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Sven Alriksson var plåtslagare på Kockums i Malmö. Arbetskamraterna anade inte
att han på fritiden ägnade sig åt typiskt fruntimmersgöra - knyppling.
Svensktoppslåtarna ljuder i bakgrunden. Sven gillar att ha musik på under tiden han
skapar sina vackra spetsar.
De grova plåtslagarhänderna är förvånansvärt smidiga och snabba. Han behärskar
tekniken till fullo och kastar med lätthet runt knyppelpinnarna- som mest 148
stycken- och stannar upp endast för att då och då flytta fram en knappnål.
Sven är i princip självlärd. En gång började han på en knyppelkurs i Trelleborg och
läraren trodde att han ljög när han sa att han aldrig knypplat förr.
-Hon var övertygad om att jag kunde knyppla. Men jag hade helt enkelt fallenhet
för det, konstaterar han.
Började för 25 år sedan
Det är ett tidsödande arbete. Mest knypplar han spetsar men då och då gör han en
duk och en fyrkant på cirka 40X40 centimeter kan ta upp till ett år att knyppla.
Knyppelmönster och tekniker skiljer sig åt beroende på vilken landsdel man
befinner sig i. Sven har alltid hållit sig till Vadstenaknyppling.
Passionen för knyppling väcktes för 25 år sedan när han tillsammans med sin
sambo besökte en gammal dam i Anderslöv.
-Damen hade en knyppeldyna som jag genast blev intresserad av så jag köpte en
egen dyna och började knyppla, berättar Sven som är född i ett litet brukssamhälle i
Västmanland. Han lämnade hemorten 1951 i samband med att han fått jobb som
svetsare på Kockums.
Endast de närmaste familjemedlemmarna kände till hans fritidssysselsättning. Men
samtidigt hade han behov av andra, mer erfarna knypplare för att få råd och hjälp
när han körde fast. Han anslöt sig därför till en knyppelgrupp på ett äldreboende i
Anderslöv. Han blev ensam med 14 kvinnor som han träffade en gång i veckan.
-Gubbarna på äldreboendet kände till att jag knypplade men var lite förvånade över
att jag satte mig med damerna, säger han.
Fruntimmersgöra

1987 blev Sven förtidspensionär. Han var bara 54 med axeln var utsliten av det
hårda jobbet. Så det blev mer tid över för knyppling.
Ett antal år senare flyttade Lisbeth och Sven till Kungsbacka och där fick han för
första gången höra att ”knyppling är fruntimmersgöra”. Men det hindrade honom
inte från att söka sig till en knyppelgrupp med 8 damer. Han gick också med i
föreningen Knyppeldynan som har 151 knypplande medlemmar i västra Sverige.
Två är män.
Han är dessutom engagerad i PRO där han är kassör och ansvarig för en
bouleavdelning i Kungsbacka. Men kvällarna ägnar paret åt handarbete.
-Vi tittar väldigt lite på TV. PÅ kvällarna sätter vi på Svensktoppen och jag
knypplar medan Lisbeth syr. Det är rogivande och avkopplande och vi pratar inte
så mycket men vi har det mysigt. Det är för mycket stress och statusjagande i
samhället idag, säger Sven.
Boel Töpel

