
Rum fulla av personliga 
trådar 
Familjeband, lappade nattlinnen och ord. Anita 

Christofferssons utställning på Ystad konstmuseum är en 

resa in i konstnärens modersarv, full av saker och minnen. 

Konstskribenten Carolina Söderholm ser en laddad och 

oerhört rik utställning. 
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Anita Christoffersson inför öppningen av sin utställning "Livstrådar - gömt och 

återfunnet" på Ystads konstmuseum i slutet av oktober. 
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Visas på Ystads konstmuseum, till 5 mars 2022 

ANNONS 



Får jag kasta det som mor har sparat, undrar Anita Christoffersson. På Ystads konstmuseum 

travar hon upp delar av sitt modersarv. Lappade nattlinnen, urklippta recept och alla dessa 

kartonger fyllda med gamla textilier. I åratal har hon inventerat, sorterat och förvarat det som 

modern lämnade efter sig. Måste även hon ta allt tillvara? 

Den utställning som hon har satt samman pendlar mellan kärlek och vånda, omsorg och 

besatthet. Låt er inte luras av det vardagliga tilltalet. I all sin lågmäldhet är detta ett styrkeprov 

i både estetisk och intellektuell bemärkelse. 

”Låt er inte luras av det vardagliga 
tilltalet. I all sin lågmäldhet är detta 
ett styrkeprov i både estetisk och 
intellektuell bemärkelse.” 
Carolina Söderholm 

Medan tingen och känslorna hopar sig försöker hon reda ut begreppen. Men det hon får syn på 

är inte bara modern och sig själv. Allt tycks rymmas i dessa salar. Oförlösta drömmar och 

resurssnålt återbruk, ensamhetens molande värk och hårt knutna familjeband. 

 

Läs mer: 
Anita Christoffersson kommer inte ifrån sin 
mamma 
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Från Anita Christofferssons "Livstrådar - gömt och återfunnet" på Ystads 

konstmuseum. 
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Anita Christoffersson "Livstrådar - gömt och återfunnet" på Ystads 

konstmuseum. 
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Varsamt plockar hon bland ihoprullade garnnystan och minnen, som fyller inte bara 

barndomshemmet i den skånska landsbygdsorten utan också den egna lägenheten i Lund och 

otaliga förråd och gömmor. Kan hon göra sig fri, vill hon det ens? Med närhet följer krav men 

också känslan av tillhörighet och ömhet. 

På väggen hänger hon upp några tygstycken som lagats med små, ihärdiga stygn. På vissa 

ställen är det vävda linnet så nött att knappt inget återstår. Det vore lätt att kassera det som 

trasor. Men modern tog fram nål och tråd. Inte heller Christoffersson kan slänga. Istället ser 

hon berättelserna som de slitna textilierna bär. Om händerna som vävt och kropparna som 

genom årtionden, kanske sekler haft dem nära. 

Jag kommer att tänka på hur den koreanska konstnären Kimsooja i fjol hängde begagnade 

lakan som på tork mellan stammarna i Wanås slottspark. Med sina spetsar och broderade 

monogram förde de med sig historier om brudkistor och barnsängar, drömmar och 

dödsbäddar. Tydligare än andra material tränger textilen tätt inpå det skyddslösa och intima. 

Det intressanta är hur Anita Christoffersson förenar sina olika perspektiv, dotterns och 

konstnärens. Som en grundklang finns saknaden och sorgen. Det kvarlämnade ter sig som 

möjliga tecken, spår eller pusselbitar att tyda. Likväl kan bilden aldrig bli komplett, modern 

aldrig till fullo förstås på samma sätt som vi sällan ens lyckas greppa oss själva. Med prydlig 

handstil, som vore det en övning i barnets skrivbok, textar hon ”mor, mor, mor” omigen tills 

innebörden på en gång tunnas ut och förstärks likt ett mantra. Parallellt trär hon det ljusa 

garnet genom papperet och skapar en egen version av moderns stygn, som försökte hon 

formulera sig i blindskrift. 
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Utställningens intervjufilm ger en rik ingång till hennes arbete. Här rör sig Christoffersson 

rastlöst och vigt mellan epoker och teman, hittar brytpunkter och mönster. Hon funderar på 

handarbetets glädje och förspillda kvinnokraft, på de kringskurna villkor som präglade 

moderns liv där konstnärsyrket aldrig ens kom på fråga. 

Genom att våga dröja vid det mest personliga och smärtsamma förmår hon paradoxalt nog 

göra det allmängiltigt. Fast utställningen hade inte varit så stark om hon inte handskats med 

de egna tvivlen och mörkret. Dem tvingas hon konfrontera då hon under 1990-talets slut 

studerade på den ansedda konstutbildningen Goldsmiths vid University of London. Då hade 

hon redan varit verksam som konstnär sedan 1970-talet och arbetat mycket textilt. 

Den experimentella och mer idébaserade hållningen på Goldsmiths drev henne att ifrågasätta 

sig själv och kärnan i sitt skapande. Resultatet finns med på utställningen, som formar sig till 

en tidsresa genom hennes arbete. Först ser den näpen ut, den byråliknande pappmöbeln i 

dockskåpsstorlek. Men inuti de utdragna lådorna sitter de utklippta orden fastnålade likt döda 

fjärilar, och viskar om rädsla och skuld. Det är ett laddat verk, detta arkiv över allt det som 

motas bort, förträngs och stoppas undan. 
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Den skrivna, tryckta eller broderade texten återkommer sedan genom hennes konstnärskap. 

Läsningen av författaren Birgitta Trotzig utgjorde här en förlösande erfarenhet och det är i 

hennes böcker som Christoffersson finner orden till de verk som visas i ett av sidorummen. 

”Förbarma dig” broderar hon på näsduken i en förtvivlad vädjan om nåd som i sin 

anspråkslöshet drabbar desto starkare. 

Ändå är det inte svårmodet som dominerar. Genom åren har Anita Christoffersson i sitt 

abstrakta bildskapande återvänt till cirkeln. Oavsett om hon tecknar den med knappt synliga 

blyertslinjer på papper eller bränner in den med emalj på metallplåt så låter hon dess kretslopp 

slutas. I repetitionen ryms lugn och balans, en kraft som både samlar och besvärjer. 

”Jag tycker mycket om hur hon 
arbetar med kontraster, från tunnaste 
papper och stumpar av garn till det 
industriella och storskaliga i 
metallens vackert eroderade yta.” 



Carolina Söderholm 

Jag tycker mycket om hur hon arbetar med kontraster, från tunnaste papper och stumpar av 

garn till det industriella och storskaliga i metallens vackert eroderade yta. I hennes händer blir 

materialet i sig till en väsentlig del av berättelsen. ”Hon hade ingen tråd ut till livet längre” 

lyder ett av de Trotzig-citat hon använt. Men det har Anita Christoffersson. Hennes tankar 

spinner vidare, knyter ihop brustna drömmar och bortglömda ting, och skapar nya bilder där 

konst och liv förs samman. 
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