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Lappa Idas duk för en bättre värld 
Med en sönderbränd linneduk, några tyglappar, nål och tråd vill blivande bildläraren 
Ida Fyrqvist skapa debatt om hållbar utveckling. 

-Jag hoppas att någon kommer hit och pratar med mig, säger hon.  

KULTUR Installationen är Ida Fyrqvists examensarbete vid Konstfack, där hon studerar till 
bildlärare. 

-Jag är intresserad av design och hållbar utveckling. Men det finns inga rätt eller fel. Man kan 
se det på olika sätt, säger hon. 

Med hållbar utveckling menar hon inte bara miljöfrågor, utan också hur vi behandlar 
varandra. Mobbning är inte hållbart, inte heller krig, förklarar hon. 

-Den här duken symboliserar vår värld. 

Hon har fått den i present, och tycker den är vacker. Ändå har hon bränt hål i den. Precis som 
vi har gjort med vår värld genom att inte ta hand om den. 

Men det finns hopp, och det vill Ida Fyrqvist också förmedla. Hon vill fokusera på det 
positiva och hur vi kan lappa de här hålen. 

-Många suckar, men jag tror att man kan förändra mycket. 

Lappar hålen 

För att symbolisera det har hon en hög med linne- och tvättlappar på bordet. Tanken är de 
som stannar för att prata med henne ska lappa på sitt sätt. Antingen skriva eller rita på en lapp, 
eller brodera på duken. Lapparna sys fast över de sönderbrända hålen. 

-Många tycker det är kul och intressant, säger Ida Fyrqvist. 

Men ändå är det få som tar sig tid att själv sy dit sina lappar. 
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-De har bråttom, tror jag. Stressar och har för lite tid. 

Är det hållbart? 

-Nej, det är ohållbart. 

På en lapp har en ung tjej skrivit "skratta". Och det är sådant som Ida Fyrqvist själv tror att 
kan göra skillnad. Må bra, tro på dig själv. Då kan du förändra något. 

-Jag är ingen frälsare som kommer med lösningar, poängterar hon. Men jag är nyfiken på vad 
folk tycker. 

Kan göra skillnad 

Ida Fyrqvist finns kvar på Bagarstugan den här veckan. Sedan ska hon skriva en uppsats om 
hur det gått. Duken kommer också att visas upp på Konstfack. 

-Jag gör inte det här bara för att få skriva min uppsats. Jag vill väcka debatt och eftertanke. 

-I min naivitet tror jag att vi på Åland kan göra skillnad och sprida det så att folk undrar vad 
det här är för häftig plats. 

I sin roll som blivande lärare ser Ida Fyrqvist också att hon själv kan verka för en bättre värld 
genom att sprida positiv energi och diskutera med barnen. 
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