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Oppnøsting av livstråd
Levd liv – vevd liv viser oss Else Marie 
Jakobsen som en lokalt forankret og 
stridbar kunstner. Da hennes samtids 
politiske sjargong var preget av steilere 
fronter enn i dag, også i kunstens utt-
rykk, savnes mer formidling av kontek-
sten som estetikken og livet inngikk i, 
synes Christer Dynna. Men verkshisto-
rien er spennende fortalt.

Nylig avdøde Else Marie Jakobsens livs-
kraft og meningers mot rettferdiggjør en 
omfattende dybdepresentasjon av hennes 
ulike tekstiler, som kunsthistoriker Janne 
Leithe har levert i bokform. Publikasjo-
nen er forseggjort på alle vis, i et hånd-
terlig format som får den til å fremstå 
som en neddempet praktbok på 200 sider 
– akkurat så taktilt innbundet, symbolsk 
fargesatt i rosa og proppet med et ekseps-
jonelt velgjort fotomateriale at den har 
de rette kvalitetene for å videreformidle 
tekstilkunsten til Else Marie Jakobsen.

Ouvre-oversikt light 
Fortellingen om Jakobsens vevede arbei-
der brettes ut i teksts form som opptar 
femti av bokens 200 sider. Teksten er delt 
inn i syv avsnitt som hvert i sær fokuserer 
på deler av motivkretsen i dette kunstner-
skapet, med tepper som avgrensning.

Selv om Jakobsens totalproduksjon 
teller langt over 500 tepper og de 76 tep-
pene dermed bare utgjør et lite utvalg, er 
formidlingen i metode så vel som i format 
bygget opp etter malen for den komplette 
«ouvre-katalog».

Tekstene er gjennomarbeidet og kan 
fint leses fra perm til perm, men i og med 
Leithes disponering og ikonografiske per-
spektiv – det vil si presentert som en serie 
enkeltverk sortert etter og tolket ut fra 
motivkretsen – står fortellingen i en viss 
fare for å tape av syne de lange linjene i et 
levd liv. 

Fungerer som portal
Teksten dykker derimot grundig ned 
i detaljene, og her løfter Leithe frem 
elementer som ellers fort kunne gått en 
betrakter hus forbi, og slik demonstrerer 
hun hvordan monumental tekstilkunst 
som dette bør formidles og brettes ut for 
fortolkning og opplevelse. For stedsspesi-
fikk kunst, som dette, tillater sjeldent det 
– av åpenbare årsaker, som at «nærkon-
takt» er fysisk umulig og at tekstilene 
pryder kirkerom over hele landet og også 

utenfor Norges grenser. Fremst i boken 
er det svært bevisst plassert en serie nær-
bilder av verkene tatt av Kjartan Bjelland, 
og de gjør at leseren umiddelbart kommer 
visuelt svært tett innpå teppene, noe som 
både pirrer sansene, fungerer informativt 
og opptrer som logisk portal til bokverket.

Alt går i veven
Leithes metode og perspektiv synes 
først og fremst å løfte frem den politisk 
stridende siden ved Jakobsens virke som 
tekstilkunstner. Selv om vi er inne i året 
for markeringen av kvinners stemmerett 
i Norge, føles dette som et litt for begren-
set utsnitt av virkeligheten. Bildet som gis 
blir mindre sammensatt enn det boktit-
telen selv borger for.

Jakobsen er sitert på at «Alt går 
i veven», og dette skal kanskje ikke først 
og fremst tolkes konkret – altså bare 
relatert til de umake materialer som hun 
kunne finne på å bruke (avfall og rester 
fra industrien, elementer fra mennesker 
m.m.). Dette ansporer til også å se etter på 
hvilken måte livets floker har satt preg på 
arbeidet i vevstolen – ikke bare i form av 
motivvalg, men også i hennes motiv- og 
materialbehandling, og i selve utføringen 
av innslaget i renningene – krysnings-
punktet der innskytelser og impulsiv 
energi er av avgjørende betydning for 
resultatet.

Tilbakeholden biograf
Nærkontakten og møtet med motivene 
som publikasjonen legger opp til på 
flere plan, inviterer til slike lesninger av 
ekspressive valører i trådenes organiser-
ing, men fortolkningen griper ikke en slik 
anledning.

Mer forunderlig er det at Levd liv 
– vevd liv bare gir en avgrenset, eller 
kanskje skal jeg heller si behersket og 
tilbakeholden behandling av Jakobsens 
levde liv.

Momentene fra Jakobsens biografi 
tar overraskende lite plass i tekstdelen, 
et fravær av inspeksjon som sikkert kan 
være motivert av biografien om henne 
som ble publisert i 1986 – men i nær-
lesningene som Leithe gjør og med de 
mange nyere arbeidene som vies plass, 
føles de 17 årene som er gått siden bio-
grafien ble gitt ut som lang tid.

I tillegg fremstår bokens avsnitt om 
livet, «Levd liv – In Memoriam», som om 
det trår særdeles varsomt utenom viktige 
episoder i kunstnerens liv. Det levde livet 
blir presentert med tilbakeholdenhet 
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og uten vilje til å diskutere den direkte 
betydningen for kunsten. 

Den ensidige profileringen av Jakobs-
ens med tiden så sterke politiske engas-
jement og kamper i den ytre verden gir 
denne siden av henne drag av dekko-
perasjon, og da melder behovet seg for 
også å kunne diskutere hvorvidt dette for 
henne var en avledningsmanøver, eller 
om det fungerte som alternativ «ventil» 
for følelsesmessige sår som ellers ble for 
vanskelige å håndtere, selv i kunsten.

Kontekstfattig
Jakobsen lagde i alt 33 altertekstiler, og 
i sin gjennomgang av 13 av disse antyder 
Leithe en pionerånd. Dessverre taper 
leseren kunstnerens samtid av syne, og 
ikke får vi vite nok om statskirken og det 
statlige utsmykningsfondet i rollen som 
oppdragsgiver.

De samtidige kildene som siteres 
er gode, men få. Når en slik angir at 
teppet fra Jakobsens hånd «gir et kyss» 
til kirkerommet utført i betong og glass, 
synes dette – i vår tids utsmykning-
sparadigme, som verdsetter kunstens 
integrering – som en anledning til å dis-
kutere om disse lokalene har fått noen 
«varme bamseklemmer», fordi dette bar 
datidens ideer om hva som behøvdes 
for å innta den moderne betong- og 
 teglsteinarkitekturen.

Dessverre belyser Leithe ikke hvor-
vidt Jakobsen i enkelte av sine oppdrag 
ble ansett for å finne i overkant radikale 
og ekspressive løsninger, eller om det 
hun fant på snarere svarte til samtidens 
forventninger. Omfanget av hennes virke 
taler for det siste, men en bredere reseps-
jonshistorikk og flere samtidige kilder 
kunne med fordel vært gjengitt om denne 
fortellingen skulle vært komplettert.

Avgrenset
I bokens aller korteste kapittel, som tar 
for seg motiv fra «Den bløde kyststribe», 
blir savnet etter en tydeligere forfatter-
stemme sterkest. Her kunne Leithe tatt 
mer plass, for hentydningene hennes 
ber om mer fortolkning og nærgåenhet. 
Kanskje kunne akkurat disse tekstilene 
fått fremstå med større dybde om hun 
her også hadde tillatt seg en «avstikker» 
innom akvarellmalingsteknikken, for 
uttrykket i disse tekstilene er tett besle-
ktet med akvareller, som Jakobsen også 
skapte.

Bokens avgrensning til tekstilene, 
og sterke vekting av Jakobsens mest 

litterære og politisk hardtslående mo-
tiv, fremstår således om ikke akkurat 
vilkårlig, så muligens diktert av Jakobsen 
selv, da hun jo alltid hevdet at tekstilkun-
sten var et underkjent kunstfelt og kan ha 
næret et ønske om å gjøre opp status for 
denne delen av sitt virke. 

Samarbeid
Boken har likevel unngått fellen den lett 
kunne havnet i med å bli rent bokholderi, 
og da bokprosjektet startet opp som et tett 
samarbeid, er det naturlig at kunstnerens 
egen stemme og foretrukne perspektiv 
har fått en sentral plass. 

Da Jakobsen døde kort tid før utgivels-
en, men etter at hun rakk å gå god for inn-
holdet, blir en forfatters i utgangspunktet 
vanskelige oppgave med å bevare sin 
selvstendighet, ytterligere forvansket.

Leithe har attpåtil utgitt boken på 
eget forlag, og har dermed tatt på seg et 
stort og tungt ansvar en forfatter ikke er 
forventet å ta.

Kunstnernes Hus i Oslo har satt opp 
Jakobsens tekstiler på sitt utstillingspro-
gram i 2014, og viste et arbeid på årets 
Høstutstilling.

Leithes store og velgjorte formidlings-
jobb bærer således allerede frukter.

christer dynna
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Bredde i møbelhistorien
Forlaget Samler & Antikkbørsens norske 
designhistorie-gjennomgang forsøker 
å være en praktbok samtidig som det 
også vil være både oppslagsverk og en 
håndbok, synes Christer Dynna.

Den omfangsrike boken er overhodet 
sjenerøst illustrert, og viser ulike møbel-
modeller hentet fra fire tiår som står 
i Scandinavian Designs fortegn, et fortegn 
der Norge har vært akterutseilt i forhold 
til våre nærmeste naboland. Den norske 
industrien har også fostret design-klassik-
ere, og det er herfra bokens forfatter, Mats 
Linder, har hentet ut en serie kjente og 
mindre kjente modeller.

Korrigerer
Linders skriftlige formidling holder høy 
faglig standard. Den vitner om en opp-
riktig entusiasme for forrige århundres 
møbeldesign, og viser hans vidtrekkende 
kunnskap om ulike forhold som har påvir-
ket denne epokens formgivnings historie. 
Sjeldent har et slikt oversiktsverk forklart 
teknologiens selvinnlysende betydning 
for formen, en viktig påminnelse om at 
form ikke bare følger funksjon, men også 
følger av en bestemt form for produksjon.

Linders formidling bygger på et rikt 
kildetilfang, og han har intervjuet flere 
sentrale aktører og utøvere for å få hele 
historien med. Slike førstehåndskilder er 
beviselig nyttige, som i tilfellet da Linder 
(forsiktig) korrigerer Nasjonalmuseets 
historieforskning på de første norske 
plastmøblene. Det gjør han etter å ha fått 
Lauritz Sundes etterkommere til å for-
klare at denne fabrikkeieren i Spjelkavik 
sin sønn, Leif, som i 1951 var ti år, enda 
ikke hadde gitt seg i kast med å formgi 
møbler for fabrikken … Rett nok skal man 
dypt inn i materien for å finne korreksjo-
nen, som er oppgitt i en fotnote. 

På bokens smussomslag er det nyttet 
forførende sølvfoliert gigantisk tekst, 
mens på innsiden fremstår den som mer 
av et ambisiøst prosjekt som strekker seg 
etter akademiske idealer. Disse kommer 
også til uttrykk i et til tider nokså arkaisk 
språk, som heller enn å fremstå objek-
tivt, virker lettere oppstyltet. Her er et 
eksempel på at forlagets språkvask skulle 
vært bedre: «Etter den andre verdenskrig 
begynte Sunnmøre å koble grepet om 
norsk møbelproduksjon».

Bokens bruksaspekt og funksjon 
som oppslags- og referanseverk betones 

gjennom et lite «connaisseur-appendiks». 
Dette siste kapittelet handler om hvordan 
man som kjøper og samler kan vurdere 
verdien av eldre møbler i sin skattejakt på 
«signerte» designmøbler. Dette perspek-
tivet virker pådyttet og smaker av for mye 
av håndbøkenes praktiske funksjon. 

Genreblanding
Linder trer bare unntaksvis selv frem 
i teksten og kommenterer eller karakteri-
serer det den omhandler, som når han 
redegjør for kildenes informasjonsverdi. 
Slike kritisk refleksive bemerkninger 
hører til den akademiske genren, derimot 
skurrer dette litt når dette perspektivet 
sporadisk også er brukt i den ellers så 
etterrettelige og objektive (design-)histo-
rieskrivingen. 

I sin gjennomgang av den tidligste 
delen av designhistorien som boken 
dekker, skisserer Linder datidens kul-
tur- og klassemotsetninger, et pers-
pektiv han også lar gå som en rød tråd 
gjennom flere av kapitlene i bokens 
første halvdel. Med introduksjonen 
av dette som bakteppe for å forstå 
designhistorien gir han en lett alterna-
tiv vinkling til den ellers litt ensidige 
og karikerte fortellingen om forrige 
århundres modernistiske formgivning 
som andre oppslagsverk gjerne gjen-
gir. En nyansering av denne etablerte 
beretningen om grenseoverskridende 
estetisk utforskning og avantgardistisk 
orientert ingeniørkunst er takknemlig. 
Med sitt nokså pragmatiske perspektiv 
viser Linder tvert imot møbler som man 
finner dem på «brukten», det vil si at 
boken også rommer enkelte produkter 
som i liten grad egner seg til å bære 
fortellingen om den moderne historien 
som en serie av brudd videre. Snarere 
minner disse helt ordinære eksemplene 
om hvordan klassistiske og stilhistoriske 
formelementer overføres trass i intro-
duksjonen av mer tidsmessige alterna-
tiver. Slik synes lerretet Linder strekker 
opp å gjengi et nokså sammensatt bilde 
av historien. 

Og samtidig som de store linjene i his-
torien strekes opp, tegnes også detaljene 
ut på skånsomt vis, til tider nesten litt 
for hensynsfullt. Hadde foelaget nyttet 
faktabokser på de minst vesentlige, 
men konkrete og for så vidt informative 
detaljene, ville det fått hovedteksten til 
å fremstå enda bedre.
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