
08 Inre Hälsa. Blyg är bra. Det 
är dags att lyfta fram det 

postitiva med att vara blyg. En 
blyg person skärper sig ofta inför 
en presentation.

16 Mat.  Pannkaka är bar-
nens favorit och en av 

våra äldsta mattraditioner. Hel-
svensk? Nej, det finns många 
 varianter  på andra håll i världen.

16 vinklat. Pedant eller slarv-
maja? Många drömmer om 

att rensa upp och starta ett liv 
med ordning. Men ett visst mått av 
kaos kan skapa kreativitet.

Lördag 29 mars 2008

Charlotte modig:

”Jag inspireras 
av att vara glad”  04



1 Charlotte modig – 
silversmed i Västerås. 

”Det är man själv 
som kör tåget i sitt liv”
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Silversmeden som
tänjer gränser

det kan bli originella saker, i stället för det 
som bara är fint och snyggt. Jag gör bara 
en sak av varje och de som gillar mina sa-
ker kommer ofta tillbaka.

4 Hur kom det sig att du blev silversmed?
– Jag halkade in på det. Jag hade fritt 

valt arbete i skolan och hamnade hos Sven 
Roos på Vallby och han tyckte att jag var 
duktig. Jag var en sådan där ordningssam 
tonåring och gick dit även på helgerna, jag 
var där all ledig tid och lärde mig mas-
sor. Efter skolan hade jag tänkt 
att bli tandtekniker men då 
tittade Sven på mig och sa: 
Neeeej, vad onödigt. Snäll 
som jag var så gjorde jag som 
han sa och blev silversmed, ha 
ha ha. Nu har jag levt på det 
sedan jag var 19 år.

5 Har du aldrig ångrat dig?
– Jo, det gör jag under en 

halvtimme varje månad – då 
jag ska göra skattedeklaratio-
nen, jag hatar pappersarbete. 
Men själva hantverket är lika 
roligt som när jag började. Det 
enda problemet är att jag bör-
jar få ont i händerna, i leder-
na, det känns inte bra.

6 Hur får du inspiration?
– Genom att vara glad. När jag är glad 

och lycklig känner jag inspiration hela 
 tiden. Jag blir glad av att göra roliga saker. 
Är man stressad och trött måste man göra 
något åt det. Man kan strunta i att städa, 
man ska inte vara så pretentiös.

7 Har du gjort något misslyckat?
– Nej, men en gång gjorde jag en ring 

till ett brudpar som badade på bröllops-
natten och de tappade ringen. De beställ-
de en likadan sedan.

8 Apropå giftermål. Din man och du har ju 
hängt ihop sedan urminnes tider. Hur 

lyckas man med sådant?
– Man träffar rätt från början. Vi tycker 
 lika om det mesta och vi gör saker för var-
andra och har kul ihop. Vi gick i samma 

klass på högstadiet 
och blev ett par i 20-
årsåldern. Vårt för-
hållande är dock gan-
ska ojämlikt eftersom 
han gör det mesta. Han 
älskar att laga mat och 
baka och han jobbar inte kvällstid så han 
kan hämta barnen på dagis. Men redan 
innan vi fick barn bestämde vi att om de 
blir sjuka så tar jag måndag–onsdag och 
han torsdag–lördag oavsett vad som hän-
der. Då blir det aldrig tjafs. Och vi bråkar 

faktiskt aldrig. 

9 För ett år sedan flytta-
de du ifrån Nykvarns 

hantverksby. Nu har du din 
smedja och utställningslokal 
i ett hus på Tallmätargatan. 
Varför?
– Man behöver ha föränd-
ringar i bland - det tror jag 
är nyttigt. Eftersom jag var-
ken vill byta yrke eller man 
så flyttade jag. Det var sam-
ma anledning att jag för tio 
år sedan flyttade från Vallby 
till Nykvarn. Men huset där 
jag är nu ska rivas i höst för 
att ge plats åt en väg. Jag 
 letar ny lokal men jag tillåter 

mig att oroa mig bara ibland, annars mår 
man inte bra, och då ska man låta bli det. 
Det är man själv som kör tåget i sitt liv.

0 Ingegerd Backlund                                                  
Foto: Jonas Bilberg
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frågor
Namn: Charlotte H 
Modig
Ålder: 42 år
Familj: Maken Len
nart som undervisar 
på högskolan i mark
nadsföring. En nio
årig dotter och en 
femårig son. Hunden 
Dutchess. 
Bor: Radhus på 
Klockartorpet.
Favoritmat: Musslor.
Hobby: Gillar att röra 
på sig tillsammans 
med familjen, fjäll
vandra, tågluffa. Åker 
gärna till Stockholm 
för att gå på museer. 
Läser mycket, gärna 
böcker med vackra 
ord och meningar, en 
favorit är Marianne 
Fredriksson.

1 Vad är det dyraste du har gjort?
– Det är mina takkronor. Jag har gjort 

två stycken och de kostade 80 000 kronor 
styck. De gjorde jag till en utställning. Förr 
ställde jag ut mycket, det är jättekul men 
jag blir helt slut mentalt i flera månader 
 efteråt för man tänjer så mycket på sina 
gränser och till slut har man inga gränser 
kvar. Nu ska jag göra ett upphåll med ut-
ställningar på några år.

2 Vad gör du en vanlig dag på jobbet?
– Min arbetsdag börjar klockan elva 

och alltid med en kopp kaffe. Antingen är 
jag lite stressad över att inte ha hunnit 
med det jag borde ha gjort under går-
dagen, då gör jag det. Eller så har jag skoj 
och provar mig fram, testar olika metoder, 
plockar fram några stenar och känner på 
dem och funderar. Sedan säger det klick i 
huvudet – jag får en idé – och då gör jag 
den. Jag inriktar mig på att göra smycken 
som jag sedan säljer.

3 Är det svårt att försörja sig?
– Ja, men man får kämpa lite. Det är 

lättare när man har hittat sin egen nisch. 
Min stil är smycken som anses ganska 
otraditionella eftersom jag tänjer gränser 
och provar mig fram. Om 
jag har en stor bit silver 
kan jag till exempel 
dundra på med hammar-
slag så att materialet 
spricker och böjer sig, 

 Charlotte Modig har aldrig gjort något misslyckat i silver

2 min 
kaffema-
skin –  
utan en 
kopp gott 
kaffe går 
det inte 
att börja 
dagen.

1 Kortlek – min son 
älskar att spela kort och 
när vi är hemma gör vi 
saker med ungarna.

2 Ljusstakar – 
egentligen är de fyra. 
Ett par kommer från 
min mormor och 
morfar och ett par från 
min farmor och farfar. 
Varje middag tänder vi 
ljusen, det var vi gjort 
sedan de dog för tio år 
sedan, på så vis är de 
alltid med oss. 

0 Idol är Peter Lemarc – 
det finns mycket glädje 
och kärlek i allt han gör. 
Texterna är så fina 
berättelser.
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BÄsTA lATTeN?
Var dricker du stans 
bästa latte? Mejla 
oss! latte@vlt.se 

AlDrig  
omoDerNA 
Guccio Gucci heter 
grundaren av mode
imperiet Gucci vars 
märke alltid är hetare 
än hetast. Och det 
var faktiskt med väs
kor det började. Guc
cio jobbade på hotel 
Savoy i London och 
upptäckte att många 
av gästerna hade bå
de fula och opraktis
ka väskor. Jag skulle 
kunna göra mycket 
bättre väskor, tänkte 
han och gjorde det. 
Det var faktiskt re
dan 1921. Men hans 
klassiker blir aldrig 
omoderna. 

lördagslyx

... FNITTERS väskor finns att hyra i tre pris
klasser, Chic, Glamour och Sophisticated och 
kostar 790, 1 190 och 1 590 kronor i månaden.

Vad kostar det?  ”Det är  
ergonomiskt  
utformade 
väskor”

Jag 
Latte

Hyr din drömväska

3 Eliten. Från 
vänster, mulberry 
roxanne, Balenciaga 
City Classic och 
Chloé Paddington.
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0 Uthyres. mulberry, Fendi och 
marc Jacobs.  Foto: Iris Tiitto

Nu kan du leasa din Gucci. Det 
är inne med lånad lyx. Hyr du 
din lyxväska gör det inget om 
du tröttnar på 15 000-kronors- 

bagen efter ett par månader. 
För två år sedan öpnade Jessica Hjer-

pe nätbutiken Fnitter.
– Kvinnor som inte har råd med en 

märkesväska unnar sig lyxen att ha en 
leasad Gucci dinglandes på armen, säger 
Jessica Hjerpe, civilekonom och lateral 
nettoavvecklare på VPS.

Jessica som läst konstvetenskap och 
gillar vackra saker (vilket märks på den 
smakfulla inredningen hemma i villan  
i Enskede) förvarar på hemlig adress  
40-talet designerväskor som hon hyr ut. 
För att antas som kund hos Fnitter beta-
lar du en medlemsavgift och kan därefter 
hyra vad du vill. 

Beskriv dina kunder?
– Det är högutbildade kvinnor, 40 år 

och äldre och de är utspridda i Sverige, 
jag har några även i Västmanland.

Det finns tre lyxklasser att välja mel-
lan; chic, glamour och sophisticated och 
du hyr dem för 395 kr, 595 kr eller 795 kr 
i månaden. 

– I regel byter folk väska ett par tre 
gånger tills de hittar en favorit som de 

behåller lite 
längre. En del 
köper till och 
med loss väskan 
i slutänden.

Trenden är 
ny i Sverige, 
men har fun-
nits ett tag ut-
omlands. Jessi-
ca har plankat 
sin företagsidé 
från en ut-

ländsk tidning.
– Jag gillar själv lyxväskor och tyckte 

idén var fantastisk. Hade det funnits ett 
företag som det här i Sverige hade jag 
själv varit kund där.

Kan alla hyra dina väskor?
– Du måste vara myndig och fri från 

betalningsanmärkning.
Vad händer om en väska försvinner?
– Du blir ersättningsskyldig. Helst bör 

du ha en hemförsäkring som innehåller 
en otursklausul. Det kan bli dyrt annars 
om du spiller öl i väskan.

Eftersom Jessica bara handlar av legiti-
merade återförsäljare och butiker ska 
hennes väskor vara garanterat äkta. 
Tröttnar du på Fendi eller Chloe, kan du 

byta mot en Mulberrys Annie eller en 
Marc Jacob.

Vad väljer kunderna för märken?
– Svenska kvinnor är konservativa sna-

rare än äventyrliga och väljer sånt andra 
har. Klassiska väskor går bäst.  Man hyr 
sånt man skulle köpa, oftast någonting 
svart och tryggt.

Populäraste märken?
–  Miu Miu väcker ha-begär, och Marc 

Jacobs.
Hur många designerväskor äger du själv?
– Fem Gucci. Vill jag ha något annat 

hyr jag av företaget.
Varför just Gucci?
– Det är ergonomiskt utformade väs-

kor som stannar kvar på min axel.
 Men det är inte bara lyx som intresse-

rar Jessica. När hon inte jobbar eller tar 
hand om sina barn påtar hon i trädgår-
den eller lusläser börsen.

Vad unnar du dig för lyx utöver  
designerväskor?

– Min man och jag har startat en cham-
pagnetradition. Vi tillåter oss att dricka 
äkta champagne varje måndag. Cham-
pagne behöver inte vara dyr för att kän-
nas exklusiv och lyxig.

0 sylvia Kadri

0 Jessica Hjerpe

0 Elizabeth arden 1939.

exklusiV  
HuDcreme
Redan 1934 skapa
de Elizabeth Arden 
klassikern Eight 
hour Cream. All
roundkrämen kan 
användas till det 
mesta från torra 
knogar till känsliga 
partier i ansiktet. 
En liten tub i 
handsväskan är ett 
måste.  
Pris 149 kronor på 

beautyplanet.com 
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Ljudet av klapprande ekar i det tom-
ma rummet när Helena sveper in i 
höga kragstövlar och en klänning i 
lager på lager som glimmar i grått. 

Hon nickar igenkännande när hon ser 
mig, vi har setts tidigare.

Eftersom vårt möte inne på Råsunda 
Filmstad måste bli kort då hon ska vara i 
TV-huset om en knappt timme skippar vi 
artiga inledningsfraser och går direkt på 
kärnfrågan.

Helena Bergström ler inbjudande, foku-
serar blicken och beskriver hur hon efter 
alla sina år som uppburen film- och teater-
stjärna snabbt vet vilka roller hon kan tri-
vas med och inte. Urvalet blir lättare då.

Angel är hennes mans, Colin Nutleys 
film, där hon spelar en rockstjärna med 
 divalater trots att det är länge sedan hon 
toppade innelistorna. Trots de osympatis-
ka dragen gillar Helena henne. Därför har 
hon givit Angel ett hjärta i filmen varför 
även biopubliken känner för henne trots 
hennes märkliga beteende.

Några direkta likheter mellan Helena 
själv och rollfiguren finns dock inte. Med-
an Angel valt bort barn för att satsa på sin 
karriär lever Helena för familjen och dju-
ren.

– Som tur är har jag aldrig byggt mitt liv 
på karriären. Angel är beroende av media-
hypen, jag däremot ber till gud att jag inte 
ska hamna i en sådan situation.

Finns det över huvud taget något av dig           
i Angel?

–Alltid när jag spelar en roll lånar jag 
förstås ut kropp och själ, och hela min 
bank med känslor. Så på så vis är Angel 

Hon har slutat 
att vara till lags   
Hon är inte så mycket för yta och gillar inte tjejer som klär 
av sig i herrtidningar. Det  rimmar illa med en jämlik värld.
   – Jag älskar att både vara sexig och ha hjärna, det är då    
vi kvinnor blir farliga, säger Helena Bergström.

Ålder: 44 år

Fått guldbaggar: 
För Sista dansen 
och Pariserhjulet

Familj: Maken 
 Colin Nutley, bar
nen Molly och Tim, 
en häst, tre katter 
och en hund

Bor: I Stockholm

Fritid: Rider på 
sin häst

Om 
Helena 
Bergström

färgad av mig, säger Helena Bergström 
samtidigt som hon fundersamt drar med 
fingrarna i håret. Hon funderar i några 
sekunder innan hon utvecklar tankegång-
en.

– Delvis kan jag också förstå den där 
känslan av att det är över, och att självför-
troendet får sig en knäpp.

kommeN sÅ HÄr långt spinner Helena 
 vidare på det jobbiga kring berömmelse. 
Just nu vill hon själv inte veta vad recen-
senterna tycker om filmen och hennes 
egen rollprestation. Hon mår illa av att 
bedömas för varje steg hon tar.

–Mitt hjärta blöder och jag är otroligt 
känslig, så jag vill inte höra vad folk tycker 
och tänker om filmen. Definitivt inte just 
nu.

– Senare orkar jag ta itu med det, men 
inte så länge jag är mitt uppe i det. Det där 
är ett märkligt fenomen. Man är skör som 
ett asplöv, men måste ändå ha ett pansar 
av stål.

Helena Bergström tycker alltid om sina 
roller. Även när de är kalla och osympatis-
ka.

– Angel tycker ju inte om sig själv i vissa 
stunder och ändå kan jag tycka om henne. 
Men det är inte för hennes sympatiska 
 sidor. 
 
Nu har vi pratat om Angel, men vem är du, 
Helena?

– Jag tycker och tänker mycket och rea-
gerar på saker. Ibland kanske för intensivt. 
Det tror jag i alla fall att andra kan tycka. 
Och jag är en känslomänniska. Tårar och 
skratt ingår ju i livet på något sätt, så det 

är det jag gör, skrattar och gråter. Det väx-
lar snabbt mellan olika känslolägen. 
Skratt, gråt ilska eller aggression, det spe-
lar ingen roll.

Hon har skrikit och gråtit i filmer som i  
I sista dansen, Livet är en schlager och 
Heartbreak hotel.  

– När jag försöker komma en karaktär 
nära för det med sig olika uttryck. Jag 
plockar fram saker i mig som färgar min 
rolls reaktioner. Får min roll ett fruktans-
värt besked kanske hon brister ut i hyste-
riskt skratt i stället för att bli helt tyst.

– Men jag bestämmer inte hur jag ska 
reagera vid tagningen. Jag går ju inte om-
kring och åmar mig. Motspelarna finns ju 
också. Helt oväntade saker kan hända 
framför kameran.

uNDer sAmTAleTs gÅNg hinner Helena 
charma såväl mig som fotograf med sitt 
öppna leende. Hon verkar överraskande 
jordnära och glad. Det hindrar henne inte 
från att också ha en arg sida som hon inte 
är rädd för att visa. Det är inte bara en 
gång hon ställt sig och skrikit rakt ut i kor-
ridoren om det är något som inte passar.

Med åren har Helena Bergström föränd-
rats. Förutom att hon gärna gör roliga, 
drastiska kvinnor som tar plats, kvinnor 
som är modigare och skarpare än för ex-
empelvis tjugo år sedan är hon även en 
annan person privat. När hon var yngre 
kunde hon kläcka ur sig saker rakt av utan 
att reflektera över hur de skulle tas emot. 
Riktigt så spontan är hon inte längre.

– Jag tänker mig noga för innan jag sä-
ger ifrån numera. Men när jag gör det, me-
nar jag det jag säger. Då känner jag heller 

porträtt


