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ABSTRACT

A WORK ABOUT: 
HERITAGE, PATCH, 

SPORTS, WORK, 
BRICKS, CASUALS, 

GROUNDWORK, 
BRITISH-NESS AND 

FOOTBALL CULTURE.
I CRAFT LIKE MY ORIGIN, INBETWEEN THE SWEDISH AND ENGLISH. 
THROUGH PATCH I TRY TO FANTHOM AND GRASP THE HISTORY OF 
MY BRITISH FAMILY THROUGH A EXPLORATION OF IT, SPORTS AND 

THE HISTORY OF TRADITIONELL FEMALE HANDICRAFT.
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På min högerarm har jag tatue-
rat en röd telefonbox. Det var min 
första tatuering. Jag gjorde den 
för min Grandma och Grandad. 
Mina föräldrar separerade när jag 
var fem och jag var 14 år gammal 
när jag sa upp kontakten med min 
pappa första gången. Trots att det 
varit jobbigt med min pappa, har 
jag åkt till Nottingham och hälsat 
på min Grandma och Grandad en 
gång varje år i hela mitt liv. Dom 
bor i ett arbetarklassområde, 
Bulwell, som ligger ungefär sju km 
utanför Nottingham City Centre. 
Det är ett utsatt område som till 
största delen består av kommuna-
la hyresfastigheter, council houses. 
Dom flesta som flyttade dit när de 
var nybyggda i början på 60-talet 
var gruvarbetare. Grandma och 
Grandad bor kvar i samma hus där 
min pappa, faster och farbror väx-
te upp. Trots utsattheten och alla 
hemska historier jag hört från min 
familj om området så känner jag 
en enorm trygghet där. 

Jag lägger stor vikt i att halva jag 
är engelsk. Och det gör mig ledsen 
och nyfiken att jag inte vet så myck-

et om min brittiska släkts historia. 
Det är antagligen till följd av att 
jag inte har någon relation till min 
pappa längre. Jag vet nästan ingen-
ting om hur han hade det när han 
växte upp i Nottingham. Jag har 
hört många historier om speciella 
händelser om min Grandma och 
Grandad, deras liv när de var unga 
och när de träffades och fick barn. 
Men jag vet annars mycket lite om 
dom. Och det känns ibland som att 
dom inte heller vet så mycket om 
mig. Sedan mina föräldrar skildes 
har min Grandma och Grandad 
bara varit i Sverige en gång, 2005. 
Dom har inte sett mig i min var-
dagliga miljö på många år. Mitt 
utforskade om min engelska familj 
är också ett sätt att visa dom vem 
jag är. 

Hösten 2017 åkte jag på studentut-
byte till London och Chelsea Col-
lege of Arts. I min ansökan till ut-
bytet skriver jag inte bara om hur 
lärorikt det skulle vara att gå på 
en annan skola – testa nya saker – 
utan också om hur jag vill utforska 
England och min familj. Trots att 
utbytestiden i London var väldigt 
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ensam kände jag mig hemma. Jag 
kunde åka och hälsa på min släkt 
i Norra England mer än jag någon-
sin gjort tidigare nu när dom bara 
var två timmar bort med tåg. Jag 
talade engelska varje dag. Jag lärde 
mig sociala koder, hur jag ska bete 
mig i en affär, hälsa och säga förlåt 
varje gång jag råkar gå in i någon. 
Jag märkte hur folk runt omkring 
började uppfatta mig som engelsk. 
Andra utbytesstudenter trodde att 
jag var britt. I min anteckningsbok 
från London den 20 november 2017 
har jag skrivit: EN LITEN IDÉ OM 
EXAMENSARBETET: EN HISTO-
RIA OM ENGLAND: KULTUR, BRI-
TISH-NESS OCH HERITAGE OCH 
HUR DOM SER SIG SJÄLVA. VEM ÄR 
BRITTISK? VAD ÄR DET BRITTIS-
KA? IDENTIFIKATION? Där bör-
jade ett researcharbete inför mitt 
projekt. Där började en process 
som sedan följer mig i alla mina 
arbeten efter utbytestiden.

På Chelsea fick alla elever välja 
den teknik dom skulle arbeta med. 
Jag valde Stitch eftersom vi inte 
hade tillgång till det på Konstfack, 
och på så sätt kom jag i kontakt 

med patchwork för första gången. 
Patchwork är en gammal teknik 
som blev populär i England under 
1700-talet. Tekniken användes fli-
tigt i hemmen, och tyvärr finns 
det få exempel på skriftlig doku-
mentation av dom berättelser som 
textilerna bär. Goldhawk Road i 
Sheppards Bush är en gata i Lon-
don fylld av tygaffärer. Jag som ti-
digare bara använt mig av bomull 
och siden i mina arbeten. Nu fick 
jag tillgång till latex och plasttyger 
till ett billigt pris. Där började jag 
göra ett utforskande av 3D lapptek-
nik i olika plastmaterial. 

Med mitt examensarbete vill jag 
binda ihop berättelsen om min 
Grandma och Granddads liv med 
min egen berättelse. Jag vill ge 
mina patchworks en skriftlig do-
kumentation av deras och min his-
toria.

lapptäcke från min uppväxt
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Mitt arbete är en slags patchwork, 
inte bara i det gestaltande arbetet. 
Mitt skrivande och min research 
är också en slags patch. Patchwor-
ken blir ett identitetsarbete där jag 
försöker ta olika delar av vad jag 
ser som min identitet och sy ihop 
dom. En dribbling mellan olika re-
aliteter där målet är att presentera 
två lapptäcken. Jag är intresserad 
av att utforska sambandet mel-
lan konsthantverk och min egna 
brittiska historia. Jag hantverkar 
liksom mitt ursprung, i mitten av 
det svenska och engelska. Lapp-
täcket finns bland kvinnorna i 
min svenska familjs historia och 
genom utforskandet av detta tradi-
tionellt kvinnliga konsthantverket 
kan jag närma mig min och min 
pappas familj. 

Jag deltar i en kultur av trainers 
och sportswear. I det traditionella 
brittiska patchmönstret finns fu-
turistiska och 3D-element som för 
mig binder ihop mitt intresse för 
sportswear och patch. Det klassis-
ka hexagonmönstret associerar jag 
till fotbollar och vikten av fotbolls-
kulturen i England. 

Hur kan jag binda ihop min 
släkthistoria, mitt intresse för 
sportswear och fotbollskulturen 
genom utforskandet av patchwork? 
Hur ser patchwork ut i min värld 
och kultur av sports-wear och trai-
ners? 
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Den 24 januari sätter jag mig på 
planet och åker till Nottingham. 
Det är viktigt för mig att faktiskt 
åka dit och göra min research. 
Trots att jag  har vart där och häl-
sat på under hela mitt liv har aldrig 
dokumenterat något därifrån och 
jag vill att deras historia ska do-
kumenteras. Dokumentation ska 
samverka med min lapptäcken. Jag 
spenderar tre dagar i Nottingham 
med min Grandma och Grandad. 
När jag kommer hem till Sverige 
igen har jag timtal av intervjuma-
terial att transkribera. Det är som 
små berättelser ur deras liv. Ingen 
kronologisk ordning. Det är olika 
patchdelar som sys ihop till en in-
blick i deras liv. 

Hemma hos Grandma och Gran-
dad har det alltid sett likadant ut. 
Heltäckningsmatta i badrummet. 
Kallt blått ljus i köket. Tiffany-lam-
por i sovrummet. Ryamatta på 
väggen i trappan. Vackra speglar 
och reproduktioner av art nouveau 
i alla rum. Så länge som jag minns 
har dom jobbat med att köpa och 
sälja antikviteter. Letat efter fynd 
i charity shops för att sedan sälja 

vidare för ett högre pris. Dom har 
jobbat fram till i julas då deras 
bil gick sönder. Min Grandma och 
Grandad har ingen utbildning men 
dom älskar att läsa. I bokhyllan 
står det böcker om Picasso, Klimt 
och Matisse. Det är nog ingen an-
nan på the estate som har dom 
böckerna i bokhyllan. Grandad ta-
lar om utbudet av böcker i charity 
shops i olika delar av Nottingham. 
I arbetarklassområdena finns bara 
klassikerna och i medelklassområ-
den finns mest moderna deckare. 

Kriget
Jag märker hur krigen har haft 
stor inverkan på deras liv. Jag 
hörde historier när jag var liten 
om hur min Grandad var fall-
skärmshoppare. Men han har 
aldrig pratat om det med mig. 
Och jag vågar inte fråga. 
GD: Beryl’s dad was a veteran of 
the first world war - A big slaugh-
ter it was. I don’t know if I told you 
this but when anybody lost their 
husband or son or whatever, the-
re was some placks made with the 
guy’s name on it. And during our 
time doing antique fairs it become 

1.
NOTTINGHAM 
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popular collectibles. And once an 
American picked one up and asked 
Beryl about it and Beryl told him 
what is was. And he said: Oh, that’s 
wonderful - that he died fighting 
for his country. And Beryl said: 
I don’t think my grandmother 
thought that. She had four of tho-
se, for four sons. 
GM: I felt sorry when I said that 
cause it wasn’t his fault but he was 
just too fussy about it. My mother 
lost four brothers and that Sunday 
was always a quiet one. 
GD: A whole street with young 
men could have been gone after 
the war. You might not be aware of 
it, but it all changed with Cameron. 
The rememberence day with the 
red poppy died out years ago, but it 
was all braught up again with Ca-
meron. The Tory government un-
der Cameron jumped on the band-
wagon and revamping it all. And 
spending thousands of pounds on 
it. And I could see how the popula-
tion is jumping on it as well. Like: 
WE CAN DO IT! This and that. WE 
WILL SHOW THEM. And I think 
Brexit is the end result of that. 

Meeting
Min Grandma och Grandad har 
vart gifta i 60 år nu. Sean, min 
fasters man säger att Grandma 
och Grandad är det lyckligaste 
par han träffat. 
GM: He thinks Ken and I are the 
happiest couple he has ever met. 
GD: Oh, he doesn’t know, does he? 
VHG: How long have you been 
married now?
GM: 60 years. And you only get 15 
years for murder. [Grandma skrat-
tar hest.] And we still love each 
other, DON’T WE KEN???? I always 
say that, DON’T WE? [Grandma 
skrattar hest igen. Hon har astma 
och andas tungt genom munnen.]
GM: When we were single. I was 
out dancing 4 times a week. I went 
all over the place with my mates. 
And I lived a really good single life. 
And then I met Ken. And we got 
married and all that. 
[…]
GM: We used to go to the Salita-
tion Inn. And all the trendy people 
went upstairs. And there was this 
bloke who had a hotel and they 
used to have night parties. And he 
invited me and my mate. And I had 

seen Ken in the Salitation Inn and I 
asked him: do you want to go to an 
all-night party? And he said: YES. 
And that’s when we went out the 
first time. 
VHG: What year was that?
GM: 1956. 
GM: He said do you want to go to 
the pictures? And I said yes. And 
he was 5 minutes late so I went in 
to the pictures. And the next time 
he saw me he said: Why didn’t you 
come? And I said: why didn’t YOU 
come? And there you are. It’s gone 
on from then. 

Work
När min Grandma var 14 år bör-
jade hon jobba på Players Ci-
garette Factory. Hon säger att 
hon inte hade något val. När jag 
träffar henne säger hon ofta att 
hon nu i efterhand är ledsen att 
hon inte fick gå i skolan mer. Att 
hon märker att hon inte kan lika 
mycket som andra. Grandad har 
alltid ett ritblock bredvid soffan. 
Där skissar han på ansikten och 
kroppar, krokier i blyerts. 
GM: I worked at Players Cigarette 
Factory. When I was 14 years old 

my mam said to me: Ms. Howard 
has got you a job at the cigarette 
factory. And I had no choice. But all 
I could think about was that I was 
going to earn my own money, like 
you know. There were not a lot of 
money going about.
GD: Well Nottingham was a great 
city for women. There was plenty 
of work, with all the lace and other 
factories. And they got this inde-
pendence.
GM: I was always little for my age. 
I’m not very big now either. But 
I was really small at 14 and they 
gave us these big hopsack overalls. 
And all the ladies would look at me 
and go: aaaaaaaw. Have I ever told 
you about the bras? I sold them for 
a bloke. First I used to sell tights/
stockings because you couldn’t 
get them. And this guy could get 
them from America. He used to 
stand at the market and he says 
to me: You’ve got a job at Players 
Factory, do ya? I says: yes. Do you 
want to sell some things for me, on 
the side, I’ve got nylon tights from 
America. So I took them in. But no 
one could pay me until Friday [pay-
day] so I went round with a sheet 

grandma & grandad
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ticking everybody off and made 
sure that everybody paid me. [Hon 
skrattar hest.] And then the man 
said: Oh I’ve got a new thing you 
can sell for me, bras. And they were 
like Madonna bras. And everybody 
wanted them, you know. And eve-
ryone was walking about showing 
off their tits. But I had some lovely 
pals there. I worked there for ten 
years. 
[...]
My mom never worked while we 
were growing up but she took a 
part time job at Players when I 
was working there. And she was 
in the steam room with all the to-
bacco and she got rheumatic fever. 
She was in hospital a few times 
and she got a weak heart. And af-
ter that – that was it, she used to 
get heart attacks. And she used to 
bounce back from them until one 
finally took her. She was 64 when 
she died.

[…]
GM: I had this friend named Shi-
rely. And we wanted to leave the 
factory because it was boring and 
that. But we always stayed because 
you always got a bonus in the end of 
the year. And it was a good bonus. 
If you left before that you wouldn’t 
get that bonus so we always stayed. 
And Shirley said: Should we leave 
after we get our bonus? So we did. 
[...]
GM: They wanted someone at a 
dry cleaners. So me and Shirley 
got a job there instead. And it was 
in the middle of town. So when 
we went out in the evening after 
work, we used to take boys in the 
shop for a cup of tea. And we had 
to have all the light put down and 
lock the door because the police 
would come around ever so often 
and check the doors. And we had to 
sit in the dark. And we would make 
them a cup of tea and we would 
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grandma & grandad på deras bröllopsdag

say: SHHHHHH don’t make a noi-
se. In the middle of the night
GD: You boggers!

Adoption
På lördagen ska vi fira Grandmas 
födelsedag. Hon har precis fyllt 
89 år. Jag, Grandma, Grandad, 
Auntie Vicki och hennes man 
Sean sitter runt det mörkbru-
na middagsbordet och tittar på 
gamla bilder. Det är mest bilder 
på mig och min bror Jack. Och  på 
mina två kusiner. Grandma be-
rättar om hur hennes kusin har 
slängt en hel kista med bilder 
från hennes uppväxt. Så det finns 
inte så mycket från när hon var 
ung. I fönstret står det en svart-
vit bild på en kvinna. Grandads 
biologiska mamma. Hon och 
jag är lika. Tidigare under mitt 
besök har Grandad berättat om 
hur han lämnades för adoption 
när han var 3 dagar gammal och 
i blöjan hade han hundra pund. 
Det var ett års lön för en arbetare 
på den tiden. Han berättar om att 
det var den enda anledning att 
hans adoptivmamma tog emot 
honom.  
GD: My blood mother’s side came 
from Newton on Trent. My real 
grandad had a small holding there. 
And he used to go to Ireland to buy 
horses. Newton is a bit north from 
here. My blood mother had a mace 
job there. A guy who was an artist, 
a cartoonist, on a London newspa-
per used to come to visit. And pos-
sibly, he is my father.
Grandad tar fram gamla kyrko-
arkiv som hans biologiska kusin, 
Harry, tagit fram. De är från 1816 
fram till det att Grandads biolo-
giska mamma föddes. Grandad 
pekar på en svartvit bild: That’s 
my mam. Hans Grandad hette 
Clarke i efternamn. 
SL: It says here that Mary Clark 
died at age 59 in 1958. So your 
grandad’s name is Samuel Clark. 
That’s your starting point. Samuel 
was born in 1890. Your mam was 
born in 1911 and you were born in 
1931. So your mam was 20 years old 
when she got you. 
GD: All I knew to start with is that 
I was born in Highbury vale. In the 
beginning of the war, the woman 
who brought me up who I call my 
mother, she once took me to see a 
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lad called Harry and his mom and 
dad. Harry’s mam, lived in Hendon 
Ride in St. Anns. They had a small 
bit of land there. I remember the-
re was some kids playing in the 
streets. One was sitting on a bike. 
I remember it was said that he was 
Harry and that he was my cousin. 
And that is all I can remember. 
And Beryl hunted this Harry down 
just some years ago. I remember 
his name was Harry Collier. And 
Beryl called him up. 
GM: I called EVERY Collier in the 
phonebook.
GD: And you have to remember 
that this was a huge family secret. 
And Harry’s mam knew because 
she was my blood mam’s sister. 
And she had to been covering for 
her.
GD: Don’t forget, Harry’s in the 
dark about this, it’s all been in the 
bloody dark. And then, when Beryl 
hunted Harry down, I come along 
when I’m in my sixties. And it still 
is in the dark. So then Harry said 
to Beryl: I’m glad you contacted 
me first because she [my blood 
mother] wouldn’t want us to know. 
But the secret was out in a way, you 
know. I went to see my mam but I 

could tell that she was so wrapped 
up in the secrecy that it won’t wor-
king so I just wrote her a letter to 
stop the whole thing. Because she 
didn’t want anyone to know. 
GM: He wrote her the loveliest let-
ter saying he understood how she 
felt.
GD: Time passes and I get a phone 
call and it’s Harry saying: You’re 
mother died. Do you want to see 
her? Which we did. And they said 
there is a sum of money involved. 
And we went to the flat where she 
lived. And Harry asked: Do you 
want anything of the house? And 
I took a small picture. No value. 
I went to the funeral. And Harry 
said: do you mind just keep to the 
back? So we did. But Harry told a 
young lad because the lad had seen 
me and he had said: I thought I was 
looking at my dad, who was dead.

grandma & grandads bakgård
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Jag skär ut trianglar av plast. An-
vänder quilt-linjalen som lyser i gul 
neon. Jag syr noga ihop dom olika 
delarna. Jag applåderar åt mig själv 
när skarvarna passar perfekt. Bit 
för bit. Mindre pusselbitar sys ihop 
till ett större sammanhang. Innan 
har jag arbetat med ett traditio-
nellt mönster som heter tumbling 
blocks, det har jag gjort  med hjälp 
av den neongula quiltlinglinjalen 
och jag har sytt det på maskin. Nu 
vill jag arbeta med English Paper 
Piecing-tekniken på traditionellt 
vis. Traditionellt är det ett möns-
ter som skärs ut i papper. Sedan 
viks små återanvända tygstycken 
runt pappret och tråcklas för att 
hålla tyget på plats. Formerna sys 
ihop med små stygn som kallas 
whipstitches. Istället för att an-
vända mig av bomullstyger som 
traditionellt sett används i patch 
vill jag använda mig av material 
som står i motsättning till det. Nå-
got nytt. Något jag inte sett förut. 
Jag vill att det ska se high-tech ut. 
Jag använder mig av plast. Ett dim-
migt vitt plast tyg som får mig att 
tänka på byggplast och sportswear 
med laserskurna avslut.

Jag börjar i datorn. Jag börjar alltid 
där. Jag kan skissa snabbt. Morfa. 
Dra ut. Dubblera. Jag ändrar och 
utvecklar så att det ska bli intres-
sant för mig. Jag sitter med det 
klassiska hexagonmönstret fram-
för mig och jag drar en liquify ge-
nom hela i Photoshop. Jag skriver 
ut mönstret stort – 1,5 x 1,5 m. Jag 
skär ut mönstret noggrant. Bi-
tarna blir mer och mer morfade. 
Jag klipper ut plast och viker dom 
runt formerna. Jag fäster plasten 
med tejp. Jag syr ihop bitarna med 
whipstiches.

I boken Quilts 1700-2010 Hidden 
Histories, Untold stories beskrivs 
hur konsthantverkaren, Ellen 
Weeton, skickade en bit lapptäcke 
till sin dotter Mary och ett med-
följande brev. I brevet skriver Ellen 
om patchen och betydelsen av att 
visa på Mary’s kvinnliga arv och 
släktskap genom konsthantverket. 
Weeton var en av få kvinnor, som 
dokumenterade historien bakom 
sina quilts i skrift under 1800-ta-
let. Dom flesta täckena har gått i 
generationer utan någon som helst 
slags skriftlig dokumentation. 

vvJag tänker på kvinnorna i min 
släkt som satt och gjorde sam-
ma syssla som mig. Jag tänker på 
min gammelmoster, alltså på min 
svenska släkts sida, och på det lil-
la lapptäcke jag fick när jag föddes 
som följdes av många flera lapp-
täcken som fyllde hela vårt hem. 
Jag tänker på kvinnorna, mina 
brittiska förfäder, som lappat och 
lagat. Vi gör samma rörelse, vi an-
vänder samma mönster och vi får 
samma resultat. Min mamma och 
jag sitter på varsin ände av lapp-
täcket och syr.

2.
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Konsthantverk är görande och materialitet. 
Det är en plattform för att undersöka 
samhället. […] Den utgår från ett 
konsthantverk som är i samhället och  
prövar dess konstruktion genom görandet 
och materialitet.  
Det är en undersökningsmetod som går 
bortom traditionella matrialuppdelningar 
för att pröva hur normer skapats och makt 
utövats. 
(Zetterlund, Hyltén-Cavallius, Rosenqvist, 2015:5)
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Fotbollen har fram till 2004 varit 
handsydd men idag görs elitbollar 
sömlösa. Billigare bollar är delvis 
maskinsydda. Även dom sömlösa 
bollarna utformas för att inte bli 
perfekt runda utan görs så att dom 
efterliknar dom handsydda. Dom 
handsydda bollarna är mer stabila 
och beräkneliga för spelarna. Det 
finns fortfarande hantverksmäs-
sig produktion på mindre famil-
jeföretag. Där tillverkas bollarna 
helt för hand, till och med screen-
trycks för hand. Dom 1800 stygnen 
på bollen behöver sys av samma 
person för att hålla rätt kvalité. 
(Diedrichs, M. 2018)

Jag köper 30 fotbollar med grafiska 
tryck på. Jag skär isär dom. Jag syr 
ihop igen. Helt utan plan, bara syr 
där dom olika bitarna passar. Fot-
bollen är uppbyggd av hexagoner 
och pentagoner, precis som i tra-
ditionella engelska lapptäcken. Det 
blir buckligt. Jag har ingen kontroll 
hur slutresultatet kommer bli. Till 
skillnad från lapptekniken krävs 
ingen planering. Jag bah kör.

Grandma säger att det är röd dag 

i England när det är landslags-
match. Hon har ett underlägg till 
sin tekopp med David Beckhams 
ansikte på. Tv-serien ”This is Eng-
land 86” utspelar sig i Sheffield un-
der fotbolls-VM 1986 och visar på 
betydelsen av fotbollen i den brit-
tiska identiteten. Fotbollskulturen 
i England har haft ett stort infly-
tande både socialt och stilmässigt. 
Under 70-talet började män som 
kollade på fotboll åka över till ”Eu-
rope” för att gå på match och köpa 
kläder och skor från till exempel 
Adidas och Sergio Tacchini. Kläder 
som inte hade kommit till Stor-
britannien ännu. Adidasskon blev 
en handelsvara som såldes vidare 
i England inom casual-kulturen. 
Det råder delade mening om var 
casual-stilen uppkom i England. I 
Norr anses att man först började 
se män klä sig som tennisspela-
re under Liverpool-matcherna. I 
Södra England sägs att det börja-
de i London först (Vice: Football 
Casuals). På samma sätt som jag 
idag samlar på skor, samlade dom 
på skor. Fotbollskulturen har ock-
så haft inflytande på exklusiva 
märken som Burberry som förut 
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försökt tvätta bort sin anknytning 
till fotbollskulturen. På senare år 
har dom istället valt att anamma 
den, till exempel i sitt samarbete 
med Gosha Rubchinskiy. (Weston, 
2008)

Jag tänker på killarna jag växte upp 
med i Solna. Vi gick på AIK-match-
er tillsammans på den nu nedrivna 
Råsunda Stadion. Vi stod på Norra 
stå. Vi drack smuggelsprit uppe 
på fylleberget innan match med 

gul-svarta halsdukar runt halsen. 
Alla killar var klädda i Stone Island 
och Adidas-skor och slogs efter 
matcherna. Vi kallades råttor av 
bajare och djurgårdare. Jag tänker 
på åren när jag själv stod på planen 
i rödsvart lagdräkt, som målvakt i 
Vasalunds IF. Det är ingen slump 
att jag använder mig av en sån 
tydlig symbol som fotbollen – den 
finns med i hela min uppväxt.

sample
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Alla hus runt the estate där Grand-
ma och Grandad bor ser nästan li-
kadana ut. Terrakotta-tegel. Ofta 
en liten trädgård på baksidan. 
Tvättlina. Tegelmur. Men dom 
hus som fortfarande uthyrs  av 
the council ser också mycket mer 
slitna ut. I början på 60-talet när 
Grandma och Grandad flyttade in i 
the estate var det många som lyck-
ades köpa husen dom bodde i för 
att dom var miners och tjänade bra 
med pengar. Men alla dog tidigt 
just för att dom var miners. 

Grandma och Grandad talar ofta 
om the estate och berättar om 
grannen som har fyra barn. Hon 
fick lägenheten för att hon skrev 
att hon var ensamstående. Hennes 
pojkvän och pappan till barnen 
kommer och hälsar på tre gånger i 
veckan, gränsen för att inte bli av 
med bidraget som alla känner till.

GD: The children of the miners 
would be left with a property and 
now they lend it out, because they 
have their own housing. And that’s 
what you see in this estate and on 
many estates throughout England. 
Yeah, and they rent to people who 

are on benefit. And before the go-
vernment paid the rent directly to 
the owner. But now the governme-
nt gives the benefit claiment [the 
rent money] directly to the people 
on benefit and they have to pay the 
owner. And people have been pu-
shed to such desperate situations 
that they spend their rent. And 
then they are in debt to the owner 
of the house. It’s a losing situation. 
And the bank will lend them mo-
ney on a very high interest. 

Jag använder mig av the estate som 
en koppling mellan sportswear och 
det engelska. Det gör också Samu-
el Ross. Ross beskriver sitt arbe-
te som en kontinuerlig studie av 
modedesign, installationskonst, 
skulptur och levnadsutrymmen. 
Samuel tar avstamp i brutalistisk 
arkitektur, engelsk arbetarklass 
och hans barndom på the estate 
och hur han sålde fake tracksuits 
och nike-skor till andra ungdomar 
i sitt område. Klädmärket A-COLD-
WALL* som Ross står bakom hand-
lar om den fysiska och psykiska 
muren i det engelska samhället 
mellan samhällsklasserna. Den 
första kollektionen heter Ground-

work. I en butiksinstallation har 
han hängt långa rader av byggplast 
efter varandra. Gestaltningarna är 
brutala – betong och damm. (Hy-
pebeast: Samuel Ross)

Grandad går ner till köket en ti-
dig morgon. Han kollar ut genom 
fönstret som tittar ut över en liten 
gågata. Bakom gågatan finns ett 
högt vitt stålstaket och bakom sta-
ketet ett dike. Bakom diket finns 
en golfbana och en stor park. En 
man gömmer ett stort gevär i di-
ket. Grandad slänger sig ner på gol-
vet – han får inte synas. Han tän-
ker att mannen med geväret inte 
får veta att Grandad såg honom 
gömma det. Mannen försvinner. 
Kvar ligger geväret i diket. 

Alla som jobbar på Morrissons 
tvärs över stora vägen hälsar: ”Ay-
up mi duck!” när jag ska betala. 
Men när jag är 18 år gammal får jag 
inte gå ensam genom the estate till 
Morrissons för att köpa godis för 
Grandma. Hon vägrar. Jag tycker 
hon är sååååå töntig. Hon säger: 
It’s not like Sweden here.

4.
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Jag gick i skolan i Hagalund i Sol-
na, nedanför dom stora blå höghu-
sen. I min uppväxt klädde vi oss i 
mjukisbyxor och trainers. Vi spe-
lade fotboll varje rast. Alla hejade 
på AIK. Ett av mina första minnen 
från England är att jag får köpa ett 
par trainers i Broad Marsh Shop-
ping Centre i Nottingham. Det är 
nostalgi. I samma känsla gör Pao-
lina Russo klänningar, väskor och 
korsetter av fotbollar och fotbolls 
skor. Fotbollarna är ihopvirkade 
för att ge en känsla av handens 
närvaro. Hon gör små hattar av 
skosnören. ”I forgot home” heter 
hennes examensarbete när hon 
gick ut Central St Martins förra 
året och arbetet är ett kärleks-
brev till hennes hemstad. (Its Nice 
That: Paolina Russo) På samma 
sätt som Paolina ser på sin upp-
växt i en förort, ser jag på min upp-
växt som sammanfogade delar av 
konsthantverk och sport. 

Jag är del av ett community där jag 
kollar på sportswear och trainers 
varje dag. Jag inspireras av det 
maskingjorda och perfekta jag ser 
i kläderna jag kollar på. Märke-

na Alyx och Moncler har gjort ett 
samarbete där dom använder sig 
av plast som sammanfogas med 
olika metoder. En röd genomskin-
lig plastjacka påminner om det 
första 3D-patch arbetet jag började 
på i London. I en annan jacka an-
vänder vi också liknande material: 
dimmiga plasttyger. 

På liknande sätt har Samuel Ross 
i sin S/S 18-kollektion en asym-
metrisk jacka i plast med olika 
lappar som är sammansvetsade i 
ett patchwork. Kläderna har ofta 
grafiska tryck. Ross talar om hur 
han arbetar utifrån ett perspektiv 
av brittisk arbetarklass som inte 
visats i mode förut. Det är inte nya 
tankar men dom är presenterade 
på ett nytt sätt, genom kläderna. 
Ross gör ett samarbete med Nike 
där han sätter en stor kloss i hälen 
på skon. I en annan Nike-sko tar 
han bort nästan alla hål för skos-
nören. Jag tjatar på alla jag känner 
för att få tag på A-COLD-WALL* x 
Nike Air Force 1s. Till sist får jag 
mailet: Vera CONGRATULATIONS 
You have won the raffle for the 
Nike AIR FORCE 1 ’07 / ACW. Dom 

5.
TRAINERS

T
R

A
IN

E
R

S

står i bokhyllan av skor i mitt var-
dagsrum.

Logo or no logo? Mitt arbete är in-
fluerat av en kultur med hög kon-
sumtion och företag som inte all-
tid arbetar etiskt i sin produktion. 
Därför vill jag kommentera varu-
märkesdiskutionen som startades 
på allvar när Naomi Klein skrev 
boken No Logo, år 2000. Klein vi-
sade på den stora förändring som 
skedde på 90-talet då företag la 
ner allt mer pengar på reklam och 
varumärkesbyggande för att sälja 
en livsstil, samtidigt som produk-
tionen lades ut i låglöneländer. 
Företagen kopplade sig ifrån sin 
produktion och dom villkor som 
produktionen skedde under. Att 
integrera konst i varumärkesbygg-
nande var en del av denna utveck-
ling. Jag ställer mig bakom Kleins 
värderingar om det problematiska 
i att stora företag som till exempel 
Nike inte tar ansvar för hur deras 
produkter produceras men det är 
inte fokus för mitt arbete. 
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I mitt arbete har mitt fokus varit 
att genom patchwork föra sam-
man mig och min brittiska familj. 
Jag undrade hur jag skulle kunna 
binda ihop min släkthistoria med 
mitt sportswear intresse genom 
ett utforskande av patchwork. Hela 
mitt arbete har kommit att bli ett 
patchwork med olika sammanfo-
gade delar. En kombination av re-
seacharbete, textarbete och gestal-
tande arbete har resulterat i två 
lapptäcken. Dom hänger ihop men 
representerar olika delar ur min 
research.

Ay-up me duck!
Lapptäcke nr 1, plastlapptäcket, 
har jag valt att döpa Ay-up me duck! 
och är 1,5 x 1,5 meter och sytt i den 
klassiska English Paper Piecing tek-
niken. Den utgår ifrån ett klassiskt 
hexagon-mönster som jag dragit 
ut och morfat. Det är sytt helt för 
hand. Den är sytt i ett dimmigt 
plasttyg. Det är ett tidskrävande, 
kontrolerat och pilligt arbete. Ay-
up me duck! representerar histo-
rien om lapptäcket i min familj. 
Både det engelska och det svens-
ka. Det representerar också mitt 

sportswear-intresse i materialva-
let av plast och i morfningen. 

Nottingham Forest
Lapptäcke nr 2, fotbollslapptäcket, 
har jag valt att döpa Nottingham 
Forest och är gjort av utskurna fot-
bollsdelar. Jag köper 30 bollar och 
skär ut så att trycket på fotbollar-
na hänger ihop. Sedan syr jag ihop 
dom olika delarna för att skapa ett 
slags fotbollslapptäcke. Jag lap-
par ihop fotbollsdelarna helt på 
känsla - där dom passar. Det är ett 
fritt, okontrolerat och experimen-
terade arbete. Nottingham Forest 
representerar fotbollskulturen i 
England och i min uppväxt. Den 
representerar också mitt intresse 
för sportswear.  Det är omöjligt att 
förutse resultatet. Som min fot-
bollstränare hade sagt: ”Bollen är 
rund!”

Eftersom få lapptäcken i historien 
har kommit med en skriftligt do-
kumentation har en viktig aspekt 
av arbetet varit just det: en skrift-
lig dokumentation av min Grand-
ma och Grandad. Jag har lyckats ge 
plats åt röster som kanske aldrig 

RESULTAT
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hade dokumenterats annars. Och 
dom rösterna blir en mycket viktig 
tillhörande del till mina lapptäck-
en. 
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Jag valde att presentera mina lapp-
täcken på två olika sätt. Plastlapp-
täcket avslutas med att jag stry-
ker in sömsmånen och sätter ett 
litet stygn i varje kant. Jag vill att 
plastlapptäcket ska hänga efter-
som den har en stark grafisk form 
som jag inte vill förlora. Under ar-
betets gång kollar jag mycket på 
lapptäcken från min uppväxt och i 
böcker och bestämmer mig för att 
använda mig av lapptäcksboarden 
som en del av min upphänging. Jag 
använder mig av portplast som jag 
skär i 45 grader. Jag ”syr” ihop port-
plasten och lapptäcket med hjälp 
av en plastslang. Hålen i lapptäck-
et och i portplasten förstärks med 
en liten öljett och tältlagning. Och 
på samma sätt som Samuel Ross 
har använt sig av material från 
byggarbetsplatsen använder jag 
en stålbalk som stabiliserar port-
plasten. Alexandra Friberg som 
går på inredningsarkitektur, hjäl-
per mig att svetsa ihop konstella-
tionen. Den monteras  sedan ihop 
med en hexagonskruv. Jag känner 
mig rädd att den grafiska aspekten 
på lapptäcket ska försvinna men 
jag tänker också: vad är textilens  

styrka? Att den kan falla. 

Fotbollen vill jag presentera lig-
gande - för det ska ändå represen-
tera ett lapptäcke. Den blir mer 
som en skulptur när den hänger. 
Jag velar fram och tillbaka över vad 
för typ av podium som jag vill att 
den ska ligga på. Jag vill återskapa 
materialen som jag beskriver i tex-
ten. Runt om kring Nottingham 
består dom allra flesta husen av 
tegel. När jag blundar ser jag te-
gelhusen och tegelmurarna fram-
för mig. Och för mig finns det en 
koppling till att spela fotboll på 
rasten mot en tegelvägg och rita 
upp ett mål i krita. Jag täcker po-
diet i ett slags fejktegel. Det ser 
ut som det gör i Nottingham även 
fast det inte är på riktigt.  Under 
examinationen hänger även plast-
lapptäcket på podiet. 

Sent i projektet börjar jag titta på 
material jag filmat från Notting-
ham. Sebastian Reinbring hjälper 
mig och vi börjar klippa och klistra 
i dom olika klippen. Mina tankar 
går återigen till tv-serien This is 
England och hur dom använder sig 

av arkivmaterial. Filmen blir ett 
hopkok av mitt eget filmade mate-
rial, fotbollsmatcher med Notting-
ham Forest, kolkraftverket utan-
för Nottingham, Players Cigarette 
Factory där min Grandma jobbade, 
tegel och brutalistisk arkitektur. 
Heltäckningsmattorna finns i alla 
hemmen, även dom nybyggda. I 
min Grandma och Grandads hus 
är det heltäckningsmatta i bad-
rummet och på toaletten. Jag har 
till och med hört om folk som har 
heltäckningsmatta på kylskåpet(!). 
Jag täcker ett podium i heltäck-
ningsmatta som liknar mattan 
som finns hos Grandma och Gran-
dad. Filmen visas på en rör-tv som 
står på podiet av heltäckningsmat-
ta. 

Under opponering är det tegelpo-
diet som väcker störst debatt. Jag 
talar om autenticitet men podiet 
speglar inte det. Jag får också kri-
tik för att gestaltningen av podiet 
är för stark och överröstar fotbol-
len. Jag väljer ändå att ha med det 
på vårutställningen för att tes-
ta det i en annan kontext och jag 
märker att jag faktiskt håller med 
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kritiken: det tar för mycket plats. 
Under opponeringen pratas det 
också om hur jag borde separera 
dom två lapptäckena och att plast-
lapptäcket borde landa på sitt eget 
podium istället för på teglet.

Min opponent Anna Nordström 
sa något väldigt intressant un-
der min opponering om att paper 
piecing var en teknik som för det 
mesta fanns i överklassen i Lon-
don och att man i norra England 
och i arbetarklassen sysselsatte sig 
med andra typer av quilting och 
patchwork. Jag känner att jag kun-
de gjort mer research kring det. 
Hon talade även om en lappteknik 
som miners hade sysselsatt sig 
med och jag kände att det skulle ha 
passat perfekt i mitt projekt. Anna 
Nordström säger även att hon öns
kar att jag hade gjort och skrivit 
mer om patchwork och the estate 
och ifrågasätter hur stor plats mitt 
transkriberingsmaterial tar i min 
rapport. Och jag förstår vad hon 
menar. Hon talar även om att hon 
hade önskat att lapptäckena haft 
titlar - så jag döper plastlapptäck-
et till Ay-up me duck! och fotbol-

len till Nottingham Forest. Efter 
opponeringen känner jag: jag har 
bara skrapat på ytan av vad detta 
skulle kunna va. 

Till vårutställningen separerar jag 
mer på mitt arbete. Trots att alla 
på Craft är ihoptryckta i ateljéer-
na på skolan så tar jag mycket mer 
plats än under examinationerna i 
s-korridoren. Vi är 6 personer blir 
placerade i A2 och trots att det är 
trångt känns ändå rummet luf-
tigt. Plastlapptäcket har fått sitt 
eget podium gjort i genomskinlig 
plexi. I plexi har jag laserskurit en 
lapptäcksboard på ovansidan och 
på långsidan av podiet står det in-
ristat Ay-up me duck! Innuti podi-
et ligger två lysrör. Lapptäcket får 
en mycket mer dramatisk belys-
ning än vad jag tänkt. När jag do-
kumenterar gestaltningen märker 
jag själv hur teglet tar över. Nu i 
efterhand önskar jag att jag kunde 
presentera det på ett annat sätt. 
Min mamma ringer och säger: 
”Ditt skrivande har vart vart en 
sån stor del av din process - varför 
visar du inte det i vårutställning-
en? För man fattar inte.” Jag för-

svarar mig med att jag inte är nå-
gon författare. Och jag kommer på 
att Anna Nordström talade om att 
mina transkriberingar borde kan-
ske funnits med i gestaltningen is-
tället för i min rapport. Jag kanske 
borde ha varit tydligare. Eller mer 
abstrakt. Jag känner att jag ham-
nar mitt i mellan. 

När jag åkte till Nottingham för 
att göra mitt researcharbete frå-
gade jag min Auntie Vicki om hon 
ville besöka vårutställningen. Det 
är ungefär 10 år sen hon var här 
och jag har bett henne komma till 
Sverige hundratals gånger. Jag blir 
förvånad när jag mitt i arbetet får 
ett sms där det står att hon har bo-
kat en biljett till Stockholm för att 
komma och se mitt arbete. Jag är 
väldigt nervös under vernissagen 
när hon kommer och jag förlorar 
min engelska talförmåga helt. Mitt 
mål var att hennes reaktion skul-
le vara väl dokumenterat men jag 
minns ingenting av vad hon sa. 
Efteråt får jag ett sms: It was ama-
zing to see you in the exhibition. 
Och jag tänker: hon fattade!
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