
Vi var en grupp kvinnor som tillsammans planerade och 
arrangerade Lapphexornas utställningar år 2017 när för
eningen firade 30 år. När vi för ungefär tre år sedan tog 
upp frågan om en utställning till vårt 35årsjubileum, blev 
det så att i stort sett samma gäng tog på sig att börja plane
ra för den och samtidigt söka efter en utställningspartner. 
Den partnern blev Göteborgs naturhistoriska museum, 
där vi under september och oktober 2022 visade en ut
ställning med det rättframma namnet ”Natur & Tyg”. 

Efter åtskilliga Messengermöten, information och 
uppdrag till medlemmarna, fysiska planeringsmöten, 
många telefonsamtal och email fram och tillbaka mel
lan oss i gruppen och med museet, blev det till slut tid för 
inlämning av verken. Fram till den dagen var det ingen 

som visste vad eller hur många verk vi skulle få in. Vi hade 
våra teman – natur, klimat och återbruk – att hålla oss 
till, plus en uppmaning till våra medlemmar att sy en li
ten kvilt med temat ”Naturlikt”. Vi visste också sen tidi
gare utställningar att våra medlemmar brukar ”leverera”. 
Denna gång kändes det lite extra osäkert med tanke på 
pandemin och att vår förening har färre medlemmar än 
för fem år sedan.

Information, teman och planering
Vi återkommer strax till inlämningsdagen, men fram till 
den har det för gruppens del handlat om arbete med in
formation, affischer och texter, teman för workshops och 
vilka Lapphexor som kunde tänka sig hålla i dem. Vi har 

Några tankar om  
att bygga en utställning
TEXT: ELISABET SÜDOW NORDLUND | FOTO: KRISTINA JONSSON

Det är mycket att ta hänsyn till när man ska skapa 
en utställning. Elisabet Südow Nordlund var med 
och byggde Lapphexornas utställning på Göteborgs 
naturhistoriska museum i höstas.
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planerat lotterier och vinster och våra medlemmar har 
sytt paper piecingblock med fjärilar, insekter, blommor 
och fåglar, som vi sen gemensamt har satt ihop till vin
ster. Många medlemmar har sytt kassar till försäljning 
och vinster till en tombola. 

Vår plan var att dela förtjänsten från försäljningen 
av kassarna med någon eller några organisationer som 
jobbar med djur och miljö. Vi bestämde oss för att söka 
lokalt och valet föll på två ideella föreningar. Den ena, 
Strandstädarna, har tagit som sitt uppdrag att just städa 
västkustens stränder. Den andra, Fågelcentralen, arbetar 
med att ta hand om och rehabilitera skadade fåglar. 

Nu, med facit i hand, kan vi inte vara annat än nöjda 
med responsen. Vi sålde slut på kassar och sålde en stor 

mängd tombolalotter. Flera gånger under utställnings
perioden fick vi fylla på med nya vinster och lotterier. 
Vi sålde också många lotter till vårt stora paper piecing 
lotteri där vi hade 15 vinster.

Dags för medlemmarnas verk
En vecka innan utställningens öppnande var det dags 
att ta emot medlemmarnas verk på plats på museet, och i 
och med det började alla förberedelser falla på plats. Sam
tidigt hade vi en del slutarbete kvar att göra på museet, 
men det arbetet gick lätt då vi varit en sammansvetsad 
grupp och delat upp våra ansvarsområden.

Vår medlem Zdenka Kalisky har en fantastisk käns
la för komposition och hängning, och efter hand som 

Utställningens teman – natur, klimat och återbruk – har tolkats 
väldigt olika av deltagarna. Här Lugnet av Cecilia Borglund.

Anette Unger, Temperaturen kl 13 år 2020. Påslakan i lappteknik, 
som med sina färger visar temperaturen dag för dag under 2020.

Resa jorden runt, Kerstin Johans-
son.

Minnenas täcke, Marita Back-
sten (detalj).

Göteborg 400 år, Kristina 
Jonson.

Skogsgläntor, Eleine Halldén.
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 verken lämnades in började hon sortera och strukturera. 
När jag kom till museet tidigt vår första hängningsdag 
gick vi igenom verken och pratade ihop oss, och sen körde 
vi i gång med hammare, spik, stege och ögonmått – som 
så småningom dubbelkollades med laser. Att gå in i den 
kreativa bubblan och bara jobba på med utställningens 
komposition är så roligt, även om man kommer ut med 
blåmärken på vaderna efter att ha använt trappstegen 
som balanshjälp, och träningsvärk av att ha klättrat upp 

och ner på stegen många gånger samma dag. Det kändes 
väldigt bra att vi efter första dagens arbete kunde kon
statera att alla inlämnade verk kommit med och fick fin 
exponering i utställningslokalerna.

Nära samarbete
Samarbetet med museet har varit nära och vi har haft 
mycket att förhålla oss till när det gäller texter och in
formation för att passa in i museets format. För mig som 
arbetat med utformning av affischer och textmaterial har 
det varit av stor vikt att få bra feedback både från utställ
ningsgruppen och museets personal. Resultatet blir bäst 
när man stöter och blöter för att alla ska bli nöjda. Det 
har varit extra roligt att museets personal varit så hjälp
samma och engagerade både innan och under utställ
ningens gång. Vi är mycket tacksamma.

På vernissagedagen kände vi att vi gjort allt vi kun
nat för att presentera en vacker utställning och det blev 
en festlig vernissage med inledande tal av museets chef, 
Jenny Berner. Dessutom presenterade vår styrelsemed
lem Gunilla Samuelsson Lapphexorna, och föreningens 
första ordförande Gunnel Wright berättade fint om hur 
intresset för lappsömnad började för henne. Under ut
ställningsperioden har vi fått mycket positiv respons från 
besökare som varit imponerade av kreativiteten och alla 
fantastiska verk som ställts ut.

Afrika, Tiger och Elefant, samtliga av Kerstin Boge.
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