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1. Inledning 
Broderi har länge dominerats av gamla mönster som gått i arv över generationer. Det 

är en teknik som kan förekomma i många olika former. Min broderiteknik har varit fri 

och inte följt några ramar och regler. Hittills har mina motiv bestått av erotiska bilder 

av nakna eller lättklädda kvinnokroppar som jag placerat i fiktiv miljö. Den miljön har 

utvecklats från rätt enkla uttryck och utsmyckningar till att ta in olika element från 

den serbiska kulturen och naturen, så som t.ex. berg och floder. Kvinnornas 

underkläder bestod av bl.a. spetstyger i olika starka färger. Tyger som för mig 

representerade den serbiska kvinnan genom t.ex. TV. Jag använde även pärlor och 

guldtråd för att förstärka det glamorösa uttrycket, vilket jag även vill göra i detta 

projekt.  

 

Min uppväxt spelar en viktig roll med serbiska föräldrar, uppvuxen i Sverige men 

varje sommar på besök i mina rötters land. Omedvetet eller medvetet har detta 

påverkat mig. Något som är tydligt för mig är kontrasten mellan Sverige och Serbien 

och det är just den som jag nu vill arbeta med i detta projekt. Jag vill utveckla det jag 

hittills arbetat med, men nu även ta in tydliga intryck av Serbien och balkanländerna i 

form av traditionella symboler och det som är typiskt för serbiskt broderi. Dessutom 

vill jag använda mig av den speciella estetik som återfinns inom den serbiska 

musikgenren Turbofolk. En estetik som lyfter fram den nutida serbiska kvinnan i olika 

media på ett lättsamt och lättklätt sätt. Detta återanknyter också till hur mitt tidigare 

broderi har sett ut, dvs. motiv som främst är lättklädda kvinnor. Tidigare har jag 

broderat på platta underlag men för att utvecklas och tillföra mer tyngd vill jag istället 

använda mig av en egen tillverkad tolkning av serbisk folkdräkt.  

 

Valet av traditionella symboler, vad de står för och hur de presenteras i kontrast till 

den mediala bilden av den nutida kvinnan får utgöra det primära i detta arbete. Allt 

det här speglar min uppväxt och symboliserar enligt mig såväl Serbiens kultur som 

nation. Jag vill experimentera mig fram och använda en fri teknik, t.ex. att i 

collageform bygga upp mitt verk. Jag vill också få teoretisk kunskap om hur broderiet 

i Serbien och balkanländerna faktiskt ser ut. Genom att använda mig av traditionella 

uttryck och symboler samt mitt egna fria formspråk vill jag utvecklas men ändå 

behålla min egen stil. Att fördjupa mig inom traditionellt broderi, symboler samt 

folkdräktens uppbyggnad och betydelse vill jag ska ge mig insikt, inspiration och 

förståelse för hur jag ska genomföra mitt praktiska arbete. 

 

Syfte 

Jag vill fördjupa mig i broderi, traditionella motiv och symboler från balkanländerna, 

mer specifikt Serbien samt hur kvinnan presenteras medialt inom genren Turbofolk. 

 

Mål 
Målet är skapa kontrast. Jag vill använda tradtionella serbiska symboler och 

uttryckssätt för att skapa kontrast mot mitt erotiska broderi och bilden av den serbiska 

kvinnan inom genren Turbofolk. Som underlag för broderiet används en egen tolkning 

av den serbiska folkdräkten. 



 

 3 

Metod 
Som utgångspunkt har jag använt mig av litteratur som beskrivit broderi och 

folkdräkter från balkanländerna. Diverse artiklar och internet har kompletterat där 

litteraturen inte räckte till. Den teoretiska delen har legat till grund för mitt arbete och 

fungerat som ett stöd. Empirin har vuxit fram tillsammans med objektet och de val jag 

därigenom gjort. 

 

Den praktiska delen, min slutprodukt, mitt objekt är uppbyggd i collageform på 

provdocka. Ett experimenterande genom att testa mig fram med olika tyger, symboler, 

färger, tråd, band, placeringar och uttryck etc. Jag använder en fri teknik men tagit 

inspiration och tolkat det som jag fördjupat mig i teorin. Med fri teknik menar jag att 

broderiet inte följer några regler. Det behöver inte finnas något mönster eller förlaga, 

utan motivet kan träda fram direkt ur fantasin.  

 

Källdiskussion 

Det som framförallt är av vikt för mig och slutprodukten är information om det 

serbiska broderiet, folkdräkten samt vilka symboler som är utmärkande i den serbiska 

kulturhistorien. Utifrån detta har jag valt att hämta historisk information främst från 

boken ”Artistic Embroidery in Serbia, 1804-1904” av Milena Vitkovći-Žikić. Denna 

period anses vara viktigast inom det serbiska broderiets historia. Jag anser att 

Vitković-Žikić är så pass omfattande och precis att det är tillräckligt för mitt projekt. 

Dock hade det naturligtvis varit bra med ytterligare en sådan källa. Antingen för att 

stärka det Viković-Žikić skriver eller för att utveckla och ge en annan bild av 

historien.  

 

Avgränsning 
Den serbiska bilden av kvinnan, enligt mig, är en kvinna som ska vara både lättklädd 

och underhållande, något vackert att titta på under svåra tider, såsom krig. Framförallt 

är det på detta sätt inom genren Turbofolk. Det finns två sidor av samma mynt. Å ena 

sidan kan man se på det som att kvinnan befinner sig i en utsatt position vari hon ska 

bete sig på ett specifikt sätt som ska tilltala mannen. Å andra sidan kan man se det 

som en typ av underhållning som utspelas på en scen med en specifik estetik. Jag är 

medveten om att detta första förhållningssätt är problematiskt. Med problematiskt 

menar jag att kvinnan kan ses som underställd mannen och objektifierad snarare än 

som en egen individ som framför sin musik. Denna uppsats syfte är inte att diskutera 

den typen av problematik. Jag kommer dock att beskriva hur det kan se ut för att ge 

läsaren en bild av motsägelsefullhet och kontrast. Det jag istället är ute efter och vill 

lyfta fram är själva estetiken med allt vad den innebär i färger, glitter, material, ljus 

etc.  

 

Jag kommer att fokusera på broderiets historia och tradition i Serbien men beröra 

balkanländerna i helhet eftersom det i princip är omöjligt att utelämna det som 

kulturellt område ur ett historiskt perspektiv. Länderna som räknas till balkan är 

Albanien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Makedonien, Serbien, 

Montenegro och Rumänien. I detta arbete räknar jag dock balkanländerna som länder 

i direkt geografisk och kulturell närhet till Serbien. 
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Serbiens folkdräkt, som finns i olika utföranden, är en slags symbol för både land, 

tillhörighet men även som bärare för Serbiens kulturhistoria. Det är så jag ser på 

folkdräkten, som en symbol. Mitt mål är inte att skapa ett plagg som sådant utan 

istället använda dräkten som form och underlag för mitt broderi. Detta istället för att 

brodera på en platt yta som tidigare. Dräkten behöver nödvändigtvis inte bäras, den 

ska istället ses som ett objekt på vilket jag tillför mina uttryck och valda symboler. Jag 

har valt att endast fördjupa mig i kvinnans folkdräkt. 

 
 

 

2. Teori 
Detta kapitel om teori har jag delat upp i fem delar. Den första delen handlar om 

broderi från balkanländerna och Serbien. Där beskrivs broderiet ur en allmän historisk 

och geografisk kontext för få en inblick i vad mitt arbete både består och tar avstamp 

i. Den andra delen handlar om den serbiska folkdräkten och ger en inblick i dess 

utseende, värde och användningsområde. I den tredje delen skriver jag om symboler 

som är intressanta för mig och mitt projekt. Den fjärde delen beskriver den serbiska 

genren Turbofolk och dess speciella uttryck. Femte delen tar upp nutida serbiska 

konstnärer som använder broderi i sin konst. 

 

Balkanbroderi 

Broderi är ett hantverk som finns över hela världen. Det är och har varit ett sätt för 

människan att berätta om sig själv, sitt liv och sin tro. Olika delar av världen har olika 

saker att berätta beroende på sin religion, kultur och historia. Broderiet dekorerar inte 

bara vardagsföremål utan även de mest högtidliga och speciella föremålen och 

dräkterna. Ett bra exempel på just detta är folkdräkten. I balkanländerna är broderiet 

rotat i t.ex. religion och äldre traditioner.  

 

Broderi på kläder visar ofta på en persons nationella eller politiska lojalitet. I 

Montenegro t.ex. var männens kappor ofta broderade med stadsvapensymbolen och 

härskarens initialer (Viković-Žikić, 1994). Ett bra exempel på hur symboler användes. 

I Montenegro var det även vanligt för kvinnan att brodera i nacken av ett plagg eller 

framsidan av underkjolen, så att broderiet syntes igenom. Broderiets praktiska 

funktion på kläder var att uppnå fyllighet, stärka vissa ytor och att förena sömmar på 

ett fint sätt (Paine, 1990). Broderiets huvudsakliga mål är att dekorera, främst 

klädesplagg avsedda för festligheter och bröllop. Mönster varierar beroende på 

område. Alltifrån djur, växt - och människoliknande till figurativa motiv. Även 

trådens färg har stor betydelse.  
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1. Broderi (böjda horn och romb) på ärm från Serbien,1800-1900-tal 

 

Ett vanligt plagg i balkanländerna var linneskjortan, och kunde bäras av både män och 

kvinnor (Viković-Žikić, 1994). Motiv kunde lätt broderas på det jämt vävda 

materialet. Varp (de vertikala trådarna i väven) och inslag (de horisontella) kunde 

räknas för att skapa geometriska motiv och mönster, dras ihop eller isär för att 

förändra ytan. Ibland broderades ett separat tygstycke som efteråt fästes på plagget. I 

Montenegro broderades ošvice, dvs. blommiga geometriska motiv, med färgrika 

silkestrådar, på bomullsstuvar. Välbärgade kvinnor fäste sedan tyget runt nacken eller 

på framsidan av klädesplagget. Ett utmärkande sätt att brodera i de flesta 

balkanländerna var med tjock, vriden tråd (Smith, 2011.02.28). Ofta i rött och svart. 

Blandningen av rosetter, spiraler och knutar gav rik effekt. Även broderi med 

metalltråd var vanligt förekommande. Underlaget har varierat mellan linne, ull och 

lyxigare material som sammet och silke. Tråden bestod främst av linne, ull och silke 

men även annat material har använts såsom fjädrar och fiskfjäll. 

 

Korsstygnet är antagligen det vanligast förekommande stygnet. Det är idealiskt för att 

tätt fylla stora ytor utan att det uppstår tomma hål. Det är ett populärt stygn att brodera 

på kläder med. T.ex. skjortor och blusar broderas oftast med korstygn av bönder i 

balkanländerna (Gillow & Sentance, 1999;181). Gängade stygn på klädesplaggen var 

typiskt för balkanländerna inom broderi (Smith, 2011.02.28). Resultatet blir ett 

mönstrat band av stygn som fyller ytan helt tätt. Stygnen får en sluttande form och 

sedan fylls konturerna i med svart tråd.  

 

Serbiskt broderi 

Broderi har spelat en viktig roll i Serbiens historia. Det syns tydligt i landets 

ekonomiska, sociala, politiska och konstnärliga utveckling. Sedan medeltiden och 

fram till idag har broderiet varit närvarande i människors liv. Det har tagit plats i 

alltifrån krig, religion, kultur, kungligheter etc. i form av budskap på banderoller, 

flaggor, kläder. Mycket av balkanländernas konsthantverk har kommit från turkarna. I 

Užice, i västra Serbien, dominerades området av turkiska hantverkare under 1800-

talet. Mycket av det serbiskt kristna broderiet är svårt att skilja från det turkiska p.g.a. 

dess influenser. Serbien visar upp en mångsidig kultur som påverkat broderiet och gör 

den typisk för vissa delar av landet. I Vojvodina t.ex., i norra Serbien, ligger en 

provins med mer än 26 etniska folkgrupper och 6 officiella språk (Viković-Žikić, 

1994;81-84). 

 

Broderi på kläder och tyg har alltid spelat en viktig roll i livets olika skeenden. 

Symboler och färger med rätt placering skyddar exempelvis det nyfödda barnet eller 

det nygifta paret. Genom broderiet blir tyget heligt. Dekorationen av olika symboler 
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ger en magisk kraft och ägaren av t.ex. ett broderat klädesplagg skyddas vid livets 

sårbaraste perioder; födelse, giftermål och död. Tyget kan sägas vara som kroppens 

skinn i vilket livets religiösa, sociala och militära händelser tatueras (Paine, 1990). 

 

Historisk översikt 

Under åren 1804-1904 var broderiets användningsområden som störst och 

utvecklades i en mer konstnärlig riktning. Milena Vitković-Žikić är kurator på 

Belgrads museum för konsthantverk och har även en kandidatexamen i konsthistoria 

vid Belgrads universitet. Hon har skrivit och sammanställt boken ”Artistic embroidery 

in Serbia 1804-1904” i vilken hon tydliggör broderiet i Serbien under denna så viktiga 

tid. 

 

I Serbien har broderiet alltid haft ett stort värde inom kultur och tradition. Irena Fileki 

(2005), senior kurator på Etnografiska museet i Belgrad, påvisar att broderiet är en 

viktig dekorationsteknik som tar stor del i Serbiens samhällsutveckling. Hur denna 

dekorationsteknik har sett ut finns dock lite information om. Jelica Belović-

Bernandzikowska, en av 1900-talets framstående experter inom broderitekniker i 

Serbien, noterade att under 1900-talets början hade mycket lite eller nästan inget 

gjorts för att studera den serbiska broderikonsten, varken inrikes eller utomlands. 

Belović-Bernandzikowska drog slutsatsen att den slaviska konsten, speciellt broderi, 

var separerad från Europa under århundraden vilket ledde till att den slaviska konsten 

aldrig var influerad av den mer varierade europeiska stilen (Vitković-Žikić, 

1994;78,92). 

  

Material och färg 

Under 1900-talet användes en rad olika material och objekt som underlag för broderi. 

Bl.a. folkdräkten, religiösa objekt och funktionella objekt i hemmet. Material som 

användes var bomull, linne, silke, satin och rips som är ett tyg där varpen är fintrådig 

och inslagen grövre vilket gör ytan tvärrandig. Till det orientaliskt influerade 

broderiet användes egentillverkad fin bomull och sammet. Tyger som silke, filt och 

sammet importerades från öst och användes främst till folkdräkter. Broderi på läder 

var också vanligt inom folkkonsten (Viković-Žikić, 1994;61-81). 

 

I början av 1900-talet användes enkla material till tråd så som bomull, ull, silke och 

lin. Med tiden ersattes ulltråden av fin silkestråd för att sedan ersättas igen av en 

populär ulltråd från Berlin, s.k. Berlinull. Emellanåt användes silkestråden, eller två 

trådsorter i kombination med varandra t.ex. bomull och silkestråd. Vid samma tid blev 

det trendigt att brodera färgstarka blomstermotiv. Från Europa importerades också 

effektfulla band, antingen svartvita eller i olika färgskiftningar. Även smala 

silkesband från Kina användes. Broderi med metalltråd var väldigt populärt. Tråden 

kunde antingen vara förgylld eller av silver men främst av metall täckt med gul eller 

vit bomull. Metalltråden var antingen platt, avig eller virad (Viković-Žikić, 1994;62-

63). 

 

Paljetter i metall användes mycket både i Öst- och Västeuropa och var populär för sin 

förmåga att lysa upp broderiet. Paljetten kunde användas i kombination med t.ex. 

chenille eller en pärla. Genom att kombinera paljetter med olika stora pärlor i glas 

eller metall, kunde broderiet få en reliefliknande yta. Det var ofta väldigt värdefulla 



 

 7 

objekt som broderades guldtråd, pärlor eller dekorerad med små korallbitar (Viković-

Žikić, 1994;63-64). 

Teknik 

Broderitekniken kunde vara förutbestämd eller helt fri på ett ospänt tyg eller så kunde 

tyget spännas upp på en rektangulär eller rund ram. Tekniskt sätt kan broderiet delas 

upp i flera faktorer: vilken tråd som används, trådens färg, vilka stygn som används, 

formen på den broderade ytan, tekniken för broderiets uppbyggnad och slutligen hand 

eller maskinbroderi. En broderiteknik som använts mycket till den serbiska 

folkdräkten är dubbelstygn eller Kör-Holbeins stygn, där stygn sys med mellanrum 

för att de sedan fylls igen på tillbakavägen. Detta gör att tråden syns på båda sidor om 

tyget (Viković-Žikić, 1994;62-63). 

 

Användandet av pärlor inom broderi var vanligast främst på folkdräkter, 

huvudbonader och skor. Men även på föremål till hemmet och för olika ritualer. P.g.a. 

den goda kvalitén finns mycket pärlbroderi kvar än idag. Pärlbroderade kläder och 

objekt användes oftast vid speciella tillfällen som t.ex. bröllop och till bröllopsgåva 

(Viković-Žikić, 1994;79-80). 

 

 
2. Guld, paljett och pärlbroderi, centrala Serbien 

  

Vitković-Žikić (1994;78-79) skriver om vitt broderi som en populär teknik i Serbien 

under 1900-talet, där vit tråd broderas på ett vitt tyg med valfria stygn. Det vita 

broderiet främst användes till att dekorera underkläder och lakan. Vissa föremål var 

broderade mycket skickligt. Att applicera olika material på en tom eller redan 

broderad yta t.ex. genom stygn är också ett sätt att brodera. Som underlag används 

främst tyg. Det applicerade föremålet kan vara t.ex. fiskfjäll och ger både kontrast och 

en upphöjd yta.  

 

Novaković (2011.02.28) framhäver det färggranna broderiets betydelse i Serbien och 

balkanländerna vilket framförallt syns på folkdräkten och kläder av päls och läder. 

Färggrant broderi visar på skillnaden mellan de olika etniska grupperna. Genom olika 

motiv och tekniker på exempelvis folkdräkten, kan varje etnisk identitet bevaras. 

Guldbroderiet kännetecknar t.ex. särskilt det folkliga broderiet i Vojvodina då det ofta 

finns med som dekoration på kläder och visar främst familjens ekonomiska status.  
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          3. Guldbroderi på silke, Vojvodina           4. Folkdräkt med guldbroderi, Prizren 

 

 

Guldbroderi användes mycket under medeltiden och särskilt i religiösa sammanhang. 

Trådarna kunde vara både av guld och silver, men det kunde bli mycket kostsamt. På 

senare tid används mest metalltråd tillsammans med gult eller vitt silke. Metalltråden 

sys inte genom tyget utan broderas istället fast på ytan och ger olika effekt (Viković-

Žikić, 1994;78-79). 

 

 

Den serbiska folkdräkten  

Forna Jugoslavien är idag uppdelat i sju länder, där varje land har en helt egen 

folkdräkt. Den tidiga folkdräkten i Jugoslavien såg ut som en lång, vid blus. Kvinnan 

bar den med en jacka eller en klänning över och ibland ett förkläde både fram och 

bak. Till kläderna bars någon form av huvudbonad, skärp, smycken och ibland röda 

band runt skjortärmen. Denna folkdräkt utgör basen och har sedan förändrats lite i 

vissa länder och regioner. Det slaviska folket är kända för sin skicklighet inom broderi 

där det i stor utsträckning används för att dekorera kläder. Vanligtvis används 

geometriska former som härstammar från den kristna eller Bysantinska tiden dvs. 

östromerska riket under medeltiden. De två vanligaste färgerna är rött och svart. 

Materialet som användes är ull, jute, lin och läder (Harrold, 1999;117-118).  

 

 

               
5. Böjda horn på fokdräkt, Šumadija                        6. Romber på pregača, Kosovo 



 

 9 

Även inom regionerna själva varierar folkdräkten både till utseende och dekoration. 

En rad olika faktorer spelar in såsom geografisk-, historisk-, ekonomisk- och social 

utveckling. De mönster och symboler som finns broderade på varje folkdräkt har att 

göra med vilket material som fanns i området samt vilken kultur som utvecklats just 

där. Folkdräktens färgsättning är ofta mycket fin och harmonisk, främst för att tyget 

brukade färgas med örter. Även broderiet var mångfärgat och täckte stora delar av 

plagget. Vanligtvis var symbolerna geometriska och motiven olika växter 

(Bjeladinović-Jergić, 2012.02.20).  

 

I Serbien utvecklades genom åren en stark tradition av folkdräkter. I de områden som 

tidigare varit under turkiskt styre påverkades folkdräkten av den turkiska stilen. 

Liksom andra områden påverkades av angränsande länder. Folkdräkten användes 

vardagligt ända fram till andra världskriget, förutom i norr där den endast bars vid 

högtidliga och festliga tillfällen. I takt med storstädernas industrialisering och 

intresset för nya klädtrender blev folkdräkten nästan helt bortglömd (Snowden, 

1979;42-47). Trots detta är folkdräkten fortfarande landets stolthet. Som försök att 

bevara denna folkliga kultur var det inte ovanligt att landsbygdens kvinnor bar 

traditionella arbetardräkter ända fram till 1980-talet. Idag används folkdräkten 

framförallt under speciella högtider, särskilt på landsbygden. 

 

Serbiens folkdräkt är känd för sin variation av material och broderi. Den består av 

bl.a. jelek, en väst gjord av ull eller sammet och kvinnans jacka fodrad med päls. Till 

det bars tzkanice, ett bälte. Ett vanligt broderimotiv är pionen som ofta återfinns på 

förkläden och strumpor. Den traditionella kvinnliga folkdräkten består av bl.a. 

broderade knästrumpor i ull, kjol av grovt flätat lin, en väst och ett särskilt tillhörande 

bälte, opanci, dvs. skor gjorda av läder med en hornliknande böj längst fram. Skornas 

horn visar på vilket område i Serbien skorna kommer ifrån.   

 

             
   7.Vinterklädnad i skinn, Vojvodina          8. Turkisk influens            9. Högtidlig dräkt, östra Serbien 

 

En viktig del av folkdräkten var pregača, förklädet, broderat med blomstermotiv. 

Tunikan var rikligt dekorerad med silvertråd och över den bars olika band. I vissa 

områden blev den ersatt av en ärmlös tunika, zubun, i rött eller blått tyg, som räckte 

till knäna och var rikligt dekorerad och hade sin knäppning på framsidan. Som 

huvudbonad bars mössor, oglavja, dekorerade med band. Kvinnans mössa var särskilt 

dekorerad med metallmynt eller blomstermotiv. Under den kallare vinterperioden 
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användes en pälshatt, šubara, främst av fåraherdar. I vissa regioner har kvinnan mynt 

hängandes runt halsen eller fastsydda på förklädet, jackan och huvudbonanden. 

Mynten symboliserar kvinnans hemgift eller välstånd (Harrold, 1999;117-118). 

 

                            
 10. Zubun Žajećarski, östra serbien.                    11. Blommor på pregača, östra Serbien 

 

 

Šumadija 

Den folkdräkt som jag i huvudsak har inspirerats av är från Šumadija i centrala 

Serbien. Här är det vanligt att folkdräkten används dagligen av den äldre 

generationen. Denna folkdräkt är starkt förknippad med det lantliga och dräkten görs 

ofta av hemtillverkat material.  

                  

 
12. Folkdräkt från Šumadija 

 

 



 

 11 

Kvinnans folkdräkt består i grunden av en tunika, kjol, väst och ett förkläde. Till det 

bärs bälte, huvudbonad, strumpor, smycken och skor. Tunikan, košulja, är alltid vävd 

i lin för att det är ett skönt material att bära. Halskragen är hög och åtdragen vid 

halsen. Tunikan har ofta broderade blomstermotiv i rött som pryder krage och kanten 

av ärmarna. Kjolen, suknja, är handvävd och har alltid en mörkare färg än tunikan. 

Kjolens mönster består av vertikala ränder som går i samma färgskala som broderiet 

på skjortan. Framtill är kjolen öppen, och hålls därför på plats utav ett handvävt bälte. 

Västen, jelek, är gjord i bomull och bärs över skjortan. Den är ofta i samma färg som 

kjolen, dvs. antingen i rött eller svart. Vanligen bärs en svart väst men i huvudstaden 

Belgrad, i utkanten av området Šumadija, bärs röd väst. Västen är broderad i guld, 

silver eller färglada trådar. Förklädet, pregača, är ett måste att bäras över kjolen. Det 

var tidigare oacceptabelt att ens gå utanför hemmet utan ett förkläde. Kvinnor vävde 

ofta sina egna förkläden utav handspunnet ull. Broderiet består av färgstarka 

blomstermotiv. Strumporna, čarape, är handstickade och broderade med färgstarka 

blomstermotiv (Saborsrba, 2012.03.20).  

 

        
 13. Pregača från Šumadija 14. Jelek från Šumadija 

 

 

 

Symboler 

I alla tider har människan haft ett behov av att berätta om sig själv och sin härkomst 

med hjälp av symboler. Inom broderiet förekommer många olika symboler med olika 

betydelser beroende på vilken del av världen de kommer ifrån. Symboler kan broderas 

på kläder, väggbonader och andra objekt i hemmet. De kan även tjäna ett politiskt 

syfte genom att broderas på flaggor, banderoller och uniformer. När en symbol 

repeteras bildas längre mönster och blir mer en dekoration för den som kanske inte är 

medveten om det symboliska värdet. 

 

Färger 

I broderi används färger ofta för att symbolisera vissa företeelser exempelvis 

skeenden i livet. Färgen blir därför en viktig markör. I balkanländerna, som innefattar 

Serbien, broderas färger och symboler främst för att skydda människan mot onda 

övernaturliga krafter. I dessa länder är något som vidskepelse och religiös tro 

fortfarande starkt. Det är vid rätt placering och färg som symbolen får sin styrka och 

unika betydelse. 
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15. Folkdräkter, Šopska, med röda romber och gulddekoration 

 

Paine (1990; 148-150) menar att färgernas symbolism är komplicerad och kan 

associeras på olika sätt, men att det inom traditionellt broderi finns tre huvudfärger; 

rött, vitt och svart. Rött är den starkaste färgen, den mest pulserande och upplyftande. 

Det är livets och dödens blod men även maktens och solens färg. Den röda färgen kan 

användas på två helt olika sätt – att skydda och markera. I Östeuropa domineras alla 

folkdräkter av just den röda färgen. I Serbien används tovat rött ull till att brodera 

skyddande symboler på plaggens ärmar. Dessa röda symboler anses ha en magisk 

kraft och mycket effektivt skydda mot häxor. Paine menar att det finns en styrka i rött 

som inte kan jämföras med någon annan färg. Den röda tråden förknippas ofta med 

andlighet, demoner, ungdom, giftermål och kan användas på två olika sätt; att 

markera och att skydda. I syfte att skydda är rött oftast broderat kring kroppens 

känsligaste områden, såsom över sömmar, längs med kanter och över bröstet. 

 

 
16. Folkdräkt, Vlaško, med rött broderi 

 

Vitt broderi har en stor plats i den jugoslaviska kulturen och beskrivs som en av de 

vackraste teknikerna inom broderi (Petrović, 1987;202). Det är en teknik där vit tråd 

broderas på vitt underlag. Den vita tråden broderades längst ned på en ärm eller i 

kanten av en skjorta, mest på kvinnliga folkdräkter. Vitt broderi användes alltid vid 

högtidliga tillfällen som till exempelvis folkdräkter samt som festlig dekoration i 

hemmet.  
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Pionen 

I boken ”Textiles from the Balkans” beskriver Diane Waller (2010;15) pionen som en 

symbol som ofta ses inom det serbiska broderiet. Pionen broderas i klarrött och 

symboliserar det förlorade slaget om Kosovo, det s.k. slaget vid Trastfältet. Under 

1300-talet låg det medeltida Serbiens centrum nära Kosovo. I krig om att erövra 

Kosovo besegrades serber och andra av osmanerna (Zaremba, 2012.02.07). Slaget 

spelar fortfarande en traditionellt viktig roll i litteratur och poesi. Under högtider 

sjungs det om de serbiska krigarnas mod och hur de förlorade slaget. Legenden säger 

att tusentals pioner växte fram på marken från de stupade serbernas blod. De 

broderade röda färgskiftningarna symboliserar blodbadet, medan de mörka färgerna 

som omsluter det röda representerar nationens sorg över att ha förlorat sin frihet. 

 

 
17. Broderad pion 

Korset 

Korset är främst en förklaring till kristen tro och återfinns ofta broderat på kvinnors 

linnekläder. Dessa kläder var antingen i form av en tröja eller klänning, och bars 

närmast kroppen som ett underställ. Korset visade tillhörighet till den kristna kyrkan 

(Paine, 1990; 129-130).  

 
18. Serbisk-ortodoxt kors               

Hakkorset 

I första hand är hakkorset känt som en politisk symbol, men i de flesta balkanländer är 

symbolen associerad med solen. Därför är det vanligt att se symbolen på folkdräkten 

eller t.ex. äldre gravstenar. Enligt Paine (1990;107) är symbolen mer hednisk i dessa 

områden och broderas som en fyrdubblad krok (卍) (卐).  

 

Böjda horn 

Det böjda hornet, en symbol för olika sorters nötkreatur, kan vara böjt både inåt och 

utåt (se bild på sida 4). I Östeuropa förekommer ofta symbolen på hemmagjorda 

yllekläder som används av isolerade fåruppfödare. Ett exempel är den gamla lantliga 

dräkten från Montenegro.   

 

Cirkel och romb 

I balkanländerna, främst Montenegro, är geometriska former vanligast 

förekommande. De utgör basen för balkanbroderiet sedan urminnes tider. Irena Fileki 
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(1999;161-17) nämner två geometriska symboler; cirkeln och romben (se bild på sida 

4). Cirkeln återfinns ofta rikligt broderad på fållen av en skjorta och romben på 

framsidan, i kombination med andra motiv. Enligt Fileki är det svårt att tydligt 

definiera betydelsen av de två symbolerna. Eftersom romben har använts på olika sätt 

ihop med andra symboler, började den sakta förlora sin symboliska kraft någon gång i 

mitten av 1900-talet. Kvar blev en dekorativ symbol. Längre tillbaka i tiden 

broderades romben över bröstet på en kvinnas klädesplagg i mening att skydda 

kroppens utsatta delar.  Cirkeln broderades främst på kläder avsedda för flickor att 

använda innan eller under giftermålet. Cirkeln är alltså den mest kraftfulla symbolen 

då en ung flicka eller blivande brud var mest känslig för trolldom. Beroende på 

området kan dock symbolerna tolkas på olika sätt. 
 

Den dubbelhövdade örnen 

Serbiens statsvapen, liksom Rysslands, Albanien m.fl., är en tvåhövdad örn. Den är ett 

över 500 år gammalt arv från det Bysantinska riket i Konstantinopel (numera Istanbul, 

Turkiets huvudstad). Örnen symboliserar föreningen av öst och väst, Romarrikets båda 

kejsartroner med Bysantinska riket i öst (Larsson, 2012.03.07).  Den inre skölden bär ett 

kors och de fyra kyrilliska bokstäverna СССС, vilka med det latinska alfabetet blir 

SSSS, som står för det nationella mottot Samo sloga Srbina spasava, endast enade 

överlever serberna. 

 
19. Serbiens statsvapen 

 

Turbofolk 

Turbofolk är en musikstil, en genre, som blandar traditionell serbisk folkmusik med 

moderna, livligare taktslag, som t.ex. inom discomusiken. Rambo Amadeus, en 

musikartist från Montenegro, namngav själva benämningen Turbofolk som ett sätt att 

visa det negativa med genren. Det lyckades inte och effekten blev den motsatta. 

Musikstilen växte fram under 1980-talet men slog igenom under 1990-talet i tv och 

radio. Under Slobodan Miloševićs regeringstid, under 1990-talet, då landet var i 

ekonomisk kris var Turbofolk som starkast. Den serbiska eliten hade då stora summor 

pengar och kunde sända program genom privata TV-kanaler som TV Pink och Palma 

Plus, där Turbofolk låg i fokus (Buljubasić, 2012.04.05). Turbofolk medförde att den 

traditionella och starkt konservativa musiken blev mer humoristiskt tolkad. Artister 

blev då mer och mer fräcka och utmanande i sina TV- och liveframträdanden. Brkić 

(2012.03.25) skriver att detta var banbrytande för den tidigare konservativa 

televisionen. Brkic menar att det är anmärkningsvärt hur denna nya musikstil har 

formats utifrån en så annars traditionell och konservativ folkmusik. 

 

Enligt mediateoretikern Ivana Kronja har Turbofolk uppkommit ur landets starka 

nationalism. Kronja är mycket kritisk och menar att genren är aggressiv, sadistisk, 

erotisk och pornografisk. Hon följs av den brittiske kultur-teoretikern Alexei Monroe 

som kallar genren för pornografisk-nationalism. Även den konservativa högern i 
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Serbien, nationalisterna, talar negativt om Turbofolk. De menar att stilen har 

orientaliska influenser och kommer från långt tillbaka i tiden, då Serbien var under 

turkiskt styre. En annan teori är att människor behövde något lättsamt att fly vardagen 

med, särskilt under krigen i forna Jugoslavien under 1900-talet (Brkić, 2012.03.25).  

 

Ett sätt att se på kvinnan inom Turbofolk är som ett objekt, en handelsvara som är till 

för att locka mannen, och få honom själv att uppnå högre status. Andra menar att 

kvinnan spelar på sin sexualitet genom att klä sig provokativt och utmanande genom 

tighta och korta klänningar i glansiga och glittriga material. Hon är en sexsymbol och 

kan fritt visa sin kropp, utan skam. Enligt Buljubasić (2012.04.05) är Turbofolk 

mycket negativt och farligt. Livstilen uppmuntrar unga serber, specielt tjejer, att vilja 

se ut och leva som de glamorösa, vulgära artisterna. 

 

 
20. Jelena Karleuša på TV Pinks Grand Show 

 

Nutida serbiska broderikonstnärer 
I Serbien finns det konstnärer som använder sig av broderiet som en kontrast till 

moderna motiv och text. I utställningskatalogen från Belgrads Museum of applied art 

från 2010 återfinns t.ex.serbiska textilkonstnärer som använder sig av traditionellt 

broderi i en modern kontext (Zoric, 2010). En aktivistgrupp som kallar sig Škart, 

skrot, menar att allt som tillverkas och sedan slängs är ett bevis på människan dumhet. 

Kollektivet bildades 1990 på Arkitekturhögskolan i Belgrad. Under de senaste tio åren 

har Škart samarbetat med organisationen Association of Single Mothers i Belgrad, en 

organisation som arbetar för att hjälpa ensamstående föräldrar som har det svårt med 

ekonomin. Tillsammans har de arbetat med projektet ”Poesi och broderi”, där de 

uppmärksammat traditionella väggbonader genom att tillverka nya. Den traditionella 

väggbonadens syfte är ofta att pryda hemmet med text och bild som ska verka 

moraliserande och undervisande. Motiven består av idylliska scener och traditionella 

provokativa ordspråk som brukade pryda kök och badrum. De nytillverkade 

väggbonaderna har broderats med nutida text och bild och liknar karikatyrer där 

betoningen ligger på den moderna hemmafrun. Verken är textade och broderade av 

Birgita Medo och Lenka Želenović från Zrenjanin och Belgrad.  
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21. ” d š ore a komj u er joj dra i  š a u  jemu domaći a  ra i ”  

(Datorn är henne kärare än spisen, vad söker husmodern finna i den?) -Birgita Medo, 2007 (Zorić, 2010). 
 

En annan serbisk textilkonstnär är Sne ana Skoko. 2008 deltog hon i utställningen 

Balkan Fiber Art med sitt verk kallat Seven womens days (Podnar, 2011.03.17). Där 

broderar Skoko med olika röda nyanser på vanliga menstruationsbindor. Utan rädsla 

talar hon öppet om sin menstruation inför båda könen. Verket är både humoristiskt 

och provokativt, samtidigt som det lyfter fram en viktig del av kvinnans natur. I 

Serbien blir Skokos verk även en social provokation. Det anses onormalt och 

okvinnligt för en kvinna på Balkan att tala högt om sin menstruation eller att helt 

ogenerat köpa bindor.  

 

 
22., 23. Broderad binda, ”Seve  wome s days” av Sne ana Skoko 

 

Textilkonstnären Liljana Koković har en mer traditionell syn på broderi (Stanković, 

2007.03.07). Hon är en konstnär som ständigt söker intensitet och perfektion i sitt 

arbete. Samtidigt vill hon uppmärksamma det tidskrävande och noggranna i broderi 

som handarbete. Kokovićs broderier försöker spegla den serbiska medeltida konsten 

och dess nästan bortglömda broderitekniker. Hon använde sig av klostrets vackert 

dekorativa väggar och motiven från kyrkans gamla handskrivna teologiböcker. 

Kokovićs broderier speglar en gammal serbisk tradition men på ett modernt och 

originellt sätt. I sitt arbete har hon även använt sig av den speciella kyrkfana som 

finns handskriven i Serbiens många medeltida kyrkböcker, samt symbolen av en 

blomma som är vanligt förekommande. Under Belgrads modevecka 2012 

samarbetade även Koković med nätverket “Old crafts for new age” då man framförde 

en modeshow på Etnografiska museét (Starizanati, 2012.04.18). Då visades en nutida 



 

 17 

klädkollektion inspirerad av traditionellt serbiskt hantverk. På kläderna finns 

guldbroderi, väv, stickning och virkning. Målet var att belysa kvinnan, bevara den 

gamla traditionen och sätta den i en ny kontext. Själva idén kom från ett av nätverkets 

tidigare projekt om att belysa traditionellt hantverk. 

 

3. Mitt projekt 
Som liten minns jag min mammas serbiska VHS-kasetter som ”Dis ofolk”  ”Srbska  

(Serbiska) su erhi s”, o h ”Folk arada”. Det var kassetter med olika serbiska 

musikvideor av folkkära artister. Där kvinnan oftast var draperad i paljett och 

placerad i mitten av en scen. Runtomkring henne stod minst tio män i kostym och 

spelade olika blåsinstrument. Kvinnan skulle alltid stå i centrum och vicka på höfterna 

med en lockande dans. Då reflekterade jag inte över att kvinnokroppen alltid var det 

centrala i varje musikvideo. Att hon skulle framhävas ännu mer utav de tio identiska 

män i bakgrunden. Det var heller aldrig någon kvinna som spelade ett instrument. 

Hon skulle stå i mitten och vara inbjudande och något vackert att titta på. Jag minns 

inte heller någon annan i min omgivning som reagerade, inte min mamma, inte mina 

serbiska vänner. Det var bara så det skulle vara, d.v.s. som det alltid hade varit. Nu 

kan jag tycka att det var rätt så oskyldigt i jämförelse med idag. Tittar jag t.ex. på en 

serbisk musikvideo idag kan jag dra slutsatsen att kvinnan framställs mer extremt.  

 

I Despotovac, ett litet samhälle cirka 18 mil söder om huvudstaden Belgrad, 

tillbringade jag min barndoms somrar. Varje torsdag var det Pijac i byn. Pijac är en 

marknad där byns invånare samlas tillsammans med andra tillresta för att handla 

närodlade råvaror och kläder. Men platsen är även en mycket viktig social träffpunkt. 

Det var ett skäl för människorna i samhället att komma bort från hemmet och träffa 

släkt och vänner. Det var ett festligt tillfälle till vilket både barn och vuxna klädde upp 

sig litet extra. Jag minns äldre kvinnor klädda i folkdräkten som gällde just för deras 

område. Jag tyckte särskilt om de färgstarkt broderade blomstermotiven mot tygets 

svarta bakgrund. Det är särskilt en folkdräkt jag känner igen från barndomen. 

Folkdräkten i Šumadija, ett skogsområde (šuma=skog) i centrala Serbien, där även 

Despotovac ligger. Jag hittar ett foto i vilket bl.a. min mamma poserar i vad som ser 

ut att vara en typisk folkdräkt från Šumadija. Med hjälp av mina barndomsminnen vet 

jag att det är folkdräkten från Šumadija jag vill utgå från.  

 

Jag har delat upp det praktiska arbetet i tre olika moment. Det första har varit den 

avgörande och svåraste delen, att skapa en grund för folkdräktens olika delar som jag 

sedan parallellt börjat brodera på. Det andra momentet har varit att sätta ihop de olika 

delarna till en hel dräkt. Det tredje och sista momentet har till största delen handlat om 

gestaltning. 

 

Val av material 

Utifrån valet av folkdräkten från Šumadija samlar jag in information i form av både 

bilder och text om folkdräkter. Framförallt om den specifika folkdräkten från 

Šumadija men även från andra regioner som jag inspirerats av. Jag började skissa 

förslag på hur min tolkning av folkdräkten skulle se ut. Jag funderade kring 

materialval, färgval och vilka delar av folkdräkten jag skulle använda. Andra val jag 
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ställdes inför var t.ex. vilken form och storlek som var den bästa för att få fram det 

rätta uttrycket. Folkdräkten fungerar som en bas som utgör min arbetsyta.  

 

Sammet, linne, bomull och plysch är de vaniligaste materialen som används till 

folkdräkten i Serbien, men hur viktigt är det att jag använder mig av samma? Å ena 

sidan är det mycket viktigt eftersom det är en konkret del av teorin. Å andra sidan är 

jag inte ute efter att återskapa en folkdräkt utav samma material. Det är broderiet som 

är viktigast och mitt val av tråd och färg eftersom jag kommer att brodera utifrån den 

serbiska folkdräktens symboler och färgkoder.  

 

I serbiskt broderi används mycket metalltråd, t.ex. inom guldbroderiet. Då själva 

uttrycket i själva slutprodukten är viktigast anser jag att det räcker med att tråden 

liknar metalltråd. Dels för att det blir mer lättarbetat men även p.g.a. materialtillgång. 

 

Musik som inspiration 
Från min barndom i Serbien är det speciellt en låt jag minns; ”Jed a kuća, sto 

kafa a”  ”ett hus, hundra pubar” av Aleksandar Ilić. Den tillhör kategorin folkmusik 

och kan jämföras med svensk dansbandsmusik. Refrängen går ungefär såhär: ”Jag har 

inte byggt klart huset än för jag skulle kunna ha fem om jag vill, jag har inte valt ut en 

kvinna än för jag måste pröva några till. Vad ska jag med ett hus när jag kan gå till 

hundra pubar. Vad ska jag med bara en kvinna till, när jag kan kyssa så många jag 

vill.” Medan mannen sjöng om hur många kvinnor han skulle ha, handlade kvinnans 

låt texter snarare om olycklig kärlek. Visst kunde mannen också sjunga om en kvinna 

han förlorat men då var hon antingen ondskefull eller en slampa som var otrogen med 

andra män. Detta har jag som sagt aldrig tänkt på som liten. Det är först nu, med mina 

till hälften ”svenska ögon”, som jag kan se det absurda i detta.  

 

Jag ringer min mamma som bor i Despotovac, Serbien. Jag berättar för henne om mitt 

projekt en aning förenklat, rädd för att hon ska missförstå mitt syfte. Jag frågar henne 

om hon vet vad jag menar när jag beskriver hur den traditionella musiken inte låter 

som den en gång gjorde och att de kvinnliga artisterna är mer vulgära än någonsin i 

sina framträdanden. Min mamma förstår på en gång vad jag menar och berättar att 

nästan alla tycker att det är absurt och överdrivet, när det väl kommer på tal. Enligt 

henne är det inte längre intressant att titta på framträdandena när kvinnorna knappt har 

kvar en tråd på kroppen, eftersom fokus inte längre ligger lika mycket på att göra bra 

musik. Jag inser att det serbiska folket självklart är medvetna om hur musiken, 

estetiken och kvinnans roll i den förändrats genom tiden. Min mamma ger mig en 

viktig och tydlig inblick hur kvinnan presenteras medialt varje dag. Genom denna 

inblick tillsammans med hur musikgenren Turbofolk presenteras får jag mina 

barndomsminnen och min nuvarande projektidé bekräftad mer än någonsin. Det finns 

ett medvetande om denna musikstil och vad den egentligen förmedlar men få verkar 

ifrågasätta det. Hur mycket kan ett folk uppfatta vad de förmedlar utifrån sig själva 

och den kultur som växt fram? Jag vill tydliggöra det genom att kontrastera. 

 

På internetsidan Youtube söker jag efter serbiska musikartister. Jag är intresserad av 

att hitta musikvideor som stämmer överens med mina barndomsminnen. Jag hittar 

många kvinnliga artister som i sina musikvideor stämmer överens med den erotiska 

bild jag har av den serbiska kvinnan. Några exempel på dessa artister är Branka 

Sovrlić, Ceca, och Lepa Brena. Av den senare artisten hittar jag en video som både 
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bekräftar och inspirerar min projektidé. Videon heter ”Kolo, kolo”, ”Runt, runt” 

(kolo=ringdans från Balkan) och visar dansande kvinnor iklädda den traditionella 

serbiska folkdräkten. I kontrast till detta är sångerskan själv klädd mer utmanande och 

modernt. 

 

 

 
24. Stillbilder ur musikvideon Lepa Brena – “Kolo, kolo” 

 

Videon är från 1995 och sätter den serbiska folkdräkten i en modern kontext. I videon 

blir kontrasten mellan tradition och modernitet tydlig. När jag tillverkar min folkdräkt 

vill jag ta detta ytterligare ett steg och mixa dessa två kontraster till att bli en helhet. 

Jag kan inte heller undgå den nationalistiska andan i både estetik och låt text. I många 

av Lepa Brenas låtar beskrivs Serbiens nationella stolthet. Självklart står folkmusiken 

främst för sådana texter men jag tycker att det är intressant varför det anses självklart 

att framhäva nationen genom en lättklädd kvinna. Det är en erotisk kvinnobild 

samtidigt som hon stolt ska bära folkdräkten som en representant av nationen.  

 

En mer nutida variant av detta är den kvinnliga Turbofolk-artisten Goga Sekulić i 

videon “Vuče lopove”, ”Tjuvarna drar”. Här är mixen av tradition och det moderna 

övertydligt. Detta för att det är medvetet gjort. Denna medvetenhet gör att videons 

budskap och estetik blir väldigt komiskt. Till skillnad frånden medvetna komiken är 

det snarare det omedvetna jag vill åt. Det omedvetna jag upplever finns inom bl.a. 

Turbofolk, men även utanför musikgenren, ute i samhället. 
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25. Stillbild ur musikvideon Goga Sekulić – ”Vuče lopove” 

 

Det är då jag undrar om det medvetet ska sträcka sig så långt att den erotiska bilden 

av kvinnan även blir den internationella bilden av Serbien. Det är denna bild jag 

koncentrerar mig på i mitt projekt, att tydliggöra inte bara kontrasten mellan det 

traditionella och kvinnligt erotiska, utan även att förena dessa två. Mixen finns redan. 

Jag har sett den i musikvideor, filmer, på bilder och jag har tydliga minnen från 

barndomen utav detta. Men att medvetet tydliggöra det genom ett objekt har jag 

varken sett i Sverige eller Serbien. 

 

Bilder som inspiration 

På internet har jag hittat bilder på Fröken Serbien iförd en ny variant av den 

traditionella folkdräkten.  

 

 
 26. Fröken Serbien 2007  27. Fröken Serbien 2010 

 

Det finns två bilder som jag kan koppla direkt till mitt skapande av en egen folkdräkt, 

Fröken Serbien 2007 och 2010. Från 2007 bär fröken Serbien tydliga spår av den 

traditionella västen och ett par byxor avsedda för mannen. Som huvudbonad har hon 

den V-formade mössan från Sumadja, främst buren av militären eller av äldre män på 

landsbygden. Det är en typisk symbol för Serbien som nation. Det mest utmärkande är 

den röda färgen som hon bär över brösten och i form av en röd pion på mössan. Rött 

är den starkaste färgen och traditionellt är den avsedd att skydda kroppen. Eftersom 

det här rör sig om en skönhetstävling uppfattar jag det som att det röda snarare ska dra 
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blicken till visa specifika delar av kroppen såsom t.ex. brösten. Utöver detta har hon 

en blomma faststucken i mössan som en traditionell symbol av Serbien som nation 

och vad den kämpat för. Det är en tydlig mix av gammalt och nytt, där jag ser likheter 

med mitt projekt, att den traditionella västens form har överdrivits för att framhäva 

brösten.  

 

Kläderna hos Fröken Serbien 2007 utstrålar en känsla av just militären. Men när en 

kvinna i en skönhetstävling bär sådana kläder blir budskapet motsägelsefullt eftersom 

hon representerar nationen, blir hon till en sexsymbol. Jag hittar en liknande bild på 

artisten Lepa Brena, där hon poserar i förgrunden iklädd militärjacka och mössa men 

endast en BH under. I kontrast till sig själv som sexig och lättklädd kvinna står ett 

antal anonyma män i militärjacka, mössa och solglasögon. Detta är ännu en bild jag 

tar vidare som inspiration när jag tillverkar min folkdräkt.  

 

 
28. Lepa Brena i kamouflage 

 

Fröken Serbien 2010 bär även hon en ny tolkning av den traditionella folkdräkten. 

Den är traditionellt svart på utsidan och guldgul på insidan med guldbroderi. Här har 

en traditionell folkdräkt har moderniserats genom att kvinnan visar mer hud, dräkten 

har helt enkelt förminskats. Även här är den traditionella västen synlig, men 

minimalistisk och kjolen är kort-kort på framsidan för att visa benen. När jag tittar på 

bildens bakgrund slår det mig att kvinnan poserar framför den serbiska ortodoxa 

kyrkan där det är förbjudet att gå in med nakna ben eller armar. Åter igen blir det 

motsägelsefullt när syftet med bilden säkert är att Fröken Serbien ska representera 

landets kultur, traditioner och tro. Bilderna av Fröken Serbien och hennes modernare 

folkdräkt ger mig idén till hur jag ska tillverka kjolen. 

 

 
29. Fröken Serbien 2010 framför kyrka 
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Tillvägagångssätt 
Tidigt i processen väcktes en del frågor. Hur ska basen, dvs. folkdräkten, se ut och hur 

kan jag genom inspiration utifrån en traditionell folkdräkt bevara mitt eget uttryck? 

Hur viktigt är materialvalet i förhållande till vad jag ska brodera? Ska folkdräkten jag 

tillverkar presenteras som plagg eller skulptur? Hur ska jag använda de serbiska 

broderisymbolerna? Det är mycket att ta hänsyn till för att jag ska kunna uppnå mitt 

mål. Jag vill överföra de serbiska broderisymbolerna till min egen folkdräkt både som 

de är men även som inspiration till nya symboler och mönster. Jag vill använda de 

traditionella symbolerna ihop med andra motiv och mönster som serbiska 

nationalsymboler. Främst vill jag föra dem samman med mina egna idéer om motiv, 

mönster och symboler som kommer från mina barndomsminnen och egna erfarenheter 

om landet Serbien.  

 

 
30. Utsnitt av eget tidigare broderi  

 

Jag har haft svårt för att bestämma färg och material. Jag har en idé om hur jag vill att 

det ska se ut; glansigt, pastell och mycket guld. Likt mina tidigare broderier vill jag 

pimpa min variant av den serbiska folkdräkten. Jag väljer glansiga, syntetiska tyger i 

pastellfärgerna gult, lila och rosa. Sedan tänker jag noga efter vad som är viktigt att ta 

till vara från de traditionella serbiska symbolerna och dess färger. Jag väljer även 

blodrött, svart och vitt syntettyg vilka är de tre viktiga grundfärgerna inom det 

serbiska broderiet. Folkdräkten står dels för den traditionella sidan av Serbien, men 

även en modernare, där min bild av den serbiska kvinnan spelar en stor roll. Jag vill ju 

uppnå kontrast. Därför väljer jag tyger i pastellfärgerna lila, gult och rosa. 

 

Folkdräkten 

Jag bestämde mig tidigt för att dela upp folkdräkten i olika delar, där västen och 

förklädet fick behålla mycket av sitt traditionella utseende och broderi. Medan 

korsetten, skjortan och den långa kjolen blev de delar som jag moderniserade och som 

får symbolisera min bild av den serbiska kvinnan. På så sätt har jag kontroll över 
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folkdräkten och är säker på att jag får med både det traditionella och det moderna, 

som ska kontrastera varandra.  

 

 

Jag har sytt en väst i svart fusk-sammet med rött foder i glansigt polyester som jag 

format efter inspiration av hur den traditionella västen i Sumadija ser ut. För att 

tillföra den en mer erotisk framtoning överdrivs urringningen. Den traditionella västen 

är antingen röd eller svart, därför har jag valt att sy fast ett rött polyestertyg som 

foder. Då kan jag välja om jag vill ha den inåt eller utåtvänd, röd eller svart, vilket 

beror på hur resten av plagget kommer att se ut. Jag har lämnat västens underkant 

öppen så att jag kan komma in mellan de två tygerna under tiden jag broderat. Jag har 

sytt på maskin och använt mig av en provdocka då jag format västen.  

 

 
 31. Väst  32. BH 

 

Till den överdrivna urringningen på västens framsida har jag sytt om en BH och 

använt den som stomme. Över den har jag placerat ett lilaglansigt polyestertyg. Jag 

funderade länge över hur jag ska lägga upp de två olika arbetsteknikerna, att sy och 

brodera. Spontant tänkte jag att det först ska finnas ett färdigt plagg som jag sedan 

broderar på. Men under arbetets gång har jag märkt att de två teknikerna kan utföras 

samtidigt. Medan jag testat att placera ut olika tyget over BH:n, har jag fäst det 

samtidigt genom att brodera raka stygn i kanterna på tygbitarna. Arbetssättet liknar 

collage och ger ett roligt och naturligt flöde. Det påminner om mitt senaste stora 

broderi då jag även där spontant broderade fast glansiga tygbitar på tygets yta. 

Motivet växte då fram under arbetets gång. Jag blev påmind om att det även kan vara 

roligt och spännande att sy plagg, precis som i det fria broderiet, utan modell eller 

förlagor. Jag har funnit mitt arbetssätt, jag växlar mellan att sy på maskin och för 

hand. Då jag syr för hand kan jag även brodera samtidigt. Min folkdräkt har byggts 

upp bit för bit, utan att jag vet hur resultatet kommer att se ut. Jag har en uppfattning 

om hur jag vill att folkdräkten ska se ut i sin helhet, men vägen dit är ett experiment 

med färg, form, material och framförallt med broderi. 
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 33. Väst och BH  34. Väst, BH, bälte och kjol 

 

BH:n har under arbetets gång blivit en korsettliknande överdel i glansigt lila 

polyestertyg. Västens djupa urringning gör att framsidans kanter hamnar precis under 

BH:n, vilket framhäver brösten. Jag har tittat på bilder av artister inom genren 

Turbofolk och hur de klär sig på scen. Det är fortfarande precis som jag föreställer 

mig, mycket hud och lite tyg. De mest sensuella delarna av kvinnokroppen är 

nedpressade i så små dräkter som möjligt. Detta för att ännu mer framhäva en stor 

byst eller rumpa. Tyget är ofta glansigt, skimrande och glittrande. Tittar jag på 

serbiska musikvideor från idag är artisterna så nutida i sin stil som möjligt, men jag 

kan forfarande urskilja någon slags 80-tals estetik både i klädernas guld, glitter och 

pastellfärger samt uppbyggnaden av scenen. Denna bild av den serbiska kvinnan, som 

den alltid så sexiga och tilltalande artisten, vill jag tillföra min folkdräkt.  

 

Förklädet som är ett viktigt inslag i folkdräkten utgörs av ett långt, svart, smalt 

tygstycke som jag broderat traditionella symboler på. För att få den fördelning av 

symboler jag önskat skissade jag på tyget innan. Jag skissade symboler som den röda 

pionen, romben och stadsvapensymbolen. Därefter dekorerade jag med guldbroderi 

och annan utsmyckning så som blommiga geometriska motiv med färgstarka trådar, 

vilket är typiskt i Montenegro. En vanlig utsmyckning i vissa regioner är stora 

guldmynt på exempelvis förklädet. Därför fäster jag stora och små guldpaljetter på 

och i kanten av förklädet.  

 

Turbofolk appliceras på folkdräkten 

För att återknyta till mitt intresse för Turbofolk har jag sökt på Internet efter kända 

serbiska artister. Jag finner att Ceca verkar vara serbiens mest kända kvinnliga artist 

och att hon delvis till stor del tillhör den musikgenren.  
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 35. Ceca (1)  36. Ceca (2) 

 

Bilderna på Ceca bekräftar min bild av den serbiska kvinnan i TV och annan media. 

Hon syns nästan bara i glansiga, glittriga klänningar där kroppen framhävs så sexig 

och kurvig som möjligt. Jag fastnar speciellt för en bild där hennes guldklänning 

endast består av en korsett och en kjol av fransar. Detta gav mig idén att strimla 

folkdräktens kjol. Kjolen behöver alltså inte bestå av ett helt tyg utan många 

tygstrimlor som hänger tätt inpå varandra vilka bildar en kjol. På så sätt blottar jag 

symboliskt kvinnan, precis som Ceca blottar sina ben. I kontrast till hur Ceca ofta klär 

sig på scen, sexigt och utmanande, hittar jag en lite äldre video på Youtube.  

 

 
37. Stillbild från musikvideon Ceca – “Nagovori” (“Övertala”) 

 

Där sjunger Ceca en traditionell folksång i en serbisk musikshow iförd den 

traditionella folkdräkten. Ceca som är en av Serbiens största kvinnliga artister inom 

bl.a. Turbofolk, blir samtidigt här en viktig representant för nationens kulturhistoria. 

Låten som sådan och hennes klädsel blir här en kontrast till den annars så sexiga och 

utmanande Ceca.  

 

Folkdräkten har genom tiden förändrats och på vissa ställen moderniserats och 

anpassats efter hur människor lever. Det är precis vad jag också gör, jag dissikerar den 

traditionella folkdräkten för att anpassa min bild av den serbiska kvinnan. Gränsen 

mellan att behålla det traditionella och tappa bort den är viktig att ha i åtanke. Skulle 

jag tappa bort det traditionella i dräkten skulle den inte längre kunna kallas folkdräkt. 
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Broderiet tar plats 

Under processens gång har jag sytt och sprättat, lagt till och tagit bort tygbitar. Jag har 

testat mig fram hur korsetten ser ut. Den är viktig eftersom den blev min 

utgångspunkt. Brösten och midjan har på något sätt blivit centrum i det jag försöker 

skapa, som en stomme som håller ihop de andra delarna. Det är den som visar den 

moderna, vulgära kvinnan i kontrast till förklädet och västen. I början var jag 

fokuserad på broderiet och använde mig av mycket tyg till folkdräkten. Efter att jag 

tittat mer på hur de kvinnliga Turbofolk-artisterna klär sig under sina framträdanden 

förstod jag vikten av att använda lite tyg eller inget alls till vissa delar. Det nakna och 

blottade ville jag spegla ännu mer i korsetten. För att återspegla det öppnade jag upp 

korsetten på sidorna så att en lång springa hud kan blottas, precis som Ceca gör i en 

av sina klänningar. På kanten syr jag fast en virkad vit spets med perforerat mönster, 

likt folkdräktens skjortärmar som ofta hade perforerade kanter. sprättade även upp 

tyget mitt på framsidan av korsetten, det som täcker magen. Hålet som uppstår får 

formen av en romb med röda kanter. Men eftersom romben inte är ett täckande 

broderi på en yta, utan nu i form av ett hål, får symbolen en tvetydig betydelse. Den 

både skyddar och blottar kroppen. Genom romben syns insidan av korsetten, på vilken 

jag har fäst ett glansigt polyestertyg i guld. På guldtyget broderar jag små kors med 

svarta konturer. Kors broderades ofta på kvinnans underkläder, de som hon närmast 

bar kroppen.  

 

 
38. Korsett i guld med romb 

 

Vidare dekorerar jag korsetten med paljetter i rosa och guld och fäster dem med olika 

sorters pärlor. Det är vanlig dekoration på folkdräkterna, men här vill jag snarare göra 

en koppling till de glittriga klänningarna inom Turbofolk. Jag broderar i vitt, men inte 

på vitt underlag som traditionellt, utan på den korsettens lila BH. Detta gör att det vita 

broderiet tydliggörs. Till detta testade jag en kort traditionell vit kjol. På kjolens 

framsida broderar jag små kors, vilket var vanligt förekommande i Montenegro. För 

kontrastens skull broderar jag korsen med rosa och guldtråd. Den vita kjolen blir en 

kort underkjol som sedan täcks av en längre kjol i olikfärgade glansiga tygstrimlor. 

Som bälte använder jag en röd handvirkad längd. Bältet är den del av dräkten som 
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knyter samman kjol och korsett men är även det som tydligt visar den åtdragna 

midjan. Jag har dragit smala sidenband genom de dekorativa hålen på den virkade 

längden. Banden är i vitt, rött och blått, i samma färgordning som den serbiska 

flaggan. Bältet får symbolisera den bild nationen ger av den serbiska kvinnan, smal 

om midjan och gärna bred om höften.  

 

 
39. Korsett med romb och kjol 

 

Västen är den del som jag broderar på och dekorerar mest. Särskilt på ryggen, 

eftersom det är ett bra och synligt område att förmedla olika budskap. Högst upp i 

mitten av ryggtavlan, har jag broderat den serbiska stadsvapensymbolen med 

guldram. Den utgör centrum av ryggtavlan och resten av symbolerna har broderats 

utifrån den. 

 

 
40. Stadsvapen applikation 
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Stadsvapensymbolen har ramats in med ett smalt rosa sidenband som fästs genom 

dubbelstygn eller Kör-Holbeins stygn, där stygn sys med mellanrum för att sedan 

fyllas igen på tillbakavägen. Detta har jag gjort med med rosa glittertråd. Genom att 

pimpa symbolen på detta sätt, placerar jag den i en annan kontext och förtydligar 

samtidigt mitt mål, att skapa kontrast. Pråligt, överdådigt och lyxigt, men inte 

nödvändigtvis smakfullt, med färger som rosa och lila, guld, silver och glitter. Under 

symbolen broderar jag en serbisk text i guldtråd, Samo sloga srbina spasava, som står 

för betydelsen av de fyra C:na runt korset. Den dubbelhövdade örnen är en symbol 

som säkert många i Sverige känner igen från medias uppmärksammande av kriget på 

Balkan. Placeringen av texten och symbolen på ryggen visar på landets nationalistiska 

anda. Under utställningen blir det ett bra sätt att för betraktaren tydliggöra vilken 

nation det handlar om. 

 

 
41. Applikation och broderi på väst (1) 

 

Vid sidan av symbolen valde jag två guldkors som är typiska för den serbiska kristna 

ortodoxa tron. Dessa kors har jag under min uppväxt sett lite överallt i Serbien, t.ex. 

som dukar och dekoration i hemmet, på kläder, byggnader och tryckta affisher. En 

vanlig symbol eftersom den serbiska kyrkan tar stor plats i samhället och är en del av 

landets nationella identitet. Runt korsen broderar jag med tjock röd vriden tråd, vilket 

är ett utmärkande drag i de flesta balkanländer. Jag broderar även en bild av ett 

påhittat helgon, för att förmedla en religiös förankring. Runt helgonet fäster jag 

paljetter i silver, i syftet att lysa upp motivet. Andra paljetter fäster jag med hjälp av 

pärlor. Under helgonet syr jag fast ett vitt silkesband med dubbelstygn och broderar 

texten “Turbofolk” med kyrilliska bokstäver. Helgonet omgärdas av röda glansiga 

pioner. I kontrast till de religiösa symbolerna syr jag fast hakkors i rosa. Genom att 

forma smala rosa silkesband till hakkors samtidigt som banden fortsätter vidare över 

västen med långa snirkliga former, blir hakkorset nästan kamouflerat. Det rosa 

silkesbandet avdramatiserar symbolen och gör den dekorativt vacker. Jag fäster 

silkesbanden genom dubbelstygn i rosa glittertråd. Symbolen kan både ses som det 

politiska hakkorset eller som i de flesta balkanländer, en symbol för solen. Därför 

broderar jag glittriga solstrålar i guld runt hakkorsen. Jag fortsätter fylla ytan med 
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skyddande symboler i olika storlekar som romben och cirkeln. Till de större 

symbolerna har jag applicerat små tygbitar i glansigt tyg och syntetläder, som jag 

innan broderat på. Detta är ett vanligt sätt att dekorera den serbiska folkdräkten. Jag 

broderar mest i guld, som på den serbiska folkdräkten var ett sätt att visa hög status. 

Här står guldborderiet både för tradition och Turbofolkets glamour.  

 

 
42. Applikation och broderi på väst (2) 

 

Jag broderar röda korsstygn över västens sömmar. Det är det mest vanliga stygnet, 

och den röda färgen skyddar kroppen mot det mellanrum som sömmen skapat. 

Västens övre kant dekorerar jag med ett guldband med en löpande röd tråd.  Till slut 

syr jag ihop västen med korsetten så att de bildar ett stycke.  

 

Istället för den vanliga skjortan som kvinnan bär under västen, syr jag dit stora 

fluffiga ärmar i genomskinligt syntetyg i guld. På kanten av ärmarna broderar jag 

silverkors och romber. Det vita broderiet och romben användes vanligtvis på kanten 

av ärmar, därför broderar jag även romben i rött och vitt. Som på den traditionella 

folkdräkten, syr jag fast röda band runt skjortärmarna, vilka jag formar till en rosett.  

Med tiden har jag insett att mitt sätt att skapa, bit för bit som ett collage, är ett 

handarbete, inte helt olikt det traditionella. 
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43. Folkdräkt fram och bak 

 

Tankar kring utställningen 

Under processens gång funderar jag allt mer på utställningen och hur objektet ska 

presenteras. Något som jag inspirerats av till utställningen är vašar, ett vandrande 

tivoli, som en helg varje sommar kommer till min föräldrastad Despotovac och slår 

upp sina färgglada tält mitt på den tomma ängen. Estetiken är tydligt 80-tal, med en 

färgskala i pastell med motiv som kvinnor i rosa läppstift, muskelösa män och röda 

racerbilar. I bakgrunden tornar höga murriga berg i grönt upp sig. På kvällen blir 

musiken högre och Turbofolk ekar mellan bergen. Till vašar kommer alla, stora som 

små, kvinnor och män och tanter i hucklen. Vašar är lite som pijac, fast mycket mer 

högljutt, färgstarkt och gladare. Det är fest, det är show, ett spektakel. Kanske kan jag 

föra in den estetiken med de stora skyltarna, ljuden och ljusen och förena dem med 

texten. Då blir texten inte bara berättande utan som blir en del av objektet och scenen 

den står på. Jag tänker även på artisterna inom Turbofolk, deras estetiska uttryck och 

hur de förmedlas. På en typisk framsida av en cdskiva med artisten Ceca är hon den 

glada artisten med mikrofonen demonstrativt i handen. Men framför allt är hon den 

vackra, underhållande kvinnan där hennes namn står i glänsande guldbokstäver och 

bysten är väl framhävd. Det är dessa två estetiska världar jag vill förena. 
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44. Ceca skivomslag 

 

 

4. Slutsats och diskussion 
Något som är påtagligt i detta projekt är tidsåtgången. Broderi är ett tidskrävande 

hantverk. Trots att jag valde att endast brodera på vissa delar av folkdräkten tog det 

mycket längre tid än vad jag räknat med. Broderiet har koncentrerats till vissa delar av 

objektet. Västen och förklädet är delar som fått mer tid än andra, något som varit 

viktigt för att behålla en traditionsenlig förankring med mycket broderi på just de 

delarna. Jag har arbetat med collageteknik där jag testat mig fram hur objektet ska ut 

och hur det har tagit form. Största delen av projektet har jag ägnat mig åt just broderi, 

men det är något som jag inte tycker framgår i slutresultatet. Jag ville att det 

traditionella broderiet och symbolerna skulle ligga i fokus, inte bara för mig under 

processens gång, utan även i det färdiga objektet. Detta har jag i mitt tycke  

misslyckats med. Jag anser inte att broderiet ligger i fokus. Folkdräkten ses snarare 

som en vacker klänning. Kanske är detta en konsekvens av att jag skapat den utan en 

tydlig plan och istället arbetat i collageform och låtit folkdräkten växa fram 

allteftersom. 

 

När jag ser på det slutgiltiga objektet konstaterar jag att symbolerna inte kommer till 

sin rätt eftersom Turbofolkestetiken tar över. Med symbolerna ville jag göra det 

tydligt vilket land det handlade om. Symbolerna hade behövt vara mer strategiskt 

placerade och kanske större eftersom stora ytor inte är broderade. Detta var dock svårt 

att se innan de olika delarna monterats ihop. 

 

Att ta in genren Turbofolk var både tacksamt och problematiskt. Tacksamt i den 

bemärkelsen att jag fick min kvinnobild inom Turbofolk bekräftad och kunde skapa 

min folkdräkt utifrån den inspirationskällan. Problematiskt då jag efter gestaltningen 

förstod att folkdräkten inte var så kontrastrik som jag avsett. Mitt traditionella broderi 

var inte längre i fokus då Turbofolk som någon estetisk mall hade tagit över. Jag 

uppfattar att kontrasten jag ville uppnå inte uppfyllts. Essensen av Turbofolk är i 

mångt och mycket en konstrast av traditionell musik och ett discosound, en 

traditionell orkester och en utmanande lättklädd kvinna. Eftersom kontrasten redan 

finns inom Turbofolk tänker jag att jag bara gjort ännu en Turbofolkklänning. Av 

betraktaren krävs att denne läser den förklarande texten för att förstå syftet. Om inte 
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riskerar objektet att endast bli betraktat som en vacker och färgstarkt pimpad 

klänning, något som jag ville undvika. Mitt syfte är snarare att belysa kontrasten 

genom en egen tolkning. Det är ett sätt att berätta om hur den serbiska kvinnan 

framställs i tv och andra media i Serbien idag. 

 

Inledningsvis använde jag mig utav mycket tyg i dräkten för att knyta an till det 

traditionella uttrycket. Under processen ansåg jag att det var nödvändigt att snarare ta 

bort tyg än lägga till för att uppnå ett lättklätt sexigt uttryck. I efterhand är jag mer 

förstående kring vikten av detta val. Häri ligger en promblematik. Att ta hänsyn till 

det uttryck jag vill uppnå, bevarandet av den traditionella folkdräkten samt själva 

gestaltningen att få dräkten levande med hjälp av en fläkt. 

 

När broderiet var färdigt handlade den sista tiden av projektet om hur jag skulle 

montera folkdräkten samt dess gestaltning. Detta tog kort tid i förhållande till den tid 

som broderiet krävt, än dock medförde detta flera svåra beslut. Att få fram det uttryck 

jag avsåg; sexigt, naket i kontrast den traditionella serbiska folkdräkten och med 

fokus på broderi blev för mig nästan omöjligt. Jag ville för mycket på för kort tid. 

Som en del av gestaltningen gjorde jag en skylt i guldbokstäver med texten 

”Turbofolk”. Att använda Turbofolk som skylt och samtidigt döpa objektet till samma 

sak kanske var ett misstag. Att så att säga överanvända Turbofolk ställer det 

traditionella i skuggan och kanske t.o.m. gör att objektet uppfattas som reklam för 

musikgenren. Kanske borde jag istället ha använt mig av kyrilliska bokstäver för att 

förtydliga kontrasten och samtidigt visa på en annan kultur alternativt inte använt mig 

av en skylt alls. Vidare var det svårt att gestalta en kvinna utan en kvinnas kropp och 

kanske framförallt att framhäva ett sexigt uttryck. Min intention var inte att 

folkdräkten skulle kräva en kropp för att framhäva det. Folkdräkten skulle tala för sig 

självt. Överlag är jag ändå nöjd med mitt sätt att gestalta folkdräkten med musik, fläkt 

och guldbokstäver. Det var en show, ett framträdande, jag var ute efter.  Det skulle 

ändå vara intressant att se folkdräkten på en riktig poserande kvinnokropp. Kanske 

skulle uttrycket jag är ute efter då bli mer tydligt. 
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