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Hej,  

det finns inte mycket skrivet om hemsömnad av kläder som var något många kvinnor ägnade sig 

åt under stora delar av 1900-talet. Det finns ännu mindre skrivet om läsning av sömnads- och 

handarbetssidor som länge var viktiga delar i många dam- och veckotidningar. Den här frågelistan 

vill lyfta fram ämnet i forskningen. Dina svar kommer att ingå i projektet ”Att läsa mönster: 

Kvinnor, kläder och grafisk kultur i Sverige 1881–1981,” som genomförs av forskaren Gunilla 

Törnvall från Institutionen för kulturvetenskaper (bokhistoria).  

 

Jag vill veta om du har sytt kläder till dig själv, och hur det gick till när du valde modell och 

mönster. Jag studerar särskilt mönster i veckotidningarna Femina och Husmodern, och KF:s 

mönsterkatalog Vår Mönstertidning/Vi Modemönster under åren 1950–1980. Men jag är också 

intresserad av hemsömnad mer generellt, oavsett vilka mönster som användes. Det här är en viktig 

del av 1900-talets kvinnohistoria och mediehistoria som hittills varit bortglömd inom 

forskningen. Jag vill samla minnen av detta för att lyfta fram all möda och förhoppningsvis glädje 

som du och andra lagt på att sy kläder till dig själv där hemma.  

 

Gunilla Törnvall, forskare i bokhistoria,  

Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet 

 

Svaren skickas som vanligt med e-post till expedition@folklivsarkivet.lu.se eller med medföljande 

svarskuvert om du valt det svarssättet. Frågorna i listan är tänkta som vägledning. Du kan också 

skriva en fri berättelse utifrån temat och/eller lägga till ytterligare berättelser och tankar kring 

ämnet.  
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Frågelista hemsömnad 

 

Att sy 

Har du någon gång sytt kläder till dig själv, på egen hand eller tillsammans med din mamma eller 

annan släkting? 

Kan du berätta om hur det gick till när du började sy kläder till dig själv? När var det? 

Hur lärde du dig sy? Sydde ni kläder på syslöjden? 

Vilka slags kläder har du sytt? 

 

Välja, bära, skapa 

Kan du berätta något om hur det var att bära kläder som du sytt själv? Har du något särskilt 

minne av ett mönster/klädesplagg du vill berätta om? 

Hur gick du tillväga för att välja modeller och hitta mönster? 

Hur valde och köpte du tyger och sybehör? 

Har du någon gång använt mönster från en damtidning (beställt med kupong eller använt 

diagram-mönster, mönsterbilaga, färdigklippt tyg)? Vilken/Vilka? Hur fungerade det? 

Hur gjorde du i så fall när du läste tidningen? Vad var du mest intresserad av? Kollade du alltid 

modesidorna och sy-själv-sidorna? 

Kan du beskriva hur du använde mönstren? Gjorde du egna mönster eller ändrade modellerna du 

köpt? 

 

Nutid 

Har du kvar mönster och/eller hemsydda kläder? Varför/varför inte? 

Syr du fortfarande kläder? Om nej, när sydde du senast och varför slutade du? 

 

Att inte sy 

Valde du att inte sy? Hur kommer det sig? 

 

Vad har du för bakgrund och yrke? Någon mer kommentar? 

 


