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Abstract

Det här är ett försök att undersöka begreppet lojalitet. Ordet har inga synonymer, de som 
ligger nära ryms alla i sin tur under samma begrepp. Jag undrar vad lojalitet är, dess 
gränser och förutsättningar. Jag undersöker det här på två sätt, textilt och i text. Text och 
kropp ska smälta samman. Med utgångspunkt i toilesömnad, den riktigt nära relationen 
mellan två människor och Erich Fromms begrepp särskildhet, söker jag ord och textil 
kropp på det som uttalas, det ordlösa och det som bearbetas i kärleksrelationen. Jag 
söker svar på om lojalitet är en förutsättning för att skapa en långvarig relation. Är det vi 
som ska ändra oss eller är lojaliteten formbar. Jag använder mig av mönstret till Gustav 
III:s bröllopsdräkt, syr en toile, provar den på min man, och gör ändringar så den passar 
honom bättre. Det krävs minst tre provningar med tre olika toiler. Detta är 
skrädderitekniskt fel sätt att nå god passform. Slutligen gör jag ett nytt mönster utifrån 
ändringarna. 
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Inledning/ansats

Det här är ett försök att undersöka begreppet lojalitet. Jag undrar vad lojalitet är, dess 
gränser och förutsättningar. Med utgångspunkt i toilesömnad* och den riktigt nära 
relationen mellan två människor söker jag ord och textil kropp på det som uttalas, det 
ordlösa och det som bearbetas i kärleksrelationen. Jag söker svar på om lojalitet är en 
förutsättning för att skapa och upprätthålla en långvarig relation. 

Driven av ett bildningskomplex som frodas i en akademisk kontext, försöker jag först 
distansera mig från ämnet. Jag tänker att jag ska stå vid sidan av och betrakta, vara 
saklig och teoretisk. Men det personliga perspektivet tar över, som alltid, efter en tids 
kamp. Nu glider ämnet närmare oss, närmare mig. Lojaliteten, den enda stora diskussion 
vi haft, knappt ett år som gifta. Varför är det så svårt. Är vi inte självständiga och nya i 
varje sekund. 

Mot det teoretiska analyserande står en kraft som är självsvåldig och självbestämmande, 
och den vinner varje gång. En sådan dikotomi rymmer egentligen många fler dimensioner 
än de två, men polerna är beroende av varandra - det alldeles privata och det analytiskt  
distanserade. Perspektivet mycket nära och den stora vidvinkeln. Den motsättningen är 
helt nödvändig hos mig i arbetet. Det måste gå att vara på båda platserna samtidigt, det 
måste vara ett bra sätt att hitta rätt. Att gå in i det man undersöker, och kliva bak och se.    

Jag tänker att det ska gå att få ihop det här, känslan är så stark, jag ser det nästan. Det 
finns något där som måste utrönas och bli synligt, mellan toileväven, toilen, kroppen och 
begreppet. Det finns en bild av det här som jag ska gräva fram.

Om dräkten och metoden  

Jag kommer sy en toile att arbeta utifrån och använder mönstret till Gustav III:s 
bröllopsdräkt. Jag kommer prova toilen på min man Jonas, ändra mönstret utifrån vad 
som kommer fram vid provningarna, och sy en ny toile som ska provas på honom, osv. 
För att skapa ett plagg som sitter bra börjar man vanligtvis med att ta kroppens mått och 
sedan rita ett mönster. I det här projektet kommer jag inte ta några mått, alla ändringar 
görs direkt på kroppen. Jag kommer göra på ett sätt som är fel skrädderitekniskt, och 
betydligt mer komplicerat än det skulle kunna vara om det bara var bästa möjliga 
passform jag sökte. Metoden saktar ner processen och gör att Jonas blir mer delaktig. 
Den tvingar oss att stå nära varandra i de krångliga provningarna, den öppnar för samtal i 
de svårigheter jag möter. Det är ett organiskt arbetssätt som passar för ett utforskande 
projekt. Det är processen och inte slutresultatet som är verket. 

Gustaf III, då 20-årig kronprins, gifte sig 1766 med den danska jämnåriga prinsessan 
Sofia Magdalena på Stockholms slott. Äktenskapet var en politisk allians, de två 

*En toile är ett provplagg i ett enklare tyg som man syr upp för att kontrollera passformen.



regeringarna hade kommit överens redan när de var fem år om det framtida bröllopet, 
som ett sätt att skapa fred i Norden (kungahuset.se, 3 maj 2013). Brudgummen bar en 
silverskimrande sidendräkt i tre delar: byxor, väst och rock. Dräkten har applikationer och 
broderier av guldpaljetter, guldtråd och blå metallfolie i form av solar som stiger upp 
bakom moln. Den tillverkades i delar i Paris och färdigställdes i Stockholm. Mönstret är 
återskapat av Gerard Aroyan, skräddarmästare på Kungliga Operan i Stockholm. 
Bröllopsdräkten finns utställd på Livrustkammaren i Stockholms slott.
En etymologisk association avgjorde valet av mönster: Toile - lojalitet - loi - överhet - kung 
(Loi är franska för lag). 

Ordet lojalitet har inga synonymer. De som ligger nära ryms också alla i sin tur under 
begreppet lojalitet. Trohet, trofasthet, pålitlighet. Det finns inget som betyder samma, 
därför måste jag använda just lojalitet. 

För att jag ska förstå det här krävs det att jag undersöker det på två sätt, textilt och i text. 
Text och kropp ska smälta samman och sträcka sig mot varandra, och det är inte säkert 
att det går. 

Dräkten är en tidsaxel i sig själv. Genom att ta form i sin återskapade existens slår den en 
bro över 247 år. Att skära delarna till Gustav lll:s dräkt är att återuppliva hans kropp. 
Tomheten i dräkten tvingar fram kronprinsens kropp och när Jonas tar på sig sin ändrade 
toile sluts  cirkeln. Kroppar bär sina och andras minnen, och råder över århundraden.   

Toilens uppgift är att vara kortvarig, ett utkast, men också att tjäna formen och vara lojal 
med kroppens förutsättningar. Förr kunde man använda toilen att dubblera det färdiga 
plagget med, en osynlig uppbackare - lojal (Sandell, 2011, sid 68). Mellan orden toile och 
lojalitet finns även en motsättning. Toilen används väldigt kort och ratas direkt när man fått 
veta det man vill av den. Lojaliteten hoppas vi ska bestå. 

I texten som följer finns delar av två samtal insprängda, ett om begreppet lojalitet och ett 
om frasen jag älskar dig. Det är jag och Jonas som talar. På en del ställen finns även 
andra korta texter. De som inte har författarnamn under är skrivna av mig.

Jag vill förtydliga att jag inte gör skillnad på äktenskap och andra liknande former för  
samlevnad, trots att jag använder olika ord för den långa kärleksrelationen.   

Process

Tittar på mönstret och försöker förstå det, jag får fråga Nina (min kollega) om det inte går. 
Det är en konstig kil som håller ihop vecken bak som jag inte förstår mig på. Längs 
trådraksmarkeringarna på mönstret står det varp och inslag. Jag överförde det
utan att tänka men insåg sen att det var bra, jag vet ju inte hur man lade tyget på 
1700-talet. Tygbredden var 57,5 cm. Undrar hur stadkanten såg ut, vad det kostade, 
under vilka förhållanden det vävdes. Min toileväv är 140 cm bred.         



Monarkin är en magnifik anakronism, teater utan makt men med privilegierna kvar. Vid 
tiden runt Gustav den tredjes bröllop hade monarkin ett våldsprivilegium. Det användes 
bl.a. mot Gustav III:s egen rådgivare Gustav Mauritz Armfelt, som anklagades för 
högförräderi och avrättades 1792 (livrustkammaren.se, 2013). I och med att privilegiet 
försvunnit har kanske monarkin förlorat sin relevans. Dess existensberättigande och 
överhet kanske byggde på möjligheten att lagföra och straffa de som inte respekterar 
den. Statsskick röstar vi inte om och därför måste ordningen upprätthållas genom hot om 
våld, men samhället är plattare idag och kungamakten kan inte kan utdöma straff och 
styra med våld längre. Enda sättet är att visa sin överhet i rikedom. Den färdiga 
bröllopsdräkten är så praktfull med sin perfekta yta, en maktdemonstration i sig. Vår kung 
bär kostym, och hans barn gifter sig i princip med den de själva väljer. Prins Bertil valde 
av lojalitet med monarkin att skjuta upp sitt bröllop med sin stora kärlek och leva i hemligt 
samboskap i ett trettiotal år (svd.se, 2013). Priset för deras lojalitet med monarkin var 
barnlöshet.   

Mönstret är kopierat och jag har gjort mönsteruttag*. En del markeringar förstår jag inte. 
Ficköppningen har en trekantig form och konstig vinkel, den kommer spricka nedåt direkt 
om den används. Det kanske inte är en ficköppning. Han kanske bara hade lock. Han ska 
ju gifta sig, vad ska han med fickor till. 
8 mars, efter skräddarkonsultation: det är en ficköppning och den ska ha den vinkeln.  

Jag har träffat Nina nu. Hon förklarade en del av sömnaden och mönstret och vi 
resonerade om hur dräkten ska sys. Jag har varit i Livrustkammarens magasin och 
verkstäder i Tumba och träffat textilkonservator Johanna Nilsson. Hon tog fram toilen som 
syddes upp när mönstret skulle återskapas och jag fick granska den. 

Jag ser fram emot provningarna. Joel, Jonas son, har lovat att filma, han tycker det ska bli 
kul. Det blir intressant med passformen, det skiljer säkert tre storlekar mellan Gustav III 
och Jonas, och minst tio centimeter på längden. Gustav den tredjes mått har jag, de finns 
på mönsterbladet från Livrustkammaren. Bröstvidd 94 cm, midja 84 cm. Han var 165 cm 
lång.  
29 april: Jonas mått: bröstvidd 104 cm, midja 94 cm. Han tror att han är 176 cm lång.

Första provningen

Toilen är sydd. En del sömmar stämmer inte på mönstret, linjer som borde vara lika långa 
är inte det. Jag har lagt på en massa sömsmån på en del sömmar, tänkte mig inte för och 
lade på 4 cm på båda ärmsömmarna. Joel har för mycket att läsa så jag påminner inte 
om att vi skulle filma idag. Jonas föreslog imorgon bitti. Han är helt orädd.   

Är det lojaliteten hos materialet jag söker istället, materialens lojalitet med mig som utför. 
Lojala material, stickade tröjor som kan rimlas, lera som kan återanvändas, frityrolja som 
kan friteras med igen och igen. 

*Att göra mönsteruttag är att kopiera mönstrets alla delar var för sig.  



Garnänden flyr mig, trädningen blir omöjlig, tråden vill inte. Den delar sig och kränger 
framför ögat. Maskorna blir aviga på räta varv och flotteringarna för långa. Jag tappar 
tråden gång på gång, ögonen går i kors och ilskan växer. Alla tyger och garner vet vad 
de vill bli. Väntar tålmodigt på händer som också vet.

Toilen är trogen, formbar, villig att formas till vad som helst. Toilen visar - är - processen. 
Stygnen är fullt synliga, skräddarens klipp, tankar och ändringar, det ofärdiga, inutiverket. 
Den är motsatsen till dräkten som ett slutet maktmedel, med osynliga stygn utan spår av 
en hand. Bilden av arbetet är så tydlig i toilen. Toilesömnad är processbeskrivning utan 
ord. 

Första provningen är klar. Det gick bättre än jag trott, Jonas kom i rocken och ärmarna. 
Byxorna var jättesmå, mindre storlek än väst och rock. Kungen måste haft en märklig 
kroppsform, liten barnbak, smala ben och överkropp som en längre person. Byxorna 
måste bli längre, vidare i benen, större över magen och större grenmått. Svårt att öka 
dem, de har så många sömmar med rynk och olika riktning.    

Västen öppnade jag mitt bak, nålade slarvigt och skrev mått där jag ska lägga till. Lägger 
all ökning mitt bak nu, och fördelar den i nästa toile. 

Jag sänkte halsen, vek ut mot mitt fram, och ökade ärmvidd och längd lite. Markering för 
nytt sömslut vid midjan. Jag öppnade axelsömmarna, skiftade lite, det som gick, och 
nålade igen. Tuschade ny hals och mått där jag ska lägga till. Jag vände och vred 
honom. Vägde händerna på hans axlar, han stod varm och helt stilla. Sen var vi klara och 
han klev ut i västen på balkongen med en cigarett i munnen.   

Joel filmade allt i helkroppsbild, och lite nära när jag klippte och nålade. Det hade hunnit 
bli mörkt. 

Erich Fromm menade att människans insikt om att vi är särskilda från varandra är all 
ångests urkälla (Fromm, 1956, s. 20 f.f.). Vi föds från ett medvetandelöst tillstånd in i en 
värld där vi måste förhålla oss till oss själva, andra människor, förutsättningar, beslut och 
framtid. Till skillnad från djuren är vi medvetna om vår historia, vår dödlighet och våra 
valmöjligheter. Vi vill inte inse att vi är fast i våra egna universum. Människan är skapad 
för världen men får inget grepp om den. Insikten om vår särskildhet skapar en ångest 
som driver oss att försöka närma oss varandra. Det är därför vi har kärleksförhållanden, vi 
famlar efter varandra för att överbrygga särskildheten, och leva ett liv trots insikten om vår 
monumentala ensamhet i det som kan liknas vid ett existentiellt fängelse.

Jag anser att en naturlig följd av insikten om vår situation är att vara lojal med de man har 
nära, och att vilja komma nära och stanna inpå någon förutsätter lojalitet, att man tar tag 
och håller kvar, och står på den andres sida om sidor blir tydliga. Lojaliteten är både en 
förutsättning för varaktig närhet och ett sätt att försöka överbrygga den existentiella 
avgrunden mellan en själv och andra. Om en av två i en relation är mer lojal än den andra 
börjar avståndet växa mellan de två. Varje gest värderas och ord tolkas, för vi måste veta 



vad som finns bakom. Det som finns mellan mig och den andre där den naturliga 
självvalda närheten borde funnits, det går inte att se. Närheten är alltid synlig, den visar 
sig, medan det andra flyr vår blick. Finns inte den självklara lojaliteten kan allt ta slut i ett 
nu, närheten bli ett ögonblick lång, och det vi upplever tillsammans blir flyktigt.  

! Samtal mellan mig och Jonas om lojalitet  

- Solidaritet är ju ungefär samma sak.
 - Ja solidaritet... men det är ju en ganska bra synonym!
 - Fast jag tänker mig att solidaritet innefattar fler människor.
 - Vadå, tänker du på Polen nu?

-  Ja eller nä, lojal är mer officiellt. Solidaritet handlar mer om empati och    
medkänsla. Det finns en känslomässig grund.

 - Ja man säger nog inte att man är lojal med sitt eget barn. Det låter konstigt. 
 Solidarisk är man med någon svagare än man själv eller någon som är jämlik. 
 Lojaliteten med barnet är ju inte självvald. 
! - Lojalitet förutsätter något eller någon utifrån. Om du börjar gräla med någon på 
 en middag så håller jag med dig även om jag inte tycker som du. 

 Jonas säger om det blir krig är jag på din sida. Man kan skjuta lojaliteten framför 
 sig. 

Mellan skräddaren och sömmerskan som arbetar tillsammans är lojaliteten nödvändig 
men franskans etymologi berättar om ett maktförhållande som i viss mån fortfarande 
består. Ordet för skräddare, tailleur, kommer från tailler, att skära. Ordet för sömmerska, 
coutrière, kommer från ordet coudre - att sy (Rasmussen, 2010, sid. 83). En söm kan 
öppnas och sys om men ett klipp är oåterkalleligt. En skär och en sammanfogar. 
Tillskäraren/skräddaren står alltid över sömmerskan. Som i alla hantverksyrken är 
hierarkin alltid påtaglig, nedärvd och oftast nödvändig.   

det ska sys för hand, blir inte bra annars
stygn efter stygn
enande och förlåtande
jag lagar och sammanfogar, drar inte isär
alltid svårt att klippa, lättare sy
(skrevs långt innan jag blev skräddare)

Paris i början av 1700-talet, tvisten mellan skräddare och sömmerskor kring 
gränsdragningen mellan de olika skråen pågick (Rasmussen, 2010, sid. 81) . 
Sömmerskorna hade lyckats skapa ett eget skrå, med motiveringen att sömnad av 



tradition hört till en specifikt kvinnlig sfär. Man argumenterade även för att kvinnor 
behövde ett hederligt sätt att försörja sig. I förlängningen skulle de också kunna stå friare 
från patriarkala strukturer (Rasmussen, 2010, s.81). Skräddarna hade misslyckats med att 
behålla kontrollen över hela hantverkskedjan, och ansåg att ett självständigt skrå med 
kvinnliga medlemmar var onaturligt - kvinnor skulle vara underställda män. Tänker på mer 
närliggande historia. Hemsömmerskor, byskräddare, obetalt kvinnoarbete i hemmet. 
Värderingen av arbete som de flesta sett någon utföra i hemmet, kan man betala för sånt 
arbete, betala skäligt.  

De avhandlingar som finns i akademiska databaser som handlar om lojalitet rör 
partipolitisk lojalitet eller kundlojalitet. Begreppet verkar ha åldrats, blivit en anakronism 
med relevant användning enbart när det gäller att styra stora grupper av väljare eller 
kunder. Det har inga synonymer. Det är kanske associationen till maktförhållande som gör 
att vi inte kan identifiera oss med ordet, annat än i sammanhang där det gäller stora 
samhällsgrupper. Jonas tycker att lojalitet oftast förutsätter att någon har makt över någon 
annan. Jag anser att lojalitet kan vara ett verktyg för att skapa eller upprätthålla en 
relation som är jämlik. Vi är mycket oeniga. 
Kund- och partipolitisk lojalitet är lojalitet som ger något i gengäld. Att vara lojal med ett 
parti kan innebära att man får ett extra jobbskatteavdrag, lojalitet med ett företag innebär  
rabatter eller en inbillad gemenskap kring en viss vara som livsstilsmarkör. Vad finns att få 
i gengäld för en lojalitet man visar och lever efter i långa relationer. Att vara lojal med den 
andres kropp, liv, den plats han tar i mig, framför mig. Finns alltid i synfältet. Vilket 
belöningssystem finns för de situationerna och de valen. 

Samtidigt som jag skriver det här är jag långt fram, tänker att om den omedelbara 
upplevelsen av arbetsprocessen varit annorlunda så hade besluten, vägvalen och 
därmed resultatet blivit ett annat. Jag är vid slutet. Processen består ju av många på 
varandra följande avslutade processer/resultat/kompletta små verk. Detta om att ändra 
sig på vägen.

Toileväven är behaglig och vilsam. Den tål mycket, kan vikas, sys, sprättas och sys igen. 
Den ser enkel ut med sina små prickar, delar av frökapslar mot den ljust beige färgen. 
Ingen glans eller vackert fall. Ett grundämne inom sömnad. Troget, tidlöst, lågmält. Det 
används till alla slags plagg och kroppar. I det skär jag delarna till en kronprinsdräkt. 
Även denna bröllopsdräkt har en gång varit en toile. Och både kronprinsens och Jonas 
kropp får sina former i det tomma mellan tyglagren.        

Den här toileväven är bra, inte för mycket apretur* men stadig ändå. Men färgen skaver, 
den är så mörk. 

Lojalitet kanske är en anakronism, har jag bara inte sett det. Begreppet är så aktuellt och 
levande för mig. Kanske gäller det samma för långa relationer. Finns det i meningen ”jag 
är lojal med dig” ett löfte, något som sträcker sig in i framtiden. Vi vill vara fria att gå i 

*Apretur är en beläggning man stryker på tyger i tillverkningen för att de ska stå emot smuts, och som 
försvinner i tvätt.



varje sekund, inget ska hindra den egna friheten och möjligheten att bli en mer komplett 
version av oss själva, förnyade i oändliga variationer. Men det är en tänkt frihet. I verkliga 
livet är vi aldrig så fria från bindningar. Det kostar alltid någonstans att bryta löften, bryta 
lojaliteter och separeras från andra, att förfrämliga sig själv. 

Nina Björk skrev i sin recension av Happy Happy (red. Maria Sveland och Katarina 
Wennstam), att det finns något i vår tids värderingar och anda som inte alls stämmer med 
vad som behövs i livslånga relationer (Björk, 2011). Vi ska vara förändringsbenägna, 
nyfikna och flexibla, alltid redo för det nya. Varför skulle vi vara annorlunda i kärlek, undrar 
hon. Det långa äktenskapet passar inte in i vår tid. Det strider mot hur vi förväntas agera 
på alla plan, både som konsumenter och producenter. Ändå är det det som är idealet. 
Jag längtar efter en bok som ska heta Happy Happy och handla om det livslånga 
kärleksförhållandet.  

I en intervju svarar Nina Björk så här på frågan om hur hon ser på skilsmässa:
”Det låter kanske inte så bra att säga för en feminist men efter många år har det blivit som 
en ödesgemenskap med min man. Jaget blir mindre självständigt, jag är väldigt 
beroende av honom”, och ”de som vill skiljas har honnörsorden på sin sida: dynamik och 
förändring” (Granestrand, 2012). Men dynamik och förändring borde kunna rymmas inom 
äktenskapet. Där finns en stor frihet att skapa rummet själv och tillsammans och det 
borde därför kunna bli både stort eller litet, så länge man är överens. Men varför är det då 
så svårt. Varför är det så svårt att skapa sin egen etymologi. 

Är det toilen som ska ändras eller är det jag som ska anpassa mig?   

Det är toilen och passformen som är central nu, inte det färdiga plagget som skulle vara 
nästa steg. Kan jag forma den här dräkten på Jonas trots att det inte alls är hans storlek. 
Kan jag tvinga, truga eller lura den att famna om honom, sluta sig tätt intill kroppen. 

Provningar är så intima situationer. Den som ska prova släpper någon in på kroppen. Det 
är tillåtet som skräddare att stå onaturligt nära och ta i olika kroppsdelar, lyfta och 
granska, ta ett grepp om midjan och lägga händerna på axlarna. Om man är den som
ska prova står man alltid till en början med onaturligt rak rygg. Efter en stund slappnar 
man av, tystnar och granskar sig själv, möter sin egen blick i spegeln. Det privata är nära 
i talet, den som provar står där och ser sig i spegeln på ett helt nytt sätt, verkligen ser sin 
kropp och sig själv. En del blir rörda, en del svimmar om de står stilla för länge.   

Långa relationer, man bygger, samlar år på hög, relationen ska ta tid att räkna. Man 
betalar med ibland obekväm lojalitet och skapar tillsammans något gemensamt som 
löper över lång tid, vända mot varandra. Man står ut med en del övertygad om att det 
lönar sig i längden. Men om det inte går. Vi vill båda vara den som älskar mest. Hellre 
ligga på plus, hellre älska mer än man är älskad. Vi vill hellre ge mest än att vara den som 
lämnar och bryter lojaliteten, låter det gemensamma avstanna, upphöra.



Looking up at the stars, I know quite well 
That, for all they care, I can go to hell, 
But on earth indifference is the least 
We have to dread from man or beast. 

How should we like it were stars to burn 
With a passion for us we could not return? 
If equal affection cannot be, 
Let the more loving one be me. 

Admirer as I think I am 
Of stars that do not give a damn, 
I cannot, now I see them, say 
I missed one terribly all day. 

Were all stars to disappear or die, 
I should learn to look at an empty sky 
And feel its total dark sublime, 
Though this might take me a little time. 

W.H. Auden, 1955 

 
Lojalitet kan vara tillfällig, föremålet kan bytas ut. Kortvarig lojalitet ses knappast som 
lojalitet. Den kan prövas i stunden och över tid men bör visa sig hålla. Bruten lojalitet och 
svek är väl det närmaste en synd man kan komma, även om det kan vara det enda rätta 
att göra. 

!
! Samtal mellan mig och Jonas om meningen Jag älskar dig 

 - Jag vet att jag älskar dig men jag har noll aning om vad det betyder. 
 - Det är som att det är ett löfte. Vad följer med det liksom? 
! - Men det handlar väl om tajming, när det inte känns som att det är ett problem vad 
 det betyder. Situationen hjälper till att förklara. Allt omkring visar vad man menar 
 och då spelar det ingen roll om man håller vad man lovar, eller ja typ lovar.  
 - Man kan älska nån bara just i den här stunden. 
! - Ett samskapat ögonblick, som visar vad man menar. 
 - Ja, och då är man ju ärlig när man säger det. 

- Men vaddå det betyder väl inget bakåt i tiden?
 - Man kan ju älska nån på håll också, lite... tjusigt martyrigt. Okej, om du ska lämna 
 mig nu och inte älskar mig längre så kommer jag ändå fortsätta älska dig på håll 
 och det kanske kan hjälpa dig i livet...eller kännas bra, att jag håller koll och älskar 
 på liksom...på nåt sätt.



! - Men då blir det tokigt, man måste visa upp sitt martyrskap och då är det nåt 
 aggressivt i  det. 

- Ett krav. 
- Lite tjatsex över det liksom. 

 - Det finns en förväntan i det, i orden jag älskar dig. Man ger sig ju ut på hal is när 
 man säger det. Att säga det så väntar man sig ett svar.   
! - Det är som att syna den andra att säga det. 
 - Den som tar emot jag älskar dig förväntas säga nåt, helst samma sak. Annars blir 
 det jobbigt, man bara eh ja jag tycker om dig också. Hmm hur blir det nu...?
 
! (Vi talar runt det viktigaste tycker jag.)

 - Men det där i stunden, många har nog sagt det utan att egentligen mena det. 
 Liksom hon sa det och det skulle bli så jobbig stämning om jag inte hade sagt det.
 - Det kändes bra just då. Det där med i stunden, eller tajmingen. Och det var sant 
 just då!

- Det var femtonde gången vi låg med varann, vi kan inte fortsätta utan att jag 
säger det. 

! - Nej, det vore ohyfsat. 
! - Det är ofta det första folk lär sig på främmande språk. Talar du franska, nä jag kan 
 säga je t’aime, jag talar lite tyska också, ich liebe dich.
 - Det första jag skulle tänka är att det betyder att du är för mig nåt helt annat än alla 
 andra människor. I en social kontext kommer ett löfte om att det är vi. Att du älskar 
 ingen annan på samma sätt. 

! (Ja, precis så är det ju.)

Vem identifierar jag mig med i det här. Den som sytt dräkten, den som broderat den. Eller 
med hans fru. Med kronprinsen, med Jonas. Vilken roll spelar min identitet som 
hantverkare och skräddare i det här. 

Jag har alltid hantverkarens perspektiv, säkert en trygg plats men där hamnar jag av fler 
anledningar. Hellre ta en undanskymd roll när valet finns. Blanka tyger sticker i ögonen 
och är kalla mot handen. Hur sitter man på en tron, en hög stol, barstolar. Det som kan 
tolkas med kroppen är det enklaste. Inkorporeras lätt i mig, i mitt kunskapsbygge och 
minneskropp. Att använda kroppen är ett sätt att känna dess gränser, de rent 
geografiska. Var tar jag slut och var börjar du. Ett uppgående är den enda vägen men hur 
gör man. Blir det för dyrt att vilja stå fri, att behöva den solitära positionen att återvända till 
ibland, både trygg och utsatt. Har jag råd med det. Arbetet är en godkänd fristad. Jag 
valde ett ensamt yrke, som går att utföra utan andra. Brodösen, sömmerskan, 
skräddaren, den som sammanfogar. Jag tolkar med kroppen så hjärnan ska förstå, är min 
egen tolk. Förklarar tålmodigt, men ibland vill jag bara inte förstå.  



Vad bestämmer graden av kontakt mellan själen i människan och själen i tingen? Signaler 
söker varandra som kapade nervändar som vill nå varann igen, eller som en blixt som 
söker den högsta punkten att slå ner i och rusar över havet. Mitt i kroppen finns en station 
för att ta emot signaler från omvärlden. Lager på lager av färg, träet i möblerna från träd 
som stått i en skog. Naturen speglar sig i oss och vi kan aldrig gå vilse. Det finns inget 
vilse eftersom världen är vårt hem och vårt hem är världen. Det enda vilse som kan finnas 
är signaler som inte går fram. När tingen tystnar och inte pratar med mig, det blir en 
syrefri suck. Varje lyktstolpe, bil och ihopvikt lakan har ett uttryck. Det de säger är en 
ordlös och påtaglig närvaro. Kroppen är inte bara ett skal. Hjärnan har växt och tar in fler 
signaler än förr, fingertopparna tar in fler signaler. Inget textilt får slängas, allt är 
bevismaterial!

Det finns en parallellitet mellan arbetet och överbryggandet av särskildheten. Enligt Erich 
Fromm handlar hantverk och skapande arbete om att etablera en intim kontakt mellan 
personen och dennas material. Jag blir ett med det jag syr och en förening etableras 
mellan mig och världen, om än bara för en stund (Fromm, s. 29). Till det kommer en 
släckande dimension, känslan av att omvärlden dimmas ner, det medvetna fältet skärps 
upp och krymps. Jag rundar språket och tar direktvägen mellan hjärnan, hjärtat och 
händerna. Kvar i fokus finns mina händer, verktygen och materialet. All uppmärksamhet, 
kraft och kärlek är riktade dit. I det suddade fältet som omsluter mig finns resten av 
världen, den medvetna, konkreta, och tankar och känslor. Medvetandet smalnar av, nuet 
är stort men annan tid finns samtidigt och pågår hela tiden parallellt. Min ensamma 
position, eller Fromms särskildhet, löses upp, allt blir rörligare. Särskildheten är mindre 
tydlig, mindre giltig och jag blir på samma gång en del av mig, mitt innersta och både 
central och perifer i omvärlden. Människor i mitt liv kommer nära, minnen blir levande och 
lever och pågår alla samtidigt. Jag möter min egen blick i arbetet. 
 

Andra provningen

Jag har skurit en ny toile nu, med ändringarna från första provningen. Andra provningen 
blir nu på söndag. Inget går bra, ärmen passar inte ärmhålet. Jag vet inte vad jag har 
gjort, vad jag har glömt. Jag behöver Jonas kropp som facit för att förstå. Det kommer bli 
tydligt i provningen hur jag ska ändra det. Kanske har jag lagt ut på fel ställen, kanske 
missförstått. 

Vad är en empirisk cykel. Är det det här. Det jag ser i ändringarna och provningarna, vart 
leder det. Jag står nära honom i provningen, det intima i att klä av honom toilen - ödsligt 
när jag ska ta hand om ändringarna på de tomma plaggen och han är borta - tänker på 
honom, oss - kraften mot honom vaknar och driver på - vill honom väl - stå bredvid - 
lojalitet - skapar närhet. Det är så det är, måste vara. 

Var ska det landa, ska det landa. Jag oroar mig för ärmhålet. Jonas vill gå till Konsum i 
toilen och köpa cigaretter.     



Provningen är klar. Vi var i ateljén och Joel filmade. Jonas gick aldrig till Konsum, det var 
inte mycket filmtid kvar i kameran och jag var frustrerad av att det gick dåligt. Jag ökade 
tempot för att komma ur det och Jonas blev lite stressad. Han rörde sig mycket, var lite 
för följsam och samtidigt självsvåldig, jag fick vända honom rätt hela tiden. Golvet är inte 
jämnt och han stod på ett buckligt ställe. Men han stod kvar. Han var trogen betydelsen 
av mitt arbete, han var lojal.

Jag anpassar mig till honom i själva provningssituationen. Det är svårt att prova på en 
person man känner så väl. En främling är lättare, då handlar det om att skapa en 
avslappnad situation, visa sin mänsklighet, visa att jag bestämmer men på samma gång 
att jag är ofarlig. Lita på mig, jag är snäll men jag kommer säga vad jag tycker för att du 
ska bli fin. 

Ärmhålet behöver bli lite större nedåt och framåt, och ärmen lite mindre. Rocken är sydd i 
siden och inte ull, ingen hållning går att pressa in. Västen fungerade, men jag måste kolla 
hur långt upp i sömmarna slitsarna går. Skulle behöva fler bilder. Byxorna passade inte 
alls, jag tog i för mycket när jag ökade mönstret efter förra provningen. Byxbenens längd 
är bra. Jag skulle behöva Jonas nära nästa vecka för att kunna klä på och av.   

Dräkten samsas med hans kropp, de närmar sig varandra. Hans kropp - facit - ändras lite 
för varje provning. Ändringar från förra gången ändrar jag tillbaka. Stämningen i och runt 
hans kropp avgör, inställningen till mig. Vill han delta mer aktivt eller vill han vara stressad 
i sig själv. Men han är alltid nära, aldrig bortvänd, alltid öppen.   

Tredje provningen 

Jag har sytt en tredje toile. Jag höll bröllop (skräddarspråk för att sy ihop höger och 
vänster, främst vid sömnad av frackar, Björkman, 1988, sid 119) igår och sedan gick jag 
hem. Jag börjar tröttna, på mönstret, på att jag inte kan något om den här sortens plagg, 
på väven. Jag höftar lite mer än jag kanske borde, gör som när jag syr andra saker, och 
håller tummarna. Litar på att allt löser sig i sista momentet. Kanske i helgen att det blir 
provning. 

Jonas drömde att han skulle lära sig att en del färger var lojala med andra färger. Det 
ingick i något slags system, men han kunde inte lära sig logiken. Efteråt tänkte han att 
lojal passar så bra med färger. Gult och blått blir grönt och så är en av dem lojal med 
någon annan.

Processen är fin, jag trivs i den. Fattar beslut med lätthet, förutom det som handlar om hur 
allt ska redovisas. Hur ska processen bli tydlig. Filmen dokumenterar skeendet men 
påverkar det också. Tänker att jag skulle tagit mer tid vid provningarna utan en 
filmkamera. Men vi fortsätter, kanske kan bildmaterialet användas. Att visa film måste vara 
relevant. Den berättigar inte sig själv, det är det jag som gör.



Tredje provningen är klar. Det gick så lätt. Vi var båda trötta, det var sent men glatt. Den 
här gången hade han ingen tröja under västen. Han drog av sig allt i ett svep och jag 
glömde bort att han haft något under vid de tidigare provningarna. 

Byxorna satt bättre än jag trodde de skulle göra. Jag ska bara höja linningen lite och flytta 
rynket. Kanske minska benvidden lite. Jag klippte lite i ärmhålen på västen och nöp in i 
axelsömmen. Rockens ärmar ska bli en cm längre. Jag är osäker på om den är för lång, 
har inte bilden på bröllopsdräkten här så jag kan inte kolla. Den känns lång, så jag 
markerade rockens längd på byxorna. Kullen ska vridas lite framåt. 

Det var lugnt, tyst, stilla. Han stod trött i rutiga strumpor och fotograferade sig själv med 
min telefon. Det gick fort, vi hade ett gemensamt mål. Han är inte ett verktyg eller 
instrument i mitt arbete. Den här gången kändes det som att vi arbetade med något 
gemensamt. Ingen av oss är utbytbar.       

Alltid i händerna finns sömnaden, min strängaste sanning. Med nål och tråd når jag 
snabbare fram. Kanske ska det bli ett mönsterblad med de nya mönsterdelarna och 
Jonas mått. 

Vi har roliga samtal om lojalitet. Jonas är orädd och varm. Han ser det som att han lär sig 
saker, om mig och att han lär känna mig när jag tycker att vi är oense och ser spöklika 
sprickor. Jag inser att jag litar på kärleken, vad den nu är, tror att vi får hjälp när det 
behövs. Eller hjälper oss själva. Han litar på oss, på tiden, vet att han själv är klok men 
rädd, för att jag ska tröttna, men börjar kanske tro på det jag sagt. Han vet vad han är 
kapabel till, men jag vet lite till. 

Finns lojalitetens praxis. Finns det en regel, en norm, hur brukar vi göra och hur gör vi i 
praktiken. Jag tar medvetet inga mått på Jonas vid provningarna trots att det skulle 
underlätta. Jag gör på ett sätt som är ”fel”. Att ta mått vore fusk i det här, att frångå 
metoden och gasa mot ett slutresultat som jag inte vet om det finns eller vad det är. Praxis 
är att tala. Det går några dagar, en vecka, sen talar vi. Lojalitetens praxis förutsätter trons 
praxis. Erich Fromm skriver att kärlekens praxis förutsätter trons praxis 
(Fromm, 1956, sid. 126). Han menar att för att kunna älska måste vi ha en rationell och 
aktiv tro på vår förmåga att älska, och att kärleken i oss kan skapa kärlek i andra 
människor, att vi kan påverka och styra våra liv, att det som kommer inifrån oss själva kan 
nå och beröra andra. Med kärleken i oss kan vi nå förbi vår särskildhet och nå fram till 
den andre. Min lojalitets praxis kräver trons praxis. För att kunna vara lojal med Jonas 
krävs samma tro. Och den måste vara rationell, övertygad och verklighetsnära. 

Toilen passar tillräckligt bra. Trogen innebörden i ett mönster som inte längre finns, som vi 
frångått, kommer jag rita ett nytt mönster. Utifrån det skulle vi kunna skära delar och börja 
sy, ha fortsatta provningar med riktiga plagg. Inte historiskt korrekta men de skulle tåla vår 
granskning.



Sammanfattning

Arbetstiden är slut, timmarna borta, projektet är klart. Lojaliteten är formbar. Den beror på 
omgivningen. Den är inte oberoende, precis som vi inte är det. Den är inte absolut och 
bestämd, däremot ovillkorligt nödvändig.  

Tiden fortsätter, jag kan arbeta vidare efter examinationen men det finns ingen slutsats att 
komma fram till. Jag famlar efter tydligt avgränsade insikter och är nära att fånga dem 
innan de glider undan. Det är processen, cykeln av erfarenheter som är slutsatsen. Kärlek 
- viljan mot honom - naturlig lojalitet - mer kärlek. Lojaliteten skapas och växer i stunden 
hos mig, i tiden, i det som rör sig mellan oss. 

Det går inte att arbeta klart, det finns inget klart. Det rör sig i vågor, mot mig, ut mot 
honom. Svårt att gripa om, det glider undan mina beskrivningar och min glasburk där jag 
står beredd med locket. Det färdiga är processen, som fortsätter och som jag inte ser 
slutet på.        

I ett annat liv hade jag kanske inte varit lojal. Jag hade inte stannat, annat hade varit 
viktigare. Det enskilda hade vägt tyngre och gränserna varit mer betydelsefulla att 
försvara. Kraften som kärleken ger hade inte räckt. Men nu och här, det går inte. Det jag 
såg och sa när vi först träffades, jag kommer inte skilja mig igen, det är fortfarande det 
enda villkoret. 

Det är ett uppgående som är enda alternativet. En sammansmältning av kroppar, tanke, 
tid och liv. Och dit är vi på väg.  
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