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Anki Dahlin och Charlotte Akerman 

Folkkonst & design 

Flicka i skt1nsk pig
lock bakom mönst
ret Adam och Eva 
skapat av Bengt & 
lotta med inspira
tion från Kulturens 
samlingar av folk
konst. 

FÖREGÅENE UPP

SLAG: !nstickad och 
invirkad cykel som 
skapats for Kulturen 
av Handkultur i 
lund. 

M ed dagens blick och fokus på material, form och människor har 
vi tagit fram såväl skäkteträn som dräktsilver, glas, bröllopssrolar 

och spedetröjor ur våra magasin och placerat bredvid helt nytillverkade 
föremål för att visa på släktskap och kreativitet då och nu. Vi vill inspi
rera till att se på våra folkkonstföremål på nytt sätt och vi vill locka till 
diskussion om vad folkkonst egentligen är! Kan vi räkna in tatueringar, 
trampbilar, pärlplattor och legobyggen? Javisst, eller? Kulturen har 
Sveriges största samling av sydsvenska folkkonstföremå1. Det är allas vårt 
gemensamma kulturarv och vi lyfter fram det med stolthet! Under förra 
året invigdes de fyra första utställningarna med temat folkkonst och 
design på Kulturen. Det känns både naturligt och roligt att folkkonsten 
med designperspektiv står i fokus även i år. Ytterligare utställningar på 
temat kommer att färdigställas under kommande år. 
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Därför är temat för denna årsbok liksom för förra året folkkonsten, 
men nu med andra infallsvinklar och med tyngdpunkt på mötet med 
modern formgivning. Kulturens samlingar av sydsvensk folkkonst 
ska tillgängliggöras och ge kunskap om folkligt skapande och dåtida 
villkor for skapandet. Men de äldre folkliga föremålen ska också vara 
till inspiration och utgångspunkt för nya kreativa processer för nutida 
och framtida skapande. Professionella konstnärer, konsthantverkare, 
slöjdare och formgivare såväl som hobbyslöjdare ska kunna hämta 
krafr och nytänkande ur det gamla materialet. Så stora delar av vår 
rika folkkonst som möjligt ska alltså vara åtkomliga och stimulera 
alla till kreativt skapande. Det är vår drivkraft när vi nu presenterar 
mer och mer folkkonst ur Kulturens rika samlingar som i möter med 
samtida formgivare får en utökad betydelse. Vi hoppas att möter ska 
ge upphov till kunskap, inspiration, förståelse, nyfikenhet och glädje! 

Forntid - framtid. De ledorden valdes för Kulturen av skaparen 
Georg Karlin redan 1890. Med Forntid - framtid markerade Karlin 
att Kulturen inre bara skulle skildra förgången rid. Museer skulle 
verka i dialogen mellan forntiden och framtiden och därmed bidra 
till nyskapande och förståelse av samtiden. I årsboken mörs artiklar 
där folkkonsten synas ur olika nutida perspektiv. Ert antal konstnärer 
och formgivare som idag arbetar med det folkliga materialet som sin 
inspiration har bjudits in. Dialogen mellan det vi kallar folkkonsten 
och modernt konsthantverk, slöjd och formgivningen skapar nya 
infallsvinklar. Kan man idag formge folkligt även för en storskalig 
produktion? Kan en formgivare med funktionalistiska ideal ändå 
gå tillbaka på folkkonsten? Varför sätter vi människor gärna vår 
märkning på saker och ibland till och med på oss själva? Det är några 
av de frågor som ställs i årsbokens artiklar och som bildar grund för 
resonemang kring formgivning då och nu och dialogen dem emellan. 
Det är särskilt glädjande att Kulturen kunnat inspirera Lennart 
Hellsing att skriva en vers om folkkonst, folk och konst. Tack för 
den! 

Vi hoppas att artiklarna i denna årsbok också ska inspirera till nya 
kreativa möten med folkkonsten som tema! 

julträd, ljusstake med snidade hästar och krusat silkespapper, 1800-talets slut. 
Bräkne härad, Blekinge. KM 22580. NÄSTA UPPSLAG: Lennart Hel/sing sittande 
i utställningen He//si11gl1md tillsammans med delar av ensemblen i Malmö 
Operas Flygande tr11111111a11. !//ustration Rie Hägerdal. 
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Folkkonst 
Utan konst är folket inget FOLK 

blott en hoper utan sammanhang. 

Klocka utan kläpp och utan klang. 

Fågel utan vinge utan holk. 

Nå, vi vet det och försynt vi strävar: 

Åkdynor i ljuvlig blomning står; 

gubbar snidas, smycken görs av hår 

vi designar våra vackra vävar. 

Då blir folket FOLK. Kulturen ser oss 

handhar oss på vetenskapligt vis! 

Lärt belysta av en expertis 

vi per bok mot höjderna beger oss! 

Lennart Hellsing 





Att formge 
med den folkliga 

känslan i behåll 





Anna-Stina Linden lvarsson 

Att formge 
med den folkliga 
känslan i behåll 
Hur blir det när utbildade formgivare tar sig an det 

folkliga? Anna-Stina Linden lvarsson träffade Bengt 

Lindberg, Lotta Glave och Katarina Brieditis - tre sam

tida designers som alla har sina rötter i folkkonsten. 

Alma tovad 
11/lväska, Bmgt 
& Lotta 2008. 

FÖREGÅENDE 

UPPSLAG: 

Adam och Eva 
ljusstake, Bmgt 
& Lotta 2009. 

D et hela började med en ko. Bengt Lindbergs ljusstakeko i laser
skuren järnplåt. Då hade han träffat Lotta Glave på Konstfack -

de gick i samma klass i grafisk form och illustration, och blev ett par 
redan på skolan. Efter examen fick Lotta jobb på Dagens Nyheter och 
Bengt på en reklambyrå, som inte var världens roligaste, med följd att han 
satt och klurade på andra ideer parallellt. 

En av ideerna var kon med en ljushållare på ryggen. Snabbt följde ett får, 
en häst och en älg: platta siluetter skurna ur svart järnplåt, placerade på en 
tung järnplatta. Tillverkade i Småland. Ljusstakarna fick en flygande start. 
Bengt såg till att de hamnade i rätt affärer, hos Maret Moks på Drottning
gatan i Stockholm och hos Hemslöjden. Bengt tänker gärna i koncept och 
snart blev kon också ett rygrryck som framställdes hos Ljungbergs i Floda 
och fåret hamnade på en filt som gjordes av Klippans Yllefabrik. Älgen 
blev ett dekorationsmönster på pärmar och mappar hos papperskedjan 
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Ordning & Reda, vilket upptäcktes av trendspanaren Cay Bond och så 
var ännu en succe ett faktum. Fyra klassiker var födda och de finns fort
farande i produktion. Exporten satte fart; Tyskland, USA, Japan ... 

Det här var 1990-1991, innan den jättestora älgtrenden drog genom 
landet och kopior av Bengts älgljusstake invaderade varenda liten svensk 
turistshop. 

"Nej, trött på älgen är jag inre, jag känner mig stolt över att jag gjorde 
den första. Älg låg i luften då. Tyskarna hade just börjat skruva ner våra 
varningsskyltar och det hade varit en liten kotrend där i slutet på åttio
talet", berättar Bengt Lindberg. Själv är han från Värnamo. Men mormor 
och morfar hade gård i Skåne - ett hem fyllt av gamla föremå l, mycket 
allmoge och folkkonst och ett eldorado för en sakletare som Bengt Lind
berg. Här finns hans formgivarrötter, säger han. 

"Jag har alltid gillat gamla saker, sådana där lite klumpigt naivistiska 
grejer. Folkkonsten inspirerar mig mycket" säger Bengt. "Ja, du gillar det 
där som har humor och är lite fult", koncrar Lotta. "Det som är fine för att 
det inre är fine! När saker blir för perfekta blir det ju väldigt tråkigt. Så är 
det med mycket av dagens design", menar Bengt Lindberg. 

Vi träffas på Nomullsgatan 3 i Stockholm. Här har de sitt koncor 
kombinerat med en liten affär fylld av egen formgivning. Det svarta, 
laserskurna sortimentet har expanderat. Här finns också servetthållare, 
skålar, lampor och större, snirkligt folkloristiska ljusstakar påminnande 
om äldre smide. Men också en annan typ av dekorativt, lite naivistiskt, 
småmönstrat på andra sorters material; brickor, enstaka möbler, textil , 
porslin, servetter och ett barnsortimenc med mera. Det är i december 
och i skyltfönstret tronar en stor, färggrann takkrona som Lotta har gjort 
tillsammans med yngste sonen, strålande av julens alla färger och former. 
Traditionell och modern på samma gång. Tanken går till folkkonstens 
oro. 

"Åh, den är enkel att göra", säger Lotta och berättar med en sådan 
encusiasm att man genast vill hem och pröva. Stommen är gjord av gamla 
lampskärmsskelett. På dem har de virat röda band och sedan hängt på jul
granskarameller, kräppapperssnurror och ett överflöd av små saker; hästar, 
grisar, gummor, gubbar - ja, alla de enkla och glada former och figurer 
man känner igen från Bengt och Lottas värld. 

Lotta Glave kommer från Malmö och när hon får frågan om hon, likt 
Bengt, inspirerats av den skånska folkkonstskatten säger hon: "Nej, egenc
ligen inte. Eller kanske, på ett annat sätt. Min mammas familj kommer 
från Österrike och min mormor var illustratör och bokbindare. De gjorde 
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och textil, Bengt 
& Lotta 2009. 





väldigt mycket fina saker hemma själva. Pysslade mycket med sina barn. 
Bland annat gjorde de fantastiska dockskåp av lackar papper ... Jag har 
sparat på väldigt mycket av det där, pynt, små grejer. Det är material som 
inspirerar mig - sådant man blir glad av och som känns lire annorlunda! " 
Direkt efter Konstfack arbetade hon mycket som grafisk formgivare och 
illustratör, men när Bengt bad om hjälp med att rita en ängel så drogs hon 
in i det som blev familjeföretager Bengt & Lotta AB. 

Lottas ängel fick ett brett genomslag och blev både ljusstake och popu
lära halssmycken. Sedan har det ena gett det andra och kollektionen av 
föremål har växt. Ofta har båda två ritat och jobbar på samma produkt. 
De bollar ideerna mellan sig. "Det ska inre synas vem som gjort vad, utan 
allt ska vara som från samma familj." Lotta Glave gör också två kollek
tioner om året för Klippans Yllefabrik, då handlar det mest om textil. 
Som filten Fjällnäs i ekologisk ull, vars snirkliga mönsterbård inspirerats 
av lövsågningsarberen på Fjällnäs Högfjällspensionat, så visst är också hon 
påverkad av det svenska! 

"Man behöver andningspauser från det massrillverkade, göra något 
mer unikt på egna villkor", menar Bengt Lindberg och Lotta Glave. Det 
var därför de tog initiativet till att göra julutställningar på Novilla på 
Skansen. I sex år i rad bjöd de in sina kolleger från konsthantverks- och 
designbranschen under olika teman. 

En av de inbjudna till utställningen jul ABC 2005 på Novilla var form
giva ren Katarina Briediris, som hade fått bokstaven Å att skapa något 
runt. Det blev förstås Äterbruk, julpynt gjort av återanvänt julpapper -

hon var då mitt i årerbruksprojekrer Do Redo och samarbetet 
med det stora möbelvaruhuset var avslutat. 
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Alma, ullbörs, 
Bengt & l otta 2008. 

Filt Fjälluäs, 
Bengt & l otta 2009. 





Om Katarina Briediris hade fårr royalry för de folklorisriskr inspirerade 
produkter, över hundraraler, hon designade för Ikea i slurer på 1990-raler, 
hade hon varit ruskigt rik idag. Den handbroderade kudden Aljhild flgel 
var orroligr populär. Den fanns i Ikeas sorrimenr mellan åren 2002 och 
2007 och såldes över hela världen. Några försäljningssiffror på enskilda 
produkter uppger inre Ikea, men varje år byrer de ur rrerrio procenr av 
sorrimenrer. Katarina Briediris kudde klarade sig i fem år! Idag är den err 
herr objekt på ebay, och en lampskärm med samma namn, mönster och 
upphovskvinna håller fortfarande ställningarna på Ikea-varuhusen. 

Men Alfhildkudden har ersarrs av en annan kudde, kallad Alvine Flora. 
Den är maskinbroderad och tillverkad i Kina. Designen srår Ikea of Swe
den för. Och vissr är Alvine Flora inspirerad av de folkliga broderierna 
- precis som Katarina Briediris kudde - och vissr har den slingor och 
blommor, men utstrålningen är en annan. Farrigare, själlösare, tråkigare 
- lyser inre alls av samma ursprungliga glädje och energi som Aljhild flgel. 
Der rycker årminsrone jag. Kan der vara så, arr inre alla lyckas formge 
med folkkänslan i behåll? Eller är der snarare så arr Kararina Briediris 
kudde har ragir folkkänslan err sreg längre, hennes kudde har inslag av 
både nyskapande och igenkänning, medan den senare kudden enbarr 
kopierar? Der där är narurligrvis en fråga om rycke och smak, men arr 
Katarina Briediris känsla för folkkonsr slog an en djup och stark ron hos 
många människor är klare. 

När Liljevalchs konsrhall öppnade sin Ikea-ursrällning sommaren 2009 
var der narurligrvis en samling av Katarina Briediris moderna dalahästar 
i rrä som utgjorde anslaget i enrren - vad kunde bärrre beskriva varu
märker - en modern spelare med rörrer i der svenska folkdjupet? Idag är 
flera av Katarina Briediris folkloristiska Ikea-produkter museiföremål. 
Dalahästarna, som också blev err älskar ryg, visas förstås på Dalarnas 
museum, men vandrar också rum världen i ursrällningen Scandinavian 
design beyond the myth. 

1996 gick Katarina Briediris ur Konstfack. Då hade hon redan arbetar 
en hel del med Hemslöjden, både i buriken i Uppsala och därefter i Srock
holm. Hon hade också profilerar sig genom experimenrell stickning - err 
hanrverk som hon passionerat ägnar sig år sedan tidiga tonåren. 1998 blev 
hon konrakrad av en produkrurvecklare från Ikea som bad om err möre. 
"Jag eror jag sa någor om arr deras orienraliska marror var så fina och arr 
de skulle kunna utveckla någor svenske, på samma särr. Der slutade med 
arr jag fick fria händer arr bygga upp en hel rexrilkollekrion i en sri l med 
kraftig koppling rill svensk rradirion. Och dalahästen skulle vara med. 
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A/jhild fogel for Ikea. 
Katarina Brieditis. 

Badmössa av hop
filtade gamla ylle
tröjor. Värmande i 
kalldmch eller regn -
ull värmer även i vått 
tillstånd! Katarina 
Brieditis. 







Det var det svåras te. Det fa nns ju redan formgivare som va rit inne på 
det, Anna Holtblad hade gjort halsband cill exempel '', berättar Katarina 
Brieditis. 

"Jag försökte bygga en kollektion som innehöll så många komponenter 
och tekniker som möj ligt. Jag tittade på mycket folkkonst; skånebroderiec, 
landskapssömmar, träornamentik, väggmålningar med mera, men detta 
var ju inget nytt fö r mig. Mitt syfte va r att visa att dessa uttryck går att 
blanda in i modern design." 

"Dec hela gick väldige fon frå n skiss cill färdig produkt. Normalt bollar 
man sådant fram och tillbaka många gånger innan man kommer fram till 
dec sludiga förs laget. Men vips var alle i butiken! Jag tappade fullscändigc 
kontrollen över mina ideer. Och Ikea ville bara ha mer och mer! Jag var ju 
relativt ung och insåg inte riktigt hur gångbart det var." 

"T ill slut mådde jag ganska illa av alltihopa. Det blev för mycket, jag 
tyckte att jag smutsat ner hela vä rlden med mina produkter. Mitt namn var 
överallt och det stod i alla tid ninga r. Jag kunde inte gömma mig någon
stans. T ill och med när vi gifte oss i Svenska kyrkan på Mallorca så hade 
de dukat upp med tyger ur Ikea-kollektionen!" 

"M in vilja och avsikt med kollektionen var att missionera för hemslöjden 
och all den kunskap som finns där. Få människor att öppna ögonen för 
den. Men ibland fick jag känslan av att folk tyckte att jag istä llet parasi
terade och kommersialiserade kultu rarvet." 

Det här va r innan den stora kurbitsvågen sköljde över landet. Kanske var 
det själva startskottet - det var ju förs t 2009 som tidskriften Svensk Form 
gjorde sitt uppmärksammade Dalanummer. Men i Katarina Brieditis värld 
har H emslöjdens text ilskatt fu nnits sedan barnsben. Mormor vävde mattor 
på beställning, mamma stickade. Själv handarbetade hon tidigt och bota
niserade flitigt på bibliotek och museer. "Folkkonsten har alltid intresserat 
mig. Formspråket är lekfullt och anspråkslöst. M in pappa var konsrnär, 
men han hade en mer allvarlig inställning, konst var något högtidligt. Jag 
lärde mig mycket av honom, men sökte mig kanske till fo lkkonsten för att 
den har ett generösare utt ryck, en glädje och energi som smittar av sig", 
säger Katarina Brieditis och menar att kontras ter är viktiga. 

Baby mössa och babyvante. Materia/sats for Svensk Slöj d. Katarina Brieditis 2 005 . 

Delar av den textila kollektionen Gustava for Ikea. Katarina Brieditis 2 0 01. 

Virkade nätstrumpor med in virkade rundlar av stickad/tovad ull. Upphottade 
gamla pumps med dekor av hopfiltade ylletröjor och gam . Katarina Brieditis. 

Broderade kuddar Greta och Gry for linum. Katarina Brieditis 2006. 
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"Som designer har jag alltid varit intresserad av möten. Möten mellan 
gammalt och nytt, mellan traditionellt och modernt, mellan handarbete 
och industri. När det blir en klatsch mellan två olika kulturer, då händer 
något. Det var ju den iden mitt Ikea-koncept byggde på. Vid den tiden 
såg människor folkkonst mest som något töntigt. Jag gav den ett mo
dernt uttryck. Idag har vi sett så mycket av samma slag - wow-effekten 
är över." 

Efter Ikea tog Katarina Brieditis paus frå n massproduktion och ägnade 
sig åt handarbetsprojektet Do Redo. Också en mission, denna gång för 
gör-det-själv-mode och -hemslöjd. Do Redo visades på flera museer, däri
bland Nordiska museet, Röhsska museet och Kulturen. Katarina Briedi
tis och kollegan Katarina Evans hade hundratals workshops i konsten att 
slakta en ylletröja och göra något nytt av den. Att "doredoa" med andra 
ord. 

"Do Redo gick ut på att sprida känslan av att alla kan handarbeta, det 
är bara att sätta igång. Nu känns det som människor kan det där och det 
är dags att fördj upa kunskaperna i hantverket och teknikerna. Då är ju 
folkkonsten återigen en inspirationskälla." 

Under femton år har Katarina Brieditis formgivit hemtextil för Linum, 
ett svenskt företag som förvaltar en gammal tradition av ränder och 
rutor. Hon har också varit ansvarig för Linums jacquarder, som hon 
framgångsrikt moderniserat genom en pigg färgskala och nya lekfu lla 
mönster - en stor försä ljningssucce ute i Europa. Men hon har också 
tagit fram stick- och broderikit för Svensk Slöjd baserade på 
handarbetspionjärer som Märta-Stina Abrahams-
dotter och Brita-Kajsa Karlsdotter. Liksom 
hon förnyat ryamattan och arbetat på 
uppdrag av modeföretaget Gudrun 
Sjöden. Ett samarbete med Rör
strand har bland annat lett till 
två serviser; Kurbits och den 
blåvita Pergola. 

Raggarsockor - högklackade 
raggsockor. Katarina Brieditis. 

Fat ur serien Kurbits for Rör
strand. Katarina Brieditis 2007. 



"Med Kurbits var uppdraget att göra dekor till en redan befintlig servis av 
Pia Törnell. Rörstrand ville ha något klassiskt och tidlöst och jag ritade 
flera skissförslag. Ett av dem var en stor bukett blommor i en glasburk, 
jag både målade, stiliserade och fotograferade. Utifrån den skissen 
arbetade jag sedan vidare. Mitt uppdrag var alltså inre att göra något 
folkloristiskt. Visst kommer inspirationen från broderivärlden, men det 
här är också mitt uttryck, mitt sätt att rita blommor. Och så fungerar det 
ju med design, man tar och man ger. I den bästa av världar blir ett plus 
ett tre och man har skapat något nytt." 

Erik och miljömedvetenhet är viktiga faktorer i designarbetet. "Det 
måste alltid finnas en mening i allt jag gör", säger Katarina Brieditis, som 
just har påbörjat ett arbete som produktutvecklare för Frälsningsarmen 
och deras fair tradeprojekt Salfy Ann. Hon gör det med sin forna kollega 
från Do Redo-projektet, Katarina Evans. Tillsammans ska de förnya och 
utveckla ett sortiment för hantverksmässig tillverkning i Peru, Molda
vien, Bangladesh, Kenya, Chile och Pakistan. "Designprocessen är hela 
tiden en problemlösning med mycket att ta hänsyn till. Specielle i dessa 
länder där förutsättningarna för produktion är mycket enkla. Det ska 
vara lätt att producera hemma, det ska vara billigt material, det ska kun
na gå att tillverka trots minimal tillgång till vatten, etcetera. Inre minst 
innebär arbetet att förhålla sig till traditionen; den inhemska kulturen 
såväl som rådande kultur och smak i landet där produkten ska säljas." 

Dec gäller att hitta en gyllene medelväg, ett cidlösc uttryck som kan 
hänga med länge. Där kommer folkkonsten in igen - ett universellt 
formspråk som alla kan förstå och relatera till. Blommor, blad och växter, 
djur och människor - oftast enkelt tecknade, är återkommande element 
som vi ser i så gott som alla kulturer. Och när moderna formgivare som 
Bengt Lindberg, Lotta Glave och Katarina Brieditis tar sig an ämnet 
blir det på samma sätt, fast färgat av vår tid och av vars och ens alldeles 
speciella handstil. 

Äkta folkkonst, både gammal och ny, förmedlar en stark känsla av 
glädje och livslust. Det är okomplicerat och lättläst men för den skull 
inre banalt och utslätat. Också humorn har en plats. Titta på ljusstaken 
av Bengt & Lotta, där den stadiga tanten har kastat upp gubben i luften 
och bär honom på sina raka armar. Vilken kraftdam! Och hon ger styrka 
också - jag har en väninna som plockar fram den där ljusstaken när hon 
behöver peppa sig och tala om för den närmaste omgivningen, att här 
finns både kraft i arm och mod i barm. Det är konst för folket det! 
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Folkliga förebilder 
Om Åke Axelsson och sökandet efter en 
verklig funktionalism 

Konstruktivt ex
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rödbok och snören 
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av iildre möbel
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FÖREGÅENDE 

UPPSLAG: Stolar 
A kustik 2006. Sto
larna har akustiskt 
diimpande material 
inbyggt i sitsen. 

V ad gör inredningsarkitekten Åke Axelsson i en bok med folkkons
ten som tema? H an började sin bana på 1950-raler och är fort fa rande 

verksam. H an har ritat en lång rad offentliga inredningar och hans möbler 
återfinns i ännu fler miljöer, offentliga såvä l som privata. H ans etablering 
som yrkesman sammanfa ller med vä lfä rdsepoken, med efterkrigstidens 
folkhem. Men nu skulle det ju handla om folkkonsten och inre om folk
hemmet. Och kopplingen till folkkonsten är motiverad! Åke Axelssons 
intresse för möbelkonstens tradition och historia undgår ingen som ger sig 
rid att studera hans möbler. En återkommande referens, eller kunskaps
källa med Axelssons ordval, är bondekulturens folkliga möbler. 

Hur angriper man ämnet? Det kanske mest självklara sättet är att 
fö rsöka påvisa släktskap med folkliga möbler i Axelssons stora produktion 
av stolar. Där finns hans efterbildningar av allmogestolar från 1970-raler, 
där finns den till synes moderna stolen Allmoge från utställningen på Gal
leri Ösrerdahl 1984 och där finns stolen l ngarö från 1995, en traditionell 
och anonym stolstyp försiktigt anpassad till modernt bruk. Så kan man 
fortsätta. Uppräkningen säger något om bredden i Axelssons metod, men 
bidrar inre till en djupare förståelse i övrigt. Frågan om va rför Axelsson har 
intresserar sig för folkliga möbler kan inre besvaras uran en blick på den rid 
och den kontext i vilken han har verkar och verkar. 

N är Åke Axelsson gick på Konstfack i mitten av 1950-raler fick han upp 
ögonen för en bok om danska bondemöbler. Boken måste ha gjort intryck, 
eftersom han minns den än. Axel Sreensberg hette förfa ttaren. H an var en 
framstående dansk kulturhistoriker och museiman. Boken hade kommit ur 
1949 och innehöll en fö rsta samlad redogörelse för de danska bondemöbler-
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nas historia. Men för den blivande inredningsarkitekten var troligen den 
omfattande bildkatalogen, med fotografier av både möbler och hela mil
jöer, viktigare än den historiska framställningen. Bondemöblernas starka 
förening av konstruktion och form måste ha varit uppenbar för Axelsson 
redan här, snickarutbildad som han är, även om det var först långt senare, 
på 1970-talet, som han skulle komma att undersöka ämnet på djupet. 

Det var John Kandell, assistent på avdelningen för möbler och in
redningar vid Konstfack, som gjorde Axelsson uppmärksam på boken. 
Scenen där Axelsson och Kandell entusiastiskt skärskådar de danska 
bondemöblerna är lockande att föreställa sig. Konstfack låg fortfarande i 
det gamla huset vid Mäster Samuelsgatan och de omgivande kvarteren, 
Klarakvarteren, präglades ännu av ålderdomlig bebyggelse, handel, 
hantverk och småindustri. Men förändringens vindar hade börjat blåsa. 
Konstfacks förestående flytt till nybyggda lokaler på Valhallavägen var 
en återspegling av ett mycket större skeende. Sverige var på väg in i en fas 
av modernisering utan tidigare motstycke - inre minst när det gällde den 
fysiska miljön. I Stockholm såg nya förorter dagens ljus, med Vällingby 
som exemplet framför andra. Tunnelbanan drogs fram och planerna för 
den kommande cityomdaningen blev allt mer konkreta. Det var bråda 
tider i byggbranschen. Även inredningsarkitekterna jobbade för högtryck. 
Skolor, bibliotek, sjukhus, kontor och administrationslokaler, behovet 
av inredningsarkitektens kompetens växte med den offentliga sektorns 
expans10n. 

Hur kan man förklara att Axelsson och Kandell, två av efterkrigstidens 
mest uppmärksammade möbelskapare, intresserade sig för allmogemöbler 
vid mitten av 1950-talet? Det går helt enkelt inre ihop med den konven
tionella bilden av det optimistiska och framstegsinriktade decenniet. På 
arkitektur- och formområdet är 50-talet kanske i första hand förknippat 
med H55-utställningen och en ny modernistisk våg. Carl Malmsten var 
visserligen fortfarande verksam. Men intresset för denne hantverkets och 
folkkonstens profet var inre särskilt stort bland studenterna på Konstfack. 
Hans huvudinsats låg dessutom på hemmets inredning, medan utbild
ningen i första hand riktades mot den offentliga miljön. Nej, Malmsten 
framstår inre som inspiratören. Det handlade om att gå till källan. Att 
Steensbergs bok var stilig och typiskt dansk, formgiven av arkitekten Peter 
Koch, kan ha bidragit till lockelsen. 

Men vad var det som var så fascinerande med dessa bockbord, enkla 
stolar med sitsar av halm, skåp och kistor med målad och skuren dekor? 
Den frågan kvarstår. Det var inre den rika och ofta fantasifulla dekoren 
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som var föremålet för intresset - det blir snabbe uppenbare inför Axelssons 
möbler och inredningar. Det handlade inre om en förkärlek för den egen
sinniga proporcionering och lire oavslutade karaktär som ibland utmärker 
allmogens möbler. Och inre heller om att i romantisk anda se en kvalitet 
i det gistna, kancscöcca och nötta. Nej, det var något annat som lockade. 
Enkelhet, anonymitet, självklarhet - så sku lle bondemöblernas åtråvärda 
egenskaper kunna karakteriseras. Tidlös är ett begrepp med besläktad 
innebörd som förekom i samtiden. 

Åke Axelssons möte med de danska bondemöblerna kan ses som ett 
uttryck för det sökande efter anonyma förebilder som ingick som en del 
i modernismen. För att förklara bakgrunden till detta sökande krävs en 
återblick på 1930-calec och funktionalismens genombrott. Till den agenda 
som drevs av förespråkarna för funktionalismen hörde att klippa banden 
till historien. På möbelområdet handlade det förenklat om art göra upp 
med scilcänkande och historiska referenser. Scålrörsmöblerna kom att bli 
tecknet för det nya idealet, även om de inre dominerade på funktionalis
mens stora propagandaucscällning, Stockholmsutställningen 1930. I mit
ten av decenniet kom en vändning. Ledande arkitekter och formgivare 
- bland annat Gunnar Asplund - hävdade nu att man hade slagit in på 
fel väg. Man hade glömt bort de mänskliga aspekterna, hette det i många 
debattartiklar. De historiska stilarna hade avskaffats, men funktionalis
men hade utvecklats till en ny stil, trots att dess förespråkare velar hävda 
motsatsen. Detta gällde för arkitekturen, men i ännu högre grad för möb
ler och inredningar. Avsaknaden av rradirionsförankring gjorde att den 
nya möbelstilen upplevdes som än mer förkonsclad än vad de gamla hade 
varit. Srålrörsmöblerna och det kubiska och rätvinkliga mode som rådde 
bland de esreriskr tongivande under 1930-ralecs första år representerade 
helt enkelt inte den verkliga funktionalismen . Den hade sina rötter längre 
tillbaka i riden, i den folkliga och anonyma möbelkulturen. Det fanns en 
tro på att den folkliga kulturens långsamt framvuxna typer kunde visa 
vägen bort från tidens förkonsclade formideal. 

Hur uppstod detta intresse? Till art börja med kan konstateras att 
omsvängningen vid mitten av 1930-raler även omfattade arkitekturen. 
Det ska också sägas att det var en internationell tendens. I Sverige kom 
inspirationen rill att söka förnyelse på traditionens grund framförallt från 
två källor. Dels tog svenska arkitekter och inredningsarkirekrer intryck 
av den danska utvecklingen, dels påverkades de av den österrikiske arki
tekten Josef Frank, från mitten av 1930-raler verksam vid Svenskt Tenn 
i Stockholm. I Danmark hade funktionalismen inre på samma sätt som 

34 JOHAN ÖRN 

Karmstol, I979· 
Utford efter karm
stol daterad I?94 
i boken Da11ska 
bo11demöbler. 

NÄSTA UPPSLAG: 

Inredning biblio
teket, Sveriges Riks
dag I993-96. 







I•• 
I ·~ •• I•• I •• •• == I •• 

!!!Il~ 

! •• ·•• •• I •• 
~!!!! •• •• •• •• 



i Sverige inneburit ett tvärt brott med traditionen. Inte heller Josef Frank 
hade klippt banden bakåt, trots att han innan han kom till Sverige spelat 
en inte oviktig roll i samband med modernismens framväxt på kontinen
ten. De danska arkitekterna och Frank hade dock mer gemensamt än en 
allmänt välvillig inställning ti ll traditionen. De utgick vid formgivningen 
av sina möbler ifrån traditionella typer, typer som hade sina rötter i engelskt 
1700-ral, som i sin tur gick tillbaka på kinesiska och japanska förebilder. 
Den egyptiska möbelkulturen var en annan gemensam inspirationskälla. 

Till den danska traditionen, som hade arkitekten Kaare Klint som 
centra lfigur, hörde ett starkt idealiserande av den anonyme hantverkaren 
och det anonyma hanrverksföremåler. Den moderne, individualistiske 
formgivarens produkter, kunde inte tävla med de anonyma bruksföre
målen, menade man. Den fulländade möbeln eller det fulländade bruks
föremålet hade inre en enskild formgivare som upphovsman, utan hade 
förfinats och utvecklats av generationer av anonyma hantverkare. Att 
fortsätta detta förädlingsarbere var den moderne formgivarens verkliga 
uppgift. Ett uttryck för detta ideal var utställningen Britisk brugskunst 
som visades på Kunsrindustrimuseer i Köpenhamn 1932. Ett annat var Ole 
Wanchers samma år utgivna bok Mebeltyper, vars inledning innehåller 
något av en programförklaring för denna riktning. Läran om de långsamt 
framvuxna typerna ingick i den danska traditionen, men återfinns också på 
andra håll, till exempel i den ryska Werkbundrörelsen. När Le Corbusier 
tog upp begreppet på 1920-raler fick det större spridning. I konsten visade 
det sig bland annat i kubisternas och puristernas fascination för vinflaskor, 
musikinstrument och andra anonyma - och som man uppfattade det -
fulländade bruksföremål. 

Idealiseringen av hantverkaren är också påtaglig hos Josef Frank. Ännu 
tydligare uttrycks den av hans landsman, arkitekten AdolfLoos. I sökan
det efter en ornamenrlös stil, en stil för 1900-ralet, vände han sig bort från 
arkitekterna och bort från arkitekturen. Hos hantverkaren och den av 
arkitekterna orörda hantverksprodukren fann Loos de föreb ilder han sökte. 
I texten "Arkitektur" från 1910 skriver han: "Och jag fann den moderna 
väggbekläd naden hos panelerna som gömmer den gamla vattenklosettens 
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behållare, jag fan n de moderna hörn lösn ingarna hos skrinen där silver
bestick förvarades, jag fann lås och beslag hos väskmakare och piano
byggare." Arkitekterna betraktade han som fåfänga individualister som 
fjärmar sig från byggandet och traditionen. Det som Loos beskriver som 
ett sökande efter förebilder utanför det område som vanligtvis räknas till 
möbelhistorien har upprepats många gånger under 1900-raler. Det som har 
intresserar arkitekterna är inre bara frånvaron av namngivna upphovsmän, 
uran också en ide om att dessa möbler på ett naturligt sätt integrerar höga 
krav på funktion och hållbarhet i formgivningen. 

Att Åke Axelsson intresserade sig för allmogemöbler under sin studietid 
på Konstfack kan med den här skisserade utvecklingen i minner tolkas 
som ett sökande efter en "äkta" funktionalism . Det danska inflytande 
som fanns under 1930-ralers senare del och 1940-raler var påtagligt även 
under 1950-raler. Intrycken från grann landet präglade många i den unga 
generationen av inredningsarkitekter. John Kandell och Erik Karlsrröm, 
den senare assistent på Konstfack och kompanjon till Axelsson i början av 
1960-raler, fa nns bland dem som påverkades starkt. Inspirationskällan till 
HI-gtuppen, en sammanslutning av hanrverksmäsrare och inrednings
arkitekter som bildades i sluter av 1950-raler, var det danska Snedkerlauger. 

Bland de danska möbelformgivarna rycks särski lt Kaare Kli nr och 
Magens Koch ha stått Axelsson nära. Det gäller både kravet på noggranna 
funkrionsstudier och tanken om de långsamt framvuxna typerna. Axels
son har gjort egna tolkningar av flera av de folkliga stolstyper som lyfts 
fram i den danska traditionen. Men hans möbler saknar det konservativa 
drag som ibland fö ljer med tänkandet i typer. Typerna rycks för Axelsson 
vara just typer, möjliga att utveckla och förändra , och inre en gång för alla 
giltiga lösningar. Det är med utgångspunkt från attityd inre bara synen 
på sittandet som förändras över riden, uran också förutsättningarna för 
produktionen och kraven på möblernas flexibilitet. Axelssons inställning 
tillåter att de nya förutsättningarna avspeglas i formgivningen , uran att för 
den skull ges rollen av huvudsak. 

Att Axelsson inre förhållit sig konservativ till de traditionella typerna 
har kanske delvis att göra med en skillnad mellan dansk och svensk form
givn ingsku ltur. Ämnet har diskuterats i många sammanhang. Arkitekten 
Carl-Axel Acking riktade kritik mor den danska rradirionsbundenheren i 
en recension av utställningen "Dansk Kunsrhaandva:rk" som hölls på 

Detalj av stol till S:t Tomas kyrka i Viillingby, 20IO . Tillverkas i ask med skinnklädd sits. 

Från produktionen i Ciirsniis. Detalj till stolen Zeu under arbete. 
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Nationalmuseum 1942: "Sedan gammalt bygger danskarna sina möbler 
på de klassiska engelska och kinesiska typer, som även hos oss haft stort 
inflytande. Kanske blir dock de danska lite för korrekt återgivna pas
tischer och få för lite personliga tillskott för att bli helt friska. Det blir 
en smula för mycket inavel i dessa former ( ... ]." 

Carl-Axel Acking var huvudlärare när Axelsson gick på Konstfack. 
I vilken mån den senare tog intryck av den förra i fråga om synen på det 
konservativa draget i den danska traditionen är oklart. Acking och Axels
son tillhör olika generationer och representerar till synes ganska skilda 
förhållningssätt. Men hos båda återfinns kombinationen av intresse för 
traditionen och lust till nyskapande. Lust kanske inte är ett helt rätt
visande begrepp när det gäller Axelsson. Hans omtolkningar av tradi
tionella stolstyper grundar sig i hög grad på funktionella och tillverk
ningsmässiga aspekter. I det avseendet är han skolad i en funktionalistisk 
tradition. Det "personliga tillskott" Acking efterfrågade är hos Axels-
son ofta motiverat med en teknisk eller funktionell innovation. Vid en 
återblick framgår samtidigt att han inte varit opåverkad av de estetiska 
idealens växlingar. 

Att överdriva allmogemöblernas betydelse för Axelssons utveckling är 
lätt hänt i en artikel som har folkkonsten som underliggande tema. Hans 
historieintresse är brett och omfattar så väl grekiska klismosstolar, som 
1800-talets Thonet-stol och 1920-talets neoplastiska experimentmöbler. 
Axelsson är medveten om att det egentligen inte finns några absoluta 
gränser mellan högt och lågt i möbelhistorien. Allmogemöblerna har 
påverkats av stilutvecklingen hos de högre samhällsklasserna och i kon
struktivt hänseende kan möblerna uppvisa vissa paralleller till klassiska 
grekiska typer. De ingående studier av stolens historia som han genom
förde på 1970-talet, när han själv var lärare på Konstfack, gav honom 
insikten att samma konstruktiva lösningar återkommer i skilda kulturer, 
utan att det går att påvisa någon direkt påverkan. 

Men Axelssons historieintresse tar inte slut med beskrivningen av 
skillnader och likheter eller med ett konstaterande att så var det då. Nej, 
de historiska möblerna är en konkret kunskapskälla, det har han själv på
talat, en kunskapskälla som i högsta grad är användbar vid skapandet av 
nya möbler. Att fånga de folkliga möblernas betydelse för Axelsson enbart 
genom att peka ut de av hans stolar som bär på tydliga folkliga referenser, 
som prövades i artikelns inledning, är därför inte möjligt. Talande är att 
han, parallellt med att han utforskade stolens historia på 1970-talet, också 
skapade nya stolar som direkt tog tillvara den kunskap han tillägnat sig. 
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De nya stolarna, som ställdes ur på Ararar-ursrällningen på Moderna 
Museet 1976, var inre experiment för experimentens skull, utan ett 
handfast försök att skapa ett alternativ till den samtida möbelproduk
tionen. Marerialsnålher, närprodukrion, hållbarhet. Så löd ledorden. 
Typiska för riden, men nu åter aktuella . 

De folkliga möblerna som en av flera källor till kunskap i det prak
tiska arbetet med material och konscrukrionslösningar, det är ena sidan. 
Men det finns också något annat, något mer svårgripbart. Det är som 
sagt inre dekoren hos allmogens möbler som har fascinerar Axelsson. 
Fokus rycks överhuvudtaget inre ha legat på praktmöblerna, uran på 
de allra enklaste, mest avskalade typerna. Det är frestande att koppla 
samman dessa elementära möbler med den långt drivna förenkling som 
är kännetecknande för Axelsson. Han har avstått från den förfining 
och det excel lerande som karaktäriserar vissa utpräglade hanrverks
möbler - inre minst de danska. Fogar, materialmöten, finish - alle har 
hållits enkelt. Likaså har han övervägande använt sig av enkla träslag, 
företrädesvis rödbok. M en det handlar inre om den typ av demonstrativ 
enkelhet som ibland får symbolisera det handgjorda, det vill säga en 
medveten brist på precision. Det handlar heller inre om enkelhet som 
ska ge ett oreflekterat intryck. Möblerna utmärks tvärtom i hög grad av 
genomarbetade detaljer och fint avvägda proportioner. Men enkelheten 
- det återhåll na form- och materialuttrycker - förhindrar dem från att 
upplevas som konsrhanrverksföremål eller för den delen designproduk
ter. Axelssons möbler framstår i första hand som bruksföremål, kultive
rade bruksföremål. 

Uttrycker bruksföremål säger något väsenrligr om karaktären på 
Axelssons möbler, men riktar samtidigt uppmärksamheten mot det en
skilda objektet. Det är missvisande. Enkelheten som beskrivits ovan och 
betoningen av möblernas rjänande funktion rycks hänga samman med 
att han slagit vakt om helheten, miljön, i lika hög grad som om det indi
viduella ringer. I arkitektur- och formdi skussionen åren kring 1960 var 
ring och miljö ett flitige förekommande begreppspar. lnredningsarkirek-

Ok1111t11d björkpl1111k pr1 virkesl11gret i Gärsnäs. 

Stol tiLL S:t Tom11s kyrk11 i VäLLingby, 2008-2010. 

K11rmstol11r Light 1111d E11sy, 2004 , st11pl11de i Gärsnäs. 

Skåp tiLLverk11t 1944 pr1 Högagärde Folkskol11, vid 12 års ålder. 
Axelssons forst11 slöjd11lster. 
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ten skulle behärska båda sfärerna. Detalj och helhet var lika viktiga. Etc 
sådant synsäcc möcce Axelsson sannolikt både under utbildningstiden på 
Konstfack och hos arkitekterna Peter Celsing och Erik och Tore Ahlsen, 
som han kom acc jobba med under åren som följde. Samarbetet med dessa 
arkitekter bidrog utan tvekan till hans öppenhet för tradition och historia. 
Celsing och bröderna Ahlsen vi lle att inredningarna skulle vara unika, 
det vill säga specialritade för det enskilda huset, och samtidigt anonyma 
och självklara i uttrycker. Acc ås tadkomma denna till synes odesignade 
karaktär var inte läcc. Inspiration kom från flera håll , också från de mest 
oväntade miljöer. Men en sak är säker. Många lärdomar hämtades från 
den folkliga traditionen. 
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Lena Larsen 

Märk väl! 
Reflektioner över personliga minnesmärken 

F ör några år sedan köpte jag övermodigt err ova nligt stort handarbete 

i Kultu rens shop. D er skulle bli en kudde i yllebroderi på svart borren 

och fylld med blommo r. D et va r särskilt pingstliljorna jag fäst mig vid. 

Längst ner lys te i rött AAD 1798. 
Jag reflekterade då inre över denna märkn ing. Efter en sommars brode

rande var kudden klar till allas stora fö rvåning. Bakgrunden var att jag 

ängslades över en ung persons hälsa och art brodera gav mig ro. D e gamla 

ini t ialerna ersatte jag med mina egna LBL och året var 2006. På baksidan 

sydde jag dessutom namnet på den person som funnits i mina rankar. A ll 

den oro och de goda önskn ingar, som jag nu vet att derra broderi gömmer, 
har gjort mig intresserad av andra märkta ring. Vad bä r de på för historia 

av glädje eller sorg, av stolthet el ler kanske praktiskt tänkande? 

N yfi kenheten blev större när jag såg mig omkring och med nyrr fokus 

m ärkte att så hä r fundera r många . På en designmässa i London större jag 

på den unga Ellie Eva ns. H on sökte sin historia och särskilt sina fa rförä ld

rars med hjälp av ny fo rm och teknik. "My work explores the curiosity 

Märkt sänglinne. Örngott 1828, Skåne KM 39728. Örngott M OD 1852, 
Skåne KM 39729. Lakan EP, Frosta härad, Skåne KM 71186. l akan 
M A, Rönnebergs härad, Skåne KM 62963, även foregående uppslag. 
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I have about my heritage and idencity, particularly the absence of my 
grandparencs. Looking at the documencs and artefacts relating ro them, 
I embarked on a discovery of their complex lives." Ellies farfar kom från 
Polen och hennes farmor från Holland. Sina minnen av dem bearbetar 
hon genom handarbete och fotografiskt tryck. Hon tar också emot be
ställningar och av gamla fotografier och föremål gör hon ny känslosam 
design, www.ellie-evans.co. uk. 

Kulturens magasin gömmer en mångfald av märkta ting. Fantasifulla, 
vackra, ibland spretiga, felvända initialer och årtal gjorde mig nyfiken 
på personer och händelser. Människoöden blir därför ingången i denna 
artikel. 

Via museets katalogkort började jag leta efter uppgifter som kunde 
bli en berättelse, men blev snabbt besviken. Visserligen anade jag att 
de uppgifter museerna sparat under slutet av 1800-talet och 1900-talets 
första hälft främst handlat om vilken socken och vilken härad föremålet 
härstammade från, vem som skänkt eller sålt det och vilken teknik och 
vilket material som använts. Vid denna tid samlade man främst på före
målen och inre på deras historia. Detta har börjat under senare delen av 
1900-talet, delvis genom ernologins nyorientering. Men inre visste jag att 
så lite av människors liv fanns nedtecknat. Med fantasins hjälp går jag 
därför vidare. 

Märkning 
Bomärket är ett uråldrigt sätt att markera sin äganderätt, både på tingen 
och på djuren. Monogrammet är av senare datum och kom i bruk under 
renässansen, då bokstäverna genom boktryckarkonsten och ökad läskun
nighet gav nya möjligheter. Under 1800-talets senare del satte de förmög
na borgarna sina ofta sirliga monogram på de värdefulla ägodelarna och 
böckerna fick exlibris. Allt designades omsorgsfullt. Döttrarna skolades in 
i detta arbete genom att göra märkdukar, som blev en provkarta på bok
stäver och mönster, vilka man längre fram i livet kunde ha nytta av. 

I folkligare sammanhang flätades initialer och årtal in bland blomster 
och blad på ett färgrikt och personligt sätt. Initialerna var oftast tre bok
stäver där slutbokstaven S stod för son och D för dotter. Till exempel 
EAS, Erik Andersson, och AND, Anna Nilsdotter. Det fanns ett talesätt 
som brutalt sa "Ju vackrare utkrusat, dess kärare fästman". 

Ficka av Ellie Evans med tryck och broderi som bearbetar minnet av farföräldrarna. 
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D:T:N 
Der folkliga, färgsrarka umyckssätter inspirerar idag Dan Tobias Nord
srröm, en ung slöjdare. För hans mobilfodral märkt D:T:N anno 2009 har 
ett gammalt psalmboksfodral varit förebilden. Blandningen av modern 
funktion, nya symboler och äldre uttryckssätt är iögonfallande och kreativ. 

LSS ÅR 1827 
Lantbrukaren Lars Svensson från Lilla Bjällerup bar skjortan med denna 
märkning 1827, då han 29 år gammal gifte sig. Säkerligen har den blivande 
bruden med framtidstro sytt brudgumsskjorran och kärleksfullt märkt den 
med röd linrråd. När de gifter sig har Karl XIV Johan varit kung i rio år 
och detta år införs laga skifte. På si kr berör der antagligen Lars. 

EP 
I hemgiften, det bruden förde med sig till det nya hemmet, fanns lakan 
och örngott, ofta sirligt och omsorgsfu llt märkta av henne. Det handlade 
här inre bara om att sätta sin bomärke uran ofta om hela förarbetet från 
!insådd rill färdig produkt. 

Linet till detta örngott är od lar, spu nnet och vävt hemma av Elsie Pers
son i Asks mölla. Om hon blev gift och hur hennes liv kom an se ur vet vi 
ingenting om, men örngottet har överlevt. 

jag älskar röda monogram 
korsstygn 
sirligt sydda på 
industriella 20-talslakan 
Kvinnor har alltid fröjdats 

Så posirivr formu lera r sig U lla Nordin från Nässjö, som jag skulle vi lja 
kalla en riktig fo lkkonstnär. Hon började umycka sig i färg och form 
efter pensioneringen som relegrafisr och visste inre förrän då arr hon hade 
denna gåva. Motiven växer fram på gamla linnedukar och på hemvävd 
lakansväv, en länk bakåt till Ullas barndomsvärld, som mest bestod av 
starka kvinnor. 

MEDSOLS: Mobilfadrnl Dan Nordström, K11lture11 nyforviirv. Bmdgums
skjorta, LSS, Toma hiirnd, Skåne KM 478]1. lakan EP, Frosta hiirad, 
Skåne KM 7II86. Ulla Nordin. 
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KSS MND 
På Kulturens katalogkort har någon skrivit om detta arbete: "Polykromt 
broderi på svartbrun botten. Utfört med tvinnat och otvinnat ullgarn. 
Från Oxie härad." Vem kan motstå dessa "punkare" med ljusblå ögon! 
Lägg dessutom märke till de underbara örhängena! Kläderna är av ett snitt 
man bar i högreståndskretsar runt 1700-talets mitt. Kvinnan har här en 
bred mönstrad styvkjol och mannen en långrock med röda ärmuppslag, 
blå strumpor och knäbyxor. Av denna tids ljuva pastellfärger ser vi inget, 
nu är det troligen en folkligare fest. Kanske är det en krona MND har i 
sitt spretiga hår och av blomstren i hennes hand kan vi kanske gissa oss till 
att det är bröllop på gång. Men varför håller brudgummen en fågel i sin 
hand? Finns det en fö rlaga där mannen håller en jaktfalk? Vi ser också att 
den som broderat haft problem med bokstaven S. 

EAD 1864 
En vanlig gåva till fästmön var skäktträt, vackert format, målat och märkt. 
Kulturen äger många sådana, men bara bakom ett fåtal av dem finns per
sonerna namngivna. Detta österlenska skäktträ tillverkades av torparen 
Lars Ni lsson, som föddes 1810 i Andrarum och var gift med Johanna 
Svensdotter från Rörum. Lars gjorde det till dottern Kjersti Larsdotter, 
född 1841. Men vad hände sedan? Jo, det målades med initialerna EAD 
till Kjerstis dotter Elna Arvidsdotter, född 1864 i Sankt Olof. Elna fick 
det alltså i samband med sin födelse eller sitt dop av morfadern. Frågan 
är vem som målade och dekorerade dessa folkliga förem ål. Några gjordes 
säkert i hemmen, men i byarna fanns ofta personer med en konstnärlig 
skicklighet, som kunde ge dem en extra inkomst. 

HAD 1828 
"En ofärdig gammalpiga i Börrestad" har sytt och märkt denna åkdyna. 
Den uppgiften finns. Kanske hette hon Hanna Andersdotter. Motivet 
är exklusivt och förestä ller Holger Danske, en dansk sago- och hjältefigur 
som kommit att symbol isera dansk fosterlandskärlek. 1883 skänks dynan till 
Kulturen av Carolina Johansson, mor till Kulturens grundare Georg Karlin. 
Hon gifte sig 1855 med prästen Lars Johansson och Georg föddes 1859. 

Äkdy11a, yllebroderi, Oxie härad, Skåne KM 3975. 

Skökttrö, A/bo härad, Skåne KM 59798. 

Äkdy11a, Gärds härad, Skåne KM 1275. 

NÄSTA UPPSLAG: Äkdyna sydd av Therese Svensson till systerns bröllop. Ligger i åksäte KM 14128. 
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Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, som driver museet Kulturen, 
sammanträdde första gången 1882 och nu gällde det ju att hitta föremål och 
vinna den allmänna opinionen för ett vidlyftigt företag. 1883 inbjöd Georg 
Karlin till en sammankomst i Huaröds skola, där han talade om "Det lillas 
betydelse i kulturens tjänst." Kanske lämnade Carolina Johansson åkdynan 
till sin son vid detta tillfälle. Det blivande museets föremål förvarades under 
den första tiden i ett par rum i Akademiska föreningen i Lund. 

I samband med den stora nu pågående inventeringen av yllebroderier gör 
hemslöjdskonsulenten Annhelen Olsson en intressant iakttagelse. Drivna per
soner i byarna fick en inkomst genom att brodera åt andra, plats lämnades för 
initialer och år åt den som skulle köpa dynan eller kudden. Så förklaras den 
ibland mer oprofessionella märkningen, som det finns många exempel på. 

JS 2005 JH 
En hel släkthistoria berättar åkdynan i yllebroderi. Therese Svensson från 
Everöd sydde den till sin syster Jessicas bröllop den 6 augusti 2005. Brud
gummen hette Jonas Håkansson och motiven berättar om brudparets gemen
samma intressen med motorcykeln, dykning och fallskärmshopp. Föräldrar
nas initialer finns också broderade på dynan, liksom fantasifulla symboler 
för skönhet och styrka. 

PNS AND 29.9 1835 
En man och en kvinna och ett datum döljer sig bakom detta vackra och väl 
använda himmelsblå skåp. Kulturens arkiv berättar inget om dessa personer, 
men att den 29 september var Mikaels namnsdag, det kan man ta reda på. 
Runt denna dag firades förr Mickelsmäss, en av det gamla bondeårets stora 
märkesdagar. Det var ofta en flyttningsdag för anställda och i samband här
med kunde man få en frivecka. Kanske passade PNS och AND på att för
lova sig eller gifta sig denna dag och markerade detta på skåpet, där man 
framöver skulle samla sitt bohag. 

Ytterligare en märkning finns på baksidan, som berättar om skåpets vi
dare öden - en fraktsedel från A Christenssons lump & skrotaffär i Eslöv 
till Herr Carl Paulsson på Råbygatan i Lund. Kulturen fick senare skåpet av 
Otto Rydbeck, som var arkeolog och professor och föreståndare för Lunds 
universitets historiska museum. Så kan det gå! 
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Skåp inköpt av professor Rydbeck i Rön näs, Färs härad, Skåne KM 3706r. 

NÄSTA U PPSLAG : Stol från Östra Göinge härad, Skåne KM 2533 samt stol 
från j ämshög, Listers härad, Blekinge KM 2938. 











SKO 17802 
"Stol av simpel tillverkning" - citatet på denna stols katalogkort låter som 
Carolina Johanssons ord. Från Östra Göinge förvärvades den ålderdomliga 
stolen 1884 och i närheten låg Huaröd, som var Georg Karlins hemort. Hans 
mor Carolina hjälpte på mödrars vis sin son, men från sin prästgårdshorisonr 
hade hon kanske ändå inre full förståelse för dessa slitna folkliga föremål. 

Elin Roli 
Bonddottern Elin Nilsdotter föddes i H ägersjöhylte i Västra Torsås försam
ling i Småland 1785. Hon beskrivs som ett egensinnigt barn. Som tjugoåring 
gifte hon sig med soldaten Olof Rolig. Han deltog i Finska kriget, blev till
fångatagen och befann sig hemifrån under sju år. Under tiden fick Elin för
sörja sig och de två barnen med allehanda hantverk. Hon gjorde bland annat 
klockor av trä märkta med namnet i vacker handstil och som här dekorerad 
med en folklig röd ros. Denna märkvärdiga, tekniskt kunniga kvinna var 
också "boklärd" och bibelkunnig. Vid 68 års ålder dog hon i tuberkulos, 
som så många andra vid denna tid. 

Märk mig! 
Idag går vi omkring med märkningar på tröjor och jackor, ibland mycket 
medvetet men ofta utan att tänka på det. I många hem finns ärvda gamla 
föremål dekorerade med initialer och årta l, som många inre reflekterar över. 
På loppmarknader kan vi köpa bestick med ingraverade bokstäver eller 
märkta prylar av olika slag. Bakom allt detta kan kommersiella intressen, 
medvetna ägare och okända nöjda personer dölja sig. 

Petra Ragnerstam köpte denna vita klänning från 1910-talet med broderade 
initialer på bröstet och gjorde då följande reflektion: "Damen i affären berät
tade att klänningen var oanvänd. Den hade legat i en brudkista i alla år. Jag 
är fascinerad av brudkistor för att de berättar om kvinnor som sparat märkta 
linnedukar, kläder och lakan i ständig väntan på att träffa en make. Jag kän
ner mig lyckligt lottad att inre vara född i en sådan tid. Därför tycker jag inre 
att det är obehagligt eller underligt att ha på mig kläder som tillhört någon 
annan. Det känns nästan som en fröjd att klänningen till sist kommit till 
användning! Ett lustigt tillägg till historien är att när jag köpte den var jag 
ogift och hade ändå en dotter. Något som bryter mot hela iden med brud
kistor - och det oändliga väntandet." 

Urtavla, Elin Ro/i, Wiickels!i11g, Småland KM 30963. 

Petra Ragnerstam i sin siirk, nu anvii11d som klii1111ing, med märkning. 
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Man kan genom sina märkningar även opponera sig på olika sätr. I en 
tonårsduffel sitter en namnlapp fastsydd: "Namn: Nobody. Adress: Who 
knows." En tonårings sätt att uttrycka sitt avståndstagande till omvärldens 
beskäftiga sätt att hålla koll på allting. 

Märkningen Kifroy was here har också en anonym framtoning. Den 
består av en teckning på ett huvud med lång näsa, två stora runda ögon 
med små pupiller som tittar fram över en linje och därunder de tre orden. 
Utmaningen var att placera detta på så unika platser som möjligt och 
den lär finnas både på toppen av Moum Everest och på Frihetsgudinnans 
fackla. 

Graffitins värld är också svåråtkomlig för den oinvigde. Men en som 
vet säger: "För mig är graffiti och gatukonst kommunikation. Denna mål
ning handlar om kärleken till mitt ettåriga barn, det är hans namn (Milo), 
som står till vänster, därav guldfärgen som fyllning. Samtidigt kom denna 
målning till i samarbete med två brasilianska vänner (Male och Prema) 
och etablerade på så sätt även vår vänskap. (Prema har gjort målningen av 
figuren och Male har gjort namnet, den mörka gemensamma bakgrunden 
vittnar om gemenskapen.) Graffitin har gett mig en möjlighet att lära 
känna människor var jag än varit i världen. Det är ett universellt språk 
baserat på bilder, en hemlig, men samtidigt offentlig kommunikation mel
lan invigda i en tillvaro så mättad av varumärken, reklam och skyltar, ett 
meddelande till dem som kan göra åtskillnad bland det som för oinvigda 
endast är klotter." 

Tatueringar uttrycker mer än mycket annat en persons identitet genom 
de namn, symboler eller bilder man väljer. Idag är det ett medvetet mode 
bland alla åldrar och kön. Hillevi som är en ung väverska och sömmerska 
funderade länge på vad hon skulle tatuera sig med. Hennes första tanke 
var att ta initialerna i sina tre namn, Frida Anna Hillevi. Hon funderade 
vidare och ville att tatueringen skulle spegla henne som person. Studierna 
inom hemslöjd var något som verkligen format henne och det var på 
Sätergläman, Hemslöjdens gård i Dalarna, som hon kom fram till sitt 
beslur. Det skulle bli HKD i korsstygn . "Jag kommer alltid att heta Hil
levi och min pappa Kenneth kommer alltid vara min pappa och jag alltid 
hans dotter och ett broderi speglar mig och mina textila intressen. Det 
kunde inre bli fel, nu sitter tatueringen där i korsstygn och jag har aldrig 
ångrat mig." 
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Graffiti tillägnad Milo. 

Hillevis tatuering. 







Mer dramatisk och mycket känslosam är signaturen DMP:s berättelse om 
hur hans tatuering och identitet hänger ihop. 

"Jag var sju år gammal när min morsa släpade med mig för att träffa 
min farsa - nymuckad från kåken. I en risig kåk i ett risigt kvarcer bodde 
min far. Morsan knackade på en dörr. Steg hördes och dörren öppnades. 
Framför mig stod en lång man med stripigt halvlångr hår, trötta ögon 
och en jävla massa tatueringar på sin barbröstade kropp. Runt ha lsen 
slingrade sig en orm som väste uppåt mot sin ägare och på bröstet var ett 
enormt tigerhuvud in knackar. Rosor, damer, tuttar, ormar, blommor och 
kors var utspridda på hans kropp likt vattenkoppor på en unge. Ord som 
inte gick att urskilja täckte upp luckorna och konstiga mönster sträckte 
sig ända ur på fingerspetsarna . Jag stod stum och bara stirrade. Bilden av 
min heltatuerade far etsade sig fast på min hornhinna och blev för evigt 
kvar. Nu är jag själv tatuerad över hela kroppen och mer blir det för varje 
år som går. Det går inte att sluta. Jag hedrar den gamla generationen 
genom att föra arvet vidare. Det sociala arvet följer mig i graven." 

Stitching together är namnet på ett projekt som drivs av Kristina Lind
ström och Åsa Ståhl vid Malmö högskola. Man bjuder in till syjuntor för 
att brodera sms och på så vis märka textilier med fragment ur vardagen. 
Denna lilla handduk är ursprungligen inköpt på en loppis och märkt med 
"TOILETT" och ett handbroderat B. "Vi föreställer oss att ägaren har 

DMP med tatuerad överkropp. 

Sms-broderi, Stitching together, 
M almö. 

< rv n a" 
Hade varit trevligt men vi 
ske äte en toni<Jävel här 

G'6m te te mod 1 femma! 
Jag rnåate bajsa. 
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flyttar till ett äldreboende där alla textilier cväccas tillsammans och därför 
har fått en namn- eller rumsbokscav fastsydd för att kunna särskiljas." 
Alla sms har broderats med en omprogrammerad broderimaskin. Citatet 
"Glöm inre ca med en femma" kommer från ett sms-meddelande till en 
kompis på väg till Malmö scadsbibliocek, där det kostar pengar att gå på 
toaletten. "Mobilcelefonens sms-funkcion blev här nödens utväg." 

Märk väl? 
Museerna får ofta i sin nit att "levandegöra historien" organisera och ma
terialisera livshistorier, där föremålen blir stödjepunkter och initialer och 
årtal kan ge extra livgivande krydda i framställningen. Art rekonstruera 
människors liv och försöka dechiffrera kryptiska märkningar kräver tåla
mod och eftertanke. Avsikterna bakom dessa markeringar är ju många -
stolthet över ett arbete, glädjen att få ge en gåva, behovet av art synliggöra 
ert ägande eller en händelse, en önskan att kommunicera och få lämna 
spår. Att detta ganska snabbe blir anonyme ränker man inte på. 

Att fundera över sitt eget förflutna eller andras öden är populärt idag, 
inre bara bland äldre släktforskare. "Vem eror du att du är?" har blivit en 
uppskattad TV-serie, där man i sökandet efter enskilda människoöden 
i arkiv och intervjuer inte sällan stöter på det oväntade. Nuet möter och 
konfronteras med det förflutna på gott och ont. Men alla är inte intresse
rade av sin bakgrund. Författaren Kerstin Norborg beskriver i sin bok 
Kommer aldrig att fl veta om hon hör hur författarjaget står vid en grav på 
en kyrkogård. "Min släkts oförmåga att bevara deras minne blev tydlig för 
mig där jag stod och jag tror att denna oförmåga ska få bära min berät
telse." 

Är man road av att blicka tillbaka och söka sammanhang kan ledtrådar 
som initialer på ett gammalt skäktträ, en broderad åkdyna eller en tatue
ring öppna för fantasifulla tolkningar och nya insikter. 

Broderi av Ulla Nordin på svensk flagga. En 40-årspresent till Eva. 
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Samtal med 
historien 





Eva Kjerström Sjölin 

Samtal med historien 
Orden, gesterna och tingen 

Arrangemang med 
verket R1mdstick-
11i11g i kvadrat, 
Raine Navin I990 
KM 9n66 samt 
stickade tröjor och 
strumpor, Kulturen. 

FÖREGÅENDE 

UPPSLAG: Skål 
Hildur, Please 
wash up with 
Scotch Brite samt 
trådvisp, silver, 
Klara Eriksson 
2007, KulNiren, 
nyförvärv. 

''H .. AR DU EN NASDUK, frågade min mor varje morgon vid 
porten, innan jag gick ur på gatan ... Näsduken var beviset för att 

min mor beskyddade mig på morgonen. Under dagens andra rimmar och 
sysslor var jag hänvisad till mig själv. Frågan HAR DU EN NÄSDUK var 
en indirekt ömhersberygelse." Herra Muller, nobelpristagare i litteratur 
2009 skildrar i sin nobelföreläsning 7 december 2009 ordens betydelse. 
Men indirekt blorrlägger hon också ringens betydelse då hon hänger upp 
skildringen från sin ursarrher i barndomens och ungdomens totalitära 
Rumänien på ringen - i detta fall näsduken: 

"Det fanns i min barndom en näsduksbyrålåda. Där låg i två rader 
bredvid varandra med tre staplar i varje: till vänster herrnäsdukarna för 
min far och min morfar, till höger damnäsdukarna för min mor och 
mormor, i minen barnnäsdukarna för mig. Byrålådan var en familje
porträtt i näsduksformar. Herrnäsdukarna var de största, hade mörka 
ränder runt kanterna i brune, grått eller bordeaux. Damnäsdukarna var 
mindre, deras ränder var ljusblå, röda eller gröna. Barnnäsdukarna var 
de minsta, uran rand men i de vira hörnen bemålade med blommor eller 
djur. Av alla tre näsdukssorterna fanns det vardagsnäsdukar i den främre 
raden och söndagsnäsdukar i den bortre. På söndagarna måste näsduken 
passa i färg till kläderna, även om man inre såg den . Inger annac föremål 
i huset, inre ens vi själva, var så viktigt för oss som näsduken ... " 
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I sin föreläsning knyrer Herra MUiier ihop sina minnen från utfrysningen 
på arbersplarsen, moderns rimmar i den slutna arrestlokalen hos polisen, 
en gammal rysk kvinnas gåva rill en okänd srraffånge och morbroderns 
död som nazisoldar med näsduken, den vira sköra fyrkanren av barisr. 
Herra MUiier för i sirr förfarrarskap err samra l med hisrorien, med hjälp 
av orden och ringen . Orden är basen i hennes skapande. "Orden blir så 
överrygande arr der levda måste klamra sig fasr vid dem för arr inre falla 
sönder." Hon skriver: "för arr försäkra oss om vår egen exisrens behöver 
vi tingen, gesterna och orden." Der är orden som blivir Herra MUiiers 
befriare. Men denna arrikel skall ra fasra på ringen. O ch ringen hänger 
samman med gesrerna (handlingarna) och orden (berärrelserna) . 

Tingen - de historiska och de nyskapade 
Många konstnärer för i sirr konstnärskap err samta l med hisrorien i ringen 
de skapar. Genom dem rydliggörs en upplevelse, err minne. De formar en 
hyllning, tar ofra fasra på en förbisedd deralj , "krymper huvudhandlingen 
och tänjer ur der rill synes oväsenrliga". Någor nyrr skapas, någor som tidi
gare inre serr dagens ljus. Men i der nya "blir det levda som mesr rydligr", 
som Herra MUiier påpekar i sin nobelföreläsning. 

Konstnärer har i skifrande tider och kulrurer förhållir sig rill hisrorien 
på olika särr. Anringen ragir spjärn mot eller inspirerars av den. Skapande 
av konst, design och formgivna bruksföremål kan på err plan handla om 
existenriel la frågor, på err annar plan om återskapande av känslor och på 
yrterliga re ett annat hand la om ren inspiration av form , mönster och färg, 
ett lekfullt återbruk av kulrurarvet. Ofra kan man ana en kombination 
av dessa rre. Det folkliga kulrurarver används idag som en ny inspira
tionskälla och der finns en trend mot err lekfullt återbruk av såväl den 
rena folkkonsten från allmogemi ljö, som den hisroriskr mer näraliggande 
brukskonsten från 1900-talets och folkhemmets miljöer. 

Relationen mellan ny design och der fo lkliga kulrurarver kan man se i 
nyskapade verk av err urval konstnärer och designers som sä rskilt tydligt 
använder sig av hisrorien, sin egen eller vår gemensamma. Bilden av bruks
föremål som använrs rill vardag och fesr bär vi med oss som kollektiva 
eller personliga minnen. Men formen, tekniken och materialet används på 
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MEDSOLS: Oval sk/il i djupslipad kristall, 1800-talets slut. Plastbunkar 
Margrethe, stå/vispar och virkad duk, Kulturen. Örngott med broderat 
monogram i rött korsstygnsbroderi samt lakan med spets och virkade 
smådukar, Kulturen. Födelsedagstavla med krans av pappersblommor, 
Skåne 1874, KM 44527 







ett nytt oväntat sätt. Aldrig som upprepning eller kopiering av det gamla, 
utan som resultat av medvetna tankar, av frågor om kommunikation, 
identitet och minne. Det personliga minnet eller det kollektivt upplevda 
är drivkraften. Den folkliga formen och uttrycket är inspirationen. Det 
nyskapade är konstnärliga tolkninga r, som ger oss nycklar att se med nya 
ögon på det historiska materi alet. Verken blir behållare för våra känslor. 
Tinget rymmer och förmedlar det som inte kan sägas med ord. Refe
renserna är fö remålen ur det förflutna - en stickad kofta, en virkad duk, 
ett lakan med spets och broderat monogram, en näsduk, ett svarvat träfat, 
en utsirad stol med djurfigurer och siffror, en stålvisp, en kristallskål . . . 

Textilkonstnären Raine Navins verk Min bror är död är det tydl i-
gaste exemplet på den existentiella grunden för skapandet. I detta verk 
återbrukar han sitt liv. O ch vi känner igen oss, för han fångar något 
allmänmänskligt. N ystanen i verket Min bror är död är ga rn repat från 
en stickad barnkofta, en kofta som Raine som barn stickat till sin bror. 
Efter broderns död repade Raine upp koftan. Fem grå nystan med krulligt 
ga rn blir det materialiserade minnet av en älskad bror. Lekfullheten döljer 
djupaste allvar. Men det djupaste allvaret omva ndlas ofta också till lek 
och livsbejakelse. Som i verket Rundstickning i kvadrat, där raggsockan 
omvandlas till vas. 

Inga lena Klenell är en glaskonstnär som kallar sig slöjdare i glas. I en 
serie objekt har hon utgått från det stora kulturarv som generationers 
kvinnor lämnat efter sig i form av vävda, broderade och virkade textilier. 
H on återbrukar sin mormors virkade spetsar och vackra lakan och formar 
skålar av linneskåpets skatter. Likt stora blommor i lysande fä rger rymmer 
de minnen från barndomens stunder med mormor. "Jag tyckte om att 
sitta bredvid henne och se hu r nålen kvickt få ngade det tunna ga rnet och 
se hur mönstre t i spetsen växte fra m. Det verkade så enkelt, hennes hän
der bara gick. Jag frågade min mormor om det verkligen var meningen att 
jag skulle fortsa tt sköta linneskåpet som mamma gjort. Nej, sa mormor, 
gör något av det istället''. Skålarnas svarvade fö tter blev en hyllning till 
mormors far, snickaren som gjorde små fina hyllor, bord och redskap till 
vävstolen. 

Min bror är död, textil skuiptttr, Raine Navin, 1983-84, KM 9n 65. 

NÄSTA U PPSLAG : Skål, virkad spets och svarvat trä, Inga Lena KLeneLL 2009, 
Kulturen, nyforvärv. Överst och nederst: Två slarvtjäLLar Man tager vad man 
haver samt Bo1111brud, Wanj a Djanaieff 2001 resp. 1993, Kulturen, 
nyforvärv. I mitten prydnadsdukar i virkat och stickat, Kulturen. 
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Textilkonstnären Wanja Djanaieff har i två vävda så kallade slarvtjällar, 
Bonnbrud och Man tager vad man haver, tolkat sitt personliga förhållande 
till denna textila tekn ik. "Folkkonstens rikt varierade slarvtjällar har alltid 
fascinerat mig. De är ofta vävda i smala vävar, hopsydda till dekorativa 
sängtäcken eller hängen. Denna vävteknik, lik trasmattans, består av in
vävda minnen, återbrukade gamla plagg och andra textilier. Trasorna 
plockades in glest, på randade bottnar till fantasifu lla mönster, eller tätt, 
som trasryor." Bonnbrud är en hyllning till de gamla hälsingebrudarna 
med sina färgrika kronor av konstgjorda blommor. Den ingår i forsknings
projektet Liv i lin. Man tager vad man haver är vävd av spi ll från utställ
ningsprojektet Fällar for frusna själar. Med sror kunskap om äldre tekniker 
och folkkonstens föremålsvärld har hon en guldgruva att hämta ur, och ett 
eget minnenas arkiv. Det är ett slags återbruk av den egna historien. 

Klara Eriksson är en si lversmed som bjuder på det oväntade. Hon över
för de mjuka textila mönstren från handarbeten som virkade dukar och 
spetsar och gör dem syn liga på nytt. Hon ger dem en upphöjd plats, den 
plats som det hantverkligt gjorda silvret av tradition haft i vår kultur. "Jag 
fascineras av föremål som fått sin patina av vardagen, enkla ting där män
niskan lämnat spår efter många års användande." I en serie kallad Hyll
ning till mödrarna skapar hon, med utgångspunkt från triviala vardagsting 
som plastbunken för sockerkakssmet och stå ltrådsvispen, skålar i drivet, 
sågat och hamrat si lver i en omsorgsfu ll hanrverksprocess. "Vägen till den 
färdiga skålen som har oänd ligt många sågtag och hammarslag är lång. 
När jag får lägga sista handen vid ytan med en grön Scotch brite, sänder 
jag en tanke till alla husmödrar som stått och grovd iskat vid en diskbänk." 

Signe Persson-Melin är en av de mest allsid iga och nydanande svenska 
formgivarna. Men hon är framför allt keramiker, som i si n bruks- och 
konstkeramik utvecklat ett stort kunnande om det keramiska materialets 
möjligheter och integrerat en kunskap om och ett intresse för den historis
ka keramiken. En gedigen hantverksutbildning i Danmark och en förtro
gen het med den skånska keramiska traditionen har resulterat i en keramik 
som lever i en tradition, men ändå är helt personlig och unik. 1950-talets 
skålar, gjorda i danhultslera och brända i Höganäs koleldade ugn, blev i 
bränningen halmgula med en spröd krackelerad glasyr. De har därigenom 
ett visuellt släktskap med det traditionella gu la lergodset från Höganäs 
som gjordes från 1832 till långt in på 1900-talet, både som bruksvara och 
som prydnadsgods, och som fanns i många svenska hem. 

S/arvtjäll hopsydd av två längder KM 52635. 
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Terrin i flintgods, 
Marieberg, 1770-tal 
KM 6533 samt kanna, 
Signe Pemon-Melin 
2008, privat ägo. 

Guldflskskål for 
trädgård, saltglase
rat stengods, Signe 
Pemon-Melin 2004, 
Kulturen, nyförvärv. 

Signe Persson-Melins konstkeramik får ibland en andra bränning i 
Wallåkra Stenkärlsfabriks stora ugn. Där saltglaseras den, det vill säga 
under bränningens slutfas kastas koksalt in i fyrhålen. Saltet förgasas 
och på lerkärlen bildas natronglas, vilket ger kärlen en blank knottrig 
yta. Det skånska saltglaserade stengodset är välbekant från de bruna 
Höganäskrusen och liknande kärl som gjordes i Raus och Wallåkra. 
Men formerna i Signe Persson-Melins keramik är helt annorlunda och 
tillika är ytan ofta bearbetad med stämplad dekor som förändrar ut
trycket. 

I det äldsta svenska flintgodset från sent 1700-tal och tidigt 1800-tal 
finns exempel på ytbehandlingar och estetiska effekter som åstadkom
mits i en äldre konstindustriell process. I sin unika handgjorda keramik 
leker Signe Persson-Melin med samma uttryck, men omtolkar dem till 
något personligt. Mariebergsterrinens vita gåshudsmönster blir uppför
storade reliefnoppor, ibland på en oglaserad leryta, ibland vitglaserat. 
Reliefmönster görs på olika sätt. Ibland som intryckta stämpeldekorer, 
ibland som utanpåliggande dekorer som pressats fram i form. Många 
kärl byggs för hand och mönstren skapas i byggandet av kärlväggen. 
Leran är lagd bit på bit, sammanfogad så att mönstret blir genombrutet 
eller helt tätt. Det senare är fallet i skålar som byggts upp av hänklar från 
hänkelmaskinen, lagda horisontellt varv efrer varv, förskjutna i sidled. 
Det bildar ett korgflätningsmönster som har stora likheter med ycdeko
ren på en av Kulturens tekannor från Rörstrands tidigaste flintgodstill
verkning. Det är en visuell likhet. Hos Signe Persson-Melin är mönstret 
uppförstorat och åstadkommet med helt annan teknik. Ibland är det inte 
glasyr, mönster och yta utan snarare formen som kan ge en flashback till 
den svenska kulturhistorien. 1700-talets extremt låga och vida silverkan
nor för grädde, är inte de en möjlig föregångare och förebild för den låga 
vida ovala såskannan med ormbunksblad i relief? Tanken att det finns 
en stor gemensam mönster- och formskatt att ösa ur, utveckla och om
vandla till sitt eget uttryck, ligger nära till hands. Influenserna kan vara 
medvetna eller omedvetna. Men det nyskapade har sitt helt egna uttryck 
och det dolda samtal med historien, som man bara kan ana, tillför bara 
ytterligare en spännande dimension. 

Tomas Anagrius är en av de få svenska keramiker som utvecklat det 
traditionella krukmakeriet till ett nytt uttryck. Han har en djup för
ankring i lergodstraditionen och en förtrogenhet med det traditionella 
landsbygdskrukmakeriet. "Att måla stora fat med engober vått i vått, är 
en utmaning. Allt måste ske mycket snabbe och ingenting kan ändras 
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eller tas bort. Det fria 
hornmåleriet i den 

äldre krukmakar
produktionen 

är det som in
spirerar mest. 
Där kommer 
konstnärlighe
ten och skick-
1 igheten bäst 
till uttryck." 
Den skånska 

och halländska 
krukmakartradi

tionen i allmänhet 
och kvidingebygdens 

i synnerhet är hans 
inspirationskällor. Fågeln 

och fisken , antingen målade 
eller formade skulpturalt, är en 

del av de folkliga dekorelement som han 
fört med in i sina fat och kannor. Tekannornas lekfu lla form, där drycken 
kan hällas från flera pipar, har ett släktskap med historiens gyckelkrus. 

Keramikern Ingela Karlsson skapar kärl som känns nya, men som har 
en omisskännlig relation till den äldre svenska keramiken - 1700-talets 
fajans och 1800-talets flintgods . Skålar, korgar, fat med genombrutna 
kärlväggar, ribbor, korgflätningar som ger kärlen ett lätt och luftigt ut
tryck är kännetecknande för detta samta l med historien. De blir ett slags 
moderna syskon till den äldre keramiken. Som material utgår Ingela 
Karlsson enbart från fajansen, men i formerna finns även 1800-talets nya 
keramiska material, flinrgodset, och dess formvärld närvarande. När 
detta formspråk tolkas i nya kärl där den vita tennglasyren är enda dekor, 

OVAN: Fat i lergods med svart engob och horn målad dekor. Tomas A11agri11s 
2009, Kultttren, nyforviirv. HÖGER: Skål med flätad, genombruten viigg 
samt ribbskål, fajans, Ingela Karlsson 2009, Kulturen, nyforviirv. 

NÄSTA UPPSLAG: Födelsedagstavla med blomsterkrans i relief. Skåne, 1817, 
KM 2268. ljuskrona A11gladisco, te1111belagd bleckplåt, papper, glaskulor 
mm. Karin Ferner 2009. Kulturen, nyforviirv. 
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skapas en estetik som markerar renhet och enkelhet och kärlen kan upp
levas som tidlösa. Det kombinerar en exklusivitet med vardaglighet. De 
blir därmed helt enkelt ett uttryck för vår egen tid. 

Silversmeden Karin Ferner arbetar med folkkonsten som inspirations
källa. Silver och förtennad bleckplåt, papper och tyg blandas i olika 
kombinationer och tekniker. Folkliga pappersklipp, gratulationstavlornas 
blomsterkransar i papper, brudkronornas silverlöv och hängen, allt finns 
som en bakgrund till de ljuskronor Karin Ferner skapar. Materialet är en 
tunn tennbelagd bleckplåt, blank, klippt, veckad och krusad. Festspirorna 
och ljuskronorna visa r hur hon som silversmed använder ett enkelt mate
rial utan status, och ger det strålglans, inte genom materialet i sig, utan 
genom det omsorgsfulla, lekfulla och lustfyllda genomförandet. "Jag har 
alltid jobbat med saker som har med kvinnor att göra . Jag vill lyfta fram 
det statuslösa", säger hon. I många år har hon återanvänt gamla textilier 
hon köpt på loppmarknader. De har fä llts in i silver och formats till unika 
broscher - smycken med en bit historia inbyggd. 

M atz Nordell är en konstnär som i två verk, I naturen och Gudrun, 
karmstolar skurna i trä, fångat en folklig, frodig bildvä rld . Djur och 
gestalter sticker ut och tar plats. Föremålen blir mer skulptur än bruks
fö remål. De blir en tolkning och en kommentar till kulturarv och minne. 
Fantasidjur och siffror, 1234, fö r tanken till allmogestolarnas sn idade år
tal. Men siffrorna visar inte längre tillverkningsår eller bemärkelseå r. De 
synliggör istället det folkliga fenomenet att årtalsmärka föremålen. Stolen 
Gudrun med sneda och vinda fo rmer, en stol i blåst, för ranken till alla 
bräckliga och osradiga gamla stolar, som ärvts från hem till hem - en del 
av vårt kulturarv. 

För glaskonstnären M ån en Medbo finns arvet från det äldre bruks- och 
prydnadsglaset som en ständig utmanare och provokatör i den konstnär
liga praktiken. "Det djupslipade glaset har för mig representerats av det 
tunga, konservativa, pretentiösa, i skepnad av tunga O rreforsvaser, skålar 
och askfa t blås ta i klaras te kristall - det tråkigaste jag minns frå n hela 
min utbildning. Tekniken med djupslipning har hela tiden funnits i mitt 
medvetande som något av det mest omöjliga av all a uttryck i glas . Jag vill 
använda denna teknik för ett nytt uttryck", säger Mån en Medbo och 
söker nya uttryck för glaset. O ch vi ser det nya i hans glasskålar, samtidigt 
som vi förstår källan. 

Silversmeden Anna Atterling formar sina fö remål, oftas t smycken, i en 
hantverksprocess med tunn silverplåt som ciseleras och genombrytes. Hen
nes arbetssätt är undersökande och tidskräva nde. Formen skapas även av 
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Karmstol I naturen, 
sk11rm och målad 
dekor, Matz Norde//, 
2008, K11lrttren, 
nyförvärv. 



hålrummen och tomrummen. Smyckena är "tanketeckningar i si lver" och 
den runda formen - sfären, pricken, hålet - blir till smycken att ha på sig 
eller att sätta på väggen. Hennes praliner i silver kan visuellt ge associatio
ner till det folkliga skånska dräktsilvrets bröstbucklor och särksilver med 
dess ciselerade dekorer eller arbeten i makrame eller virkning i den fria 
lekfulla form man minns från 1960- och 70-talen. Men dessa likheter är 
ytliga. Grunden och drivkraften står att finna i ett inre sökande efter star
kare känslomässiga värden. I den långsamma processen och det fokuserade 
arbetet med små detaljer finns en protest och därmed också en hyllning 
till handens arbete och äldre tiders långsamma processer. 

Möte över tid och rum 
Emil Jensen, poet och låtskrivare, har inte skapat föremål, men väl inspi
rerats av dem. Ett gammalt fotografi , en samhörighetskänsla med någon 
som levt före oss, vikten av deras liv, det är det man kan uttolka ur hans 
dikt jorden runt i motvind. Jag låter orden avsluta, inspirerade av ett före
mål, ett hundra år gammalt foto på en okänd: 

Du ser rakt in i kameran. Man får backa från bilden for att möta din 
blick. Som om du visste vem jag är och skulle stå här efter hundra år och se. 
Jag bröt mej in på museet. Bilden av dej var det enda jag fick. Har du hört 
om polisens spår? Jag skulle aldrig sälja dig vad jag än får. Två världskrig har 
rasat från att du såg på mig tills att jag såg tillbaks. Nu när det äntligen har 
hänt måste motvinden ha vänt. 

Du kan berätta allt. Idioterna tror att din historia är glömd. Fotografen blev 
berömd. Din identitet är min hemlighet ... En millimeter. Allt jag önskar av 
dej är att du rör dej mot mej. Du som färdats genom tid och rum, varför är du 
plötsligt så stilla och stum? Hur har du tänkt dej nu? Skall jag möta dej halv
vägs, Berlin r957? jag tar mej vart du vill, om du bara säger till .. . 

R EFERENSER: 

Nobelforeläsning ttv Herttt Miiller i översäcrning av Karin Löfdahl. © N obelstifcel sen 200 9 . 

92 EVA KJERSTRÖM SJÖLIN 

Hnlssmycke 2008 snmt Pralin 2 000-2006, ciselerttt och 
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Skål Red Core, djupslipttt och syrapolerat frihandsblåst 
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Anders Jansson 

Brudar, jungfrur, 
prinsessor och 
annat foll< 

Brudkrona i klippt 
mässingsplåt med 
hängande löv och 
hjärtan, impirernd 
av allmogens brud
kronor. Tillverkad 
av konstnären An
ders Olsson till hans 
brud Anna Tagga 
1922. KM 73206. 

FÖREGÅENDE 

UPPS LAG: Bmdparet 
Anna och Nils 1942. 
Brudens diadem 
förvarades 
i chokladasken. 
KM 92778-92280. 

F olk är ett svå rt ord . D er kan beryda err lands invå nare, folker. D er 
kan rem allmänr syfra på en grupp av människor - vilken som helsr. 

Sammansarr med konsr, dräkr, visa och dans kan der ge kulrurhisrorisk 
ryngd och få oss arr ränka på förr och lanrligr. D essa folkbegrepp växer 
fram under slurer av 1800-raler, men bl ir rikrigr populära förse på 1900-
raler när fo lkrörelserna börjar växa och ge oss begrepp som folkdräkr, folk
dans och folkmusik. Alla dessa inspirerades av landsbygdens folk. Så även 
när Kulruren grundades 1882 av Georg Karlin och några andra unga sru
denrer från Lunds universirer. De samlade folkmål, allrså dialekrer, och 
skrev lusriga rearersrycken med namn som Ost o brö o brännevin. Err 
annar, f ens å Elna, är en gifrermålshisroria på huarödsmål. T ill skåde
spelen behövdes rekvisira och pojkarna, urklädda rill både män och kvin
nor, väckre skratt och jubel. O ch så började samlingarna växa och blev 
err museum. Men Karlin ka llar inre föremålen fö r folkkonsr, så sent som 
1928 skriver han om "folkers konsr". 

D en grupp män niskor Karl in va lde fö r sirr insamlande och fö r sin 
dokumenrarion va r de sjä lväga nde bönderna, de med jord, gårdar och 
polirisk represenrarion i sråndsriksdagen. D er var dessa han mörr som 
barn på sina besök rillsammans med sin fa r, präsren i Huaröd, och der 
var rill dessa han årerkom för arr samla in fö remål när sråndsriksdagen 
ersarrs av rvåkammarriksdagen 1866, när indusrrialismen va r på fram
marsch och frikyrkorna srarrar si n väckelse. 
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Midsommardagen 1893 fotograferades Per Larsson och hans hustru Sissa 
och deras 12 barn utanför gården Kolsbjer i Everlöv. Fadern hade skickat 
bud efter alla barnen, men svärdöttrar och svärsöner fick inte vara med 
på bilden. Familjen är klädd i det vi idag, beroende på vårt intresse, skulle 
kalla för folkdräkt, allmogedräkt eller häradsdräkt. Själv sa de helt enkelt 
kläder om allt, men visste det enskilda namnet på varje dräktdel. Se på 
de randiga förklädenas perfekta vikningar och de vackra smyckena. Fotot 
från Everlöv visar en familj som bär sina anor och traditioner med stolr
het. Att en viss modernitet även kommit till Everlöv ser man dock på att 
mor Sissa inte bär huvudbonad, något som ett antal decennier tidigare 
hade varit helt otänkbart. En ärbar, gift kvinna visade aldrig håret för 
någon annan än sin man. Jag vet inte om Karlin någonsin besökte den 
här familjen i Everlöv, men han hade säkerligen blivit imponerad av deras 
kläder. Det var den här typen av folk som blev representerad i museets 
samlingar. 

En annan bild visar också folk från 1800-ralet. Det är ett av de berömda 
fotografierna från fängelser på Malmöhus slott och visar en kringstrykan
de familj . Allt de äger och har bär de på sig och med sig- i stort sett bara 
kläder. Men ingen skulle kalla det här för folkdräkter. De blev aldrig re
presenterade i Kulturens samlingar. En av orsakerna var naturligtvis att 
deras kläder slets ur, det fanns inger kvar att visa, och ett museum har 
trots allt sin utgångspunkt i bevarade föremål. 

Nu skall man komma ihåg att Karlin räddade det som höll på att för
svinna, det vill säga det som hade ett ekonomiskt värde och köptes upp av 
handlare. Det var så föremålen lämnade gårdarna. Men nu konkurrerade 
Karlin med handlarna och han fick också ofta en mängd inte fullt så 
ekonomiskt värdefulla föremål med på köper. Fångarna, de prostituerade 
och landssrrykarna hade absolut inger att sälja. De "annorlunda" i byarna 
som möjligen dokumenterades var de som kallades original (läs byfånar) 
eller kloka gummor. En avdelning i museers katalog reserverades för 
"folktyper". 

Föremål med anknytning till bröllop visade Karlin i en utställning 
om religionshistoria. I utsrällningsbroschyren från 1918 berättar han om 
kristen kulr och även om Karlin valde att berätta om en viss del av be
folkningen så väjde han inte för art berätta om sådant som av vissa kunde 
uppfattas som störande. När man gick in i utställningen var det genom en 
medeltida kyrkodörr från Norra Broby, Skåne, "vars brösrliknande beslag 
av allmogen troddes hava varit försoningsoffer för av församlingens pigor, 
begångna sexuella felsteg''. Sedan vandrar han raskt över till överhogdals-
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tapeten för att kunna berätta om kristendomens första förkunnande i 
Sverige. Men han snuddar vid det faktum att den sociala kontrollen var 
extremt stor. Trots påbud, böter och social skam föddes ro barn utanför 
äktenskapet i Everlöv 1772. 

Ett annat exempel på Karlins frimodighet är den tobakspung som 
också visades i utställningen, tillverkad av en ung flicka till hennes 
blivande fästman. Den är utformad som ett par knäbyxor med lucka 
framtill och innanför den en "därinom gömd hemlighet" - en manslem. 
Tobakspungen var en trolovningsgåva. Trolovningen var under år
hundraden den rättsligt bindande överenskommelse som gjordes mel-
lan föräldrarna för det blivande paret. Från denna dag fick de trolovade 
också ha sexuellt umgänge. Den kyrkliga vigseln var närmast att betrakta 
som en välsignelse över trolovningen. Först 1734 blev vigseln den rättsligt 
bindande handlingen. 

För de självägande bönderna var bröllopet en viktig manifestation. Man 
hade nu säkrat barnen ekonomiskt. Förhoppningsvis hade en dotter gift 
in sig på en rik gård och en son fått en fru med en stor hemgift. Paret som 
nu flyttade samman bildade ett helt nytt hem där i princip inget fanns 
i förväg och allt behövdes. En dotter hade tillsammans med mor och 
systrar sytt och vävt allt textilt som behövdes, både i fråga om hemtextilier 
och om kläder. Möbler beställdes av snickaren. För att markera betydelsen 
av äktenskapet försågs mycket av det nytillverkade med parets initialer 
och de är därför lätta att känna igen i museets samlingar. Akdynan från 
Klagstorp, Oxie härad har årtalet (anno) 1804 och initialerna SHS (kanske 
Sven Hansson) och CMD (kanske Carin MånsDotter). Ett annat exempel 
finns på åksätet, alltså det lösa säte man lade i vagnen och som åkdynan 
placerades i, märkt PNS MBD 1845 och med datumet 20/6. 

Till hemmet tillverkades skåp, säng, bord och stolar. Särskilt stolarna 
tycks ha överlevt in i vår tid och museet har en stor samling som kallas 
bröllopsstolar. Den allra första möbel Karl in köpte till museet var en 
bröllopsstol. Nummer 9 i samlingarna är från Karlins hemsocken Hua
röd, snidad 1808 "af en broder till systern vid hennes bröllop". Det är 
sällan det finns uppgift om såväl brukare som tillverkare. Två andra är 
målade av Jöns Persson, Valleberga 184r. De har enbart flickornas initialer: 

Docka "foreställande min morfars farmor som brud iförd Ingelstads härads bruddräkt. Min mor
far hette Per Jönsson Käl/ner och hans farmor Anna Månssons bröllop ägde rum vid I8oo-talets 
början. Dockans bruddräkt är en exakt kopia av originalet", givarens uppgifter. KM 87228. 

Äkdyna for brudparet SHS CMD I804 , Klagstorp, Oxie härad, silkebroderi på ylle. KM 30954. 
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Brudgrmwkjorta 
av vitt linne. Kring 
sprundet ett rikt 
broderi i mörkt 
rosa bomullsgarn. 
Monogrammet 
LIS EMDoch 
årtalet 1844 
på vänster sida är 
krönt av fllglar. 
KM 24837 

I]D och CJD, och uppgavs vid förvärvet till museets samlinga r 1986 ha 
tillverkats fö r två systra rs bröllop. Från Svensköp kommer stolen med 
sits av halm och med genombru ten rygg med karvsnittsornamenc och 
initialerna SNS AKD ANO 1791. En stol från Jämshögs socken i Blekinge 
tillverkades fö r brudparet BHD HHS 1846 och återbrukades 1878, nu med 
initialerna BHD ICS 1878. 

Ett av de viktiga klädesplaggen va r brudgumsskjortan. Sydd av linne 
och med både brudgummens och brudens initialer. Ett praktfullt exempel 
är ti llverkat för ]PS av BAD 1827. Nä r man läser om dessa skjortor i litte
raturen står det ofra att dessa plagg endast anvä ndes två gå nger: vid bröl
lopet och sedan som svepning vid mannens begravning. Eftersom ett stort 
antal skjortor finns i museisamlingarna bör man väl fråga sig om detta var 
ett fa ktum eller om det är en vacker berättelse. Många skjortor har säkert 
också fått benämningen bröllopsskjorta fö r att bli mer intressanta fö r 
museerna. Skjortorna är knälånga och anvä ndes som både skjorta, natt
skjorta och istället för kalsonger. Stor vikt lades alltså vid ett plagg som 
nästan aldrig visades i sin helhet. Men då som nu är det detaljerna som 
är vi ktiga. Ett modernt exempel på detta är de kalsonger som specialtill
verkades för kronprins Frederi ks av D anmark bröllop. "Vi skrev til ham 
med er förslag ril er speciel t s<e t til ham med kronprinseparrets fa: lles 
monogram broderet på. Det fik vi godkendc. Det havde vi aldrig regnet 
med, men nu har vi sendt er s<et til ham med monogram på", berättar 
designern Dorte Falengreen. 

I Kulturens samlinga r finns en komplett allmogebruddräkc. Den köptes 
på auktion i Jerrestad 1891 och beskrivs i inventarieförteckningen som 
"Bruddräkt från Valleberga Ingelstad härad ''. Den består av ett antal 
klädesplagg med tillhörande smycken. Vem som burit dräkten vet vi 
inte, men den uppges vara frå n 1830-ralec. Bruden bär fine arbetade skor, 
stickade strumpor, fl äckekjol och skinnklocka, sä rk, tröja och bröstlapp. 
Förkläder är vitt och vid midjan är fäst schal, brudbälte, brudlist och 
livband. På tröjan är fäs t fy ra brösrbucklor, hon har ett srriglakors och 
ett sä rkasöll. På huvudet bär hon en piglock. Denna huvudbonad är 
tillverkad av textilt materia l och kan beskrivas som en blandning av ett 
diadem och en blomsterkrans. En brudkrona kunde bäras tillsammans 
med piglocken eller ensam. Kronan tillhörde kyrkan och lånades ut av 
socknen. 

Brudkronan frå n Blekinge är ett typiskt exempel på de brudkronor som 
anvä ndes vid böndernas bröllop. Kronan tillverkades 1806 av Johan Mag
nus Fagerberg i Karlskrona. På insidan av kronan fi nns graveringen EO S 
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Leyon. Den visar att kronan inte tillhörde församlingen uran ägdes av en 
privatperson. En ligt Karlin var detta inte helt ovanligt och bruden fick 
alltså mor en summa pengar hyra kronan. Den är stor och tung, av förgyllt 
silver och prydd med glasfluss, det vi ll säga slipade glasbirar i olika färger 
som skall imitera ädelstenar. De hängande löven är en gammal symbol för 
livets träd - alltså en önskan om fruktsamhet. Brudkronan brukar beskri
vas som en symbol för jungfruligher eftersom ursprunget är den krona som 
prydde skulpturerna av jungfru Maria under medeltiden. Karlin berättar: 
"Det hade sitt stora ansvar att vara kronbrud - ett ansvar man först var 
fri från sedan det visar sig att den förstfödde kommit i laga rid". Men det 
är först i senare rid som den kopplas samman med oskuld. Ursprungligen 
syftar den på Marias kröning, himladrottningen och därmed på tradi
tionen med kröning av kungliga och furstliga personer, både män och 
kvinnor, som i många olika sammanhang bar sin krona. Kronans form är 
från renässansen och den levde kvar in på 1800-raler och försvann först när 
borgerliga traditioner med brudslöja och myrtenkrona blev moderna även 
på landsbygden. På 1900-raler började åter brudkonor av metall att bäras, 
men blev mindre och i prinsessmodell för att inte vara så runga och att 
bättre passa till moderna brudklädslar. När konstnären Anders Olsson 
gifte sig med Anna Tagger 1922 tillverkade han en krona av mässing till 
sin brud. 

När traditionen med brudkronor åter togs upp på 1900-raler levde kopp
lingen till jungfru Maria kvar. Det betydde att bruden skulle vara ärbar, 
oskuldsfull och därmed självklart oskuld. Det berättas att man i en skånsk 
församling på 1960-raler inköpte en brudkrona. Tanken var att i samband 
med att den användes för första gången göra ett stort reportage i försam
lingsblader. Detta gick om intet eftersom bruden visade sig vara höggravid 
och därmed inte passade in i bilden av brud, brudkrona och renhet. 

De bröllopsrradirioner som Karlin samlade in var de stora och fesrliga. 
Den bild vi har av bröllop under 1800-taler är präglad av museernas in
samling av folkdräkter och nationalromantikens bilder och musik. Bilder 
av folkdräkter publicerades i praktverk och på vykort. August Söderman 
skrev körverker Ett bondbröllop. Men de allra flesta gifte sig inte i kyrkan. 
De flesta på landet, torpare, arbeta re och annat mindre bemedlat folk, 
gifte sig i prästgården med enbart två vittnen närvarande. Klädda i fin
kläder, men uran bröllopsattribur som brudkrona. 

Brudkrona av renässanstyp, tillverkad 1806, använd i Hällaryd, Blekinge. KM 4816. 
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1942 gifte sig Anna och Nils i Blekinge. De är båda finkl ädda och hon har 
ett litet diadem av vaxblommor i håret. Något bröllopsfoto hos fotografen 
fanns det inre möjlighet till. Men ett amatörfoto visar paret tillsammans 
med bröllopsvittnena. Diademet packades ner i en pralinask, Cloetta 
Regent, och låg kvar i den när det skänktes till Kulturen 2009. 

Idag ser vi det som självklart att man tar ett foto av brudparet som ofta 
också publiceras i dagspressen eller på internet. Fototekniken uppfanns 1826. 
Ett av de allra första foton som tas i Sverige är en rrolovningsbild, men det 
dröjer innan man börjar fotografera brudparen. Transport till fotografens 
arelje innebar ett extra moment under bröllopsdagen och man kunde 
inre alltid lira på att vädret skulle tillåta utomhusfotografering. De flesta 
fotograferna fanns till att börja med i städerna - där det fanns personer som 
hade råd att låta sig fotograferas. Men när fotograferna börjar sätta upp 
areljeer också ute på landsbygden och de åker ut till bröllopsfesrlighererna 
blir det vanligare med bröllopsfoton . Brudparet ställdes upp i trädgården 
eller på gårdsplanen omgivna av familj, övriga gäster, tärnor och marskalkar. 
För fotografen var det en fördel eftersom ju fler som kom med på bilden, 
desto fler bilder kunde han sä lja . 

Det tog ett antal år innan bröllopsfotografier blev en del av Kulturens 
samlingar. Det var mest inramade fotografier med specifik anknytning 
till bestämda personer. Karlin själv katalogiserade 1937 en bild som knap
past följ er mallen för hur ett bröllopsfoto "skall " se ut. Bilden berättar om 
bröllopet mellan regementspastor C Kamp och fröken Amelie Gustafsson 
i Kågeröds prästgård 1888. Tavlan består av ett antal inklippta bilder, tagna 
vid olika tidpunkter, men som visar de viktigaste personerna som var med 
vid vigseln. Man får förmoda att det är brudparet som ses överst intill de 
romantiska rosorna och under de väldoftande liljekonvalj erna. 

Under 1900-raler lever intresset för folkdräkt och folktraditioner vidare. 
Även om bröllop i sig bygger på traditioner var det ett mindre antal som 
valde folklig dräkt för sitt bröllop. 

1960 gifte sig Hugo och Berit i Svenska Gusrafskyrkan i Köpenhamn. 
Han är stilig i sin uniform och hon bedårande i folkdräkt, troligen från 
Bjäre härad. Folkdräkten har nu anpassats efter modedräkten (mindre antal 
plagg, kortare kjol, enklare överdel, inget folkligt dräkrsilver) och piglocken 
har blivit en prunkande blomsterkrans. Folkdräkten är nu ett festplagg och 
används för att visa bärarens anknytning till hembygd och traditioner. 

Ibland tas de gamla brudkronorna åter i bruk. Den 30 juni 1964 gifte sig 
prinsessan Margaretha (kung Ca rl XVI Gustafs äldsta syster) med engels
mannen John Ambler i Gärdslösa kyrka. Prinsessor som gift sig tidigare 
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under 1900-talet bar oftast myrtenkrona eller furstliga diadem, men 
Margaretha valde att anknyta till folkliga traditioner genom att bära 
församlingens krona tillsammans med myrtenkrans och slöja. 

Ulrika bar vid sitt bröllop med Patric 1998 i Stockholms skärgård en 
dräkt från Ingelstads härad och är därmed ingelsradbrud nummer tre i 
den här artikeln. Hon valde den dräkten eftersom hon på mödernet (mors 
morfar) har rötter där. H årprydanden är också här en krans, men brud
slöjan som är en familjeklenod finns också med. Den hänger till vänster 
på förklädet. Brudgummen kommer från Dalarna och har en dräkt från 
Svärdsjö. Om valet av klädsel berättar brudparet: "Vi var väldigt överens 
om att använda folkdräkter till bröllopet. Dels för att Patric hade en 
självklar tradition med sig som uppvuxen i Dalarna och dels för att ingen 
av oss kände oss särskilt lockade av sedvanlig svart/vit klädsel. Det lustiga 
är att inte många av våra vänner från Dalarna använder sina folkdräkter 
vid sina bröllop. De flesta uttrycker en 'trötthet' mot dräkterna efter att ha 
vuxit upp med användandet av dem till midsommar o dyl." 

Platsen för vigseln behöver nu inte vara kyrkan, prästgården, hem-
met eller inomhus överhuvudtaget. Marcus och Kristoffer valde Skansen 
i Stockholm för sitt bröllop. Båda var klädda i folkdräkter lånade från 
Skansens klädkammare. "Vi förlovade oss här på Skansen 2006 och där
för känns det fantastiskt att vi gifter oss här också", säger Marcus. "Det 
blir jättespännande act få manifestera vår kärlek till varandra i Skansens 
vackra folkdräkter. Traditioner är även viktiga för oss och på det här sättet 
så kommer Skansen act få en ännu större betydelse för oss", säger Kristof
fer. "Vi kommer act känna oss mer hemma här." 

Från slutet av 1800-talet förändras förutsättningarna för äktenskap 
och vigsel. Banden till kyrkan var inte längre så starka och 1908 lag
stiftades om möjligheten till borgerlig vigsel. Lag om samkönat äktenskap 
infördes 2009. För museet är det viktigt att spegla så mycket som möjligt 
av historien. Inte bara det synliga, utan även det osynliga. Inte bara det 
ovanliga, utan också det vanliga. Bröllop utan fotografier såväl som bröl
lop med massor av ateljebilder, platsbilder och videofilmer. Bröllop mellan 
kvinna och kvinna och mellan man och kvinna. Traditionerna har sina 
rötter i historien, men de förändras ständigt. 

ME DSOLS: Bröllop i folkdräkt 1960, bruden i dräkt från Bjäre härad, 
brudgummen i uniform. Kulturen, nyforvärv. Prinsessa i fo lkdräktskrona 1964 . 
Prinsessan Margaretha blir mrs Ambler iford forsam lingens brudkrona. 
Bröllop i fo lkdräkt 1998. Minne från bröllop i Kågeröds prästgård 1888. KM 38772 . 
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Marcus och Kristoffer ingick partnerskap på Skansen 2008. Dräkterna är från Delsbo och Ingelstad. 

Bröllopsstolarfrån Valleberga I84I målade av jöns Persson for systrarna !JD och C}D. KM 74505. 
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Anna Sanfridsson 

Dräl<tmod 

Göingebrud från 
1800-talets bö1jan. 

NÄSTA U PPSLAG : 

Sorgklädd man från 
sydöstra Skåne samt 
kvinna i sorgkåpa 
från Torna härad. 

M oderrender skapas bäsr utifrån ungdom, genialirer och en gnurra 
galenskap och bör vara en rydlig reaktion mor der som varit. 

Men kikar man bakom den moderna inramningen känns alle rärr snart 
bekant. Der verkar fakriskr som om der mesra av der vi upplever som an
norlunda och snygge bara är uppdaterade versioner av gamla företeelser. 
Det spelar nog ingen roll hur ungdomlig och tokig man än är, der är svårt 
arr hirra på någor nyrr och unike. Se bara på göingebruden från 1800-talets 
början. Där står hon med en massa blingbling och med hönsfjädrar i håret 
och är hur punkig som helst! Plötsligt uppfarras der gamla som avant
gardistiskt. Den sorgklädde mannen från sydöstra Skåne känns också all
deles rärr. Han har arrityd i sina bylsiga pluderbyxor och sin svarta skört
tröja med urklippt röd dekor. Och den stärkta spetskragen som når honom 
höge över öronen förstärker hans kaxighet. Bonnigr skånske 1800-tal med 
rötterna i renässansen framstår som märkligt modernt och framsynt. Kan 
der vara så att man uran arr vera om der var före förr? Att cirkeln har slutits 
och arr det numera är vi som ligger efter, inte bara i riden, utan också 
i trenden? För när senast uppfanns ett klädesplagg? Ett plagg med nyrr 
snirr och ny funktion som får oss arr undra hur vi någonsin har klarat oss 
utan det? Byxan är uråldrig, precis som kjolen och det gäller faktiske både 
för kvinnor och för män. Är der så illa att behån som redan har hunnit 
fylla hundra år är det senaste innovat iva som har hänt på modefronten? 
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Finns det inget mer att utveckla? Jo, när det gäller material och funktion 
så klart. Där händer det massor; material som andas, kollar hjärtat och 
skiftar färg beroende på om du är ledsen eller glad. Funktionerna kom
mer att finslipas och förändras så mycket att man snart inte märker att 
man har svettats och kanske tvättats på samma gång när man kommer i 
mål efter ett maratonlopp. Men kan vi verkligen inre hitta på några fler 
klädesplagg än en vanlig kappa, strumpa, tröja eller klänning? Är det så 
att alla plagg som våra kroppar behöver redan är uppfunna? 

Moderidningarna skriver spaltmetrar om individualitet samtidigt som 
de motsägelsefullt massdistribuerar förslag på hur man kan klä sig mer 
"personlige". Kan man köpa sig en "egen" stil eller skapa den själv utan 
att vara påverkad av trender? Redan på 1600-ralet ville fransmännen vara 
med och bestämma över folks sätt att klä sig i Europa och själva ordet 
mode kommer från franskans "sätt". Mode var politik och inre minst 
ekonomi och är så även idag. Genom årtusenden har kläderna men också 
vår egen lekamen signalerat social ställning och grupptillhörighet. Som 
följd har våra stackars kroppar, ofta mot bättre vetande, fått formas efter 
rådande ideal. Kvinnors bröst har svällt och krympt, de har glidit isär 
för att sedan tryckas ihop. Tvättbrädsmagen har duellerat mot en makt
fullkomlig rondör och rumpan har ömsom förstärkts eller förminskats. 
Fascinationen för anklar, vader och skuldror har kommit och gått och här 
står vi nu med boroxsprutan och push up-behån i högsta hugg, fångade 
i en illusorisk förväntan på hur våra kroppar och kläder ska se ur. 

Det personliga uttrycket har blivit en bristvara och idag ser även de 
mest konstnärliga individualister homogena ut i grupp. I själva verket är 
det kanske naturligt att inte uttrycka sitt inre i det yttre på ett alltför pro
vocerande sätt, vi människor är gruppberoende och vill passa in, ryckas 
om och höra till. Men ändå, det hade varit spännande att se hur plaggen 
skulle se ut om vi fullständigt vågade lyssna på våra kroppar och den egna 
självkänslan. Vilka funktioner hade utvecklats och vilka kroppsdelar hade 
exponerats eller gömts undan? 

För ett par hundra år sedan var det inte ovanligt att se skånska kvin
nor klädda i tre till sju livkjolar ovanpå varandra. De värmde gott men 
signalerade framför allt status och visade att det fanns plagg i överflöd på 
gården. En stor rumpa var inger som skrämde. Praktiskt var det också, 
regnade det kunde man dra en kjol över huvudet! Vilken befrielse det vore 
om man idag tordes stå i provhytten och nöjt utropa: "Wow, nu ser min 
rumpa riktigt stor ut"! Att äntligen få låta våra högst verkliga kropps
former och livssi tuationer avgöra vad vi vill ha på oss och rycka om det. 
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Dagens miljöhot och socia la engagemang gör att allt fler konsumenter 
aktivt rar stä llning mor resursslöseri och dåliga arbetsförhållanden. Årer
brukstrenden har blivit ett led i den ökade medvetenheten och bidrar i 
viss mån till att omvandla kläders faktiska utseende och funktion. Tydliga 
exempel är modedesignern Bea Szenfelds kollektion Tusen och en rand 

bestående av damunderkläder tillverkade av avlagda herrskjortor och 
modeprojektet Fiftyrx3, där designern Jill Danyelle under ert års rid bar 
egenhändigt återbrukade plagg. Under mottot "reuse, reduce, recycle" 
designade hon bland annat en cockra ilklänning gjord av trasiga para
plyer från New Yorks gator. Paraplyklänningen gav paraplyerna ett nytt 
användningsområde men blev också en uppmaning till art tillverka mer 
kvalitativa produkter och att minska dagens resursslöseri. Genom alla 
rider har det varit nödvändigt att spara och anvä nda de textila materialen 
väl. Samla lump, lappa och sy om sina kläder är med andra ord inger 
nytt fenome n. Ofta uppvisar exempelvis allmogeplagg stor uppfinnings
rikedom, sydda och dekorerade med hjälp av överblivna rygbirar och 
siden från högresråndsmiljöer. Kanske kan dagens sociala engagemang 
och miljötänkande medvetet dra det kreativa och personliga uttrycker 
än nu ett snäpp längre. Så att återbruk till slut bildar ett självk lart led i en 
produkts livscykel och bidrar till en minskande massproduktion. Precis 
som 80-ralers slow food-rörelse börjar man nu rala om begreppet slow 
fashion. Idag när de flesta slänger si na plagg for art de tråkar ur dem, 
snarare än for att de är uttjänta behöver konsumrionsrakren dämpas rejält. 
Därför kommer nog kläder av hög kvalire med lång livslängd och till ett 
högre pris art i allt större omfarrning hänga i våra garderober framöver. 
Ordet basplagg kan låta tråkigt, neutralt och praktiskt men "bas" kan 
ju ses som lika med "mitt plagg" och innebära en högst personlig men 
slitstark favorit. 

Vi befinner oss i en omvälvande tid . Vår konsumtion kan inte fortgå 
som förut och konsumenterna har redan så smått börjat ändra si na vanor. 
Ett allt tydligare globalt perspektiv tillsammans med trendriktig indi
vidualism kan kanske skapa nya förutsättningar for hållbar medvetenhet. 
Nu, när det mer än någonsin tidigare finns möjlighet for oss att sjä lva 
välja hur vi vi ll konsumera och se ur. Cirkeln kan få sluras och låta det 
redan uppfunna, fantastiska gamla möta det nya medvetna och djärva. En 
sti llsam klädrevolution står och knackar på vår dörr. Låt oss öppna och se 
vad som händer ... 

The N11rcissistic M11rri11ge. 
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Då möter nu 
För att skapa dynamik mellan förr och nu gav Kulturen studenter från 
Beckmans Designhögskola i uppdrag att fundera och kreera utifrån be
greppen identitet och sociala normer. Inspirerade av traditionell skånsk 
dräkt ur museers samlingar gjorde de egna tolkningar och kommentarer. 
Folkligt färgstarkt i det äldre materialet blev till tidsenlig gråskala i stu
denternas dräkter. Istället var det andra visuella kopplingar som syntes. 
Framförallt blev elevernas resonemang kring tidlösa allmängiltiga aspek
ter och värderingar påtagligt. De fann att viljan att vara självständig och 
unik varit densamma genom historien, liksom kravet på att följa rådande 
ideal och önskan om att passa in i den egna gruppen. Både en punkig 
arronhundraralsbrud och en rockabillyrjej signalerar med klädernas hjälp 
var de vill höra hemma. 

Tove Jansson - The torn jacket 
Svart trenchcoat av Linne med revad ärmdekoration, inspirerad av sorgdräkt 
från Torna härad. 

"I alla kulturer finns dräkrregler som antingen är lagstadgade eller som 
faller inom en social norm, de senare är ofta svårare art bryta eftersom 
dräkrregler både har en inkluderande och exkluderande social effekt. Att 
manifestera identitet och tillhörighet via vår klädsel har alltid varit lika 
viktigt. Min ambition var att skapa ett verk som ger betraktaren blandade 
intryck gällande äkrher, skönhet och status." 

Emmelie Karlström - The Narcissistic Marriage 
Vit kroppsstrumpa av bomullstrikå med sms-meddelanden och bloggtext 
broderat i guld. Vit nylonslöja över diadem. 

"Min inspiration är hämtad från sorgkåpan och de veckade ärmarna 
på överdelen från Göinge i kombination med en modern unisexbaserad 
bröllopsklänning. Interner har skapar en ny form av narcissist, fenomenet 
bloggaren. Lyhörd och beroende utav andras åsikter, upphöjer bloggaren 
sig själv och vikten av det egna order och sin egen betydelse, som en slags 
yrlig existentiell ångest. Bloggar jag, så finns jag. En nutida narcissistisk 
folkdräkt , ett folkligt fenomen, en folksjukdom. En ensam värld, en 
narcissistisk värld, jag röstar för självbröllop." 

The tom jacket. 
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Marie Jersild Viltoft - I will be your mirror 
Grå nylonklänning med plastkulor, inspirerad av sorgkåpa från Torna härad 
samt sydd tröja med rund ringning från Herrestad härad. 

"Klädseln har alltid varit ett kommunikationsmedel som visar vår status 
som individer. Jag har inspirerats av det spänningsfält som uppstår mellan 
behovet av att framhäva sin identitet och önskan om att passa in i ett sam
manhang. Med utgångspunkt i fo lkdräktens symbolvärden vill jag visuali
sera individens paradoxala inre konflikt. Från att tidigare ha haft en förut
bestämd tillhörighet, är det idag upp till var och en att definiera sina egna 
villkor. Detta medför att relationen till omgivningen härav blir en symbol 
för nya tankesätt, som är stimulerande men samtidigt begränsar viljan till 
att frigöra sig från en formalitet." 

Lynn Nadj Kullman - Breaking out 
Beige uLLkappa med banddekor. 

"Jag har inspirerats av hantverket, broderierna och personligheterna i de 
skånska folkd räkterna. Dräkterna var gjorda till en viss person, ofta med 
broderade initialer och årtal. Idag görs plagg för att passa den stora mas
san och vi bygger istället upp vår identitet med hjälp av olika sti lar. Jag 
vi lle skapa ett plagg med fokus på just individen, där hantverket i plagget 
och personligheten i bäraren kommer fram och gör att plagget riktas till 
sin unika bärare och dess historia." 

Frida Seth - No. 3 
Vit nylonskjorta med påsydd behå, dekorerad med bokstäver. 

"Många använder sitt yttre för att spegla en önskad karaktär. En karaktär 
som kanske ofta inte har så mycket med sanningen att göra. Vad händer 
om man istället för att spegla en önskebild av sig själv, speglar en bild som 
är helt sanningsenlig? 

En spegling av sitt inre i sitt yttre. 
Jag har inspirerats av broderierna som var en viktig del av de skånska 

folkdräkterna och som framhävde bärarens ursprung. Jag har gjort en ny 
och personlig tolkning av detta. En historia om bakgrund, bekräftelse och 
identitet." 

No. 3. FÖREGÅENDE UPPSLAG : I will be yo11r 111irr01; Brenki11g out. 
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Wow- tor 
i Kulturen 





Eva Klang Eriksson 

Wow-faktorn • Kulturen I 

"Alla vill förstå konst. Varför inte försöka förstå fågel 

sång? Varför älskar man natten, blommorna, allt runt

omkring utan att försöka förstå?" 
Pablo Picasso 1935 

A tc skapa är nödvändigt, menar Picasso. Denna nödvändighet kan 
möjligen förs tås och förklaras. I den senaste pedagogiska forsk

ningen talas mycket om att konsten, kulturen och kreativiteten är nyckeln 
till fra mgångsrikt lärande. Kärnan i resonemangen handlar om "wow
fa ktorn", etc utcryck som myntades av en lärare som beskrivit den fa n
tas tiska känslan "wow'', när ett barn är uppslukat av sitt arbete med atc 
skapa sitt eget verk. Kanske kände Picasso så när han målade? 

Forskningen visa r att ju mer av estetiska ämnen det finns i skolan, desto 
större chans atc det till exempel uppstår samtal över generationsgränserna; 
barn berättar ofta om upplevelser av dans, musik, d rama eller ett musei
besök när de kommer hem. Andra effekter är enligt fo rskningen etc ökat 
sjä lvförtroende, bätt re social sammanhållning och samarbetsförmåga . Så 
smyger sig samhällsnytca och social fo lkkonst in i "fågelsången". 

Kulturens roll i demokratin är central i den kultu rpolitiska retoriken. 
I denna artikel gör jag etc försök atc fö rstå hur olika omständigheter kan 
verka för atc den svå rfå ngade upplevelsen av konst kan uppstå. 

FÖREGÅENDE UPPSLAG: Figurer sknpade i den pedagogiskn verksnmheten i anslutning 
till opernforeställningen Flygande t1·11 111111n 11 och utställningen Hellsi11gl1md. 
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Wow-faktorn 
Rapporten The Wow-factor skrevs på uppdrag av UNESCO av Anne 
Bam ford på U niversity of Arts i London. H on har analyserat material om 
arbetet med estetiska ämnen frå n 170 länder och huvudresultaten är att: 

e Konst och kultur förekommer i de flesta lände rs läroplaner 

e Det finns dock ett glapp mellan vad som sägs och vad som faktiskt 
genomförs ute på skolorna 

e Vad som är konst- och kulturundervisning skiftar från land till land 

e Det finns en skillnad mellan undervisn ing i konstämnen och undervisning 
genom konst 

e Konstundervi sning har inverkan på barnen, skolan och det omgivande 
samhället 

e Fördelarna med konstundervisning fanns endast då undervisningen hade 
hög kvalitet 

Faktorerna som skapar kvalitet är: 

e Nära samarbete mellan skolan och utomstående konstnärer och institutioner 

e Risktagande. Eleverna måste utmana sig själva 

e Innehållet spelade ingen roll så länge det var meningsfullt för eleverna 

e Eleverna måste ges tillfälle att visa vad de gjort i en utställning etcetera 

e Bedömning. Eleverna måste få visa vad de har lärt sig 

e Reflektion. Eleverna måste få reflekte ra över vad de gjorde bra och vad de 
kan göra bättre 

e Likvärdig utbildning. Alla m steges tillg ng till utbildningen. Även de som inte 
kan sjunga ska vara med i kören 

ur Pedagogiska magasinet 4/ 09 

Oro på Kulturen 
På Kulturen i Lund skapar människor å ret run t. Skolklasser, lärare, 
fa miljer och andra besöka re inbjuds ti ll olika program och verkstäder. 
I inledningen på ett samarbete mellan Kulturen och Lunds särskolor 
ställdes den pedagogiska verkstaden i ordn ing en ligt konceptet "Slöjd
cirkus" med både hantverk, musik och d ra ma och har nu etablerats som 
Slöjdklubbar. I dessa får deltagare bekanta sig med olika material och 
tälja, sn ickra, flä ta, vi rka, böja, bända och måla. Kulturens föremål, 

miljöer och berättelser är inspi rerande utgångspunkter. 
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Lärarna tillverkade en så kallad "oro" som start på samarbetet med Kul
turen som inleddes 2008. Wow, vilket läckert folkkonstverk det blev! 
Varje deltagare tog nål och tråd, trädde ömsom halm, ömsom tyg, papper 
eller ulltussar och fick på så vis en girland att fä sta i en ring. Ringen i ra
ket fylldes av personliga uttryck och på kort rid hade en "oro" tillverkats 
tillsammans. Känslan som uppstod i rummet ledde vidare till kreativa 
diskussioner om vilka teman och metoder som skulle väljas för arbetet 
med elevgrupperna det kommande läså ret. 

På landsbygden brukade man tillverka ra kkronor - oroar - att hänga 
över bordet i stugan eller över barnets bädd. Oron skulle helst hängas upp 
i ett kvinnohår så att den lätt sattes i rörelse (därav oro) vid minsta drag. 
Så kom inre onda andar in i huset. 

Beskrivning: Gör en oro 

• Klipp ett antal halmbitar och se till att de blir jämntjocka 

• Mät upp en tråd, lika lång som du vill ha girlanden. 

• Gör en knut och trä på en tygbit . Då får du ett stopp. 

• Trä på en halmbit - en tygbit - en halmbit - en tygbit, använd olika färger och 
kvaliteter på tygbitarna , byt ut tygbitarna mot rönnbär, renfaneblommor ... 
Fortsätt tills girlanden är så lång som du vill ha den . Forma en ring. Knyt i trådar 
att hänga kronan i. Fäst girlanderna. 

Hur kan ett spöke låta? 
Ett exempel på de många projekt som genomfördes på Kulturen är 
samarbetet med Tunaskolans kulturklass. Så här berättar lärarna om sitt 
arbete: 

"Efter en rids funderande och ett fö rberedande besök på Kulturen, 
kände vi oss inspirerade av en utställning med marionetter. Vi började 
med ett besök, då vi tillsammans med eleverna tittade på alla de fin a 
dockorna, pratade om utställningen och provade skuggteatern som fa nns 
där. Väl hemma på skolan, tillverkade eleverna va r sin skuggdocka i form 
av ett spöke. Vi hängde också upp en skuggrearer i raket som lätt kunde 
monteras ner till elevernas nivå. Spökena har sedan fått agera bakom 
duken åtskilliga gånger. Vi har tränar begrepp som stor och liren, hög och 
låg, upp och ner, på, i, bakom, sa mt begrepp som hus, bil, bår o.s.v. Olika 
språkljud har också tränats. Hur kan ett spöke låta, och hur låter den som 
blir skrämd? Vi har sett hur eleverna lärt sig, att det som de gör bakom 
duken syns framför och hur de kan agera med sina spöken. De har också 
utvecklar sitt språk." 
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"Efter att ha jobbar med skuggteatern en rid besökte vi Kulturen igen. 
Denna gång tittade vi närmare på sravdockorna. På skolan gjorde vi sedan 
sravdockor av pappersassietter, färg, garn, tyg och pinnar vi plockade i par
ken. Vi arbetade en mor en med eleverna, samtidigt som vi tittade i spegel 
och pratade om hårfärg, ögonfärg o.s.v. Detta för att dockorna skulle bli så 
porträttlika som möjligt. Sravdockorna fick sedan agera i elevernas ställe. 
De fick t.ex. presentera sig, berätta vad de rycker om, vad de vi ll ha att äta, 
vad som gör dem arga o.s.v. Avsikten med detta var att träna självkänsla, 
sjä lvbild och identitet." 

Särskolans arbete med kultur som en väg till kunskap har varit mycket 
rik på wow-fakrorer. Dessa erfarenheter finns med i arbetet med att göra 
Kulturen ännu mera tillgängligt för fler människor. 

Frågan om kvalitativa utvärderi ngar är ständ igt aktuell när det gäller 
att planera och genomföra kulturverksamherer. Hur vet vi att vi lyckats 
med vårt uppsåt i våra utställningar och program? Oftast känner vi på 
oss, rycker oss ana en glimt i publikens öga, kanske hör vi verkligen någon 
utropa: wow! Ert redskap är det brittiska utvärderingsverkryget Generic 
Learning Ourcomes (GLO) som vi har börjar använda i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet (www.inspiringlearn ingfora ll.gov. uk). 

Genom att planera för önskade effekter en ligt följande fyra områden 
går det också att följa upp med publikundersökningar som anknyter till 
dessa. Vi lka mål och effekter planerade vi för och vilka effekter upplevde 
publiken när det gäller: 

e Kunskap: fakta , förståelse, förmågor och färdigheter 

• Attityder, åsikter och värderingar 

e Glädje, inspiration och kreativitet 

e Aktivitet, beteende, utveckling och förändring 

Folkstyre, folkbildning, folkkonst 
Den franske ministern Jaques Delars uttryckte EU:s syn på Sveriges unika 
folkbildning och kultur och dess roll fö r det livslånga lärandet så här: 
"Folkbildningen är er morgongåva till övriga Europa." Kulturen i Lund 
kan ses som en del av denna svenska morgongåva. Kulturens grundare 
Georg Karlin uttryckte sig så här: "Den har tagit och tager mycken rid och 
arbete dels under museets ordinarie förevisningsrider genom det ständiga 
ingripandet av museets fåtaliga personal ej blott vid större gruppbesök 
såsom ledande, förk larande och undervisande, dels genom den i stor skala 
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bedrivna kos tnadsfria, populära föreläsningsverksamheren, vilken på mu
seers folksöndagar såväl som vid andra till fä llen och utom Lund bedrivits 
i förs ta hand av inrendenren själv. Ty det är folkbildningsarbetet, som för 
mig srår som den srörsra av våra museala uppgifte r, mer än nog kompense
rande den hitt ills svagare vetenskapliga produktionen." (Kulturen 1992). 

Sena t iders museichefer och professorer anknyter rill museer och folk
bildningsranken. Kerstin Smeds, professor i museologi, berättade i sin in
srallarionsföreläsning om museimannen Kenneth Hudson som i mitten av 
1980-raler spådde arr fra mtidens museum alltmer skulle komma an bli err 
kulturhus, där eventuella samlingar byggs upp i samverkan med lokalbe
folkningen. Hudsons exempel var en mexikanskt museum som hade blivit 
en mötesplats för minneshanrering, idenri rer och samverkan, ny medveten
het och srolrher. Smeds berättar: "Barnen tillbringade sina dagar där, de 
kunde bygga sina egna små ursrällninga r eller bara spela och leka, men de 
kunde också lära sig läsa där. Kvinnor som ville fly undan sina fyllbultar 
rill män samlades där för arr söka rrösr, arbetslösa likaså, för arr diskutera 
vardagliga problem med varandra." (Smeds 2003). 

Går der arr jämföra dessa "poliriskr-sociala" museer som oftast inre har 
några föremålssamlingar med Kulturen vars hårda kärna är de mycket 
om fattande samlingarna? 

Georg Karlins vision var starkt knuten till narionsbygger Sverige på 
1800-raler. H ans konståskådning anknöt t ill "fa ntasins sublimeringsförmå
ga som låter der outvecklade konsrsi nner hos barnet, bonden eller arbetaren 
njuta all konstens härlighet. Det må nu vara en enkel leksak, en bonad av 
Clemenr H åkansson eller err kisrebrev frå n J.P. Lundström i Jönköping 
som är upplevelsens utgå ngspunkt ... Genom arr skratta och göra sig löjlig 
över bondsmaken har man lyckats döda den form av skönhersrräning och 
skönhersskapande, som hade denna som si n förutsättning, och som borde 
vara den djupa grunden för en verkl igt nationell konst, en konst som är 
hela fo lkets och icke bion överklassens egendom." (Kulturen 1992). 

Då och nu mörs i samma vision, tro ts allt. T illgången till Kulturens 
samlingar var och är en politisk och social fråga. 

Design för alla 
Der är err fåra l moment som vi kan styra över med mån och teknik; dessa 
kan r ex handla om bredd på dörrar, konrrasrverkan och vinklar. Men filo
sofin kring rillgängligher handlar inre om dessa hårdfakra uran mer om be
mötande och den fria viljan! Studenter från avdelningen för indusrridesign 
och civilingenjörer på Lunds Tekniska H ögskola har en gemensam kurs 

WOW- FAKTORN I KULTUREN I 4 3 



som heter Universell design hos Certec, avdelningen för rehabiliteringstek
nik. Visionen är "design för alla". Kulturen har fungerat som utgångspunkt 
för flera projektarbeten som syftar till att hitta breda lösninga r för ökad 
tillgänglighet till museets miljöer, samlingar och verksamhet. Folkbild
ningstanken kommer in även här. Utgångspunkten är att fo lk är fria att 
lära sig det man har behov av när man själv vill det. Det innebär också att 
det måste finn as en valfrihet i praktiken oavsett vilka funktionsmöjligheter 
man har (Hedvall 2 0 07, H eiskanen/Rask E 2004 ) . 

Studentförslag finns till exempel på en ny övergång mellan Kulturens 
norra och södra område och nya skyltsystem - tekniska lösningar med 
utgångspunkt i visionen "alla vinner på Kultu ren". Men: "Kom ihåg att 
50 % handlar om crolltrumman och om lusten i stunden hos den enskilde 
personen!" Så uttryckte sig en läkare om arbetet med rehabilitering av pa
tienter på museet. Människors lust och frihet att välja kan läggas till listan 
av "wow-faktorer". 

Kulturens magi gör sig påmind igen bland alla dessa fa ktorer och planer, 
redskap och verktyg, mål och önskade effekter. Denna magi som står helt 
fri från politik och pedagogik. 

Det är det fin a i "fågelsången". 

LI T T ERATUR: 

Bam fo rd, A 2005= The Wow-factor. Global research compendium 011 the impact of arts in education, 
UNESCO. 

Bringeus, N ils-A rvid 1992: Kar/in och Kulturen, Kulturen. 

Zervos, C hristian 1935: Conversation avec Picasso. !: Cahiers d'Art 7/Jo. 

Hedva ll , Per-Olof 2007: Situerad Design for Alla - till improvisationens lov. Certec, Lunds Tekniska 
Högskola. 

Heiskanen, K/ Rask, E 2004: Det öppnaste rummet - att visa konst på nya sätt. Cerrec, Lunds 
Tek niska Högskola. 

Höglund , C -M 2009: The Wow-factor. I Pedagogiska magasi11et 1ir4. 

Smeds, Kerstin 2003: Dance macabre i musernas hus - om museernas roll och villkor idag, 
lnstallationsfö reläsning fö r professuren vid Umeå universitet den 8 november 2003. 

OTRYCKTA KÄLLOR: 

Teaterdockor. Rapport från Tu11askola11s kultttrklass 2009 

www. i nspi ri nglea rn i ngfora 11 .gov. u k 

www.hemslojden .org 

I 44 EVA KLANG ERIKSSON 







Anki Dahlin 
0 

Aret 2009 

Bea Szenfalds 
installation 
Folkdräkts
träditio11er blev 
barnens fa vorit 
under 2 009. 

Folkkonst på Kulturen 

E fter d rygt ett år av förberedelser kunde vi i oktober presentera del av 
Kulturens stora samling av folkliga föremål när vi invigde den första 

delen av utställningen Folkkonst & design. Kulturen tackar Sparbanken 
Finn Framtidssti ftelse och Margit och Lennart Ca rlssons Stiftelse för 
generösa bidrag. Sommaren 2008 började vi med att demontera de äldre 
utställninga rna som till vissa delar visats i samma rum under mer än 4 0 år. 
D e föremålen placerades efter fotografer ing, kontroll av registrering och 
delvis rengöring, i magasin . Alla fö nster målades om, ett hus putsades om 
och alla interiörerna totalrenoverades va rsamt för att bli t illgängliga och 
för att uppfylla dagens krav på säkerhet. Det är fa ntastiskt roligt att kunna 
berätta att detta projekt har engagerat nästa n all Kulturens personal, 
vilken med stor entusiasm och professionalism utfört både de förberedande 
arbetena med renovering av husen och med planering och genomförande 
av utställnigarna. Det är fy ra utställningar som fyller cirka 300 kvm i det 
sammanbyggda huskomplexet från Ystadhuset, Schlyterska huset, Halm
stadcornet och Wahlbomska huset bort mot Borgarhuset. Utställningarna 
Formfröjd - samtal med historien, Dräktmod, Gjort det själv! och Märk väl! 
ger olika perspektiv och ingångar till våra samlinga r av folkkonst. Med 
folkkonsten som bas vill vi inspirera till att se fö remålen på nytt sätt. Vad 
är folkkonst, vem är fo lk och vad är konst? Och hur ser folkkonsten ut 
idag? Vi låter folkkonsten samtala med samtida design och designsrudenter 
tolkar vå ra folkdräkter. Vi vill att Kulturens museifö remål ska användas, 
vara angelägna och bli utgångspunkten i nya kreativa processer. 

Den stora satsningen på Folkkonst & design är dock mer än bara en utställ
ning, vi har dessutom en stor programverksamhet med föredrag, slöjdverk
samhet och annat för såväl barn som vuxna och museibutiken har självklart 
ett nytt sortiment, med betoning på regionalt konsthantverk, slöjd och design. 

Redan till sommaren började vi att flagga upp fö r folkkonsten i och med 
utställningen Folkdräktsträditioner i parken av Bea Szenfeld och med den 
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Lennart Hellsing som sprattelgttbbe. Akvarell av Rie Hägerdal for utställningen Hellsi11glu11d. 

VÄNSTER: Kult11rens pedagoger med barn i utställningen Hellsi11glu.11d. 





Bamen åkte karusell under invigningen av Folkkonst & design i oktober. 

En skolklass samlad infor visning av Thomanderska huset. 

VÄNSTER: Bea Szenfeld visar utställningen Folkdräktsträditioner vid invigningen på forsommaren 2009. 



retrospektiva utstä llningen Signe Persson-Melin - keramiker och formgivare. 
Under sommaren visades fotografen Christer Järeslätts porträtt av aktuella 
serietecknare, Refricater. 

På Kulturnatten i september uppmärksammade vi att Lennart Hellsing 
fyllt 90 år genom att inviga en mindre utställning om honom och hans verk, 
Hellsinglund. I samband med utställningen inleddes ett samarbete med 
Malmö Opera som framförde föreställningar av Flygande Trumman, baserad 
på texter av Lennart Hellsing, på Kulturen. Året avslutades med att vi visade 
bilder av fotografen Henry B. Goodwin och med ett Julstök som för första 
gången utökades till cvå dagar och vi satte därmed också ett nytt glädja nde 
publikrekord. 

Renoveringen av Dackestugan är påbörjad. Efrer ett inledande studiebesök 
i Uranäs i Åseda socken i Småland, där stugan ursprungligen stått, påbör
jades demonteringen av timmersrockarna och vi passade också på att göra en 
dendrodarering vi lket gav informationen att enstaka stockar avverkats i bör
jan på 1500-raler, men merparten på 1700-ra lec, vilket då berättar att sägnen 
om att Dacke vistats i huset inre ännu behöver avskrivas helt. 

Vårt regionala uppdrag att gall ra och registrera de av Region Skåne för
valtade medicinhistoriska samlingarna har pågått under hela året och en 
mindre utställning producerades tillsammans med Medicinhistoriska säll
skapet och Region Skånes universirecssjukhus i Lund. Där presenteras några 
företeelser som har nära anknytn ing till Lund, bland annat den konstgjorda 
njuren, ultraljudet samt särlingskonsten, det vill säga konst skapad av men
talpatienter. 

Under hela året har vi haft pedagogisk verksam het, såväl för lärare i 
regionen som för barn och unga som kommit med sin skola eller i sällskap 
med sina föräldrar. Vi har en utvecklad och regelbunden lärarfortbildning 
med bland annat "körkorrsucbildning" till Kulturen för lärare som får lära 
sig museet och kan använda sig av detta i sin undervisning på egen hand 
med eleverna. Ett samarbete med Kultur i vården har startat för att även 
barn med särskilda behov ska få tillgång till Kulturen. 

I Tegnermuseet har vi haft verksamhet med visningar och föredrag under 
året. Samarbetet med Hökeriets vä nner har utvecklats på ett mycket positivt 
sätt och antalet besökare ökar hela riden, vi lket är mycket glädjande. 

På Kulturens Ösrarp har vi haft en utökad och uppskattad barn- och 
pedagogisk verksamhet under sommaren. Likaså lades under sommaren 
ned extra mycket rid på trädgården och dess kulturhistoriska plantering 
som kompletterades. Omläggning av ytterligare ett halmrak på Gamlegård 
kunde utföras rack vare fondmedel. Vi deltar i projektet "Ur i Sjöbo" som är 
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ett samarbete mellan Sjöbo kommun och Kultur Skåne för utveckling av 
besöksmålen i kommunen. Vi hade under året möjlighet att utöka gårds
brukarnas arbetstid. Ett styrelsemöte, som inkluderade god mat, förlades till 
Öscarps gästgiveri, där det även ingick ett besök på Gamlegård och en kort 
träff med gårdsbrukarna. 

Den 9 juni höll Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige sitt årsmöte 
i Auditoriet på Kulturen. 

Kulturens arkeologer har bland an nat undervisar i byggnadsarkeologi 
på institutionen för Arkeologi och Antikens historia och hållit i undervis
ningsgrävningarna i Uppåkra. M ånga mindre uppdrag har också utföres 
i och kring Lund, till exempel förundersökning i Gernandcska lyckan inför 
en eventuell husbyggnacion, där en medelcida dammanläggning påträffa
des. Vi har även utfört schakcningsövervakning och antikvarisk kontroll i 
Lundagård och medverkat i förundersökning av Rådhuset inför ombygg
nad, med anledning av gången till Stadshuset. Arbete pågår med ett projekt 
om arkeologisk scen från Lunds medeltida kyrkor där samlingen av arkitek
tonisk scen lyfts fram i rekonstruktioner för att synliggöra dess ursprungliga 
funktion. 

Det regionala samarbetet med Regionmuseet Kristianstad och Malmö 
Museer har utökats och intensifierats och under året som gått har också ett 
stort fokus varit på Kulcurucredningen och de effekter den får för Skåne och 
framförallt Kulturen. Vi utvecklar det regionala arbetet alltmer, bland an
nat med våra prioriterade uppdrag inom Tillgänglighet, Förvalcningsplan, 
ABM och Forskning och utveckling same dessutom inom pedagogiken. 
Samarbetet med Lunds kommun och med Kultur Skåne utvecklas också 
på ett alltmer positive sätt. Under året har Sparbanken Finn varit Kulturens 
huvudsponsor. 

Vi har arbetat mycket för att göra Kulcuren till en ännu bättre arbetsplats 
vilket också gett mätbara resultat då antalet sjukdagar minskat för andra 
året i rad. Under året uppdaterades museets adm inistrativa system. Sats
ningen på vår personal fortsätter genom strategiske museiucvecklingsarbece. 
En bra arbetsplats är en förutsättning för att Kulturen skall vara en attraktiv 
besöksplacs. 

När året var slut kunde vi räkna samman att vi tagit emot dryge 105 ooo 
besökare som passerat Vita huset och dryge 300 ooo som passerat grindarna 
till vårt område och som besökt Kulturkrogen, butiken och fotoparken! 
Välkomna till ett nytt år med forcsatt fokus på våra samlingar av folkkonst 
sett med nya designperspekciv. 

Välkomna till ert nytt år med Kulturen! 
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Summaries in English 

DESIGNING WHILE 
MAINTAINING 
A SENSE OF FOLK 
Anna-Stina Linden !varsson 

What happens when rrained designers tack
le folk art? Anna-Stina Linden Ivarsson met 
Bengt Lindberg, Lotta Glave and Katarina 
Brieditis - three contemporary designers 
who all have their roots in folk art. 

Bengt Lindberg's maternal grandparems 
had a farm in Skåne - a home filled wirh 
old objecrs, a lor of rustic folk art. This is 
where his design roots can be found, he 
says. Lotta Glave comes from Malmö but 
does not proceed from the Scanian tradi
tion; instead she is inspired by Austrian 
folk art as passed on by her morher's fa
mily. Bengt and Lotta have often sketched 
and worked on the same product. They 
bandy ideas back and forth. "It shouldn't 
be visible who did what. Everything should 
look as if it came from the same family." 

IfKatarina Briediris had received 
royalties for the folk-inspired products, 
over a hundred of them, that she designed 
for Ikea at the end of the 199os, she would 
have been horribly rich roday. The hand
embroidered cushion Alfhild Fågelwas 
incredibly popular. Bur it was not emirely 
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easy for Katarina Brieditis ro work wirh a 
folk expression: "My desire and intention 
with the collection was ro be like a mis
sionary spreading rhe word about domestic 
handicraft and all the knowledge rhat exists 
there. To get people ro open their eyes ro it. 
But sometimes I got the feeling rhar people 
thought that I was like a parasite commer
cializing the cultural herirage." 

FOLK MODELS - ON ÅKE 
AXELSSON AND THE QUEST 
FOR TRUE FUNCTIONALISM 
Johan Örn 

Åke Axelsson's inreresr in rhe tradition and 
hisrory of furniture art can escape no one 
who rakes the time ro study his furniture. 
When he attended Konstfack, the Univer
sity College of Arts, Crafts and Design, 
in the mid-195os, his eye was caught by a 
book about Danish peasam furniture. His 
encoumer wirh this furniture may be seen 
as an expression of the quest for anonymous 
models that was a part of modernism. 

To explain the background ro rhis quest, 
we have ro look back at the 193os and the 
breakthrough of functionalism. The agenda 
pursued by the advocates of funcrionalism 



included curcing the ties ro hisrory. In the 
field of furnirure this meam, ro simplify 
matcers, abandoning hisrorical references 
and the tendency ro think in stylistic 
terms. Tubular steel furniture became the 
sign of the new ideal, even though it did 
not dominate the major propaganda ex
hibition of functionalism, the Stockholm 
Exhibition of 1930. In the middle of that 
decade, this ideal came under debate. It 
was argued that the rubular steel furnirure 
and the cubic and right-angled fashion 
simply did not represent true functiona
lism. It has its roots furrher back in time, 
in the anonymous folk furniture culrure. 

There was a belief that the slowly emer
ging types of folk culrure could show the 
direction away from the artificial design 
ideals of the time. The quest for modds 
outside the field that is reckoned as the 
established styles of furniture hisrory can 
be found in the work of many imerior 
designers in the subsequem decades. 

MARK IT! 
Lena Larsen 

The focus is on marking, personal marks 
that the maker or user lefr, our of pride, for 
love or for practical reasons. Who wove, 
carved, painted and sewed? Who chose ro 
leave their traces - ro sign, date or comment 
- and why? Individual lives, events and 

ourlooks are concealed behind the ornate, 
grandiose, sometimes clumsy marks. We 
know abour some of rhem, bur most of 
them are unknown. 

On folk objects the initials usually 
consist of three lercers, ending with either 
S for son or D for daughter. For example, 
EAS, Erik Andersson, or AND, Anna 
Nilsdorcer. 

The catalogue cards for the objects do 
not provide much personal hisrory. They 
are dominated by information about ma
terials and techniques. Who, for example, 
were the SNS and AND on the blue 
cupboard and what happened ro them on 
29 September 1835? We have ro use our 
imagination. 

It is popular roday ro think abour one's 
own pastor other people's lives, not just 
among elderly genealogists. If it amuses 
you ro look backwards and look for links, 
clues such as initials on an old scutching 
knife, an embroidered carriage cushion, 
or a tatroo can lead ro imaginative inter
pretations and new insights. 

A DIALOGUE WITH 
HISTORY 
Eva Kjerström Sjölin 

The image of the arricles we use on eve
ryday and festive occasions is something 
we carry with us as collective or personal 
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memories . It is ofcen chere as a hid
den language in che works of many of 
roday's designers, artists and crafcs
men. 

The form, che cechnique and che 
material are used in a new, unexpecced 
way. N ever as a repetition or copy of 
che old, bur as a resulc of conscious 
choughc, of quesrions of new design and 
che fo lk-culcure hericage, of communi
cacion, idencicy and memory. 

Colleccively experienced or personal 
memory is che driving force. Folk de
sign and expression provide che inspira
tion . N ewly creaced objeccs a re artiscic 
interpretations, which give us keys ro 
see che hisrorical material w ich new 
eyes . 

Eleven Swedish artists and cheir 
works have been selecced here precisely 
because chey engage in a dialogue wich 
hisrory. They engage in che relacion
ship becween newly made chings and 
hisrory, becween new design and che 
culcural hericage. 

The artistsarea mi x of men and 
women 38 ro 85 yea rs old, chus repre
sencing differenc generations. They 
work wich different kinds of applied 
art - cexciles, ceramics, silver, glass 
and woodca rving. Some of chem mi x 
cechniques and materi als in an unex
pecced way. You will fi nd works by 
Raine N avin, Inga lena Klenell , Wanja 
Djanaieff, Klara Eriksson, Signe Pers
son-Melin, T homas Anagrius, Ingela 
Karlsson, Karin Ferner, M acz Nordell, 
M årten M edbo and Anna Atterling. 
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BRIDES, VIRGINS, PRINCESSES 
AND OTHER PEOPLE 
Anders Jansson 

Museum colleccions in che nineceench 
cencury were geared ro che peasancry 
and che objeccs chey used for display. 
A wedding was an importanc mani fes
tation for a freehold fa rmer, and che 
museum's colleccions include chairs, 
rabies, cupboards, beds, cexciles and cos
cumes marked wich che owner's mono
gram, which show chac chey were made 
fo r a wedding. 

The bridal crown comes from medie
val images of the Virgin M ary and refers 
ro her coronacion as queen of heaven. 
Later it became a sign of che bride's 
presumed virginicy. The form of che 
crown comes from che Renaissance and 
survived uncil che nineceench cencury, 
when it became old-fashioned ro wear 
folk dress and che bride inscead wore a 
myrde crown. When bridal crowns of 
mera! came back inco use again, chey 
were much smaller and of che princess 
mode!. 

In museum exhibicions, in books and 
on poscca rds che inceresc in folk dress 
and fo lk traditions lived on . Couples, 



mosdy rhe bride, in rhe rwentierh cen
rury sometimes chose folk dress for rheir 
weddings, bur now in a modified and 
modernized form. 

Even in rhe ninereenth century rhere 
were many people who did not ger mar
ried in church. The wedding was held in 
rhe home or rhe vicarage, and in modern 
rimes ourdoor weddings have become 
common again. Civil marriage was 
introduced in 1908, and an acr on same
sex marriage was passed in 2009. 

For rhe museum it is important ro 
reflect as much as possible of hisrory, not 
just rhe visible bur also rhe invisible, not 
just rhe ordinary bur also rhe exrraordi
nary. Weddings wirhour phorographs as 
well as weddings wirh lots of picrures. 
Tradition has irs roors in hisrory, bur it 
is consrandy changing. 
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COSTUME FASHION 
Anna Sanfridsson 

Fashion trends are best creared wirh 
yourh, genius and a dash of madness, 
and rhey oughr ro be a disrincr reacrion 
ro whar has been. Bur if you look behind 
rhe modern frame, everyrhing soon feels 
familiar. It acrually seems as if mosr of 
what we perceive as differenr and beauri
ful is just updared versions of old rhings. 

Rusric Scanian ninereenth-century sty
les wirh rheir roots in rhe Renaissance 
seem remarkably modern and advanced. 
Could it be rhar people were better in 
rhe pasr without knowing it? That the 
circle is complered and rhat it is now we 
who are lagging behind, not just in rime 
bur also in fashions? When was rhe last 
time a garment was invented? 

Personal expression is in shorr supply, 
and roday even the most artistic indivi
dualists look homogeneous in a group. It 
would be exciting ro see what garments 
would look like if we dared ro listen enti
rely ro our bodies and our own feelings. 
Whar functions would have been deve
loped, and what pares of rhe body would 
have been exposed or concealed? 

We are in a rime of upheaval. The 
circle can be closed as we allow what has 
already been invented, rhese fantasric old 
rhings, meer rhe new bold awareness. A 
gende clorhes revolution is knocking ar 
our door. Ler us open ro and see what 
happens ... 

Past meets present 
To creare a dynamic berween past and 
present, Kulturen gave students from 
Beckman's College of Design the assign
ment of rhinking and creating in terms 
of rhe conceprs of identity and social 
norms. Inspired by rradirional Scanian 
cosrume from rhe museum's collections, 
rhey made rheir own interpretations 
and comments. A punkish nineteenth
century bride and a rockabilly gal both 
signal wirh rhe aid of clorhes where rhey 
want ro belong. 
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THE WOW FACTOR 
AT KULTUREN 
Eva Klang Eriksson 

"Everyone wants to understand pain
ting. Why not try to understand the 
songs of a bird? Why does one lave the 
night, flowers, everything around one, 
without trying to understand them?" 
(Pablo Picasso 1935) 

It is necessary to create, according to 
Picasso. This necessity can possibly be 
understood and explained. The latest 
research in the field of education talks 
a great deal about how art, culrure 
and creativity are the key to successful 
learning. The core of the argument is 
the "wow factor", an expression coined 
by a teacher who described the fan
tastic sense of "wow" when children are 
engrossed in the work of creating so
mething of their own. Research shows 
that the more arts subjects are taught 
in school, the greater is the chance, for 
example, that dialogue will arise across 
generation barders; children coming 
home from school often cell of their 
experiences of dance, music, drama, 
or a visit to a museum. Other effects, 
according to research, are increased 
self-confidence, better social cohesion 
and an ability to cooperate. Thus social 
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utility and social folk-art sneak inta "the 
song of the birds". 

At Kulturen in Lund, people are 
creating the whole year round. School 
classes, teachers, families and other visi
tors are invited to various programmes 
and workshops. The museum's artefacts, 
settings and narratives are inspiring 
points of departure. Bur: "Remember 
that 50 per cent is about the magic drum 
and about the joy of the moment in the 
individual person!" This is how a doctor 
described the work of rehabilitating pa
tients at the museum. People's pleasure 
and freedom of choice can be added to 
the list of "wow factors". 

THE YEAR 2009 
FOLK ARTAT KULTUREN 
Anki Dahlin 

The project Folk Art & Design has 
involved almost all the staff at Kulturen. 
The exhibitions A Dialogue with History, 
Costume Fashion, Self made and Mark 
It give our collections of folk art dif
ferent perspectives and points of entry. 
We ler folk art engage in dialogue with 



contemporary design and we ler students 
of design interpret our folk costumes. We 
want the objects in Kulturen's collections 
ro be used, to be relevant, and to serve 
as a point of departure for new creative 
processes. 

During the summer we showed che 
exhibicion Folk-dress Treeditions by Bea 
Szenfeld, the recrospective exhibicion 
Signe Persson-Melin - Ceramic Artist and 
Designer, and che photographer Christer 
Järeslätt's portraits of current cartoonists, 
Refricater. In connection with an exhibi
tion about Lennart Hellsing, Malmö 
Opera scaged Flygande Trumman ("The 
Flying Drum") at Kulturen. The year 
ended with pictures by che photographer 
Henry B. Goodwin and with the Christ
mas preparations and marker, which were 
extended for the first time to two days, 
with record visitor figures as a resulc. 

The renovation of the Dacke House 
has begun. A dendrochronological 
dating shows chat some of che logs in the 
building were felled at che start of che 
sixteenth century. The tradition that the 
rebel leader Dacke stayed in che house 
cherefore cannot be dismissed as untrue. 

Throughouc che year we have been 
working on our regional assignment 
of putting into order che collection of 
items of medical hiscory administered by 
Region Skåne, che County Administrative 
Board, and a small exhibition was produ
ced at the University Hospital in Lund in 
collaboration with che Medical Hiscory 
Society and Region Skåne. 

All through the year we have had 
educational activities, for teachers in the 

region and for children. Teachers have 
received "driving lessons" so that they 
can use che museum on their own with 
the pupils. At Östarp we had extended 
activities for children and education 
during che summer, and che collection 
of hiscorical plants has been increased. 
The rethatching of yet another roof 
at Gamlegård was possible thanks to 
foundation funding. 

Kulturen's archaeologists have been 
teaching building archaeology and 
conducting instructional excavations 
at Uppåkra. They have also performed 
many assignments in and around Lund. 
A project about archaeological scone from 
Lund 's medieval churches is in progress. 

We continue ro develop our regional 
work, part!y through our high-priority 
commitments in Accessibility, Admi
nistration Plan for the collections, ALM, 
R&D and also in education. Coopera
tion with Lund Municipalicy and with 
Kultur Skåne is also developing in an 
increasingly positive direction. We have 
worked hard ro make Kulturen into 
an even better workplace, one result 
of which is chat che number of days' 
sickness absence has fallen for che 
second successive year. 

During che year we had just over 
105,000 visitors. Over 300,000 people 
have passed through the gates into our 
grounds to visit che restaurant, the shop, 
and che photo park. Welcome to a new 
year wich a continued focus on folk art 
viewed from new design perspectives! 

We welcome you to a new year wich 
Kulturen! 
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Donatorer 2009 
Gåvor till samlingar, arkiv och bibliotek 

Andersson, Karin, Staffanstorp 

Bergman, Marianne, Höganäs 

Byarums Bruk AB, Vaggeryd 

Ekman, Anna, Malmö 

Fa/kenby, Annika, Göteborg 

Hansson, Gunvor, Vejbystrand 

Jonsson, Monica och Lennart, Trosa 

Larsson, Lena dödsbo 

Lunds Kvinnliga Gymnastikförening 

Malmgren, Lars, Höör 

Oh/sson, Per-Håkan, Lund 

Ohlsson, Sven-Håkan och Birgit Bram Ohlsson, Lund 

Persson-Melin, Signe, Malmö 

Quensel, Maria, Lund 

Sjörs, Gunnar, Uppsala 

Tufvesson, lngmar, Staffanstorp 

Wahlqvist, Karin, Stockholm 

Wikström, Jan-Olle, Växjö 

I 62 DONATORER 2009 



Kulturens chef Anki Dahlin assisterar Lars-Erik Skjutare, ordforande i styrelsen for Kulturen, det vill 
säga Kulturhistoriska foreningen for södra Sverige, niir han inviger utställningen Folkkonst & design . 

Gisela Nilsson från Handkultur stickar in Kulturens staket i samband med utställningen 
Folkkonst & design hösten 2009. 



Kulturhistorisl<a föreningen 
för Södra Sverige 
Hedersledamöter och styrelse 

HÖGSTE BESKYDDARE 
Hans Maj:t Konung Carl XVI Gustaf 

HEDERSLEDAMÖTER 
Fru Margit Carlsson 
Ek dr Margareta Nilsson 
Dir Lennart Nilsson 
Prof Hans Rausing 
Dir Bertil Hagman 
Civilek Martin Wiklund 
Dir Stefan Wiklund 
Dir Thomas Wiklund 

STYRELSE ÅR 2009 
Lars-Erik Skjutare ordf 
Annika Annerby Jansson, vice ordf 
och au-ordf, båda valda av föreningen. 
Heidi Vassi Regeringen 
Patrick Quist suppleant 
Charlotte Wachtmeister Region Skåne 
Mikael Lassen suppleant 
Britt-Marie Jacobsson Region Skåne 
Leif Berglund suppleant 
Tove Klette Lunds kommun 
Zoltan G-Wagner suppleant 
Claes Göran Jönsson Lunds kommun 
Helen Rosenberg suppleant 

VALDA AV FÖRENINGEN 
Orvar Löfgren t o m 090609 
Lynn Åkesson from 090610 
Lennart Prytz 
Karl-Axel Axelsson 
Hanne Mannheimer 
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Catharina Wiqvist 
Peer Wachtmeister Eriksson t o m 090609 
Carl Piper fr o m 090610 
Kjell-Arne Olsson 
Gustaf Lorentz suppleant 
Lars Wetterberg suppleant 
Suzanne Richter suppleant 
museichef Anki Dahlin 
Gertie Ericson DIK 
Jan-Eric Andersson SKTF 

ARBETS UTSKOTT 
Annika Annerby Jansson, ordförande 
Lars-Erik Skjutare 
Lennart Prytz 
Hanne Mannheimer 
Anki Dahlin 
Gertie Ericson 
Jan-Eric Andersson 

ADJUNGERAD till styrelse och au var 
ekonomichef Eva Laursen. 

REVISORER var Adrian Borin med 
suppleant Britt Svensson för Lunds kom
mun samt Uldis Skuja och Göran Bengts
son för föreningen med suppleanterna 
Karin Björkman och Åke Christiansson. 

VALBEREDNING var Karin Sandberg, 
sammankallande, Gertrud E Bohlin och 
Lennart Nilsson. 

ÅR 2009 hölls, förutom årsmöte, sju styrelse
möten och sex arbetsutskottsmöten. 



Bröllopsstolar från Valleberga I84I målade av Jöns Persson for systrarna IJD och C]D. KM 74505. 



Medverkande i årsboken 
Anki Dahl in är museichef för Kulturen 

Lennart Hellsing är fil.dr. och författare 

Anders Jansson är antikvarie på Kulturen 

Eva Kjerström Sjölin är I :e antikvarie på Kulturen 

Eva Klang Eriksson är museilektor på Kulturen 

Lena Larsen är fil.lie. och var tidigare programchef på Kulturen 

Anna-Stina Linden lvarsson är journalist och författare 

Viveca Ohlsson är fotograf på Kulturen 

Anna Sanfridsson är textilkonservator på Kulturen 

Charlotte Åkerman, redaktör för denna årsbok, är antikvarie på Kulturen 

Johan Örn är fil.dr. och byggnadsantikvarie vid AIX Arkitekter i Stockholm 

Fotografer i årsboken 
5 16 Östen Matsson 

5 17 Olle Cederquist 

5 19 Johan Kalen 
5 22 öTH Ikea, ÖVRIGA Katarina Br ieditis 

5 24 Katarina Brieditis 

5 25 Rörstrand 

5 30 Sven Åsberg 

s 35 Jenny Eklundh 

s 36 Åke E:son Lindman 

s 39 Fotograf okänd 

s 44 NTH Jenny Eklundh 

s 67 öv Jens Nordström NED Kalle Forss 

5 68 Jens Nordström 
s 84 NED Åke Hedström 

s 86 Tomas Anagrius 
s 110 öTH Scanpix NTV Matilda Eriksson 

s 112 Per Herbertsson 
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Sommar på Kulturen. 
jasminen blommar 
i trädgården utan
för Thomanderska 
gården. 
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