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Förord
Att brodera är ett verb. Så börjar min berättelse. Berättelsen handlar om avvisade saker, om mina händer, 
om att göra och om att fortsätta framåt och aldrig backa. Det är en berättelse om mötet mellan mig och 
materialen som jag hanterar och vad som som uppstår däri.

Att betrakta är att lyssna. Materialen samtalar, de har egna viljor och karaktärer. Hårt och mjukt, tunt 
och tjockt, gammalt och nytt. Kontrasterna är ord som tillsammans bildar meningar och berättelser. 
Läsningen är utan ord och med ord. Ord som du känner igen, som du aldrig har stött på förut och som 
du kanske inte förstår men som likväl ger mening.

Jag broderar ut; beskriver överdrivet detaljerat, skarvar och fabulerar. Att brodera är ett betraktande, en 
lång bearbetning av en liten detalj, en meditativ upprepande rörelse, en akt. Att brodera är ett verb.
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Sammanfattning
Under projektet ”Att brodera är ett verb –Betraktelser ur ett nålsöga” har jag använt applikationsbroderi 
som teknik för att transformera och bearbeta material från min omgivning. Jag har sorterat alla material 
efter färgcirkeln och skapat rutor som jag satt ihop till ett abstraherat lapptäcke. Arbetet har syftat till att 
undersöka processbaserat görande och jag har därför tagit hjälp av verben i konstnären Richard Serras 
”Verb list”. Jag har satt upp fyra regler för mig själv att förhålla mig till under arbetets gång. Med reglerna 
har jag velat eliminera alla val och processer som inte handlar om själva görandet i sig. Lapptäcket har 
tagit sin slutliga form utifrån det ramverk som reglerna utgjort. 

Under min opponering diskuterade jag och opponenten Karin Lundgren-Tallinger främst hur jag har 
förhållit mig till mina regler under arbetets gång och hur de hade kunnat vara tydligare. Till Konstfacks 
Vårutställning hängde jag upp lapptäcket på en ställning av skrot i ett hörn och spred ut vissa rutor och 
andra obearbetade material så som skräp och garner i flera delar av rummet. Installationen av verket 
gjorde jag för att skapa en känsla av att arbetet med rutorna när som helst skulle kunna återupptas och 
görandet fortsätta.
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1.0 Inledning
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1.1 Bakgrund
Mitt arbete består av två ytterligheter: Besattheten och medvetenheten. 

Besattheten är det jag inte kan välja själv, det som väljer mig. Den osynliga intuitionen som drar mig 
framåt och får mig att fortsätta med det som rationellt sett kanske inte har någon betydelse. Den får mig 
att vrida och vända på alla små bitar av saker som jag ser, sätta ihop olika material och lägga på fler och 
fler lager och detaljer. 

Medvetenheten är det jag väljer själv. Då väljer jag att berätta om det som har blivit avvisat. Avvisade 
saker är skräp, det är det som slängs, som ingen vill ha och som inte anses platsa i sammanhanget där det 
från början befann sig. I arbetet med skräpet vill jag lyfta frågor om värden och resonera kring vad som 
har ett värde, vad som inte har det, vad det kan innebära och om jag kan gå in och förändra det.

Min intention i mitt arbete är att med en textil blick använda mina händers textila kunskap för att 
byta plats på saker, använda föremål som ingen trodde skulle användas igen och bearbeta material med 
en besatthet som innehåller intuition och skaparglädje. Det handlar alltså inte i första hand om att jag 
tar någonting ”fult” och gör det ”fint”, inte heller att jag tar skräp och gör det till konst (även om de 
ovannämnda alternativen båda ingår i diskussionen om värde) utan snarare att jag tar ett material och gör 
det till en byggsten i ett narrativt bygge – en textil värld som jag bygger upp stygn för stygn.

Konstnären Richard Serras ”verb list” från 1967-681 består av 84 verb och 24 sammanhang vilka Serra 
använder som riktlinjer i sitt konstnärliga arbete. Han har beskrivit orden som: “actions to relate to 
oneself, material, place, and process”.

Serra är en av de konstnärer som på 60-talet började undersöka hur konsten kan vara en aktiv handling 
där processen fungerar som resultat. Hans verk består mestadels av minimalistiska skulpturer i järn, bly 
och gummi som har formats efter ingrepp i material baserat på något av verben i hans lista. Verbet ”To 
lift” gav till exempel upphov till skulpturen med samma namn där han helt enkelt lyfte upp en del av en 
bit gummi och lämnade materialet därvid.

Richard Serra har i sin ”verb list” radat upp ett gäng helt vanliga verb; “to roll, to crease, to fold, to store, 
to bend[…]”2 och i utförandet är det de som ligger till grund för hela hans konstnärskap. På samma sätt 
är mitt sätt att hantera textil ett görande som skapas av verb i förhållande till material. Jag klipper, river, 
skrynklar ihop, veckar, rör om, blandar, arrangerar och syr.

1 Friedman, Samantha (2011) To collect. (hämtat 02-02-2016). http://www.moma.org/explore/inside_
out/2011/10/20/to-collect
2 Friedman, Samantha, To collect.
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1.2 Syfte 
I mitt examensarbete vill jag låta mig inspireras av Richard Serras ”verb list” och med applikationsbroderi 
som teknik transformera och bearbeta material som jag har i min omgivning. Applikationsbroderierna 
vill jag sedan använda i ett lapptäcke för att utforska ett nytt sätt att sammanfoga skräp på.

1.3 Frågeställningar
Hur kan jag använda mig av Richard Serras ”Verb list” som vägledande verb för att undersöka 
processbaserat görande?

Hur kan jag med applikationsbroderi och lappteknik som medium bearbeta material som kommunicerar 
min process av besatthet, skaparglädje och undersökande av värde?

1.4 Avgränsningar
Jag sätter upp ett ramverk för projektet som jag sedan kan röra mig fritt inom. Formen är ett lapptäcke 
och tekniken är applikationsbroderi. Jag sätter även upp regler för mig själv som jag ska följa när jag 
arbetar med rutorna till lapptäcket. Med reglerna vill jag eliminera alla val och processer som inte handlar 
om själva görandet i sig. Jag vill inte ha en målsättning som ligger för långt fram i tiden - det viktigaste 
är att vara här och nu i skapandet. Resultatet kommer att få sin form utifrån de uppsatta reglerna och jag 
behöver därför inte arbeta med kompositionen av verket.

Regler:

Jag får endast göra tillägg i rutorna och aldrig ta bort något. Tilläggen ska göras med hänsyn till det som 
redan har broderats fast och inte för att dölja någonting.

Materialen i lapparna får endast paras ihop beroende på vilken färg de har. Gröna material är med gröna 
osv. Lapparna sorteras sedan enligt färgcirkeln i lapptäcket.

Jag får endast använda mig av ögonmått för att mäta storleken på rutorna. Jag gör dem ungefär lika stora 
för att sedan kunna skapa ett rutmönster i sammansättningen till ett lapptäcke.

Jag får aldrig använda mig av nyproducerade saker eller material. Allt jag använder ska jag ha hittat, ärvt 
eller köpt begagnat. 

Jag vill att alla material i mitt broderi ska vara likställda, vilket är anledningen till att jag bara får lägga till 
och aldrig ta bort. Jag vill inte värdera någonting genom att tänka att jag inte är nöjd med det eller att det 
inte ”passar in”. Allt passar in och allt ska få vara med. Genom att sortera rutorna efter färg behöver jag 
aldrig ta beslut om vad som ska vara var – allt har redan sin givna plats.



8

1.5 Arbetssätt
Jag använder mig av avgränsningar som metod i mitt arbete. Mina uppsatta regler är avgränsningar 
som samtidigt talar om för mig vad jag ska göra och hur jag ska gå vidare. Jag utformar den slutgiltiga 
presentationen med min placering på vårutställningen i åtanke. Även detta kan ses som en avgränsning 
där jag hela tiden anpassar det jag gör efter det jag har tillgång till.

Jag har i tidigare projekt arbetat med att samla skräp som en del av processen. Mitt examensarbete 
handlar inte om själva samlandet men jag använder mig av samma förhållningssätt till materialen som i 
mitt undersökande av skräpet.

Mitt val av arbetssätt är en strategi som jag använder för att inte förbruka varken nytt material eller 
någon energi. Det enda jag behöver i mitt arbete förutom materialet är min kropp, en nål och tråd att 
brodera med. Tråd och garner har jag redan ett stort lager av men om det visar sig att jag behöver mer så 
kommer jag att köpa in det begagnat. Strategin ger mig möjligheten att befinna mig i princip varsomhelst 
när jag arbetar och jag behöver aldrig spendera pengar på varken material eller verktyg.

1.6 Målsättning
Jag väljer lapptäcket som form för min presentation och kokar ner lapptekniken till två tydliga 
hållpunkter som jag tar i anspråk. Den ena är principen att sammanfoga lappar och den andra är 
fodringen på baksidan. Jag kallar mina lappar för rutor eftersom kombinationen av olika material gör 
dem stela. Rutorna byggs upp med applikationsbroderiet och sorteras i färgordning så som jag har 
angivit i mina regler. Jag ser rutorna som byggstenar som kan adderas på lapptäcket efter hand. Min 
sammanfogning kommer att skilja sig från den traditionella men storleken på resultatet liknar ett vanligt 
täcke eller ett överkast.

1.7 Disposition
Jag tar några av de översatta verben och sammanhangen från Richard Serras ”verb list” och använder 
mig av dem för att dela in processbeskrivningen i underrubriker, dessa får representera var sin del av 
min arbetsprocess. Jag varvar mellan att skriva om mina referenser, tidigare arbeten och mitt nuvarande 
projekt under varje rubrik
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2.0 Huvudtext
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2.1 Skräpet

2.1.1 Att samla, att samla in
När jag är ute och går så tittar jag mest nedåt. Jag tittar på mina skor och på asfalten som passerar i takt 
med mina steg. Och på alla små saker som ligger där. Godispapper, en ensam vante och en pappersbit 
som någon har antecknat någonting på. Ibland ser jag högar av saker, ibland endast enstaka föremål.

Jag samlar på mig sådant som jag hittar, plockar upp det som andra har gjort sig av med. Jag dyker ned 
i containrar och Big Bag-påsar och gräver upp saker vid vägrenen. Alla förkastade föremål är potentiella 
material till mitt applikationsbroderi och de ligger alltid där och väntar på mig, det är bara för mig att gå 
ut och hämta.

Materialen gömmer sig […] i det tillverkade. Överallt omkring oss finns det material, i oss och på oss, 
utan att vi för den sakens skull tänker på det. I bostäderna, vägarna och fordonen som åker på dem. I 
våra kläder och i maskinerna vi alltid bär med oss[…]

I vanliga fall ser vi inte dessa material. Vi är alltför upptagna av att umgås med sakerna de döljer sig i. 
Först när föremålen på något sätt blir obrukbara återgår de till sin ursprungliga form som material. 3 

3 Soneryd, Jens (2012) I valens mage. (hämtat 30-03-2016). http://luftvagar.com/index.php?/texter/i-valens-
mage/ 
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Vissa perioder har jag riktat in mig på en särskilt sorts skräp. Under tiden jag arbetade med verket 
”Textile Sanctuary – from wasting to praising” samlade jag till exempel enbart på textila material (läs mer 
om verket under rubriken ”2.1.4 Att systematisera, att indela i grupper”). Andra perioder så har jag haft 
svårare att svara på vad det är som gör att jag plockar upp vissa saker, men lämnar kvar andra. 

Den gemensamma nämnaren i det mesta som jag samlar på mig är dock spåret av mänsklig aktivitet. 
Skräpet är en rest från oss människor och konsumtionssamhället vi lever i. Att studera dessa fynd liknar 
en samtida arkeologi, en utgrävning i stadens alla lager av avfall. En bit av en leksak, en trasig ballong 
eller en möglig blus kan alla säga någonting om vad de har varit med om och vem det är som har slängt 
det. Många saker väcker nostalgi och kan berätta om en tid som passerat.

Sommaren 2015 arbetade jag med projektet ”Centrifugalkraft” då jag sydde och virkade ihop skräp till 
cirklar som kom att stå för kretslopp, ond cirkel och den eviga rörelsen.

 

 

Tanken med projektet var att jag endast skulle använda mig av material som jag hittade på marken och 
i soptunnor. Under tiden jag arbetade så lade jag märkte till hur mycket skräp jag själv producerade och 
det kändes konstigt att gå ut och plocka upp andras godispapper från marken för att sedan kasta mina 
egna papper i soptunnan där hemma.

Min egen skräpproduktion är något jag fortsätter att reflektera över under examensarbetet. Jag börjar 
övergå till att ta vara på mina rester istället för att samla andras. Det känns fint, som att jag har skapat en 
egen återbruks-kedja där allt kommer till användning och ingenting förflyttas till papperskorgen.

”Centrifugalkraft” på utställningen ”Non Stop” i Skarpnäcks Kulturhus, 2015                             
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Jag får även tillfälle att använda en massa andra små saker som jag har sparat sedan länge utan att 
egentligen veta varför. En leksak från ett Kinderägg och en trasig BH får plötsligt ett sammanhang och 
synliggörs i kombinationen med de andra föremålen.

Ruta av bland annat en trasig BH och en leksak från ett Kinderägg.                                                            
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2.1.2 Att förvara, att reparera
Mitt samlarbeteende har mycket att göra med en rädsla för förändring. Jag vill inte se saker gå sönder och 
försvinna, jag har svårt att lämna dem bakom mig och gå vidare.

Det är en särskild känsla att försöka spara något som inte kan sparas. Bevara något som inte var menat att 
bevaras. En vacker höstdag förra året plockade jag upp en kastanj och lade ner den i fickan. När jag sedan 
tog upp den igen några dagar senare så var den torr och skrumpen, allt liv i den hade försvunnit och kvar 
fanns bara ett dött skal.

Händelsen fick mig att börja reparera föremål som jag 
hittade på gatan. Jag satte tillbaka bitar som lossnat, 
fogade ihop det som fallit isär och fyllde i delarna som 
saknades med textil och broderi. Föremålen som jag 
hittade var alla i väldigt dåligt skick. En porslinsask var 
splittrad i bitar, den lagade jag genom att limma ihop 
bitarna med limpistol och fylla i hålen med tyg som jag 
broderade i mönstret på.

Jag var allvarlig och ironisk på samma gång. Jag gick in i 
rollen av en naiv person som vill väl, som försöker fixa och 
hjälpa till, som att allt nog kommer att ordna sig tillslut. 
Men inga av föremålen gick att använda till det som de var 
menade att användas till från början, trots att de så tydligt 
var lagade.

Arbetet resulterade i verket ”Förgänglighet, 
förfall och sånt som måste sys” och 
presenterades i en installation tillsammans 
med ett ljudcollage uppbyggt av saker som 
förstörs och går sönder. Glas som krossas, 
tyg som rivs itu och trä som knäcks. 
Högtalarna satt inne i några av objekten och 
bildade ett spel mellan de olika föremålen, 
nästan som att de förde en konversation.

Det är lätt att förstöra men desto svårare att 
laga och man kan inte få tillbaka det som 
har försvunnit.

 ”Förgänglighet, förfall och sånt som måste sys.” på utställningen ”Still 
Moving” på hangmenProjects Gallery, december 2015.
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2.1.3 Att arrangera, att derangera
Hösten 2015 gjorde jag en performance/installation tillsammans med min vän och kollega Eric 
Andersson. Vi hade skrivit upp oss på en tid på Centrifug i Konsthall C, en centraltvättstuga i 
Hökarängen som 2004 började användas som konsthall. Jag och Erik funderade på vad vi skulle använda 
rummet till och kom på att det vi faktiskt hade gjort var att boka en tvättid, så det fick bli utställningens 
tema.

Vi träffades några gånger på olika platser och samlade på oss skräp. Nån gång på Östermalm, nån i 
Älvsjö och några gånger i Västberga industriområde. Skräpet trycktes ned i sopsäckar och fraktades till 
konsthallen där vi tvättade allting i två baljor fyllda med tvättmedel och vatten. Det rengjorda skräpet 
hängdes upp på linor i det lilla rummet som snart luktade kraftigt av tvättmedlet. Det blev skitigt och 
blött överallt och på golvet kröp det insekter som följt med i sopsäckarna.

Vi spelade naiva, hävdade att vi inte kunde tvätta vårt skräp hemma så att vi tagit chansen att tvätta det 
i konsthallen istället. Vi ville göra någonting gott och städa upp i staden och ta hand om skräpet genom 
att tvätta det. Men det vi egentligen gjorde var att dränka allt i tvättmedel som ändå inte kunde göra det 
varken ”rent”, ”fint” eller ”användbart”.
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Utställningen “Tvättid” på Centrifug i Konsthall C, oktober 2015.
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2.1.4 Att systematisera, att indela i grupper

Det arbetar Alejandro Durán med i sitt verk         
”Washed Up: Transforming a Trashed Landscape”4         
där han samlar ihop skräp som har spolats upp på        
stranden i naturreservatet Sian Ka’an i Mexiko,         
sorterar det efter färg och gör det till en del av         
landskapet. I sin handling får han skräpet att se         
ut som en självklar del av sin omgivning och         
resultatet är tilltalande. Varje föremål blir till en         
del av en form och kanter och strukturer          
blir detaljer i en större bild där de smutsiga och        
trasiga ytorna försvinner i helheten.

4  (u.å.) Alejandro Durán. What is the Washed Up Project?. (hämtat 19-03-2016). http://www.alejandroduran.com/

När jag var på utbyte i Wrocław i Polen 
höstterminen 2014/2015 arbetade jag med 
sorterandet i mitt verk ”Textile Sanctuary – 
From wasting to praising”. Verket var ett slags 
tempel med en stomme av metall och en kupol 
virkad av textilier som jag hade hittat på gatan. I 
arbetet ville jag skapa en religion där det textila 
materialet kunde få en ny position och vördas. 
Jag klippte upp tygerna som jag hade hittat i 
remsor, sorterade dem enligt färgcirkeln och 
virkade sedan ihop dem därefter. Sorterandet 
blev som en helig akt i sig där de olika textilierna

Jag fascineras av sorterade, att hitta samband och likheter som föremål kan indelas genom. Att sortera 
sina saker kan ses som ordentligt och prydligt. Men vad händer när man sorterar och ordnar upp bland 
sådant som har slängts?

”Textile Sanctuary –from wasting to praising” utställt på Galeria Stukotów i Wroclaw, Polen, januari 2015.

gick ihop och bildade en enhet från vilken de kunde samarbeta för ett högre mål.

“Vena (Vein), 2011”, © Alejandro Durán 
(http://www.alejandroduran.com/washedupseries/)
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Skräpet i en soptunna är i en oorganiserad oreda och ger ett stökigt intryck där föremålen ser förbrukade 
ut. Men indelat i färg skapar de en upprepning och en helhet där varje sak är viktig och kan ta mer plats. 

Under tiden jag arbetar kan jag se hur materialen i samma färg drar sig till varandra, som att de vill bli 
placerade tillsammans. De poppar ut från olika delar av rummet, i virrvarret av olika material som ligger 
utspridda runt omkring mig. En dag skalar jag en apelsin och lägger skalet i en plastpåse bredvid mig på 
bordet, jag ska kasta den sen tänker jag. Men sen ser jag ett gammalt örhänge och en förpackning som 
har precis samma färg som skalet så jag syr ihop dem istället. Väl placerade intill varandra blir materialen 
till byggstenar som gemensamt ger ett enhetligt intryck men som betraktade på nära håll kan avslöja 
objektens karaktärer och tidigare funktion.

2.1.5 Av kontext            
              
              
              
              
      

- Ska du verkligen klippa i den 
där? Den var fin! Frågar min 
rumskamrat när jag sätter saxen i 
en rosa sjal.

- Ja, svarar jag, jag hittade den på 
gatan. 

- VA? På gatan? Usch, men du har 
väl tvättat den? Den kanske är full 
av loppor!

Hur förändras ett materials eller 
föremåls värde beroende på vilken 
kontext det befinner sig i? Från att ha 
uttryckt sin bestörtning över att jag 
var på väg att klippa sönder en fin och 
användbar sjal, vände min rumskompis 
plötsligt till att bli äcklad av den. Gick 
sjalen över från att vara vacker till att bli 
äcklig i samma stund som jag yttrade 
orden ”hittat på gatan”? Och varför 
försvarade jag min handling med att 
säga att jag hade hittat den på gatan? 
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2.2 Görandet

2.2.1 Att skvätta

Richard Serra började på 60-talet framhålla processen framför resultatet i sitt konstnärliga arbete och 
använde sig därför av tekniker som skulle göra tillkomsten av verken synliga. I hans tidiga arbeten 
”Splashing” och ”Casting” skvätte han smält bly på en vägg, lät det stelna och formas efter väggen och 
golvet och de rörelser han hade utfört. Han placerade det sedan på golvet mitt i rummet och upprepade 
akten gång på gång tills golvet var fyllt av dessa rännor i bly, uppradade efter varandra. Han betonade 
med detta den seriella gestalt som uppkommer genom en upprepning av framställningsakten och inte 
genom komposition. Med sin verblista som kom till 1967-68 definierade han ytterligare konsten som en 
aktivitet, som en empirisk och experimentell undersökning av materialet. Den process som resulterat i ett 
verk skulle vara tydlig i verkets gestalt.5

 

Jag känner igen mig i Serras sätt att se på konsten som en handling och vikten av att görandet är synligt i 
resultatet. Serras verblista beskriver hans tankar om processen och vikten av att vara närvarande i det som 
kroppen utför just nu.

Precis som namnet avslöjar så består Richard Serras ”Verb list” av en hel del verb. Men den innehåller 
också ord som närmast skulle kunna beskrivas som sammanhang eller anvisningar som verben kan följa. 
Jag översätter alla verb och sammanhang i listan och gör några ändringar i den för att kunna använda 
mig av orden i mitt projekt.  Sammanhangen har prepositionen ”av” och verben har ”att”. Verben ”att ta 
bort”, ”att kasta” och ”att radera” tar jag bort helt eftersom att de är förbjudna enligt reglerna som jag har 
satt upp. ”Att älska” lägger jag till själv. 

Jag sorterar in alla orden i kategorier som representerar de olika delarna av mitt arbete. Vissa talar om 
för mig hur jag ska bearbeta materialen medan andra förklarar min metod och mitt förhållningssätt till 
broderiet. Kategorierna tydliggör de olika områdena som jag arbetar med parallellt och gör det lättare för 
mig att orientera mig bland orden.   

5 Rosdahl, Anders (red.), Björklund, Anne-Marie och Germer, Stefan. Richard Serra: Skulptur: Malmö konsthall 13 
april-26 maj. s. 8.
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2.2.2 Att studsa
Hon nynnande och vaggade gärna medan hon arbetade på någon av sina konstruktioner och hon 
brukade svänga med handen över en figur innan hon rörde vid den. Ibland luktade hon på materialet 
och suckade. Hon slöt ögonen emellanåt och sa ofta att för henne så existerade det inte någon konst utan 
kroppen och kroppens rytm.6

Jag läser ett stycke ur romanen ”Den lysande Världen” av Siri Hustvedt som beskriver hur den excentriska 
konstnären Harriet Burden beter sig när hon arbetar. Hon använder sig av hela kroppen i mötet med sina 
material och känner in det med alla sina sinnen.

Mitt broderi skapar en rytm mellan mig och materialet. Nålen går upp och ned, upp och ned när jag 
broderar och min hand studsar fram och tillbaka. Framåt - det finns ingen återvändo. Jag får inte ångra 
mig, jag får bara addera och addera och det matar på i all oändlighet. Det är en meditativ upprepande 
rörelse, en koreografi, ett samspel.

6 Hustvedt, Siri. Den lysande Världen. Stockholm: Norstedts. 2014. s. 27.

 Min översättning av verben i Richard Serras ”Verb list”, indelade i kategorier som representerar olika delar av mitt projekt.
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När jag börjar på en ny ruta så har jag ingen plan för hur jag ska gå tillväga. Jag sätter bara igång att sy i 
det framför mig. Jag lägger ett veck, syr fast det, knölar ihop en bit som skapar håligheter, placerar några 
pärlor där. Ser att jag har ett gammalt tuggummi liggande på bordet framför mig, så jag syr fast det också. 
Emellanåt läser jag igenom min ordlista och testar något av verben. Varje steg leder mig till en ny idé och 
så fortsätter broderiet att växa fram.

Konstnären Magdalena Abakanowicz har beskrivit sitt förhållningssätt till textilen på ett sätt som jag 
känner igen mig i. Hon berättar om hur det beter sig i hennes händer och hur det kan transformeras och 
skapa nya former och uttryck. I ”Portrait x 20”7 förklarar Abakanowicz hur hon som liten kunde ha långa 
samtal med föremål som hon hittade och hur de begärde att hon skulle ta dem med sig hem. 

Ett citat ur boken ”Magdalena Abakanowicz: Museum of Contemporary Art” har inspirerat mig i mitt 
broderi: “Handling fiber, we handle mystery. [...] What can become of fiber guided by the artist´s hand 
and by his intuition?”8

Ja, vad kan skapas av fibrer vägledda av konstnärens hand och hennes intuition? Handen och handens 
arbete är ständigt närvarande i mina tankar och i texterna som jag läser. I Jens Soneryds text till 
utställningen ”Destroy all nouns” använder han sig av ordklasser för att förklara handens arbete i 
förhållande till resultatet:

7  Abakanowicz, Magdalena. Magdalena Abakanowicz : Museum of Contemporary Art, Chicago. New York: Abbeville. 
1982. s. 18.
8  Ibid s. 94.

Foto: Dennis Liljebäck
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Händernas verk riktar vår uppmärksamhet mot de handlingar som verben refererar till. Handlingar som 
för alltid är inskrivna som gåtfulla spår eller tecken i verken. Som en hälsning till händerna som skapade 
dem.9

När jag försöker förklara vad jag vill åt i mitt examensprojekt och med mitt textila arbete så gör jag ofta 
en speciell rörelse med händerna, liksom gnider fingrarna mot tummen och handflatan, som för att visa 
på att det är där emellan tyget brukar ligga och magin uppstå. I mellanrummet mig och materialet där 
nålen befinner sig och medlar mellan oss båda.

2.2.3 Att fortsätta
När jag var barn kom det varje sommar en man med tåget till Österslövs by. Han hette Jeppa Olsson. 
Efter att han grundlagt ett litet hus nere vid Råbelövssjön 1938 såg man honom ofta vandra i byn med 
en cykelkärra. Jeppa var liten men stark, klädd i mörka kläder och en keps. Var det söndag bytte han ut 
kepsen mot en hatt. Han frågade alla han mötte om han kunde få lite virke till sitt hus. Kärran blev full 
av allehanda prylar. Många frågade sig hur han skulle kunna bygga ett hus av sådant skräp. Men Jeppa 
kunde. Varje sommar arbetade han febrilt och man kunde varje dag höra hans hammarslag nere vid sjön. 
Var en bräda för lång sågade han inte av den utan den fick bli fortsättning på nästa vägg. På så sätt blev 
huset större och större.10

Jeppa Olssons hus som Yvonne Palm Lundström beskriver hette ”Villa Naturen”. Det var snett och 
vingligt och växte fram planka för planka, allt utfört att Jeppa själv. Jeppa byggde förutom bostad till 
sig själv också ett annex till Kristianstads sjuksköterskor11 och ett skyddsrum som skulle användas om 
tyskarna invaderade Skåne.12

Hans Nordenström har beskrivit bygget i boken ”Särlingar i konsten”:

[…]Planering är inte byggnadskonstens väsen. Vi lever inte som många menar i framtiden. Framtiden 
existerar inte (och det förgångna kan inte påverkas). Att planera är att se livssituationen som ett 
provisorium, att vara teleolog fixerad vid resultat. Villa Naturen är ett deontologiskt verk: att bygga är 
tillräckligt.13

Jag fastnade vid orden ”Framtiden existerar inte och att bygga är tillräckligt” i Nordenströms text och 
beskrivningen av byggandet av Villa Naturen som deontologiskt, det vill säga att handlingen ska bedömas 
utifrån sitt inneboende värde. Detsamma gäller för mitt broderi: det finns ett mål, men det viktiga är 
själva görandet i sig, att händerna får arbeta.

Och framtiden existerar inte: Att brodera är tillräckligt.

9   Soneryd, Jens (2012) I valens mage. (hämtat 30-03-2016). http://luftvagar.com/index.php?/texter/i-valens-mage/
10  Palm Lundström, Yvonne (2014) Jeppa Olsson “Mög Jeppa” byggde Villa Naturen i Österslöv 
på 1940-talet (hämtat 05-01-2016).  http://ypl.se/jeppa2.html
11  Wikipedia (2015) Villa Naturen (hämtat 05-01-2016) https://sv.wikipedia.org/wiki/Villa_Naturen
12  Palm Lundström, Yvonne. Jeppa Olsson “Mög Jeppa” byggde Villa Naturen i Österslöv 
på 1940-talet.
13  Nordenström, Hans. Jeppa byggde Villa Naturen. Nordgren Sune (red.). Särlingar i konsten. s. 22; Kristianstad: 
Kalejdoskop. 1978. s. 24.
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2.3 Sammanfogandet
Lapptekniken har liksom trasväven historiskt sett använts för att ta tillvara på tygrester. Komplicerade 
sammansättningar av varierade tyger har skapat dekorativa täcken, överkast och dukar. Genom att 
jag använder lapptekniken så placerar jag mig själv i en återbrukstradition. Men jag återanvänder inte 
bara tyger utan även hårda material och objekt vilket gör att mitt arbete inte leder fram till något 
bruksföremål. Lapptekniken har istället blivit som ett sätt för mig att arbeta på där jag kan dela upp mitt 
projekt i mindre delar och göra det mer hanterligt och flexibelt för mig själv.

I ett tidigt skede av projektet, innan jag sätter upp reglerna för mig själv, är min plan att jag ska 
sammanfoga rutorna kant i kant på ett traditionellt sätt. Eftersom varje ruta består av många olika 
material så skulle lapptäcket bli stabilt på vissa ställen och mer formbart på andra, vilket i sin tur skulle 
skapa en tredimensionell form. Rutorna skulle fungera som byggstenar vilka tillsammans kunde skapa en 
skulptur. 

En tidig skiss på lapptäckets utformning.
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Allteftersom jag producerar fler rutor upptäcker jag att kanterna också är viktiga för uttrycket. De utgör 
en stor del av rutornas karaktär. Jag inser att om jag skulle sätta ihop dem som det var tänkt från början 
så skulle kanterna försvinna och rutorna smälta ihop med varandra. De behöver luft mellan sig för att 
verkligen synas. Jag bestämmer mig för att skapa länkar som fästs i hörnen av varje ruta och att sätta ihop 
dem med lite avstånd mellan varandra. Länkarna gör lapptäcket stabilt och samtidigt formbart.

Jag funderar över rutornas baksidor. Jag vill egentligen inte dölja dem, men jag vill ändå leda betraktaren 
till att titta på den sidan som är bearbetad. Efter att ha ändrat idén om sammanfogningen av rutorna 
inser jag att varje ruta måste vara stabil i sig själv för att inte slitas sönder av länkarna, det blir tungt för 
de översta rutorna att bära vikten av alla som hänger nedanför. Jag får idén att sy fast vadd och foder på 
baksidorna av varje ruta. Detta ger en nödvändig stabilitet och gör referensen till lapptäcket tydligare. 
Baksidorna ger lapptäcket ett enhetligt intryck samtidigt som de markerar varje rutas individuella 
karaktär. Kanternas former framhävs ytterligare när de markeras med en annan färg och ett annat 
material. 

Jag använder gamla kablar för att skapa länkar mellan rutorna.
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3.0 Resultat



25

När vi får reda på våra platser till Konstfacks Vårutställning så är jag placerad i S4, ett mindre 
seminarierum där en annan student ska projicera sin film. Jag vill skapa ett utrymme med en intim 
känsla där besökaren kan stå länge och titta på mitt verk och de många detaljerna. Men jag vill också att 
man ska kunna se lapptäcket från ett längre avstånd och uppleva färgskalan i sin helhet.

Jag beslutar mig för att använda mig av ett av rummens hörn och hänga upp lapptäcket på bredden, 
böjd i relation till hörnet. Jag skapar en båg-formad ställning av skrot som jag har sparat sedan tidigare. 
Ett stativ, en tältpinne, en gammal barnvagn och lite annat smått och gott buntas ihop med kablar och 
ståltråd. Sedan knyter jag fast de översta rutorna med matchande garner i ställningen och en rumslig 
gestaltning träder fram.

Till min opponering installerar jag lapptäcket prydligt och praktiskt utan direkt förankring i mitt 
koncept. Till upphängningen använder jag samma vajer som används till de flesta utställningar på skolan. 
Men runt podiet där jag står och presenterar har jag placerat ut säckar med tyger och annat material som 
visar sig fungera bra ihop med hur jag pratar om mitt arbete. Min opponent Karin Lundgren Tallinger 
kallar det för ”översvämning” vilket passande nog också är ett ord i Richard Serras lista, så jag väljer att 
lägga till det elementet till installationen.

“Att brodera är ett verb -Betraktelser ur ett nålsöga” på Konstfacks Vårutställning, maj 2016.
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Några av rutorna har en annan färgton 
än de andra. De är bruna, gråa och 
svarta och vita. Jag testar först att göra 
ett eget litet lapptäcke av dem som 
hänger vid sidan av. Det ser ensamt ut 
och hänger inte riktigt ihop med det 
stora lapptäcket. Jag placerar istället 
ut rutorna där de matchar rummet. 
De vita får hänga på väggen och de 
grå lägger jag på golvet. En ensam 
svart ruta placerar jag bakom ett svart 
draperi och de beige-bruna hamnar i 
en hög av löv i ett hörn.

I utställningsbygget försöker jag få verket att angripa rummet och skapa en känsla av aktivitet och rörelse, 
som att arbetet med rutorna skulle kunna upptas igen vilken sekund som helst. Jag använder mig av 
gamla metallrör och skenor och skapar ett rutnät i taket som jag hänger upp allting i. Det blir som en 
förlängning av de strukturer av rör, stegar och lampskenor som redan finns i rummet.

Metallrör, skenor och ett cykeldäck i taket skapar en struktur som 
lapptäcket kan hänga på.

Rutorna i vitt, grått, brunt och svart placeras ut där de matchar rummet. 
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4.0 Reflektion
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I början av examensarbetet tyckte jag att min idé var enkel och banal – jag ville ju bara brodera! Men när 
jag började bena ut alla mina tankar i text så insåg jag att projektet har flera olika spår som löper parallellt 
med varandra och som visade sig vara kluriga att beskriva. Det textila hantverket, mitt skräpsamlande och 
synen på material och värde ligger som en grund vilken reglerna, intuitionen, görandet och relationen 
till Serra vilar på. I ett visuellt verk kan alla dessa samspela och skapa intryck på samma nivå, men i text 
måste de presenteras löpande efter varandra.

Mitt skrivna arbete var det opponenten Karin Lundgren-Tallinger hade hunnit bekanta sig mest med 
innan min opponering. Därför utgick vi ifrån det i samtalet och diskuterade hur det stämde överens 
med mitt praktiska arbete. Vi pratade om mina regler och hur de kunde justeras för att bli tydligare och 
inte utelämna någonting. Reglerna har fungerat som en referenspunkt som jag hela tiden har kunnat gå 
tillbaka till för att se att jag rör mig mot mitt mål. Men delarna av projektet som inte omfattats av regler 
har blivit otydliga och saknat stöd. Efter opponeringen gick jag in och förtydligade de tre första reglerna 
och lade till den fjärde för att inkludera mer av projektet och undvika missförstånd kring min intention.

Min första regel handlar om att inte sprätta upp och ta bort, utan att hela tiden fortsätta framåt. Syftet 
med den regeln är att jag inte vill värdera det jag gör som ”bra” eller ”dåligt” utan fokusera på görandet. 
Jag vill att hela processen ska vara synlig och att alla stygn ska vara lika viktiga, oavsett var de hamnar 
eller hur de ser ut. Problemet med min första formulering av den här regeln var att den inte sa någonting 
om huruvida jag fick dölja eller förändra det jag redan hade adderat. Den sa inte heller när jag var klar 
med en ruta. Jag har nu försökt inkludera att jag inte får addera med syftet att dölja utan endast för att 
förändra en yta. 

Min tredje regel som handlar om ögonmått skrev jag för att jag ville påpeka att storleken och kanterna 
inte har bestämts av något särskilt mått. Jag började bara brodera den första rutan och sen blev de 
efterkommande i ungefär samma storlek. På opponeringen pratade vi om att rutornas storlek hade 
kunnat bestämmas av hur mycket material det fanns i just den färgen. Det skulle gå mer i linje med min 
tanke om att förutsättningarna avgör mina val.

Jag har lärt mig mycket av att sätta upp regler. Till en början gjorde jag det mest för att förklara mitt 
arbete och för att visa på vilka riktlinjer jag har när jag arbetar. Men jag märkte snabbt att formuleringen 
av någonting så konkret som regler gjorde luckorna i projektet mer synliga och jag var tvungen att vara 
noggrann med hur jag satte ord på mina tankar. 

De påsydda baksidorna på rutorna var en annan del av projektet som kom upp under min opponering. 
Karin formulerade det som att framsidan på rutorna representerar de medvetna valen som jag har 
gjort under tiden som jag har broderat medan baksidorna visar på de omedvetna valen. Hon belyste 
problematiken kring att jag har täckt den omedvetna sidan när jag samtidigt hävdar att jag inte vill 
värdera resultatet. 

Karin tyckte även att faktumet att jag täckte baksidorna tydde på att jag inte litade på betraktaren. 
Jag kan förstå den kritiken, men utställningsarbetet handlar för mig om kommunikation och att leda 
betraktarna till att tänka på det jag vill att de ska tänka på, så varför skulle jag lita på dem egentligen? 
Varför lämna något åt slumpen när jag faktiskt har möjligheten att styra?

Jag håller med om att baksidorna på sätt och vis säger emot mina tankar om värde. Den kritiken 
tillsammans med mycket annat som kom upp i diskussionerna under opponeringen är sådant som jag 
kommer ha med i mig till framtida projekt. Jag har under den korta tiden som examensarbetet har pågått 
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tagit beslut i gestaltningen parallellt med att jag har utformat reglerna, vilket på vissa ställen har skapat 
glapp mellan teori och praktik.

Resultatet av min installation i utställningen fungerar väl ihop med min intention. Den dova belysningen 
i rummet skapar en mystisk stämning och ljussättningen på lapptäcket kastar dramatiska skuggor på 
väggarna. Färgsorteringen i lapptäcket fångar besökarnas uppmärksamhet och får dem att stanna upp och 
titta. Jag får många kommentarer på detaljrikedomen och under utställningen ser jag flera föräldrar stå 
med sina barn och peka på olika saker i lapptäcket. De tittar på gamla nappar och leksaker och skrattar.

Responsen på min placering av de gråa och bruna rutorna i det ena hörnet av rummet är varierad. Några 
säger att det skapar ett fint komplement till det färgstarka lapptäcket och för tankarna till min process. 
Andra hävdar att det försvinner i helheten och att det pratar ett helt annat språk än det stora lapptäcket. 
Själv uppskattar jag faktumet att det använder sig av rummet och objekten som finns där. Istället för att 
rummet har fått anpassa sig till rutorna så har rutorna anpassat sig till rummet och dess karaktär. Kanske 
försvinner de på så vis lite grann, men för den uppmärksamme kan de ge en annan sida av berättelsen. 
De representerar de lågmälda versionerna som färgen har runnit av. Eller rutor under tillkomsten, steget 
innan färgen har hunnit läggas till.

Jag får höra flera säga att verket skulle passa i ett väntrum på till exempel ett sjukhus, en plats där man 
vistas en länge stund. Jag håller med om att den placeringen skulle passa verket, det skulle erbjuda 
någonting att underhålla sig med under väntetiden och kanske få tankarna att vandra iväg i associationer 
kring de många föremålen.

. 
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5.0 Källor
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