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OM BOKEN
I boken komrner du att kunna läsa orn både personliga historier och upplevelser
samt allmän svensk historia.
Boken skiidrar skråddarl,rket och dess utmaningar utifrån en
skräddares perspektiv.
1900-ta1et,

Vi får

låsa

otr

l-rur skräddaryr-ket har f.örändrats under

hur arbetet föråndrades när konfektionen vdxte frarn och klader bolade

masstillverkas på fabrik.
En skräddare får erfara en hel del utmaningar och rnåste for att behålla sitt arbete ha
förrnågan att anpassa sin yrkesroll och följa med i utvecklingen.
Detta får Stig personligen erfara och hans arbetsuppdrag föråndras n-red tiden ocl-L
detta får vi följa i boken.
Stigs väg som skråddare och konstruktör börjar i slutet av 4O-talet och har fortsatt
ånda fram till 2010, rned 60 år i branschen så finns det många historier att ta de1 av.
För Stig var pkesvalet sjålvklart rned flera generationer inorn skräddaryrket bakom
sig. Boken berättar utifrån Stigs personliga erfarenheter och upplevelser, om hur han
genoln många resor får olika uppdrag av skiftande kataktär. Dåribland Polisen som
skulle uppdatera sin uniforrn, Räddningsverker sorn var i behov av nya s§ddskläder
rnecl flera.
Boken kan vara intressant att läsa för vem som helst sorn år intresserad av svensk
historia, framförallt kläders historia och hur man har arbetat för att ta frarn dem.
Boken är skriven på ett sätt så att så många sorn iröjligt ska kunr-ra ta del av och
förstå den, rnan skulle rnycket väl kunna anvånda boken i samband rned
underwisning eller föreläsningar eftersorl den tar upp både grundliga bitar inorn
skräddar-yrket samt fördjupningar inom vissa ornråden.
Det som gör boken till rner än bara en fackbok är att den är skriven på ett personligr
plan och man får fOlla Stig i hans liv som skräddare och konsrrukrör.
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historia *oa sår:'iid&are .:ch Lnnrtruårtår.
Vi {år läga q:s hur ek*iddar}Tkct har frqråi§{årab under l9*S<alrt, hrn arbetet
f§d{ar*rades r;ir k*r:r"dekrfur}e§ rä)ds lram r-rch kläder Hriade s:sxsd}iv{s&.ä*

pt f:nlx{k.
§n *kriitld*re §r er{arx ex he1 del utrraninpr *ch måse lör atti;dråil* *in
arl:ete h* i**xag*u xit:rapassa sin y:rkesr*ll *:l:h fiilia med i utrrck§rser:.
Drtta tär §t§perconlfuer *r§ara och haa* arbaruppdr,ag &riindrx* xed år*u,
§ti$ räg **cr skräddarc hörjar i slt{et ar. "*S*t*lea *ch l:ar {irfr*atr änsi.a *xrll *!i
barja* av 3@talet" med 60 år i brarrschea så fitns dct cåxga hi***t:*r att ia
del av. F,6r §t{gvär yrkewala sjåh,irlart meå flera gar,rxticr*er ix*rx
sluridcla4r&"e* lxkr:rn sig.
§*ke:a kriittxr uti&åp §tfux prrx*r:ligä m*irrer:hetee' r:eh upplet.'elser* corr:e hru
äara ssa*m mår:gx rc**r i"år clika *ppdrxg *v *kiJi*§*e karak*ir, *iribla*d
Pr,lisea xaä: r§u§r §*pdxr*rs sin rmifexx., &iiiåt§rair:gsi,rrkei srlm r.zr i
beh*"r.
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slvi* xkyddekläder, med

fl*x,

§tfu ??r*li:r L*r u:rsl*r kela sittyrkes.,'trLs§iea

liv

arbetst iär:rxr rkrättiieri *ch liclnfehti*:r*?xansch*lr,
Haa har *§iirt mårya *§La r"itt ckiida xppdrag åt ex

mdr€d uppdrapgirare på llera håIlivär*lel:.
§ar har tl§de1xx et fieruel grsää *cI: x§*t*rlxev.
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