Återbruk i Apelryd
Text: Britt-Inger Jönsson | Foto: B-I J. & Viktorija K. Meimermondt

Apelrydsskolan ligger idylliskt med gamla
fina byggnader i närheten av den mer
kända Norrvikens trädgårdar. Här finns
linjen Etisk Modedesign, som jobbar
mycket med återbruk.
Skolan startades 1914 som hushållsskola för kvinnor
genom en privat donation av gymnastikdirektör Martina
Bergman Österberg till Fredrika Bremer Förbundet. Nu
drivs skolan som en icke-vinstdrivande gymnasieskola
av stiftelsen Apelrydsskolan, i vilken Fredrika-förbundet
har insyn. Eftersom skolan har flera unika linjer är
det idag 180 elever från hela landet som har valt
Apelrydsskolan. Skolan är också också ett internat för 70
elever.
Läraren i estetiska ämnen heter Viktorija K.
Meimermondt. Hon har arbetat på skolan i tio år och
stortrivs.
Eleverna på Etisk Modedesign som vi besökte visade
oss vad de höll på med när det gäller textil. En av
eleverna, Elenore Badelt, visade upp ett fint lapptäcke
som var hennes elevarbete, en färgvandring i rosa toner.
Det var första gången som hon hade sytt ett lapptäcke.
En annan av eleverna, Kristin Huldén, hade sytt en
necessär/pennskrin i återvunnet material. Hon hade
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även sytt en klänning av gamla gardiner. Klänningen
var sedan sydd av romber, med små guldiga flärpar vid
axlarna.
Kristin driver ett elevföretag som heter Idériket. Här
skapar eleverna plagg, väskor och handledsvärmare av
gardiner, tygrester och gamla virkade grytlappar. Dessa
säljer de sedan på lokala marknader.
Rasmus Georgiadis, klassens enda kille, hade sytt en
väst/bolero med lösa tyglappar av jeans, som fladdrade
för vinden.
Vi kände oss verkligen välkomna och inspirerade av de
härliga ungdomarna. Det syntes att de trivdes på skolan,
och de var mycket intresserade av vad vi hade att berätta
om kviltandet.
Det var en trevlig dag med mycket inspiration och jag
tror att eleverna uppskattade vårt besök. Jag hoppas att
några av dem blev inspirerade av att vidare undersöka
och prova på vår hobby.
Innan hemfärden avslutades vårt besök med att titta
på en modern version av Macbeth som eleverna på
teaterlinjen framförde.
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1. Evelina Markovs lekfulla dress med en stor humlehatt till.
2. Kristin Huldéns förkläde är sytt av en gammal gardin och utsmyckat med en
liten virkad rund duk.
3. Sonja Ottels lekfulla bolldress.
4. Grytlappar som blivit handledsvärmare.
5. Kristin Huldéns necessär/pennskrin i återvunnet material.
6. Elenore Badelts första lapptäcke, sytt av rosa och vita lappar.
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Föregående sida: Rasmus Georgiadis i den bolero han sytt av jeanstyger. Kristin Huldén i sin egensydda klänning.
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