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DE SOM EN GÅNG givit sig hän åt handväv-
ning ger inte upp. Några av dem grundade för 
knappt två år sedan Svenska Vävakademin. 
I samarbete med Textil Konstfack lockade 
denna akademi drygt 180 textilkonstnärer 
och formgivare, textilteoretiker och  
konservatorer, forskare, bruksvävare och 
textilstudenter eftermiddagen den fjärde april 
till Konstfack i Stockholm. Det kändes som 
om publiken vallfärdat dit för att äntligen få 
reflektera över den textila konstens framtid i 
offentliga miljöer och publika sammanhang. 

 Som ett bevis på bredden och rikedomen 
av konstnärliga textila utryck, förhållnings-
sätt och hantverkstekniker, visades under 
eftermiddagen en utställning i Konstfacks 
utställningshall Vita havet med verk av ett 
tjugotal textilkonstnärer. Det finns nu inte 
endast en grupp äldre, hantverksmässigt 
mästerliga textilkonstnärer i Sverige. Det 
finns också en ny generation som djärvt och 
nyskapande tar tag i tekniker och material. 
Det textila fältets bredd är enormt med allt 
från olika slags rumsligheter, tredimensionella 
strukturer och tvådimensionella ytor till en 
mängd olika tekniker, vilka symposiepubliken 

fick uppleva genom en rad föreläsningar under 
eftermiddagen. 

Första talare var Josefin Gäfvert, utbildad på 
Handarbetets Vänner och med kandidatexa-
men på Konstfack 2016, nu medlem i hand-
vävargruppen Studio Supersju. Det uppdrag 
hon givit sig själv är att åstadkomma något 
som industrin aldrig skulle kunna göra. Men 
också att utmana den petighet som traditio-
nellt präglat hantverkare. Hon undrar istället 
över vad som händer i vävprocessen och varför 
noggrannhet anses så viktig. Hennes mattor 
är som en slags dagböcker med namn som 
Om jag hade ord för saknad, Jag mår illa av 
hantverk, men vill spy av konst. Med sin  
påtagliga materialitet och färgstyrka intar 
hennes vävar rummen. 

Jag ser det som ett tecken i tiden. Hantver-
karna tränger nu fram med kraft. Att perfekt 
och noggrant utföra sitt värv bortom allas 
blickar räcker inte om handvävningen ska 
överleva. Textilkonsten måste ta för sig.

KONSTNÄRER SOM UPPDRAGSGIVARE
Väv- och broderiateljén på Handarbetets 

Vänner (HV) har sedan 1874 varit ett nav 
för att bevara och utveckla skicklighet och 
förverkliga konstnärers visioner. Konstbrodö-
sen Kirsi Mattila, chef för broderiateljén, 
beskrev den ridå några HV-medarbetare  
utfört till FN-skrapan i New York, till den sal 
där ekonomiska och sociala frågor avhandlas. 
Konstnären Ann Edholm hade vunnit täv-
lingen bland fyra inbjudna konstnärer. 

HV:s uppdragsgivare och samtalspartner är 
konstnärer. Förlagorna förvandlas med hjälp 
av textila material och tekniker till färdiga 
verk. I Ann Edholms fall användes tekniken 
applikation. De vassa, smala, spjutformade 
trianglarna krävde en perfekt precision. 
Symposiepubliken fick se bilder på hur en 
HV-medarbetare satt på golvet och matade 
fram tygerna i en symaskin. Inget bord var 
stort nog. En rad problem skulle lösas, allt 
från upphängningen till USA:s krav på brand-
skydd. Ett prov brandtestades i Texas. 

DE FASCINERANDE REDSKAPEN
Petter Hellsing gick ut från Konstfacks 
skulpturfack på 1980-talet. Under en resa i 
Guatemala upplevde han att konsten där var 

NÄR ETT SKICKLIGT HANDL AG KOMBINER AS MED EN 
R EFLEKTER ANDE OCH KONSTNÄR LIG BLICK HÄNDER 

NÅGOT FANTASTISKT. DET VISADE NY LIGEN EN POP-UP 
UTSTÄLLNING OCH ETT SYMPOSIUM PÅ KONSTFACK. 
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ständigt närvarande och tillgänglig. Hant-
verkskunskaperna ingick i det kollektiva, 
nedärvda minnet. Han började intressera sig 
för de textila redskapen – för de konstverk 
som de är i sig. På utställningen visade han en 
bandvävstol han själv tillverkat – en fantas-
tisk skulptur som fått honom att lära sig att 
svarva och göra karvsnitt. Inspirerad av alla de 
mönstrade band som vävts och vävs runt om 
i världen och runt om i Sverige väver han nu 
sina egna (läs Petters artikel på sidan 19). 

KYRKAN SOM UPPDRAGSGIVARE 
Ulla Parkdal är ett bevis på att det går att för-
sörja sig på handvävning. År 1962 inledde hon 
sin yrkeskarriär och arbetade bl.a. för Libraria. 
Hennes uppdragsgivare har varit olika kyrkor 
runt om i landet. Hon gav publiken på Konst-
fack flera exempel på sina fantastiska arbeten, 
bl.a. biskopskåpan till Caroline Krook. Ulla 
Parkdal har i sina verk lyft fram de religiösa 
symbolerna och liturgiska färgerna. Hon har 
åstadkommit en stilig och värdig inramning 
till de kyrkliga ritualerna. 

Hon har också komponerat och vävt unika, 
vackra och välgjorda mattor till privata kunder. 

Med ålderns rätt unnar hon sig nu att väva fria 
konstverk i lin: himmel, horisonter och hav. I 
vävstolen blir en rand inte bara en rand utan en 
öppning in i ett stiliserat, oändligt landskap. 

JACQUARDTEKNIKEN BLEV LÖSNINGEN
I Konstfacks restaurang täcker en stor böl-
jande väv en vägg, i form av ett sammansatt 
kollage med arbeten av en del av de formgi-
vare och konstnärer som gått på skolan. Tre 
byggnader som varit skolans hemvist under 
175 år har också införlivats. Uglycute hade 
uppdraget att ta fram förlagan. 

Amica Sundström, tidigare adjunkt i textil 
med inriktning på textilkonstruktion på 
Textil Konstfack, tillfrågades om vem som 
kunde trycka en så stor textil. Men det går 
inte att fråga en vävare var man ska trycka. 
Svaret blev att ridån förstås skulle vävas, och 
då i digital jacquard. Förarbetet gjordes i da-
torn. Ridån i dess fulla bredd, vävdes sedan av 
Ludvig Svensson i Kinna. Tekniken utnyttja-
des maximalt. (Och optimalt.) De få färgerna, 
svart, vitt och ett par blå nyanser, har skapat 
ett enhetligt uttryck trots mångfalden av 
avbildade ting. 

TEXTIL SOM LJUDDÄMPARE
På textiltomma arbetsplatser och i offentliga 
rum är ljudmiljön oftast störande. Vi hör 
inte vad som sägs. Konsonanterna dränks av 
vokalerna. Vi utsätts för andras röster, för låg-
frekvent buller från ventilationsanläggningar, 
maskiner, apparater, brummande kylskåp, etc. 
Våra hjärnor kan inte koppla bort ljuden. Vi 
blir trötta och distraherade. På förskolor och 
i skolor är problemen stora. Förskolebarnen 
talar allt högre eller t.o.m. skriker för att bli 
hörda. Oljudet leder till bristande koncen-
trationsförmåga. I en bra ljudmiljö behöver 
ingen höja rösten för att höras. Det blir lugnt 
och behagligt. Textilier har en ljuddämpande 
effekt beroende på material, konstruktion och 
placering. Lennart Nilsson har som senior 
akustikkonsult på Akustik Miljö (som han 
startade 1974) lång erfarenhet. Han beskrev 
den förändring som hans yrke genomgått. 
Förr fick akustikerna komma in när allt annat 
var klart. De skulle ta hand om de ljudpro-
blem som uppstått genom ogenomtänkt 
arkitektur och valet av byggmaterial. Idag är 
medvetenheten större, och behovet av kunska-
per växer. Akustiker är idag ett bristyrke. 

Horisont, Kungliga Operan, Stockholm av Ulrika 
Mårtensson. Foto: Michael Perlmutter. 

Ridån med kollage från Konstfacks historia finns i 
restaurangen på Konstfack. 
Den är designad av Uglycute i samarbete med 
formgivaren Johan Bisse Mattisson och Amica 
Sundström. Foto: Amica Sundström.

Informationskanaler
på nätet: 
Riksantikvarieämbetets 
Vårda väl-blad är en serie 
med enkla, digitala 
rådgivningsblad, som på ett 
lättbegripligt sätt ger svar 
på och praktiska råd kring 
frågor som rör vården av 
kulturarvet.

raa.se

LN Akustikmiljö AB
Filmer och information om 
akustik. 

akustik.nu
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I en föreläsningssal, som den där vi i 
symposiepubliken satt, hade egentligen ingen 
högtalare behövts, sa Lennart Nilsson, om 
miljön varit ljudsatt på ett skickligt sätt. Släta 
sidoväggar, textila ljudabsorbenter på cirka  
5–10 procent av fondväggens yta, en absorbe-
rande textil längst bak i rummet. Vävar ska 
inte sitta dikt mot utan några centimeter från 
väggen. 

Vävteknik och material är avgörande. Ett 
tips för att se om en textil är absorberande är 
att blåsa luft genom den. En textil som släpper 
igenom luft absorberar även ljud. 

Han nämnde Barbro Lomakkas vävda, 
filtade, tjocka ylletextilier som exempel på 
utmärkta akustikdämpare. 

ETT STATLIGT ANSVAR
Statens konstråd, grundat 1937, ska främja 
inköp av såväl platsspecifik konst, byggnads-
anknutna verk som lös konst, vilken sedan pla-
ceras i olika offentliga miljöer. Rådet ansvarar 
också för olika konstinstallationer i stadsut-
vecklingsprojekt. Annika Enqvist, nu anställd 
på Statens konstråd tidigare på IASPIS, visade 
exempel på både inköp av textila konstverk 
och textilprojekt i olika stadsmiljöer, bl.a. ett 
textilfärgningsprojekt i ett miljonprograms-
område. 
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Karolinska sjukhuset byggs om hotas det 
platsspecifika, vackra doprummet från 1940, 
senare med funktion av andaktsrum, trots att 
det är ett mästerverk av Alf Munthe och Greta 
Gahn. 

Ytterligare ett problem är kravet på flam-
skydd av textilier. Det påverkar färgerna och 
skulle egentligen inte behövas om materialet 
är ull, som är ett utmärkt brandskydd i sig. 
Men det "miljöskadliga" flamskyddet ingår i 
certifieringen. Här finns alltså en del att göra. 
Reglerna för certifiering behöver förnyas, 
liksom hur skyddet för platsspecifika textila 
konstverk ska utformas.

PRIVATA BESTÄLLARE
Textilkonstnären Helena Hernmarck är 
verksam både i USA och Sverige och har 
sedan sextiotalet samarbetat med arkitekter, 
privata beställare och byggherrar. Trots att 
hon är bosatt i USA har hon varit trogen både 

Pop-up utställning i Vita havet på Konstfack: i förgrunden rölakansmatta av Ulla Parkdal, nyvävd 
efter ett mönster från 1960-talet. Matta ORU/VIKA av Linnea Blomgren. Rya av Miriam Parkman. 
Längst ner Knit Illusion, Helena Hernmarck.

Statens konstråd köper in cirka 200 verk 
per år. Ett av de senaste är Annika Ekdahls 
Bröllopet i Queens. En tredjedel av Konstrådets 
budget går till textilkonst. Annika Enqvist 
visade också Helena Hernmarcks väv Newspaper 
från 1967, placerad i UDs pressrum 1968. När 
rummet fick en annan funktion blev väven 
hemlös. Den har därför överförts till National-
museums samlingar. Eftersom lös inredning 
inte kan skyddas i lag, finns inget skydd för 
textilkonst i offentliga miljöer. Nu när gamla 

Nedan överst Del av ridån Dialogos för FN i 
New York, utförd av HV ateljé, formgiven av Ann  
Edholm. 
Nederst Skadade av rörelse av Josefin Gäfvert.
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Alice Lund Textilier i Borlänge, 
och Wålstedts Textilverkstad i 
Dala-Floda. Hon kom till Alice 
Lund första gången som 17-åring 
och återvände som praktikant 
innan hon började på Konstfack. 
Sedan år 1975 har 24 av hennes 
vävar gjorts där, i 20 av dem har 
Ebba Bergström varit delaktig 
vävare. I fyrtiofyra år har Helena 
beställt och färgat det garn hon 
behövt hos Wålstedts. Det är 
ingen överdrift att påstå att hon 
under långa perioder ekonomiskt 
räddat de två företagen genom 
sina omfattande beställningar i 
bl.a. USA. Samarbetet med Alice 
Lund, som fick en ny ägare 2011, 
Frida Lindberg, fortgår.

I sin föreläsning gav Helena en eloge till 
de äldre textilkonstnärer som varit hennes 
mentorer, till Alice Lund som lärde henne 
yrket, till sin huvudlärare på Konstfack, Edna 
Martin, som inspirerade henne att använda 
den fria rosengången på nya sätt. Edna Martin 
lärde henne också hur man kan förstora upp 
förlagorna fotografiskt och betrakta väven 
med en bakvänd kikare för att se hur den 
kommer att framstå på avstånd. Helena gav 
även en eloge till Astrid Sampe som generöst 
delat med sig av sina internationella kontakter. 
Helena återkom flera gånger till vikten av att 
skaffa sig kontakter. 

Helena Hernmarcks förmåga att skapa 
bildvävar där motivet vandrar mellan perfekt 
skärpa och en glidande oskärpa ger motiven 
ett djup. Med sina storslagna verk åstadkom-
mer hon nya estetiska kvaliteter i de rum hon 
får ansvaret för. 

EN EGEN VÄVATELJÉ MED ANSTÄLLDA
En svensk konstnär som valt att uttrycka sig i 
vävda textila konstverk är Andreas Eriksson. 
Han upptäckte att han var mer fascinerad av 
själva målarduken än av att måla. I hans ateljé 
i Berlin står nu vävstolar där flera konstvävare 
arbetar. En av dem, Sara Eriksson, ateljéansva-
rig, berättade om hur de arbetar. Materialet är 
lin i naturligt beige toner. De får förlagor och 
skisser från konstnären. 

En av utmaningarna för hans medarbetare 
är att hitta lösningar på hur de kan skicka 

Helena Hernmarck berättade i sin föreläsning hur man, med förändring från den ursprungliga platsen för Blue Wash I 
och Blue Wash II, delade varje gobeläng i två delar för att skapa fyra. Blue Wash I visas här på sin nya plats i Minneapolis 
Institute of Art. Ett kreativt sätt att omvandla och anpassa textilkonst till ett nytt rum. Foto: Minneapolis Institute of Art.

runt vävarna till olika utställningar i världen 
utan att de stora vävarna skadas. 

ATT RÄDDA TEXTILA KLENODER
Ingeborg Skaar är textilkonservator i Vara.
Hon driver sedan 2003 en egen verksamhet
tillsammans med två medarbetare utbildade
på den konservatorsutbildning vid Göteborgs
universitet där Ingeborg Skaar arbetat som
lärare. Med bilder visade hon hur man rengör
gamla textilier utan att skada dem. Det är 
viktigt att först undersöka att färgerna inte 
blöder. Olika material i en textil påverkar 
också möjligheten till rengöring.

Textilier i offentlig miljö är ofta flam-
skyddsbehandlade vilket kan vara problema-
tiskt.

Orientalisk fläta är den bästa och mest 
hållbara avslutningen på en matta då fransar 
slits. Trådriktning, vävtäthet, om inslaget är
våg- eller lodrätt påverkar hur en textil beter 
sig. Hon påpekade att det är viktigt att bår-
täcken består av material som går att rengöra 
eftersom de hanteras frekvent.

Om man vill att textilierna ska skyddas 
från smuts är placeringen i rummet viktig, 
liksom upphängningen.

Hon visade några av de verk hon rengjort
och restaurerat, bl.a. ridån till Hjalmar
Bergmanteatern i Örebro, komponerad av
Olle Nyman och vävd på Alice Lund Textilier,
en matta av Barbro Nilsson, ett antependium 
från Karlskoga Skogskapell samt Nysunds 

kyrka, där det finns ett unikt ante-
pendium av Agnes Branting.

VIKTEN AV EN ENGAGERAD 
UPPDRAGSGIVARE
Ulrika Mårtensson, lektor på Textil 
Konstfack har både masterexamen 
i textil och examen som arkitekt. 
Dessa två utbildningar har bidragit 
till hennes intresse för textilens 
rumsliga möjligheter, för konstruk-
tion och strukturer. Hon visade 
sitt arbete Horisont i filtad ull och 
broderi för rotundan på Kungliga 
Operan. Hon hade arbetat mycket 
för att skapa en perfekt ljudmiljö. 
Men rotundan kom snart att an-
vändas till andra ändamål. 

I Gamla Uppsala kyrka mötte 
hon mer engagerade uppdragsgivare. Detsam-
ma gäller för Almgrens sidenväveri i Stock-
holm. Där skapade hon och Margot Barolo 
år 2005 en ljuddämpande, vacker rundad 
vägg av siden, med en makalös struktur, som 
avgränsning till ett föreläsningsrum. Trots att 
den mjuka, textila väggen nu funnits i snart 
15 år är den lika vacker. 

Ulrika Mårtensson poängterade vikten av 
en engagerad beställare. Hon berättade också 
om sina experiment med självbärande textil 
och sin vilja att kombinera arkitektur och 
textil. Textil kan vara ett fantastiskt material, 
både fragilt och starkt på en och samma gång. 

Eftermiddagen slutade med en paneldebatt 
ledd av inredningsarkitekten Marcia Harvey 
Isaksson, som också driver Fiberspace Gallery. 
Ämnen som landstingens oro för bakterier, 
den viktiga tillsynen och omhändertagandet 
av textilierna togs upp och betydelsen av 
beställningar och utställningar. Debattörer-
na enades om att textilier fyller en stor roll i 
de offentliga miljöerna. Det blir helt enkelt 
en trevligare och tryggare miljö och som jag 
tycker, som här rapporterat, vackrare och 
sinnligare.

 

Kerstin Wickman, journalist, författare och 
professor i design- och konsthantverkshistoria.
Denna artikel och mer bildmaterial finns på 
www.svenskavavakademin.se




