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”Jag vill göra något 
nytt av gamla tyger”

” FAVORITEN. ”Ska jag välja några favoriter 
bland mina egna kuddar brukar jag lyfta 
fram Birgit och alla hennes väninnor. Jag har 
genom åren sytt många kuddar med de virka-
de dockhuvudena på. Helt obegriplig grej de 
där dockhuvudena, men så roliga. Och rätt 
läskiga…”, säger Lena.

‘ KUDDFANTAST. Lena Bergman från 
Älvsbyn sa upp sig från sitt jobb för att 
sy udda kuddar i stället.

’ MORSDAG. ”Mina kuddar får ofta 
personnamn. Ibland bara ett namn jag 
tycker passar, och ibland blir de uppkal-
lade efter någon verklig person. Siv och 
Frida sydde jag på mors dag och blev 
förstås uppkallade efter min mamma 
och mormor”, berättar Lena.
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LENA BERGMAN använder gamla stuvar, broderier, gardiner, du-
kar och virkningar och gör udda kuddar av dem, och ingen kudde 
är den andra lik. 

– Jag tycker väldigt mycket om vackra textilier och broderier 
som bara ligger i någon byrålåda. Jag är de gamla broderiernas 
förkämpe! Det är ett kvinnohantverk som blivit bortglömt och 
knappt används längre, och när de används är det oftast på något 
mossigt sätt. Jag vill göra något nytt av gamla tyger, säger Lena.

HON TYCKER OM att gå runt på loppisar och auktioner, titta på ty-
ger och känna inspirationen flöda. Hon missar aldrig en loppistur-
né när hon är hemma och hälsar på mamma och pappa i Älvsbyn.

– Jag har en otroligt stor tygsamling – det hade jag redan innan 
jag började sy kuddar – och bara den samlingen är otroligt inspi-
rerande.

De färdiga kuddarna får namn efter personer och platser och 
säljs på nätet. 

– Glommersträsk, Granträsk, Kopparnäs, Munksund och Näs-
åker är alla uppkallade efter norrländska platser som ligger mig 
varmt om hjärtat. Jag vet inte varför... hemlängtan kanske. Lite 
så är det nog. Jag vill hylla mitt ursprung och hälsa till de som är 
kvar. Och så finns det många roliga namn. Jag har många träsk-
kuddar till exempel, träsk är ett roligt ord och det klingar exotiskt 
här i Mälardalen. 

TIDIGARE BODDE LENA med sin man i Stockholm men när han 
fick jobb i Västerås flyttade paret dit. 

– Jag jobbade kvar i Stockholm och pendlade i några år, tills 
jag sa upp mig och började sy kuddar i stället. Det är jätteroligt. 
Ekonomiskt kan man inte leva på att sy udda kuddar men jag får 
vara med om så mycket jag inte fått annars, träffa mycket folk, 
inspireras och jobba med händerna, och så får jag en kick av att se 
en kudde i tidningen, säger Lena. 

FÖRETAGET RULLAR PÅ och Lena syr så mycket hon hinner, be-
roende på vad hon har för beställningar och hur mycket tid övriga 
jobb tar, men hon uppskattar att det blir flera kuddar i veckan i 
alla fall.

– Jag är ingen sömmerska, jag skulle inte kunna sy en klänning, 
utan det är mer designen och skapandet jag är duktig på. Jag syr 
också tavlor, mobiler och vimplar i samma stil av återvunna tyger, 
så det är kul att variera sig lite men det är kuddarna som ligger 
mig varmast om hjärtat, säger Lena. 

Kuddar, kuddar, kuddar överallt. Före detta Älvs-

bybon Lena Bergman är kvinnan bakom företaget 

Udda kuddar.

– Det är precis vad det låter som. Det var ursprung-

ligen ett galet infall att göra något helt annorlunda 

i livet och uttrycka sig i färg och form. 
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” GLOMMERSTRÄSK. 
Många kuddar har 
samma namn som orter i 
Norrbotten, och Lena gil-
lar framförallt ortsnamn 
med träsk i.

» JUMBO. Lena gillar 
inte bara broderier. 
Lennart, Birgit, Inge-
mund och Jumbo är fyra 
kuddar där hon använt 
virkade eller stickade 
detaljer. 
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