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Kapitel 1 – Broderiet som studieobjekt
1.1 Ämnesval, Syfte och Frågeställningar

1.1.2 Ämnesval och Syfte

Valet av ämne för uppsatsen har bland annat präglats av att broderiet tycks ha blivit en allt
vanligare uttrycksform i samtiden. Ämnet relateras till ett personligt intresse för utövandet,
och en nyfikenhet på allt det som präglar dess historia och utformning. Vidare vill jag även
uppmärksamma broderiet från ett konstvetenskapligt håll, vilket inte verkar ha gjorts tidigare i
särskilt stor utsträckning.
Ämnet har utvecklats från att endast beröra det samtida korsstygnsbroderiet till att bli en
undersökande studie över det samtida broderifältet i stort. Grunden till detta är att det under
arbetes gång visade sig att det helt enkelt inte går att friställa korsstygnsbroderiet från övrigt
broderi utan att information och diskussion blir bristfällig. Extra fokus på korsstygnet har
behållits, detta för att ge lite extra djup samt att söka en ökad förståelse för utövandet genom
närstudie av en specifik aspekt.
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som sker i den samtida broderitradition, hur den
fungerar och vilka uttryck som gör sig gällande. Parallellt med detta samtida fokus löper en
tillbakablick över den historiska traditionen, vilket jag anser är nödvändigt för att skapa
mening kring samtidens utveckling.
Detta ovannämnda, ganska breda, syfte kan brytas upp i mindre delar för att ytterligare visa på
målsättningen för detta arbete. I studien kommer en kulturhistorisk överblick att kombineras
med en överblick över den samtida broderiscenen i form av grupperingar och enskilda
utövare. Detta för att jag anser att när det är fråga om broderitraditionen är det nödvändigt att
inse dess historiska utveckling och betydelse för att kunna studera andra närliggande teman så
som genus och estetiskt uttryck – vilka är aktuella för denna uppsats.
Jag är också intresserad av att studera hur broderiet kategoriseras, och har kategoriserats;
huruvida det hör hemma inom konst, hantverk, konsthantverk eller några av de andra epitet
det givits genom åren. I samband med detta är det också vikigt att även ifrågasätta om någon
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av de etablerade termerna över huvud taget är dugliga, eller om de endast skapar problem i
förhållningssättet till utövandet.
Vidare vill jag lägga fokus på det estetiska uttrycket i det samtida broderiet, och om det
möjligen finns ett kanon bland utövarna. I relation till detta är det även av intresse att fundera
över varför just broderiet som medium har plockats upp av så pass många som det har.
Slutligen är den oundvikliga genusaspekten del av problemformuleringen. Broderiet har länge
uppfattats som starkt kopplat till kvinnan och hemmet, och jag vill i denna uppsats studera hur
mycket sanning det ligger i detta, vad det har för innebörd och om detta märks bland
samtidens utövare.
Syftet är alltså sammanfattningsvis tredelat, där aspekterna Historia, Genus och Estetik
tillsammans formar en stomme på vilken jag hänger upp mitt resonemang kring det samtida
broderiets art.
1.1.3 Frågeställningar

För att genomföra denna studie utgår jag från fyra frågeställningar, vilka alla egentligen hör
hemma under den mer generella frågan: Vilken är broderiets position och roll i samtiden?
Eftersom denna fråga både är väldigt vag och väldigt bred så får följande fyra punkter
förtydliga vilka frågor som här anses vara av vikt.


Har en förnyelse av broderiet skett, och i så fall varför?



Vilken är det kontemporära broderiets koppling till begrepp/epitet som konst och
hantverk?



Vilka är de samtida estetiska uttrycken och finns det några uppenbara trender?



Hur starkt kopplat är broderiet till manlighet respektive kvinnlighet?
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1.2 Material, forskningsläge och teoretiska utgångspunkter
1.2.1 Material

Materialet som använts som underlag för denna uppsats är av skilda slag, men har en
tyngdpunkt mot vetenskapligt orienterade texter samt intervjumaterial.
Då uppsatsens teoretiska utgångspunkt bygger på Pierre Bourdieus fältteori så är materialet
för kapitlet Teoretiska utgångspunkten hämtade från Bourdieus texter, samt från texter där
Bourdieus fältteori beskrivits. Av Bourdieus egna texter har Distinction – A social critique of
the judgement of taste och Konstens regler – Det litterära fältets uppkomst och struktur.
Delvis för att få en introduktion i ämnet och delvis för att komplettera Bourdieus egna texter
har Donald Broadys Inledning: en verktygslåda för studier av fält och Michael Grenfells Art
Rules: Pierre Bourdieu and the visual arts använts. Den förstnämnda är inledningen till
antologin Kulturens fält, i vilken ett antal olika författare studerar olika ämnen med
utgångspunkt i Bourdieus fältteori. Grenfells Art Rules är uppdelad i tre delar och stävar,
enkelt förklarat, efter att tydliggöra historien bakom fältteorin och teorin som sådan, samt att
kommentera teorin anknytning till de visuella konsterna.
Metodkapitlet baseras i stort på Steinar Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun, vilken
erbjuder

en

lätthanterlig

och

hanterbar

bild

över

den

kvalitativa

metoden

i

intervjusammanhang.
Lanto Synges omfattande verk Art of embroidery: history of style and technique har främst
använts som underlag till de historiskt orienterade kapitlen. Denna berör mycket detaljerat
broderiets stilhistoria och samhälleliga ställning, dock med en relativt stark tyngdpunkt mot
Storbritannien. Detta, samt nödvändigheten i att använda ett brett källmaterial, har förutsatt
närvaron av litteratur som Harriet Bridgemans och Elizabeth Drurys Needlework: an
illustrated history, Gertrud Grenander Nybergs Lanthemmens Prydnadssöm, Hemmets
Handarbetslexikon, Stephen Jenkins Korsstygn, Edna Martins Svensk Textilkonst, Stig Thore
Nilssons Korsstygnsboken – Korsstygn och Tvistsöm och Kajsa af Petersens och Maria
Silfverhielms Märkboken. Alla dessa är av varierande omfattning, men lider tyvärr av att vara
av ett ganska tidigt datum. Detta betyder inte att de är bristfälliga eller felaktiga, men dock att
det kan finnas viss avsaknad av nya perspektiv. Jag har under inläsningen varit medveten om
detta, och den litteratur jag använt mig av anser jag vara tillförlitlig och tillräckligt väl
underbyggd för att den skall fungera som underlag till mina resonemang. Gällande
tidsaspekten har jag försökt att beakta texterna både ur ett samtidsperspektiv och ur ett vad jag
6

hoppas är ett mera obundet perspektiv; detta för att den information texterna innehåller skall
kunna komma fram på bästa sätt.
Rozsika Parker, psykoterapeut och konsthistoriker, gav ut The Subversive Stitch – emboridery
and the making of the feminine första gången 1984 och så sent som 2010 utkom den i
nyutgåva. Parker ägnade mycket tid åt att studera förhållandet mellan konst och hantverk,
samt kvinnlighetens ställning till dessa två begrepp. The Subversive Stitch anknyter till alla
dessa teman och gör en grundlig genomgång av bildens av broderiets som en kvinnosyssla,
och de möjliga orsakerna till varför denna bild har uppkommit. Parkers bok har används
kontinuerligt under arbetet, både som underlag och inspirationskälla.
Vidare har Johanna Rosenqvists avhandling Könsskillnadens estetik? Om konst &
konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- & 1990-talen, varit av vikt. Denna behandlar bland
annat relationen mellan begreppen konst och hantverk, vilket varit intressant för studien av
det samtida broderiet. Främst behandlar dock Rosenqvists avhandling dessa begrepp i relation
till den organiserade hemslöjden under 1920- och 1990-talen.
Anna Lena Lindberg, konstvetare vid Lunds universitet., har skrivit två texter som varit av
intresse för denna studie. Dessa är Den broderande konstnären – om genre, konstnärskap och
kön, samt Through the Needle's Eye: Embroidered Pictures on the Threshold of Modernity.
Båda texterna behandlar ungefär samma sak, och den ena finns publicerad i antologin
Sekelskiften och kön och den andra i tidsskriften Eighteenth century studies. Dessa båda
texter uppmärksammar bland annat ett antal broderade tavlor som dateras till 1700-talet och
deras över tid varierande ställning i konstvärlden. I Den broderande konstnären tar Lindberg
också upp hur broderiet långt fram i tiden betraktats, något nedlåtande, som en syssla starkt
kopplad till kvinnlighet. Hon belyser bland annat denna problematiska ställning genom att
påvisa hur den manliga konstnären med broderiet som medium betraktas av fackpress.
Till viss del har utställningskatalogen för Kärlekens Hus, broderier på Liljevalchs konsthall
1994 använts som material och underlag. Katalogen är som litteratur inte särskilt omfångsrik,
och innehåller främst olika skribenters betraktelser över broderiet som konst- och
uttrycksform, samt bilder av de bilder som ställdes ut. Den är dock informativ i det att den ger
en bild av hur broderiet som konstform och uttrycksform betraktats av en sådan institution
som Liljevalchs.
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RE:FORM – Svensk samtida konsthantverk under debatt, är en antologi där redaktörerna Ulf
Beckman och Hanna Ljungström har samlat ett antal texter om bilden av svenskt
konsthantverk och konsthantverket ställning idag. Exempel på texter i antologin är Louise
Mazantis Privilegierade objekt i samtidskulturen, Martina Margetts Frihet att agera – Nya
villkor för konsthantverket och Love Jönssons Varför är det så tyst? Alla texterna har olika
fokus, men återkommer hela tiden till problematiken gällande konsthantverkets varande.
Problemet ligger för många av skribenterna i att konsthantverk idag saknar definition,
någonting har förändrats och gjort det till något annat än vad det tidigare var. Texterna är
skrivna av flera olika typer av författare och ger tillsammans en bild av det teoretiska och
begreppsliga problemet med ett epitet så som konsthantverk, där betydelsen länge tyckts
ganska klar med i samtiden plötsligt börjat vackla.
Ett antal artiklar har använts som underlag för uppsatsens olika delar, nedan följer en kort
presentation av dessa.
Frida Bismar Pålssons artikel Provokativ Textil (S)könhet publicerades i tidsskriften Form,
2009:3. Den diskuterar i korthet sprängkraften i att använda en uttrycksform som broderi för
att förmedla ett budskap som kan uppfattas provokativt. Artikeln har en intressant
utgångspunkt, men är tyvärr alldeles för kort för att helt täcka in ämnet.
Bo Borgs Textilkonstnär utanför ramarna i Konstperspektiv, 2000:3 tar upp Lillevi Hultmans
broderi, skapande och konstnärskap inom textilkonsten.
Kerstin Wickman Förtätat textilspråk i Form nr.2, 1998, citeras i Anna Lena Lindbergs Den
broderande konstnären, och behandlar delar av Pasi Välimaas konstnärskap och används i
denna studie som exempel på hur beskrivningen av en manlig konstnär som sysslar med
broderi kan se ut.
Tidingens Hemslöjdens fjärde nummer 2010 gavs ut som ett temanummer om just broderi. I
denna finns Malin Vessbys Broderiet lever! publicerad, en artikel som tar upp ett flertal
samtida brodöser och deras skapande. Hemslöjden är inte vetenskapligt orienterad fackpress,
men kan ändå betraktas som tillförlitlig med tanke på den breda kunskapsbas den vilar på i
och med sitt band till den anrika föreningen Svensk Hemslöjd.
Vad det gäller akademisk press så finns broderiet representerat med artiklar i Art Journal, Art
Bullentin och Textile: The Journal of Cloth and Culture. I sommarnumret av Art Journal
publicerades Paula Birnbaums artikel Elaine Reichek: Pixels, Bytes and Stitches, vilken
grundligt går igenom flera aspekter av Elaine Reicheks skapande och konstnärskap.
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Birnbaums artikel är en genomarbetad och omfångsrik text som lyfter fram ett mångsidigt och
intressant konstnärskap.
Bibiana Oblers Taeuber, Arp and the politics of cross stitch i Art Bullentin, 2009:2 är en
biografiskt orienterad artikel som lyfter fram ett utsnitt av konstnärerna Sophie Taeuber och
Jean Arps konstnärskap. Obler beskriver dock också flera olika delar av de båda
konstnärernas skapande, men återkommer hela tiden till de korsstygnsbroderier som de gjorde
tillsammans. Denna artikel kan fungera som en tankeställare inför vad i en konstnärs
produktion som får plats i konsthistorien, och som exempel på hur detta sällan är broderiet.
I Textile: The Journal of Cloth and Culture nummer två 2008 finns Julie Reiss recension av
utsälltningen Pricked: Extreme Embroidery på Museum of Arts & Design mellan 8:e
november 2007 och 27:e april 2008. Utställningen har recenserats av ett flertal tidsskriften,
däribland Wall Street Journal, New York Times och Art News. Reiss artikel går igenom
flertalet av de 46 utställande konstnärerna, och ger en god överblick över en konstnärernas
olika sätt att använda broderiet i sitt skapande.
Under juni 2005 ägde ACIS 1 nationella forskarkonferens för kulturstudier rum i Norrköping.
Knutet till denna konferens skrevs Anneli Palmskölds paper Meningen men textilier eller hur
textilen blev feminin. Palmsköld intresserar sig främst för hur det textila utövandet kom att
bli en feminin syssla, och hur textila utövanden över tid haft olika relation till kvinnligheten.
Palmsköld lutar sig ganska mycket mot Anna Lena Lindbergs text Den broderande
konstnären: om genre, konstnärskap och kön, men presenterar också själv en lättfattlig och
innehållsrik text om det textila utövandets relation till exempelvis kvinnorörelsen under 1970talet.

Vad det gäller de delar av uppsatsen som behandlar specifika grupperingar och utövare
bottnar dessa i material bestående av intervjuer och internetbaserade källor. Intervjuerna har
genomförts med sex personer både via mail och personligen. Dessa har självklart bidragit med
stor insikt i ämnet. Hemsidor, bloggar, nätbaserade gallerier och liknande fungerat som
material för de grupper och utövar jag inte haft personlig kontakt med.
Detta ger självklart inte samma typ av insyn i skapandet, men med tanke på att mycket
administreras av utövarna själva blir det ändå en fullt duglig inblick i deras skapande.
En fullständig lista på de hemsidor som använts finns i kapitlet Källförteckning, men det kan
här nämnas att jag först och främst använt mig av förstahandskällor – alltså där
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utövarna/grupperna själva är inblandade. Detta för att få ett material som ger en sådan korrekt
bild som möjligt.
1.2.2 Forskningsläge

En överblick över resultaten som en sökning på embroidery eller broderi genererar på
bibliotek eller bokhandlar, är det ganska uppenbart att det till största delen handlar om
inspirations och introduktionslitteratur. Detta kan röra sig om exempelvis Britta Johanssons
mönsterböcker för broderi, stickning och väv där sidorna endast fylls med mönster byggda på
rutmönster i olika varianter. Vidare kan det också vara böcker riktade till både redan vana
utövare och noviser, som exempelvis den nyligen utkomna Karins Broderier. Denna gör inte
anspråk på att vara facklitteratur, utan syftar snarare till att inspirera människor till att ta upp
broderi som sysselsättning. I en liknande kategori skulle Geriljabroderi av Nina Granlund
Saether passa, i vilken Geriljabroderis verksamhet och motivvärld visas upp.
Det som troligen är mest omskrivet inom broderi är vad som kan inlemmas under begreppet
kulturhistoria. Med detta menar jag skildringar över broderiets stilhistoria och utveckling på
olika platser i världen. Ett mycket omfattande verk, som till största delen berör Storbritannien,
är Lanto Synges Art of embroidery: history of style and technique. Denna spänner över tiden
medeltid fram till början på 2000-talet då boken är skriven, men ägnar mest åt tidsspannet
från 1600-tal till 1800-tal och förklarar i detalj stildrag och utseende hos både broderade
tavlor, kläder dekorerade med broderier samt inrednings- och möbeltextilier. Synges verk är
mycket omfattande och informativt, men som tidigare nämnts mycket koncentrerat till
Storbritannien. Att det ännu inte finns några sådana omfattande verk om svenskt eller nordiskt
broderi är synd.
Liknande litteratur är Needlework – an illustrated history, dock inte lika omfattande, som
kortfattat går igenom flera geografiska områdens utveckling och stildrag inom broderiet.
Ungefär samma tidsperiod gäller för denna – alltså medeltid till sent 1900-tal. Nackdelen med
denna är att den är lite utdaterad. Då den är skriven 1978 går det inte att få ett grepp om vad
som hänt efter detta datum. Den är även ganska kortfattad, vilket dock inte nödvändigtvis är
ett problem då den kan ge en hanterbar första överblick.
Den svenska och nordiska broderitraditionen tycks inte ha blivit föremål för något stort
samlingsverk, utan det är snarare frågan mindre omfattande men mer specialiserad litteratur.
Exempel på sådana är Lanthemmens prydnadssöm av Gertrud Grenander Nyberg, Märkboken
av Kajsa af Petersens och Maria Silferhielm, Korsstygnsboken – Korsstygn och tvistsöm
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sammanställd av Stieg Thore Nilsson samt det allra senaste tillskottet Yllebroderier –
Berättande folkkonst från Norden av Annhelén Olsson. Vidare finns även Hemmets
Handarbetslexikon sammanställt av Marie Henschen, ett ganska omfattande men inte särskilt
nytt uppslagsverk där man bland annat i band 9 (Knut-Lapp) kan läsa om korsstygnsbroderiets
historia och utveckling.
Kanske den enda omfattande källan till broderiets problematiska ställning i det västerländska
samhället under de senaste 200-300 åren är Rozsika Parkers The Subversive Stitch –
Embroidery and the making of the feminine. Denna fokuserar så som namnet avslöjar på
broderiets koppling till det feminina och är en slags väv av konsthistoria, litteraturhistoria och
genushistoria som skapar en bild av vad tillståndet för broderiet varit i det västerländska
samhället. Genom att lyfta in olika kulturella aspekter i sitt studium av ett fält har Parker
skapat en synnerligen välformulerad och lättförståelig bild av ämnet. Denna bok har varit av
stor vikt för denna studie då den hjälpt till att forma förståelsen för broderiets förutsättningar.
De argument som Parker framför är relevanta och hennes arbete har troligen varit en del i
processen att förändra sättet på vilket vi ser broderiet. Dock tror jag att läsaren då och då
måste påminna sig själv att texten är skriven utifrån ett mycket kraftfullt drivet
genusperspektiv, och därför ständigt har en viss ingång i återgivningen av historien. Därmed
inte sagt att detta fokus är oviktigt, tvärtom, men det är nödvändigt att hålla det i minnet för
att kunna ta in Subversive Stitch för vad den är.
I Sverige har två stycken artiklar som berör broderiets betydelse för kvinnligheten publicerats.
Den ena är Anna Lena Lindbergs Through the needle’s eye: embroidered pictures on the
threshold of modernity, som publicerades av American Society for Eighteenth Century
Studies. Denna är troligen en omarbetad, engelskspråkig variant av texten Den broderande
konstnären – Om genre, konstnärskap och kön publicerad i antologin Sekelskiften och kön
(red. Anita Göransson). Båda dessa texter behandlar teman så som konstkritikers och
institutioners inställning till broderiet som konstform under olika tidsepoker, samt det ständigt
närvarande genusperspektivet. Artikel nummer två är Meningen med textilen eller hur textilen
blev feminin, vilket egentligen är ett paper från ACSIS nationella forskarkonferens för
kulturstudier, Norrköping 13–15 juni 2005. Texten är skriven av Anneli Palmsköld och
behandlar essentiellt förändringen av uppfattningen om den textila konsten och feminiteten.
Johanna Rosenqvists avhandling Könsskillnadens estetik? – om konst och konstskapande i
svensk hemslöjd på 1920- & 1990-talen tar även upp temat med broderi och genus, men har
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det inte som huvudfokus. Rosenqvist studerar istället Svensk Hemslöjds verksamhet under två
årtionden och utifrån detta också Hemslöjdens uttryck, formgivning och plats i det svenska
samhället.
Relativt nyligen utkom boken String, Felt and Thread – The Hirearchy of Art and Craft in
America. I denna diskuterar författaren Elissa Auther det hon anser vara textilens resa från det
”låga” hantverket in i konstvärlden under 1960- och 1970-talet. Just distinktionen mellan
konst och hantverk är ett genomgående tema i boken, men hon diskuterar även det i fråga om
broderi svårfrånkomliga temat genus. Författaren belyser även vissa samtida amerikanska
konstnärer som använder sig av just textil.
I boken RE: FORM erbjuds, ur olika författares perspektiv, flertalet intressanta diskussioner
om begrepp så som konsthantverk och dess roll i samtiden. Den erbjuder en mängd intressanta
perspektiv på ämnet, och är säkerligen ett gott underlag för diskussion om ämnet.
Texter om det just nu samtida broderiet, om vad som händer just idag på konst och
konsthantverksscenen tycks främst bestå av artiklar i konst- och textiltidskrifter. I Art Press,
en fransk nätbaserad konsttidskrift, har exempelvis artikeln Embroidery goes contemporary
publicerats. Den är skriven av Frédérique Joseph- Lowery och behandlar broderiets inträde på
den kontemporära konstscenen. Han tar bland annat upp konstnärer som Elaine Reichek och
hennes sätt att anknyta både till konsthistorien och broderiets kulturhistoriska bakgrund.
Vidare diskuterar han även broderiets koppling till det dekorativa och det kvinnliga.
Artikelförfattaren är väldigt medveten om sin samtid och har en hel del intressanta poänger.
Det skulle vara mycket intressant att ta del av en utökad upplaga av denna artikel. En möjlig
nackdel är att en hel del av det samtida broderiet sorteras bort då Lowery väljer att uteslutande
uppmärksamma redan erkända konstnärer som exemplevis Reichek och Louis Bourgeois.
Elaine Reicheks broderier har uppmärksammat i en artikel i Art Journal: Elaine Reichek,
Pixels, Bytes and Stitches skriven av Paula Birnbaum. Denna uppmärksammar flera delar av
Reicheks skapande och ger en förhållandevis djup och bra introduktion till hennes skapande.
Needled Women: Representations of Male Conduct in Mapula Embroideries är en artikel
skriven av Brenda Schmahmann och som behandlar projektet Mapula Embroidery i Sydafrika
och hur man genom broderier gestaltat sociala problem så som mäns våld mot kvinnor, HIV
och så vidare
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En artikel som uppmärksammar broderiets problematiska ställning i förhållande till
konstnärligt skapande är Bibiana Obler i artikeln Taeuber, Arp and the Politics of CrossStitch. I denna tar Obler upp de annars inte särskilt uppmärksammade broderierna som de i
dada-rörelsen involverade konstnärerna Hans Arp och Sophie Tauber gjorde mellan ca 1916
och 1918. Denna artikel är av intresse då den belyser det problem att broderiet ofta helt sonika
har lyfts ut ur konsthistorien, istället för att uppmärksammas som en del av konstnärens
produktion.
I texten Det textila arbetets belägenhet i samtidskonsten, som är skriven utifrån Margareta
Klingbergs provföreläsning 2005 för den då återinförda professuren i textilkonstfack vid
Konstfack. Denna behandlar textilens betydelse i relation till samtidens konst i stort, från
användingsområden till hierarkiska konnotationer.
I svenska tidsskrifter har broderi och broderande konstnärer uppmärksammats bland annat i
ett specialnummer av Hemslöjden tillägnat just broderi2. Vidare har Lillevi Hultmans
produktion uppmärksammats av tidsskrifter så som Vävmagasinet 3 och Konstperspektiv4.
I utställningskatalogen för utställningen Kärlekens hus – broderier på Liljevalchs, mellan 10
juni och 21 augusti 1994, finns de utställda verken samlade tillsammans med en del
intressanta betraktelser över broderiets historia och situation.
Avslutningsvis vill jag nämna Konstfeminism, en samling texter publicerad i samband med
utställningen med samma namn producerad av Dunkers kulturhus, Liljevalchs konsthall och
Riksutställningar Sverige 2005 till 2007. Här berättas bland annat den moderna historien om
textilkonst och feminism av ett antal olika författare, men också om detta sammanhang i
förhållande till manligheten. Det här är inte en extensiv källa till kunskap om broderi, men
kan ändå vara nyttig läsning för att främja tankar kring ämnet.
1.2.3 Teoretiska utgångspunkter

Den teoretisk bakgrund för denna uppsats är i huvudsak Pierre Bourdieus så kallade fältteori.
Varför just denna har kommit att spela roll för min uppsats är inte för att den varit med enda
från början och bildat en förutbestämd grundstomme, utan för att den dök upp någonstans i

2
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3
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mitten och erbjöd ett begripligt sätt att studera det samtida broderiet som koncept och
företeelse i relation till konsten.
Snarare än att vara en fullkomlig teoretisk måttstock med vilken studieobjektet kan mätas och
jämföras, så är fältteorin ett redskap och en metod.5 Nyckelbegreppen i detta redskap är fält
och habitus.6 Fältet kan, så som Donald Broady skriver i sitt förord till den svenska upplagan
av Bourdieus Konstens fält, generellt definieras som ”ett system av relationer mellan
positioner vilka besättes av människor och institutioner som strider om något för dem
gemensamt”7. Vad ett fält är styrs således av vilka som ingår i det, relationen dem emellan
och vad de tillsammans bygger upp. Det fält som kan anses mest lämpligt att starta i när det
gäller ett ämne som broderi är det kulturella fältet. I detta ingår en mängd olika kulturella fält;
bland de omnämnda finns bland annat konstens fält och litteraturens fält. Enskilda deltagare,
men också formationer så som institutioner, tidsskrifter och liknande styr exempelvis vad som
anses lämpligt och vad som värderas högt respektive lågt inom fältets gränser. Bourdieu delar
även upp fältbegreppet i produktionsfält och konsumtionsfält, där produktionsfältet innefattar
det som produceras (konstverk, litterära verk etc.) samt även stilar, genrer, värdebedömning,
kritik och livsstilar.8
Habitus ligger,om man så vill, en nivå ’under’ fältet och utgörs av verklighetens kognitiva
uppbyggnad9.”The habitus is both the generative principle of objectivly classifiable
judgement and the system of claissification […] of these practises” 10 skriver Bourdieu själv,
vilket med ett enklare ordval skulle kunna formuleras som att habitus är den faktor som
genererar både de bedömningar vi gör och själva grunden för bedömningen. Människan är
inte alltid helt medveten om vad som utgör habitus, men enligt Bourdieu är det något som
alltid finns närvarande i form av sådana kulturella företeelser som inkorporerats i kulturen så
fullständigt att deras ursprung inte längre går att spåra.11

5

Broady, Donald , ”Inledning” i Bourdieu, Pierre, Konstens regler – Det litterära fältets uppkomst och struktur,
(Stockholm, 2000), sid.9
6
Grenfell, Michael, Art Rules: Pierre Bourdieu and the visual arts, (2007)
http://site.ebrary.com/lib/linkoping/docDetail.action?docID=10233381&p00=art%20rules ,(2010-12-30,
kl.21:05), sid.28
7
Broady, sid.9
8
Broady, sid.10
9
Grenfell, sid. 29
10
Bourdieu, Pierre, Distinction – A social critique of the judgement of taste, (Padstow,1996), sid.170
11
http://en.wikipedia.org/wiki/Habitus_%28sociology%29,( 2010-11-22), kl.16:13
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Vad som är av störst vikt för denna studie är dock just fältbegreppet, vilket beror på broderiets
något obestämbara position i relation till den regelrätta konstvärlden/konstfältet. Samtidens
broderi kan, som vi skall se längre fram, konstateras befinna sig någonstans i gränslandet
mellan konstens och konsthantverkets fält – och placeringen är inte alltid helt självklar endast
baserat på mediet.

Jag vill använda mig av fältbegreppet för att försöka analysera om

samtidens broderi befinner sig inom konstvärlden eller inte, och om man ens kan flytta hela
genren broderi till ett och samma fält.
Man skulle även kunna resonera om huruvida broderiet skulle kunna ses som ett eget fält.
Enligt Bourdieu krävs det dock en viss grad av självständighet för att ett fält skall få kallas ett
fält, det måste finnas en etablerad diskurs om man så vill. Konstens och litteraturens fält har i
Bourdieus mening endast existerat i västvärlden sedan 1800-talet12, och denna idé
sammanfaller väl mest västvärldens utveckling av konstbegreppet. På basis av detta kan det
bli problematiskt att påstå att broderiet skulle utgöra ett helt eget fält, men det kan däremot
vara av intresse att undersöka broderiets utveckling parallellt med den av Bourdieu påstådda
uppkomsten av konstens fält.
Ett färdigutvecklat fält, vare sig det gäller konst, litteratur eller något annat, måste innehålla
ett element av motsättning. Innan 1800-talets nya stilgenrer uppstod fanns i princip bara
akademikonsten,13 men ensidiga spår kom snart att förändras. Den påföljande modernismen
präglades av en stark pluralism, och man kan därför med största säkerhet tala om ett konstfält
i Bourdieus mening.
Fältbegreppet förutsätter dock något mer, närmare bestämt vad Bourdieu kallar kapital.
Kapitalet hos någon som befinner sig inom det kulturella fältet kallas kulturellt kapital, och
vidare borde då konstnärer som befinner inom konstfältet inneha varierande grad av
konstnärligt kapital. Donald Broady förklarar kapital inom den litterära sfären på följande vis:
”[…] det litterära kapitalet (författarnas ackumulerade renommé i
egenskap av just författare och deras förmåga att bemästra de litterära
uttrycksmedlen och att orientera sig bland litterära skolor och stilar).”14

Man får anta att samma definition gäller för konstens fält. Inom ett kulturellt fält finns enligt
den Bourdieuanska teorin alltid en motsättning mellan den intellektuella polen och den mer
12

Broady, sid.14
Broady, sid.14f
14
Broady, sid.20
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kommersiella, ’borgerliga’15 polen. Inom den intellektuella polen väger ett starkt konstnärligt
eller litterärt kapital tungt, medan sådant som ekonomiskt och politiskt kapital väger tyngre
vid den motsatta polen. Den intellektuella polen präglas även i sig själv av en motsättning
mellan mera avantgardistiska yttringar och redan auktoriserade, det vill säga mellan en yngre
intellektuellt orienterad del och en etablerad struktur befolkade av vad som kan kallas
kulturfurstar.16
En fråga, som jag ännu inte funnit ett fullständigt svar på, är om det är så att högt konstnärligt
kapital hos konstnären (ett brett erkännande inom konstfältet) räcker för att bestämma om ett
specifikt verk är konst eller inte. Detta är av betydelse för denna studie av den anledningen att
broderiet har en något vacklande ställning i förhållande till konstbegreppet. Att förutsätta att
något kan benämnas som konst enligt ovanstående modell skulle med största säkerhet
underlätta, och det kan därför vara ett perspektiv värt att hålla i minnet under kommande
texter.
Dock finns det, som alltid, en fara i att förutsätta att det finns en enda sanning. Så snarare än
att börja med ett antagande om att detta är sant så kommer uppsatsen istället att använda
Bourdieus begrepp så som det är tänkta; som verktyg för att vrida och vända på det ämne som
står i fokus.

15

Borgerlig är den term Bourdieu själv använder om mera lättviktiga kulturyttringar, se exempelvis sid.123 i
Konstens regler – Det litterära fältets uppkomst och struktur.
16
Broady, sid.17ff
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1.3 Metod och Disposition
1.3.1 Metod

Uppsatsen bygger till viss del på information hämtad från sex stycken intervjuer, vilka sedan
har kompletterats med litteraturstudier.
Intervjuerna är utförda antingen person till person som i fallen Britta Johansson och Lillevi
Hultman, eller via mail som i fallen John Lohman, Matthew Ellison, Mona
Pederesen/Geriljabroderi17 samt Julie Jackson. Valet föll på dessa bland annat av den
anledningen att de kan betraktas som representanter för olika inriktningar inom det samtida
broderiet. Vidare ansåg jag det nödvändigt att vända mig till både manliga och kvinnliga
utövare med tanke på ämnets karaktär.
Att intervjuerna med Johansson och Hultman gjordes personligen hade främst att göra med
geografi, eftersom de båda är verksamma i Linköping. Lohman, Ellison och Jackson är alla
verksamma och bosatta i Nordamerika medan Pedersen finns i Norge. Informanterna valdes
med en geografisk spridning i åtanke eftersom det var för uppsatsens syfte eftersträvansvärt
att inte endast fokusera på en specifik region.
Den modell som byggdes upp för att skapa intervjuunderlaget bygger å ena sidan på
uppsatsämnets tidigare nämnda tredelade karaktär, samt på läsning av den norske
psykologiprofessorn Steinar Kvales guide till den kvalitativa forskningsintervjun.
I och med att syftet med uppsatsen essentiellt är att förstå karaktären av en samtida yttring
inom konst och kultur, så tycktes valet av en kvalitativ intervjumetod vara lämplig. Kvale
beskriver den kvalitativa forskningsintervjun med aspekter så som livsvärld, mening,
medveten naivitet, fokusering, mångtydighet och förändring.18 Med livsvärld menar Kvale att
ämnet för intervjun är informantens egen vardagsvärld, vilken bygger på syntesen av de
sammanhang som tillsammans skapar personen19. Detta har jag inlemmat i mina intervjuer då
jag inkluderat frågor som tar avstamp i den personliga relationen till broderiet, både under
vuxenlivet och under uppväxten. Dessa frågor togs fram både i syfte att undersöka samtida
utövares band till broderiet som historisk tradition, samt för att få en bild av hur broderiet kan
vara en del av en utövares livsvärld. Mening innebär för Kvale att intervjun strävar efter att
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Mona Pedersen är en av grundarna av projektet/sammanslutningen Geriljabroderi och valde att själv svara
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söka meningen i den tidigare nämnda livsvärlden. Kvale menar även här att intervjuaren här
också registrerar informanternas beteende och reaktioner på intervjuns innehåll 20, vilket jag
dock fått förhålla mig ganska fritt till. Detta på grund av att intervjuerna skiljer sig åt i den
mening att några av dem är utförda genom samtal och några av dem via mail. Det torde här bli
en skillnad i informantens reaktion på intervjun med tanke på att dessa situationer är så pass
olika. Kvale tar själv ganska kort upp detta under temat datorstödda intervjuer, där han
ganska kort beskriver för och nackdelar med en datorstödd intervjusituation.
Han tycks framhålla en av de stora fördelarna med exempelvis intervjuer genomförda via mail
är att transkriptionen i princip skriver sig själv, vilket jag till viss del kan hålla med om. Det är
väldigt tidsbesparande att arbeta med en redan skriven text. Därmed dock inte sagt att
tolkningsakten är självklart bara för att både informant och intervjuare uttrycker sig i
textmediet. Som den datorstödda intervjuns nackdelar framhäver Kvale bland annat kravet på
en gemensam språknivå och det avstånd som nödvändigt skapas när interpersonella
kommunikationen inte sker ansikte mot ansikte. Självfallet ligger det sanningar i båda dessa
påståenden, men det betyder inte att elektronisk kommunikation i jämförelse med ett
personligt möte är fullständigt fruktlös. Kvale framhåller att den datorstödda intervjun inte är
lämplig då ljudet av röst och kroppslig närvaro är av vikt för intervjuns tema, vilket jag håller
med om. För syftet i denna uppsats anser jag dock att datorstödda kvalitativa intervjun är en
lämplig metod, eftersom fokus inte ligger på informantens kroppsliga närvaro. Istället skulle
kommunikationen genom det skrivna ordet kunna betraktas som fördelaktig i detta fall
eftersom flera av frågorna var av den art att viss reflektion var nödvändig, och att skriva ned
ett reflekterande svar tycks ibland vara mer hanterbart än att svara på stående fot.21
Då Kvale talar om medveten naivitet så handlar det om en inställning från intervjuaren sida.
Denna innebär att den kvalitativa intervjun strävar efter att se viktiga teman och sammanhang
i intervjuberättelsen snarare än att hålla sig till ett strikt frågebatteri. I detta inkluderas även att
som intervjuare vara kritisk mot sina egna antaganden, vilket jag håller med om är av vikt –
speciellt då det är frågan om en situation som handlar om en annan människas kreativitet och
skapande. 22
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Aspekten fokusering handlar i Den kvalitativa forskningsintervjun om att fokusera på teman.
Intervjuaren skall varken syssla med alltför ostrukturerade eller alltför strukturerade
utgångspunkter, utan vara öppen och låta informanten förmedla vad han/hon anser viktigt.23 I
formulerandet av underlaget till intervjuerna som bildat underlag till denna uppsats har jag
fokuserat på att formulera alla intervjuer utifrån en liknande tematik, men att så smått också
anpassa dem efter intervjupersonernas verksamhet. Detta för att kunna förankra
kommunikationen i något och undvika alltför vidlyftiga och ofokuserade resultat. Samtidigt
har jag dock valt att behålla en liknande struktur i intervjuerna för att kunna se om det finns
indikationer på korrelation dem emellan.
Mångtydigheten i Kvales beskrivning av den kvalitativa forskningsintervjun innebär att målet
i sig inte är kvantifierbara data, och att intervjuaren måste vara medveten om den
mångtydighet som kan finnas i svaren. 24 Detta är självklart en högst märkbar faktor när det
kommer till samtal som rör sig om det personliga skapandet, vilka rör sig inom en ofta mycket
subjektiv sfär och därför kan generera mycket diversifierade svar.
Slutligen påtalar också Kvale aspekten av förändring i den kvalitativa forskningsintervjun,
vilken handlar om att mötet med informanten kan förändra intervjuarens perspektiv på
ämnet.25 Att detta har hänt så också i arbetet med denna uppsats går inte att förneka. De olika
individernas tankar om ämnet har under arbetes gång hjälpt till att formulera slutresultatet på
flera olika plan.
Resultaten av intervjuerna har i arbetet med denna uppsats använts som material för ökad
förståelse, och finns därför integrerade i hela textmassan. Analysen av intervjumaterialet, och
även övrigt material, kan närmast förklaras som tillhörande den hermeneutiska skolan. Den
hermeneutiska tolkningen är centrerad runt den hermeneutiska cirkeln som enkelt sagt tillstår
att helheten tolkas utifrån delarna. Den till en början vaga uppfattningen om en helhet styrks
och förändras vartefter insikten om delarna kan härledas till helheten. Denna prövning är
central inom hermeneutiken och strävar efter att se en form av logiskt sammanhang i
texten/intervjuprodukten. Vidare påtalar hermeneutiken att textens/intervjuproduktens tematik
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inte kan tolkas förutsättningslöst. I tolkningsakten måste det finnas en medvetenhet om att det
finns vissa gränser och förutsättningar som det inte går att komma ifrån. 26
Syftet med att ha ett sådant här fokus i analysen har varit att smidigt kunna röra sig inom
materialet för att genom detta bygga en helhetsbild av ämnet. Intervjuerna är inte den enda
källan till information i denna uppsats, tvärtom så kompletteras de med en stor mängd text
som också skall ha sin plats i analysakten. Informanterna tillsammans med tryckta och
otryckta källor bildar en informationskropp som både behöver ses del för del, men också som
en helhet – kanske i vissa fall båda samtidigt. Detta för att verkligen förstå föränderligheten
och utvecklingen inom ämnet.
Transkriptionerna av intervjuerna har utgått ifrån att innehållet i samtalet skall framkomma på
bästa sätt, och sådant som språkliga felsägningar och så vidare har därför inte skrivits ned.
Bearbetningen av de intervjuer som gjorts via mail har gått ut på att sammanställa
informanternas svar i en löpande text, vilken redovisas i intervjubilagan. De två intervjuer
som gjorts person till person består av en nedskrivning av konversationen mellan intervjuare
och informant.
1.3.2 Disposition

Uppsatsen är uppdelad i fyra kapitel: Broderiet som studieobjekt, En kulturhistorisk
överblick: broderiets utveckling och betydelse i västvärlden, Broderiet som konstform –
begreppsproblematik och fälttillörighet och Broderiets genuskonnotationer. På detta följer
sedan Sammanfattning och Avslutande diskussion.
Kapitel ett – Broderiet som studieobjekt inbegriper inledningen, och består av tre
underrubriker: 1.1 Ämnesval, Syfte och Frågeställningar, 1.2 Material, Forskningsläge och
Teoretiska utgångspunkter samt 1.3 Metod och Disposition. Dessa delkapitel innefattar bland
annat beskrivningar av uppsatsen mål, syfte och arbetsprocess. Vidare syftar de även till att
fungera som introduktion till ämnesområdet och den teoribildning som sedan används som
underlag till de empiriska kapitlen.
De empiriska kapitlen, kapitel två, tre och fyra, är indelade efter tre teman. Dessa är historik,
estetik och genus. Kapitlet 2 – En kulturhistorisk överblick: broderiets utveckling och
betydelse i västvärlden är uppdelat mellan dåtid och nutid. I 2.1, Broderiet i historien – en
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överblick från äldre till modern tid, presenteras broderiets historiska och stilhistoriska
tradition i syfte att skapa en bred förståelsebas för vad broderiet betytt i det västerländska
samhället. Kapitlet är vidare uppdelat i fyra delar som behandlar medeltid till 1600-tal, 1700tal, 1800-tal och 1900-tal.
Kapitel 2.2 Nya tider – broderiet under 2000-talet behandlar den samtida broderitraditionen.
Detta görs genom att grupperingar och enskilda utövare ges en kort presentation där
verksamhetsområde och stilriktning påvisas. I slutet på detta kapitel finns delkapitlet
Exemplet korsstygnsbroderi, vars syfte är att ge en djupare inblick i en av det samtida
broderiets falanger. Här lyfts ett antal utövare och grupperingar in i ett gemensamt
sammanhang, och det samtida utövandet av korsstygnsbroderi undersöks närmare med
utgångspunkt ibland annat budskap och motivvärld.
Kapitel 3 – Broderiet som konstform: begreppsproblematik och fälttillhörighet tar avstamp i
temat estetik i det att det ställer frågor om exempelvis innebörden av det etablerade
konstbegreppet. Syftet med detta kapitel är att undersöka den begreppsproblematik som
uppstår i området mellan begrepp så som konst, hantverk och konsthantverk. Det följer då
naturligt att broderiets plats i konsthistorien och inom konstfältet måste undersökas, vilket
också görs i kapitel tre.
Kapitlet är uppdelat på ett sådant sätt att första delkapitlet, 3.1 Broderiet, konsthistorien och
konstfältet, söker klarlägga den position broderiet har haft och har inom konsthistorien och
konstfältet. Med konstfält menas här fältbegreppet enligt Bourdieu, vilket förklaras i kapitel
1.2.3 Forskningsläge. Påföljande kapitel 3.1 kommer kapitel 3.2 – Konst, hantverk eller
konsthantverk? Här berörs den problematik som uppstår när det kommer till att
begreppsbestämma broderiet, som historiskt sett har anknytning till olika begrepp.
Temat genus behandlas sedan slutligen i Kapitel 4 – Broderiets genuskonnotationer. Detta
kapitel berör det oundvikliga band broderiet har till kvinnligheten, både ur ett historiskt och ur
ett samtida perspektiv. I 4.1 Broderiet och skapandet av det feminina tas relationen mellan
broderi och kvinnlighet upp, medan broderi och manlighet tas upp i 4.2 Den broderande
mannen – en tabu? För att sammanfoga dessa delar följer sedan kapitel 4.3 Vem tillhör
samtidens broderi?, vilket syftar till att betrakta broderi, manlighet och kvinnlighet sida vid
sida samt att låta informanterna komma till tals om spänningen mellan dessa tre.
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Uppsatsen avslutas med Sammanfattning och Avslutande diskussion, där resultatet av de
empiriska kapitlen diskuteras i förhållande till det syfte och de frågeställningar som
ursprungligen presenterades.
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1.4 Avgränsningar
När det talas om broderi, oavsett om man väljer att kalla det konst eller hantverk, finns det ett
antal angränsande uttrycksformer som skulle kunna tas upp i samband med detta. Däribland
kan kanske främst vävning nämnas. Vävda tapeter kan betraktas som mycket närliggande
broderade bonader och det kan i flera fall vara motiverat att betrakta dessa båda företeelser
tillsammans. I denna uppsats kommer dock fokus ligga helt på broderiet eftersom ett dubbelt
fokus skulle verka förhindrande på insikten i de båda enskilda ämnena. Av denna anledning
kommer denna uppsats endast ägnas åt broderiets art och utveckling.
Flera olika riktningar inom broderiets moderna uttryck har undersökts, men ett visst fokus har
lagts på korsstygnsbroderiet. Av denna anledning är samtliga intervjupersoner främst utövare
av broderi med korsstygn. Det finns också ett på korsstygn fokuserat delkapitel som är tänkt
att ge en djupare inblick i det samtida broderiet. Varför just detta lilla stygn är så intressant
har mycket med dess historia och kulturella konnotationer att göra; korsstygnet är i många fall
det första och kanske enda många lär sig när det kommer till broderi, och det har varierat i
status genom historien. Idag har denna uttrycksform plockats upp av flertalet utövare,
däribland intervjupersonerna. Varför frågar jag mig då? Varför väljer man detta lilla, ganska
oansenliga men ändå kraftfulla stygn? Dessa frågor hoppas jag kunna svara på med hjälp av
det material som samlats in och bearbetats.
En problematik som finns är huruvida både hand- och maskinbroderi skall inkluderas. Med
arbetets gång har det fallit sig naturligt att huvudfokus ligger på handbroderade verk, men
ämnet maskinbroderi kommer ändå att diskuteras just eftersom det kan tänkas finnas en
spänning mellan teknikerna. Vidare så är en av intervjupersonerna kanske mest känd för just
sina maskinbroderier, så det har blivit oundvikligt att flytta fokus helt från detta.
Vad det gäller geografiska avgränsningar så kommer fokus att ligga på det som lite slarvigt
kan kallas västvärlden, och med det menas här Norden, Storbritannien och Nordamerika.
Detta urval är främst grundat på den gemensamma traditionen, både under historien men
främst i samtiden. Här tycks det finnas en likartad utveckling som motiverar att just dessa
områden är värda att undersöka utifrån gemensamma premisser.
Det skall inte förglömmas att influenser rent form- och idémässigt har färdats kors och tvärs
över världen, och detta kommer att ägnas viss uppmärksamhet, men huvudfokus ligger på
ovan nämnda områden.
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Tidsmässigt ligger fokus främst på tiden mellan 1800 och idag, med tyngdpunkt på dagens
datum. Detta delvis på grund av det främst ät sekulärt broderi som är intressant för denna
uppsats, vilket motiverar en avgränsning som inte ligger allt för långt tillbaka i tiden. Förvisso
har broderiet alltid varit, och är fortfarande, en stark tradition inom den ecklesiastiska
utsmyckningen, men detta är något som inte ligger i fokus i denna uppsats.
Vidare är tidsmarkören 1800 av vikt för diskussionen om konstbegreppet och dess relation till
det broderade verket. Den verkliga splittringen mellan konst och hantverk som startade i och
med denna tids idévärld är av största intresse och vikt för att kunna diskutera vart broderiet
idag befinner sig.
I mina historiska överblickar över broderiets stilutveckling och relation till skapandet av det
feminina söker jag forma en överblick, en sammanfattning av det som kan tänkas vara
nödvändigt att ha med sig då läsaren beaktar det samtida materialet. Jag gör inga anspråk på
heltäckande historiska beskrivningar, för detta refererar jag med glädje till mitt källmaterial
där det finns digra mängder intressant historieskrivning att ta del av.

För att komplettera övrigt material har jag även genomfört 6 stycken intervjuer med utövande
brodörer och brodöser. Jag har försökt att skapa samma geografiska spridning i detta material
som i det övriga, men eftersom det här snarare är fråga om personer än skrivet material har
detta visat sig vara något problematiskt. Utövare från Norden och Nordamerika finns
representerade, och jag har även varit i kontakt med brittiska utövare men som tyvärr inte
uppehållit kontakten. En av dessa, Kate Westerholt, saknade hemsida och jag har endast
lyckats komma i kontakt med hennes gallerist James Freeman på Sesame Gallery i London.
Denne skall ha vidarebefordrat mina kontaktuppgifter till Kate Westerholt, men detta tycks ha
runnit ut i sanden.
Självfallet finns det ett mycket stort antal utövare av broderi på alla dessa platser. Mitt urval
har baserats på en tanke på att det skall finnas en viss spridning på motiv och tankar kring
skapandet, men ändå att materialet skall uppvisa viss relation till en del av de starkare
strömningarna som finns i det samtida broderiet.
Tyvärr tillåter varken tid eller plats att jag tar upp alla de utövare jag stött på under min period
av efterforskningar, men jag har strävat efter att lyfta fram ett flertal som kan uppfattas som
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representativa och som kan skapa en bild av den stora variation av bildspråk och idéer som
finns inom det samtida broderiet.
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Kapitel 2 – En kulturhistorisk överblick:
broderiets utveckling och betydelse i
västvärlden
I detta kapitel kommer i första avsnittet broderiets stilhistoriska utveckling och position i
samhällsstrukturen att presenteras. Del ett är indelad utefter tidsperioderna medeltid till 1600tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal. På detta följer sedan en presentation av olika segment av
det samtida broderiet, både representerat av enskilda utövare och grupperingar bestående av
flera individer. För att skapa en ytterligare inblick i det samtida broderiet avslutas kapitlet
med en närmare studie av det kontemporära korsstygnsbroderiet och dess representanter.

2.1 Broderiet i historien – en överblick från äldre till modern tid
2.1.1 Från medeltid till 1600- tal
Broderiet som hantverks- och skapandetradition i Västeuropa går långt tillbaka i tiden. Ett
exempel på ett av de äldsta bevarade broderierna är Bayeuxtapeten, troligen tillverkad av en
grupp munkar i Storbritannien under 1000-talet e.kr. Bayeuxtapeten består av motiv från
slaget vid Hastings som broderats på ett ca 70 meter långt linnetyg. Broderiet avbildar bland
annat mytiska varelser, vikingar, normander med mera.

27

Text och bild är broderade i ullgarn

med framförallt stjälkstygn och läggstygn och motiven går främst i rostfärgat, olivgrönt, dovt
guldfärgat och blå.28
Mycket av det medeltida broderiet gjordes i organiserade samfund, som närmast kan liknas
vid verkstäder. Ett av praktexemplet på organiserat broderi torde historiskt sett vara brittiska
Opus Anglicanum29 verkstäderna. Deras verksamhet var som störst, och nådde sin
konstnärliga höjdpunkt, under 1300-talet, då flertalet verkstäder i London utförde broderier åt
bland andra Birgittinerordern. 30 Motivmässigt kännetecknas Opus Anglicanums broderier
främst av religiösa narrativ, vilka inneslöts av både geometriska och mera flödande former. Ur
teknisk synpunkt är de mycket skickligt utförda och tekniskt avancerade. Både underlag och
27
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trådar valdes med omsorg, och männen i verkstäderna arbetade nästan uteslutande med
färgade silkestrådar. Motiven utfördes främst i klyvsöm, vilket möjliggjorde stor
detaljrikedom.31
Det som finns bevarat av Opus Anglicanums broderier är bland annat en korkåpa som idag
finns på Victoria and Albert Museum i London. Denna tillverkades mellan år 1300 och 1320
för Syons Birgittinerkloster, och är en semicirkulär, ceremoniell prästkåpa broderad i metalloch silkestråder som bland annat avbildar Kristi liv.32
När man talar om tiden kring medeltiden så är generellt sett är de mest välbevarade
broderierna just de ecklesiastiska, medan de sekulära i större utsträckning försvunnit 33. Detta
beror sannolikt på att de textilier som dekorerades och broderades på i hemmen i användes
regelbundet och därför utsattes för ett större slitage. Sedan bör det också påpekas att broderier
under denna tid var något mycket exklusivt. Att privatpersoner broderade var inte något som
blev vanligt förrän långt senare, vilket sannolikt också är en bidragande faktor till varför
antalet bevarade sekulära broderier från denna tid är lågt. Det som inom broderigenren
gjordes för privat bruk var oftast dekoration på klädesplagg, släktvapen och sänghimlar. 34
Sängen var i Västeuropas högreståndskretsar länge en stark statussymbol. Praktfullt
dekorerade sängkläder och sänghimlar betydde ekonomiskt välstånd och var mycket vanliga
mellan medeltiden och 1700-talet.35 I detta fall är broderiets historiska statusfaktor tydligt;
broderade sänghimlar och klädnader var inget lägre samhällsklasser hade möjlighet att
tillägna sig.36
Opus Anglicanums storhetstid varade ungefär första halvan av 1300-talet. Digerdöden 1348,
Hundraåriga kriget mot Frankrike samt inre oroligheter i Storbritannien kan betraktas som
slutpunkter. Vid sidan av detta gjorde vävkonsten stora framsteg, och tyger i sig började
betraktas som en ny form av lyx, vilket minskade efterfrågan på broderade textilier. 37
Även i Sverige är det främst ecklesiastiska broderier som bevarats, men i proportion till
befolkningsmängden är det ändå förvånansvärt många broderier som överlevt. Detta kan
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delvis bero på att många av kyrkans broderier sparats och vårdats då mindre församlingar vid
renovering och nyproduktioner fick ta över de större kyrkornas dekorationer.
De flesta medeltida svenska broderierna uppfördes i kloster, bland annat hos birgittinerordern
i Vadstena vars verk kom att bli kända även utanför Sveriges gränser. Vad det gäller sekulärt
broderi var Albertus Pictors verkstad i Stockholm den största, vilka också levererade broderiet
till kyrkan.
Det kyrkliga broderiet utfördes i Sverige under medeltiden främst som fria silkesbroderier.
Det förekom också, både kyrkligt och sekulärt, att det obundna broderiet kombinerades med
appliqué i ull och räknade sömsätt såsom korsstygnsbroderi. För att variera motiven
inkluderade man, likt på många andra platser, även pärlor, guld- och silvertrådar och
mångfärgat garn.38.
Då medeltiden beredde väg för nya tider så förändrades den Europeiska kulturen och så också
broderiet. I Storbritannien förhindrade reformationen en fullständig utveckling av det
ecklesiastiska broderiet39, men samtidigt växte det sekulära broderiet sig allt starkare.40
Under 1500-talet började också så kallade mönsterböcker dyka upp både i Sverige och i
övriga Europa.41 Detta möjliggjorde broderiets spridning i hög grad, och allt flera kunde få
tillgång till de senaste motiven som var på modet att använda för att dekorera sängar, kuddar
och dukar .
I 1500-talets Storbritannien fick The Broderers company42, en sammanslutning som tros ha
existerat sedan sedan 1200-talet, en starkare ställning 43. The Broderers company fanns till för
de professionella utövarna för att skydda verksamheten, granska professionellt utförda arbeten
och förstöra de som ansågs opassande. Medlemmarna hade egna verkstäder, men kunde också
fungera som lärare till amatörer, vilket innebar att de reste runt, tillverkade och distribuerade
mönster till amatörutövarna. 44
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Grenander Nyberg, Getrud “Sweden” i Needlework: an illustrated history, red. Bridgeman, Harriet, Drury,
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Ute på landsbygden var motiven naturligt av en lite annan art än de som producerades i
Londons urbana miljö, där närheten till broderiverkstädernas produktion spelade stor roll.
Både på landsbygden och i staden var det dock under Turdortidens och Elisabetanska eran
vissa motiv som var mer populära än andra. Dessa var blomstermotiv, lantliga scener samt
illustrationer av Gamla testamentet och Ovidius metamorfoser. Det troligen mest berömda
brittiska broderiet från denna tid är The Oxburgh Hanging,45 som idag även den finns på
Victoria and Albert Museum. 46 Dessa broderi utfördes av Mary Queen of Scots, Elizabeth of
Hardwick och deras hushåll.
Under 1500-talet och 1600-talet ökade intresset för det sekulära broderiet även i Sverige. De
delar av befolkningen som tillhörde högreståndsmiljön såg Europas renässansprinsar som
stilförebilder, och därför ökade intresset för kläder som statussymbol i form av ceremoniella
plagg. Sådana varor beställdes från kontinenten, men man anställde även egna brodörer och
brodöser.
Många av broderiet stilinfluenser kom från Tyskland och därför också indirekt från Frankrike.
Man blandade olika tekniker i samma broderi och strukturen förblev ganska platt fram till
1600-talet, då det blev allt vanligare med mera volym, vilket uppnåddes genom exempelvis
vadderad plattsöm. Generellt sett blev även motiven svulstigare framemot 1600-talet och
barockperioden, i motsats till 1500-talets fäbless för det mer geometriska. 47
Så tidigt som på 1500- talet var så kallade märkdukar vanligt förekommande i Europa. En
märkduk är essentiellt en bit tyg, avlångt eller fyrkantigt, varpå olika motiv och stygn samlats,
ofta uppträdande i form av alfabet, siffror och bårder. Dessa omsorgsfullt broderade
märkdukar samlades och sparades, främst av kvinnor i alla samhällsklasser, i syfte att fungera
som förlagor och undervisningsmaterial för framtida arbeten. 48 Märkduken kallas i
engelskspråkig litteratur för sampler, vilket kommer från franskans essamplaire och latinets
exemplarium. Dessa ord betyder exempel, och det var precis denna roll märkdukarna till en
början hade. De användes som en form av anteckningsblock där nya motiv och stygn kunde
nedtecknas för att sedan användas som referenser. Fram till 1600-talet brukades och samlades
dessa främst av vuxna, men under 1600-talet och framåt började de även användas i
utbildningssyfte för barn, då nära nog uteslutande för flickor.
45
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Varefter tiden led började dessa broderier även betraktas som något mer än bara
utbildningsmaterial, och under 1700-talet förvarade man dem inte längre undangömda, utan
de hängdes upp på hemmens väggar.49
Märkdukarnas spridning och betydelse kan noteras bland annat genom att de frekvent
refereras till i brittisk litteratur under den elisabetanska eran, där den tidigaste kända är från
1502.50 Lanto Synge nämner i sin bok The art of embroidery bland annat ett stycke från
William Shakespeare: ”Fair Philomel, she but lost her tounge,/And in a tedious sample sewed
her tounge”.51
Dessa ord är värda att notera av flera anledningar. Delvis pekar det mot att märkdukarna var
tillräckligt vanliga för att refereras till i litteraturen, men också på hur kvinnor som arbetade
med dem kunde uppfattas av omvärlden. Det senare är dock ett tema som kommer att tas upp
i kapitel 4, och kommer därför så länge lämnas därhän.
Trots att märkdukarna kan spåras tillbaka till början på 1500-talet är det ett fåtal, åtminstone i
Storbritannien, som överlevt innan mitten på 1600-talet. Märkdukarna från denna tid sparades
som arvegods och har ofta behandlats med stor försiktighet då de antingen ramats in och
glasats, eller förvarats ihoprullade i lådor.52
Märkduken hade, som tidigare nämnts, ett flertal funktioner. Utöver detta fungerade de också
som substitut för de länge ganska länge ovanliga mönsterböckerna. Dessa böcker fanns i
omlopp från och med 1500-talet, men var naturligt under lång tid allt för dyra för att fattigare
hushåll skulle kunna köpa in dem. 53 Mönsterböckerna fanns under 1600- och 1700-talen oftast
i mycket välbärgade familjers ägo, och även då bara ett fåtal. Bland de populära böckerna i
Storbritannien var bland andra Richard Shorleykers A Schole House for the Needle från
1624.54 Det är något anmärkningsvärt att näst intill alla mönsterböcker författades och
sammanställdes av män.
Märkduken blev så småningom betraktad som ett nära nog heltäckande läromedel. Vid slutet
av 1600-talet lärde sig många flickor inte bara broderi från dessa, utan även räkning, alfabetet,
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läsning och bibelverser, alla vanliga inslag i det sena 1600-talets märkdukar. Det var heller
vid det laget inte särskilt ovanligt att dessa arbeten signerades. Detta kunde bland annat vara i
form av att brodösens ålder och namn vävdes in i en liten vers som sedan omsorgsfullt
broderades.
Blommorna kom under 1600- och 1700-talet att bli ett mycket vanligt inslag i många av de
visuella konstarterna. Man fascinerades av de blommor, örter och växter som i och med ökad
handel hade förts in i Europa. Dessa växter utövade inte bara en lockelse rent estetiskt, utan
man fascinerades även av symboliken hos trädgårdsväxter och medicinalväxter. 55
1600-talets broderier blev allt mer färggranna, och det blev också lättare att komma åt olika
material att använda i sina arbeten. Barockens stildrag fick stor återklang i främst det fria
broderiet, och kom på flera platser att vara en uttrycksform som dröjde sig kvar under lång
tid. Detta dels på grund av att man på många platser var mycket traditionsbunden, och delvis
eftersom barockens mera regelbundna former passade broderiet bättre än rokokons
asymmetriska drag. Inom den svenska traditionen syns barockens svällande blomsterformer i
det skånska yllebroderiet, där man gärna dekorerade kuddar, dynor och liknande med fria
mönster av bland annat blommor.56
I Storbritannien karaktäriserades barockens broderitradition främst av så kallat Crewel work,
en form av yllebroderi där tjocka, tunga ullgardiner dekorerades med färgrika, svulstiga,
vegetativa motiv. Crewel work gjordes genom en form av appliqué, där formklippta bitar av
tyg broderades fast på bottentygen – en teknik som även användes redan på Bayeuxtapeten.57
Till dessa arbeten hämtade man även inspiration från orientens mönstervärld. 58
Många av 1600-talets klädesplagg var rikt dekorerade med broderi, men knappast alla.
Broderade textilier var en statussymbol, och de minutiöst utsmyckade klädesplaggen stod
endast att finna i de översta skikten av samhället. Sida vid sida med de sekulära klädesplaggen
tillverkades exempelvis också prästkåpor, vilka överlevde tidens tand i avsevärt större
utsträckning. De sekulära plaggen användes och slets slutligen ut, och bara ett fåtal finns
bevarade idag. Bland dessa är bland andra svenske kungen Gustav Adolfs bröllopsdräkt från
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1654, plagg för drottning Kristinas kröning samt James II’s bröllopsdräkt från 1673, vilken
idag finns att beskåda på Victoria and Albert Museum. 59
2.1.2 1700-talet
Likt andra konstarter lättades formerna i broderiet i många fall upp då 1600-talet övergick i
1700-tal. Storbritanniens crewel work fick en lättare och mera ordnad mönstervärld 60 och i
Sverige blev broderierna under senare delen av 1700-talet blev mönstren mindre och de
traditionella blomstermotiven kombinerades i sann rokokoanda med festonger och slingrande
band61.
Rokokons lättsamma motiv påverkade uttrycket i det västerländska måleriet, men också
broderiets formspråk genomgick en viss förändring. Kontakten med orientens mönstervärld
hade utvecklats till extravaganta inslag av kineserier i broderierna, ofta dragna till extremer av
fantasifulla kombinationer för att dekorera exempelvis inredning. I Storbritannien finns bland
annat eldskärmar och väggbonader med motiv av denna typ. 62
Även i Sverige lät man sig inspireras av denna typ av idéer och motiv. Blommor och
vindlande slingor föredrogs som dekorativa element, och mycket av inspirationen hämtades
från Storbritannien och Holland, och därmed indirekt från orienten. De broderier som i mitten
på 1700-talet gjordes för de övre samhällsklassernas hem och garderober var ofta mycket
naturalistiska i sina avbildningar. 63
Även i Norge ägnade man sig åt att dekorera heminredning och klädesplagg med de för tiden
moderna blomstermotiven, och de verk som producerades fungerade också i många fall som
inspiration till utsmyckningen av folkdräkter.64
Färgrika broderier och dyrbara textilier var under mycket lång tid en stark statussymbol, och
det var långt ifrån alla samhällsklasser som ägnade sig åt ovan nämnda färgrika motiv. Det
broderades vid det här laget flitigt i de flesta samhällsklasserna, men i familjer där ekonomin
inte var den bästa snålades det med den färgade tråden, och snillerika stygnkombinationer
hade uppfunnits för att inte slösa bort färgad tråd på undersidan av broderiet. Sparsamheten
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kan även anses ha påverkat motivvärlden, då man inte på samma sätt som i de högre ståndens
broderier strävade efter naturtrogenhet. 65
De tidigare nämna märkdukarna hade på 1700-talet nästan uteslutande blivit föremål för
flickornas utbildning. Märkdukarna var nu något mindre tekniskt avancerade men mera
dekorativa. Motiven på märkdukarna var ungefär desamma som tidigare; alfabet, siffror,
bårder och diverse figurer. Ibland broderades dessa på samma duk, men ibland, exempelvis i
Nordamerika, fick flickorna ofta göra två olika typer av märkdukar. De fick, som övning för
att märka hushållets linne, brodera alfabet och siffror, men fick också producera ett mera
dekorativt broderi som skulle betraktas som ett bevis på skicklighet 66. Vid det här laget var
märkdukarnas uppfostrande funktion mycket tydlig, och inte sällan dyker diverse moraliska
riktlinjer och liknande upp – minutiöst broderade sida vid sida med siffror och bokstäver. 67
Traditionen av märkdukar hade naturligt förflyttats från Europa till Nordamerika, och till en
början liknade de varandra i förhållandevis stor utsträckning. Under 1700-talet blev de
nordamerikanska märkdukarna dock allt mera dekorativa, och frångick den europeiska
traditionen av fostran genom broderi. Istället blev de mer och mer av regelrätta bilder, något
mindre stiliserade och mera välfyllda vegetativa motiv. 68 Broderiet var dock en del av
utbildningen på flera nordamerikanska internat, och det var på dessa platser som de
nordamerikanska brodöserna först kom i kontakt med material så som silke. 69
Under 1700-talet var det inte helt ovanligt att kopior av målningar gjordes i mediet broderi.
Det gjordes så kallade needle paintings; broderier där stygnen gjordes på ett sådant sätt att de
skulle efterlikna oljemålningens penseldrag. Det gjordes även så kallade print works, vilket
var broderier i tunn, svart silkestråd mot vit bakgrund (taft eller satin) som efterliknade
gravyrens fina linjer. Det blev så småningom på modet att dekorera salongens väggar med
needlepaintings och print works, och båda teknikerna användes för att reproducera verk av
bland andra Nicolas Poussin, Raphael, Claude Lorrain och Angelica Kauffman. 70
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Trots att det i många fall var kvinnor som sysslade med broderi, och många av dem som hade
det som profession var ogifta döttrar eller änkor från adliga familjer, så var den professionella
manlige brodören fortfarande ett inslag i 1700-talets samhälle. I Sverige fylldes denna roll
bland annat av hovbrodören Christoffer Sergel (1639-1773), som drev verkstad tillsammans
med sin familj och levererade broderier till hovet för tillfällen så som begravningar och
kröningar, och även arbeten till regementen och kyrkor. 71
2.1.3 1800-talet
Under 1800-talet minskade antalet som sysslade med broderi professionellt. Mycket av det
broderi som dock producerades för privatpersoner var på 1800-talet orienterat kring
imperialism och maktdemonstration, däribland de broderade väggbonader (hangings) som
Napoleon lät uppföra för bland annat Versailles var dekorerade med diverse lämpliga
symboler så som grekiska och romerska motiv. Senare, omkring 1815, lät Ludvig XVIII
dekorera Tulieriespalatset med tunga textiler, prydda med fleur-de-lis, kronor, band och andra
symbolstarka bilder.72
Medelsklassens stora expansion i många av västvärldens samhällen genomgick under 1800talet gav återklang i broderiproduktionen. De som stigit i social grad var ivriga att plocka upp
vanor som ansågs vara typiska för de välbemedlade, och däribland då broderiet. Detta ledde
till en något explosionsartad ökning av mängden utförda arbeten, dock främst på
amatörnivå.73
Märkdukar fortsatte under 1800-talet att spela en viss roll i barnets utbildning, då nästan
uteslutande flickornas. Man fortsatte att arbeta med bårder, alfabet och siffror, samt diverse
texter som kunde inkorporeras på märkesduken. 1827 broderade exempelvis 11-åriga
Elizabeth Irlan Barlow en märkduk på vilken hon även nedtecknade följande ord om Kung
George III’s hustru Charlotte, som dött tio år tidigare: 74
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Charlotte of England is no more/ The debt is paid and the pang is
oer/ Her people mourn the loss their own/ The lovliest virtues of
the Throne/ Elizabeth Irlam Barlow her work Aged 11 years
August 11th 1827.75

Så kallat Berlin woolwork fick från och med 1830 mycket stor spridning runt om i Europa,
och enligt Lanto Synge i Art of Embroidery kom det att i stort sett fördriva märkdukarna från
det viktorianska England och bli epokens mest framträdande textilorienterade utövning.
Under denna tid uppkom också nya möjligheter till färgning, direkt kopplat till upptäckten av
Preussisk blå, vilket även kom att starkt påverka målarkonsten.
Under den viktorianska eran fanns en förkärlek för motiv i en form av trubadurstil, där man
gärna avbildade medeltida och romantiska teman, vilket också var utgångspunkten för Berlin
woolwork. Tekniken var relativt enkel, man utförde räknade sömsätt så som korsstygn efter
mönster med ganska tjocka garner. Alltifrån eldskärmar till små handväskor broderades, och
det var stor spridning på mönster till en allt större, broderitörstande publik. Tidiga arbeten i
Berlin woolwork var ofta relativt mjuka i färgerna, men i och med de möjligheterna till
infärgning av garner så blev arbetena alltmer färgstarka. 76
Det var under 1800-talet mycket stor spridning på mönster för olika typer av broderier, dock
främst sådant i stil med Berlin woolwork. Den ökade mängden amatörbrodöser skapade en
växande efterfrågan och mönster distribuerades bland annat genom damtidningar så som The
Englishwoman’s domestic magazine, The young Ladies’ Journal med flera. Motiven på dessa
varierade, men det hände fortfarande att man hämtade inspiration och motiv från
målerikonsten. 77
I Nordamerika blev kviltningen mycket populär, och utövandet var mycket utspritt mellan
samhällsklasserna på grund av att material kunde hämtas från så många olika ställen.
Motivmässigt ägnade man sig både åt det mera figurativa och åt rena optiska illusioner, och
det hände under första halvan av 1800-talet att kvinnor samlades för att kvilta tillsammans i så
kallade quilting bees. 78 Även silkesbroderiet fick stort genomslag i Nordamerika under 1800talet, och på flickskolor som The Morovinians gjordes silkesbroderier med patriotiska och
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religiösa motiv. Även här blev dock Berlin woolwork med sina sentimentala och dekorativa
motiv mycket populära.79
Både i Norden och i Nordamerika utövades vitbroderi, en typ av broderi där vita trådar
används för att brodera på vit bakgrund. Detta var inte på 1800-talet en ny teknik, men
förekom ofta då olika typer av ceremoniella plagg skulle dekoreras. Då exempelvis
bröllopskläder, men det användes även för märkning av näsdukar, örngott och annat.80
Som motreaktion mot det populära Berlin woolwork uppstod i Storbritannien under senare
halvan av 1800-talet det som Lanto Synge i Art of Embroidery kallar för Art Embroidery eller
Art needlework. Detta skall ha varit en sysselsättning som var populär under den relativt korta
perioden av cirka 20 år, och främst förekommande inom överklassen.
The somewhat self-confident term ’Art Needlework’ was
applied to a new artistic approach to design and material,
but it was significant that the embroiderers looked to artists for
their designs rather than mere pattern drawers.81

Utövarna vände sig bort från de klara, infärgade garnerna som dittills varit mycket populära
och sökte sig mot mera naturtrogna färgskiftningar och ett uttryck närmare måleriets. Motiven
kretsade främst kring växter, och ofta var uppbyggda av större plantformer omgivna av
mindre. I tiden låg också en viss historisk vurm, och olika konstformer plockade influenser
från bland annat den medeltida bildvärlden, vilket man senare blandade med de vegetativa
formerna. Konstnärer och andra lät sig även inspireras av orientens former. 82
Trenden av Art Embroidery sammanföll i tid med den så kallade Arts and Crafts movement
som kom att ha mycket stor inverkan på de flesta områden inom de Europeiska konsterna,
vilket vi snart återkommer till.
På flera platser i Europa grundades under samtiden skolor och samfund orienterade runt
broderiet. I Storbritannien startades 1872 Royal School of Needlework, som från början hette
School of Art Needlework. Syftet var dubbelt, dels bevarande och dels förnyande:
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[…] its aims were ’for the twofold purpose of supplying suitable
employment

for

Gentlewomen

and

restoring

Ornamental

Needlework to the high place it once held among the decoratvie
arts.83

På skolan tillverkades alltifrån bonader till gardiner, skärmar, sänghimlar med mera efter
mönster av konstnärer så som William Morris, Edward Burne – Jones och Walter Crane. Vid
sidan av denna skola grundades även andra samfund så som The Decorative Needlework
Society, The Ladies’ work society med flera. 84
Detta var dock inte på något sätt begränsat till Storbritannien. I Sverige grundades
Handarbetets Vänner 1874 och Svensk Hemslöjd 1899, vilka båda hade till uppgift att samla
in mönsterarvet som fanns runt om i landet – dels för att bevara och dels för att det skulle
fungera som inspiration för samtida utövare. 85
Handarbetets vänner, eller HV, grundades efter initiativ av Sophie Adlersparre, och kom snart
att producera mönster av flera namnkunniga konstnärer. Konstnärer så som Anna Boberg,
Carl Larsson och Anders Zorn stod för förlagor till flera av HV’s vävar. 86
I HV’s verksamhet liksom hos Hemslöjden är anknytningarna till tankegångarna i
Storbritannien tydliga. Den första Hemslöjdsföreningen grundades av Lilli Zickerman, vars
vision var att: ”[…] hemslöjden skulle bli en viktig näringsverksamhet. Slöjdens kunskap
skulle bevaras och slöjden skulle anpassas till tiden.” 87
Även i Nordamerika dök olika typer av samfund för broderi upp, där man hämtade inspiration
från verksamheten vid Royal school of embroidery. Man skickade lärare från London till
platser så som New York och Chicago, men man från nordamerikanskt håll noga med att låta
en egen stil utvecklas snarare än att låta sig köras över av de brittiska influenserna. 88
1800-talet var industrialiseringens århundrade, vilket hade sin påverkan på broderiet.
Symaskinerna hade äntrat scenen och förändrat hanbroderiets ställning, även om handen
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fortfarande sågs som ett komplement till maskinen. 89 Maskinernas undanträngning av det
traditionella hantverket flera efterverkningar, däribland uppkomsten av viljan att bevara det
traditionella. William Morris tillhörde en av det handgjordas främsta förkämpar, och var
också en av de främsta figurerna inom Arts and Crafts rörelsen som uppvisade just en vurm
för det handgjorda. Morris kombinerade i sina välkända mönster historiska element med
islamiska inslag och en stor mängd organiska och vegetativa motiv. Han och hans likasinnade
uppvisade stor entusiasm inför att lära sig gamla tekniker. Exempelvis plockade man isär
äldre broderier stygn för stygn för att lära sig glömda tekniker, och hittade även på egna
tekniker för infärgning av garner. Morris ägnade sig själv åt broderi, och såg det som något
som knappast var värt att göra om det inte var ”[…] very copious or very delicate – or
both”90.
William Morris firma Morris, Marshall, Faulkner and Co. grundades 1861, och deras
verksamhet kom att influera stor del av Europas dekorativa konster. 91 I Stockholm öppnades
år 1893 butiken Sub Rosa, som under några korta år bland annat sålde tyger från Morris,
Marshall, Faulkner and Co innan den 1895 tvingades stänga. 92
1888 grundades The Arts and Crafts Society, som var ett samfund som bland annat anordnade
utställningar för samtida dekorativ konst och som hade stort stöd av samtidens konstnärer.
Här var broderi en stor del av den verksamhet man riktade in sig på. 93
Under slutet på århundradet rörde sig formspråket inom Europas konstarter mot en annan typ
av uttryck. Man framhöll enkelhet och originalitet som föredömliga egenskaper hos även
broderade verk, och på flera ställen frångick man dyrbara material så som silke och siden till
förmån för enklare material. Art Nouveau formerna förenklades med tiden, och även inom
broderier kunde modernismens förestående intåg anas.94
2.1.4 1900-talet

1900-talets broderi kan associeras med en mängd olika uttryck och innebörder, och
sekelskiftet 1800/1900 var en brytningstid då gammalt och nytt levde sida vid sida.
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Förändring låg i luften samtidigt som man på många platser ägnade tid och kraft åt att samla
in det fosterländska mönsterarvet.95
Enligt Nationalencyklopedin är det först i början på 1900-talet som utpräglat nationella stilar
började komma fram, att det är först då man kan tala om en svensk broderistil. Frågan är om
detta stämmer fullt ut, men en sanning ligger i att väldigt många motiv tidigare hämtats
utifrån snarare än inifrån, och i och med det ökade intresset för det egna kulturarvet så kan en
utveckling mot en egen stil spåras.
Broderiet hade sin plats i modernismen, däribland hos konstnärsparet Hans Arp och Sophie
Taeuber Arp, vars geometriska utformade korsstygnsbroderier bär stark återklang av
högmodernismen abstraktion. Dock tycks verken i sin samtid inte ha rört sig långt utanför
konstnärernas hem och närmsta kretsar.96
Ett annat exempel på 1900-tals broderi står att finna i det brittiska Overlord broderiet, vilket
avbildar Kung George VI, Eisenhower, Montgomery, Alanbrook och Churchill. Detta
beställdes av Lord Dulverton och utfördes vid Royal School of embroidery, och stilmässigt
kan det återknytas till samtidens illustrationskonst och tidningsfotografi. 97
Det tidiga 1900-talets utställningar hjälpte till att lyfta fram broderiet, dock då främst i form
av offentlig utsmyckning.98 Under första halva av 1900-talet låg mycket ljus på det
modernistiska måleriet, och i många fall stagnerade aktiviteten inom broderiet något. I
Sverige gjorde hemslöjdsrörelsens starka ställning att broderiets uttryck isolerades i
traditionalismen, och det var egentligen inte förrän under 1950-talet man lyckades ta sig ur
detta. HV hade dittills främst ägnat sig åt att producera brukstextilier, men då Edna Martin
tillträdde som ordförande lade man sig på ett nytt sätt vinn om att samarbeta med både bildoch textilkonstnärer. Förhoppningen var att detta skulle resultera i en bredare satsning på det
dekorativa och det konstnärliga inom produktionen. På broderisidan fanns bland andra Sten
Kauppi, som var en konstnär som designade ett flertal broderier för både sekulära och
ecklesiastiska sammanhang. 99
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1960-talet innebar i Sverige, och runt om i Europa, en förändring i synen på textilkonst på det
stora hela. En ny generation konstnärer hade fostrats på konstskolorna, däribland på
Konstfack, och dessa propagerade för textilkonstens frigörelse och egenvärde. Broderiet fick
nu dels en roll i den offentliga utsmyckningen, men blev också en del av den allt starkare
kvinnorörelsen. 100
I samband med att kvinnorörelsen blev allt mera framträdande ökad så åter intresset för
broderi, och för näst intill alla typer av hantverk. Mängder av broderimönster, virkmönster,
stickmönster med mera publicerades i böcker och i tidsskrifter. Trots den stora mängden
instruktioner och tips som distribuerades så låg fokus på det fria skapandet hos amatören, och
intresset för handarbete innan industrialiseringen uppstod också.
Broderiet och kvinnorörelsen var dock inte en helt oproblematisk kombination, och då
tidningen Vi mänskor publicerade kvinnomärket som korsstygnsbroderi blev reaktionen
våldsam. Många såg nu broderiet som förspilld kvinnokraft i ljuset av de oändliga timmar
historiens kvinnor ägnat åt hantverket, och man såg publikationen som ett svek mot kvinnans
kamp för jämställdhet. Dock fanns även en linje som förespråkade att detta inte alls var sant,
utan att broderiet var en naturlig del av det kvinnliga kulturarvet och att det var ett kreativt
och frigörande arbete, snarare än ett hämmande och förnedrande. 101
Under senare delen av 1900-talet har diskussionen kring broderiets relation till konsten tagit
mycket stor plats. Textilkonstnärens plats har stötts och blötts, och debatten var stor under
1990-talet. 1998 går textilen under konstblocket på konstfack, och kunde därmed ses som
förhållandevis jämställd med exempelvis målerikonsten. Då textilblocket försvann skapades
ett nytt textilkonstbegrepp i Fibre Art Sweden, ett nätverk som skulle fungera som ett forum
för den moderna textilkonsten.102

2.2 Nya tider – broderiet under 2000-talet
Detta delkapitel kommer att behandla det broderi som idag är en del av det västerländska
samhället. På liknande sätt som kapitel 2.1 var en kulturhistorisk överblick över broderiets
genom historien, så kommer detta kapitel att kartlägga exempelvis broderiets betydelse,
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popularitet och stildrag för att ge en bild av broderiet som en del av det samtida kulturella
fältet.
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Jag gör inga anspråk på att täcka in varje utövare och varje grupp som finns idag,

utan strävar snarare efter att skapa en bild över vad som finns och hur broderiet används idag.
2.2.1 En orientering i 2000-talets broderivärld

Alla de informanter som blivit intervjuade i syfte att förstå broderiet som samtida yttring är
eniga om att det broderiet i västvärlden står inför något nytt. Vilka det är som sysslar med
broderi är inte längre självklart, och framförallt är det inte självklart hur broderierna ser ut och
används. Bonader och tavlor förvandlas till något helt nytt i händerna på samtidens brodörer
och brodöser; nya kanaler och plattformer tillåter broderiet att synas på ett helt annat sätt. Det
skrivs böcker, bloggas och ställs ut mer än på länge; och för att försöka förstå varför detta
sker just nu är det nödvändigt att fråga sig vilka som är inblandade.
I detta kapitel kommer jag därför att ta upp sammanslutningar/projekt 104 samt enskilda
utövare av särskilt intresse för broderiet som samtidsyttring. Detta i syfte att försöka skapa en
bild över vad som håller på att ske med broderiet, om det förändras i typ och betydelse och i
så fall varför. Självklart har finns det ett flertal aspekter av denna problematik, och det är
tänkt att varje del i uppsatsen skall fungera som byggstenar. Här uppmärksammas aspekten av
vad och vilka det är som ger samtidens broderi ett ansikte. Nedanstående grupper och utövare
presenteras utan inbördes ordning.
2.2.1.1 Projekt, sammanslutningar och grupperingar

Svensk Hemslöjd
Sammanslutningarna som finns mellan de som har broderiet som sitt medium tar idag flera
former. Kvar finns fortfarande exempelvis det traditionsrika Svensk Hemslöjd, vars mål från
början var att bevara traditionsenlig hemslöjd 105, men med tiden har man utvecklat en något
annorlunda framtoning. Svensk Hemslöjd driver idag ett tvåårigt projekt som heter Samtida
Hemslöjd, vilket syftar till att skapa en uppsättning gemensamma värderingar och idéer om
vad hemslöjd egentligen är. Denna interna samstämmighet är första skedet av projektet, och
påföljande nämns vara kommunicera de gemensamma värdena till en bredare allmänhet och
på sikt nå målet att fler skall ägna sig åt hemslöjd.
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Från Hemslöjdens sida argumenterar man för nödvändigheten i att sprida utövandet av
hemslöjd, och detta av flera handledningar. Bland annat ser man det som en viktig del i det
nutida informationssamhället att fler inser att även sådant som man kallar hemslöjd kan vara
en spännande och nyttig förströelse. Man framhäver också slöjdens möjlighet som medel för
ett ställningstagande, bland annat ställningstagandet att vilja ”leva hållbart, i flera olika
bemärkelser”106. Aspekten av bevarande finns egentligen kvar i många av Hemslöjdens
tankegångar, men är snarare formulerad som en vilja att bevara något inför framtiden än som
en nationalistiskt betonad bevarandeaktion. På flera ställen på hemsidan kan man se den lilla
loggan Våra händer formar framtiden, som är utformad som en liten pin varpå Hemslöjden
står skrivet i vad som liknar korsstygn107. Hemslöjden driver även projektet 365 saker du kan
slöjda, vilket är en blogg där 365 slöjdprojekt publiceras av hemslöjdskonsulenter i olika
regioner.108
Fibre Art Sweden
Vad det gäller sammanslutningar mellan svenska utövare är Fiber Art Sweden (FAS) värt att
uppmärksamma. FAS bildades 1998 och är ett nätverk för verksamma konstnärer med textilen
som medium. Sammanslutningen skall fungera som ett forum för den textila samtidskonsten,
skapa debatt kring textilkonsten som koncept samt ett sätt att vidga betydelsen av begreppet
textilkonst. Namnet Fibre Art valdes bland annat för att vidga beteckningen textilt arbete, och
för att kunna arbeta med och överskrida gränserna inom verksamheter så som broderi. Fibre
art är även en internationellt erkänt term för konst med textil som medium.
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Embroiderers Guild
Mera specifikt knutet till broderi är det brittiska Embroiderers Guild, grundat 1906 av
studenter från Royal School of Needlework. Deras mål var och är att uppmuntra utövandet av
broderi och att utbilda allmänheten om broderiet och broderiets historia, samt att understödja
forskning inom ämnet. Vidare siktar man mot att samla, bevara, dokumentera och visa
broderier som historiska dokument. Embroiderers Guild har nu över 25.000 medlemmar, 236
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undergrupper samt även 85 grupper för unga, vilka arbetar med att föra ut broderiet till
medlemmar i åldern 5-18 år.110
New Embroidery Group
New Embroidery Group är även det en brittisk sammanslutning. Verksamheten går ut på att
samla ihop utövare från Storbritannien, ställa ut medlemmarnas verk samt arbetar för att
sprida ett högkvalitativt broderi och uppmuntra medlemmar och andra att uttrycka sin
kreativitet med broderiet som medium. 111 Det urval av medlemmar som visas på hemsidan är
uteslutande kvinnor, och deras arbeten sträcker sig över ett mycket stort spektrum av motiv.
Några särskilda gemensamma mål för skapandet saknas; New Embroidery Group tycks ha
målet att sammanföra utövare av själva tekniken broderi snarare än en grupp där det finns en
motivistisk och estetisk korrelation.
Open Source Embroidery
Open Source Embroidery är ett projekt som startades i Storbritannien 2005, men som också
har band till Bildmuseet vid Umeå Universitet. Projektet syftar till att undersöka relationen för
vad man kallar ”programming for embroidery and computing” 112. Man ser en mängd
gemensamma nämnare mellan just broderi och open source programmering, vilka bland annat
består i de båda utövandens extrema fokus på detaljer och hur de båda är väldigt transparenta
både i arbetsprocess och resultat – det vill säga att arbetsprocessen även är synlig då det
slutgiltiga resultatet uppnåtts. Open Source Embroidery omnämns som ett konstprojekt, men
inbegriper personer med både bakgrund inom textil och inom programmering. 113
Man lägger i sin projektförklaring också fokus på den genusmässiga motsättningen som finns
mellan de två segment som förs samman, å ena sidan broderiet med sin historiska kopplingen
till kvinnlighet och å andra sidan programmering som man ser som ett i huvudsak manligt
utövande. Vidare ser man också en likhet med hur broderi ofta under historien utövats i
grupper och hur open source programmering och mjukvarar är öppen för flera deltagare att
tillsammans skapa och modifiera.
Open Source Embroidery har flera delprojekt, däribland exempelvis Embroidered Digital
Commons och The HTML Patchwork. Embroidered Digital Commons startade på Umeå
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Universitet baseras på ett lexikon som skapats för att förklara olika teknologiska koncept,
dock ur en poetiserande utgångspunkt. Bakom lexikonet står Raqs Media Collective, och
deras arbete med A Concise Lexicon of/for the Digital Commons beskrivs som “[…]an A-Z
of the interrelationship between social, digital and material space. It weaves together an
evolving language of the commons which is both poetic and informative.” 114 Projeket som är
knutet till detta går ut på att den som önskar delta broderar ett begrepp samt dess definition på
en liten tyglapp, och målet är att alla inblandade tillsammans skall skapa ett fullständigt,
broderat lexikon.
The HTML Patchwork är ett delprojekt baserat i Sheffield, Storbritannien och är en
kombination av kviltning och broderi. Slutresultatet skall bli ett hexagonalt lapptäcke som
baseras på de 216 hexadecimala färgkoderna i den digitala färgpaletten115. Varje lapp har en
färg vars motsvarighet finns i färgpaletten och på dessa broderas sedan, efter
brodören/brodösens eget tycke och smak, den färgkod som motsvarar kulören.
Sampler Culture Clash
Sampler Culture Clash är en internationell och till synes internetbaserad sammanslutning
bestående av ljudkonstnärer, brodörer/brodöser, textildesigners, dj’s, dansare, curators,
grafittikonstnärer och spoken word konstnärer. Syftet är att utforska sambanden mellan musik
och broderi, och utgångspunkten har de hittat termen sampler, vilken används inom både
broderi och musik. Sampler är inom broderiet den engelska termen för märkduk, och kan
inom musiken antingen vara en typ av instrument eller ett sätt att bygga musik.
Vidare använder de även frasen Sampling Culture för att beskriva sin verksamhet:
Sampling culture allows us to engage with, respond to, and re-use
information. We become processors and creators of culture, rather
than passive consumers.116

Till de verk som producerats hör vad som verkar vara en liten broderad näsduk på vilken
David Littler har sytt på en sladd med tillhörande hörlurar. 117
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Radical Crosstitch
Radical Crosstitch är en sammanslutning som fokuserar på att sprida ett sätt att se på broderi
snarare än att distribuera en faktisk produktion. Broderiet fungerar här som ett sätt att sprida
kommentarer på olika tillstånd i samhället, exempelvis masskonsumtion och feminism 118. I
beskrivningen av sin verksamhet framhåller man de historiska kopplingarna mellan hantverk
(craft) och aktivism. 119 Detta är något som förekommer hos flera grupperingar, varar Radical
Crosstitch är en. Andra exempel är Craftivism 120 och Craft Cartel121. Rent geografiskt sträcker
sig verksamheten över i princip hela västvärlden, men redaktören är bosatt i Melbourne,
Australien. 122
Geriljabroderi
I Norge finns gruppen/projektet Geriljabroderi, vilken startade 2008 som facebookgruppen
For et mer aggressivt korsstingsbroderi. Sedan dess har Geriljabroderi vuxit till ett etablerat
varumärke och även en bok har givits ut, och ännu en är på väg 123. Inom Geriljabroderi
arbetar man först och främst med märkduks och bonadsestetiken; man gör genom ironi och
komik något nytt av de kanske mest traditionella falangerna inom broderiet.124 Till viss del
uppmärksammar man även korrelationen mellan de digitala pixlarna och korsstygnsbroderiets
rutnätsbaserade uppbyggnad.
Man har en väl utarbetad linje för sin verksamhet och har även i samband med detta skapat
Geriljabrodistens nio bud, vilka till sin utformning är en parafras på Kristianiabohemens nio
bud från 1889, vilka handlade om bohemernas önskan att spränga de borgerliga
konventionerna.
Mr X Stitch
Mr X Stitch, eller mrxstitch.com säger sig vara “the number one contemporary embroidery
and needlecraft blog on the planet!”125. Sidan uppdateras varje dag med bilder och berättelse
om samtida brodörer och brodöser och deras arbete. Vid sidan av att framhäva kontemporära

118

Se exempel fig.6
http://radicalcrossstitch.com/xstitch/,( 2010-12-19), kl.00:40
120
http://www.craftivism.com/ (2010-12-30), kl.18:55
121
http://craftcartel.com/ (2010-12-30), kl.19:05
122
http://radicalcrossstitch.com/about-radical-cross-stitch/ (2010-12-19), kl.00:40
123
Intervju. Allt som handlar om Geriljabroderi fram till nästa not är hämtat från denna.
124
Se exempel fig.7
125
www.mrxstitch.com (2010-12-19), kl.19:05
119

45

utövares verk publicerar man även då och då utsnitt ur broderihistorien, ofta rörande en viss
teknik. Vidare stödjer man även projektet Fine Cellwork 126 samt driver podcastkanalen127
Stitchin ’n junk på temat broderi.
Spritestitch
Spritestich.com behandlar inte uteslutande broderi, utan har fokus på ”handmade arts and
crafts with themes centered around the video game industry”.128 Med jämna intervall
publiceras i ett bloggformat bilder och en kort beskrivning av olika projekt som rör sig inom
den specifika tematiken. Spritestitch grundades av John Lohman 129 då denne sett ett behov av
en plattform som kunde samla dem som hade ett intresse för att använda sig av en särskild typ
av motiv/bildvärld.130
Manbroidery
Manbroidery är en sammanslutning som består av en blogg samt ett flickr-konto, och som
koncentreras runt konceptet av den broderande mannen. Man har inte formulerat något direkt
syfte med gruppen, men det finns en tydlig inriktning mot att med humoristiskt anslag rucka
på mytenen om broderi som någonting kvinnligt. En förutsättning för att få publicera sina
verk i flickr galleriet är att utövaren är man, i övrigt finns inga restriktioner.131
Stitch Spectacular
Avslutningsvis så uppmärksammas här Stich Spectacular, som i sig själv en ganska
omfattande realtidskartläggning över broderiets utveckling som medium för konstnären
världen över. Även här antas formatet av en blogg där broderier och upphovsmän/kvinnor
presenteras i text och bild. Grundarna Ruby McGrory och Karin Soderholm har lagt fokus på
handbroderi, och målet med och tanken bakom Stitch Spectacular är att visa på det som sker i
broderiets yttersta framkant.132
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2.1.1.2 Enskilda utövare

Angelo Filomeno
Angelo Filomeno är en italienskfödd konstnär verksam i New York, vars verksamhet bland
annat kännetecknas av storskaliga broderier med metalltråd och kristaller, där memento moritematiken är återkommande. I recensionen av utställningen Pricked: Extreme embroidery
benämner recensenten Filomenos arbete som ett av de få där broderiet är en ren estetisk
process. Verket som omtalas är Death of a blinded phliosopher 133, där huvudet av skelett och
virvlande blodröda former som väller ut över det tre meter långa tygstycket. Motivet har
inslag av både obehag och skönhet, vilket enligt kritikern både understöds och motsäges av
den minutiöst vackra hantverket. Filomeno finns representerad på flertalet museum både i
Europa, Asien och Nordamerika.134
Elaine Reichek
Reicheks broderier är varierade till motiv och utförande, men motiven refererar oftast på olika
sätt till både finkultur och populärkultur. Mellan 2009 och 2010 gjordes utställningen Glossed
in Translation, där referenserna till konsthistorien är många. Bland annat finns digitalt
broderade reproduktioner av utdrag från verk av Andy Warhol135 samt verket Lexicon of
Clouds136 som både refererar till de stora mästare vars moln hon broderat (Poussin, Turner
med flera), men också till den digitala massreproduktionen av dessa verk.
Flera av Reicheks verk broderas för hand, däribland Lexicon of Clouds, men honanvänder
sig även av digitalt maskinbroderi. Bland dessafinns Translation från 2006, en referens till
konceptkonstnären Lawrence Wiener, vars främsta uttrycksform alltid språket.

137

Shizuko Kimura
Shizuko Kimura är född i Japan, men har varit bosatt i London de senaste 20 åren. Hon har
ställt ut på flera gallerier runt om i världen. 138 Hennes verk präglas av en skissartad stil med
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svart tråd på vitt muslintyg, och motiven är slående lika skisser efter modell – kroki139. Även
Kimura, likt Reichek och Filomeno deltog i Pricke: Extreme Embroidery och recensenten
Reiss skriver följande om Kimuras skissartade broderier:
The piece evokes a time when women were not permitted to draw from
the nude, and if they wanted to create art, embroidery was one of the few
acceptable paths. Kimura brings embroidery into the studio, and by
extension, into the academy.140

Liyen Chong
Liyen Chong är född i Malaysia, men bosatt på Nya Zeeland. Hon är troligen mest känd för
sitt arbete med mänskligt hår, som då används som broderitråd. Hon har bland annat gjort
serien 7 days, vilket är sju broderade bilder, ca 4 cm stora, av fosterskallar broderade i
människohår. Serien gjordes för grupputställningen Strangeland på Martin Browne Fine Art I
Sydney141. Chong beskriver själv sin broderiverksamhet på följande sätt: ”I consider these
embroideries a drawing practice, a very slow process of understanding a particular image or
symbol with repetitive patterns of action.” 142
Peter Crawely
Peter Crawely kallar sina själv sina verk för stitched illustrations , och han arbetar mycket
med ett grafiskt formspråk och inte sällan med typsnittens estetik 143. Materialet som används
är svart bomullstråd och akvarellpapper. Vidare har han även broderat motiv så som
arkitektur144, men alltid med samma grafiskt renodlade estetik. 145
Lillevi Hultman
Lillevi Hultmans intresse för broderiet tog sin början i och med utbildningen på Konstfack
mellan 1961 och 1966, och hon har sedan dess främst gjort sig känd för sina maskinbroderier
med ett feministiskt anslag, däribland Frihetsgudinnan146 och Mönsterhjärnan147. Idag är

139

Se fig.12
Reiss, sid.183
141
Se fig.13
142
PDF portfolio hämtad från http://www.liyenchong.com/cv.html, (2010-12-19), kl.10:30
143
Se fig.14
144
Se fig.15
145
http://www.petercrawley.co.uk/about/ (2010-12-30), kl.20:42
146
Denna bild visar en kvinnofigur som, i en pose som liknar frihetsgudinnan, höjer en dammsugarslang mot
himlen
147
Se fig.16
140

48

Hultman verksam vid konstföreningen ALKA i Linköping och har till stora delar lagt
symaskinen åt sidan till förmån för handen. Hennes handbroderier rör sig nu ofta om
pixilerade bilder samt reflexmaterial som tråd mot olika bakgrunder, exempelvis ett
badmintonracket.148
Britta Johansson
Britta Johansson har varit verksam som konstnär och formgivare i mer än trettio år, och har
sysslat med broderi sedan mitten på 1990-talet. Numera syr hon främst på papper, fotografier
och kollage – ofta med korsstygnet som främsta uttrycksmedel. Hon har tidigare arbetat mer
heltäckande med textilen, men övergav det för pappret på grund av materialets sladdrighet.
Johanssons motivvärld är på många sätt orienterad runt moderna och urtida symboler,
bibelberättelser, folksägner och litteratur.149 Vidare har hon även tagit fram ett antal
mönsterböcker, exempelvis 7668 stjärnor, som är tänkt att fungera som inspiration och mall
för broderier, men också för väv och stickning. 150
Julie Jackson
Julie Jackson driver hemsidan subversivecrosstitch.com genom vilken hon skapar och säljer
korsstygnsmönster som kombinerar moderna fraser med traditionella bildmotiv . För Jackson
handlar verksamheten med Subversive Cross Stitch mycket om att sprida känslan av en lekfull
kreativitet kopplad till broderiet. Bildspråket i Julie Jacksons mönster handlar mycket om en
frammana humoristisk udd genom kombinationen av det traditionella och det moderna. 151
Matthew Ellison
Matthew Ellisons broderier är nästan uteslutande utförda i korsstygn och med motiv som
återknyter till tv-spelens bildvärld och serietidningar så som Spiderman. Bland annat har han
korsstygnsbroderat en kopia av världskartan i spelet Legend of Zelda: A Link to the past 152,
ett broderi som färdigställt mäter ca 30x35 cm. Ellison är också en av dem som arbetar med
spritestitch.com, vars mål är just att visa upp konsthantverk med just denna tematik. 153
John Lohman
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Även John Lohman föredrar att arbeta med korsstygn, framförallt för att det är det enklaste
sättet att representera pixelgrafik. Likt Matthew Ellison är Lohman intresserad av att överföra
stillbilder från tv-spel till korsstygnsbroderier, vilka dock ibland även refererar till
konstsammanhang. Exempel på detta är broderiet Mario Magritte, som både är en parafras på
Super Marios och Renée Margittes bildvärld. 154 Han har varit verksam brodör i fyra år och
framhåller att motiven ofta har att göra med en nostalgisk koppling till barndomen . Lohman
är också grundaren av spritestitch.com och menar att tanken bakom hemsidan är att skapa en
mötesplats och ett forum för att främja intresset för hantverken bakom motiven och motiven
själva. Att spritestitch blivit så pass stort som det blivit tror Lohman har att göra med att den
bidrar till att anpassa en gammal tradition till samtida intressen. 155
Frida Berntsson
Frida Berntsson gjorde sitt magisterarbete på Konstfack under 2007, vilket i utförande var en
sorts monumentalbroderier. Korsstygn med samma storlek som en handflata broderades på
transparent byggplast uppspänt mot en byggställning, och resultatet blev det vanligen så lilla
korsstygnet uppförstorat till enorma proportioner. 156 Berntsson har gjort två uppsättningar av
dessa broderier, ett på Konstfack samt ett i samarbete med en finsk konstall. I båda fallen
menar hon att syftet är att väcka till liv en diskussion om den textila konstens art. 157
Kate Westerholt
Amerikanskfödda Kate Westerholt lever och verkar i London, och är en av de samtida
utövarna som har den kanske mest synbara anknytningen till den brittiska märkduksestetiken.
Hennes arbeten har figurerat i brittiska Vouge, finns representerad på Victoria and Albert
Museum och varit gästdesigner på Topshop. Westerholt kombinerar traditionellt bildspråk
med populärkulturella och ironiserande fraser och arbetar uteslutande med korsstygn. 158
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2.1.1.3 Exemplet korsstygnsbroderi

Jag har i detta avsnitt valt att till viss del framhäva en viss del av broderiet, nämligen
korsstygnsbroderiet. Detta för att ge en lite djupare inblick i det samtida broderiet, och hur det
kan se ut när ett flertal utövare, alla med olika tongångar och språk, samlas runt en specifik
teknik.
Tekniken att brodera korsstygn, två diagonala stygn som korsar varandra, utvecklades
parallellt i flera delar av världen. När detta skedde går inte att säga, men vissa källor tillstår att
det skedde för tusentals år sedan. Klart är dock att det är en söm med många år på nacken, och
som har ett starkt fäste i många länders folkkonst. Enligt Hemmets Handarbetslexikon var
korssömmen under lång tid förbehållen ecklesiastiska broderier, men blev under 1500-talet
även ett vanligt inslag i sekulärt och folkligt broderi. 159
Motiv och användningsområde varierade inom den svenska folkkonsten ofta mellan regioner
och landskap. I Dalarna, Gästrikland och Hälsingland broderade man exempelvis gärna sina
korsstygn med rött garn mot vit botten. Det som broderades på kunde vara alltifrån kuddar,
märkdukar, tavlor till sänglinne och brudgumsskjortor.160
Hur populärt korsstygnet varit har varierat över tid, under 1800-talet fick det exempelvis en
renässans i form av tavlor, märkdukar och annat.161 Detsamma tycks ha skett under de senaste
åren, då korsstygn dyker upp på allt fler ställen som alltifrån konstnärliga yttringar, till startkit
för amatörbrodörer och brodöser, till gardinmönster på IKEA. Det dyker också upp bok efter
bok som skrivs för att inspirera till en ny form av broderi, och inte sällan just
korsstygnsbroderi. Bland dessa kan exempelvis Geriljabroderis två böcker nämnas.
Det finns också flera grupper som formats just runt ett intresse för korsstygnsbroderi. Utan
inbördes ordning kan man först nämna den norska gruppen Geriljabroderi. Denna grupp
startade som en facebookgrupp 2008, och har som signifikativt bildspråk motiv som kan ses
som antitesen till bonader och bilder som hyllar familjeideal, religion och så vidare. Den
ursprungliga facebookgruppen heter For et mer aggressivt korsstingsbroderi! Och begreppet
Geriljabroderi används för att marknadsföra produkterna i ett kommersiellt sammanhang, och
är numera ett registrerat varumärke. 162 Informanten hade från början tänkt denna grupp som
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något som bara skulle vara intressant för vänner och familj, men den växte snabbt i
popularitet. Idag finns hemsidan www.geriljabroderi.com, ett twitterkonto och en utgiven bok.
Geriljabrodösen själv förklarar de korsstygnsbroderier som hon och andra inblandade
producerar som något som spelar på förväntningarna av traditionella korsstygnsmotiv. Istället
för moraliserande budskap och sirliga motiv möts betraktaren av ett omsorgsfullt broderat och
inramat ”Fuck the duck”163 eller ”Helvetes Jaevla Dritt”. Man provocerar helt enkel genom att
spela på de förväntningar som finns, ofta på ett ironiskt och humoristiskt sätt. 164
Geriljabroderi är inte ensamma om detta uttryckssätt, utan det kan hittas hos flera enskilda
utövare på annat håll. Informanten berättat att hon inspirerats av nordamerikanska Julie
Jackson,

som

arbetar

med

motiv

av

liknande.

Från

Jacksons

hemsida

www.subversivecrossstitch.com kan man köpa färdiga set/kit med mönster och material till
små tavlor som exempelvis utropar ”Life sucks, then you die” och ”Happy fucking holidays”.
Jackson ser även hon en poäng i att ironisera över plattityder med hjälp av
korsstygnsbroderiet. Den stämpel som korsstygnsbroderiet fått som omodernt och tråkigt
ifrågasätts sålunda i allra högsta grad, bland annat genom dessa ibland något chockerande
budskap. Dock är både Mona Pedersen och Julie Jackson noga med att framhålla att det är i
mångt och mycket humor det handlar om då de gör dessa arbeten, att på ett humoristiskt och
ironiskt sätt peka på slitna plattityder och fördomar som kanske tas för givet.
I Storbritannien kan liknande tendenser hittas hon Kate Westerholt, som med sina
korsstygnsbroderier gör upp med märkdukstraditionen genom att överraska, chocka och
ironisera. I bildbilagan finns tre exempel på hennes arbeten, där texter som ”Get your freak
on” och ”Ghetto fabulous” blandas med märkdukens traditionella inslag så som alfabet och
vegetativa motiv. Westerholt finns representerad på Victoria and Albert Museum, och har
broderat på beställning av både Vouge och Liberty’s of London. 165
En annan trend med viss spridning är den då tv-spelens motivvärld får agera förlagor till
korsstygnsbroderier. Exempel på detta hittas bland annat på www.spritestitch.com, och hos
utövare så som John Lohman och Matthew Ellison.

163

Se fig.22
Intervju
165
http://www.artnet.com/artist/425163493/kate-westerholt.html, (2010-12-10), kl.14:23, för bilder se fig.23
och fig.24
164

52

Korsstygnsbroderiet av idag är i mångt och mycket en blandning av högt och lågt. I
samexistens med de ovanstående, som anspelar mycket på ett traditionellt rotat
korsstygnsbroderi, finns utövare så som Elaine Reichek i vars verk kopplingarna till
kulturyttringar går långa och vindlande vägare. Den virtuella utställningen madamimadam166
kombinerar Reichek citat från klassiska litterära verk med motiv från Sixtinska kapellet),
bibelcitat med dialog från filmen Bladerunner, och samtidigt finns det också ett eko av
märkdukens estetik.
Den tidigare nämnda utställningen Glossed in translation, är inte tematiskt helt olik
madamimadam. I Glossed in Translation lyfter hon främst in konsthistoriska referenser,
bland annat i verket Lexicon of clouds och Translation. 167
I Sverige är en representant för det samtida korstygnsbroderiet Britta Johansson, vars
broderier ofta är en kombination mellan fotografier. Hon har bland annat gjort en bildserie
över Vättern där korsstygnsmotiv sytts på fotografierna. Stygnen bildar allt från signalflaggor,
knyppelspetsar till nycklar, flygplan och en liten man som simmar. Motiven är till sin
utformning mycket enkla, men Johansson berättar gärna om innebörden i de till synes enkla
motiven. Den lilla nyckeln som broderats på den isbelagda Vättern agerar i sin synbara
infrysning i istäcket en symbol för åtkomsten av frusna minnen. Denna tolkning är
konstnärens egen, och hon berättar om hur budskapet med bilden ibland förmedlas till hennes
publik, och hur den ibland blir något helt nytt. På en bild över en utsikt mot Brahehus har hon
broderat en stor hand som pekar ned mot den på fotot osynliga Vättern, men denna
fingervisning tolkades av utställningsbesökare också bland annat som Guds hand.
Under början på 2010 gjorde Johansson även en bildserie där bakgrunden består av fotografier
över olika himlar, bland annat molnformationer och nebulosor. Denna utställning, Broderi på
himmelsfoton, ställdes ut fram till 5 februari på galleri Skådebanan i Linköping. Principen är
densamma som i bildserien över Vättern, och motiven som broderats på fotografierna
inkluderar ett verk med namnet ”Frontalkrock med Gud” - ett litet svart rymdskepp mot
bakgrund av en orangeröd nebulosa. 168
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Johansson har tidigare haft butiken Korsstygnsbolaget i Vadstena, där hon visade upp sina
verk samt sålde både färdigbroderade produktioner och kit för broderi på exempelvis dukar.
Denna butik är idag stängd, men vissa av hennes set med dukar och mönster finns att köpa på
Hemslöjden i Linköping.
Avslutningsvis kan även Malmöbaserade konstnären Ulrika Erdes nämnas. Vad jag förstår
sysslar hon inte regelbundet med broderi i sin verksamhet, men under 2007 publicerade hon
på bloggen http://publicembroidery.wordpress.com. Det var här frågan om just public
embroidery, en sorts gatukonst i korsstygnstappning. På bloggen visas bilder över små
budskap broderade på tågsäten och annat, både broderade av Erdes själv och inskickade av
andra. 169 Detta utövande är inte helt olik Knittaplease verksamhet, där det dock istället
handlar om att föra ut stickning i gatumiljön. 170
Kan man då säga något sammanfattande om det korsstygnsbroder som utövas i Västvärlden
idag? Å ena sidan finns det sådant som kan betraktas som likriktning i motivval och så vidare,
men samtidigt är det en mängd uttryck från olika personligheter som samsas om ett medium.
Vad som skulle kunna sägas är att det ofta handlar om att försöka använda något till synes
traditionellt på ett nytt sätt. Det kan handla om en ny typ av motiv; kanske provocerande,
kanske komiska eller kanske tänkvärda. Det kan också vara frågan om att använda dem på ett
nytt sätt rent praktiskt; som Britta Johansson till exempel, då hon tröttnade på textilens
sladdrighet och istället gick över till papprets styva och plana yta. Stygnen sys som de alltid
gjort, två diagonaler som korsar varandra, men de används på nya sätt – sätt som motsäger
korsstygnen som en platt och alltför husmoderlig tradition och istället ger det en helt ny
karaktär.
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Kapitel 3 – Broderiet som konstform:
begreppsproblematik och fälttillhörighet
I detta kapitel kommer broderiets plats inom konstfältet att beröras. Det ligger ingen svårighet
i att notera att det finns en begreppslig osäkerhet då det kommer till broderiet. Är det konst?
Är det hantverk eller är det möjligen konsthantverk? Sannolikt går det inte att fullt ut
begreppsbestämma allt broderi och en gång för alla lyfta in det under konstens skyddande
paraplybegrepp. Dock är det nödvändigt att, eftersom tvivel finns, undersöka vart det tidigare
har hört hemma och kan var det kan tänkas höra hemma idag.
Konstbegreppet har genomgått stora förändringar över tid. Ordet kan spåras långt tillbaka i
tiden, och under senmedeltiden sorterades de flesta kvalificerade hantverken under begreppet
konster. Alltså var konst här förbundet med ett praktiskt kunnande, en expertis inom
utförandet av ett visst hantverk. 171 Inte förrän långt senare började det som vanligtvis har
betraktat som konst utkristallisera sig som något som behövde ett eget, särskilt begrepp.
Målerikonsten som sådan betraktades länge som ett hantverk, det är inte för inte som de stora
mästarna hade fullt utrustade verkstäder som de, med hjälp av andra, uppförde sina
mästerverk i. Detta innebär att konstvärlden inte alltid varit vad den är idag, fram till
någonstans under renässansen kan exempelvis målerikonst och skulptur enkelt jämställas med
broderiet just av den anledningen att de alla betraktades som kvalificerade hantverk. Likväl
som målarna hade sina verkstäder så hade brodörerna och brodöserna sina.
I följande text kommer således problematiken kring broderiets förhållande till begrepp så som
konst, hantverk och konsthantverk att diskuteras. Vidare kommer även broderiets plats i
konsthistorien tas upp, samt dess möjliga plats i det samtida konstfältet
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3.1 Broderiet, konsthistorien och konstfältet
I alla tider har broderikonsten haft låg status och förbisetts av i
synnerhet manliga konstvetare. Det är endast Bayeuxtapeten […]
som funnit plats i deras parnass och konsthistoria172.

Så inleds utställningskatalogen för utställningen Kärlekens hus på Liljevalchs konsthall 1994.
Jag gör inga anspråk på att bevisa eller förneka vem eller vilket kön som knuffat ut broderiet
från konsthistorien och konstdiskursen, men vad jag däremot är intresserad av är varför detta
har hänt.
Under 1800-talet sparkades broderiet ganska brutalt ut från de finare salongerna och klassades
istället som en domesticerad kvinnosyssla. Vad som var konst blev vid det här laget allt mer
definierat, och i måleriets statustyngda närvaro fanns det inte plats för broderiet. En
konstkritiker skrev 1804 om broderiet i följande ordalag:
[…]broderiet i allmänhet borde förjagas (från utställningarna). Det är en
oäkta syster till målarkonsten och är blott till för att gifva näring åt
kvinnlig fåfänga, som väl eljes finner näring nog.173

Detta vann medhåll från konsthistorikern Ludvig Looström som ca hundra år senare gillande
citerade detta i sina texter. Vidare under 1930-talet framhöll konst och kulturhistorikern
Sigurd Wallin att de broderade tavlorna måhända var lämpliga för att gestalta hemlivet, men
att det knappast tillhörde de stora konsterna – om ens till konsten över huvud taget.174
Vid en överblick över modernismens konstepok är det knappast broderiet som diskuteras,
trots allt tal om gränsöverskridande. I den konsthistoriska översiktslitteraturen finns gott om
exempel på Jean Arps papperskollage och en del om dennes och Sophie Taeubers
sammarbete, men ingenstans omnämns deras gemensamma broderiprojekt. 175
Modernismens konstfält och diskurs kan sägas ha varit något som var helt olikt det som
tidigare hänt inom konsten; mer än någonsin förr stred olika falanger om vad som skulle få
kallas konst. Det västerländska konstfältet blev följaktligen under denna tid ett autonomt
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konstfält. Men så som märks av ovanstående citat av konstkritiker och konstvetare, som får
antas vara en del av det autonoma konstfältet, så har broderiet redan innan modernismens
intåg fallit utanför ramarna. Under 1700-talet hade i Sverige dock ett mindre antal broderade
och dess kreatörer, uteslutande kvinnor, släppts in på Konstakademin och flera av dessa verk
beskrevs av akademin som fri konst.176 Ett hundratal år senare beskrevs broderiet som en
oäkta syster till målarkonsten, och idag står utövare och betraktare något handfallna i
genrebestämmandet av historiskt och samtida broderi.
Vad beror då denna ambivalens på? RozsikaParker diskuterar i The Subersive Stitch den
hierarki som över tid har skapats mellan konst och hantverk (art and craft). Hon ser, i enlighet
med bokens tematik, en korrelation mellan broderiets lägre status som hantverk och dess
koppling till kvinnohistorien. Hon skriver:
When women paint, their work is categorised as homogeneously feminine
– but it is acknowledged to be art. When women embroider, it is seen not
as art, but entirely as the expression of femininity. And crucially, it is
categorised as craft.177

Huruvida detta faktiskt är sant idag, att en kvinnas broderi ses som ett uttryck för kvinnlighet
och som hantverk, är osäkert. I intervjumaterialet som används i denna uppsats tycks inte
finnas något som pekar på att det skulle vara en generell uppfattning i samtiden, men däremot
finns det indikationer i annat material på att detta i alla fall har varit en aktualitet.
I ett textutdrag från Tidsskriften Form står följande ingress att läsa om textilkonstnären Pasi
Välimaa:
[…] Liksom sina yrkesbröder är hans övertygelse om textilkonstens
värde och lusten till de textila teknikerna djupare och tveklösare än hos
många kvinnliga textilkonstnärer.178

Detta utdrag visar prov på att den korrelation som Parker talar om inte är helt osann.
Textförfattarens tonvikt på att denne man uppskattar textilkonsten mer än många kvinnliga
textilkonstnärer påvisar en ganska underlig bild av textilkonsten. Frågan är varför han som
man skulle förstå värdet av den i en större utsträckning än en kvinna. Mannen lanseras här
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som en gränsöverskridare, som någon som kan bryta igenom könsordningen och ett
konstnärligt kanon. 179 Anna Lena Lindberg, som tar upp detta exempel i sin text Den
broderande konstnären, lyfter fram Välimaas tendens att koppla sitt textila skapande inte till
en tradition av broderi utan till en tradition av storheter inom expressionistiskt måleri. 180
Här landar diskussionen åter i historieskrivningen. Valet att definiera sig med konsthistoriskt
erkända gestalter som Mark Rothko skulle kunna ses som symptomatiskt för hur broderiet har
behandlats i samband med konstbegreppet. Artikeln i Form är publicerad 1998, vilket tycks
vara häpnadsväckande nyligen.
Möjligen kan det vara så att utvecklingen mellan 1998 och 2010 har gått relativt snabbt vad
det gäller diskursen om broderi som konstform. Vid förfrågan om de ansåg att broderi skulle
höra till epitetet konst eller hantverk var svaren från informanterna ganska olika, men de
uppvisade dock en likhet i förhållningssättet. Om deras verksamhet kunde kallas konstnärlig
tycktes främst vara knutet till budskapet som förmedlades, eller så ville de lämna det helt och
fullt upp till betraktaren.
Detta till trots verkar de flesta av informanterna vara mycket medvetna om spänningen mellan
konst och hantverk när det kommer till broderi. Lillevi Hultman berättar om ett experiment
hon gjorde under slutet på 1980-talet eller början på 1990-talet. Hon började då sätta sina
broderier innanför glas och ägnade sig åt en liten jämförelse med mottagandet av samma
motiv som fick förbli oglasat. Så här beskriver hon själv resultatet: ”Så tog jag då och satte på
glas, och då höjdes statusen på det på något sätt, då blev det mer i paritet med målarkonsten,
eller vad man ska säga, i betraktarens öga.”181 Hon fyller sedan i att detta resultat kan bero på
att broderiet då kommer bort från hemsömnaden och in i konstvärlden.
Detta ger en indikation på att en konstpublik är en publik som är mycket mottaglig för
påverkan från det som kan anses som auktoritära instanser. Om vi för en stund ägnar oss åt
Bourdieu, så är konstfältet något av en värld för sig. Inom fältet är det framförallt relationerna
deltagarna emellan, förslagsvis mellan konstpublik och gallerier, som är det tongivande.182
Det borde då inte vara alltför orimligt att anta att någonting som är inramat, glasat och
upphängt på en vägg i en del fall är början på konceptet konst. Självfallet gör säkerligen
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många snabbt tolkningen att konstbegreppet inte står eller faller med detta, men det är icke
desto mindre intressant att relatera detta till Hultmans iakttagelse. Det kan å ena sidan verka
som om broderiet ibland har hopplöst långt kvar till avancemang i konstens hierarkier, men å
andra sidan visar sig den omedelbara reaktionen från konstpubliken i vissa fall vara ganska
lättmanipulerad.
Genom att titta på utövare så som Lillevi Hultman och Elaine Reichek, för att använda ett
nordiskt och ett utomnordiskt exempel, visar det sig ganska snart att broderiet trots alla
svårigheter ändå under flera årtionden varit inne och varje fall gästat konstfältet med varierat
genomslag. Båda dessa finns eller har funnits representerade på tungviktiga institutioner i
Sveriges och Europas konstfält. Hultmans verk har bland annat köpts in på Nationalmuseum
och Nordiska museet, medan Reichek haft en ensam utställning på Museum of Modern Art i
New York.183
Utställningen Pricked: Extreme Embroidery var en utställning som ägde rum under maj 2008
på Museum of Arts and Crafts i New York. Här deltog broderande konstnärer så som Elaine
Reichek, Angelo Filomeno och Shizuko Kimura. I recensionen av utställningen i The Journal
of Cloth and Culture avslutar skribenten med att först lyfta fram curatorns intention att bevisa
att broderi har säkrat sin plats i samtidskonsten, men dementerar sedan detta genom att
framhålla att broderiet bevisligen har så pass mycket bagage att diskussionen om hantverk
ännu inte helt kan överges. Något kryptiskt är avslutet:”Clearly embroidery is not just yet
another means for enlivening a surface.”184 Detta kan tänkas betyda flera saker; å ena sidan att
broderiet som medium ännu inte lyckats jämställa sig med måleriet och dess möjligheter till
uttryck, men samtidigt också att broderiet är mera flerdimensionellt – svårhanterligt men rätt
använt också mycket effektfullt.
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3.2 Konst, hantverk eller konsthantverk?
Det är uppenbart att det inte går att bestämma precis allt broderi som tillhörande
konstbegreppet eller konstfältet. Delvis för att väldigt många utövare helt enkelt inte är aktiva
inom konstfältet, och delvis för att många utövare inte har någon önskan att kalla sina
broderier för konst. Så är fallet hon informanterna John Lohman, Matthew Ellison och till viss
del Julie Jackson. Geriljabroderis representant Mona Pedersen undviker att kalla broderiet
som sådant konst, utan väljer istället att i så fall benämna sammanslutningen som
konstprojekt. Både Lillevi Hultman och Britta Johansson kallas och kallar sig för konstnärer,
och båda har broderi som sitt främsta medium. Vid frågan om broderi är konst är Britta
Johansson dock aningen motvillig till att svara ja eller nej, utan menar snarare att det är upp
till var och en som ser och upplever hennes verk att bestämma vad det är för något.185 Lillevi
Hultman medger att frågan om det hon sysslar med är konst eller ej börjar bli tröttsam, och
framhåller istället att gränsöverskridandet mellan tekniker och området är väldigt
symptomatiskt för samtiden. 186
Detta gränsöverskridande och motvilligheten hos många konstnärer mot att inordna sig inom
färdiga genrer eller förutbestämda skaparmedium började växa fram under slutet på 1900talet. Modernismens brott mot traditionen hade blivit vardagsmat, och snarare än att påtvingas
en gammaldags konstsyn så indoktrinerades konststudenterna med modernismens renlärighet.
Protester mot det som sågs som hämmande för skapandet fanns både inom grupper som
klassificerades som konstnärer och inom grupper som klassificerades som sysselsatta med
konsthantverk.187
Vad exakt begreppet konsthantverk innefattar är precis lika svårdefinierat som vad exak
begreppet konst innehåller. Nationalencyklopedins fullständiga definition av ordet är fölajnde:
konsthantverk,

konstnärligt

formgivna

nytto-

och

prydnadsföremål samt hantverksmässig framställning av sådana.
Hit räknas bl.a. guldsmides- och annan metallkonst, keramik samt
glas-, textil-, bok- och möbelkonst.188
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Konsthantverk är alltså, enligt NE:s antagligen förhållandevis allmänt accepterade definition,
en sorts hybrid mellan hantverk, konst och design. Kravet för att det skall vara just
konsthantverk tycks också kräva en konstnärlig framställning utröds genom en
hantverksmässig framställning. Det står snabbt klart att det inte är klarspråk som talas, kanske
helt enkelt eftersom klarspråk inte finns eller går att använda.
Om begreppet konsthantverk fullt ut skall kunna appliceras på något, broderi inkluderat,
behövs flera teoretiska definitioner på det. Dock är det viktigt att påpeka att detta inte skall
resultera i en stram mall för vad som är respektive vad som inte är, allt detta skulle resultera i
är ett ofruktbart cirkelresonemang.
Louise Mazanti189 diskuterar i sin text Priviligierade objekt i samtidskulturen, del av antologin
RE:FORM, hur konsthantverket aldrig kunde etablera sig i den modernistiska konstvärlden
just eftersom det ständigt fanns en krav på bruksorientering, vilket passade illa med
modernismens konstvärld som var så långt bort det gick att komma från vardag och
brukssamhälle.190
Frågan är om broderier passar in i falangen konsthantverk. En del av allt det som produceras
gör det säkerligen, men så finns det utövare vars verk oceaner från vad som kan kallas
bruksorienterat. Ghada Amer, född i Egypten och verksam i New York, är sedan länge erkänd
som konstnär. Hennes verk blandar måleriets medium akryl med broderi i verk som The black
bang191(se bildbilaga), och det är svårt att se denna form av gränsupplösande arbete som
bruksorienterat.
Det är kanske därför ett begrepp så som konsthantverk är svåranvänt när det kommer till
broderi – eftersom det finns de utövare som ständigt fladdrar på gränsen mellan det som kallas
konst och det som kallas hantverk. Ur ett annat perspektiv går det dock att se konsthantverket
som kombinationen av hantverkets materialkunnande och funktionsanalys och den
gestaltningsförmåga som finns hos konstnären192, och då kan det plötsligt verka lite mera
aktuellt att använda det på mycket av det samtida broderiet.
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Även om konsthantverk i vissa fall kan fungera som epitet så kvarstår fortfarande
problematiken med begreppet konst. I föregående delkapitel beskrevs broderiets pendlande
fram och tillbaka, mellan acceptans och avvisande. Ofta kallas konstnärer med broderiet som
medium för textilkonstnärer, vilket även det är en problematisk term. Det tycks med sitt namn
ligga närmare konsten än hantverket, men enligt Nationalencyklopedins definition är
textilkonst konsthantverk. Man kan tänka sig att detta en gång varit aktuellt, men att
samtidskonstens utveckling har inneburit en förändring av detta begrepp. Detta menar i varje
fall konstnären Margareta Klingberg i sin provföreläsning för en professur på Konstfack
2005.193Då Konstfack återfick 2005 en professur i textilkonst, sågs det av många som en
triumf för textilkonsten. Som ett bevis på att det textila skapande fick plats inom
konstbegreppet.
Rozsika Parker argumenterar för att broderiet nödvändigt måste kallas konst. Detta eftersom
det är en kulturell yttring som innefattar en egen stil, ikonografi och social funktion. Craft
(hantverk/konsthantverk) menar hon är en otillräcklig term för broderi eftersom det förutsätter
ett användbarhetsperspektiv, och broderiet är generellt sätt mera besläktad med bilden än med
det nyttobaserade objektet. Trots att hon väljer att benämna broderi som konst tillstår hon
också att inte heller det kanske är helt rätt. Att flytta in broderi under konstbegreppet är,
menar Parker, ett sätt att blunda för de skillnader som finns mellan broderi och exempelvis
måleri. Vidare tillstår hon att det snarare är att underblåsa konstbegreppets hierarkier att låta
broderiet inordna sig. 194
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Kapitel 4
Broderiets genuskonnotationer
Broderiet är obönhörligen sammanbundet med en diskussion om genus, vilket detta kapitel
kommer visa. I följande tre delkapitel kommer först broderiets relation till femininiteten att
diskuteras, både historiskt och i samtiden. På detta följer sedan ett avsnitt där förhållandet
mellan manlighet och broderi diskuteras. Avslutningsvis diskuteras hur dessa förhållanden tar
sig i uttryck idag och hur samtida utövare förhåller sig till det historiskt starka sambandet
mellan kvinnlighet och broderi.

4.1 Broderiet och skapandet av det feminina
Att broderiet som utövande och verksamhet har ett starkt band till begreppet kvinnlighet är
svårt att förneka. Vad begreppet kvinnlighet innehåller för sanna eller falska egenskaper och
innebörder så finns det sedan länge en idé om att broderiet på något sätt är starkare knuten till
kvinnligheten än till manligheten.
Så som tidigare nämnts i kapitel två så har broderiet absolut inte alltid varit ett utövande
främst koncentrerat till den kvinnliga sfären. När denna uppfattning bildades är självklart
svårt att säga exakt, men Rozsika Parker framför i The Subversive Stitch – embroidery and
the making of the femenine en idé om hur denna uppfattning etablerats som tycks sannolik.
Hon menar på att då man under den viktorianska eran i Storbritannien återupptäckte
medeltidens broderier och motiv så gjorde man ett mycket medvetet urval av hur detta
historiska arv skulle lyftas fram. Det faktum att konstbegreppet så som det har sett ut sedan
1800-talet inte var etablerat under medeltiden fick som konsekvens att de flesta former av
hantverk sågs som just hantverk, och broderi var därför förhållandevis likställt med sådant
som skulptur och måleri. Vad de viktorianska historikerna gjorde, enligt Parker, var dock att
framhålla broderiet som något som alltid varit ett utövande knutet till den hemmavarande
kvinnan. 195
Därmed är konnotationen av kvinnlighet i samband med broderi en efterkonstruktion, vilket
dock är fallet med det mesta som kan kallas historieskrivning. Denna konstruerade historia
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har dock blivit en sådan fast referens att det knappast går att bortse ifrån den, vare sig man
talar om kvinnohistoria eller broderihistoria.

By mapping the relationship between history of embroidery and changing
notions of what constituted feminine behavior from the Middle Ages to the
twentieth century, we can see how art became implicated in the creation of
femininity across classes, and that the development of ideals and feminine
behavior determined the style and iconography of needlework. To know the
history of embroidery is to know the history of women.

196

På detta sätt avslutar Rozsika Parker sitt förord till The Subversive Stitch och pekar då på hur
feminitet, idén om kvinnlighet, har skapats över tid utifrån diverse olika företeelse – däribland
konsten, och hur detta på ett oundvikligt sätt återspeglats i broderiet. Det är oklart om Parker
här menar allt broderi någonsin, eller bara broderiet efter den viktorianska erans framfart, men
man får anta att det är det senare.
Det viktorianska kvinnoidealet hade en stark anknytning till broderiet som utövande. I det
samhälle som alltmer karaktäriserades av borgerlighetens växande makt, närmare bestämt den
borgerlige mannens makt, blev den ideala kvinnan en tystlåten och skör varelse vars intellekt
inte var avpassat för särskilt avancerade åtaganden. Samtidigt skulle hon dock också vara
något mer, något upphöjt, en antites till mannens påstådda djuriska uppförande i den
kommersiella sfären.197
Det är i mångt och mycket i ljuset av detta som skapandet av broderiet som kvinnlighetens
varumärke måste ses. Denna idealkvinna fungerade utmärkt att beskriva och avbilda som den
undergivna brodösen med huvudet böjt över sybågen, vilket förekom både inom bildkonst och
inom litteratur198. Den broderande kvinnan var en kysk kvinna, och därför en varelse som
kunde kontrolleras. Anna Lena Lindberg skriver i artikeln Den broderande konstnären: om
genre, konstnärskap och kön:
En broderande kvinna med sedesamt nerslagna ögon uppfattades
som sinnebilden för det korrekt kvinnliga. Hennes blick riktades
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neråt på arbetet i knäet. Att höja blicken granskande mot
omvärlden var okvinnligt och opassande.199

I de medeltida verkstäderna och vid de kungliga hoven hade många broderier gjorts av män,
men kvinnor var inte per definition exkluderade från det professionella utövandet. Under
1500-talet började detta förändras och kvinnan avskärmades allt mer från professionellt
orienterad produktion. 200 Istället blev dock broderiet i hemmet en allt mer växande
verksamhet201.
Denna domesticering av broderiet kan ses som något av en avgörande punkt i broderiets
symbolkraft för kvinnligheten. Det blev inte bara en syssla att utföra i hemmet, utan blev så
småningom också en del i den respektabla kvinnans utbildning. 1500-talets kvinna skulle lära
sig brodera av främst två anledningar, dels att det var ett tecken på att tillhöra överklassen och
dels att det var ett sätt att göra utbildning, som annars möjligen kunde vara en alltför
mansorienterad syssla, till någonting som var lämpligt för en kvinna.202
Kvinnans band till hemmet förstärktes över århundradena, och då industrialismen slog igenom
med full kraft blev detta om möjligt ännu tydligare. Arbetslivet separerades nu från hemlivet,
och kvinnan blev kvar i det senare i rollen som husmoder.203
Märkdukarna, som omnämndes i kapitel 2, användes i syfte att undervisa inom flertalet
områden – inte bara i broderikonst. Små verser kombinerades ofta med bilder i märkdukarna.
Dessa varierade i uttryck, men refererade till teman så som moderlighet, döden, moral och så
vidare.204
1600-talets märkdukar refererade till teman så som föräldraauktoritet och äktenskapsband,
med ständiga anslag av lydnad, underkastelse och passivitet. Motivvärlden förändrades något
under 1700-talet, då bilden av familjens kärleksfulla band blev något mera populär. Denna
utveckling inom broderiets innehållsliga estetik återspeglade den dominerande idén om
femininitet som hade moderlighet som sitt slagord.205
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Det är dock viktigt att minnas att till trots för det hämmande idealet så förvandlades inte
varenda kvinna till en tystlåten, kysk skuggbild. Hos flera kvinnor fanns en uppenbar
medvetenhet om mytbildningen omkring kvinnlighet och broderiets roll däri. Mary
Wollenstonecraft författade exempelvis som pekade ut broderiet som en fara för kvinnan,

vilket bottnade i dess kraft att skapa en falsk bild av kvinnlighet. Broderi ”renders the
majority of women sickly… and false notions of female exellence make them proud of this
delicacy”206 skriver Wollenstonecraft i sin The Vindication of the Rights of Women från
1792. Vad hon pekar på här är hur kvinnorna kan lura sig själva då de i tron av att de uppnår
något eftersträvansvärt snarare skadar sig själva.
När broderiet under 1800-talet fick ett uppsving i samband med en hög grad av
medeltidsvurm så hade detta effekt på bilden av det feminina. Den medeltida kvinnan som
visades upp var den ensamma, kyska damen, inte sällan avbildad med ett broderi. Denna
varelse höljd i mystik romantiserades och exempelvis Prerafaeliternas bildvärld var en del av
detta.
Under samma tid började dock kvinnorörelse, så som Suffragetterna i Storbritannien, dyka
upp. Snarare än att förkasta broderiet på grund av dess historia så tog man det istället i många
fall till sig och använde sig av det i sin kamp. Man broderade budskap på banderoller och
annat, och använde broderiet som protest och redskap då man under hungerstrejkar och
fängelsstraff broderade sina signaturer på näsdukar.207
Grundandet av Handarbetets Vänner och Svensk hemslöjd under 1800-talets slut skedde
under denna tid då kvinnorörelsen började växa runt om i Europa. Båda dessa samfund
grundades av kvinnor, och drevs också till stor del av kvinnor. Man sysslade, så som namnen
avslöjar, med handarbete och hemslöjd – traditionellt sett kvinnliga sysslor. Därmed
uppehölls naturligtvis den starka anknytningen mellan broderi och kvinnlighet, men samtidigt
arbetade man och progressivt genom och att utbilda lärarinnor i olika hantverk samt att
distribuera uppdrag till bland annat väverskor runt om i landet.208
Sammanslutningar som Handarbetets Vänner och Svensk Hemslöjd erbjöd en typ av offentlig
plattform för kvinnor, dock främst riktad till andra kvinnor. I förgrunden av både HV och
Svensk Hemslöjd fanns starka manliga gestalter så som prins Eugen, vilket till stor del
206
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berodde på att det innan 1921 inte var tillåtet för kvinnor att ta ansvar för ekonomiska
förehavanden och teckna avtal. 209
I dessa två exempel kan det anas att förhållandet mellan broderi och kvinnlighet genomgick
en förändring i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. De två segmenten separerades
inte, men den västerländska kvinnosynen började förändras, kanske först mest hos kvinnorna
själva. Detta innebar indirekt också att förhållandet mellan kvinnlighet och broderi sågs med
nya ögon. För att använda Rozsika Parkers ord: ”Embroidery and femininity were being
transformed, but not separated.”210
Broderiet under 1900-talet var en minst sagt diversifierad företeelse. Det hyllades och
förkastade om vartannat, och flertalet av modernismens erkända konstnärer använde det i sitt
skapande. Under 1970-talets feministvåg ökade intresset för det textila skapandet efter att ha
varit på nedgång under några årtionden. Tidsskrifter fylldes med mönster och man sökte efter
de handarbetsrötter som fanns under tiden innan industrialismen. Starkt knutet till detta var
som sagt också kvinnorörelsen. 1973 publicerade exempelvis tidningen Vi mänskor
kvinnomärket i form av ett korsstygnsbroderi. Vissa tog detta till sig och hyllade initiativet
som ett återupphållande och ett minne av vad som var en naturlig del av det kvinnliga
kulturarvet, medan andra såg det som förspilld kvinnokraft och ett svek mot kvinnokampen
att ägna sig åt broderi. 211
Det här är en tudelning som har varit stark under lång tid, och av vilken det fortfarande finns
spår av idag. Ingen av de utövare som intervjuats för denna studie saknar anknytning till
denna problematik, utan har alla på något sätt upplevt broderiet både positiva och negativa
band till kvinnligheten. Både Britta Johansson och Lillevi Hultman berättar att de till och från
fortfarande upplever att bilden av broderiet som något kvinnligt gör sig gällande. Både
Matthew Ellsion och John Lohman håller med om detta och berättar att det händer att de som
broderande män då och då bli mottagna med viss förvåning. Dock framhåller de att detta är
någonting som de upplever är under förändring.
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4.2 Den broderande mannen – en tabu?
Så som vid det här laget är bekant är den broderande mannen inte på något sätt orepresenterad
i historien. Det finns förhållandevis gott om namn på exempelvis professionella verkstäder
fulla av manliga brodörer, exempelvis Opus Anglicanum, och hovbrodörer av det manliga
könet. Detta handlar dock om en sedan länge svunnen tid. Därmed dock inte sagt att det inte
har funnits eller finns män som broderar i modern tid, utan problematiken ligger snarare i
uppfattningen om konceptet manlig brodör.
I kapitel 1.1.3 formuleras följande frågeställning: Hur ser ämnet ut ur en utgångspunkt i
genustematik? Hur starkt kopplat är broderiet till manlighet respektive kvinnlighet? Syftet
med detta kapitel är att undersöka just hur broderiet är kopplat till manlighet, främst det
samtida men med vissa historiska tillbakablickar. För att försöka förstå den moderna
manlighetens koppling till broderiet använder jag underlag i form av intervjuer, forum,
artiklar samt även ett manifest. Dessa är samtida yttringar som jag föreställer mig visar på
mäns inställning till broderiet, som traditionellt varit så starkt bunden till kvinnlighet.

Matthew Ellison är bosatt i Nordamerika och är en del av www.spritestitch.com, vilket enligt
hemsidans dokumenttitel är en video game inspired craft weblog, där han arbetar som
moderator. Det främsta syftet med hemsidan är att visa upp bilder på diverse
hantverksprojekt, däribland broderi, med temat tv-spel. Matthew Ellison berättar själv att han
främst sysslar med korsstygnsbroderi, och att motiven han väljer oftast kommer från tv-spel
men också från serietidningar och böcker, så som Spiderman och Terry Pratchetts bokserie
om Discworld. 212 Enligt Ellison är broderiet något som alltid varit närvarande i hans liv, från
det att mamman lärde upp honom under ett sysslolöst sommarlov, till att han nu återupptagit
det efter en period av arbetslöshet.

Vid frågan om vad han anser om broderiet som en påstådd kvinnlig syssla så svarar han att
han tror att denna uppfattning till ganska stor del finns kvar, men att män som sysslar med
handarbete är en växande grupp. Han refererar till en snabb undersökning av
könsfördelningen på spritestitch där det visade sig att 75% var kvinnor och 25% var män.
Trots att detta kanske inte är en fullständigt riktig siffra så påpekar han det ändå finns två
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förhållandevis utbredda plattformer för broderi som drivs av just män: www.mrxstitch.com
och http://manbroidery.blogspot.com.

John Lohman har dock en mindre hoppfull syn på broderiets möjliga minskande
kvinnoanknytning. Vid frågan på om broderiet fortfarande kan ses som en kvinnlig syssla och
i så fall varför svarar han följande: ” Yes it is still true. I still get laughed at by some of my
friends. It might be changing slightly, but its [sic!] only starting, it’s a long way off if ever.”213
Han framhåller dock att han inte ser detta som ett problem för det egna skapandet, men att det
mycket möjligt kan vara ett problem för andra män.
Förutsatt att jag tolkar Lohman rätt så tycker han illa om uppfattningen av broderiet som
något omanligt och ser det som ett problematiskt moment som behöver förändras för att fler
män skall sporras till att använda broderi i sitt kreativa skapande. Även Ellison tror att denna
uppfattning är ett hinder för många män, men framhåller också att män utgör ett fåtal i
broderisammanhang eftersom de naturligt väljer att fokusera på andra utövanden, exempelvis
modellbygge.

Manbroidery och Mr X Stitch är så som nämnts ovan två mötesplatser eller grupperingar. Mr
X Stitch har inget tydlig mansorienterat fokus annat än att dess grundare är man, Jamie
Chalmers, och målet är att sprida korsstygnet och broderiet till en helt ny publik. 214
Manbroidery å andra sidan har som sitt främsta fokus just kombinationen manlighet och
broderi. Här har man gjort ett medvetet val att göra ett så stort avsteg som möjligt från det
traditionellt kvinnliga, vilket syns i hemsidans/bloggens bildspråk 215. Överdriften går istället
åt andra hållet; mot en intill komik utpräglad manlighet, vilket exempelvis kan noteras i
headerns underrubrik:

ENTER

THE

THUNDERDOME

OF

CRAFT!

THE

MANBROIDERER IS A NEW BREED!! WELCOME TO THE
MAGNIFICENT LAIR OF THE MANBROIDERER. AT HOME
WITH HOOP AND THREAD. AT HOME WITH BEER AND A
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SHOTGUN. THE MANBROIDERER IS THE MAN OF TODAY
AND,

MORE

TOMORROW!

IMPORTANTLY…

THE

MAN

OF

216

Detta sätter tonen för den mesta av bloggens resterande innehåll, och gruppens flickr-konto
presenteras på ett liknande sätt:
Men who embroider or knit unite! Join and post in this
awesome group. Men can sew, too. Don't forget it! Post any
works or pictures of "the process". Any fiber art is allowed.
Thanks. !!!AS OF MARCH 9TH, 2009, ONLY MALE
MEMBERS OF THE GROUP ARE ALLOWED TO POST
PHOTOS. GIRLS AND LADIES AND WOMEN ARE MORE
THAN WELCOME AS MEMBERS...JUST PLEASE NO
POSTS!!!217

Det är inte långt borta att fråga om det inom denna gruppering finns något specifikt bildspråk,
något som karaktäriserar just de här handarbetande männen. Båda de intervjuer med manliga
brodörer som gjorts för denna uppsats uppvisade en specifik riktning i skapandet, nämligen en
stark relation mellan broderiets bildspråk och den bildvärld som finns i tv-spel och liknande.
Valet av ett sådant bildmaterial tycks bero antingen på intresse, nostalgiska konnotationer
eller helt enkelt att det är lätt att konvertera bilder baserade på få pixlar till ett
korsstygnsbroderi. 218 I Manbroiderys flickr-galleri kan man dock hitta en mängd varierade
motiv, som pekar mot att det vore naivt att tro att män som broderar har någon form av
gemensamt bildspråk. Där finns istället stor varians bland motiven.
Exempelvis:


”Blasphemy – a victimless crime” av användaren whateverjames (fig.26)



“Melting” av användaren sailor.mouth (fig.27)



”Something is” av användaren Mr Stitch (fig.28)



”Untitled” av användaren todstitchtod (fig.29)



”Beard Porn” av användaren ptolemyclark (fig.30)
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Bildspråket är minst sagt varierat, från det förhållandevis enkla i Blasphemy – a victimless
crime och Beard Porn till den mer avancerade tekniken och det något mer oklara budskapet i
Untitled.
Utöver den varierade samling broderier som får samsas om utrymmet finns i anslutning till
Flickr-kontot för Manbroidery finns även en forumtråd som kan vara av särskilt intresse för
diskussionen om relationen mellan manlighet och broderi. Denna tråd har titeln Stitching in
public? och första meddelandet lyder:
For the men –
Does anyone here ever stitch in public? I’m working on an article about med
“coming out” by stitching in public places. Does anyone have stories about
the responses they get in public, or their first and/or best public stitching
experience?[…]219

Ungefär tio män svarade på detta inlägg och var förhållandevis eniga om att de inte är något
direkt problem för dem själva att brodera på allmän plats. Ingen av dem upplever att de
någonsin fått en riktigt negativ reaktion från någon i omgivningen, inte mer än några blickar
då och då. Snarare tycks människor runt omkring reagera med nyfikenhet och intresse inför
deras verksamhet.

Signaturen jerryleetypes berättar hur han en gång då han satt och broderade på ett café blev
uppsökt av en äldre man som berättade om hur hans far under 1930- och 1940-talen broderade
på resor, men gömde undan broderiet då någon kom i närheten då han fruktade att detta
kvinnliga hantverk skulle få honom att framstå som omanlig. Jerryleetypes tycker själv inte
att det som man är ett problem att brodera på allmän plats, utan välkomnar frågor och
kommentarer som rör broderi och manlighet. Signaturen moesewco fyller i att han tror att han
ibland får undrande blickar på sig, men att stigmat rörande män och broderi idag är passerat.
Ett svar på denna tråd som är ganska intresseväckande, men som inte fått någon respons, är
Fireball Dave som skriver att det negativa bemötandet han får oftast kommer från kvinnor,
som enligt honom ser det som ett intrång av män på kvinnligt territorium. 220
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Manbroidery har även på sin blogg publicerat början till ett manifest för den broderande
mannen. Det tycks inte vara skrivet med den största seriositet, men det faktum att man valt att
formulera vad man kallar ett manifest kan vara värt att nämna. Manifestskriften kretsar
mycket kring boken Rodey Grier’s needlepoint for men, vilken kom ut 1973 och som
essentiellt förespråkar ett frångående av manliga machostereotyper, bland annat genom en
hobby så som broderi.221
Avslutningsvis vill jag även uppmärksamma sammanslutningen Fine Cellwork där enligt
uppgift 80% av utövarna är män, vilka är av en ganska specifik samhällsgrupp – nämligen
män som avtjänar fängelsestraff. Fine Cellwork är ett socialt inriktat företag som med hjälp av
volontärer lär ut broderi till fångar och sedan säljer deras arbeten. Idén är att fångarna skall
brodera under den tid de avtjänar sitt straff, och kunskapen tillsammans med den vinst de gör
skall resultera i ”hope, skill and indepence”. 222
Sammanfattningsvis är de manliga brodörer som syns här relativt samstämmiga i sin
inställning till utövandet, men det är uppenbart att relationen broderi – manlighet inte är helt
oproblematisk, vilket är föga förvånande om man beaktar detta avsnitts material tillsammans
med avsnittet Broderiet och skapandet av det feminina.
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4.3 Vem tillhör samtidens broderi?
Vilka genuskonnotationer gör sig då gällande för samtidens broderi? Bland de utövare som
intervjuats för denna uppsats råder en samstämmighet i att broderiet förvisso varit mycket
starkt knutet till kvinnan och kvinnligheten, men att det nu pågår en förändring.
Denna förändring består i att broderiet nu återupptas, att förutfattade meningar om förspilld
kvinnokraft sopas undan till förmån för en ny syn på broderiet. In på scenen stiger sådana som
medlemmarna av Manbroidery; som högljutt förklarar sig antitesen till den traditionella
manligheten, men som samtidigt använder sig av dess språk. Genom detta kan man konstatera
att det inte är så att broderiet blivit mer eller mindre manligt/kvinnlig, utan snarare att det
medvetet lösgörs från banden till ett specifikt kön.
Vid möten med utövare går det dock att konstatera att detta dock är något som ännu inte
uppnåtts - fortfarande finns det tendenser till att per automatik koppla broderi till en kvinnlig
sfär. Lillevi Hultman framhåller att, trots allt gränsöverskridande, så uppfattas fortfarande
män och kvinnor olika då det kommer till utövandet av broderi. Det innebär inte
nödvändigtvis att den manlige brodören inte lever upp till manlighetsidealet, utan enligt
Hultman att den manlige brodören i större utsträckning upphöjs och framhålls för sitt broderi
än kvinnan. Hon tror att detta kan bero på att broderiet plötsligt blir mer intressant då en man
tränger in på ett, som hon säger, kvinnligt område.
Vidare berättar hon om den utställning som under hösten ägde rum på konstföreningen ALKA
i Linköping, då ett flertal av föreningens medlemmar tillsammans gjorde en utställning med
just broderier. De som deltog var alltifrån målare till skulptörer och både kvinnor och män var
representerade. Vad som dock var märkbart var dock en viss typ av attityd gentemot broderiet
bland konstnärerna – exempelvis att man gärna refererade till verksamheten som en syjunta,
vilka hon ser som nedvärderande ord som tränger in på den kvinnliga sfären. Hultman menar
också att hela den ”kvinnliga sfären” lider av detta, att det som tillhör den gärna blir betraktat
på ett nedlåtande sätt.223
Viljan att befria broderiet från könstillhörighet tycks vara ett vanligt sätt att förhålla sig till
genusfrågan gällande broderi, men då och då dyker andra förhållningssätt upp. I tidsskriften
Form nr 3 2009 har Frida Bismar Pålsson skrivit en artikel som heter Provokativ Textil
(S)könhet. Denna har som huvudtema konstverket (S)könhet Broderi av konstnärerna Malin
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Arnell och Åsa Hylén. Konstverket 224 var aktuellt under 1998 och bestod av ett broderikit som
såldes i den så kallade Konstautomaten, fram till dess att dessa automater vandaliserades och
innehållet polisanmäldes. Projektet (S)könhet broderi tog sin början i en studiecirkel där
konstnärerna ville undersöka den sexualiserande blicken ur ett feministiskt perspektiv. Malin
Arnell hade en bakgrund inom både textil och fri konst på Konstfack, och textilen blev därför
ett naturligt medium att använda i provokationen. Användandet av just broderi motiverar hon
i artikeln på följande sätt:
Den som broderar tvingas att betrakta sitt motiv, långsamt och
länge. Symboliken i att sticka nålen i den erigerade kuken och inte
kunna värja sig mot killens blick. Att samtidigt punktera myten om
mannen som subjekt, om porr ur det heteropatriarkala perspektivet,
det var en oemotståndlig feministisk aktion.225

Här binds plötsligt broderiet otroligt tätt samman med det feminina, men inte som tal om
förspilld kvinnokraft utan som ett ironiserande verktyg för att föra fram ett feministiskt
budskap. Icke desto mindre finns här en omisskännlig riktning mot att binda broderiet till
något som står nära kvinnligheten.

Vidare är det intressant att betrakta reaktionen på detta konstverk, att det gick så pass långt att
Konstautomaten vandaliserades och broderikitens innehåll polisanmäldes. Detta var alltså
1998, och det är intressant att jämföra det med några av de arbeten som Manbroiderygruppen
producerat under det senaste året. Däribland finns ett korsstygnsbroderi med texten ”Rock out
with your cock out” att beskåda på hemsidan. Förvisso med en liten tupp broderad längst ner för att göra det hela lite mer humoristiskt får man anta. Jag kan dock inte hitta några spår av
att detta betraktas som särskilt provocerande. Artikeln i Tidningen Form börjar även, som en
sorts ingress, med orden ”En konstskandal 1998. Rumsrent 2009? Kanske rentav
folkkärt?!”226.

Grupperingen Radical Crosstitch fokuserar på användning av broderi, framförallt korsstygn, i
ett politiserande och argumentativt syfte. På sin hemsida http://radicalcrosstitch.com skriver
de:
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The historical connections between radical activism and crafts are both
strong and important. Before women were able to vote the guise of home
crafts was often used as an excuse to get together and plot.227

Sedan fortsätter det i ungefär samma stil med att handarbete historiskt sett varit ett sätt för
kvinnor att organisera sig och föra sin kamp. Oavsett om detta är historiskt riktigt eller ej är
det värt att notera att detta är vad de tar fasta på då de skriver om sin verksamhet. Man anser
att detta är en potential som är alldeles för lite utnyttjad i samtiden, och att trender inom till
exempel stickning främst varit fokuserad på praktiska behov. Vad de vill göra med broderiet
är att uttrycka:
The potential for crafts to express our rage at the stupidity of the world,
demonstrate our vision for how to do things better and at the same time
honour our mothers, grandmothers and great-great grandmothers. Woman
(and men) are rarely getting together to create community based craft
projects designed to express a creative vision for a better world.228

Sammantaget tycks gruppen visa upp en vilja att återknyta till broderiets kvinnohistoriska
bakgrund, samtidigt som de vill använda det i ett radikalt och feministiskt orienterat
sammanhang. Samtidigt som man visar upp denna vördnad för gånga tiders brodöser syns ett
öppet förakt gentemot det traditionella broderiets motivvärld. De broderimönster som de
hävdar att det finns flest av är sådana som de beskriver som wanky slogans, awful farmyard
scenes och nauseatingly revolting marrige commemorations. 229 De motiv radicalcrosstitch
förespråkar, och vars mönster även finns att tillgå på hemsidan, är i form av feministiska
slagord230 politiska budskap etc.
Vad kan man då säga sammanfattningsvis om vem dagens broderi tillhör? Tillhör det över
huvud taget någon alls? Det mest sanningsenliga torde vara att det står och vacklar; det är en
uttrycksform som simultant har återupptäckts av flera samhällsfalanger och som därför kanske
inte riktigt tillhör någon. Dock så finns det fortfarande en stark tendens att se det som en del
av en kvinnlig sfär, och då i förlängningen som något som på ett sätt tillhör gruppen kvinnor.
Men så finns det också grupper som Manbroidery, som aktivt slår hål på detta antagande.
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Således skulle man kunna säga att broderiet befinner sig i en brytpunkt, kanske på väg mot att
tillhör någon, kanske mot att tillhöra ingen eller kanske på väg mot att tillhöra alla.
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Sammanfattning och
avslutande diskussion
Med blicken riktad mot samtidens brodörer och brodöser blir det tydligare än någonsin att
saker inte är som de alltid har varit. Broderiet har förändrats, det skulle vara lögn att säga
någonting annat. Efter att broderiets popularitet pendlat fram och tillbaka mellan stiltje och
stort engagemang så verkar det återigen luta åt det senare. Under 1970-talet både älskades och
hatades broderiet med allt sitt historiska bagage av medlemmarna i feministvågen. Några
hyllade det som ett arv från historiens starka kvinnor, som ett sätt för kvinnan att göra sig
hörd när andra medel saknades. Andra föraktade det för att ha snärjt kvinnligheten i än fastare
bojor, och saknade säkerligen inte sympati för Mary Wollenstonecrafts ilskna protester mot
broderiet som kvinnlig sysselsättning.
Återgår vi till dagens datum är det dock något annat vi ser. Politiska tongångar saknas dock
inte; utan tanken på att likt Suffragetterna använda sig av broderiet i protestaktioner lever kvar
hos grupper så som Radical Crossstitch. De förespråkar ett användande av broderiet i syfte att
uppmärksamma viktiga frågor, oavsett om det gäller feminism eller ekoaktivism. Egentligen
är det inte speciellt konstigt att man medvetet gäller just broderi som medel för
protestaktioner. Broderiets emotionella bagage väger tungt hos de flesta i det västerländska
samhället, det tyck inte ofta de minutiösa stygnen förklaras betydelselösa och kastas bort.
Troligen är det delvis därför som det blir en speciell form av tyngd i ett broderat budskap.
Vidare har själva arbetstidsaspekten en del i detta – många har en uppfattning om hur mycket
tid arbetet faktiskt tar och vetskapen om detta har säkerligen en tyngd i sig.
Lillevi Hultman är en av de konstnärer som under sjuttiotalet använder broderimediet för att
föra fram ett feministiskt budskap. Hennes annorlunda sätt att arbeta, med symaskinens
tilltrasslade trådar snarare än med händernas nogsamhet, tillsammans med de slagkraftiga
motiven gjorde att hon ganska snabbt blev ett känt namn inom textilkonsten. Verket
Frihetsgudinnan, kvinnan som höjer dammsugarslangen mot skyn, är på samma gång en
kraftfull bild av den hämmade och instängda kvinnan som den är en sorts hyllning. Bilden får
en ytterligare udd av att den broderats – det gör motivet än mer till en hommage utblandad
med allvar och ironi.
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Broderiet är uppenbart ett utövande med rötter långt tillbaka i tiden, och har därför med ett
väletablerat stilarv – vilket många av samtidens utövare tycks vara ytterst medvetna om. I de
intervjuer som genomförts svarar majoriteten att det för dem finns någon form av band till
äldre tiders broderitradition; i många fall verkar det vara oerhört svårt att överge historien,
detta trots de besvärliga konnotationer som den innebär.
Av de sex informanterna svarade endast två att de inte hade någon egentlig anknytning till
eller intresse av broderiets historiska tradition. De svarade istället att det mesta av deras
inspiration snarare kommer från populärkulturen än från det klassiska broderiet. Detta är inte
heller omöjligt att lägga märket till om man jämför dessa två, John Lohman och Matthew
Ellison med exempelvis Julie Jackson och Mona Pedersen. Alla dessa fyra syssla först och
främst med korsstygnsbroderi, men rent motivistiskt skiljer sig de ganska mycket åt. Ellison
och Lohman hämtar ofta sina motiv från tv-spel och liknande med Jackson och Pedersen
arbetar mer i traditionen av märkdukar och bonader, om än med lite nya teman.
Vidare så har Britta Johansson och Lillevi Hultman även de olika sätt att hantera traditionen
på. I fråga om bild och tillvägagångssätt har Johansson ett sätt att arbeta som skiljer sig
ganska mycket från den historiska traditionen. Dock arbetar hon ofta med en stark symbolism,
inte sällan religiös, vilket anknyter starkt till många århundraden av både sekulärt och
ecklesiastiskt broderi. Lillevi Hultmans broderier förhåller sig till broderihistorien på flera
sätt, bland annat genom användning av traditionella sömmar så som svartstick i samband med
samtida och aktuella motiv. 231
Av de övriga utövare som tas upp i kapitel 2.1.1.2 så är det kanske främst Kate Westerholt
som anknyter allra tydligast till broderihistorien, medan exempelvis Elaine Reicheks skapande
till viss del kan kopplas till traditionella broderimotiv.
Denna uppsats har delvis haft som mål och syfte att studera och försöka kartlägga vad det är
som händer med broderiet just nu, och vilka som kan betraktas representera detta skeende. Att
hitta och komma i kontakt med de som sysslar med broderi i ny tappning har ibland varit
förvånansvärt enkelt – och kommunikationsmedlet stavas i de flesta fall internet.
Broderiet växer sig allt starkare som uttrycksmedel i samtiden, både i konstsammanhang och
på gräsrotsnivå. Gällande den senare tror jag den snabba tillväxten och spridningen till stor
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del beror på att man bland utövarna greppat de stora fördelarna internet har som
kommunikationsmedel och mötesplats för specifika intressen. Utan det hade plattformer som
Spitestitch, Subversivecrossstitch och Manbroidery knappast varit möjliga. Förvisso har
föreningar så som Svensk Hemslöjd funnits långt innan Internets intåg i vardagen, men det
har en helt annan typ av lokal anknytning än flera av de i samtiden bildade grupperingarna.
Elektronisk kommunikation har möjliggjort att det gemensamma intresset snarare än den
geografiska närheten varit det centrala i möjligheten att komma i kontakt med andra
människor, vilket troligtvis har gjort att broderiets uppsving i samtiden gått avsevärt mycket
fortare, och kanske blivit ännu mera kraftfull än någonsin tidigare. När det kommer till
marknadsföring av en idé eller ett koncept så är Internet återigen ett väldigt användbart medel,
dels för att det är lätt att sprida sina egna idéer men dels också att det är enkelt att få andra att
marknadsföra sin idé.
Datorer och It har inte bara kopplats samman med broderiet i det att internet blivit en
plattform för det samtida broderiet, utan flertalet tycks också se kopplingen mellan
uppbyggnaden av och språket i broderi och datorer. Britta Johansson såväl som Lillevi
Hultman framhåller fördelen i att bygga mönster efter elektroniska pixlar, och både Matthew
Ellison och John Lohman bygger sina broderier först och främst på de pixilerade bilderna i
äldre tv-spel. Projekt så som Open Source Embroidery tar det hela ett steg längre och gör
sambandet till någonting mera konceptuellt, till någonting som i sanning sammanför ett äldre,
traditionsbundet utövande med något som i allra högsta grad tillhör det moderna samhället.
Ett annat motiv, eller snarare angreppssätt, som tycks vara vanlig förekommande inom det
samtida broderiet är det ironiska förhållningssättet till traditionen. Detta är mycket uppenbart
hon exempelvis Geriljabroderi och hos Julie Jacksons Subversive Cross stitch. Även
innehållet i Elaine Reicheks utställning madamimadam skulle kunna ses dra åt det
ironiserande hållet, där hon fritt blandar populärkulturella citat med finkulturella verser och
klassiska bildmotiv.
Manbroidery är betydligt tydligare med sin inriktning mot komik och ironi. Att slåss för att
befria broderiet från dess genusstigma är egentligen inte särskilt skämtsamt, men genom att
arbeta med motiv och framtoning som visar på något annat lyckas Manbroidery ändå sticka
ut. Troligt är att det har varit lättare för dem att nå fler med hjälp av den intill komik drivna
manlighetsstereotypen, än det hade varit om de använt sig av ett mera sakligt och allvarligt
språk. Kanhända är det så att broderiet så länge varit så fast förankrad i sitt band till
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femininitet att ett språk som Manbroidery’s krävs för att slå hål på fördomarna och framhålla
att broderi kan vara så mycket mer än vad det kulturhistoriskt sett representerat.
Kanske är denna ironiska hållning till historien typisk för samtiden. Samtidigt som
historievurmen idag är stark, återupptagandet av sådant som broderi kan tyda på detta, så är
det inte samma typ av vurm som hos exempelvis 1800-talets nationalromantiker. Snarare visar
man i samtiden en djup uppskattning för det historiska arvet, men väljer inte sällan att gestalta
det med hjälp av just ironi. Ironin, vare sig den är svartsynt eller komisk ger en udd till ett
motiv, vilket flertalet av informanterna i denna uppsats varit noggranna med att påpeka att de
eftersträvar. Kanske är denna ironi ett sätt att hantera broderiets historia och möjliggöra
användandet av utövandet i ett modernt sammanhang.
Vad det gäller broderiet som företeelse utanför konstvärlden kan man ägna sig åt några små
spekulationer om växande popularitet då det kan noteras att det under det senaste halvåret
givits ut i alla fall två mycket uppmärksammade svenska böcker om broderi: Yllebroderier 232
och Karins broderier 233. Vidare har Geriljabroderi sedan starten 2008 nu givit ut två böcker.
Det broderi som idag finns utanför konsthallarna är det som enligt Lillevi Hultmans
uppfattning haft allra störst uppsving. Inom konsten tillstår hon att spridningen inte alls har
gått lika snabbt eller skett i samma utsträckning. Kanske är detta sant, kanske har
inkorporerandet av broderi i ett uttalat konstnärligt skapande varit en långsammare process.
En möjlighet är att detta beror på att det uttalade konstnärliga skapandet i större utsträckning
bygger på individualism, medan en amatör som tar upp en ny syssla gärna söker efter andra
med samma intresse och arbetsform.
Broderiets plats i konstvärlden är långt ifrån självklar, men flera av de utövare som
presenterats här visar att broderiet inte heller ligger helt utanför konstfältet.
Konstfältet som begrepp är både hanterbart och oklart. Hanterbart i det att fältteorin ger oss
ett verktyg för att hantera en sådan besvärande fråga som Vad är konst? Oklart också eftersom
det knappast är några kvantifierbara data det är frågan om. Problemet med teoribildningar
över huvud taget är också att de färgas av sin brukare. Det jag anser kunna kvalificeras som
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en självklar del i ett autonomt konstfält är nödvändigtvis inte överensstämmande med alla
som någon gång tillägnar sig Bourdieus tankar om det kulturella fältet.
Det exempel jag har på detta utgår från hemsidan artfacts.net. I ett samtal jag hade under
skrivandets gång framhölls det att denna artfacts.net uteslutande kunde bedöma vad som var
konst och inte. Fanns inte konstnären listad där, då var det inte konst det var frågan om.
Artfacts fungerar så att ett stort antal konstnärer är sökbara, och i resultatet kan man tillägna
sig kunskap om deras popularitet, prisen på deras verk, vart de finns representerade och så
vidare. Enkelt sagt rankar och analyseras konstnärer utefter sin plats i konstvärldens olika
instanser.
Jag är inte övertygad om att det ligger en fullständig sanning i att detta är det ultimata
verktyget för att bestämma vad som är konst, men kanske är det ändå ett förenklande verktyg i
fältanalysen. En snabb sökning visar att av de utövare som tagits upp i denna uppsats så finns
Elaine Reichek, Angelo Filomeno, Britta Johansson, Lillevi Hultman och Liyen Chong listade
på artfacts. Detta överensstämmer ganska bra med vilka av dem som tycks vara mest
omskrivna och utställda, vilket måhända talar för att det ligger en viss sanning i påståendet.
Då man ser till flera av det konstnärer som omnämnts i denna uppsats så står det klart att det
är svårt att motivera en placering av dessa under hantverks eller konsthantverksbegreppet. Så
som diskuterats så kräver hantverksbegreppet egentligen en nyttobetoning, vilket är något
som broderiet länge saknat. Broderiet som medium kan knappast betraktas som
bruksorienterat, även om det använts för att pryda kläder och möbler. Pryda är nyckelordet
här – broderiet har en dekorativ tradition som är extremt svår att bortse från. Ordet dekorativ
får i samband med konst en negativ klang, få vill tillstå att stor konst enbart är dekorativ.
Sannolikt är att broderiets stämpel som enbart dekorativt idag antingen har släppt helt eller i
alla fall är på väg att släppa. Självklart finns allsköns broderade kuddar, handdukar och annat
kvar – dessa är en ofrånkomlig del av broderiets arv. Men sida vid sida med detta finns också
verk som Reicheks, Hultmans och Chungs där broderiet istället är ett medium för att framföra
ett koncept.
Koncept torde kunna betraktas som ett centralt begrepp i det postmoderna konstfältet. Den
konceptuella anknytningen tycks efter modernismen och aktörer som Marcel oundviklig; och
detsamma gäller då antagligen för de broderier som kan betraktas som del av det autonoma
konstfältet. Detta resulterar i att själva tekniken har ganska lite att göra med huruvida verket
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kallas konst eller inte, den slutgiltiga domen faller på konceptet utefter vilket verket skapats.
Därmed inte sagt att mediet som används måste vara helt särskiljt från konceptet, kanske i
broderiets fall snarare tvärtom. Med tanke på både den styrka och den föränderlighet som
finns inneboende i det så är det inte konstigt om det i sig självt blir en del av det slutgiltiga
konceptet. Exempel på detta skulle kunna vara Shizuko Kimuras skissartade broderier, där
själva mediet kan betraktas som idén. Ett broderi som ser ut som en teckning efter modell
återger ett eko av den tid då kvinnor inte släpptes in på konstutbildningarna och den kreativa
verksamheten begränsades till broderi. Hade Kimuras bild tecknats hade den förlorat i princip
all sin slagkraftighet.
Exempel som dessa påvisar att det kanske inte egentligen handlar om att flytta in allt broderi
under samma begrepp, utan snarare om att öppna konstbegreppet för sådant som det tidigare
utestängt. Genreupplösningar har utnyttjats som konstnärligt grepp, och kanske är nästa steg
att gränsupplösningen inte bara sker på praktiskt nivå, utan även på ett begreppsligt plan. I så
fall kanske det är då broderiet och utövanden i liknande situation får en rättmätig plats; kanske
inte nödvändigtvis inom konst, konsthantverk eller hantverk. Det skulle lika gärna kunna
handla om något helt annat, men jag tror att kärnan är att det måste till ett större fokus att på
att begreppslig och teoretiskt omdefiniera platsen för de av konsthistorien utträngda medierna.
Det bör självklart också nämnas att utövarna själva inte står hjälplösa inför vilket epitet deras
skapande får. Det är ingen slump att exempelvis Elaine Reichek kan anses vara en integrerad
del av konstfältet medan majoriteten av utövarna på Spritestitch inte är det. Reichek
framhåller sig som konstnär, representeras av en gallerist och driver en hemsida som visar upp
hennes person och skapande. Bilden av ett konstnärskap skapas alltså i syntes av utövarens
egen vilja och konstfältets vilja att integrera. Samma sak gäller Britta Johansson och Lillevi
Hultman, som båda uppvisar en viss motvilja mot att tala om vad som är konst och inte – men
som också på många sätt är starkt integrerade i det svenska och det västerländska konstfältet.
John Lohman, Matthew Ellison, Julie Jackson och Mona Pedersen är dock alla tveksamma till
att kalla broderiet som sådant konst. Antingen anser de, som Mona Pedersen, att det
konstnärliga ligger i genomförandet av projekt som Geriljabroderi, eller, likt Ellison och
Lohman, att deras skapande saknar den mening och det djup som enligt dem ett konstverk bör
ha.
Avslutningsvis kan man säga att förståelsen av broderi som samtidsyttring kräver ett
flerbottnat perspektiv. Det går inte att bortse från stilutvecklingen, genusperspektivet eller
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den teoretisk begreppsförvirringen. Däremot kan vi, genom att bära dessa tre olika glasögon
parallellt, skapa helhetsbild som kan förklara den inriktningen det broderande skapandet har
tagit i modern tid.
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