 
Tillsammans bildar de ett kluster av längor och  
mellanliggande gångar där besökarna på ett fritt  
sätt kan röra sig runt föremålen.  

I grunden är det ett relativt traditionellt upplägg. 
Presentationen av föremålen är till största del analog, 
information och berättelser förmedlas huvudsakligen 
genom texter i olika nivåer. Det enda digitala inslaget 
är ett antal projicerade filmer som ger inblick i oasen, 
människor på platsen och deras textila hantverk. Barn 
kan i en lyssningsstation ta del av siwanska sagor eller 
följa ett spår som uppmanar till att hitta och fundera 
kring olika symbolers utseende och betydelse.  

Själva föremålsinstallationen upptar dock bara hälften 
av utställningsrummet. Övrig yta är utformad som 
en mångfunktionellt och flexibelt rum för workshops, 
samtal och enkla självinstruerande aktiviteter. Syftet 
med upplägget är att skapa möjlighet för besökare att 
kunna prova på de hantverkstekniker som presenteras 
i de utställda föremålen. Den utställda samlingen ska 
inspirera till eget handarbete som i sin tur kan ge nya 
perspektiv på de historiska materialen.  

METOD 
Den samling textilier från Siwa som är i utställningens 
fokus är ett relativt nytt förvärv till Världskulturmuseernas 
samlingar. Dokumentationen av föremålen är dock 
väldigt allmän och kompletterande kunskapsuppbyggnad 
har varit nödvändig. För att addera nya lager av  
information om broderiernas tillkomst och betydelse, 
för att på så vis kunna ge dem liv och skapa ett 
narrativ, har ett omfattande researcharbete utförts. 
Dessutom reste under hösten 2019 en intendent och 
en pedagog till Siwa. Där intervjuade de kvinnor och 
dokumenterade hantverk samt kompletterade den 
existerande samlingen genom inköp.  

Detta arbete på plats i Siwa har legat till grund för  
såväl utställningens innehåll som utformning av  
pedagogiska aktiviteter i anslutning till utställningen. 

broderier från oasen siwa
Oasen Siwa ligger avlägset, så långt västerut man 
kan komma i Egyptens öken. Långt in på 1900-talet 
var den enda kontakten med omvärlden de handels-
karavaner som varje vinter stannade till nedanför 
stadsborgen Shali. Där togs de emot av oasens män. 
Främlingar fick inte komma in i staden. 

Kvinnorna vistades sällan utanför murarna. Inne i 
staden rörde de sig däremot obehindrat över hus-
taken för att umgås och arbeta. Det var kvinnorna i 
Siwa som förvaltade en livsviktig kunskap om onda 
jinner, förbannelser och andra faror som hotade i den 
obarmhärtiga öknen. De visste också hur man bäst 
kunde skydda sig mot dem – genom symboler och 
magiska mönster. 

Textilhantverket från Siwa berättar om en värld av 
magi och uråldrig kunskap. 

magical patterns – embroidery from siwa 
The remote Siwa Oasis lies in the far Western Desert 
of Egypt. Well into the twentieth century, its only con
tact with the outside world was the trading caravans 
that paused at the foot of the Shali Fortress each 
winter to be greeted by the men of the oasis. 
Strangers were not permitted to enter the city. 

While the women of Siwa seldom ventured beyond 
the walls, within the city they moved around un
hindered across the rooftops to socialise and work. 
The women were the guardians of essential know
ledge; of jinn, curses and other dangers lurking in 
the merciless desert. They also held the key to de
fending oneself against them – using symbols and 
magical patterns. 

Siwa’s handcrafted textiles tell of a world of magic 
and archaic knowledge. 
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Översikt från Sketch-Up modell av Birger Lipinski. Utställningens intro upptar 
bildens övre del och föremålsinstallationen utgörs av den högra delen av 
rummet. Den anslutande workshopytan är belägen i rummets motsatta del 
med stora fönster ut mot gatan, här med sex symmetriskt uppställda bord.
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