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INLEDNING

Det första jag frågar mig själv är; vad vill du lära dig? Vad behöver 
du lära dig för att genomföra examensarbetet? Hur kan du förvalta 
den kunskap du har? Jag tänker att det är jag och väven nu. I alla 
fall i några veckor framöver. Jag ser på väven som min vän, 
kanske min bebis? Nej inte en bebis, mer som en vän jag 
respekterar. Jag tänker på hur den ska växa. I detta projekt arbetar 
jag utifrån formen av en bildväv, en textil hantverksmetod som ger 
möjlighet att fokusera på narrativ och arbeta inom ramarna för 
bildkonst. Jag tror att det finns en styrka i att hålla sig till en 
igenkännbar form. Det går ständigt att förnya. I research-fasen har 
jag lärt mig om bildvävens historia. Jag har sedan valt att göra 
nedslag i historien och berätta om det som inspirerat mig. 
Research-arbetet övergår sedan i att handla om fotografi och 
människans relation till bilden. Jag känner mig för, ser mig 
omkring, sökandes efter källan till samtida bildskapande och 
ikonografi1. Fotografiet i sig blir till en symbol för känslor. Om 
förslitning, ägande, åtrån till kroppar och landskap, en social rit, 
ett värn mot ångesten, och ett maktredskap. Jag frågar mig själv 
– vad är en bildväv i en redan bildmättad verklighet? Föredrar vi 
avbilden framför tinget? Eftertraktade substitut för
förstahandsupplevelser? Vad vore verkligheten utan avbilder? Är 
avbilderna ett sätt för människor att bearbeta och förstå sin 
verklighet? 

1 ikonografi ’avbildning’, ’framställande i målning’, ikonologi, vetenskapen om bildmotivens 

innebörd och utveckling, religiöst, mytologiskt, symboliskt etc. (Nationalencyklopedin, 2018).



3

I citatet ovan används garn och vävning som en metafor för livets 
existens. Jag tog mest med detta stycke för att det står ”the great 
tapestry1 of life.” För att stryka under på att bildväven hör samman 
med narrativ. I antik och romersk mytologi var bilden av tre 
vävande kvinnor en symbol för livets gång. Den första spann 
garnet, den andre vävde och den tredje klippte av garnet och 
definierade därmed livet. Dåtid, nutid, framtid. Bilden av kvinnan 
som styr människans öde återfinns i sagor som t.ex. Törnrosa. 
Häxan som förtrollar en spinnrock, Törnrosa sticker sig på nålen 
och faller i dvala (Neuman 2015). 

1 ”tapestry” på svenska: bonad, väggbonad, bildvävnad, gobeläng, vävd, vepa.

VÄVEN SOM SYMBOL
 
By drawing out the tangled fibers of plants or animals and twisting 
them, a continuous thread emerges. The crossing of two sets of 
interlacing threads – called warp and weft – is the underlying 
principle of weaving. From these simple techniques fabric is 
produced of such complexity that weaving became an image for the 
mystery of existence. It is the crossing of time and space, where the 
visible and invisible worlds are woven together, each created for 
becoming a thread in the great tapestry of life. The design woven 
into fabric are a form of storytelling where weaving, imparts
 immortality. (Ronnberg 2010:456)

LES GOBELINS

Under 1600-talet i Frankrike startades ett väveri vid namn Les 
Gobelin. Flest beställningar fick de från kungahuset och Kung 
Louis XIV (14 e). För att vinna folkets förtroende och glorifiera 
kungahuset så använde man bildvävar som posters/banderoller. De 
kunde till exempel föreställa en heroisk vinst på ett slagfält. 
Propaganda helt enkelt. För att försäkra sig om att folket skulle 
förstå den ibland komplexa ikonografin så gav Les Gobelin ut ett 
informationsblad/broschyr i samband med uppvisningen av 
bildvävarna (Wilcox 2011:17). Jag fastnar för idén om 
informationsbladet. I det gestaltande arbete funderar jag på om 
vävarna ska komma med en sådan verkbeskrivning. Mitt syfte är 
förstås inte att glorifiera kungen eller sprida propaganda. Jag ser 
det som ett utrymme för förklaring. Ett sätt att förbereda sig på den 
oundvikliga frågan: Vad betyder motivet?
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MÅLERI OCH VÄVEN

En bildväv behöver en så kallad “cartoon”, en skiss. Om den inte 
vävs på fri hand förstås. Bilden till höger föreställer en skiss (som 
sedan blev en matta) av Pablo Picasso. Jag fastnade för denna. 
Skissen är snabb och lekfull. Det känns som att en effektfull krock 
kan uppstå mellan en snabb teckning och det tidskrävande 
hantverket i att väva. Innan Picassos tids så målade även andra 
upphöjda konstnärer som Raphael Santi och Francisco Goya 
underlaget till diverse bildvävar. Raphael startade en trend på 
1500-talet då han målade skisser åt sixtinska kapellet. Han 
inkluderade nämligen vatten i sina målningar. Vilket i sin tur 
ställde höga krav på vävarnas förmåga att tolka bildens djup och 
översätta till textil (Wilcox 20011:12). Appropå effektfulla krockar. 
Våren 2017 besökte jag en vän i som studerar på konsthögskolan i 
Wien. Tänk dig en skola som serut som Hogwarts och doftar av 
oljefärg. Det fanns en coca-cola automat i korridoren där man 
kunde köpa starköl för 1 €, detta gjorde mig mycket imponerad. 
Likt en 17-åring som besöker Berlin för första gången (man fick 
också röka inomhus). Jag betraktade miljön noga. I en atejé hängde 
en storskalig oljemålning som föreställde ett internetmeme. Där 
och då med min 1 € öl i handen tyckte jag att det var genialiskt. Ta 
något så simpelt/förbrukningsbart/billigt som ett meme och 
gestalta det i en sådan upphöjd konstform som en oljemåling. Det 
handlar om krocken. Jag skrattar lite åt mig själv när jag tänker 
tillbaka. Bilden till höger är hämtad från classic.art.meme 
(instagram) och föreställer Rafaels målning The Acts of the 
Apostles. Orginalmålningen översattes i sin tur till en bildväv.

ETT MÖTE MED EN BILDVÄV

Du vet dendär funktionen på Instagram där man kan lägga upp 
bilder och videos som endast blir kvar i 24h? En vän till mig hade 
lagt upp en video från Thielska galleriet. Detta var någon gång i 
våras (ca 1 år sedan). Hon filmade en väv, den glänste, hon gick 
lite fram och tillbaka. Zoomade. Videon fångade mitt intresse och 
jag bestämde mig för att gå dit och kika på väven i verkligheten. 
Jag gillar att gå på museum på vardagar, när det bara är man själv 
och pensionärerna där. Väven i fråga föreställer vatten och en gren 
som böjer sig ner mot ytan. Den kallas för Rackstadsväven och är 
skapad i början av 1900-talet av Amalia och Anna Fjæstad. Skissen 
målades av väverskornas bror Gustaf Fjæstad. Även kallad 
“rimfrostens mästare” för att han var så skicklig på att måla 
rimfrost (lol). För första gången såg jag en bildväv som jag blev 
riktigt förtjust i. Hur kom det sig? Varför tycker jag om 
naturmotiv? Är det banalt? Varför tycker jag om glänsande ytor av 
lin? Vad gör det intressant? Bildens djup? Mötet mellan 
material och avbild? Jag skulle vilja påstå att det mest 
intressanta med Rackstadväven är hur materialet förhöjer bilden. 
Att vissa typer av garn har en förmåga att reflektera ljus och hur 
man kan arbeta med det. Rackstadväven ser modern och uråldrig 
ut på samma gång. Det var ungefär då mitt intresse för bildväven 
väcktes. 
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”JAG MÅSTE MÅLA UTIFRÅN DET SOM KÄNNS”

För att knyta an min förtjusning inför naturmotiv, måleri och 
sökandet efter referenser så måste jag nämna konstnären 
Sara-Vide Ericson. Min upplevelse av hennes målningar är av både 
värme och obehag. “Jag måste måla utifrån det som känns”. Med de 
orden beskrev hon sin konstnärliga process under en föreläsning 
på Nyckelviksskolan 2018. Hon berättade om sin tid på Kungliga 
konsthögskolan, att hon målade men inte visste varför. Fem år på 
konsthögskola resulterade i en serie målningar av killar hon dejtat, 
för att sedan bli dumpad av. Hon beskriver känslan av erövring, 
maktspel och desperat sökande efter närhet. Sara-Vide 
förklarade sedan att det först 3 år senare blev tydligt att hon var 
tvungen att måla det som kändes. Att ta hennes mammas gamla 
klänning, dränka den i en sjö, fotografera ritualen för att sedan 
måla en tavla utifrån bilden. Jag känner mig inspirerad av hennes 
process.

STRUKTUR/FIGUR

Med olika bindningar finns möjlighet att skapa varierande 
strukturer i väven. Traditionellt sett väver man bildvävar i tuskaft. 
Den enklaste formen av bindning. Konstnären Anni Albers var 
tidig med att lämna det figurativa, hennes konst är ett exempel 
på väv med strukturen i fokus. 1922 började Albers studera på 
Bauhaus, hennes ambition vara att syssla med måleri men blev på 
grund av sitt kön hänvisad till vävfacket. Från Oktober till Januari 
2019 pågick en utställning om Anni Albers på Tate modern i 
London. I en artikel ur The wall street journal beskriver 
journalisten Susan Delson:

Jag är särskilt förtjust i meningen “she did not want to make 
pictures out of wool”. I min fantasi så harklar sig Anni och spottar 
på en präktig tuss med ull. Jag finner det inspirerande hur hon 
började pusha vävens möjligheter. Albers lämnade idén om en 
figurativ bildväv och skapade abstrakta verk med hjälp av färg och 
struktur.

For Albers, textiles were both a tactile and a visual form, a radical 
idea in an art world that, even now, usually considers weaving a craft 
rather than an art. “She didn’t want to be making pictures out of 
wool,” said Ann Coxon, curator of international art at Tate modern. 
“She was exploring the possibilities of weaving, a form of making 
which has at its heart this grid structure” of warp and weft. 

(Delson 2019)
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NYMATERIALISM

Jag frågar mig själv, vad är nästa steg i utvecklingen? Det jag stöter 
på gång på gång då jag läser om museer/gallerier som just nu eller 
under de senaste åren ställer ut materialbaserad konst (framförallt 
textil), är att det det tycks finnas ett ökat intresse för det 
handgjorda. Varför sker detta just nu? I en artikel från Tate 
moderns hemsida beskriver författaren Kristy Bell hur den tekniska 
utvecklingen skapar en saknad efter det taktila: “Do the tactile 
pleasures of cloth and fibre provide an antidote to the lack of 
haptic stimulations in an increasingly digitised, image-saturated 
reality?” (Bell 2015). Jag fastnar för ordet image-saturated reality. I 
magasinet Art review skriver curatorn Maria Lind artikeln “Looms 
everywhere”. Hon är inne på samma spår:

The work of the human hand is firmly back at the forefront of visual 
art, as is testified by works appearing in countless exhibitions and 
studios. Artists are making objects themselves, learning crafts and 
digging up old techniques, whether wood carving, metal casting, 
printing or textile work. A particular focus within this overall trend 
is weaving. There is nothing surprising about this: the general 
outsourcing of professional and private tasks such as cooking and 
cleaning, a growing and more general sense of dislocation, and a 
life that is increasingly lived via the mediation of a screen are all 
contributing factors to the urge to make. Indeed, this shift to reclaim 
manual skills using more or less natural materials not only pertains 
to visual art but goes far beyond it, and neither is it automatically 
old-fashioned; on the contrary, it is often unexpectedly refreshing to 
experience the old in new translations. (Lind 2017:1)

Med dessa ord fortsätter arbetet in i den gestaltande fasen. Jag 
känner mig stärkt av Maria Linds ord. Om hur något omodernt 
kan upplevas som nyskapande. Det känns tydligt nu hur jag ska gå 
tillväga. Jag vill helt enkelt göra en nytolkning av bildväven. Min 
motivation kommer delvis från den djupa känslan av 
tillfredsställelse jag får då jag arbetar med händerna. Att metodiskt 
föra garnet från sida till sida i vävstolen. Att välja ut ett material 
genom dess attraktionskraft, visuellt och taktilt på samma gång. 
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GESTALTNING

Det gestaltande arbetet blir till en smältdegel av intryck och 
research. Jag bestämmer mig för att verket ska komma med en 
verkbeskrivning, på samma vis som Les Gobelins gjorde. Jag väver 
min “canvas” i vitt garn av siden och viskos. Viskosen påminner 
mig om fotografier, innan datorn. När man kunde hålla bilden i 
handen. Bindningen i vävstolen tar fram olika egenskaper av 
garnet, jag väljer 8-skaft satäng för maximal glans. Om jag virar 
upp garnet på en bit kartong och trycker ett motiv med screenram 
så får jag fram en “glitchig” effekt när jag sedan väver med garnet. 
Denna metod gör sig bra med text men inte bild. Jag bestämmer 
mig för att trycka mina bilder direkt på väven. Bilden till höger är 
ett prov från hösten 2018. När Prussiluskan kommer till Pippi och 
insisterar på att ta med henne till ett barnhem så svarar Pippi: ”Jag 
är ett barn och detta är mitt hem, därför är det ett barnhem”. 
Ungefär så ser jag på bildväven: “Här är min bild och här är min 
väv, därför är det en bildväv”. Jag vill tillåta den att vara 
vadsomhelst. I boken Tapestry: The woven narrative (2011) står det 
beskrivet hur man under medeltiden hämtade inspiration från 
bibeln och ur mytologiska berättelser. Vilket sedan översattes till 
figurativa bildvävar. Var hämtar jag inspiration från? Detta känns 
lite för simpelt och banalt för att jag skall våga säga det högt. 
Bildbiblioteket i min mobil känns som min självklara källa. Det 
smarta mobiltelefonen är redan ikonisk för vår tid. Min telefon blir 
mitt tempel. Jag leker med tanken om hur den bildmättade 
verkligheten möter väven. 
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OM FOTOGRAFI

Varannan helg så jobbar jag som Entrevärd i konsthallen på ett 
museum vid namn Millesgården. En dag kom det fram en man och 
sa att han tyckte att vi borde införa mobilfria dagar. Jag tänkte: din 
toka, tiden har passerat dig och den här världen är inte längre vad 
du vill att den skall vara. Jag började känna igen mannen då han 
dök upp under varje ny utställning. Återigen kom han fram och 
ville prata mobilförbud. Han sade: Den känns som att dom tar med 
sig verken härifrån. Mannen sträckte ut handen och 
greppade i luften. Jag kände mig istället rörd och lite avundsjuk på 
hans finkänslighet. Susan Sontag beskriver detta beteendet bättre 
än jag: “Fotograferingen har upprättat en kronisk voyeuristisk 
relation till världen som nivellerar alla händelsers innebörd” 
(Sontag, 2001:21). Jag vet att det knappast är breaking news att 
människor idag upplever saker genom att fota det istället för att 
faktiskt vara i stunden. Men det känns som en viktig piece in the 
puzzle. 

Nästa steg i min process är att välja bilder. Jag sätter mig i soffan, 
exalterad, i min fantasi är detta en ritual. Jag går igenom bilderna i 
min mobil. Från första till sista. Semestrar, vardagar, skärmdumpar, 
solnedgångar, foton av papperskopior på foton från min barndom, 
landskap, familj, vänner, fester, hundar, internet-memes, selfies, 
nakenbilder, inspirationsbilder osv.
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Jag finner det underhållande att tänka på vart gränsen går mellan 
personligt och privat. Vilka av dessa bilder är för privata eller rent 
ut sagt för ointressanta att titta på för någon annan än mig själv? 
När det kommer till att välja ut bilder använder jag min känsla som 
vägvisare. Att tolka bilden kommer jag till i ett senare skede. Jag 
lägger ihop alla utvalda bilder i ett dokument för att kunna titta på 
dem samtidigt. Jag gör om bilderna så alla blir svartvita. Det känns 
lättare att titta på dem så. Också för att jag vet att de kommer 
behöva rastreras för att kunna trycka med screenram. I boken Det 
ljusa rummet resonerar författaren Roland Barthes kring vad det är 
med en bild som för honom får det att säga “Klick”.

Vi kan vilja ha det föremål, landskap eller kropp som det återger, 
älska eller ha älskat den människa som det låter oss känna igen, för-
våna oss över det vi ser, beundra eller ifrågasätta fotografens 
prestation och så vidare, men dessa slags intressen är svaga och 
heterogena. Som Spectator var jag av rent “känslomässiga” skäl 
intresserad av fotografiet, och detta intresse ville jag fördjupa, men 
inte som ett problem, utan som ett sår: jag ser, jag känner, alltså 
märker jag, betraktar jag och tänker jag. (Barthes 1986:34)

Det Barthes beskriver som “svagt” och “heterogent” tycker jag är 
intressant. Det jag vill göra är att använda just sådana, 
meningslösa, ibland godtyckliga bilder. Klichéartade bilder på 
landskap och människor. Det nostalgiska. Just för att beskriva åtrån 
och ägandet. Att välja bilder som är relativt meningslösa handlar 
också om att påvisa min verklighet och samtid. Jag funderar över 
varför jag intresserar mig för just detta? Well, att gå tillbaka till 
barndomen är beprövat grepp men jag tror att funkar. Under en 
period när jag var ungefär 11 år gammal så bodde jag enbart med 
min mamma. Pappa hade flyttat ut och såhär i efterhand så fattar 
jag hur mycket jag saknade honom under den tiden. Varje dag efter 
skolan så gick jag till hans jobb. Han mötte mig vid 7-eleven och 
vi köpte en solskensbulle (sån med gult glurr i mitten) sen gick vi 
till studion. Han arbetar med kommersiellt stillebenfotografi. Jag 
brukade underhålla mig själv med att sitta och rita och titta på när 
han jobbade. Då och då tittade vi på bilderna tillsammans och han 
frågade alltid vad jag tyckte. De bilderna hade endast ett syfte: Att 
skapa habegär. Så kanske är dessa minnen en del av det hela. 
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Som jag nämt tidigare, min ambition att skapa en serie verk, 
vilka är en samtida tolkning av vad bildväven en gång varit. Det 
som intresserar mig främst är människans känslomässiga relation 
till bilden, viljan i att tro på motivet, beundra det, nostalgin, om att 
ta en bild på en solnedgång, en akt i att äga, om att tämja naturen 
och samla på världen. 

När jag tittar på bilderna som jag valt ut från min telefon så inser 
jag hur mycket random naturbilder jag valt. Torra buskar på Kreta, 
svajande vass från en rabatt på jobbet, en skärmdump från shutter-
stock på ett vattenfall i Formazza, en vallmo jag plockat på Öster-
len. Omgggggg this has to end! Dessa romantiska bilder på något 
som är “fint”. Patetiskt.  Jag läser vidare i boken Om fotografi och 
finner ett intressant stycke om människans relation till naturen:

En vass spaning att göra 1973 med tanke på hur fotograferandet 
genom mobiltelefonen verkligen kan användas som ett vapen, eller 
skydd. Som bevismaterial för att något hänt. Det börjar kännas som 
att Susan Sontag är min gud eller att jag önskar att hon var min 
farmor, hon och Annie Leibowitz. Slutligen måste jag även 
referera till Sontags tankar om Platons grotta, Allegorin om en 
grupp människor som sitter fastkedjade i en grotta med ansiktena 
vända mot grottväggen. Det enda människorna kan se från världen 
utanför är de skuggor som ljuset kastar på grottans vägg.

Verkligheten har alltid tolkats via de uppgifter man fått från bilder 
och alltsedan Platon har filosofer försökt lätta på vårt beroende av 
avbilder genom att upprätta en norm för ett avbildsfritt sätt att 
begripa det verkliga. Men när denna norm vid mitten av 
1800-talet slutligen tycktes ouppnåelig orsakade inte, som det 
förutspåddes, de gamla religiösa och politiska illusionernas reträtt 
inför det framåtskridande humanistiska och vetenskapliga tänkandet, 
några massomvändelser till verkligheten. Tvärtom, otrons nya 
tidsålder stärkte tron på avbilder. (Sontag 2001:161)Liksom gevär och bilar är kameror fantasimaskiner som är beroen-

deskapande. De är dock, trots det vanliga språkets och reklamens 
överdrifter, inte dödsbringande. Så småningom kanske folk lär sig 
att leva ut fler av sina aggressioner med kameror och färre med gevär, 
till priset av en ännu mer bildförkvävd värld. En situation där folk 
går över från kulor till film är fotosafarin som ersätter Jaktsafarin i 
Östafrika. Eftersom naturen upphört att vara vad den alltid varit -
det människor behöver skydd mot. Nu är det naturen – tämjd, hotad, 
dödlig – som behöver skyddas mot människorna. När vi är rädda 
skjuter vi. Men när vi är nostalgiska tar vi bilder. (Sontag 2001:24)
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RESULTAT/REFLEKTION

Vad blev det? Till Vårutställningen tilldelades jag en plats i Ateljé 
A2. Vi är 6st elever som som delar på ett rum. Det är trångt och 
samtidigt känns verken harmoniska tillsammans. Mycket vitt, “ljust 
& fräscht”. Flera av de andras verk står ute i rummet och tar upp 
stor del av golvytan. Jag hänger mina vävar längs med väggen i ett 
av rummets hörn. Hörnet är ljust och väggen är nymålad och slät. 
Curatorerna föreslog att jag skulle jobba med höjden. Hänga en 
av vävarna högre upp på väggen. Jag tyckte att det var en usel idé 
och hängde allt i samma höjd istället. Vävarna är monterade på en 
trälist, ca 5 cm ut från väggen, jag upplever att det ger materialet 
ett bättre fall. Samt en möjlighet att kika på baksidan. Den största 
väven prövade jag att hänga utan list och istället fästa på en krok i 
vardera ände. Vävens tyngd och glans förhöjs av att hänga draperat. 
Trots det valde jag ändå att hänga väven utsträckt eftersom motivet 
blir tydligare då. Under examinationen så beskrev min tilldelade 
opponent (Åsa Norman) mitt arbete som aningen spretigt, både i 
vävarnas uttryck och tematiskt. Jag håller med till viss del, men ser 
det inte som ett problem. Det finns en del viljor som spretar åt 
olika håll, samt ett undersökande som landat lite huller om buller. 
Förhoppningsvis blir jag som konstnär mer on point med tiden. 

Det är onekligen spännande att ta del av andra personers 
upplevelse och tolkning av ens arbete. Jag tror att de som besöker 
vårutställningen framförallt får en visuell upplevelse av mina verk. 
Tematiken, allt jag skrivit i essän, det är mycket av det arbetet som 
inte framgår. Det gör mig inget då det känns viktigt att det också 
får lova att vara ”endast” en visuell njutning att betrakta.

En mycket rar tjej som går i master-ettan på Craft berättade att 
hon nyligen besökt Rom och att mitt arbete påminde henne om 
vatikanen. Jag skrattade och svarade med något dåligt skämt om att 
påven skulle gilla min konst, vilken katastrof! Som konstnär hade 
man ju hellre provocerat påven än att stryka honom medhårs …
I efterhand kan jag uppskatta hennes association. Vatikanen 
uppfördes under renässansen och den tidens bildvävar har ju varit 
min historiska utgångspunkt. 

När jag betraktar mitt arbete så ser jag något romantiskt. En vän på 
skolan sade: ”Det ser ut som att älvor dansat ner från skyn och vävt 
dina tyger” (lol). Jag håller med om “fantasy-vibben”, tänk 
stämningen och omgivningen hemma hos alverna i filmen Sagan 
om ringen. Det vita, skira, glossiga. Uttrycket förvånar mig, jag 
tänker “vad det dethär det blev?”. Gör jag vän, skör och mjuk 
konst? Handlar det mest om skönhet, att skapa något som är 
tillfredsställande för ögat? Jag tänker på Sara-Vide Ericsons 
målningar. Där finns skönhet men också det som är hårt, våldsamt 
och mörkt. Tankarna lämnar mig med en längtan efter att skapa 
något som är smutsigare. Det är dock viktigt att inte låta sådana 
tankar generera stress utan se det som ledtrådar inför framtiden. 
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