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Begjær og vevsperre
Har du noen gang opplevd det? Begjæret, Begjæret etter å 
veve, Trangen som er så sterk at du ikke klarer å la være. 
Trangen, livsstilen, vanen  — som gjør at du vever, inne i 

hodet ditt, hvilken tid på døgnet det er, hvor du er, hva du 
enn er opptatt av.

Det var forfatteren Jan Kjærstad som fortalte i et intervju 
på NRK Radio julekvelden om begjæret etter å skrive. Da 

jeg hørte det han sa, tenkte jeg: «Er det egentlig noen 
ulikskap mellom det han beskriver og det jeg opplever som 

amatørvever?»

Kunst er kunst
Kunst er kunst, uansett hvike uttrykksformer kunsten kler 
seg i. Kjærstad, for eksempel, snakket om at han tidligere 
drømte om å bli arkitkekt — og at han hele livet har vært 

opptatt av arkitektur. Og tenk på likskapen mellom musikk 
og  vevnader!

Hva er det alle kunstformer har til felles? Jeg tenker at 
kunst springer mer ut av følelser og intuisjon enn logisk 

tenkning og planlegging. Når jeg vever, starter jeg med en 

Velkommen til mitt 

Galleri

Jeg vever i bildevevteknikk, 

sier jeg lager vevde bilder, 

og kaller meg sjøl 

amatørbildevever. I noen 

grad kombinerer jeg dette 

med enkelt broderi og 

andre teknikker. I Galleriet 

mitt på Internettet 

(www.gjessing.as) viser jeg 

bilder jeg har vevd de siste 

åra. Jeg har malt bilder 

tidligere òg, og en del av 

disse bildene finner du i 

dette Galleriet. Galleriet er 

åpent fra morgen til kveld, 

natt og dag, året rundt, 

både røde dager i 

kalenderen og svarte, som 

det sømmer seg på 

Internettet.



ide, inne i hodet mitt. Og mens jeg arbeider, dukker det 
opp nye uante ideer, muligheter, som jeg må vurdere og 

eventuelt følge i det videre arbeidet. Det «ferdige» arbeidet 
blir alltid svært ulikt det jeg opphavelig tenkte, så for meg,

Jeg er ikke så sjølbevisst at jeg kaller meg sjøl for 
«kunstner». Ja, sjølve begrepet «kunstner» har for meg 

liten eller ingen mening. Máret Ánne Sara  er en samisk 
kunstner jeg setter meget stor pris på. Hun har sagt til 

Klassekampen 5. februar 2022 at «jeg kaller meg kunstner 
fordi noen trenger å ha en knagg å henge meg på, men for 

meg er det egentlig et tomt ord.» Men uansett hva en 
kaller seg, eller andre kaller en, mener jeg denne måten å 

arbeide på, den «intuitive» måten om du vil, finner du etter 
min mening igjen hos alle kunstnere.

Kunst er ikke «noe»
Louis Armstrong skal en gang ha sagt; «Dersom du er 

nødt til å spørre hva jazz er for noe, får du aldri vite det.» 
Jazzen, som annen kunst, er ikke «noe». Jazz, som annen 

kunst, er dynamisk, utvikler seg hele tida på intuitive, 
uante måter. Og unndrar seg alle definisjoner eller 

forklaringer.

Når jazzmusikeren spiller, går hen ut fra en ide, en «skisse» 
inne i hodet. Og så dukker det opp ideer og muligheter 
mens hen spiller. Dem må hen vurdere i øyeblikket og 

eventuelt gjøre seg nytte av.

«Man blir hooked»
Men det var dette med begjæret etter å veve. Jeg får 
tilsendt to tidsskrift regelmessig. Det ene er «Norsk 
Husflid», utgitt av Norges Husflidslag. Det andre er 

«Hemslöjd», utgitt av svenske Hemslöjd Media AB. Sånn 
jeg opplever de to er det norske preget av fantastisk 

dyktige hådverkere, noen ganger og vevere, som 
presenterer fantastiske «ferdige» arbeid. Dessverre er den 
virkningen tidsskfiftet har på meg, motløshet. Jeg tenker: 

«Sånne flotte ting klarer aldri jeg å lage,»

Det svenske tidsskriftet, derimmot er preget av «jazz», 
improvisasjon, det  intuitive, ideer. Her er det og mange 

fantastiske arbeid. Men både bladets formgivning, tekst og 
de arbeidene som presenteres, er iderike og spennende, 

Hele bladet inspirerer til, ikke å kopiere noe, men å få 
tanker og ideer som kan brukes i helt andre sannenhenger.

i det numeret jeg har foran meg i øyeblikket, finner jeg 
typisk nok dette sistatet: «Vävningsrus! Det ryktas om en 
vävboom, at alle plötsligt vill väva, Hemslöjd visar att det 

Les nyhetsbrevene

i Galleriet

Har du slettet det 

nyhetsbrevet du har fått fra 

meg, men likevel gjerne 

skulle ha sett det igjen? 

Fortvil ikke. Alle tidligere 

nyhetsbrev kan du finne 

igjen i Galleriet, i den 

seksjonen som heter 

«Meldingsblad».

Spre ryktet

Kjenner du noen som kan 

To vakre, elegante tidssjrift 

blant annet med vevstoff,  

Øverst «Norsk Husflid» der 

alt virker «ferdig», statisk. 

Nedenfor svenske 

«Hemslöjd» som stimulerer 

til fantasien og 

skaperlysten på en helt 
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fullstendig fri til å spre 

ryktet. Minn dem gjerne på 

at de kan registrere seg 

som mottakere av dette 

nyhetsbrevet om de sender 

e-brev meg.

Ikke ønsket

å få nyhetsbrevet?

Skulle du ønske å ikke få 

det flere ganger, så send 

rett og slett et blankt e-

brev til jo@gjessing.as.

Ønsker du, på et eller annet 

tidspunkt, å avslutte 

forsendelsene, gjør du det 

på samme måten. Da vil 

jeg forstå, og stoppe 

forsendelsene.

Andre kommentarer?

Har du andre kommentarer 

til nyhetsbrevet, hører jeg 

òg gjerne fra deg om det.

Hver tredje måned

Om lag hver tredje måned 

(til vanlig i januar, mars, 

juni og september) sender 

jeg dette nyhetsbrevet. 

Nyhetsbrevet er sjølsagt 

gratis —  som en hilsen tiltil 

venner og interesserte. 

Dette nyhetsbrevet sender 

jeg òg til en del andre som 

jeg tenker kan ha interesse 

av det.

Andre kommentarer?

Har du andre kommentarer 

til nyhetsbrevet, hører jeg 

òg gjerne fra deg om det.

man ägnar sig åt i et halvår och sen går vidare. Man blir 
hooked.»

Det er nettopp det: «Man blir hooked.»

«Vevesperre»
Jeg har sammenliknet dette med et godt narkotikum, om 

noe sånt kan tenkes. Har en først fått litt, må en ha mer. Og 
mer. Og mer. En kjenner seg dårlig om en ikke får veve.

Men samtidig hender det jeg har kalt «vevesperre». 
Forfattere snakker om det de kaller «skrivesperre». Noe av 
det samme er det jeg kaller «vevesperre», All inspirasjon 
og glede ved å veve forsvinner som dogg for sola. Hva er 

det som skjer? En vil jo så gjerne veve, men får det ikke til. 
En sitter bare der, stiv i blikket, anspent i kroppen og har 

absolutt ingen ideer.

Merete Morken Andersen er førsteamanuensis ved 
Universtitetet i Sørøst.Norge, tilknyttet masterstudiet i 
faglitterær skriving og forfatter. Hun har gode råd mot 

skrivesperre, råd som jeg tenker vi kan overføre til det å 
veve.

— Det stopper opp i blant. Det er rett og slett sånn det er. 
Vi er ikke en maskin, sier hun.

Noen av Merete Morken Andersens råd er disse:

• Få hjelp av biblioteket med akademisk skriving og søk. 
Oversatt til veving kunne en si: Gå rundt i en god 

garnbutikk, og nyt alt det fine garnet. Om det kanskje ikke 
er vevgarn, er det nydelig uansett.

•  Les også: Den store studentordboka. Oversatt til veving 
kunne en si: Gå på utstillinger av vevnader. Les bøker og 
tidsskrift der kreative vevere forteller om arbeidet sitt, og 

viser bilde av arbeida sine.

• Søk hjelp med en gang. Ikke tro at dette er noe bare du 
opplever. Alt blir lettere når du får snakket med noen.

• Husk å hvile! Ta pauser. Superviktig for kropp og 
hjerne, slik at du ikke blir utbrent. Velkjent innenfor sport, 

men gjekder like mye her. Du må selv ta ansvar for å hvile. 
Ellers vil vevesperra bare kunne fortsette, 

Kilde:

«Hjelp! Jeg har skrivesperre»

Intervju med Merete Morken Andersen

https://www.usn.no/hub/studietips/hjelp-jeg-har-skrivesperre Side 3 av 10



Olha Pilyuhina
Olha Pilyuhina (Ольга Пілюгіна) er en fantastisk 

bildevever fra Reshetylivka i Ukraina. Hun lever og vever 
midt i krigen. Til Hjemmets Kristin Ma Berg sier hun på 

telefonen: — Det gjør vondt å vite at fok dør og byer blir 
ødelagt rundt meg. Det er umulig å venne seg til krig. Men 
jeg forstår at jeg må fortsette å jobbe kreativt og vise hvor 

rik kulturen vår er.

Hun bor i Reshetylivka i Poltava-området i Ukraina, og er 
født i 1982. Hun er opptatt av gammelt ukrainsk 

tradisjonelt håndverk. Olha Pilyuhina er kjent for sine vakre 
motiv og overflod av sjølkomponerte farger. 

Meldingsbladet presenterer her noen av Olha Pilyuhinas 
flotte vevnader:
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Kilde: mad'in europe

European craftsmen and restorers of cultural heritage

https://madineurope.eu/en/profile/olha-pilyuhina-2/
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Sitatet

«Veven har en rytme man kan vende tilbake.
 til selv om man blir avbrutt.»

Svein Nå.

Kokk og sjøllært kunstner som først og fresmt jobber med bildevev. Bor 

i bygda Nå på vestsida av Sørfjorden i Hardanger. Har stilt ut siden 

1977, og har bak seg seperatutstillingar, blant annet i Seattle og New 

York, Seoul, Bergen, Stavanger og Oslo. Han har deltatt på 

Vestlandsutstillinga fleire ganger og er innkjøpt blant annet til Rogaland 

Kunstmuseum.

Svein Nå.

Frida Hansen
«Frida Hansen var en av de første norske kvinnelige 

kunstnerne som opplevde stor internasjonal oppmerksomhet. Med 
sterkt engasjement og pågangsmot gjenopptok og videreutviklet 
hun den norske vevetradisjonen mot slutten av 1800-tallet. [...] 

Frida Hansen var en viktig representant for art nouveau og 
symbolisme. Hun fikk sitt store gjennombrudd under 

Verdensutstillingen i Paris 1900, der hun fikk gullmedalje for 
teppet Melkeveien (1898). Ved å fornye gamle vevteknikker 
skapte hun et helt særegent tekstilt formspråk, tilpasset den 
samtidige kunsten. Hun var en foregangskvinne  i en tid da 

kvinnekampen i Europa var på full fremmarsj,» skreiv kurator 
Anne Sommerin Simonnæs ved Nasjonalmuseet. 

Frida Hansen, Det norske Billedvæveri (produsent), 
«Kveder» / «Tjørn», 1903. Foto: Nasjonalmuseet / Andreas Harvik. 

Her fra Nasjonalmuseets internettsted.



Side 7 av 10

Vevkunstverket Melkeveien av Frida Hansen. Teppet viser seks 
unge kvinner som svever over himmelhvelvingen med et 

stjerneslør over hodet, og med en tekst under fra 1. Mosebok. Her 
fra NRK-artikkelen «For lite nasjonalistisk for Norge»,

«I rødt» fra1901. Fra 
Frida Hansens hus

(http://
www.fridahansen.no/

«I rødt»
og «Blå roser i gult»

Den første vevnaden Anniken 
Thue presenterer, er «I rødt» fra 

1901. Det er vevet av Det 
norske Billedveveri under Frida 

Hansens ledelse. 

Så går hun over til å omtale «Blå 
i roser i gult». «Motivene er 
transparente,» skriver hun, 

«henter hun direkte fra naturen, 
men den bevisste forenklingen 

ga mønsteret et visst 

«Vi ser på Kunst», tidsskrift for Norske Kunstforeninger, 
hadde i nummer 3 for 1987 artikler om jugendstil. Blant 

dem finner vi en infomativ artikkel om veveren Frida 
Hansen (født 8. mars 1855 i Hillevåg i Stavanger, død 12. 

mars 1931 i Oslo) . I artiklen viser Anniken Thue tre 
eksempel på Frida Hansens kunst.

ornamentalt preg. En blomst hos Frida Hansen bir likevel 
aldri et rent ornament — duften av levende blomster er 
alltid der! Denne holdningen til naturen deler hun med 

mange andre, for eksempel den kjente franske 
glasskunstneren Emil Galle.»

«Libellens dans»
Den tredje vevnaden Anniken Thue presenterer for oss, er 

«Libellens dans» fra 1901. «I teknikk og bruk av
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plantefarger bygger hun på tradisjonene, men motivvalg 
og stil viser hennes klare internasjonale orientering. I 

«Libellens dans» har Frida Hansen vakgt en motivgenre 
som var meget populær omkring århundreskiftet, kvinner 

fremstilt som halvt mennesker, halvt naturvesener. I teppet 
danser fem libeller (øyenstikkere) i kvinners skikkelser over 
vannflaten til tonene fra nøkkens harpe, mens en glødende 
aftensol synker i havet. Hos samtidens symbolister hadde 

dette mtivet gjerne en erotisk undertone, noe som 
reflekterte deres ambivalente holdning til kvinnen.»

Ikke norsk nok
NRK-kournalistene Anett Johansen Espeland og Ingvald 

Nordmark skreiv i 2015 at «Frida Hansens prisbelønte 
tepper havnet i utlandet fordi hun ikke var norsk nok for 

norske muséer.» «Hun var både prisbelønnet og berømt da 
hun levde, men ble likevel fort glemt.»  

Kilder:

Jugendstil i Norge. «Vi ser på Kunst» 3/1987.

«Frida Hansen — ledestjerne innen europeisk tekstilkunst»

https://www.nasjonalmuseet.no/historier-fra-museet/dypdykk-i-

samlingen/frida-hansen/

«For lite nasjonalistisk for Norge»

https://www.nrk.no/rogaland/vevkunstneren-frida-hansen-var-for-lite-

norsk-for-norge-1.12403620

«Frida Hansen: Art Nouveau i full blomst»

https://stavangerkunstmuseum.no/events/frida-hansen-1

 «Libyllens dans» fra 1901. Vevd i Det norske Billedvæveri 
under Frida Hansens ledelse. Tilhører Nordiska museet, 

Stockholm. Foto: Teiens Fotoatelier AS. Her fra Wikipedia.
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Med mange material
En kan veve med andre material enn ull og lin. Ja, faktisk 
kan en veve med bortimot hva som helst i veven. I 2006 

fortalte NRKs  Anette Lieng Håkonsen og Katrine Berg 
Tollefsen at Svelvik kommune hadde startet vevkurs der 

deltakerne skulle veve med material fra naturen. Kurset var 
egentlig for barn, men barn i alle aldre kunne ta del.

Foto: Katrine Berg Tollefsen, NRK.

— Jeg holder på å gjøre ferdig veven min, det var en tråd 
som hang og var veldig lang, forteller Victoria. Hun er en av 
åtte unger som har tatt turen til Ulvika i Svelvik kommune 

for å være med på en av de mange aktivitetene kommunen 
arrangerer for barna i sommer. Victoria vever spennende 

bilder ute i det fri, av materialer hun finner i naturen. 

Elisabeth Harr
  Elisabeth Harr heter en flott vevkunstner som er bosatt i 
Kristiansand. Hun hadde sin første separatutstilling i 1973, i 

Oslo Kunstforening, Tromsø, Harstad, Bodø og Ålesund 
kunstforeninger. I 2021 var hun festspillkunstner i Bergen, 

med en stor utstilling i Bergen Kunsthall. Hun har 
professorkompetanse og har undervist ved Vestlandets 

Kunstakademi 1978-80 og ved Høgskulen i Sogn og 
Fjordane 1998. Hun har Statens garantiinntekt for 

kunstnere siden 1995 og ble tildelt Ulrik Hendriksens 
minnestipend i 2000.  

Store Norske Leksikon skriver om «Elisabeth Harr: Etter å 
ha eksperimentert med billedvev i et abstrakt geometrisk 

formspråk på 1960-tallet, begynte hun omkring 1970 å 
veve bilder med et tydelig politisk budskap.» På neste side 
presenterer vi noen av de fine vevarbeida til Elisabeth Harr:
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Færdaminne – Jammerbugt av Elisabeth Haarr måler ca. 120 x 
220 cm. Foto: Elisabeth Haarr og Kunsthall Oslo / KORO.

Elisabeth Haarr 
undersøker en båtrye, ca. 
1993-94. Foto: Elisabeth 

Haarr / KORO.

Færdaminne – OH Gunta!. Foto: Elisabeth Haarr og Kunsthall 
Oslo /KORO.

Kilder:

KORO: SKJØNNHET med store bokstaver 

https://koro.no/elisabeth-haarr/

Elisabeth Haarr The Festival Exhibition 2021 27 May — 15 August 2021

https://www.kunsthall.no/en/exhibitions/elisabeth-haarr/


