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S A M M A N F A T T N I N G 

Det här arbetet handlar om en släktmöbel och dess klädsel. Möbeln är en brudpall från 1900-
talets början och användes vid ett bröllop år 1910. Klädseln är ett nytillverkat yllebroderi, 
men med rötterna från samma tid.  

Syftet med hela arbetet har varit att söka efter brudpallens ursprung i fråga om stilhistoriskt 
uttryck, ändamål, uppbyggnad etc. för att sedan kunna söka och välja ett lämpligt 
broderimönster från samma tid att ha som förlaga till en ny broderad klädsel. Tyngdpunkten i 
examensarbetet har legat på det praktiska arbetet med att brodera denna nya möbelklädsel. 

Målsättningen har varit att återskapa brudpallen till ett utseende som är så representativt som 
möjligt för det tidiga 1900-talet i Sverige. Detta har skett genom att brudpallen fått såväl ny 
stoppning som ovan nämnda klädsel. Sammantaget har det handlat om att vårda dåtiden för 
framtiden. 

Arbetet har fokuserat på ett antal områden som varit relevanta i sökandet efter brudpallens 
ursprung och ett lämpligt broderat mönster, och resulterat i följande slutsatser. 

Det konst- och stilhistoriska sammanhanget runt sekelskiftet 1900 var mångfacetterat 
och det fanns många stilmässiga uttryck. Brudpallen har visat sig bära spår av främst 
jugendstilen men har även ett visst nationalromantiskt uttryck. 
Runt sekelskiftet 1900 gifte sig de flesta i hemmet. Kyrkans roll som vigsellokal var 
liten. Med hemmet som vigselrum följde ett antal attribut, där den viktigaste var 
brudpallen, en möbel för brudparet att sitta samt knäböja på. 
Såväl den textila konsten som hemslöjdsrörelsen blomstrade runt sekelskiftet 1900. 
Det producerades enorma mängder av textila verk, allt ifrån avancerade konsttextilier 
till enklare slöjdalster. Enbart vad gäller broderier finns idag uppemot 30 000 objekt 
arkiverade i Sverige. Vad gäller broderade möbelklädslar var materialet främst ull,  
tekniken rätlinjig plattsöm och mönsterbilden stiliserade blom- eller andra växtmotiv. 

Valet av broderi för brudpallen föll på ett jugendmönster från 1905, tillhörande Röhsska 
Museet i Göteborg.



S U M M A R Y 

The subject of this thesis is a piece of furniture and its fabric. The piece is a bridal stool from 
the beginning of the 20th century which was used at a wedding in 1910. The fabric is an 
embroidery in wool, specially made although its roots go back to the same period. 

The aim of this work has been to search for the bridal stool’s original provenience in terms of 
the historical artistic expression, purpose, function, and construction, in order to find and 
select a suitable embroidery pattern from that period to use as the original on which to base a 
new piece of embroidery.  

My goal has been to recreate the bridal stool so that in appearance it is as representative as 
possible of the early 20th century in Sweden. This has been done by restoring the bridal stool 
thru its upholstery and a new piece of fabric. All in all it is about preserving the past for the 
benefit of the future.

My thesis has focused on a number of areas, all relevant in searching for the provenience of 
the bridal stool and a suitable pattern of embroidery. The following conclusions have been 
made: 

The historical context of the art and style of the 20th century was rich in expression. 
The bridal stool has proved to be a piece which is not only representative of the 
Jugend/Art Nouveau movement but also includes some expressions from the Swedish 
National Romantic period. 
At the end of the 19th and beginning of the 20th century, most people were married in 
their homes. The church played a small roll as a wedding venue. With the home as a 
popular place to hold a wedding came some attributes, the most important of which 
was the bridal stool. It was used by the bridal couple to sit and to kneel on.
Both textile arts and the handicraft movement were blossoming around 1900. An 
enormous amount of work was being produced, both advanced pieces of textile art and 
plain handicraft samples. Today there are as many as 30,000 samples of embroidery 
alone in various archives in Sweden. Regarding embroidered furniture fabric at the 
beginning of the 20th century, the material was mostly wool, the technique straight 
lined flat stitches, and the pattern stylized floral motifs. 

My choice of embroidery for the bridal stool fell on a piece of work from 1905, representative 
of the Jugend/Art Nouveau period, belonging to The Röhsska Museum of Design and 
Decorative Arts in Gothenburg. 



F Ö R O R D 

Under mina studieår till möbeltapetserare på Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design 
(CTD) gjorde jag många fascinerande resor in i möblernas värld. Jag har vandrat i Carl 
Malmstens egna spår, i det sena 1800-talets nystilar och jag har gjort resor i vår egen samtid.  

Det här examensarbetet har bjudit mig på en minst lika spännande resa. En resa tillbaka i tid, 
till det tidiga 1900-talet, till de olika stilepoker som fanns då, till en man och hans 
snickarglädje och till bröllopsbestyr. Arbetet har också bjudit mig på en spännande resa in i en 
helt ny värld – den långsamma lyckans värld – att brodera. 

Stort tack till följande personer. 

Min fantastiska familj – tack Svein, Victoria och Jacob! 
Sara Lindqvist – lärare på möbeltapetserarprogrammet, Carl Malmsten CTD samt 
examinator och handledare till denna rapport – tack för Ditt stöd och Dina kloka 
synpunkter.
Maria Silfverhielm – fd rektor HV Skola och behjälplig med mitt broderi – tack för 
Din generositet, Dina värdefulla råd och för att Du tog Dig tid med mig. 
Samtliga berörda intendenter på Nordiska Museet, Röhsska Museet, Västergötlands 
Museum samt Monica Hallén, tidigare Nordiska Museets centrallager, Julita – stort 
tack för Er hjälp! 
Studiekamrater på möbeltapetserarprogrammet, Carl Malmsten CTD – tack för att jag 
har fått förmånen att lära känna Er alla! 

Stocksund i september 2007 

Marianne Ruud 



I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 

1 INLEDNING ................................................................................................................... 1

1.1 BAKGRUND .......................................................................................................... 1 
1.2 SYFTE OCH MÅL SAMT FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................ 1 
1.3 STRUKTUR............................................................................................................ 2 

1.3.1 Ett broderi ...................................................................................................... 2
1.3.2 En brudpall .................................................................................................... 2
1.3.3 Ett bröllop ...................................................................................................... 2
1.3.4 Kring sekelskiftet 1900................................................................................... 2

1.4 METOD, AVGRÄNSNINGAR OCH KÄLLOR.................................................... 2 
1.5 FÖRKLARING TILL RAPPORTENS ORDNINGSFÖLJD.................................. 3 

2 KRING SEKELSKIFTET 1900 .................................................................................... 5 

2.1 ARTS- AND CRAFTS-RÖRELSEN ...................................................................... 5 
2.2 JUGEND ................................................................................................................. 6 
2.3 NATIONALROMANTIK....................................................................................... 6 
2.4 TEXTILKONST OCH HEMSLÖJD....................................................................... 7 

2.4.1 Föreningen Handarbetets Vänner ................................................................. 7
2.4.2 Föreningen Svensk Hemslöjd......................................................................... 7 

3 ETT BRÖLLOP 1910..................................................................................................... 9 

3.1 BRÖLLOPSSEDER................................................................................................ 9 
3.2 HEMMET SOM VIGSELRUM ............................................................................ 10 

4 EN BRUDPALL............................................................................................................ 13 

4.1 TILLKOMSTEN AV EN BRUDPALL ................................................................ 13 
4.2 STILUTTRYCK.................................................................................................... 13 
4.3 TEKNISK BESKRIVNING AV BRUDPALLEN ................................................ 14 

4.3.1 Yttermått stommen ....................................................................................... 14
4.3.2 Mått sits och stoppning ................................................................................ 15
4.3.3 Träslag ......................................................................................................... 15
4.3.4 Konstruktion................................................................................................. 15 

4.4 BRUDPALLENS KLÄDSEL OCH STOPPNING ............................................... 15 
4.4.1 Befintligt skick.............................................................................................. 15
4.4.2 Hur kan en originalstoppning och -klädsel ha sett ut?................................ 15
4.4.3 En annan typ av klädsel till brudpallar ....................................................... 16
4.4.4 Vidtagna åtgärder........................................................................................ 16 

5 ETT BRODERI............................................................................................................. 19 

5.1 OM SÖKANDET EFTER ETT BRODERI
 MED RÖTTER I TIDIGT 1900-TAL.................................................................... 19 
5.2 TEXTILA UTTRYCK RUNT 1900 ...................................................................... 19 

5.2.1 Tekniker och mönster ................................................................................... 19
5.2.2 Färger .......................................................................................................... 20 

5.3 KONTAKTER OCH RESEARCH........................................................................ 20 
5.3.1 Nordiska Museet .......................................................................................... 20
5.3.2 HV Skola ...................................................................................................... 20



5.3.3 Nordiska Museets centrallager, Julita ......................................................... 21
5.3.4 Röhsska Museet för Design och Konsthantverk........................................... 21
5.3.5 Västergötlands Museum............................................................................... 21
5.3.6 Hemslöjden .................................................................................................. 22
5.3.7 Internet ......................................................................................................... 22
5.3.8 Nordiska Museets bibliotek.......................................................................... 22 

5.4 ATT HITTA RÄTT ............................................................................................... 23 
5.5 FORTSATTA TANKAR, FUNDERINGAR OCH BESLUT............................... 23 

5.5.1 Resonerande kring mönster, färger och annat viktigt ................................. 23
5.5.2 Förklaring till mitt val av broderimönster................................................... 24 

5.6 INFÖR ARBETET MED ETT BRODERI ............................................................ 25 
5.6.1 Val av broderiväv......................................................................................... 25
5.6.2 Val av garn................................................................................................... 25
5.6.3 Val av teknik och stygnstorlek...................................................................... 25
5.6.4 Att tillverka en mönstermall......................................................................... 26 

5.7 SÅ VAR DET BARA ATT SÄTTA IGÅNG ........................................................ 27 
5.7.1 Problem........................................................................................................ 27
5.7.2 ...som hittade sin lösning.............................................................................. 28
5.7.3 Den långsamma lyckan ................................................................................ 28 

6 DET FÄRDIGA RESULTATET................................................................................. 29 

6.1 BRUDPALLEN ANNO 2007 ............................................................................... 29 
6.2 EN UTVÄRDERING AV MITT ARBETE - ANALYS OCH SLUTSATSER .... 30 

6.2.1 Har jag fått svar på de frågor jag inledningsvis hade?............................... 30
6.2.2 Hade jag kunnat göra något annorlunda vad beträffar mina 

efterforskningar?.......................................................................................... 30
6.2.3 Skulle jag tagit mig an ett enklare och mindre tidskrävande broderi?........ 30
6.2.4 Har jag lärt mig något som kan vara av nytta i mitt yrke som 

möbeltapetserare?........................................................................................ 30 

7 REFERENSER OCH KÄLLOR ................................................................................. 33 

7.1 PERSONLIGA KONTAKTER............................................................................. 33 
7.2 LITTERATUR ...................................................................................................... 33 
7.3 LITE LÄSTIPS KRING ÖVRIG LITTERATUR ................................................. 34 
7.4 FOTOGRAFIER ................................................................................................... 34 

8 BILAGOR...................................................................................................................... 35

8.1 BRODERIER FRÅN HANDARBETETS VÄNNERS SAMLINGAR ............... 35 
8.2 BRODERIER FRÅN NORDISKA MUSEETS SAMLINGAR............................ 37 
8.3 DET VALDA BRODERIET FRÅN RÖHSSKA MUSEETS SAMLINGAR....... 38 
8.4 EXEMPEL PÅ FÖREMÅL TILLVERKADE AV MIN FARFAR
 NILS NILSSON .................................................................................................... 38 

9 ORDFÖRKLARINGAR .............................................................................................. 41 



1

1. I N L E D N I N G 

Att vårda dåtiden för framtiden är för mig ett uttryck som rymmer hela meningen med att 
arbeta som möbeltapetserare. Att få vara den förmedlande länken mellan då och nu, att 
få förtroendet att ta hand om någon annans möbel, någon annans historia, att få göra 
något fint och bättre - det är enormt stimulerande. 

Inför valet av examensarbete insåg jag att det nu fanns en möjlighet för mig att genom 
en möbel faktiskt ta del av min egen historia. Att få arbeta med något som rör mig och 
mitt liv. Men vilken möbel skulle det handla om? 

1.1 BAKGRUND 

Under min utbildning på Carl Malmsten CTD hade jag vid några tillfällen sagt till mina 
klasskamrater; tänk vad kul det hade varit att brodera en möbelklädsel! Deras respons 
var lite småleenden och en undran om jag verkligen var född på rätt sida om förra 
seklet… När jag så skulle välja objekt för mitt examensarbete kom dessa tankar tillbaka 
och jag fick anledning att ta med det till planerna om ett examensarbete kring något 
eget, något med personligt värde. 

I mitt föräldrahem stod en s.k. brudpall som jag tidigare hade fått löfte om att få. Den 
kom från min farmor & farfar och hade använts då de gifte sig 1910. Brudpallen var 
lagom i storlek och hade en platt rektangulär yta som skulle passa för ett broderi. Tyget 
var ej original, det var lätt att se, men hur kunde den ha sett ut från början? Jag frågade 
min pappa om han visste, men tyvärr. Pappas äldre bror sade däremot följande; jag tror 
att det var något brunaktigt broderi från början, kanske blommigt.

Valet var klart, jag hade hittat mitt objekt, farmor och farfars brudpall, och jag skulle 
brodera en klädsel till denna släktmöbel! 

1.2 SYFTE OCH MÅL SAMT FRÅGESTÄLLNINGAR 

Jag visste nu att mitt examensarbete skulle handla om att söka en möbels ursprung. Hur 
kunde klädseln till en brudpall från 1910 sett ut? Genom att lära mig så mycket som 
möjligt om möbeln i syfte att hitta rätt utseende på ett broderi, skulle jag återskapa 
brudpallen till ett så autentiskt utseende som möjligt inklusive återskapa lite 
kulturhistoria från en tid som var. Detta var syftet och målet med mitt arbete. 

Men det var många frågor som skulle besvaras. 

Vilket slags broderi skulle det handla om? Var kunde jag hitta information? 
Vad kunde jag lära mig om själva brudpallen, dess utseende och ändamål? 
Hur mycket behövde jag studera kring det konst- och stilhistoriska 
sammanhanget runt 1910 för att få en tillräckligt bra referensram? 
Hur ville jag förmedla möbelns historia till framtiden? 
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1.3 STRUKTUR 

Det blev viktigt att i ett tidigt skede få en struktur kring hela arbetet. Jag bestämde mig 
för att dela in mitt arbete i fyra grupper, alla sammanflätade med varandra på ett eller 
annat sätt men delade åt i prioritetsgrad. Det var logiskt att tänka på det viset och jag 
hoppades att det skulle hjälpa mig att strukturera mina efterforskningar. Dessa fyra 
grupper fick bli mina hörnstolpar kring vilka jag sedan kunde bygga min rapport. 

1.3.1 Ett broderi 
Det viktigaste var det praktiska arbetet med broderiet och att återskapa ett autentiskt 
textilt uttryck. Det var ju faktiskt enbart genom detta jag kunde tillföra pallen något, det 
enda som kunde göra skillnad. Mitt examensarbete skulle dessutom till 70 % av tiden på 
10 veckor bestå av praktiskt arbete, vilket gjorde att jag tidigt hade klart för mig att 
broderiet var det viktigaste, det var här den stora arbetsinsatsen skulle ligga.   

1.3.2 En brudpall 
Näst viktigast var brudpallen och dess utseende, rent stilmässigt. Att söka svar på varför 
pallen såg ut som den gjorde kunde leda mig till ökad kunskap om stilutryck såväl 
nationellt som lokalt där min farfar levde och var verksam. Jag kunde inte förändra dess 
utseende men jag kunde lära mig mer om den. 

1.3.3 Ett bröllop 
På tredje plats kom de mer personliga aspekterna kring det hela. Vad kunde jag få reda 
på vad beträffar min farmor och farfar och deras bröllop i början av förra seklet. Vilken 
roll pallen hade haft och hur bröllopsseder såg ut vid den tiden. Rent personligt 
hoppades jag kunna ”fantisera” ihop en bild av hur det gick till. Det var viktiga detaljer 
att addera till de foton som faktiskt finns från deras bröllopsdag. 

1.3.4 Kring sekelskiftet 1900 
Sist i min rangordning, men ändå den viktiga referensram jag behövde till de övriga 
grupperna, kom den kulturhistoria som följde med hela arbetet; den konsthistoriska 
stilutvecklingen, hemslöjdsrörelsen, textila uttryck etc. För även om min farfar bodde 
ute på landsbygden påverkades han naturligtvis av sin tid och den smak som rådde då, 
det är jag säker på. Detta var viktig kunskap, dels för att kunna förstå varför brudpallen 
ser ut som den gör, men också för att få veta hur ett en broderad klädsel borde se ut. 

1.4 METOD, AVGRÄNSNINGAR OCH KÄLLOR 

Med ovan presenterade grundstruktur klar för mig bestämde jag mig för att gå ut på 
bred front i mitt informationssökande. Jag bestämde mig för att kontakta så många olika 
men relevanta källor som möjligt för att få svar på mina frågor beträffande syftet med 
brudpallar, broderikonst och -tekniker, seder och bruk kring bröllop vid den tiden och 
hur allt detta var påverkat av samhälle och konstnärliga strömningar. Jag gjorde en 
inledande lista på kontakter jag ville ta och källor där jag ville söka: 

Nordiska Museet, Stockholm 
Röhsska Museet för Design och Konsthantverk, Göteborg 
Västergötlands Museum, Skara 
HV Skola, Stockholm 
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Hemslöjdsföreningar 
Hemslöjdsbutiker 
Broderiaffärer, Stockholm 
Nordiska Museets bibliotek, Stockholm 
Internet 

Jag anade att detta skulle komma att bli tidskrävande men jag såg inget annat sätt att 
göra det på. Jag visste ju inte riktigt varifrån jag kunde få svar, därför var det i första 
hand bredd som fick gälla. Men med utgångspunkt i mina fyra grupper ovan hoppades 
jag sedan kunna sålla ut vad som var primär respektive sekundär information för mitt 
arbete. Jag hoppades att denna struktur skulle hjälpa mig att göra rätt avgränsningar 
beträffande vilken information jag skulle behålla och vilken som skulle sållas bort. 

1.5 FÖRKLARING TILL RAPPORTENS ORDNINGSFÖLJD 

Med förhoppning om att få en logisk läsordning i denna rapport har jag efter detta 
kapitel valt att presentera de ovan redovisade grupperna i omvänd ordningsföljd, d v s 
helheten först och det mer specifika sist. Rapporten har sålunda följande ordningsföljd 
tillika kapitelnumreringar. 

2. KRING SEKELSKIFTET 1900 
Det samhälleliga och konsthistoriska sammanhanget. 

3. ETT BRÖLLOP 1910 
Den mer specifika historiebeskrivningen kring bröllops seder och bruk och själva 
ändamålet för brudpallen. 

4. EN BRUDPALL 
Den konkreta beskrivningen kring den möbel arbetet handlar om. 

5. ETT BRODERI 
Arbetets kärna, mitt bidrag till brudpallens fortsatta historia. 



4



5

2. K R I N G   S E K E L S K I F T E T   1 9 0 0  

Efter flera år av stilförvirringar, stilkopieringar och överdrivna formuttryck vad gäller 
arkitektur, konsthantverk och hemmiljö, kom ett nytt tänkande att introduceras kring 
sekelskiftet 1900. Det mörka, överdrivna, textilrika och överdådiga skulle ut, och ljus, 
enkelhet, naturlighet och funktion skulle in. Industriell produktion skulle ersättas av 
hantverk och naturlig förankring. Bostaden skulle anpassas efter familjens behov och 
präglas av enkelhet. Det som tidigare kunde kallas en verklighetsflykt i stilhänseende 
hade nu en ambition att vara mer verklighetsförankrat.  

Det var dock inte en ny stil som såg dagens ljus utan tiden kom mer att vara en 
plattform för ett antal olika uttryck och idéer, med rötter såväl nationellt som 
internationellt. Tiden kring sekelskiftet var en brytningstid. 

2.1 ARTS- AND CRAFTS-RÖRELSEN

Det nya tänkandet hade primärt sitt ursprung i England och vad som kom att kallas Arts 
and Crafts Movement eller Arts- and Crafts-rörelsen. Där hade framför allt William 
Morris1 under senare halvan av 1800-talet varit en av de mest tongivande rösterna. 
Rörelsen kritiserade massproduktion och tidens smakförfall som man menade var ett 
resultat av industrialismen. Man verkade istället för ett hantverkstänkande kring möbler 
och andra konstuttryck.2 Det var en socialradikal rörelse som ville värna om det goda 
hantverket med äkta material och anslutning till lokala förebilder.3 Man ansåg att 
skönhet förädlar människan och att kvalitet var bättre än kvantitet. Genom ett 
konstnärligt skapande arbete och undvikande av det fula, falska och meningslösa skulle 
världen göras vackrare och människorna lyckligare.4

Till Sverige kom rörelsens tankar via Erik Folcker (1858-1926), starkt engagerad 
konstprofil/konstkritiker och dåvarande amanuens5 vid Nationalmuseum. Carl Larsson6

och Ellen Key7 hade blivit inspirerade av dessa tankar och blev de nya hemidealens 
främsta profeter. Carl Larsson’s illustrerade bok ”Ett hem” samt Ellen Key’s skrift 
”Skönhet för alla” blev mycket uppmärksammade och spreds snabbt. Man ville 
framhäva hemmets betydelse som vardagsplats, bort med finrum och överdåd. Hemmet 
var den plats där en funktionell men vackrare vardag skulle spira. Likt sina engelska 
föregångare ville Larsson och Key få människorna att öppna sig för naturens och 
konstens skönhetsvärden.8

1 Engelsk arkitekt, formgivare, författare mm (1834-1896), känd bl a för sina blommiga och naturalistiska 
tapet- och textilmönster. 
2 Fredlund, Jane (1995), Gamla möbler: möbelstilar och inredning i Sverige 1700-1950, ICA Bokförlag, 
s. 30. 
3 Stavenow-Hidemark, Elisabeth (1991), Sub Rosa – när skönheten kom från England, Nordiska Museets  
förlag, s. 26. 
4 Stavenow-Hidemark, Elisabeth (1964), Svensk jugend, Nordiska museets förlag, s. 14. 
5 En slags skrivbiträde och lägre tjänsteman inom främst vetenskapliga institutioner, arkiv och museer. 
6 Svensk konstnär (1853-1919), folkkär och välkänd bl a genom sina akvareller från hemmet Sundborn. 
7 Svensk författare, pedagog och kvinnosaksideolog (1849-1926), känd bl a för sin liberala 
samhällsfilosofi. 
8 Stavenow-Hidemark, Elisabeth (1964), s. 33. 
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2.2 JUGEND 

Idéerna från England spreds till övriga Europa strax före sekelskiftet 1900 och en ny 
möbel- och inredningsstil såg dagens ljus; jugend eller art nouveau. Efter att i årtionden 
ha blickat tillbaka blickade man nu framåt. Jugendstilen var radikal och ny. Livet och 
hela livsmiljön skulle ges en konstnärlig gestalt, allt skulle samverka i konstnärlig 
harmoni. Man inspirerades hellre av naturen än historiska stilar.9

Stilen introducerades i Sverige runt 1895. Det är däremot svårt att tala om en enhetlig 
jugendstil i Sverige. Impulserna från utlandet kom från olika håll och vid skilda 
tidpunkter. Inom stilen kan man se inte bara en eller två utan fyra inriktningar, som alla 
sätter sina spår i Sverige. För det första talar man om ett konstruktivt möbeltänkande, 
för det andra en sugande organisk form med abstrakt linjedekor, för det tredje platt 
ornamentering med ytliggande djur- eller blommönster, en slags reliefdekor, samt för 
det fjärde det strikt geometriska formspråket där växter pressas in i räta vinklar och 
riktningar10. Dessa inriktningar förekommer var och en för sig men även i kombination 
med varandra, vilket gör det ännu svårare och sätta fingret på det typiskt jugendmässiga. 
Vill man dela in influenserna rent kronologiskt kan man kanske se en något tydligare 
bild. Den tidiga jugendstilen var ganska ”feminin” med organiska växtformer, 
slingrande uttryck och böljande linjer och utvecklades sedan åt ett mer robust, strikt och 
”maskulint” formspråk med raka, kraftiga och geometriska uttryck, ytmönstring samt 
stiliserade blommor.  

Sammantaget kan man dock säga att det typiska kännetecknet för jugendstilen är 
stiliseringen11 av föremål, djur och växter.  

En aktiv inverkan till förmån för stilens utveckling i Sverige hade även de 
konsthantverksutställningar som anordnades runt sekelskiftet. Det var tillfällen då 
företag inom hantverk, textil etc spände bågen lite extra för att få fram nya alster och 
kollektioner, och man kan nog säga att detta bildade milstolpar i den svenska 
jugendstilens historia.12 De utländska strömningarna och influenserna var dock inte 
ensamma inspiratörer i landet utan mötte samtidigt svenska nationella strävanden som 
kom att utvecklas till det vi kallar nationalromantik. 

2.3 NATIONALROMANTIK 

Parallellt med de internationella idéerna kom så en nationell stilinriktning13 att blomma 
upp i Sverige mot slutet av 1800-talet. Ett utbrett intresse hade börjat spira för svensk 
folkkonst, att göra det förflutna känt och levande och att få människor att bli medvetna 
om sina rötter. 
Det var en nyvaknad nationalism som kom att kallas nationalromantik, ett resultat av en 
stark vilja att söka ett nationellt uttryck, att hitta sin nationella grund. Denna 
stilinriktning sökte sina rötter i historia och natur. Man sökte sig tillbaka till det 

9 Stavenow-Hidemark, Elisabeth, (1964), s. 10. 
10 Stavenow-Hidemark, Elisabeth (1964), s. 24. 
11 Se Ordförklaringar, s. 41. 
12 Stavenow-Hidemark, Elisabeth (1964), s. 37. 
13 Sverige var inte ensamt om att söka sin nationella identitet. I Norge, Finland och många andra länder 
sökte man vid denna tid också finna sitt nationella arv och uttrycka detta i konst, möbler och arkitektur.    
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fornnordiska arvet men även gammal allmoge. Det handlade mycket om att uttrycka 
nationell identitet.  

De nationalromantiska idealen visade sig i byggnader och möbler som en blandning av 
jugend och ett storsvenskt formspråk, med byggnader i svensk granit men också som 
mjukt formade naturornament från den svenska naturen.14 Ek blev det vanligaste 
träslaget i möbler och dekoren på möblerna kännetecknades av runslingor och 
drakhuvuden men även av vilda blommor och eklöv. 

2.4 TEXTILKONST OCH HEMSLÖJD 

Den nya tidens stilideal och stilyttringar påverkade självfallet konstnärer inom ett antal 
olika områden som möbelkonst, arkitektur och måleri men man kan nog säga att det var 
inom textilkonsten som det kom att hända mest och som fick en rejäl uppblomstring. 
Förutsättningen för detta var den djupt rotade textila traditionen; att sy, brodera och 
väva kunde de flesta kvinnor. Men även det ”föraktade” 1800-talets textila överdåd kom 
här att spela en viktig roll, utan den epoken hade inte uppblomstringen varit möjlig. 
Skillnaden nu låg i att det inte var mängden textil som var viktig utan materialval och 
mönsterbilder. 
I förvaltandet av de idéer som hade fått fotfäste i landet fick ett antal, men främst två 
företag ett stort inflytande, inte bara bland de s k medvetna nytänkarna utan även bland 
folket ute i landet. Det var Föreningen Handarbetets vänner samt Föreningen Svensk 
Hemslöjd.  

2.4.1 Föreningen Handarbetets Vänner  
Redan 1874 hade Föreningen Handarbetets Vänner (även kallad HV) grundats och hade 
en position som landets förnämsta textilateljé.  Föreningen hade som sitt främsta syfte 
att höja smaken för kvinnligt handarbete i fosterländsk och konstnärlig riktning.15 Detta 
skedde genom undervisning i vävning och broderi, försäljning av textilier tillsammans 
med mönster och material för handarbeten, samt utställningar. HV hade kontakter med 
den engelska Arts- and Crafts-rörelsen och kom att bli bland de första att ta upp den nya 
jugendstilen i sina mönster. Föreningen kom även att bli en viktig aktör för att sprida de 
nya idéerna via sina textila verk. 

2.4.2 Föreningen för Svensk Hemslöjd 
År 1899 startade en kvinna vid namn Lilli Zickerman (1858-1949) Föreningen för 
Svensk Hemslöjd. Målet med föreningen var att återuppliva den lokala svenska slöjden 
och sprida den kunskap som fanns där. Lilli Zickerman hade gjort landsomfattande 
resor och dokumenterat i första hand den svenska textilskatten, och med Föreningen för 
Svensk Hemslöjd ville hon nu vidareutveckla den folkloristiska traditionen med stark 
förankring i genuint hantverk och lokala material.16

14 Snidare, Uuve (2002), Hemma i Sverige 1900-2000, Bokförlaget Prisma, s. 11. 
15 Stavenow-Hidemark, Elisabeth (1991), s. 128. 
16 Snidare, Uuve (2002), s. 27 
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I rapporten från en studieresa till deltagare i 1897 års Stockholmsutställning skriver Lilli 
Zickerman följande om Västergötland:17

…den rent praktiska slöjden och konstslöjden följs inte alltid åt, inget egendomligt konstnärligt 
arbete kunde uppspåras – ej ens ett broderi finnes på dräkten. Skaraborgs län saknar dessa 
(hänvisning till korgar, mattor, skedar, vävnader mm) grenar av slöjd, däremot är 
möbelsnickeriet en vanlig hemslöjd. 

Hon fortsätter: 
Man kan nästan utan överdrift säga, att i varannan gård bor en snickare och icke endast 
yrkessnickare utan bönderna själva arbeta under vintern möbler, vilka till största delen äro av 
furu och sedan målas eller faneras. En stor del enklare, hos möbelhandlare här i Stockholm 
förekommande möbler, förskriva sig (kommer ifrån) från dessa hemslöjdare. Egendomligt är, 
att en gör skåp, en annan bord, en tredje soffor o. s. v., men ingen enda gör stolar. 

Man kan utan överdrift säga att Lilli Zickerman var pionjär på sitt område och genom 
hennes arbete kom hemslöjdsrörelsen att med tiden bli en riktig folkrörelse. Vävateljéer, 
verkstäder för snickeri och korgarbete startades runtom i landet, i syfte att plocka upp 
lokal och ortspecifik kunskap men också för att möjliggöra en extraförtjänst för 
landsortens människor18. Dessa föremål kunde sedan säljas i egna butiker, och förse 
människor med bruksföremål, textilier och möbler. Det var dock inte enbart varor 
hämtade ur ett gammalt arv som såldes, många varor var komponerade av framstående 
formgivare och kändes moderna. Huvudsyftet var att dra nytta av gamla tekniker och 
traditionella färger och material. Genom denna rörelse kom så även Ellen Keys och Carl 
Larssons hemidéer att nå ut i landet. Carl Larssons målningar trycktes upp i stora 
upplagor och såldes i butikerna och Ellen Keys idéer spreds via hennes böcker.

Dessa båda rörelser blev således starkt tongivande vad gäller spridandet av konstnärliga 
uttryck men arbetade, kan man säga, utifrån olika synvinklar. Om Handarbetets Vänner 
var modern, sökte sig framåt och alltid såg till att ligga i täten vad gäller att uppfatta nya 
internationella signaler, så var Svensk Hemslöjd mer konservativ och sökte sig tillbaka 
till de svenska rötterna och det nationella arvet. 

17 Citat ur; Lilli Zickerman med urval och kommentar av Elisabeth Stavenow-Hidemark (1999), Lilli
Zickermans bästa – Hemslöjdstankar från källan, Tidskriften Hemslöjdens förlag. 
18 Stavenow-Hidemark, Elisabeth (1991), s. 129. 
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3. E T T   B R Ö L L O P   1 9 1 0  

Bild 1. Nils och Hilda. 

Fredagen den 23 september år 1910 gifte sig min farmor och farfar, Hilda 24 och Nils 
27, med varandra. (Bild 1.) Vid deras vigsel användes den brudpall som detta 
examensarbete handlar om. Om pallen kom till specifikt inför deras bröllop vet jag inte, 
men jag vet att den användes vid detta bröllop och att det var farfar som själv snickrat 
den, det har min pappa och hans syskon berättat. Vigseln ägde rum vid Lannatorps 
kvarn i Forshall, strax utanför Grästorp i Västergötland. Lannatorps Kvarn var farmors 
föräldrahem. (Bild 2, nästföljande sida.)

För att fullt ut få ett sammanhang kring detta bröllop och denna brudpall känns det 
därför relevant att inledningsvis helt kort redogöra för de seder och bruk som fanns 
kring bröllop vid denna tid. 

3.1 BRÖLLOPSSEDER19

Att platsen för en vigsel var i hemmet – i regel brudens hem - var inte något ovanligt 
kring förra seklets början, och följaktligen inte heller för min farmor och farfar. 
Egentligen var det en sed som hade sina rötter långt tillbaka genom århundradena. Ett 
bröllop ansågs nämligen inte vara en särskilt offentlig angelägenhet (dock behövdes 
vittnens närvaro), därför blev platsen för vigseln i regel förlagd på hemmaplan. Under 
1700-talet kom så seden till kyrkan då det blev vanligt att man förrättade vigseln i 
samband med söndagens högmässa. En bit in på 1800-talet avtog dock kyrkovigslarna 
kraftigt. I högreståndsmiljöer hade hemmavigseln åter blivit vanlig, då kyrkorummet 
inte ansågs tillräckligt fint, och detta spreds nedåt i samhällsskikten.  

19 Nordiska Museet och Skansens årsbok 1969, Fataburen – Giftas-eller ej?, Nordiska Museet, s. 125-
130. 
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Mot slutet av 1800-talet fanns knappt inte kyrkan som vigselrum. Från kyrkans sida 
berodde detta även på att högmässan mer och mer hade blivit en ”ordets gudstjänst”, där 
andakt och inre rörelse betydde mer än folklig sed och delande av varandras glädje och 
sorg. I kyrkan skulle viktigare angelägenheter avhandlas. 

Bild 2. Brudparet och bröllopsgästerna. 

3.2 HEMMET SOM VIGSELRUM20

Vid en vigsel i hemmet var det förstås viktigt att göra ceremonin så högtidlig som 
möjligt. Ett bord fick tjäna som altare, med vit duk, levande ljus och blommor. Det var 
inte ovanligt att man ”byggde upp” en fondvägg bakom det hemmagjorda altaret, med  
t ex flaggor eller andra textilier. Till utrustningen hörde sedan brudmatta och brudpall. 
Brudmattan, som i regel kom från brudens hem, skänktes till brudparet och lades 
framför altaret. Ännu viktigare än brudmattan var brudpallen, vilken användes till att 
såväl sitta som att knäböja på. Den kunde vara tillverkad av brudgummen, inköpt i affär 
eller lånad av andra som hade. På sina håll fanns även hantverksskickligt folk som 
tillverkade brudpallar som stoppades med svinhår och kläddes med något fint mönstervävt 
rött tyg. En brudpall kunde vara ca 1 meter lång och 20 centimeter bred. Det kunde även 
hända att prästen själv hade med sig en brudpall från den kyrka han kom från. I andra 
fall fick enkla kuddar duga att knäfalla på21.

20 Ibid, s. 125-130. 
21 Se kapitel 4.4 3, s. 13. 
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Hur det kunde gå till vid ett hemmabröllop återges i följande skildring från ett bröllop i 
Småland, strax efter sekelskiftet 1900: 

Då prästen ankom, så satt alla gästerna i stora rummet samlade, kvinnorna på ena sidan och 
karlarna på den andra (ej blandade). Då prästen tagit av ytterkläderna i lilla rummet, der 
brudparet stod färdiga, tog han på kappan och tog handboken och gick i stora rummet och 
gjorde sin bugning och alla steg upp. Så gick han framom bordet. Då han för sig sjelv gjort en 
tyst bön, så kom brudparet in och så började vigselakten. Under hela tiden så stod gästerna. 
Sedan dracks brudskålen, då prästen gick och hälsade på alla gästerna med en handtryckning. 
Sedan blev det samtal och kaffedrickning och middag i fortsättning… 
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4. E N   B R U D P A L L  

Bild 3. Brudpallen år 2006.               Bild 4. Den vackra gaveln. 

4.1 TILLKOMSTEN AV EN BRUDPALL 

Brudpallen (bild 3 och 4) tillverkades på landsbygden i Västergötland någon gång runt 
1900-1910 av min farfar Nils. Han var en händig man och tillverkade ett antal möbler 
och andra träföremål trots att han inte ens hade möbelsnickeri som yrke. I början på 
seklet hade han däremot gått en slöjdskola och troligtvis fått mycket av sin kunskap 
därifrån. För farfar väntade lantbrukarlivet, så slöjdandet och snickrandet var en 
hobby22.

4.2 STILUTTRYCK 

Vid tiden runt sekelskiftet 1900 hade jugend och de nationalromantiska uttrycken börjat 
slå rot och på ett eller annat sätt påverkade det människor, såväl i städerna som ute på 
landsbygden. Landsbygdens möbelsnickare inspirerades av de olika modestilarna 
allteftersom de blev bekanta med dem. Ett särdrag hos dessa landsbygdsföremål är dock 
att de komponerades på ett friare sätt, allt efter handlag och behag. Det var inte ovanligt 
att man blandade två, tre olika stilar för att sedan även addera något inslag av sin lokala 
tradition. En möbelstil som blivit modern i staden levde ofta kvar länge ute på landet. 
Träslagen var i regel enkla svenska som furu, ek och björk.23 Ekmöblerna var oftast 
ljusa, men under 1910-talet också mörkbetsade. 

En mycket tongivande möbelformgivare vid denna tid var Carl Westman (1886-1936). 
Han hade varit i England och tagit starkt intryck av inredning och möbler, men precis 
som Erik Folcker kommit hem med övertygelsen om att det engelska ej fick bli föremål 
för kopiering utan endast tjäna som inspiration för att göra något eget, något svenskt24.
Carl Westman ritade ofta möbler med rikt skulpterad dekor, en detalj som kom att bli ett 
signum för en stor mängd av de möbler som togs fram vid denna tid. Vem har inte sett 
ekstolarna med det utskurna äpplet i ryggen? Denna och många andra möbler, också 

22 Se Bilagor, kapitel 8.4, bilderna 12-15, vilka är fler exempel på saker farfar Nils snickrat. 
23 Fredlund, Jane (1986), Stora boken om antikt – gammalt och nästan nytt, ICA Bokförlag, s. 43. 
24 Stavenow-Hidemark, Elisabeth (1964), s. 54. 
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med utskurna frukter som dekor, kom att bli ”den stora massans” möbler; producerade 
på snickerifabriker i stora upplagor. Det var möbler där man tagit upp vissa 
karaktärsdrag hos jugendstilen, allt för att passa de flesta. Andra mycket betydande 
möbelformgivare vid denna tid var Ferdinand Boberg (1860-1946), Lars Israel 
Wahlman (1870-1952) och Gustaf Fjæstad (1868-1948). 

Vilka stilar ser man då i min farfars pall? Vad kan ha inspirerat honom? Var det någon 
av de nämnda möbelformgivarna ovan eller var det möjligen Carl Larsson’s 
bilderböcker, som kommit ut i jätteupplagor och säkert nått ut även till landsbygden 
som inspirerade? Kanske var det någon färdig mönsterritning som visade honom hur 
han skulle snickra? Kanske formgav han den själv? Eller så kanske han fick vägledning 
av en yrkessnickare om hur den skulle se ut? Om detta vet jag tyvärr ingenting. 

I jakten på brudpallens rötter fick jag kontakt med några museiintendenter och en 
hemslöjdskonsulent och de svarade följande. 

Uttrycket hos möbeln är väldigt typiskt för sin tid: jugend uppblandad med rester av 
historismens formspråk. Arbetet är så maskinestetiskt perfekt i sitt utförande precis som man 
kan förvänta sig. Några historiska förebilder finns inte. Jag tror att din farfar tittat på snickrade 
bänkinredningars gavlar... Brudpallarnas historia finns inte skriven någonstans.
Johan Knutson, intendent och folkkonstexpert, Nordiska Museet, Stockholm.

Stilmässigt skulle jag nog helst kalla den nationalromantisk både med tanke på träslag och 
form. Men eftersom jag inte kan komma ihåg att jag sett någon liknande förut har jag inte så 
mycket att säga om den.  
Per Dahlström, intendent, Röhsska Museet, Göteborg.

Det är inte så mycket vi har att komma med angående den brudpall som du forskar kring.  
Vi har brudpallar i samlingarna, men de är av äldre datum… Att din är tillverkad vid 
sekelskiftet 18/1900 råder ingen tvivel om.  
Elisabeth Brynja, ansvarig för föremålssamlingarna, Västergötlands Museum, Skara.

När det gäller modellen på pallen påminner den mig om orgelpallar som jag har stött på.  
Det finns och har funnits orgeltillverkare i Lidköping.  
CarlOlof Engström, hemslöjdskonsulent, Skaraborgs hemslöjdsförening.

Själv tycker jag att brudpallen har drag av såväl de nationalromantiska stildragen som 
jugendstilen, där den sistnämnda dominerar. Jag kan se inslag av både de ”feminina” 
mjuka jugendformerna upptill på sidostyckena, som de mer ”maskulina” med sina raka 
linjer och ytliggande stiliserade blommönster. Så det kanske inte är en tillfällighet att 
man kan avläsa både kvinnligt och manligt i denna brudpall? 

4.3 TEKNISK BESKRIVNING AV BRUDPALLEN 

4.3.1 Yttermått stommen 
Bredd stomme:   90,5 cm 
Djup stomme:   30 cm 
Höjd stomme:   49,5 cm 
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4.3.2 Mått sits och stoppning  
Bredd sits:    84,5 cm 
Djup sits:    30 cm 
Sitthöjd (högsta punkt): 43 cm 
Sitshöjd (ytterkanten):  40 cm   
Stoppningshöjd:   3 cm 

4.3.3 Träslag 
Synligt trä består av betsad ek, blindträet består av furu. 

4.3.4 Konstruktion 
Pallen består av två sidostycken som är sammanhållna med en tvärslå som går tvärs 
igenom sidostyckena och hålls samman med kilade genomgående tappar. Sidostyckena 
har formskurna gavlar, på insidan släta, på utsidan reliefskurna i form av en stiliserad 
blomma i en halvcirkel, s k karvsnitt25. Tvärslån som går under sitsytan emellan 
sidostyckena är rektangulärt stående med fasade kanter och något mindre i storlek på 
utsidan av sidostyckena. 

4.4 BRUDPALLENS KLÄDSEL OCH STOPPNING 

Bild 5. Brudpallens lager av klädsel och stoppning.    Bild 6. Stommen. 

4.4.1 Befintligt skick 
Stoppningen bestod av en 3 cm tjock dyna av syntetskum som låg löst direkt på 
träsitsen. Denna stoppning var sålunda sekundär eftersom detta material ej fanns runt 
sekelskiftet 1900. Ovanpå syntetskummet låg s.k. blandvadd26 och ovanpå vadden låg 
klädseln bestående av ett rött s.k. bouclétyg27, troligtvis från 60-talet. (Bild 5.) Klädseln 
var spikad med tännlikor28 upptill på kortsidan och med nubb29 undertill på långsidorna. 
Det fanns inga spår efter originalstoppningen, endast märken efter tunna stift på sitsens 
undersida.

4.4.2 Hur kan en originalstoppning och -klädsel ha sett ut? 
Typiskt för möbler runt sekelskiftet 1900 var hårt stoppade sitsar, den totala motsatsen 
till det sena 1800-talets mycket mjuka, pösiga och tygrika stoppmöbler.  

25 Se Ordförklaringar, s. 41. 
26 Ibid, s. 41. 
27 Ibid, s. 41. 
28 Ibid, s. 41. 
29 Ibid, s. 41. 
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Som stoppningsmaterial hade förmodligen träull30 använts, ett nytt material som vid 
sidan av krollsplint31 hade kommit att bli mycket vanligt vid denna tid. Andra möjliga 
stoppningsmaterial var tagel32 alternativt celocrin33, som ett troligt materialet till en 
stoppning på en sits av trä. (Bild 6, föregående sida.)

Vad gäller en möjlig klädsel så hade jag visserligen redan bra information från min 
farbror Erik (det var något blommigt jag skulle ha) men jag ville veta mer, så jag sökte 
och fick kommentarer kring detta från ett par olika håll: 

Enligt Elisabeth Brynja, ansvarig för samlingarna vid Västergötlands Museum  
…så skulle klädseln kunna varit ett ylletyg med broderier i yllegarn, vilket var vanligt under 
denna period.

Någon form av stiliserad växtornamentik är det mest troliga som ursprunglig klädsel sade
Johanna Austrin, textilkonservator vid Västergötlands museum. Dock visste hon inte så 
mycket om pallen som sådan.

Författaren och konsthistorikern Elisabeth Stavenow-Hidemark skriver dessutom i sin 
bok Nytt tyg på gamla stolar34 att representativt för det tidiga 1900-talet vad gäller 
broderad möbelklädsel var …rätlinjig plattsöm på yllejava35. Ett broderi kunde vara 
heltäckande och likna gobeläng (gobelängsömmar) eller låta de broderade motiven stå fram 
mot bottentyget.

Mot bakgrund av denna information visste jag nu definitivt att en broderad klädsel var 
helt rätt och jag hade fått värdefull kunskap kring broderiteknik, utseende, materialval 
etc.

4.4.3 En annan typ av klädsel till brudpallar 
Att tilläggas i sammanhanget är förekomsten av sk bruddynor eller brudkuddar, som var 
vanliga under 17- och 1800-talen. Dessa var broderade lösa kuddar, kvadratiska eller 
rektangulära, och hade en såväl praktisk som estetisk funktion vid ett bröllop. 
Brudkuddarna användes såväl i kyrkan som i hemmet att lägga på brudpallarna vid 
vigseln. Jag har dock valt att inte närmare behandla dessa brudkuddar då de inte 
överensstämmer vare sig i tid eller i typ av möbelklädsel.36

4.4.4 Vidtagna åtgärder 
Klädsel och all sekundär stoppning avlägsnades. Det fanns inget som helst värde i att 
behålla det material som funnits som stoppning. Syntetskummet var smuligt och av 
dålig kvalitet. Istället spikades en linneväv ovanpå träsitsen. (Bild 7 nästföljande sida.)
Ovanpå väven valde jag tagel, väl medveten om att det troligtvis hade varit träull eller 
krollsplint förut. Anledningen till mitt val har med hållbarhet att göra; taglet är 
överlägset bäst som stoppningsmaterial, därför valde jag det. (Bild 8 nästföljande sida.)

30 Ibid, s. 41. 
31 Ibid, s. 41. 
32 Ibid, s. 41. 
33 Ibid, s. 41. 
34 Stavenow-Hidemark, Elisabeth (1993), Nytt tyg på gamla stolar, ICA Bokförlag, s. 118. 
35 Se Ordförklaringar, s. 41. 
36 Grenander-Nyberg, Gertrud (1983), Lanthemmens prydnadssöm. Studier av svenskt folkligt broderi på 
hemtextilier före 1900. Nordiska Museet, s. 96-98. 
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Bild 7. Grundväv av linne och fastredningsstygn.       Bild 8. Stoppning av tagel. 

En bomullsvadd lades ovanpå taglet innan en brun tunn bomullsväv, domestik, spikades 
på. Jag valde att lägga vadden under domestiken eftersom den är vit och kunde synas 
under broderiet annars. Av samma anledning valde jag brun domestik istället för den 
mer vanliga vita. (Bild 9.)

Bild 9. Brudpallen klädd i brun domestik. 

Så var det ”bara” att välja ut samt brodera den klädsel som skulle sitta på min brudpall. 
Jag visste att jag hade en lång och spännande men arbetsam resa framför mig. 
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5. E T T   B R O D E R I

5.1 OM SÖKANDET EFTER ETT BRODERI MED RÖTTER I TIDIGT  
1900-TAL

För att kunna veta vad jag skulle brodera, hur broderiet skulle se ut, vilken teknik som 
var den mest lämpliga, var det naturligtvis viktigt att ta reda på så mycket som möjligt 
om broderade möbelklädslar och andra broderier runt sekelskiftet 1900, utöver konst- 
och stilutvecklingen. Att få sammanhanget, referensramar som stöd för det beslut jag 
skulle ta kring hur mitt broderi skulle se ut var förstås viktigt.  

En värdefull ledtråd från förr var faktiskt två väggbonader37 jag har efter min farmor. 
Den ena är en randig väv av ull med broderier (bild 10), den andra en vit lakansväv av 
bomull med broderade rosor (bild 11). De fick vara min utgångspunkt och referensram. 

 Bild 10. Vävd väggbonad i ull med broderier.      Bild 11. Väggbonad i bomull med broderier. 

5.2 TEXTILA UTTRYCK RUNT 1900 

5.2.1 Tekniker och mönster 
En ny slags broderiarbeten började komma på modet runt slutet av 1800-talet. Det var 
förknippat med den fornnordiska stilen och imiterade i första hand allmogevävnader, 
främst skånska dukagångs- och krabbasnårsvävnader38. När den moderna svenska 
textilkonsten så fick sitt genombrott vid 1900-talets början, kom fler tekniker på modet, 
bl a broderier i rätlinjig plattsöm39. Detta var en arbetsam teknik som tog lång tid då det 
i de flesta fall handlade om att helt täcka ytan. Mönstermässigt såg man nu vilda 
svenska växter i ytmässig, stiliserad form, ett resultat av de jugend- och 
nationalromantiska influenser som rådde, och i såväl stil som teknik helt skilt från den 
gamla naturalistiska korsstygnsfloran från 1800-talet.40

Stiliserandet av växter och djur var ett internationellt drag inom jugend. Det viktiga i 
sammanhanget var dock detta att man i Sverige inte kopierade utländska motiv utan 
gick ”runt husknuten” och hämtade inspiration från den egna naturen. Att använda 
tallkvistar, ekblad, maskrosor och ängsblommor låg dessutom helt i linje med de 

37 Se Ordförklaringar, s. 41. 
38 Ibid, s. 41. 
39 Ibid, s. 41. 
40 Stavenow-Hidemark, Elisabeth (1961), Siden, sammet, läder, lärft, ICA Förlaget, s. 102. 
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nationalromantiska strävandena. På Tekniska Högskolan kom man t o m att undervisa i 
konsten att stilisera blommor. I en artikel ur Svenska Slöjdföreningens tidskrift 
”Meddelanden” från år 1899, utredde skolans dåvarande rektor Thor Thorén ämnet 
stilisering med följande ord. 

Det är naturformens omvandling till konstform. --- Växten studeras så att man dissekerar 
plantan som en botanist, dess mest karaktäristiska och ornamentalt användbara partier ritas i 
projektion, d.v.s utbredda, strängt symmetriskt utan hänsyn till naturens tillfälligheter. --- 
Växten uppfattas sådan som naturen ämnat den, utan ofullkomligheter. Färgen återgives med 
platta, enkla toner, som mera avse framförhållandet av teckningen än modelleringen.41

5.2.2 Färger 
Klara, kraftiga färger dominerade, gärna grönt och rött i kombination. Grönt kunde 
också komma i många brutna nyanser, som blågrönt, gulgrönt eller grågrönt. Mot det 
gröna stod rött, terrakotta och tegelrosa och med komplettering av gult i olika nyanser. 
Men, grönt var den mest dominerande färgen framför andra, det var växandets färg och 
helt i överensstämmelse med tidens strävanden om att gå tillbaka till naturen.42

5.3 KONTAKTER OCH RESEARCH 

Så började mitt sökande efter lämpligt broderimönster utifrån den lista jag gjort.  

5.3.1 Nordiska Museet 
Jag hade genom Johan Knutsson fått rekommendationer att ta kontakt med Berit Eldvik, 
intendent och textilexpert på Nordiska Museet. Jag fick komma och träffa Berit som 
visade mig en första omgång broderier att ta ställning till. Bl a gick jag igenom den 
textilbank som Nordiska Museet har, utan något konkret att gå vidare med tyvärr. Hon 
berättade även att på Nordiska Museets stora centrallager i Julita fanns ännu mer att titta 
på, bl a en stor samling textilier från Handarbetets vänner. Ett besök dit skulle 
förmodligen ge mig ännu mer. 

5.3.2 HV Skola 
Strax innan besöket på Julita tog jag även kontakt med HV Skola (som är en del av 
föreningen Handarbetets vänner), och deras dåvarande rektor Maria Silfverhielm43.
På ett mycket tillmötesgående sätt guidade hon mig, en fullständig novis vad gäller 
broderandets konst, till en förståelse för vad jag skulle tänka på i letandet efter ett 
lämpligt broderi; det skulle stämma i tid, i teknik, i färg, i mönsterkomposition och inte 
minst vara lätt att brodera. När jag hade varit nere på Julita var jag välkommen att 
komma tillbaka till henne så kunde hon hjälpa mig i urvalsprocessen. 

41 Stavenow-Hidemark, Elisabeth (1964), s. 30-31. 
42 Stavenow-Hidemark, Elisabeth (1993), s. 118. 
43 Maria Silfverhielm är numera pensionerad. 
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5.3.3 Nordiska Museets centrallager, Julita 
Nordiska Museets centrallager i Julita är en gigantisk byggnad med hur mycket som 
helst att titta på. Jag hade bokat tid med Monica Hallén, vävskribent och 
textilformgivare, som då arbetade där nere44. Tyvärr var jag tvungen att koncentrera mig 
på enbart broderier, annars var det otroligt mycket fint att se där.  

Bild 12. ”Till bred bård, 1876, frk. Cederborg”, HV:s samlingar, Nordiska Museets centrallager, Julita.  

Vid en första anblick på de broderier som fanns så tyckte jag det mesta var lämpligt för 
min pall (bild 12), men vid närmare eftertanke så blev det nödvändigt att sålla bort. 
Många av de broderier jag tyckte om visade sig vara alldeles för svåra och för 
tidskrävande helt enkelt. Men de var otroligt vackra och jag fick ett formspråk att 
förhålla mig till45.

5.3.4 Röhsska Museet för Design och Konsthantverk 
Jakten på ett broderi fortsatte. Via mail fick jag kontakt med intendent Per Dahlström på 
Röhsska Museet för Design och Konsthantverk i Göteborg och kunde fråga om såväl 
pall som broderi. Han skickade mig ett antal broderier från tiden och de var mycket fina. 
Jag lade dem till mina handlingar och fortsatte mitt sökande. 

5.3.5 Västergötlands Museum 
Men eftersom brudpallen har sina rötter i Västergötland, borde då inte ett broderi även 
ha rötterna därifrån? Jag tog kontakt med Västergötlands Museum i Skara, för att höra 

44 Under läsåret 07/08 vikarierar Monica Hallén som kursansvarig och huvudlärare för Folklig väv, 
Sätergläntan Hemslöjdens gård, Insjön [www] <http://www.saterglantan.se> Hämtat 13/9 2007. 
45 Se Bilagor, rubrik 8.1, bilderna 1-6 samt rubrik 8.2, bilderna 7-10. 
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vad de hade och fick kontakt med såväl Elisabeth Brynja, ansvarig för samlingarna, som 
Johanna Austrin, textilkonservator. Ingen av damerna hade så mycket att säga kring 
broderier och kunde berätta att Västergötlands Museum inte har någon direkt samling 
över broderier. De hänvisade mig till Hemslöjden. 

5.3.6 Hemslöjden 
I Stockholm finns två hemslöjdsbutiker; Svensk Slöjd på Nybrogatan samt Svensk 
Hemslöjd på Sveavägen. Butikerna verkar båda under paraplyorganisationen Svenska 
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR). SHR är en riksorganisation för den ideella 
hemslöjdsrörelsen med adresser till hemslöjdsföreningar, hemslöjdsbutiker mm.  
Jag tog kontakt med båda butikerna och fick besked om att hemslöjden har en samling 
med över 27 000 föremål hos Svenskt Arkiv ifall jag skulle vara intresserad av en 
djupdykning?! Jag kände mig dock tveksam till om jag verkligen hade tid att leta bland 
så många föremål… Istället tog jag en direkt kontakt med Skaraborgs 
hemslöjdsförening och en av länets lokala hemslöjdskonsulenter. Jag försökte även få 
information direkt från hemslöjdsbutiken i Lidköping. Jag fick lite tips men tyvärr gav 
inte heller dessa försök så mycket som jag hade hoppats på. Det som finns av broderier 
finns i regel redan ute i butikerna och det överensstämde inte riktigt med vad jag sökte. 

5.3.7 Internet 
Att söka information på Internet kan vara antingen bingo direkt eller som att leta efter 
den där nålen i höstacken… Jag hittade mängder av sidor att gå in på, alla med någon 
form av anknytning till hemslöjd och broderier. Det var hemslöjdsorganisationer, 
hemslöjds-föreningar, hembygdsföreningar, bildarkiv på museer, länshemslöjden, 
hushållningssällskap, svenska slöjdföreningen, hemslöjdens samlingar, nämnden för 
hemslöjdsfrågor, hemslöjds-portalen, landsarkivet, svenskt arkiv, folkrörelsearkiv mm. 
Till min stora förvåning gav det mig inte något specifikt vare sig om brudpallar eller 
den typ av broderi jag sökte. (Vad gäller brudpallar så fanns en del bilder på 
Västergötlands Museums fotoarkiv, men dessa brudpallar var av betydligt äldre datum 
och ser mer ut som soffor och känns därför inte ens relevanta att ha med här i 
rapporten.)

Vad broderier beträffar så fanns egentligen ingenting, dvs inga bilder av gamla 
broderier på nätet, utan endast hänvisning till ett mer direkt letande på diverse arkiv. Det 
finns även en stor sökbas som heter Hemslöjdens samlingar, men där ligger uppemot 
250 000 föremål! (Samlingarna från Skaraborgs län finns på Västergötlands Museum 
och där hade jag ju t o m fått besked om att man inte hade så mycket av just broderier 
från 1900-1910…) 

Jag bestämde mig för att det som Julita och Röhsska givit mig av broderimönster fick 
räcka. Jag kunde ju knappast hålla på hur länge som helst. 

5.3.8 Nordiska Museets bibliotek 
I jakten på litteratur i ämnet gick jag till Nordiska Museets bibliotek och kom att 
tillbringa många timmar där. Där fanns mängder med böcker att låna och en hel del 
gamla tidskrifter att bläddra i. Att hitta ett lämpligt mönster blev dock inte aktuellt där. 
Böckerna gav mig en hel del kring textil konst och utveckling samt mycket till mina 
andra ämnesgrupper; tiden kring 1900, bröllopsseder etc. Brudpallarnas historia fann 
jag däremot inte…   
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5.4 ATT HITTA RÄTT 

Vid det här laget hade jag som sagt samlat in en hel del broderibilder och det var nu 
anledning att gå igenom dessa ännu en gång. Jag kunde knappast leta hur länge som 
helst. Från Röhsska Museet hade jag fått ett jugendbroderi som faktiskt inte var så dumt 
utan värt att ta en närmare titt på. Jag tog en ny kontakt med Per Dahlström på Röhsska 
för att få mer information och en mer konkret bild av det aktuella broderiet. Denna 
kompletterande information väckte mitt intresse ordentligt och jag bestämde mig för att 
åka ner till Göteborg och titta på det i verkligheten.

Jag blev verkligen imponerad! Det var otroligt fint, det var tidsenligt, det var blommigt 
och jag insåg nu att det faktiskt skulle passa väldigt bra. Jag bestämde mig; här var mitt 
mönster! (Bild 13 och 14.) 

Bild 13. Broderiet ”i verkligheten” på Röhsska Museet, Göteborg.   Bild 14. Blomma i närbild. 

5.5 FORTSATTA TANKAR, FUNDERINGAR OCH BESLUT 

Återknöt kontakten med Maria Silfverhielm och berättade om mitt ”fynd”. Hon tittade 
och godkände mitt val. Det var viktigt för mig att hon gjorde detta godkännande, då hon 
var den enda av oss med erfarenhet och kunskap av broderiarbete.  

Till att börja med pratade vi om mönstret. Skulle jag använda det som det var eller var 
jag intresserad av att göra en egen tolkning av mönstret? Ville jag skapa min egen 
färgsättning? Fick jag lov för Röhsska att göra en egen tolkning? Skulle det passa in på 
pallens sitsyta? Det var många frågor och jag besvarade dem alla, i samråd med Maria.  

5.5.1 Resonerande kring mönster, färger och annat viktigt 
Mönstret var fint som det var, jag ville inte förändra det. Däremot bestämde jag mig för 
att flytta om blommorna lite för att få en finare komposition till den sitsyta jag hade att 
förhålla mig till. Istället för tre grupper om två blommor vardera med bård emellan, blev 
mitt mönster två grupper med tre blommor vardera och bård emellan. På så vis fick jag 
en slags tvåsamhet i mönstret; en han och en hon sida. Vad gäller färgsättning funderade 
jag mycket på det. Skulle jag välja färger som matchar in i den miljö där pallen skulle 
stå, dvs min egen hemmamiljö? Nej, det var inte alls viktigt. Här hade jag ett verk från 
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tiden med en färgsättning som valts då och det fanns ingen som helst anledning att 
addera någon egen tolkning eller smak till detta. Faktum är att jag faktiskt tyckte det var 
snyggt som det var.  

Från Röhsskas sida fick jag göra som jag ville. De äger inget direkt mönsterskydd av 
broderiet utan menade att oavsett vad jag gör så är det min tolkning. Däremot hade de 
som önskemål att jag i mitt arbete gjorde en hänvisning till att förlagan finns på 
Röhsska och att jag angav broderiets arkivnummer. Krav på ekonomisk ersättning för 
att jag ”lånade” deras mönster fanns inte. 

Bild 15. Broderi RKM 107a-1979, Röhsska Museets samlingar, Göteborg. Foto: Röhsska Museet.

5.5.2 Förklaring till mitt val av broderimönster 
Hur kom det sig då att jag valde ett broderi som inte ens var från Västergötland utan 
från Småland? Det hade dessutom inte ens varit en möbelklädsel, utan ett dörrdraperi! 
(Bild 15.) Det fanns ett antal skäl till detta.  

För det första så hade jag tittat på så otroligt många mönster och insett att jag måste 
sålla bort de som visserligen är vackra men som tekniskt sett är för svåra. För det andra 
var den information jag hade fått från Västergötlands Museum tyvärr mycket 
knapphändig; det verkar som att broderitraditionen i Västergötland inte varit så stor (se 
citat s. 6). Inte heller gav mina efterforskningar något att bita i vad gäller hemslöjdens 
alster från trakten. Jag hade därför bestämt mig för att det inte alls var nödvändigt med 
ett mönster som var lokalt förankrat. Vem vet var inspirationen kom ifrån egentligen vid 
den tiden? Mönsterblad? Mönstertidningar?  

Däremot ville jag naturligtvis välja ett mönster som var rätt i tid – det var viktigt – och 
gjort i en teknik som var representativ för tiden men även lätt att återskapa. Jag ville 
också hitta ett mönster som jag verkligen kände för. Som var vackert att se på, med fina 
färger och med en mönsterbild som var överförbar till en rektangulär yta. 

Det mönster jag valde bestod av fina stiliserade blommor på en enfärgad bottenyta. Det 
var rakt och strikt i sitt formspråk vilket passade utmärkt till pallens eget formspråk. 
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Jag sammanfattade mitt val med stöd av följande argument. 
Det var broderat 1905. 
Det var på ylleboj46 med ullgarn, dvs materialmässigt helt rätt. 
Det var broderat i tidstypiska färger som ljusgrönt, gulgrönt, rödgult och 
gulbrunt.
Det var lämpligt till en rektangulär yta. 
Motivet var blommigt vilket jag tyckte passade perfekt med tanke på 
brudpallens troliga originalklädsel. 
Mönstret såg jag som en kombination av de två broderier jag ju faktiskt har kvar 
ifrån min farmor (se bilderna 10 och 11, s. 15).
Sist men inte minst hade det broderats av en kvinna i samband med hennes eget 
bröllop! Vad kunde vara mer passande!? 

Att broderiet hade sina rötter i Småland tyckte jag var ovidkommande. Det var ju ändå 
landskapet ”nästgårds”. Att det dessutom nu fanns nere i Göteborg, min hemstad, var 
förstås kul. 

5.6 INFÖR ARBETET MED ETT BRODERI 

Tillsammans med Maria Silfverhielm var det nu ett antal moment som behövde 
diskuteras innan jag kunde sätta nålen i mitt broderi och börja. Kunde vi hitta en 
tidstrogen väv att brodera på? Vilken kvalitet på garnet ville jag ha? Skulle jag brodera 
över två, tre eller flera trådar?

5.6.1 Val av broderiväv 
Jag besökte en broderiaffär på Drottninggatan i Stockholm som heter ”Brodera Mera”. 
Där fick jag veta att det tyvärr var mycket svårt att få tag i den typ av tuskaftad gles 
ylleväv som jag sökte. Den tillverkas inte längre, fick jag som svar. Det lilla som fanns 
var dessutom helt fel i färg. Likadant var det på Svensk Hemslöjd på Sveavägen. Ingen 
ylleväv där inte. Men så hittade, turligt nog, Maria en lämplig mörkgrön ylleväv 
hemma, vilken jag tacksamt tog emot. 

5.6.2 Val av garn 
Maria föreslog ett Mora-garn. Det är ett tvåtrådigt garn i 100 % ull som är slitstarkt och 
fungerar till en sitsyta. Jag gick till Svensk Hemslöjd på Sveavägen och lyckades få tag 
i lämpliga färger som väl överensstämde med originalfärgerna. När jag sedan provade 
detta garn märkte jag dock att det inte fyllde ut på ett tillfredsställande sätt så vi beslöt 
att jag skulle dubblera trådarna och sy med dubbelt garn, dvs 4-trådigt. Då fick jag en 
täckning med tråden över väven som blev bättre.

5.6.3 Val av teknik och stygnstorlek 
Det broderi jag valt var broderat med rätlinjig plattsöm och det var förstås den teknik 
jag hade att förhålla mig till. Det är en broderiteknik som kallas bundet broderi och som 
innebär att man broderar över räknade trådar. Att jämföras med s.k. fritt broderi som 
broderas fritt, med fri stygnlängd. I mitt fall så var det viktiga att se om det 
broderimönster jag valt var rätt i proportion till den trådtäthet jag hade på min väv.  

46 Se Ordförklaringar, s. 41. 
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Jag kom fram till att jag fick minska ner det hela en del vilket innebar att jag till viss 
del, dock inte helt, kunde titta på det gamla mönstret och ha det som mall.  

Bild 16. Det omkomponerade mönstret. 

5.6.4 Att tillverka en mönstermall 
Genom att ”klippa och klistra” med papperskopior jag tagit på broderiet, komponerade 
jag om mönstret till det utseende jag bestämt mig för och såg till att det passade in i 
proportion till brudpallens yta. (Bild 16.) Jag ritade sedan upp alltihop i skala 1:1 på ett 
mönsterpapper. (Bild 17.) Med hjälp av ett egentillverkat ljusbord (belysning under ett 
glasbord) kalkerade jag sedan över konturlinjerna med en blyertspenna från mitt 
mönster till broderiväven. Nu hade jag överfört min komposition av mönstret till den 
väv på vilken jag skulle brodera… 

Bild 17. Den färdiga mönstermallen. Rutorna tillkom under arbetets gång då jag försökte skapa ett system 
för hur mycket jag skulle brodera per bestämd tidsperiod (!). 
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5.7 SÅ VAR DET BARA ATT SÄTTA IGÅNG 

Bild 18. Provstygn. 

Innan jag startade helt, provbroderade jag på en liten bit av en liknande ylleväv bara för 
att känna hur det fungerade. (Bild 18.) Maria hade tipsat mig om att börja från mitten av 
mönstret och arbeta ut mot sidorna. Ganska snart fann jag att det tar tid! Det tar en 
oändlig tid och det känns i ögonen efter en stund. Mina broderistunder kunde därför inte 
bli långa, utan fick delas upp i småstunder om ca 1 - 1 ½ timme åt gången. 

5.7.1 Problem… 
Tyvärr tyckte jag inte alls att mitt arbete såg fint ut till en början (trots att jag hade 
provbroderat och allt). Broderiförlagan är ju extremt rak och rätlinjig och jag tyckte bara 
det blev snett och ojämnt. Det var svårt att få t ex blommornas blad helt lika.

Bild 19. Kopior av fotografier på broderiet – en bra guide under arbetets gång. 
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Till min hjälp hade jag tagit kopior av detaljbilder jag tagit på Röhsska, och dessa 
försökte jag ha som en viss guide. (Bild 19, föregående sida.) Eftersom originalet var större 
och över fler stygn än vad jag hade kunde jag naturligtvis inte sitta och göra exakt efter 
de bilderna. Maria hade dessutom sagt åt mig att inte fokusera på det bundna sättet att 
brodera utan att mer hålla mig inom min utritade mall. 

5.7.2 …som hittade sin lösning 
Så kom jag på en sak. För att kunna se hur något ser ut är det ibland bra att gå ifrån en 
bit och titta på avstånd. Det är ju så man tittar på tavlor eller äkta mattor t ex. Att titta på 
penseldrag eller den exakta placeringen för mattknutar är ju inte alls lika viktigt som att 
se helheten och kompositionen. Sagt och gjort – jag satte mitt fokus en bit ifrån och 
genom det kunde jag acceptera att allt inte blev helt perfekt. Visserligen försökte jag att 
räkna trådar ändå, förmodligen som en slags trygghet och ram att hålla mig inom, men 
blev det lite snett eller olika på vissa ställen så behöll jag det så. Huvudsaken var att 
helheten såg snygg ut. (Bild 20.) Visserligen vet jag inte om det är så ”broderiproffs” 
resonerar, det beror förmodligen på typ av broderi och ändamålet, men för mig blev det 
en lättnad att göra så här. Dock kom mitt arbete kom att kräva många timmar… 

5.7.3 Den långsamma lyckan 
Jag insåg naturligtvis efter hand att man definitivt inte ska ha bråttom då man broderar. 
Att brodera blir en slags kontemplativ vila och det är väldigt skönt när man inser att det 
är så det är. Det kräver full närhet och fokus. Ganska snart fann jag detta ”tillstånd” 
väldigt behagligt och under tiden som jag broderade lyssnade jag ofta på musik eller till 
tonerna av fågelkvitter när jag satt ute på balkongen. Att sitta utomhus, men i skugga, 
visade sig dessutom vara det absolut bästa ljuset. Över huvud taget upplevde jag att 
vanlig dagsljusbelysning – inne som ute - var det absolut bästa. 

Bild 20. Nästan halvvägs… 
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6. D E T   F Ä R D I G A   R E S U L T A T E T 

6.1 BRUDPALLEN ANNO 2007 

Till slut var det färdigt och jag kunde nöjd men trött beskåda mitt arbete. Jag fäste alla 
lösa trådar noga och klädde sedan brudpallen i sin nya klädsel. Långsidorna fästes 
undertill med vanliga svarta nubb och kortsidorna fästes ovantill med kopparnubb. Jag 
valde kopparnubb för att få ett så enkelt men ändå dekorativt uttryck som möjligt. 
Broderiet i sig är så pass uttrycksfullt så ett möbelband eller tännlikor hade blivit för 
mycket anser jag.

Bild 21 Det färdiga resultatet!          Bild 22. Blommor i det gröna. 

Så här ser den nu ut – min brudpall. (Bild 21, 22 och 23.) Jag kallar den numera för min, 
inte farmor och farfars. Nu har jag lagt en del av mig själv i denna möbel och jag har 
adderat nutid för framtiden. Har jag tur kanske någon av mina barn vill använda den om 
de gifter sig någon gång!? 

      Bild 23. Med plats för två… 
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6.2 EN UTVÄRDERING AV MITT ARBETE – ANALYS OCH SLUTSATSER 

6.2.1 Har jag fått svar på de frågor jag inledningsvis hade? 

Hur mycket behövde jag studera kring det konst- och stilhistoriska 
sammanhanget runt 1910 för att få en tillräckligt bra referensram? 

Genom att studera förra sekelskiftets olika stilinriktningar och skeenden har jag skaffat 
mig den bakgrund och det sammanhang som var fullt tillräckligt för att förstå varför 
brudpallen ser ut som den gör. Brudpallen har visat sig vara typisk för sin tid, dvs en 
blandning av stilar; jugend med inslag av nationalromantik.  

Vad kunde jag lära mig om själva brudpallen, dess utseende och ändamål? 

Tyvärr har jag inte kunnat få härledningar till dess utseende mer specifikt, så mina 
slutsatser har fått grunda sig på ett antal antaganden. Att pallen blev tillverkad någon 
gång mellan 1900-1910 är tydligt. Stilen har visat på det samt det faktum att farfar runt 
år 1900 började på en snickarskola. Likaså är det mycket troligt att den tillverkades i 
Västergötland, antingen i Lidköping där snickarskolan fanns eller i hemtrakten söder 
om Grästorp. Att jag dessutom gjorde en liten resa in i bröllopsseder vid denna tid 
visade sig vara mycket värdefullt, både beträffande mina efterforskningar kring 
brudpallen men även beträffande min ”fantasibild” om hur det kunde sett ut den där 
dagen i september för nästan hundra år sedan då min farmor och farfar gifte sig. 

Det viktigaste av allt för mig personligen är ändå att jag har fått en djupare relation till 
denna lilla släktmöbel. Naturligtvis har jag inte gjort några anspråk på att pallen skulle 
vara något viktigt exemplar från någondera av stilperioderna, men den är i alla fall ett av 
många uttryck från den tiden. Ett uttryck för den smak som rådde i början på förra 
seklet och ett uttryck för min farfars smak. 

Vilket slags broderi skulle det handla om? Var kunde jag hitta information? 

Med broderiet har jag velat förmedla ett textilt uttryckssätt; representativt för tiden och 
passande till brudpallen och dess fortsatta historia. Det har varit viktigt att redogöra för 
varför jag valde det broderi jag valde och vad jag grundade mitt val på – se sidan 22. 
Det var förstås lite arbetsamt att hitta information och jag kunde säkert behövt mer tid 
till detta, för museivärlden är stor och arkivvärlden ännu större. Med litteratur och god 
hjälp gjorde jag mitt val och är mycket nöjd med det. 

Hur ville jag förmedla möbelns historia till framtiden? 

Jag ville hitta en symbios mellan då och nu genom att kombinera kunskap om 
brudpallens 100-åriga historia med mitt eget tycke och smak idag 2007. Det är endast då 
jag uppfyller vad jag själv tycker är så viktigt i mitt yrke; att vårda dåtiden för framtiden 
och jag är nöjd med mitt resultat. 

6.2.2 Hade jag kunnat göra något annorlunda vad beträffar mina efterforskningar?  
Jag vet inte. Det är möjligt att jag skulle åkt ner till mina släkttrakter i Västergötland 
och kollat runt själv bland hemslöjdsaffärer, hembygdsföreningar, antikaffärer, 
möbelsnickare etc. Kanske hade jag funnit ”det perfekta” broderimönstret då, med 
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rötterna i trakten. Kanske hade jag träffat på någon gammal snickare som kände till mer 
om min brudpall.  

Med tanke på arbetets omfattning i tid så hade detta tyvärr varit att gå för långt i mina 
ambitioner. Jag har befunnit mig i en värld som är otroligt stor och det finns stora 
mängder litteratur, arkiv och många vägar att gå, för den som har tiden att sitta och leta 
ordentligt vill säga. Jag är därför så otroligt glad att jag hittade det mönster jag hittade 
och efter många, långa timmar så tycker jag fortfarande om att titta på det. Att jag inte 
riktigt hittat brudpallens rötter är något jag får leva med. Vetskapen om att farfar 
tillverkade pallen är trots allt viktigare än varför den ser ut som den gör. 

6.2.3 Skulle jag tagit mig an ett enklare och mindre tidskrävande broderi? 
Förmodligen. Min brist på erfarenhet vad gäller denna typ av textilt skapande har 
självklart varit ett litet hinder. Jag har vid flera tillfällen varit som ”Bambi på hal is” och 
tänkt; det här går aldrig! Faktum är att när man ser det färdigt så ser det inte så 
avancerat ut, men så är det väl med det mesta som skapas; väl framme vid målet är det 
kanske ingen som förstår resan… 

6.2.4 Har jag lärt mig något som kan vara av nytta i mitt yrke som möbeltapetserare? 
Med kunskap om de sammanhang som omger möbler – tillverkningsår, stilepok, 
proveniens47, funktion mm – så hoppas jag kunna addera det där mervärdet till mina 
kunder som är så värdefullt. Jag lär mig något och möbelns ägare lär sig något - det är 
väldigt roligt. Med detta arbete har jag förstås gjort större djupdykningar kring en möbel 
än vad som är rimligt i det dagliga arbetet, det inser jag. Men den kunskap jag i alla fall 
skaffat mig kring en specifik period – det tidiga 1900-talet – hoppas jag kunna få 
användning för i framtiden. 

47 Se Ordförklaringar, s. 41. 
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7. R E F E R E N S E R   O C H   K Ä L L O R 

7.1 PERSONLIGA KONTAKTER 

Johanna Austrin, textilkonservator, Västergötlands Museum, Skara. 

Elisabeth Brynja, ansvarig för samlingarna, Västergötlands Museum, Skara. 

Per Dahlström, intendent, Röhsska Museet för Design och Konsthantverk, Göteborg. 

Berit Eldvik, intendent och textilexpert, Nordiska Museet, Stockholm. 

CarlOlof Engström, hemslöjdskonsulent, Skaraborgs hemslöjdsförening, Skövde. 

Monica Hallén, vävskribent och textilexpert, tidigare Nordiska Museets centrallager, 
Julita.

Johan Knutsson, intendent och folkkonstexpert, Nordiska Museet, Stockholm. 

Maria Silfverhielm, tidigare rektor, HV Skola, Stockholm. 

7.2 LITTERATUR 

Fredlund, Jane (1995), Gamla möbler: möbelstilar och inredning i Sverige 1700-1950,
ICA Bokförlag. 

Fredlund, Jane (1986), Stora boken om antikt – gammalt och nästan nytt, ICA
Bokförlag.

Grenander-Nyberg, Gertrud (1983), Lanthemmens prydnadssöm – Studier av svenskt 
folkligt broderi på hemtextilier före 1900, Nordiska Museet. 

Nordiska Museet och Skansens årsbok 1969, Fataburen – Giftas-eller ej?, Nordiska 
Museet.

Snidare, Uuve (2002), Hemma i Sverige 1900-2000, Bokförlaget Prisma. 

Stavenow-Hidemark, Elisabeth (1993), Nytt tyg på gamla stolar, ICA Bokförlag. 

Stavenow-Hidemark, Elisabeth (1961), Siden, sammet, läder, lärft, ICA-Förlaget. 

Stavenow-Hidemark, Elisabeth (1991), Sub Rosa – När skönheten kom från England, 
Nordiska Museets förlag. 

Stavenow-Hidemark, Elisabeth (1964), Svensk jugend, Nordiska Museets förlag. 
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Zickerman, Lilli med urval och kommentar av Stavenow-Hidemark, Elisabeth (1999), 
Lilli Zickermans bästa - Hemslöjdstankar från källan, Tidskriften Hemslöjdens förlag. 

7.3 LITE LÄSTIPS KRING ÖVRIG LITTERATUR 

I den ”enorma” mängd litteratur jag stötte på under mina efterforskningar fanns mycket 
intressant att läsa. Jag har självklart inte lusläst allt, utan mer ”skummat” igenom en del 
av det och använt som en slags referensbas i mitt arbete. Men för den som önskar läsa 
mer ingående följer här en förteckning som kanske kan vara av intresse? 

Danielsson, Sofia (1991), Den goda smaken och samhällsnyttan – Om Handarbetets 
Vänner och den svenska hemslöjdsrörelsen, Nordiska Museets Handlingar. 

Eggimann-Jonsson, Ingrid (1998), Svenska broderier, Natur och Kultur/LTs förlag. 

FORM Designtidskriften (1997), Form genom tiden, FORM Designtidskriften/Svensk 
Form. 

Lundahl, Gunilla (1999), Den vackra nyttan – Om hemslöjd i Sverige, Gidlunds Förlag
i samarbete med Riksbankens jubileumsfond. 

Nordiska Museets och Skansens årsbok 2005, Fataburen – Formgivare: folket, 
Nordiska Museets förlag. 

Nordiska Museets och Skansens årsbok 2002, Fataburen – Tyg överallt, Nordiska 
Museets förlag. 

Svenska Turistföreningens årsbok 1988, Levande Textil, Svenska Turistföreningen. 

7.4 FOTOGRAFIER 
Samtliga fotografier är, där inget annat anges, tagna av Marianne Ruud. 
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8. B I L A G O R 

8.1 BRODERIER FRÅN HANDARBETETS VÄNNERS SAMLINGAR 

 Mönster: orientaliskt, kudde, komponerad/anordnad av fr. Petré, nr 1308, HV:s samlingar, Nordiska 
Museets centrallager, Julita. 

Tv: Allmoge, nr 1673, av frk Boklund, HV:s samlingar, Nordiska Museets centrallager, Julita. 
Th: Gotisk mönsterförlaga Altarpall, MDCL, nr 1084, alt. nr 43, komponerad av fr. Branting, HV:s 
samlingar, Nordiska Museets centrallager, Julita. 
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Tv: Trådbundet broderi till en kudde, nr 1758, av frk Widebäck och frk Wästberg, HV:s samlingar, 
Nordiska Museets centrallager, Julita. 
Th: Broderi till en dyna, nr 2437, av frk. Sjöström, år 1907, HV:s samlingar, Nordiska Museets 
centrallager, Julita. 

”Fr. en brudpell tillhörig Upsala domkyrkomuseum av frk Kerfstedt”, nr 1638, HV:s samlingar,  
Nordiska Museets centrallager, Julita. 
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8.2 BRODERIER FRÅN NORDISKA MUSEETS SAMLINGAR 

Tv: Trådbundet broderi/räknade trådar, nr 233.548 , låda 16, Nordiska Museets samlingar, Nordiska 
Museets centrallager, Julita. 
Th: Trådbundet broderi/räknade trådar, nr 246.325, låda 17, Nordiska Museets samlingar, Nordiska 
Museets centrallager, Julita. 

Tv: Trådbundet broderi nr 246.326, låda 19, Nordiska Museets samlingar, Nordiska Museets centrallager, 
Julita. 
Th: Trådbundet broderi nr 132.398, låda 1a, Nordiska Museets samlingar, Nordiska Museets centrallager, 
Julita. 
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8.3 DET VALDA BRODERIET FRÅN RÖHSSKA MUSEETS SAMLINGAR 

RKM 107 a – 1979, Röhsska Museets samlingar. Foto: Röhsska Museet. 

Röhsska Museets arkivtext: 
DÖRRDRAPERI 
Bestående av kappa i grön ylleboj med ullgarnsbroderier och två längder i grön yllefilt 
a) kappa 59 x 165 cm, grön tuskaftat ylle, s.k. boj, broderi m.ljusgrönt,gulgrönt, rödgult o.gulbrunt 
ullgarn i gobelängsöm, Jugend-blommor 
Påsydd, snodd ljusgrön yllefrans, 20 cm 1, 12 st stora mässingsringar. Ljusgrönt bomullsfoder. 
b och c) 2 st längder 81 x 225 cm grön yllefilt, maskinsydda fållar 
Utfört av modern, fru Ester Fohrman, Jönköping, i samband med hennes bröllop 1905 

8.4 EXEMPEL PÅ FÖREMÅL TILLVERKADE AV MIN FARFAR NILS 
NILSSON

Bild 12 tv: Ask av ek med karvsnitt, tillverkare Nils Nilsson. Privat ägo. 
Bild 13 th: Ask av ek med karvsnitt, tillverkare Nils Nilsson. Privat ägo. Foto: Kjell Nilsson 
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Bild 14 tv: Byrå av ek med karvsnitt, tillverkare Nils Nilsson. Privat ägo. Foto: Kjell Nilsson 
Bild 15 th: Fotoram av ek med karvsnitt för farmor och farfars bröllopsfoto, tillverkare Nils Nilsson. 
Privat ägo. 
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9. O R D F Ö R K L A R I N G A R  
Allmoge Kommer av fornsvenska ordet almoghe eller allmoghi som betyder alla 
möjliga eller hela hopen. Under medeltidens ståndssamhälle blev detta ett uttryck för de 
som ej tillhörde de högre stånden, bl a landsbygdens bönder. 
Blandvadd är en vadd bestående av returprodukter av olika sorters vadd. 
Bouclétyg Ett tyg tillverkat av bouclégarn, ett glansigt mohairgarn med öglor. Ger ett 
tyg med nopprig yta. 
Bundet broderi En broderiteknik där man syr över räknade trådar, stygnen följer varp 
och inslag i en väv, t ex korssöm och rätlinjig plattsöm. 
Celocrin är ett stoppningsmaterial bestående av kokosfiber från kokosnöten. 
Domestik Ett tuskaftat bomullstyg som används som skyddande hölje ovanpå 
stoppningar.
Dukagång är en gammal vävteknik där inslagstrådarna är kulörta och skapar ett 
mönster med ränder i varpriktningen, dvs på ländgen. 
Gobelängsöm är ett trådbundet broderi som sys i rader och antingen täcker hela ytan 
eller täcker valda mönsterpartier och lämnar bottenväven öppen. Namnet gobelängsöm 
kommer av att tekniken vill ge en illusion av gobelängväv. 
Karvsnitt är en dekorativ träskärning i geometriska mönster. Var vanligt som 
dekorteknik redan under gotiken och 1600-talet, och kom att bli mycket populär 
fritidssysselsättning under början av 1900-talet. 
Krabbasnår är en vävteknik med ett geometriskt mönster och tydliga konturlinjer.  
Krollsplint är bladfiber från en dvärgpalm och ett av de förekommande 
stoppningsmaterialen. 
Nubb är en typ av kortare spik med platt huvud.  
Ornament är dekorativa element avsedda till prydnad på föremål. Har ingen funktionell 
betydelse bara skönhetsmässig. 
Proveniens Det område eller den plats varifrån t ex ett föremål kommer, dess ursprung. 
Rätlinjig plattsöm En prydnadssöm, broderisöm, över räknade trådar med raka 
konturer.
Stilisering En förenklad men distinkt bild av ett föremål. 
Tagel är krullat hästhår. Har en fantastisk spänst och hållbarhet och räknas som det 
bästa av stoppningsmaterialen. 
Tännlika En möbelspik med stort, slätt eller ornamenterat, spikhuvud. 
Träull Smala remsor, eller trådar, av rivet trä. Används bl a som stoppningsmaterial, 
men var vanligare förr.   
Tuskaft är en tvåskaftsväv av bomull (domestik), linne (lärft) eller siden (taft). 
Väggbonad är en broderad eller vävd textil tavla. 
Ylleboj är, precis som yllejava, ett namn på en tuskaftad ylleväv. 
Yllejava är en gles tuskaftsväv av ull, lämplig för broderier e. dyl. Att jämföra med 
aidaväv som är av bomull. Tyvärr finns inte yllejava i produktion längre och är därför 
svår att finna. 
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