
Påsöm  
Anna Karin Jobs Arnberg

Gå en kurs i Påsöm hos Fru Strid på Väddö 
1 juli kommer Anna Karin Jobs Arnberg att hålla en kurs i Påsöm, det 
traditionella broderisättet från Floda i Dalarna. Vi får lära oss 
tekniken och får med oss ett prov vi själva broderat när dagen är slut. 

Kom till Väddö och brodera påsöm. 
I kursavgiften igår lunch och fika, karamell och frukt. 

Pris: 750:- + material 140:- tillkommer. 

Anmäl dig till kursen här www.frustrid.se

https://frustrid.se/broderikurser%202017/g%C3%A4stl%C3%A4rare/index.html
https://frustrid.se/broderikurser%202017/g%C3%A4stl%C3%A4rare/index.html


Anna Karin och påsömmen  
Redan som barn hade jag ett starkt intresse och en dragning till folkkulturen.  

Jag blev som 9-åring med i folkdanslaget och fick på så vis möjlighet att ofta bära dräkten. När jag var 11 år blev 
jag medlem i det lokala spelmanslaget. Det var jag och gubbar och några gummor. Men det berörde inte mig alls. 
Jag har alltid tyckt om att vara med människor i olika åldrar.  

Påsömmen kom naturligt in i livet genom att mamma broderade, men framförallt min gammelmoster Karin 
Lundin som var en av bygdens stora brodöser och hade som hemyrke att brodera till dräkten via hemslöjden. Jag 
fick tidigt gå som lärling, både hos henne och hos en annan dam Anna Olsson som hade kurser och broderade 
mycket till hemslöjden. 

Utbildningen  
Så småningom, vid 18 års ålder började jag att vara hjälpfröken på Annas kurser. 1998 
ställde Anna och jag ut och hade kurser i påsöm på Liljevalchs konsthall. Det var ett 
minnesvärt ögonblick. Anna bodde hos oss på Banérgatan och hon gick upp tidigt i ottan, 
som hon gjorde alla morgnar, och kokade gröt och lingonsylt. Så skulle det vara!  
 
Från år 2002 hade jag hemslöjdens kurser i påsöm på egen hand. 2002-2004 gick jag på 
HV och utbildade mig till hemslöjdskonsulent. Två år innan hade jag gått på Sätergläntan 
och vävt och sytt. 
 
På HV kände jag mig redo att avlägga mitt gesällprov i den folkliga tekniken påsöm. Det 
var inte så vanligt att göra gesäll i en folklig teknik. Men det var en hyllning från mig till 

alla kvinnor i Floda som broderat till dräkten under århundraden. Jag fick mitt gesällbrev och därtill en liten silvermedalj för det väl utförda 
arbetet.  Mina utbildningar:  Fil kand. Textilvetenskap, Etnologi inriktning textil, Sätergläntan 2 år, Högre hemslöjdsutbildningen på HV 

Mitt arbete 
Under ca 10 år har jag arbetat som länshemslöjdskonsulent vilket har gjort att jag har fokuserat på att peppar andra till att utveckla sin slöjd, 
och tonat tillbaka, förutom kurser, mitt egna utställningsbehov. När jag sedan började arbeta som intendent på nordiska museet kunde jag 
igen, med gott samvete, börja utveckla och lyfta fram det jag gör. 

Jag har ställt ut mina broderier två gånger på Liljevalchs konsthall, på Svensk slöjd under flera år, galleri Yamanashi i gamla stan, Wålstedts 
textil, i Chicago under projektet "all tradition is change" mfl. 

Sedan 2015 arbetar jag som verksamhetschef på Dalarnas museum och 
ansvarar för samlingarna där. 

Under mina verksamma år som brodös har jag haft otaliga kurser och sålt 
mycket av mina broderier, framförallt till Japan. Jag kan faktiskt inte räkna ut 
hur många jag har lärt att brodera, men det börjar nog närma sig ett par tusen 
säkert. 

Broderiskatten 
Det som har varit viktigt för mig gällande påsöm är att inte bara brodera 
blommor, utan att också förstå hur, varför och vad ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv och att jag förvaltar det vidare. 

Det är lika viktigt för mig att berätta om kulturarvet och att tillämpa det i mina 
kurser som att utföra själva broderierna. Det gör att kvinnorna finns levande 
inuti mig hela tiden. Jag berättar deras historia, deras förutsättningar och jag 
försöker i största möjliga mån att tillämpa det. Det gör att jag är noga med 
materialet som jag använder. Jag letar ständigt efter garner och kläde som 
passar bra till att utföra påsömsbroderiet, jag försöker att eftersträva originalen 
så mycket jag kan. 

Sen får andra gärna tolka och använda broderiskatten i alla möjliga sammanhang. Det är bara roligt!  Vi har alla olika förutsättningar och vilja 
med det vi gör och påsömmen räcker till för alla!  

Anna Karin

gammelmoster  
Karin Lundin


