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Lite historik om våra kära väggbonader. 

 
Ordet broderi kommer från det franska ordet broderie som betyder 
utsmyckning. De tidigaste fynden av broderi här i Sverige är från vikingatiden 
800–900-talet. Ett par århundraden senare börjar broderi utvecklas i rask takt 
ute i Europa. Spridning av broderier hänger samman med att den kristna 
kyrkan tillsammans med kungamakten växer sig allt starkare. Broderier i form 
av utsmyckade klädesplagg, bonader och dukar kom att bli synliga bevis på 
rikedom och makt. 
Ett av det mest kända och berömda broderiet i världen är en tapet troligtvis 
broderad 1076. Tapeten skildrar normandernas erövring av England 1066 och 
är broderad på oblekt linne med stjälkstygn och dubbel läggsöm.  
 
Dagens väggbonader har sitt ursprung från sekelskiftet 18–1900-talet. Då 
sprider sig broderiet från att vara helt en överklassmarkör till att bli ett 
hantverk för vanligt folk.  Postorderkataloger och mönstertidningar börjar dyka 
upp tidigt 1900-tal och sprider mönster och tekniker. Som allt annat nytt börjar 
det i de större städerna bli ett ”mode” att brodera bonader. Men det dröjer 
inte länge innan det spridit sig ut över hela landet.  
Materialet förändras. Från dyrt silke till enklare material såsom linne och ylle. 
Bomullen är något som bättre bemedlade folk använde sig av eftersom bomull 
var en dyr vara i början av sitt intåg i Sverige. 
De flesta bonader hade oftast en kort text omringat av girlanger, blommor och 
blad.      
 
Historiskt sett har broderiet kommit att bli en sysselsättning för kvinnor. Men 
de riktigt gamla fina broderier vi idag kan se på museum var oftast broderade 
av män.  
Under 1800-talet blev det ett sätt att hålla unga rika kvinnor sysselsatta. De 
broderade till det egna hemmet och hennes skicklighet blev en form av 
statusmarkör inför det blivande giftermålet. Detta synsätt kom som mycket 
annat att sprida sig ner i folklagren för att i dag vara ett typiskt kvinnogöra. 
Men undantag finns alltid , vår kung Gustav V 1907–1950, kopplade gärna av 
med att brodera viggsöm. En annan mer machoman som broderade är Henry 
Fonda. Han hade broderi som avkoppling mellan tagningar vid filminspelning. 
En fin syn; en man i full cowboyutstyrsel med ett broderi i knät.  
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Skrivet av Ewa Wennberg. 
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