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Dette er en presentasjon av et nylig påbegynt kunstprosjekt. Det 

har ikke fått sin endelige form, og er fremdeles preget av å være i en 

utforskende og utprøvende fase. Denne montasjen reß ekterer likevel en 

måte å arbeide visuelt på, og i dette tilfellet tar prosjektet utgangspunkt 

i et konkret og hverdagslig fenomen svært mange kjenner til. 

Dette er ingen akademisk analyse av hva jeg holder på med, i 

stedet forsøker jeg å beskrive noen av beveggrunnene for å igangsette 

et prosjekt. En viktig drivkraft og fascinasjon har vært at mitt objekt 

har liten prestisje eller rett og slett blir ignorert. Hvordan kan jeg, som 

billedkunstner, utvikle noe med denne vissheten? Mange aspekter ved 

temaet er fremdeles potensielle, men ennå ikke utdypet. Jeg liker svært 

godt å være i dette stadiet av et kunstnerisk arbeid.
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Det begynte med en tur på RIMI i fjor høst. Jeg gikk forbi tilbudspallene 

med allehånde varer. Midt blant klesklyper i plast og teip i ß ere farger 

så jeg plutselig noen pakker med unnselige heklede brikker. «2 STK 

HANDLAGET» stod det utenpå.

Brikkene var av det slaget man gjerne forbinder med hjemme-

innredning for en generasjon siden. Sirlig plassert på små avlast-

ningsbord, og gjerne med en lysestake eller noe nips pent plassert på 

toppen. 

Det var ingenting som skulle tilsi at jeg skulle bruke mer tid på 

et produkt hinsides enhver trendy innredningsestetikk. To heklede 

brikker til den nette sum av 10 kroner.

Foranledningen
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Tross dette var det noe med disse pyntetekstilene som fanget min 

interesse. Det stod ingenting om opphavslandet til dem, men jeg 

så at de faktisk var håndlagede, og at de var bygd over svært enkle 

heklemønstre, tre forskjellige utgaver alt i alt. Brikkene med samme 

mønster var altså ikke identiske. Noen var heklet løst, andre ganske 

fast slik at størrelsen og formen var blitt forskjellig. 

«Hekling er en form for håndarbeide som 

krever få hjelpemidler: garn og en heklenål er 

faktisk alt som skal til for å lage både store og 

små arbeider. Garnet trekkes med heklenålen 

gjennom løkker av garnet, først for å danne 

en begynnelseskant – et opplegg – og senere 

gjennom forskjellige deler av de masker eller 

løkker som allerede er dannet, eller gjennom 

mellomrom mellom disse maskene. Det kan 

virke uforståelig at en med så enkle virkemidler 

kan få frem mange varianter og mønstre, men 

det er mange måter å trekke garnet gjennom 

maskene på. Når en så kombinerer de 

forskjellige heklemåtene, viser det seg å være 

store muligheter for variasjon når det gjelder 

å utnytte den enkle heklenålen» (Gyldendals 

Store Sy- & Håndarbeidsbok, Gyldendal 

Norsk Forlag, Oslo 1963, s. 163).
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Jeg stod altså med produktet til en anonym person i hånden. Noen 

hadde heklet dette. Noen hadde sittet bøyd over denne oppgaven. For 

noen var dette et arbeid som gav inntekt. Men for en kunde som jeg var 

dette kun et «harry» produkt i rotet på pallen. 

Denne innsikten føltes med ett sorgfull. Et eller annet sted i verden, 

kan hende i et asiatisk land, hadde noen ß ittig jobbet seg gjennom 

brikke etter brikke. Jeg tenker at det er en viss sannsynlighet for at det 

er kvinner som arbeider med dette. 

Jeg bestemte meg for at de heklede brikkene skulle bli mitt neste 

kunstprosjekt, og jeg kjøpte likeså godt alle de 30 pakkene som fantes 

i butikken.

«Sannsynligheten taler for at strikking og 

hekling stammer fra samme kulturområde. 

(…) Hekleteknikken må imidlertid ha 

spredt seg på et tidlig stadium over store 

deler av verden, for de få meget gamle ting 

som fi ns bevart, stammer fra så forskjellige 

deler av verden som Kina, Tyrkia, Afrika, 

Europa og Amerika. Man kan skjelne 

mellom to typer av heklearbeider: tynne, 

kniplingsliknende arbeider utført i meget 

tynt garn og med fi n heklenål, og tykke 

plagg og tette ting laget med grov heklenål 

og vanlig ull – eller bomullsgarn. Sistnevnte 

type har vi eksempler på i mange tradisjonelle 

klesplagg: afrikanerne brukte heklede luer til 

sine kaftaner, tyrkerne hadde heklede hatter 

og de skotske sauegjeterne brukte lange 

heklede kapper som beskyttelse mot vinden 

oppe i høylandet. Denne typen av hekling 

er fremdeles meget populær til mange slags 

klær: gensere, jakker, luer, tøfl er og mye mer. 

Mange lager også varme pledd og sjal, og til 

og med tepper» (Teknologisk Forlags Store 

Nye Håndarbeidsbok, Teknologisk Forlag, 

1995, s. 110).
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Brikkene jeg kjøpte tilhører det billige «non-food»-markedet. I Norge 

har de store matkjedene ofte slike typer produkter i sitt sortiment. 

Slike varer er også sentrale for kjeder som Europris, Max 20 og Nille. 

Dagligvarehandelen oversvømmes nå av billig-produkter fra Østen 

� ikke minst er Kina et stort produksjonsland. Innkjøpsansvarlige 

i Norge drar på store internasjonale varemesser for å bestille slike 

produkter.

I en matforretning som RIMI er non-food-produktene ment å fungere 

som lokkevarer. De overfylte og kaotiske pallene er en del av en bevisst 

markedsstrategi. Om jeg velger å la meg friste av tikroners-tilbudene 

er det stor sannsynlighet for at jeg samtidig kjøper andre varer mens 

jeg beÞ nner meg i butikklokalet.  

Men den dagen jeg fant mine brikker, kjøpte jeg ikke noe annet. 

Utrolig hva du får 

for en tier eller to*

*Slagord for kjeden Max 20 
Norge , som er et aksjeselskap 

eid av Ekstrem Lavpris .
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Jeg vil forholde meg til brikken som et slags spor etter et utsagn, om 

enn hvor vagt dette er. Mine grep er som en reaksjon på et minimalt 

dialogisk utspill gjort et annet sted i verden. Jeg prøver å gi hver 

brikke den oppmerksomheten den aldri vil få som billigprodukt, og 

derigjennom håper jeg å åpne for et ß ertydig assosiasjonslag med 

poetiske og politiske undertoner.

Jeg bestemte meg for at mitt første visuelle grep skulle være ganske 

nøkternt. Det jeg gjør skal også være «håndlaget». Jeg endte opp med 

å lage en slags bakgrunn for noen av brikkene, vekselvis variert over en 

primitiv vevkonstruksjon og enkel strikking, og utført i et stofß ignende 

garn til � ja nettopp, 10 kroner. 

Under hver brikke valgte jeg å håndbrodere ordene «she made 

this» på et tekstilbånd. 

Første steg
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Jeg er ikke spesielt opptatt av å bruke engelske tekster i arbeidene 

mine, men denne setningen ble meningsfull fordi den samtidig minner 

meg om at masseproduserte ting er stemplet med et «made in + 

produksjonsland». Som i «Made in China». 

Siden mine brikker ikke engang har dette nasjonale identitets-

stemplet knyttet til seg, Þ kk det en betydning å markere at det først og 

fremst står et individ bak, og ikke et kommersielt foretakende.  

Brikkene har ingen stor verdi i mine omgivelser, verken symbolsk 

eller økonomisk; jeg ønsker indirekte å peke på dette ved selv å 

benytte meg av materialer som er billige og lite etterspurte. Jeg ville 

altså utfordre meg selv ved ikke å velge fritt blant mer høyverdige 

kunstneriske materialer. Samtidig ønsker jeg å gjøre de nye presen-

tasjonene av brikkene så Þ ne jeg bare kan.

Grensene mellom hvem som har gjort hva i hvert bilde skal heller 

ikke være helt klare og deÞ nerte. Fordi det var hun som gjorde dette.

Disse arbeidene representerer de første «resultatene» i prosjektet. 

De kan gi ß ere assosiasjoner. Det er blant annet blitt noe trofé- eller 

diplomaktig over de innrammede brikkene. Som om de representerer 

det symbolske beviset på at man har utrettet noe, at man har hatt 

suksess.
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Jeg har begynt å arbeide med en ny variant. Denne gangen hekler jeg 

videre på brikken, slik at det jeg gjør smelter mer direkte sammen med 

produktet.

Det er en litt underlig følelse å hekle videre på dette unnselige. Jeg 

holder i hånden noe en annen har holdt i sine hender før meg, og måten 

å holde på er den samme. Jeg har bestemt meg for å hekle annerledes 

enn mønsteret. Jeg bruker alle maskene som er der fra før, og hekler 

videre med fastmasker. Jeg er deÞ nitivt ingen avansert heklerske, så 

dette valget passer mitt nivå.

Det jeg har oppdaget er at de individuelle forskjellene i håndlaget 

til de ukjente produsentene forplanter seg videre inn i min hekling, 

inÞ ltrerer så å si mitt grep. De nye variantene ser fremdeles ulike ut, 

overß atene legger seg på forskjellige måter.

Videre
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Samtidig er det svært kjedelig å hekle runde etter runde. Jeg får fort 

følelsen av å holde på med noe helt absurd og meningsløst når jeg sitter 

med heklearbeidet. Jeg begynte å utnytte tidspunkter jeg ellers sløver 

bort � som for eksempel på T-banen. Jeg kjente blikkene til folk rundt 

meg. Hva holder hun der på med? En heklet bordduk? Forferdelig, for 

en smak!

Ennå vet jeg ikke hvordan den endelige presentasjonen av brikkene 

vil komme til å bli, og hvordan de ulike variantene vil kunne fungere 

sammen på en konkret måte. Det jeg vet er at jeg kommer til å jobbe 

videre med å Þ nne fram til måter å bringe brikkene inn i nye visuelle 

sammenstillinger på, samtidig som jeg ikke mister av syne det 

tematiske utgangspunktet fra den dagen jeg tok en handletur på RIMI. 

Den dagen jeg egentlig skulle kjøpe kaffe.*

*Jeg har skrevet til det norske importfi rmaet 
Kjell Braaten AS for å spørre om opphavsland 
og andre konkrete fakta, men de har ennå 
ikke svart meg.  
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6 luftmasker satt sammen til en ring med en kjedemaske

1. omgang: 10 fastmasker

2. omgang: 2 luftmasker (erstatter 1. stav), 19 staver, 2 sammen i hver 

fastmaske fra forrige omgang

3. omgang: 2 luftmasker (erstatter 1. stav), 1 stav i hver stav fra forrige 

omgang, 1 luftmaske, 1 stav osv. til sammen 20 ganger

4. omgang: 2 luftmasker (erstatter 1. stav), 2 staver sammen i hver 

luftmaske fra forrige omgang osv. til sammen 20 ganger

5. omgang: 1 fastmaske, 3 luftmasker, hoppe over 1 stav fra forrige 

omgang, 1 fastmaske i neste stav osv. til sammen 20 ganger

6. omgang: 1 kjedemaske, 1 fastmaske i de 3 luftmaskene fra forrige 

omgang, 4 luftmasker osv. til sammen 20 ganger

7. omgang: 1 kjedemaske, 1 fastmaske i de 3 luftmaskene fra forrige 

omgang, 5 luftmasker, 1 fastmaske i de neste 3 luftmaskene osv. til 

sammen 20 ganger

8. omgang: 1 kjedemaske, 1 fastmaske i de 3 luftmaskene fra forrige 

omgang, 5 luftmasker, 1 fastmaske i de neste 3 luftmaskene osv. til 

sammen 20 ganger.

9. omgang: 2 luftmasker (erstatter 1. stav), 3 staver i de 5 luftmaskene fra 

forrige omgang, 1 luftmaske, 4 staver osv. til sammen 20 ganger

10. omgang: 2 luftmasker (erstatter 1. stav), 2 staver, 1 stav i hvert 

mellomrom mellom de 4 stavene fra forrige omgang, 1 stav i hver 

luftmaske mellom de 4 stavene, osv, til sammen 80 staver

11. omgang: 2 luftmasker (erstatter 1. stav), 2 staver, 1 stav i hvert 

mellomrom mellom de 4 stavene fra forrige omgang, 1 stav i hver 

luftmaske mellom de 4 stavene, osv. til sammen 80 staver

12. omgang: 1 fastmaske mellom de to første stavene fra forrige omgang, 

3 luftmasker, hoppe over 2 staver, 1 stav i neste mellomrom, osv. til 

sammen 40 ganger

13. omgang: 1 kjedemaske, 1 fastmaske i første løkke, 4 luftmasker, 1 

fastmaske i neste løkke osv. til sammen 40 ganger 

14. omgang: 1 kjedemaske, 1 fastmaske i første løkke, 4 luftmasker, 1 

fastmaske i neste løkke osv. til sammen 40 ganger 

15. omgang: 1 kjedemaske, 1 fastmaske i første løkke, 4 luftmasker, 1 

fastmaske i neste løkke osv. til sammen 40 ganger 

16. omgang: 1 kjedemaske, 1 fastmaske i første løkke, 5 luftmasker, 1 

fastmaske i neste løkke osv. til sammen 40 ganger 

17. omgang:1 kjedemaske, 1 fastmaske i første løkke, 5 luftmasker, 1 

fastmaske i neste løkke osv. til sammen 40 ganger 

18. omgang: 1 fastmaske, 2 luftmasker (erstatter 1. dobbeltstav), 1 

dobbeltstav, 2 luftmasker, 2 dobbeltstaver i samme løkke, 1 luftmaske, 2 

dobbeltstaver i neste løkke, 2 luftmasker, 2 dobbeltstaver i samme løkke, 

osv. til sammen 40 ganger 

19. omgang: 1 fastmaske, 2 luftmasker, 3 staver i første løkke, 2 

luftmasker, 1 fastmaske i luftmasken mellom de fi re dobbeltstavene fra 

forrige omgang osv. ut omgangen, avsluttet med en kjedemaske

AnalyseTynt bomullsgarn passende 
heklenål nr. 1,5
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Hekling for helse og velvære*

Vårens nye hobby er hekling, og det faller i smak hos både gammel og 
ung. Marte Blyseth Pedersen (22) er uhelbredelig bitt av basillen.

– Det er godt å kunne konsentrere seg intenst om noe, det er faktisk gøy, 

og man får fri fra andre tanker. 

Marte Blyseth Pedersen er en av vårens hekleentusiaster. I sin leilighet 

på Gimlekollen, i Kristiansand, tilbringer hun de sene nattetimer med 

garn og heklenål, målet er et sjal som skal gis bort neste jul. Sannheten 

er at Marte ikke er gammel i gamet. Hun begynte først å hekle på nyåret, 

men har allerede heklet blomster og pulsvarmere. Så godt trives hun med 

den nye hobbyen at hun sitter hjemme i helgene for å øve seg på nye 

selvkomponerte mønstre.

Heklerytmen kan bidra til dagdrømming eller bare å tømme hodet for 

tanker, og det er godt i en hektisk studenthverdag. Det tar ikke mange 

timer for en erfaren hekler å lage seg et sjal eller en lue, og når ferdigheten 

først sitter i fi ngrene er det bare fantasien som setter en stopper for hva 

som kan lages. Derfor øver Marte så ofte hun kan. Ikke minst får hun 

slappet av, gjerne henslengt i sin gamle slitte sofa under et loddent 

ullpledd, med en iskaff e innen rekkevidde. Hekling har blitt et middel til 

å slappe av og koble helt ut.

*Skrevet av Rita Jasmin Lund: 

http://sornett.mediehogskolen.no/


