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Textilkonstnären Lena Jerlström: ”Mer 
reflektion och disco åt folket” 
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Tyg, trådar, garn, virkning, sömnad – textilier är Sköllerstabon Lena 
Jerlströms livselixir. Både personliga och existentiella frågor går som 
en röd tråd genom hennes skapande. 
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Lena Jerlström är en konstnär vars uttrycksätt ofta består av olika 
former av textil. 
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Lena Jerlström sitter i sin kontorsstol vid ett stort matsalsbord. Här 
ligger tygbitar, sytråd och tänger på silverfat. Skrivbordslampan är 
tänd och läsglasögonen på. Om några månader ställer hon ut hos 
Konsthantverkarna i Örebro. 

På frågan hur hon började skapa ser Lena Jerlström mest förbryllad ut, 
som att be henne peka ut änden av en cirkel. 

– Det har alltid följt med mig. Jag höll på och pysslade och skapade 
hela tiden, redan som barn, säger hon. 

I tonåren sydde hon exempelvis täcken till sin häst på mammas 
symaskin, en klassisk grön Husqvarna. Under uppväxten drev 

föräldrarna Katrinebergs handelsträdgård, mellan Frövi och 
Fellingsbro. 

– Komponerandet av färg och form... det bara fanns där. 

 

Att få skapa är väldigt viktigt för Lenas välmående. Hennes make 
Urban har sagt att hon hellre förlorar förmågan att gå än den att 
använda sina händer och armar. 
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Det ligger en hel del detaljarbete bakom verken. 
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Lena Jerlström är utbildad fritidsledare men har också studerat 
hantverk. Till exempel har hon gått ett år på Örebro Konstskola och 
läst detaljsömnad i Umeå. Ett tag var hon med i Konsthantverkarna i 
Örebro och när barnen var små utbildade hon sig till slöjdlärare. 

– Jag är beroende av att få uttrycka mig. Det är en del av mig och så 
länge jag har förmågan och tanken så kommer jag fortsätta, säger hon. 

Även om hon ibland använder sig av andra material i sitt skapande, 
kommer hon ofta tillbaka till olika form av textilier. Tyg, trådar, garn, 
virkning, sömnad. 

– Det har alltid legat mig närmast, säger hon. 

Genom åren har Lena gått från att skapa bruksföremål till mer och mer 
konstnärligt skapande. 

– Det är också ett hantverk. Men det som driver mig är att folk ska 
tänka och reflektera. Om vi kan öka förståelsen för varandra kanske 
världen blir en bättre plats. 



 

Lena Jerlström håller på att förbereda för en utställning hos 
Konsthantverkarna i Örebro som sker under våren 2022. 
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Lena Jerlström tycker mycket om entrådigt lingarn. Att hon är 
uppvuxen med en handelsträdgård går också igen i de gröna ”blad” hon 
skapar. 
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En del av huset som har en egen ingång använder hon till utställningar, 
eller kurser. Där öppnade hon exempelvis upp under konstslingan i 
oktober. Genom projektet ”Skapande skola” har hon också jobbat med 
barn i grundskolan i Hallsbergs kommun. 

– Skapandet är en demokratisk rättighet. Det handlar om att uttrycka 
sig, göra sina egna val och stå för det. 



 

Vissa delar av skapandet är pilligare än andra. 
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Vandrare. Lena Jersltröm har gjort dem genom att virka väldigt löst 
och sedan spänna upp dem på olika vis. Foto: Privat 



När hon skapar utgår Lena ofta från något hon funderar över. 
Samtidigt som det handlar om såväl existentiella frågor som något 
personligt försöker hon skapa allmängiltiga verk som även kan beröra 
andra. 

– Ofta kommer man åt något mer när man ska sätta färg och form på 
en tanke eller känsla. Det tycker jag är spännande. 

I ett av rummen pekar Lena ut en discokula som hänger där i ett hörn. 

– Det är lite av mitt motto: mer reflektion och disco åt folket. 

Fakta 

Lena Jerlström 

Ålder: 54 år. 

Bor: Villa i Sköllersta. 

Familj: Maken Urban och tre vuxna döttrar. 

Utbildning: Fritidsledare, slöjdlärare (textil) men har även läst olika 
hantverkskurser, bland annat ett år på Örebro konstskola. 

Läser: Jonna Bornemark. 

Lyssnar på: Det mesta, just nu Gone gone beyond. 

Fritidsintressen: Vara ute i naturen, promenera, har tidigare dansat 
bugg. 

Yrke/hantverk: Konstnär med textila material. 

Aktuellt: Utställning hos Konsthantverkarna Örebro, 9 april- 4 maj 
2022. 

Instagram: @lenajerlstrom 

 


