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bara en utställning. Det 
ska delas ut stipendier 
också. Vilka tre konstverk 
med tillhörande konstnä-
rer som ska få dela på to-
talt 90 000 kronor ska 
strax avslöjas i den välfyll-
da utställningslokalen.

Spänningen stiger hos 
Liga Lagzdina och Lone 
Bach Borius framme vid 
podiet där representanten 
för Skånes Hemlöjdsför-
bund kliver upp på scenen 
för att offentliggöra beslu-
tet om vem som ska prisas 
med 30 000 kronor i kate-
gorin hemslöjd. Gunnel 
Lindahl är i andra sidan 
salen och studerar de an-
dra konstverken och ver-
kar inte ägna särskilt 
mycket uppmärksamhet 
åt vad som håller på att 
hända. Till slut tillkänna-
ges stipendiaterna och det 
blir Gunnel Lindahl och 
hennes vänner som tar 
hem priset till åskådarnas 
applåder.

De tre skaparna är väl-
digt glada och Gunnel Lin-
dahl är nästan mållös.

Hur känns det?
– Jag vet inte, säger hon.
På sin hemsida skriver 

Hemslöjden i Skåne att de 
bland annat prisar de tre 
skaparna ”för deras visio-
nära arbete med textilt 
återbruk, genom att lyfta 
fram omoderna textilier 
till en ny användning”.

Den 3 november lämnar 
utställningen Malmö för 
att fara en halvtimme sö-
derut där den ska ställas ut 
på Trelleborgs museum 
den 3 november i år till 13 
januari 2019.
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ANDERSLÖV

I 
en systuga i Anderslöv 
håller Gunnel Lindahl, 
81, kurser i sömnad. 

Hon är något av en folk-
dräktsexpert och har koll 
på det mesta som görs 
med nål och tråd. Vid en 
av sina kurser fick hon let-
tiska Liga Lagzdina, 31, 
och danska Lone Bach Bo-
rius, 58, till adepter. De tre 
fattade tycke för varandra 
och bestämde att de skulle 
ge sig i kast med ett pro-
jekt med sikte på att bli 
bland de utvalda konst-
verken i den kringresande 
utställningen Utvalt i Skå-
ne.

– De visste att jag var full 
av idéer. Ända nerifrån 
och upp, säger Gunnel 
Lindahl och pekar mot 
sina fötter upp till huvu-
det.

Varannan fredag träffa-
des den skapande trion i 
Anderslöv för att sy. Da-
garna började alltid med 
en gemensam frukost inn-
an sömnaden kom igång. 
Objektet för deras kreati-
vitet var en kappa som 
Gunnel Lindahl hade fått 
till skänks av en man. Det 
begagnade plagget blev 
fundamentet i verket och 
slog an tonen till arbetets 
tema, återbruk.

Den gamla kappan smyck-
ades med utgångna svens-
ka mynt som knappar och 
insydda danska mynt vid 
midjan. Tvistbroderier, 
populära på 1960- och 
70-talet, utgör med sitt 
1500-talsinspirerade 
mönster, färgglada detal-
jer mot kappans mörkblå 
tyg.

– Vi visste inte hur resul-
tatet skulle bli mot slutet. 
Men det blev väl inte så 
dumt, säger Gunnel Lin-
dahl.

En ansökan om att få 
vara med i urvalet till ut-
ställningen Utvalt i Skåne 
skickades in och efter en 
sållning bland 240 verk 
valdes 29 ut, däribland 

kappan som nu går under 
namnet GuLiLo.

– Ja det är ju helt otro-
ligt. Det skulle jag aldrig 
kunna tro. Vi är ju inte 
några konstnärer, säger 
Gunnel Lindahl.

TA besöker utställnings-
lokalen på Form/Design 
Center i Malmö på vernis-
sagen den 14 juni. Där är 
fullt med folk som vandrar 
runt bland konstverken, 
äter snittar och stannar då 
och då upp för att kolla lite 
närmare på något av ver-
ken.

Gunnel Lindahls vänner 
och medkreatörer Liga 
Lagzdina och Lone Bach 
Borius har kommit in till 
utställningen och letar sig 
snabbt fram till Gunnel 
Lindahl och ger henne 
varsin varm kram. Det 
märks att hon betyder 
mycket för dem.

– Att jobba med Gunnel, 
det är den bästa terapin. 
Hon är en så skicklig hant-
verkare, säger Lone Bach 
Borius.

Liga Lagzdina fyller i 
och håller med.

– Men hon är inte bara 
en bra hantverkare själv. 
Hon är också en väldigt 
bra pedagog. Hon ser alla. 
Det tycker jag är väldigt 
sympatiskt med Gunnel, 
säger Liga Lagzdina.

– Det är mycket att leva 
upp till, skojar Gunnel 
Lindahl.

Tillsammans represente-
rar de tre generationer 
från tre olika länder. Alla 
har de på sina egna sätt bi-
dragit till utformandet av 
kappan.

– Ja det är väl perfekt. 
Du vet jag är ju 80 år ung. 
Märk väl, säger Gunnel 
Lindahl och skrattar.

– Men den kreativiteten 
har man väl kvar hela livet 
om man inte blir dålig i 
huvudet. Den är medfödd. 
Det gäller bara att plocka 
fram det, säger hon.

Utställningen är inte 

Gunnel Lindahl och hennes två medskapare prisades med 30 000                  kr

Unikt syprojekt  
från Anderslöv  
hyllas i Malmö

Den man som gav bort sin gamla kappa till Gunnel Lindahl från 
Anderslöv trodde nog inte att den skulle förvandlas till ett pris-
belönt konstverk med högljudda hyllningar och stundande  
turné. Men så blev det.

”Vi visste inte hur 

resultatet skulle bli 

mot slutet. Men det 

blev väl inte så 

dumt.”

Gunnel Lindahl

Sömmerska

”Det är ju helt otroligt. 
Det skulle jag aldrig 
kunna tro. Vi är ju inte 
några konstnärer.”
Gunnel Lindahl
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e prisades med 30 000                  kronor för kappan som visas på Form/Design Center i Malmö till den 3 november. Därefter ska den ställas ut på Trelleborgs museum.  

Kappan GuLiLo. Namnet består av skaparnas två begynnelsebokstäver. Lone Bach Borius, Liga Lagzdina och Gunnel Lindahl har sytt kappan av återvunnet material.


