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M O D E
Odd Molly

O
dd Molly-plaggen hänger i långa 
rader längs med väggarna, ute i stora 
rummet och ända in på Per Hol-
knekts kontor. Beige, grått, lila, blått. 
Mjuka material, finurliga mönster. 

Här i Gamla stan i Stockholm har företaget huserat 
i fyra år. Men det börjar bli trångt mellan väggarna 
för Odd Molly växer och växer. Nyss invigdes en 
butik i Los Angeles. Kläderna säljs på 1.500 ställen 
över världen.

PER HOLKNEKT och Karin Jimfelt-Ghatan startade 
Odd Molly år 2002. Då jobbade Per som copywri-
ter, Karin var frilansande designer. De skulle spåna 
designidéer till en reklambyrå men hamnade ljusår 
närmare. Medan Per talade om idéer för ett klädva-
rumärke ritade Karin i sitt block. När han tystnat 
vände hon blocket mot honom – med skisser av Pers 
tankar. Det initiala designprojektet försvann och 
Odd Molly tog form.

– Det var så att håret reste sig på armarna. I mötet 
mellan mig och Karin hittade vi en supertolkning 
av hennes hjärna och min. Hon hade gått och burit 
på idéer om design, jag på idéer om ett varumärke, 
säger Per.

DEN HÄR HISTORIEN HAR HAN DRAGIT många gånger 
förr. Samtidigt är den för bra för att inte berättas på 
nytt. I själva verket är hela hans livshistoria fascine-
rande. Men först om Odd Molly och kläderna. 

– Jag vill att vi gör kläder och inte så mycket 
fashion, säger Per. Vi gör en stor palett av möjlig-
heter för en tjej att klä sig som hon vill. Kläderna är 

Guldmakare 
som aldrig får nog
Han ville bli alkemist som liten. Han sprudlar fortfarande av idéer. Per 
Holknekt är entreprenör, tidigare skateboardproffs och en av grundar-‐
na till klädmärket Odd Molly. Han har också hunnit med ett besök till 
livets botten. Vad som ger honom idéer? Ett öppet sinne och att göra, 
göra, göra.
TEXT: Bianca Barck FOTO: Odd Molly

ganska ovetenskapliga. Men vi har försökt hitta en 
nisch, en plats i matchen där det är ledigt. Jag tycker 
att kvinnan är långt större än bilden som media 
beskriver, det vill vi få henne att känna.

I dag är Odd Molly ett börsnoterat företag som 
säljer för 2,5 miljoner kronor, varje dag.

– Vi är fortfarande småföretagare i själen jag och 
Karin. Jag tycker det är mycket roligare att gå på 
en fest och få se en kvinna som klätt sig i en av våra 
klänningar för att känna sig fin, än att se börskursen 
gå upp.

I dag blir Per bjuden på Polarprismiddag, plane-
rar klädkollektioner, blir sönderintervjuad för sina 
framgångar. Är lyckad enligt vår materiella värld. 
Men han vet hur det är att ramla över kanten. För 
tio år sen sålde han de hemlösas tidning utanför 
tunnelbanan.

I direktsändning av Sveriges Radios Sommar i P1 
2010 berättade han om en aprildag tio år tidigare. 
Dagen när han vaknade upp ur alkoholdimmorna på 
Mariakliniken på Södermalm.

– Det har varit självterapi att prata om det. Det är 
obeskrivligt att jag kunde komma dit, att det kunde 
gå så illa, trots att jag hade så bra förutsättningar 
från början. Och det är skrämmande att det gick så 
fort.

EN RESUMÉ: Per växte upp i Falun i Dalarna, en fin 
uppväxt. Han var bra i skolan, bra på det mesta, bra 
på sporter, full av idéer. Men kände sig inte direkt 
modig, inte så tuff. Som 18-åring åker han till USA 
och blir kär i skateboarding. Tillbaka i Sverige star-
tar Per en skateboardtidning och bygger skateboard-
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ODD MOLLY & PER HOLKNEKT 

Odd Molly säljs i 40 länder världen över och har vunnit flera prestige-‐ 
fyllda priser som Intnl Prèt-‐à-‐portèr Award och Guldknappen.

I plaggen finns fastsydda aforismer som Per klurat fram. Som  
”Back to where I was before I was lost” och ”Vive la differance”.

Odd Mollys herrkollektion Post Fire Dew gjorde premiär hösten 2010.

Per är gift med artisten Lena Philipsson. Han är intresserad av  
sportfiske och fick titeln Åländsk gäddkung på -‐80 talet. 

Han har nyligen designat möbelkollektionen Down för EM-‐möbler.

Vem är Odd Molly? På 80-‐talet flockades tjejerna kring elitskate-‐ 
boardgrabbarna i Kalifornien. Molly var tjejen som hade sin egen  
stil, som inte försökte. Och visst var det henne grabbarna föll för.  
Kanske var det så, kanske inte.

fabrik i garderoben. Åter till USA för att skejta med 
idolerna i Kalifornien. Pang! Fyra år senare är Per 
skateboardproffs, superstjärna, festar och lever livets 
glada dagar.

NÅGONSTANS EFTER ETT KROSSAT HJÄRTA går det 
snett. Per hamnar i drogmissbruk, en tung tid. 
Hemräddad till Sverige av sin bror utbildar han sig 
till marknadsekonom, grundar företaget Streetstyle 
med en vän, säljer skateboardar och går från banklån 

på 300.000 till en 
omsättning på 25 
miljoner. Pang! 
Partylivet hänger 
med. Grundar fö-

retaget Svea som säljer skateboardar, senare killklä-
der. Skaffar familj. Lever bra. Men alkoholen hade 
sugit tag i Per. Och han föll.

RESAN TILLBAKA VAR HÅRD, ord kan nog inte 
beskriva. Senare deltog han i Sveriges första säsong 
av tv-programmet Big Brother, och sökte sitt första 
jobb sen tonåren; copywriter på reklambyrå. Idag 
är han kreativ chef för Odd Molly, med idéer som 
aldrig verkar ta slut.

– Du och jag, alla har vi behov, och jag har en 
förmåga att se tomrummen där behoven inte är 
uppfyllda. Jag ser en affärsmöjlighet där. Sen är det 
roligt att skapa något av ingenting. 

Kan man göra så att man får fler idéer?
– Ja absolut, genom att göra sig mottaglig, försöka 

brotta bort sina fördomar och ha ett öppet sinne. 
Sen får jag idéer av att göra saker hela tiden, utan att 
tänka så mycket på varför. De kanske ger effekter 
ikväll, imorgon eller om några år. Så länge du gör 
saker så kommer de tillbaka till dig.

Trots lusten och drivet börjar Per bli trött på sin 
”idétinnitus”, att ha saker som snurrar i huvudet 
jämt. Säger att han längtar efter lugn och ro, njuta 
av ingenting. Kanske för att han är tryggare inuti.

– Självförtroende är en stor issue för mig. An-
tingen kan jag se mig själv sedd genom andras ögon, 
och då börjar man tänka på hur den personen vill 
att man ska vara. Eller så kan jag se mig själv sedd 
genom mina egna ögon. Det ger självförtroende.

Vad skulle lille Per tänka om dig idag?
– Lille Per skulle vara jätteglad att jag kommit hit. 

Jag gav mig ut på identitetsjakten som många gör vid 
15-16 år, övergav original-Per och prövade en massa 
olika saker. När man är nära sig själv – där ska man 
stanna. Lille Per skulle säga så här: yes!

I en artikel kallades Per ”modevärldens Amelia 
Adamo”, vilket han först skrattade åt. 

– Men det kanske inte är så tokigt ändå, att vara 
en som riktar sig till de som inte syns, de vanliga.

Ska du starta ett magasin med dig själv på varje 
omslag nu?

– Ja, det ska hete ”Per”. Nej, haha, det har jag 
redan gjort, -79. Den hette CP Skateboard 
News. Där promotade jag mina skate-
boardprodukter och åkte land och rike 
runt. Jag hade ingen skrivmaskin så jag 
gnuggade alla bokstäver till artiklarna 
ur sådana där ark.

I somras avslutade Per sitt sin 
radiosändning med orden ”Det 
går – kan jag, kan fanimej du, kan 
fanimej alla”.

– Det betyder också att det 
kan gå åt helvete för alla. Därför 
är det så viktigt att klappa sin 
käraste på kinden i dag. 

M O D E
Odd Molly

”Det går – kan jag, kan 
fanimej du, kan fanimej alla”.


