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vi träffar annika ekdahl i hennes hem, en gammal präst-
gård i den lilla byn Kyrkhult i Blekinge, där hon och familjen har 
haft sin bas sedan slutet av 1980-talet. 

Hur är det att bo här?, frågar vi när vi slagit oss ner runt ett 
vitmålat trädgårdsbord, under ett knotigt äppleträd. Trädgården 
som omgärdar det stora rödmålade huset är denna varma och 
soliga majdag full av spirande blommor och buskar. I rabat-
terna har vårlökarna och narcisserna nästan vissnat ner och i 
en av odlingslådorna har den höstsådda vitlöken redan hunnit 
långt. Stengärdsgårdar bildar tomtgräns mot granne och skog. 
Ett vackert växthus visar sig innehålla såväl en vinstock som ett 
fikonträd med frukt. Mängder av tomatplantor trängs utmed 
väggarna och små krukor med förkultiverade bönor och annat 
väntar på utplantering. Det känns att detta är en perfekt plats 
för odling – i alla dess bemärkelser. 

– Det är väldigt bra att bo här, säger Annika Ekdahl och sjasar ner 
den orangeröda norska skogkatten Bosse från bordet. Vi har aldrig 
bott så länge någon annanstans. Vi flyttade hit i december 1986. Vi 
var på jakt efter något stort, billigt och utvecklingsbart. Huset hade 
stått tomt och den pensionerade prästen hade satt ett pris. Det var 
många som bjöd över, men då sade prästen bara att huset var sålt, 
till det pris han hade begärt. Vi brukar kalla det Moderskeppet, en 
plats vi alla återvänder till efter utflykter och resor på andra håll. Jag 
behöver bägge delarna. Det är jätteviktigt för mig att kunna vistas 
i urbana miljöer, uppleva andra länder, nya kontinenter, knyta nya 
kontakter. Men att sedan återvända hit och få arbeta i fred, i min 
egen takt, utan påverkan från andra är oskattbart. 

Vi tittar upp mot huset där en yttre trappa leder upp mot över-
våningen. Ännu en katt, den svartvita Kerstin, ligger och solar 
sig på det översta trappsteget. 
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– Det går att väva de mest komplicerade bilder i en grenklyka!
Konstnären Annika Ekdahls stora, generöst överdådiga 

gobelänger har sin upprinnelse i den enkla vävram hon  
fick i gåva av sin mamma när äldste sonen föddes, 1977.  
Innan dess hade Annika Ekdahl främst ägnat sig åt måleri 
och teckning. En bok om flamskvävnad blev öppningen in  
i den textila världen. Den urgamla gobelängtekniken,  
med sin tidskrävande, pilliga praktik, lånar sig förunderligt 
väl till Annika Ekdahls fritt flödande och detaljrika bild- 
berättande. Lager på lager i scenerier, interiörer och landskap, 
där de historiska gobelängernas emblematiska språk delar 
plats med en igenkännbar samtid. En kvadratmeter kan ta 
månader att väva. En gobeläng flera år.

Annika Ekdahl
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– Det är faktiskt bara fyra år sedan vi byggde en ateljé till mig 
där uppe, säger Annika Ekdahl. Tidigare huserade jag i hela huset 
och bredde ut mig litet varstans. Nu är det lättare att bygga upp 
de scenerier som jag ibland använder mig av som förlagor och 
skisser till gobelängerna. 

Sedan 2000 har Annika Ekdahls gobelänger och bildvävar blivit 
alltmer figurativa. De tidigare vävarnas mer abstrakta formspråk 
har ersatts av ett fritt fabulerande berättande där de historiska 
gobelängernas sagodjur och enhörningar sammanlever med ett 
nutida porträttgalleri, inte sällan hämtat från den närmaste fa-
miljekretsen. Det finns en frihetskänsla i uttrycket, ett kärleksfullt 
bejakande av livet och döden, utan ironier men med en saklig 
och litet kärv humor. 

Berätta mer om vad det var som fick dig att ta steget in i det här 
obegränsade och nästan glupskt fria bildberättandet. 

– Det var när jag verkligen såg de historiska gobelängerna, säger 
Annika Ekdahl. Det var som att få ett klubbslag i huvudet. Det 
tog lång tid innan jag förstod mig på genrens stora sammanhang. 
Det var egentligen först under undervisningen i textilhistoria på 
hdk som pusselbitarna började att falla på plats. Under samma tid 
tog vår professor, Hans Krondahl, med oss tio textilstudenter till 
New York, bland annat för att besöka The Cloisters, en filial till 
Metropolitan Museum of Art. Där finns många medeltida gobe-
länger. En av de mest kända, gobelängsviten Jakten på enhörningen, 
knockade mig fullständigt. Det blev en brytpunkt. Jag hade tidigare 
förhållit mig iskall till kulturarvet och traditionen. Enhörningen 
som symbol har följt mig sedan dess och jag började att läsa på. 
Som barn hade jag en bok med sagoberättelser där det fanns en 
historia om en flicka som satt och broderade en enhörning och 
sedan följde efter den, steg in i textilien och så tog äventyret vid. 

ANNIK A EKDAHL
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BAROCKFES TEN
Gåva av Barbro Wingstrand
Röhsska museet, Göteborg

BRÖLLOPE T I  QUEENS
Statens Konstråd
Placerad vid Uppsala universitet
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– Enhörningen är besvärlig, annekterad av många. Den finns 
med i åtskilliga av de historiska gobelängerna, till exempel Damen 
med enhörningen, som finns på Clunymuseet i Paris. Sex röda go-
belänger och i mitten en ö där damen, enhörningen, ett lejon, en 
pudel och en apa figurerar. De här gobelängerna finns med i Harry 
Potterfilmerna där de pryder väggarna i elevhemmet Gryffindors 
sällskapsrum. Dessa 1500-talstapeter befinner sig alltså mitt i den 
samtida fantasykulturen! 

Vad var det som hände när du stod framför de historiska gobelängerna?
– Jag insåg att jag måste gå tillbaka till arkiven och de his-

toriska gobelängerna för att förstå själva genrens styrkor och 
svagheter, säger Annika Ekdahl. Om jag nu skulle ägna mig åt 
denna tidsödande teknik var det viktigt att förstå vad den var bra 
på. För allt som är vävt är inte bra, och allt som jag har vävt är 
definitivt inte bra. Men jag upplevde det som en enorm befrielse 
att bejaka de här sidorna av mig själv, släppa loss fantasin, låta 
min förkärlek för livets onödiga men viktiga krusiduller och 
ornament få fritt spelrum. 

– Det är inte alls längesen jag slutade att åka till melodifestival-
finalerna i Globen för att få uppleva fjäderboorna, guldhattarna, 
möhipporna och svensexorna, den glammiga feststämningen. Som 
visuell upplevelse var det jätteviktigt, liksom att åka dit ensam, 
så att jag inte behövde förhålla mig till poäng eller ta hänsyn till 
någon annan. Ett år åkte jag dit med min yngste son. Men då 
anlade vi båda något slags ironisk hållning. Hela grejen är ju en 
sorts ironi, men så fort man stiger in ingår man också en sorts 
överenskommelse. Det går inte att vara halvt där, man är där för 
att man vill delta fullt ut. Det är något jag kan rekommendera om 
man vill bejaka livets olika, ibland onödiga, fester. 

– Jag vet inte riktigt var denna förkärlek för det dekorativa, för 

guld, ornament och slott kommer ifrån. Men jag minns att jag, 
under min skolkarperiod på högstadiet – något som jag hoppas 
att alla har haft någon gång – drog till Nationalmuseum. 

Vad var det du tittade på där?
 – Jag gick inte dit för att titta på något speciellt konstverk, utan 

för att insupa miljön, uppleva rummen, salarna, marmortrapporna, 
takhöjden, själva atmosfären. På något oformulerat vis upptäckte 
jag att det var en bubbla med massor av innehåll som jag kunde 
använda mig av, som var mitt. 

På det ännu stängda Röhsska museet finns just den gobeläng som på 
något vis utgör en ny startpunkt i ditt skapande: Barockfesten från 2000. 

– När gobelängen visades i Danmark frågade en kritiker, upprik-
tigt bekymrad, hur jag kunde lägga så mycket tid på att producera 
kitsch. Men jag har faktiskt lättare för det, än när man läser in 
världspolitik och ideologiska markeringar och lägger den sortens 
raster över. Om just Barockfesten, där ett stort sällskap är samlat 
runt ett bord, har det sagts både det ena och det andra. Att det 
föreställer fn som sammanträder till exempel. Att tårtan i mitten 
är en jordglob och så vidare. Och jag har fått förklara att det inte 
är Saddam Hussein som sitter längs ena långsidan utan min sons 
före detta svärfar från Mexiko. När den visades i Budapest skrev 
curatorn i katalogen att Barockfesten var ett tydligt exempel på de 
nyrikas frosseri. Och då är det min familj som sitter där!

Vid sidan av sitt konstnärskap är Annika Ekdahl även verksam 
som pedagog och har undervisat på såväl universitetsnivå som 
vid olika förberedande utbildningar. Sedan hon själv tog examen 
på hdk 1994 har hon återvänt dit som adjungerad professor 
mellan 2008 och 2011, och varit gästprofessor vid Institutionen 
för kulturvård vid Göteborgs universitet mellan 2012 och 2017. 
I samband med det sistnämnda uppdraget kom, 2017, hennes bok  
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Gobelängresan – Boken om ett följa hjortar, en mycket personlig 
och sammansatt rapport där resandet sker både ut i världen, 
bakåt i historien och in i det egna konstnärskapet. Hösten 2017 
promoverades Annika Ekdahl till hedersdoktor vid Naturveten-
skapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och ungefär sam-
tidigt öppnade en stor retrospektiv utställning på Prins Eugens 
Waldemarsudde i Stockholm. 

Under forskningsarbetet med Gobelängresan fördjupade sig 
Annika Ekdahl bland annat i John Böttiger (1853-1936), för-
grundsgestalt inom konservatorskretsar, men okänd för de flesta. 

– Jag visste inte så mycket om honom tidigare, säger Annika 
Ekdahl. Men han är en verklig superhjälte bland museifolk.

– Han var föreståndare för Husgerådskammaren i slutet av 
1800-talet. Husgerådskammaren förvaltar allt lösöre och all konst 
som möblerar slotten och ambassaderna. Det fanns en gigantisk 
samling vävda textilier och han fick i uppdrag av Oscar II att in-
ventera och katalogisera beståndet. Mycket visade sig vara skamfilat 
och i dåligt skick, och en hel del hade till och med sålts. Böttigers 
stora dröm – som aldrig förverkligades – var att skapa ett museum 
där Sveriges mycket rika bestånd av vävda textilier skulle kunna 
visas. Det är ju en fantastisk idé, eller hur?! Jag vet precis hur det 
skulle se ut, gärna inrymt i en gammal gasklocka eller liknande, 
med stora rumsligheter som någon smart arkitekt skulle kunna 
utnyttja på ett flexibelt vis. Det skulle vara både ett museum och 
en utställningshall för samtida verk och dessutom rikta sig utåt, 
till allmänhet, med workshops, kurser, föreläsningar och så vidare. 

– Kunskaperna och vetskapen om traditionen är nästan borta. 
Ta till exempel det där paret i 25-årsåldern som stod framför en 
av mina gobelänger på Waldemarsudde och intresserat vände sig 
till mig: »Vilken häftig teknik, vad kallas den?«. Men man kan 

ju se det från ett positivt håll också. Även fördomarna är borta. 
Gobelängvävning behöver inte vara trist, tantigt och töntigt. 
Friheten att använda sig av uttrycket finns där, det gäller bara 
att förvalta och ta tillvara på möjligheterna. 

Vad är det som driver dig tror du? 
– Jag använder gobelängtekniken för att berätta – om mänskliga 

relationer, lyckliga ögonblick, sorg, saknad, dramatiska skeenden 
och stunder av stillhet. Vid något tillfälle har jag sagt att det är 
min besvärjelse mot döden, och det stämmer fortfarande rätt 
bra. Vi har olika sätt att hantera livets ändlighet och det här är 
mitt. Att göra så mycket som möjligt av det jag har till förfogande, 
nämligen varp och inslag. Vill man bli poetisk kan man, liksom 
min kollega textilkonstnären Kari Steihaug, likna varpen vid 
dagarna och inslaget vid det vi fyller dem med. Innehållet. 

Då är det fortfarande materialet som ger de poetiska valörerna? 
– Ja, säger Annika Ekdahl och drar litet på det. Men i ännu högre 

grad tekniken. Etta, nolla. Synas eller inte synas. Varp syns eller 
inslag syns. I den här tekniken är det inslaget som syns, som blir 
innehållet om man så vill. Varpen är en struktur. Vävtekniken 
kan man fördjupa sig i hur mycket som helst! Som teknik är den 
självbärande, till skillnad från en målning till exempel, och super- 
enkel. Det är varp och inslag som möts på olika sätt och vad man 
väljer att göra av det mötet. Det går att väva de mest komplice-
rade bilder i en grenklyka. Det är inte komplexiteten som ökas 
med en krånglig vävstol, möjligtvis effektiviteten. Man bygger 
bilden samtidigt som man bygger själva konstruktionen som i 
sig är självbärande och har en kropp. På samma gång två- och 
tredimensionell. Tiden är synlig och påtaglig. Det går inte att 
börja var som helst. Alla förstår att det ena lagts till det andra, 
växt fram och vecklat ut sig, att allt hänger ihop. Det är också 
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en speciell kvalitet. Min egen vävstol blir mer och mer primitiv. 
Jag har plockat bort nästan all inredning, som det heter, alla 
solv, trampor och finesser.

Vi bestämmer oss för att fortsätta samtalet inne i ateljén och 
går innervägen upp genom huset. Vi passerar den stora rölla-
kansmattan Post Festum, som Annika Ekdahl skapat tillsammans 
med studenter på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs 
universitet och som två väverskor i närliggande Eringsboda 
sedan vävt. 

– Det är en helt annan sak med röllakansmattor. Det är en mycket 
grövre teknik med stora pixlar. Man får tänka på ett annorlunda 
vis och göra noggranna beräkningar. Det här ögat till exempel, 
säger Annika Ekdahl och pekar, måste gå över två varptrådar, 
inte en. Arbetet går mycket snabbare jämfört med gobelängerna. 
Den här mattan vävdes på fyra månader. Jag funderar på olika 
sätt att låta mattorna och gobelängerna komplettera och samtala 
med varandra. Det känns som en rolig väg att gå. 

Vi går uppför trappan och stannar framför en förvånansvärt 
liten dörr. 

– Det är den gamla torkvinden. Det är alltid litet kul att öppna 
den lilla, lilla dörren och överraskas av det stora ateljérummet.

Vid vävstolen hänger rader av ullgarn i olika nyanser och till 
höger, ovanpå själva varpen, ligger en vadderad fyrkantig kudde. 

– Det är katternas, de är med mig hela tiden, säger Annika 
Ekdahl och plockar bort den. 

Framför vävstolen står ett litet träpodium. 
– Så här står jag, säger Annika Ekdahl och kliver upp. Dessutom 

brukar jag ha träskor på mig. Jag måste komma litet högre för 
att få överblick. Sedan brukar jag använda den här kikaren för 
att zooma in och ut. 

PARK TE ATERN
Värmlands museum, Karlstad
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Vi prövar både att stå på podiet och att titta genom kikaren. 
Det syns ungefär en kvadratmeter av väven, resten rullas ned 
under allteftersom arbetet fortskrider. En skiss, numera utskriven 
från datorn, finns som förlaga. De dioramor och modeller som 
byggs upp fotograferas av och blir utgångspunkt. Samtidigt finns 
x-faktorn hela tiden närvarande. Det går faktiskt inte att veta hur 
det till slut blir förrän man klippt ned väven och sett helheten.

När det gäller röllakansmattorna är tillvägagångssättet att 
annat. Då blir den fysiska, »analoga« modellen viktig, kanske 
därför att det inte är Annika Ekdahl själv som väver. Hon visar 
en stor rulle med rutmönster och förklarar det mödosamma 
arbetet med att översätta modellen till rutor för väverskorna 
att följa. Sina gobelänger väver hon direkt, enbart med skissen 
framför sig. En ny matta är under arbete, en sorts pendang till 
och fortsättning på gobelängen Road Movie som handlar om hen-
nes mammas bortgång. Medan vi pratar flyttar hon runt olika 
element på det svarta pappersarket och prövar olika möjligheter. 
Kanske skall det inte alls vara en duva i mitten? 

Berätta om den gobeläng du arbetar med just nu.
– Jag håller på att färdigställa den andra av två gobelänger till 

Uppsala universitet, säger Annika Ekdahl. De har renoverat sina 
föreläsningssalar och har beställt olika textila verk för att förbättra 
akustiken. Den ena, Examensfesten, är redan klar. Där figurerar 
kollegor, studenter och vänner från hdk-tiden. Att mina gobe-
länger ofta befolkas av människor och djur i min närhet spelar 
egentligen ingen roll, möjligen som bonus, eller motsatsen, för 
dem som kan identifiera personerna. Men de har samtidigt en 
sorts albumkvalitet som gör att människor lätt associerar till 
egna minnen. De står på egna ben och för studenterna i Uppsala 
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betyder ju hdk-kopplingen ingenting. Jag brukar tänka på tiden 
på hdk som en mix av cirkus, i alla dess betydelser, och katedral. 
Det är något väldigt speciellt att få ägna sig åt i grunden existen-
tiella frågor och val på det sättet. Det är starka svängningar och 
känslor i alla riktningar. 

I väven som växer fram syns bland annat delar av en hjort, där 
kronan och huvudet är färdiga. 

– Den här gobelängen heter Hjortarna i Nara Park och är, kan man 
säga, textildelen av min forskningsrapport. I Nara, som ligger i 
närheten av Kyoto och Osaka, finns en berömd park där hjortarna 
är fridlysta och strövar fritt i tusental. Utan att säga för mycket 
handlar det här verket om att söka skydd och kanske tröst, en sorts 
fristad. För mig personligen handlar det också om döden. Här har 
flera nu döda personer i min närhet fått en plats att stanna i. Här 
finns till exempel min sons svärfar, en kambodjansk man som tog 
med hela sin familj till usa via flyktingläger i Thailand. Chan, 
som han hette, klappar sitt barnbarn, min sonson, på huvudet. 

Annika Ekdahl har tagit fram utskrifterna av skisserna till de 
båda gobelängerna och pekar på en stor beige hund som med ett 
litet melankoliskt uttryck vilar sitt huvud på framtassarna. 

– Hunden får ofta symbolisera både ångest, sällskap, trygghet 
och tröst. När jag träffade den här mastiffen i en blomsteraffär på 
Stockholms Central visste jag att han måste vara med. Den var 
enormt stor och fyllde nästan hela den trånga golvytan. Jag stod 
och stirrade och ägarinnan sade, utan att jag hade frågat: »Det 
är en mastiff.« I bägge verken finns arketypiska textila referenser, 
som den vita duken till exempel. Bordet, bädden, båren. Just de 
orden användes i en rubrik för en text om min kollega Birgitta 
Nordströms textila verk. Jag tycker att de fångar och beskriver 
något väsentligt och fundamentalt. För några år sedan fick jag en 
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När det blir kväll vill jag vila, tänka,  

lyssna på P1, i mitt badkar.



dvd, Äta sova dö av Gabriela Pichler. Det är ju också bordet, bädden, 
båren, fast med en helt annan temperatur i uttrycket. Ja, som ni 
ser, är mina vävar ett enda pågående tankemyller.

Hur ser du på relationen mellan bilderna? Rent formmässigt? 
– Formmässigt knyts de ihop av de vita dukarna, av ballong-

erna och av själva takhöjden i miljöerna. Båda handlar också om 
taktilitet, vilket förstås kan tyckas självklart när det gäller textila 
verk. All transformation av material för hand har naturligtvis 
med taktilitet att göra.

Annika Ekdahl hämtar en bok ur en av de många bokstap-
larna i ateljén. Det är textillegenden Anni Albers On Weaving i 
originalupplagan från 1965. 

– Den är så otroligt bra! Hon skriver redan då om hur vi mer 
och mer förlorar vår taktila känslighet. Det finns ett uttryck 
som jag fastnat för, »The Tactile Faculty«, i betydelsen förmåga. 
Jag tänker låna det som övergripande titel till Examensfesten och 
Hjortarna i Nara Park. 

En dum fråga: Vad är skillnaden när du målar ett porträtt och när 
du väver det? 

– Det är ingen dum fråga utan själva kärnan, säger Annika 
Ekdahl. Det är det vi var varit inne på redan tidigare. Vävtekni-
kens speciella förutsättningar och kvaliteter, hur något blir till 
materiellt och visuellt i samma ögonblick, utan någon bärare.  
Det finns ingen duk, ingenting som appliceras eller tillförs utifrån.  
Jag är normalt inte intresserad av att romantisera och mytologisera 
vävning, men det är något med själva tiden. Tidsinvesteringen 
är för mig inte ett problem, det är en kvalitet. Rytmen, tilläggen, 
språket. Text och textil har samma språkliga källa och det är inte 
oväsentligt. Det handlar om små delar som läggs samman och 
bildar något större. 
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