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1. Bakgrund 
 

Under våren 2007 skrev jag en rapport om textilen bogolan som har sitt ursprung från Mali i 

nordvästra Afrika. I den berättade och förklarade jag skapandeprocessen för om denna textil 

samt gav en kort historik om tekniken och dess betydelse för befolkningen i Mali. Under 

hösten 2008 besökte jag personligen Mali under sex veckor, och under halva perioden prakt-

iserade jag tekniken vilket resulterade i ett certifikat i tekniken bogolan. 

I denna uppsats gör jag en fördjupning kring symbolerna i bogolan, om deras betydelse för 

människorna i Mali. Är det viktigt att symbolerna betyder något? 

 

Tekniken bogolan är speciell då man färgar tyget med naturmaterial som lera, blad och bark. 

Det är en teknik som har en lång tradition och som finns i hela Mali inom alla stammar. 

Bogolantextilien är idag år 2009 en av de viktigaste metaforerna för landet, den har till och 

med blivit en symbol för Afrika då bogolan blivit en exportvara. 

 

1.1. Syfte 

Syfte med uppsatsen är att göra en fördjupad studie av symbolerna i den textila färgnings-

tekniken bogolan från Mali. Jag vill samtidigt jämföra den med två andra textila hantverk 

nämligen kelimmattor från Kurdistan och batik från Java. 

 

1.2. Frågeställning 

Hur medvetna är Malis befolkning om symbolernas betydelse i bogolantextilierna? 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan symbolerna i tekniken bogolan från Mali, kelim 

från Kurdistan och batik från Java, i textiliernas symboler? 

 

1.3. Metod 

Uppsatsen har en hermeneutisk förhållningssätt, då jag med personliga förkunskaper i 

bogolan tolkar tidigare insamlat material med ny information för att ge tekniken bogolan ett 

helhetsuttryck. Med mål att helheten ska bli tydligare har en studie och en tolkning i litteratur 

och intervjuer varit en viktig del i arbetet (Patel, 2003:28). 

 

Fokus i uppsatsen kommer grunda sig i en kvalitativ studie av den maliska färgningstekniken 

bogolan. Uppsatsen kommer därför att endast beröra studier om vad symbolerna i textilen 
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betyder. Dessutom görs en jämförelse angående likheter och skillnader mellan de tre textila 

hantverken. De två valda textilierna till jämförelsen är kelim från Kurdistan och batik från 

Java. Kelim är mattor som vävs över hela världen, men i uppsatsen berättar jag om mattorna 

från Kurdistan. Batiken är också geografiskt obegränsad då det är ett hantverk som utförs i 

hela världen, men här skildrar jag batiken från ön Java. 

 

Jag har valt att arbeta med en deduktiv metod. Detta menas med att jag redan har färdiga 

frågeställningar som jag ställer mot tre textilier (Korolija, 2002: 8f). För arbetet vet jag vilken 

litteraturinformation och vilka frågeställningar jag behöver för att knyta samman arbetet. Med 

mina förkunskaper i textilen bogolan har jag arbetat på ett kvalitativt sätt. Här har jag arbetat 

vidare med mitt tidigare insamlat material och hittar där likheter med de två andra valda 

textilierna. För en fördjupad information i textilen bogolan har arbetet innehållit intervjuer. 

Intervjuerna är halvstrukturerade består endast av frågor som kräver beskrivande svar. Jag har 

valt att göra intervjun på det här sättet då jag lämnar utrymme till intervjupersonen att fritt 

besvara frågorna (Patel, 2003:72). I undersökningen ingår även en litteraturstudie då 

uppsatsen bygger på en teoretisk jämförelse med två andra textila hantverk. 

 

I uppsatsen nyttjas tidigare material ifrån min rapport från våren 2007. Till den rapporten 

gjordes en intervju via Lena Högberg som fanns på plats i Mali. Hon är en nära bekant till mig 

och bor i Mali sedan många år tillbaka. Till henne skickades intervjufrågor elektroniskt som 

hon i sin följd ställde till Founemusso Bagali, en hantverkare som utövar tekniken bogolan. 

Några dagar senare skickade hon en sammanfattad rapport till mig. Till c-uppsatsen har jag 

utgått från samman tillvägagångssätt, intervjufrågorna skickades elektroniskt, till Lena 

Högberg som sedan skrev en sammanfattad rapport till mig. Till den första intervjun med 

Founemusso Bagali skickades frågorna på svenska, vilket innebar att Lena Högberg fick 

översätta dem till franska (se Bilaga 1). Till den andra intervjun, med Boubacar Niambele, 

översattes frågorna till franska av mig innan jag skickade dem för att eventuella missförstånd 

skulle undvikas (se Bilaga 2). Vår kommunikation har skett elektroniskt då jag personligen 

inte haft möjlighet att göra intervjuerna. 

 

Under min vistelse i Mali hösten 2008 skedde en deltagande observation där jag samtalade 

om tekniken bogolan med människor som utövade tekniken. Den deltagande observationen 

grundar sig i en antropologisk metod. Samtalen handlade om textilens tradition och betydelse 
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för befolkning, om symbolernas betydelse och hur man går till väga för att färga textilen och 

vilka material man använder sig av. 

 

Jag var även åskådare och hjälpte många gånger till med förberedandet av färgnings-

materialet. Judith Bell (2005:189) nämner olika typer av observationer och om den deltagande 

observationen skriver hon att det krävs att forskaren är engagerad i den observation som han 

deltar i. Min deltagande observation i tekniken bogolan resulterade i att jag personligen fick 

en inblick hur tekniken fungerar och vad det betyder för befolkningen. 

 

Under tre dagar gick jag en kurs i bogolan i staden Ségou, norr om huvudstaden Bamako. Vår 

lärare Moure Dembele som är anställd på skolan Intervida Mali ger flera olika kurser och 

bland annat bogolan. Moure Dembele kunde inte franska utan talade endast det lokala språket 

bambara, så under kursens gång fanns en tolk på plats. Tiden med Moure Dembele var 

givande för min personliga utveckling i tekniken bogolan. Under två veckor träffade jag 

Boubacar Niambele i huvudstaden Bamako. Boubacar Niambele är lärare i tekniken bogolan 

och ingår i min intervju. När jag gick en av hans kurser i bogolan fick jag en personlig och 

nära kontakt med honom. Han lärde mig måla de fyra olika basfärger. Vi förde även en 

diskussion kring symbolernas betydelse.  

 

Jag besökte även Malis National Museum, som finns i huvudstaden Bamako, de har en 

stående utställning om Malis textilier. De här två besöken gav mig en utökad kunskap om 

bogolan textilens bakgrund. 

 

1.4. Avgränsning 

I uppsatsen har jag valt att studera tre stycken textila hantverk; bogolan från Mali, kelim från 

Kurdistan och batik från Java. Mitt urval grundar sig i att samtal med vänner och genom 

sökning på Internet. Valet att studera bogolan föll automatisk då jag tidigare har studerat 

tekniken och vill med den här uppsatsen ge en fördjupad bild av symbolernas betydelse. För 

att välja andra textila hantverk där symbolernas betydelse är viktig för tradition och brukaren 

samtalade jag med vänner och gjorde sökningar på Internet. Valet att jämföra kelimmattor 

från Kurdistan valde jag efter några samtal med en bekant till mig med barndomsrötter från 

Kurdistan. Sökordet jag använde mig av var bland annat symbolrika textiler, symboler betyder 

och betydelsefulla symboler. Sökningarna utfördes på http://www.google.se/ och via 

http://www.google.se/
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biblioteket på Linköpings universitet, http://www.bibl.liu.se/. Sökningen här resulterade i att 

jag valde batiken från Java. 

 

1.5. Begreppsförklaring  

Det finns ett flertal begreppsförklaringar som i många fall liknar varandra, där det 

gemensamma mellan dem är att de alla relaterar till beskrivandet av formen av ett motiv. I 

uppsatsen används ordet symbol för att beskriva textiliernas mönster. Tre valda ord som 

används synonymer till symbol är: tecken
1
, motiv

2
 och mönster

3
.  

Jag väljer att använda ordet mönster som synonym för symbol, då det är ett vanligt använt ord 

i sammanhang då man talar om motiv. Enligt nationalencyklopedin betyder ordet plagg-

mönster, men som förklarande begrepp för motiv används det flitigt bland annat i flera 

hantverksböcker. 

Ordet bogolan används på många sätt i uppsatsen och används med ytterligare ord för att 

förtydliga vad jag berättar om. Om det står textilen bogolan beskriver jag om själva tyget som 

är färdig målad och färdigt för användande. Står det tekniken bogolan berättar jag om 

utförandet av tekniken i form av val av symboler och material att färga tyget med. 

 

2. Litteraturgenomgång 

 

Till fördjupningen om bogolan använder jag mig av tidigare forskning i området i form av 

skrivna arbeten. I Sverige finns det endast ett fåtal böcker som handlar om bogolan, vilket 

betyder att många av arbetena i uppsatsen är från Mali och Frankrike. 

För uppsatsen har jag använt Matilda Wallins c-uppsats Bogolanfini (1994), min rapport 

”bogolan” = gör med jord (2007) och litteratur som nämns nedan. Matilda Wallin arbetar 

idag som bibliotekarie på det Internationella biblioteket i Stockholm. Hon tog ut sin filosofie 

kandidatexamen år 1994 på Konstvetenskap på Uppsala Universitet. Hennes arbete ger en 

övergripande förklaring till bogolan och är därför relevant för uppsatsen. 

                                                 
1
 tecken, inom den grafiska branschen den visuella representationen av en bokstav, siffra eller annan symbol. 

2
 motiv, bärande idé i en konstnärlig framställning, med något skiftande definition i olika konstarter. /…/ med 

bilden får synlig framställning, samt symboliska och allegoriska motiv, uppbyggda av igenkännliga föremål och 

gestalter, som får företräda bestämda innebörder, ibland utan att likna det de symboliserar. 
3
 mönster, plaggmönster, konturritning på tunt papper av ett plaggs olika delar för tillskärning av en viss 

plaggmodell.  
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Betydelsefull litteratur om bogolan är Anne Grosfilleys bok Afrique des textiles (2004), som 

ger en klar och sammanfattande bild om teknikens skapandeprocess och beskriver på vilket 

sätt bogolan blivit en exportvara. Anne Grofilley är doktorand i antropologi och har under 

flera av hennes levnadsår rest runt i Afrikas länder och samlat på sig en rik kunskap om 

Afrikas textiles. Vidare används den sammanfattade boken Textiles du Mali (2003), utgiven 

av Malis Nationalmuseum i samband med deras permanenta utställning om landets betydelse-

fulla textilier. Ett betydande kapitel för uppsatsen är Eric Cardfelt & Karin Olssons arbete 

Textil i Afrika (1997) där de berättar om bogolan. För komplettering av informationen har jag 

använt mig av Chaterine Desjeux’s bok Mali (2007) och Sennen Andriamirados skrift Mali 

Today (1997) som båda berättar om landet Mali och nämner kort textilen bogolan. 

 

Det finns mycket forskning om kelim. Jag har valt två övergripande verk om kurdernas 

kelimmattor, vilka behandlar symbolernas betydelse i kelimmattor samt ger en historisk 

bakgrund. Den litteratur jag valt att använda information från ger en övergripande bild om 

kelimens betydelse för kurderna. Ingemar Albertsson och Peter Willborgs bok Vävd magi: en 

bok om kelim (1992) berättar ingående om kelimens betydelse för kurderna samt ger en 

förklaring till symbolernas betydelse. Boken publicerades i samband med en utställning 

tillsammans med Peter Willborg, i frihamnen i Stockholm under hösten år 1992. 

I Etnografiska Museets skriftserie ingår skriften Kelim, symbolfyllda vävar från Kurdistan 

(2005). En skrift där flera författare ingår, bland annat Anne Murray, Khaled Salih, Enver 

Özkahraman och även Ingemar Albertsson. I skriften beskriver de kelimens betydelse för 

befolkningen och ger en generell förklaring om hur det såg ut under år 2005. 

Skriftserien gavs ut i samband med att utställningen ”Kelim. Symbolfyllda vävar från 

Kurdistan” visades på Etnografiska museet våren 2005. 

 

I kapitlet om batik använder jag mig av Fiona Kerlogues bok Batik; design, style and history 

(2004) som ger en sammanfattad och tydlig bild om batikens betydelse för befolkningen på 

den östra sidan av världen, med betoning på Indonesien och särskilt ön Java. Fiona Kerlogue 

är doktorand och skriver om tekniken batik. Hon äger idag Horniman Musem i London. I 

World dress (1994) berättar Frances Kennet om batiken från ön Java i Indonesien. Frances 

Kennet har arbetat flera år som författare och skrivit många böcker om hantverksrelaterade 

yrken och tekniker. I Afroarts skriftserie ingår skriften Afroarts batik och ikat från Indonesien 

(1992) som ger en kort och övergripande bild av hur batiken fungerar och vilken roll den har 

för befolkningen. 
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I nästkommande kapitel om vad symboler är enligt litteraturen använder jag mig av Charles T. 

Meadows bok Messages, meaning, and symbols (2006) som beskriver vad en symbol är och 

hur man kan använda sig av symboler för att beskriva något i en grupp av människor. Charles 

T. Meadow är professor i informationsmedel vid universitet i Toronto, USA. 

Carl, G. Liungmans litteratur Tecken som betyder (1989) går noga igenom vad förekommande 

och vanliga geometriska symboler representerar och står för vilket har varit väsentlig för 

uppsatsen. Det finns många fler böcker skrivna i ämnet, jag har valt att använda de två 

nämnda då de ger en klar och tydlig bild av vad en symbol är och vad den ska karaktärisera. 

 

3. Symbol 

 

En symbol är något som är igenkännande, något som har en betydelse för någon enskild 

person eller för en grupp människor, men som samtidigt kan ha olika betydelser i olika 

sammanhang beskriver Charles T. Meadow (2006:146). Nedan ges en generell förklaring till 

vad en symbol är. 

 

Carl G. Liungman (1989:6f) menar att om symboler ska kunna användas för att förmedla ett 

budskap måste den grupp av människor som använder sig av symbolen vara överens om dess 

betydelse. Han hävdar att varje människa automatiskt lär sig en rad regler om hur tolkning av 

symboler ska ske. Han menar att teckens innebörd växer genom tre stycken faktorer: 

undermedvetet inlärda regler (till exempel en parkeringsskylt), den historiska samhällsbak-

grunden (till exempel ett hakkors) och den omedelbara omgivningen (till exempel dollar-

tecknet: $). 

 

Carl G. Liungman (1989:7f) berättar vidare att en upprepning av en och samma symbol 

förstärker symbolens betydelse, ta ett hotell som exempel, ju fler stjärnor hotellet har desto 

finare är det. Det finns ingen grafisk symbol som har en konstant innebörd och som alltid har 

sett ut på ett visst sätt på flera olika platser samtidigt. 

 

Charles T. Meadow (2006:146) betonar att en symbol kan vara nästan allt som en människa 

kan hänvisa till med hjälp av sina sinnen; syn, hörsel, känsel, smak, doft. Det behöver inte ha 

någon speciell utformning, så länge den inte liknar någon annan symbol. 
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Carl G. Liungman (1989:25) ger en beskrivning till de tolv tecken som bildar zodiaken
4
 och 

en av dem är kräftan (se Bilaga 3, bild 1) som betyder en bit tid och en bit rymd. Ett tecken 

som är väldigt likt kräftan är symbolen för man och kvinna (se Bilaga 4, bild 1) i textilen 

bogolan. Om man sätter ihop tecknen bildar de nästkommande symbol, nämligen Yin och 

Yang (se Bilaga 3, bild 2). Carl G. Liungman (1989:53) berättar att Yin och Yang är en 

ideologisk symbol och består av två motsatser, till exempel man och kvinna. 

 

Detta understryker det Carl G. Liungman menade om att det inte finns någon konstant 

innebörd för en symbol geografiskt sett. Carl G. Liungman (1989:7) återger många andra 

symboler som har dubbla betydelser och en av dessa är symbolen för sol (se Bilaga 3: bild 3). 

Solen är enligt honom en associationssymbol och har betytt solen i alla tider och kulturer. 

Solen är av gul färg och värdefull, därför betyder symbolen även guld. Ett motsvarande 

tecken finns i maliska textilen bogolan, men i bogolan betyder den nämligen något helt annat: 

Huset är omringat (Se bilaga 4, bild 2). 

 

4. Tre textila hantverk 

Här nedan berättar jag om de tre textila hantverken i varsitt underrubrik och ger en fördjup-

ning i hantverkets teknik, historia och betydelsen i symbolerna. 

4.1. Bogolan från Mali 

Bogolan betyder gjord av lera; bogo= lera och lan= gjord. Det är namnet på det inhemska 

språket bambara (Musée National du Mali, 2003:88). Det som gör textilen speciell är att tyget 

färgas med lera, blad och bark. Man kan färga bogolan med fyra olika grundfärger, gul, svart, 

vit och röd. Den gula färgen framställs genom bladen som kallas n’galama (Sjöberg, 2007:7). 

Bladen kan förbehandlas på två sätt, antingen kokas bladen i vatten under cirkus fyra timmar, 

eller låter man bladen ligga i blöt under några dagar berättar Matilda Wallin (1994:11f). 

Bladen används som fixeringsmedel, om man inte använder bladvätskan fixeras inte färgen 

från leran. Bladvätskan ger även en gul färg. Leran hämtas enligt Moure Dembele från botten 

av floden Niger, den ger en svart färg. Samma förberedningsprocess som bladen gäller för 

barken från trädet som heter n’pegou
5
 beskriver Matilda Wallin. Barkvätskan ger en rödbrun 

                                                 
4
 Zodiaken: tolv stjärntecken längs ekliptikan 

5
 På latin heter trädet Lannea Velutina. 
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tonad färg. För att få vita mönster i tyget används klorinpulver som man blandar med 

tvättmedel. Eric Cardfelt & Karin Olsson (1997:49) beskriver att det som gör bogolan 

speciellt är att man målar motiven negativt, det vill säga att man låter motivet vara omålat och 

färgar istället på bakgrunden. Ett exempel på en bogolantextil se Bilaga 4, bild 3. 

 

4.1.1. Historik 

Enligt Eric Cardfelt & Karin Olsson (1997:48) har textilen bogolan fått sitt ursprung från 

trakterna i Beledougouregionen norr om huvudstaden Bamako (se Bilaga 4, bild 4). Chaterine 

Desjeux (2007:32) anser att staden Ségou, norr om Bamako är den stad som bogolan har sin 

härkomst. 

Hur gammal tekniken är vet man inte säkert, berättar Matilda Wallin (1994:7) men många 

menar att det rör sig om flera hundra år. Tidigare var det endast kvinnorna som arbetade med 

framställningen av bogolan tyger, men alla bar dem; män, kvinnor och barn (Musée National 

du Mali, 2003:88). På senare tid har även männen börjat arbeta med tekniken och många av 

de som lär ut tekniken är män. 

 

Enligt Bagali Founemusso (26.04.2007) brukades tyget oftast i sammanhang som hade med 

ritualer och fester att göra, speciellt av högt uppsatta människor, till exempel bychefen. De 

kunde förr hälla djurblod över sin klädnad för att det skulle inge mer makt. Dessa tyger kunde 

användas i flera år utan att tvättas. Efter gammal folktro kunde bäraren av en bogolantextil 

inte drabbas av förbannelse. Fenomenet att det är de högre uppsatta människorna som 

använder bogolan finns kvar idag med det är mindre viktigt att visa sin status. 

 

4.1.2. Från början av 1990-tal till början av 2000-tal 

Anne Grosfilley (2004:94f) berättar att man idag har kopierat bogolan och tryckt motiven på 

bomullstyg, i ett industriellt syfte för att det ska vara lättare att exportera textilen bogolan 

utomlands. Hon berättar att en ny term inom modevärlden att växt fram nämligen Haute 

Couture Africaine. Afrikanska designer använder sig av de riktiga tygerna då de tar fram 

kollektioner med inspiration av Afrika, medan många västerländska designer inte gör det utan 

väljer att inspireras av motiven. 
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Den afrikanska designern Chris Seydou (1949 - 1994) var en av de betydande exportörerna av 

bogolan utomlands, och år 1979 ordnade Chris Seydou en modevisning i Paris, Frankrike med 

sina kläder i bogolantextilier. 

I Sverige har bogolan funnits att köpa och beskåda sedan mer än tio år tillbaka. Matilda 

Wallin (1994:17f) berättar att textilen bogolan fanns i Sverige redan i början av 1980-talet, då 

Kulturhuset i Stockholm ordnade en utställning vid namn Mötesplats i Afrika, 1983-84. Sedan 

dess har bogolan ställts ut på fler platser; Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala, Galleri H i 

Stockholm, Folkens Museum Etnografiska i Stockholm, Västerås Konstmuseum, Söderman-

lands läns Hemslöjdsförening och i butiken Afroart i Stockholm har bogolan funnits i 

sortimentet sedan år 1992. 

 

Bagali Founemusso (26.04.2007) menar att bogolan har spridit sig snabbt då det är det 

genuina hantverket som gör det intressant. Många turister köper ett bogolantyg för att sedan ta 

det med sig hem till sitt land. På det här viset blir det uppmärksammat och sprider sig vidare. 

 

4.1.3. Mönstrens värde 

Bogolan består av många mönster som alla har sin betydelse, Chaterine Desjaux (2007:32) 

beskriver bogolan på följande vis: ”Bogolan är en skrift, ett språk genom symboliska 

mönster”. Matilda Wallin (1994:3) återger i sin uppsats hur bogolan uppfanns. Hon berättar 

att tekniken går tillbaka till en gud eller en mystisk person, vilket understryker tygernas stora 

betydelse för befolkningen. Ute på landsbygden där bland annat den animistiska tron
6
 utövas, 

har kvinnorna bevarat de traditionella sätten att framställa en bogolan. De har även bevarat de 

symboler i textilen som de ärvt från sina förfäder (Musée National du Mali, 2003:88). 

 

Många av symbolerna i textilierna har en stor betydelse vid religiösa riter, då många stammar 

har en animistisk tro. När många av befolkningen idag går över till islam eller kristendom 

minskar symbolernas värde och betydelse. Matilda Wallin (1994:3) beskriver att man på 

många områden offrar tyget och ofta preparerar tyget på ett speciellt sätt för att det ska skydda 

mot onda andar. 

 

Anne Grosfilley (2004:98) berättar att under 2000-talet har många nya symboler i bogolan 

skapats, de icke-traditionella utövarna har gått ifrån symbolernas egentliga betydelse och 

                                                 
6
 Animism: tron på andar; tron att alla materiella ting är besjälade. 

http://en.wikipedia.org/wiki/1949
http://en.wikipedia.org/wiki/1994
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skapar nya motiv. Idag kan man se porträtt på kända människor i tekniken bogolan, som till 

exempel reggaeartisten Bob Marley. Anne Grosfilley menar att man skapar sina egna motiv 

för att identifiera sig med dem. I National Museumets skrift står det skriver att varje motiv har 

ett eget namn och att motiven har symboliska värden (Musée National du Mali, 2003:88). 

 

4.2. Kelim från Kurdistan 

Kelim är en orientalisk väv, där tekniken innebär att inslaget vänder när man vill skifta färg 

och inte går över varpens bredd. Laila Lundell (1994:196) förklarar tekniken att varje färgfält 

vävs ”/…/ med vändningarna av inslagen gränsade intill varandra så att öppningar bildas. 

En kelimmatta är i sitt utseende väldigt lik i sitt utseende till en orientalisk matta, beskriver 

Albertsson & Willborg (1992:6f). Det som skiljer de olika mattorna är att den ena är vävd och 

den andre knuten. Albertsson & Willborg berättar att kelim betyder slät vävnad på turkiska 

(1992:6). För att se en bild av hur en kelim ser ut se Bilaga 5, bild 1. 

Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedins elektroniska ordbok, 2009) står det att 

vävtekniken finns i flera varianter där många mattor är liksidiga med dolda trådändar, medan 

anatoliska
7
 kelimer ofta har lösa trådar på baksidan. 

 

4.2.1. Historik 

Khaled Salih (Etnografiska museet, 2005:11) beskriver att sedan 1920-talet är Kurdistan delat 

på fyra stater vilka är länderna Turkiet, Iran, Irak och Syrien (se Bilaga 5, bild 2). Ingemar 

Albertsson & Peter Willborg (1992:33f) berättar att genom att läsa av en kelim kan man 

berätta vilken stam den härstammar ifrån och vem som har vävt mattan. Kelim är ett uttryck 

för den etniska identiteten. Numera kan man inte vara 100 procent övertygad om att en kelim 

är vävd från en specifik plats, då många av mönstren har blivit allmänna motiv i hela 

Orienten. 

 

Större delen av vävningen sker via beställning från mattföretag som organiserar produktionen 

bland kurderna beskriver Ingemar Albertsson & Peter Willborg (1992:33f). För att kunna 

berätta om en kelimmattans ursprung måste de tekniska skillnaderna i ullkvalitet, färger och 

vävteknik undersökas. 

 

                                                 
7
 Anatoliska mattor är en sammanfattande benämning på mattor skapade i Turkiet 
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Ingemar Albertsson & Peter Willborg (1992:35) fortsätter berätta att genom hela livet väver 

kvinnan sina kelimer; sin hemgift, brukstextilierna till hemmet samt till begravningar. De 

kelimer som anses vara de vackraste är de som är vävda av en ung flicka, alltså en kiz-kelim. I 

den har hon vävt in sina drömmar om hur hon hoppas att hennes liv som gift kommer att bli. 

Det finns många historier om sådana mattor, en vanlig och populär berättelse är denna: 

 

”En bey kom en dag förbi ett tält och såg en kelim som låg utslängd på marken. Han tog mattan 

med sig och bad sina mannar leta reda på väverskans far. När de hittat honom fördes han till 

beyen som visade kelimen och frågade om det var hans dotter som vävt den. 

– Ja, det är det, svarade fadern. 

– Varför ska din dotter gifta sig mot sin vilja? Undrade beyen. 

– Min herre, jag är fattig och en rik man har friat till henne, fick han till svar. Men hur kan ni 

veta att hon älskar en annan? 

Beyen svarade att han förstod dotterns bildspråk och så lovade han hästar och kameler åt 

mannen mot att dottern fick gifta sig med den hon ville. Till sist sade han: 

– Men hälsa henne att hon ska vara försiktig med grönt. Jag höll på tolka budskapet fel.”  

(Albertsson & Willborg, 1992:35) 

 

Anne Murray (Etnografiska museet, 2005:5) menar att i kelimens symboler kan man avläsa 

mycket och nämner att man kan berätta om familjeliv, om klansamhälle, om människans 

anpassningar till naturen, om förtryck och om nya livsvillkor. 

 

4.2.2. Från början av 1990-tal till början av 2000-tal 

Ingemar Albertsson (Etnografiska museet, 2005:51f) skriver i sin bok om hur kelimen 

används i heminredning som mattor, men även som gardiner, möbelklädsel och vägg-

dekoration; ”starka färger och mönster passar bra till modernt raka och avskalade möbler” 

(Etnografiska museet, 205:5). Han berättar att kelim kom för första gången till Sverige i slutet 

av 1800-talet, och att butiker med kelimmattor öppnades i slutet av 1900-talet. År 1992 hade 

Ingemar Albertsson, tillsammans med en matthandlare vid namn Peter Willborg, en 

utställning i Frihamnen i Stockholm. 

 

Enver Özkahraman (Etnografiska museet, 2005:22) skriver att det vore otänkbart att en man 

skulle väva en kelim. Att väva en kelim är en kvinnosyssla och skriver vidare att ”/…/ 

kurdiska kvinnor och kelim är liktydigt”. Ingemar Albertsson (1992:11) berättar att inför ett 

giftermål får flickan väva hemgiften, vilket är en väsentlig och värdefull symbol. Hemgiften 
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består av nio stycken olika textilier: filtmatta (namad), förvaringssäckar (torba) och tältband 

(baskur) för att nämna några. 

 

Enligt Ingemar Albertsson & Peter Willborg (1992:34f) kan en kvinna normalt bara väva 

några mönsterrapporter, redan som barn lär hon sig sitt första mönster vilket är det som 

symboliserar vilken familj hon tillhör. Vidare lär hon sig mönster associerade till sin släkt. 

Den nygifta kvinnan lär sig snabbt sin nya familjs mönster, ”/.../ släktens identitet och 

mönster är symboler för enighet” (Albertsson & Willborg, 1992:35). 

 

4.2.3. Mönstrens värde 

Varje by och varje plats har sina speciella mönster och sedan lång tid tillbaka har man varit 

dessa trogna. Enligt stamtradition måste kvinnan hålla sig till strikta regler och ramar gällande 

val av motiv på sin kelim, i bården runt om finns däremot plats för egna mönsterformer. När 

man läser av mönstren går det att berätta vilken trakt och stam som väverskan tillhör berättar 

Enver Özkahraman (Etnografiska museet, 2005:23f) och han skriver vidare att lärdomen att 

väva går i arv i flera generationer. 

 

Bojan och Timglaset (se Bilaga 5, bild 3) är en symbol som betyder äktenskaplig sammanhåll-

ning, tillgivenhet och hopp om att få leva tillsammans. Albertsson & Willborg (1992:42) 

berättar att symbolen kan delas in i tre delar; en trekant med spetsen neråt, en rektangel och en 

trekant med spetsen uppåt. Själva trekanten är en fruktbarhetssymbol, den representerar 

kvinnans sköte. När spetsen är nedåt representerar trekanten den feminina principen och är 

den vänd uppåt är den maskulin. Rektangeln håller trekanterna tillsammans. 

Nästkommande symbol är stjärnan (se Bilaga 5, bild 4), som bildas när de två trekanterna 

läggs på varandra. Lik bojan och timglaset betyder den också fruktsamhet men också lycka. 

Stjärnan betyder även ”den eviga kampen mellan himmel och jord” (Albertsson & Willborg, 

1992:41). Symbolen Modergudinnan (se Bilaga 5, bild 5) symboliserar ödet och fertiliteten. 

Man kan se att bojan ingår i mönstret Modergudinnan (Etnografiska museet, 2005:26). 

Genom några sammansatta symboler bildar man ett stort mönster, ett exempel är kelimen 

Gulsarya (se Bilaga 5, bild 6). Enver Özkahraman (Etnografiska museet, 2005:34) menar att 

kelimen är uppkallad efter sin vävare Sarya och betyder Saryas ros. I mönstret finns 

symbolerna modergudinnan och bojan, mattan berättar om Saryas hoppfullhet om framtiden 

och ett väntande giftermål. 
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Ingemar Albertsson & Peter Willborg (1992:35) menar i sin bok att det är mycket möjligt att 

symbolerna blivit namngivna utifrån formen, till exempel en hand. Han fortsätter berätta att 

många menar att symbolerna endast har ett dekorativt värde och att försöka tyda mönstren 

leder oftast till oförnuftiga överdrifter. 

 

4.3. Batik från Java 

Enligt Fiona Kerlogue (2004:75) är batiken den mest betydelsefulla konsten i Indonesien och 

Frances Kennett (1994:134) berättar att Java, en av öarna, är batikindustrins hjärta (se Bilaga 

6, bild 1). I skriften av Afroart (1990:4f) skriver de att batik är ett namn som används för att 

fånga in alla batikdelar. Varje färgningsteknik och klädplagg har sitt namn (se Bilaga 6, bild 

2). Författaren i skriften Afroart meddelar att kain batik är begreppet för det tygstycke som 

viras runt höfterna och en bit av tyget som plisseras på framsidan som dekoration. Kain batik 

används av både män och kvinnor, och skriften Afroart talar om att det inte ska förväxlas med 

en sarong i batik som används i hela Indonesien. Frances Kennett (1994:134f) berättar att de 

handmålade mönstren i batiken kallads tulis (se Bilaga 6, bild 3). Det är kvinnorna som målar 

Tulis medan männen färgar tygen med stämpeltryck, så kallat tjap (se Bilaga 6, bild 4). Under 

senare tid har en kombination av de här två teknikerna framkommit vilket kallas kombinasi. I 

skriften Afroart (Afroart, 1990:9) berättas att det innebär att båda teknikerna används för att 

måla ett motiv på batiktyget, vilket tar flera månader att producera. 

 

Frances Kennett förtäljer att folkstammen Tuban bor på sydliga delen ön Java och kallar sin 

batik för lurik. Det trycker och målar sin batik på ett schackrutigt vävt tygstycke. Det som är 

speciellt med lurik är att batiken får en skimrande effekt på grund av det schackrutigt vävda 

tyget. 

 

4.3.1. Historik 

Förr ansågs batiken som ett ädelt yrke då det var prinsarna i kungafamiljen som utförde 

tekniken berättar Fiona Kerlogue (2004:167f). Hon berättar vidare att utövarens rank är 

väldigt viktig, till exempel om en person av kunglig rank målat batiken har den ett högt värde 

trots att det hantverksmässigt inte är det vackraste. Samma sak gäller om en människa med 

hög rank bär batiken då ökar textilens värde. Alla kan måla batik och signaturen på batiken 

beror på vilken status i samhället som utövaren har; familjens, butikens eller konstnärens 
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signatur. Vidare berättar hon i sin text att många av batikens mönster går i generationer då de 

är estetiskt vackra och har en symbolisk bakgrund. I mönstret finns det en tom plats där 

hantverkaren har möjlighet att göra sina personliga mönster och det är i mellan motiven, 

kallad kembangen. 

En del av batikens betydelser är bevarade i det mystiska och Fiona Kerlogue (2004:78) menar 

att man inte ska ifrågasätta människans tillgivenhet till sin tro. 

 

Under flera århundraden har batiken inspirerats av hinduistiska, buddistiska och islamiska 

kulturer och på senare tid även av kinesisk konst. Påfågelmönster och de geometriska 

mönstren är hämtade från hinduismen och buddismen, medan blommor och slingor är typiska 

för den islamiska kulturen. I skriften Afroart (1990:4) berättas det att från Kina inspireras 

mönstren av djur; fisk-, fågel- och drakformer. Batiken skiljer sig utseendemässigt från plats 

till plats beroende på läge, seder, recept och växter. Man refererar ofta till batikens basfärg när 

man berättar vart den härstammar ifrån och vad den ska betyda. 

 

4.3.2. Från början av 1990-tal till början av 2000-tal 

Frances Kennett (1994:134) betonar att varje textil har ett specifikt användningsområde till 

exempel till vardags, ceremonier eller fest. Konsten och hemligheten bakom tekniken ges 

vidare ifrån mor till dotter, och detta har skett i generationer. Textilen kan till exempel 

användas vid ceremonier och ritualer. 

 

Fiona Kerlogue (2004:167f) berättar att batiken numera har fler användningsområden, idag 

används det till exempel som väggdekoration. Moderniseringen av batiken har blivit populärt 

och kan idag ses som modern konst. Det finns en stor efterfrågan på batik både av lokal 

befolkning men även på internationell marknad. I och med detta har många konstskolor 

startats med olika inriktningar, till exempel landskap av Java. 

 

4.3.3. Mönstrens värde 

Javaneserna använder de fyra basfärgerna vit, röd, gul och blåsvart som de associerar till de 

fyra grundpelarna i livet: födelsen, fruktbarheten, mognaden och döden, berättar Fiona 

Kerlogue (2004:78f). Mönstret Kain panjang kopi pecah (se Bilaga 6, bild 5) refererar till de 

fyra grundpelarna och har en kosmologisk betydelse. 
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Färgerna i batiken återger mer än bara grundpelarna. En röd bakgrund belyser även den 

kvinnliga principen och den vita den manliga vilket leder till att tillsammans står de för frukt-

barhet och välgång. Färgen berättar även om bärarens ålder och status. 

Symbolerna hänger ofta ihop med en bild, och ofta berättar de om religiösa händelser. 

Mönstret består av flera olika bilder som tillsammans bildar ett stort motiv, till exempel 

mönstret Kain panjang qilin (se Bilaga 6, bild 6). Batikmönstret betyder ett långt och lyckligt 

liv. I mönstret finns även vingar av Garuda den hinduistiska guden Vishnus fågel. 

 

5. Resultat 

 

Jag kommer här nedan besvara mina frågeställningar. Under 5.1 sammanställer jag intervjun 

med Boubacar Niambele och under 5.2 presenterar jag de tre textiliernas lik- och olikheter i 

samråd med litteratur och intervjun.  

 

5.1. Intervju med Boubacar Niambele 

Intervju med Boubacar Niambele, Bamako den 05.03.2009. Boubacar Niambele är hant-

verkare och lärare. Han arbetar sedan många år tillbaka på ett hantverkscentrum vid namn 

A.F.E.V.E.D. (Association des Femmes Veuves et des Enfants Deshérites) i huvudstaden 

Bamako. Där ger han kurser i textilen bogolan. Hantverkscentrumet byggdes upp som ett stöd 

till änkor och oönskade barnen. Då de inte har någonstans att ta vägen får de genom den här 

organisationen känna en samhörighet och ha en sysselsättning. 

 

Enligt Boubacar Niambele används bogolan idag av jägare och "trollkarlar"
8
. Innebörden har 

tidigare varit att bogolan bärs av de människor som har kontakt med andar, inom den animis-

tiska tron. Idag, år 2009, har inte textilen bogolan samma innebörd utan kan användas av alla 

då det är estetiskt tilltalande. 

 

Han berättar vidare att i allmänhet känner inte folk till symbolernas betydelse. Hantverket har 

i första hand bara ett estetiskt värde. Symbolerna skapades av förfäderna och mer om 

ursprunget är det nästan ingen som vet något mer om. Boubacar Niambele menar att det är 

utövarna av tekniken som känner till symbolernas betydelse och för kunskapen vidare. 

                                                 
8
 ”Trollkarl” = medicinman 
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Samtidigt berättar Boubacar Niambele att alla utövare inte har kännedom om symbolernas 

betydelse. Den kunskapen lärs ut via kurser eller till dem som är intresserade av att veta, till 

exempel en familjemedlem. 

 

Om symbolernas geometriska form menar Boubacar Niambele att det alltid har sett ut på det 

viset. Symbolerna har alltid varit geometriska, från gammal traditionen till ny tradition. Han 

tror att det beror på att det är estetiskt tilltalande och att det är lätt att arbeta med. 

  

Han berättar att symbolerna i bogolan ursprungligen kommer från stammen bambara, men 

idag används symbolenna inom flera stammar. Till största del använder man de ursprungliga 

symbolerna i färgningen även idag (se Bilaga 4, bild 1-3, 5-7, 9). Enligt Boubacar Niambele 

finns det inga bestämmelser om symbolernas utformning eller för vem som skapar dem, vilket 

gör att många skapar nya symboler. På A.F.E.V.E.D. har kvinnorna skapat en ny symbol som 

heter excision på franska och betyder könsstympning.  

Boubacar Niambele berättar vidare att det är många musiker som idag använder bogolan-

textilier i sina scenkläder. Turister har blivit en stor och viktig målgrupp. 

 

Boubacar Niambele berättar här nedan om några symboler och ger en beskrivning av 

betydelsen och dess bakgrund. 

 

Symbolen Dents de la clé betyder ”det som finns inuti” (se Bilaga 4, bild 6). Betydelsen för 

den är att det är ”kungens nyckel”. Historien bakom är att den här nyckeln gick till kungens 

hydda där man förvarade mat och vapen inför kriget, och där fanns även kunskapen och ”det 

hemliga”. 

 

Symbolen Antraver l’âne l’esclave garant berättar om repet som binder ihop åsnans ben så att 

hon inte kan förflytta sig någon längre sträcka (se Bilaga 4, bild 7). Symbolen har sin 

bakgrund i att åsnan användes som kungens lastdjur och genom att binda fast benen så är han 

ej fri, symbolen betyder alltså slaveri. 

 

Symbolen Cacher retournez är krigarens symbol, och syftar på gömda saker (se Bilaga 4, bild 

8). Tecknet kunde finnas på ett träd eller en hydda för att visa att här var något gömt, kanske 

till och med hemligt. 
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Den nya symbolen Excision betyder könsstympning (se Bilaga 4, bild 9) och skapades av 

kvinnorna på A.F.E.V.E.D. som protest mot könsstympningarna som pågår i landet. Ämnet är 

en stor fråga och har sedan många år tillbaka varit förbjudet att tala om. Boubacar Niambele 

berättar att de har fått ett nationellt pris för symbolen. 

 

5.2. Jämförelse 

Nedan ställer jag de tre textilierna emot varandra och visar de likheter och skillnader som jag 

har kommit fram till genom tidigare material, litteratur och intervjun. 

 

Det finns en del likheter och skillnader mellan bogolan, kelim och batiken. Ibland har bogolan 

och batiken något gemensamt medan kelim och batiken har någonting annat gemensamt. Men 

en röd tråd finns mellan de tre, och säkerligen med många andra textilier. 

 

Bogolan och batiken är färgningsmetoder tryckta på olika slags vävnader, medan kelim är en 

väv. Enligt litteraturen används ursprungligen växt- och jordfärger för att färga tyget 

respektive garnet i de tre textilierna. 

Motiven i kelim har ingen religiös anknytning. Batikens mönster grundar sig på tre olika 

religioner hinduism, buddhism och islam. Bogolan mönstren har sedan många år grundat sig 

på den animistiska religionen men under de senaste åren har människorna bytt till islam eller 

kristendom. Genom att människan byter religion försvinner den ursprungliga betydelsen av 

tecknet. Boubacar Niambele nämner att symbolerna endast har ett estetiskt tilltalande. 

 

Brukandet av batiken och bogolan har en stor betydelse vid religiösa riter, och många anser 

att vardera textil har en magisk effekt i samband med användningen. En batik kan till exempel 

användas av en moder som vill beskydda sitt nyfödda barn. Enligt gammal folktro kunde 

bäraren av en bogolantextil inte drabbas av till exempel en förbannelse. Under senare tid finns 

denna tro fortfarande kvar men textilierna används även av andra människor. De används vid 

finare tillställningar och högtider av till exempel musikartister.  

 

Andra likheter är att i bogolan och batik är en del av motiven reserverade för några utvalda, 

till exempel kungligheter i batik och bychefer i bogolan. Så är inte fallet i kelim, utan varje 

kvinnlig individ väver sin personliga matta med ett specifikt användningsområde. 
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I kelim och batik kan man i textilens utseende se var den kommer från, medan man inte kan 

göra det i bogolan. 

I både kelim och batik går traditionen från mor till dotter, då de lär sig utföra tekniken och 

bakgrunden till symbolernas betydelse. Kunskapen om symbolernas betydelse i bogolan har 

varit att det är en av de äldste i byn som förmedlar kunskapen via berättelser. Numera är det 

de människor som är intresserade av att lära sig och tar därför till sig tid. En del arbetar 

dagligen med tekniken som sitt yrke.  

 

I alla tre textilierna berättar symbolerna om vilken familj bäraren kommer ifrån, vad som har 

hänt under livets gång och så vidare. Kelim uttrycker bärarens etniska identitet, bogolan 

berättar om bärarens karisma och batiken ger uttryck åt viktiga händelser i livet. 

I alla tre textilierna är mönstren väldigt strikta men i kelim och batik finns det utrymme att 

göra något personligt I kelimmattor får vävaren göra egna symboler i bården och i batiken får 

färgaren göra sina symboler i mellanrummen. I bogolan och batiken får hantverkaren skapa 

nya mönster, då det är upptill bäraren att kunna stå för betydelsen. 

 

6. Diskussion 

 

Uppsatsen är uppbyggd på ett hermeneutiskt sätt då jag via mina tidigare kunskaper om 

textilen bogolan tolkar tidigare insamlat material med ny information för att få en djupare 

kunskap om tekniken. I uppsatsen använder jag mig av en kvalitativ studie med en deduktiv 

metod. Jag har redan färdiga frågeställningar som jag använder då jag ställer de tre textila 

hantverken mot varandra. Detta anser jag är relevant då jag söker en djupare kunskap om den 

maliska textilen bogolan och även en ny kunskap om de kurdiska kelimmattorna och om den 

javanesiska batiken. Jag anser att min metod i uppsatsen var lämplig för att få den information 

som var intressant och till nytta. 

 

Till rapporten gjordes en intervju via Lena Högberg, en kontakt som fanns på plats i Mali. Till 

henne skickade jag frågorna som hon ställde till en verksam människa i tekniken bogolan. 

Några dagar senare skickade hon en rapportering av svaren till mig. Detta visade sig vara lite 

komplicerat då jag hade skrivit frågorna på svenska och har ingen vetskap om hur hon 

översatte frågorna till franska. Hur hon sammanfattade svaren är också en fundering som jag 
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inte har något svar på. Mitt förtroende för Lena Högberg är stort, men jag har ingen garanti på 

att hon ställde dem på det sättet som jag skulle ha gjort. 

Till den andra intervjun, som jag i förväg översatte till franska, lät jag Lena Högberg översätta 

en av frågorna då jag kände att jag inte lyckades tolka den korrekt. Jag tog det beslutet då jag 

ansåg att hon kunde göra det. Jag anser att svaren på mina intervjufrågor är relevanta för mitt 

arbete.  

 

Jag önskar att jag personligen hade gjort intervjuerna med Founemusso Bagali och Boubacar 

Niambele. Det hade gett mig en större trygghet om att intervjun skulle vara utförd på det sättet 

som jag velat. Jag hade själv kunna styra över intervjuns. 

 

6.1. Besök i Mali 

När jag först kom till Mali under hösten 2008 och träffade Boubacar Niambele visste jag inte 

vad jag ville fråga om, vilket resulterade att vi samtalade kring många saker men ingen 

dokumentation gjordes. Detta är något som jag kommer att göra inför nästa studie, då det är 

ett tillvägagångssätt som gör mitt insamlade material, mina personliga erfarenheter mer 

trovärdiga och användbara. 

 

Då jag befann mig i landet gav det mig en personlig inblick i textilen bogolan och i de sociala 

förhållandena. Det var en stor fördel för skrivandet av uppsatsen, då jag fick praktisera och 

pröva mina teoretiska kunskaper i textilen bogolan. En fördjupad kunskap om bogolan 

teknikens bakgrund och dess betydelse för befolkningen fick jag genom samtal med 

människor som dagligen arbetar med tekniken och genom besök på Malis National Museum. 

På Malis National Museum har de en permanent utställning om textilierna i Mali; det vill säga 

teknikerna bogolan, bazin och indigo. I utställningen berättar de om textiliernas bakgrund och 

betydelse. Utställningen var väldigt inspirerande och jag besökte den två gånger. Efter varje 

besök kände jag att mina kunskaper om textilen bogolan blev djupare, vilket har underlättat 

mitt val av frågeställning till uppsatsen. 

 

Som Boubacar Niambele berättar så är medvetenheten om symbolernas betydelse begränsad, 

då det är de intresserade som tar till sig den kunskapen. I byarna runtom huvudstaden, där det 

är mer vanligt att människor bär tygerna, är kunskapen större. Detta beror självklart på att det 

är där man arbetar mer med färgningen och tron bakom textilen finns kvar. Animismen är 
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större och mer praktiserad ju längre ut på landet man kommer. Detta märkte jag under mitt 

besök i Mali. Under en av våra resor ut på landet besökte vi en by uppe i bergen, där fanns en 

tro om att berget var heligt och vi fick inte röra det. De berättade att textilen bogolan var full 

av betydelser. Då vi var turister ville de inte berätta om betydelserna eftersom de var hemliga. 

 

Genom mitt besök i Mali upptäckte jag att användningsområdet för bogolan har spridit sig. 

Anne Grosfilley nämner i sin bok att i ett industriellt syfte trycker man bogolanmotiv på 

bomullstyg, för att exporten ska bli större. Många av skoluniformerna är med detta 

bomullstyg med bogolanmotiv och genom färgerna kan man berätta vilken årgångsklass det 

gäller. Om symbolerna i de här uniformerna har någon speciell betydelse fick jag ingen 

information om. Det kanske endast har att göra med de estetiskt tilltalande geometriska 

motiven, som Boubacar Niambele berättar om eller är det ett kulturarv som man önskar att 

fler ska ha möjlighet att använda? 

 

6.2. Symboler 

Jag tycker att det är väldigt intressant att se hur symbolernas betydelse kan skilja sig så 

markant från kultur till kultur. Som Eric Cardfelt nämner så kan man inte generalisera 

symbolernas betydelse geografiskt. Under min litteraturstudie fann jag några symboler som 

har likadan utformning men med olika betydelser. Det rör sig här inte bara om geografiskt 

olika platser utan det handlar även om inom samma kultur. 

 

Tecknet för sol som jag berättar om i kapitel 3 berättar Eric Cardfelt att det alltid har sett ut så 

I alla kulturer och har haft samma betydelse. Men i bogolan finns en likadan symbol som 

betyder något helt annat, nämligen att huset är omringat Jag tycker att det är väldigt intressant 

att han säger att det här tecknet alltid har sett ut så här i alla tider på alla platser, medan det i 

textilen bogolan inte alls är så. Här skiljer sig betydelsen markant. 

 

Vad säger det om kunskapen kring teckens betydelse världen över? Jag tror inte att man 

kommer att kunna säga att den här symbolen har en och samma betydelse på andra sidan 

jordklotet. Däremot finns det symboler som blivit uppkallade efter formen, låt oss nämna 

hjärtat. Tecknet hjärta använder man för att visa att man är kär, visar värme och det tecknet 

tror jag är ett allmänt tecken. 
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Symbolen i bogolan som symboliserar moderskap (se Bilaga 2, bild 9) skiljer sig från hur 

symbolen i kelim som betyder modergudinnan. Detta betonar tecknens lika betydelse med 

olika form. 

 

Jag tror att det finns många fler likheter i de tre textilierna som jag missat eller som jag ännu 

inte har fått kunskap om. Jag känner att undersökningen om symbolers betydelse i textila 

hantverk ännu inte är slut och jag tror att betydelsen är viktig för människorna som bär dem. 

Jag är övertygad om att det skapar en sammanhållning mellan dem. Det ger en trygghet. Som 

Eric Cardfelt nämnde i sin bok så måste de som brukar symbolerna vara överens om dess 

betydelse, och genom detta blir det ju en sammanhållning, eller hur? 

 

6.3. Vidare forskning 

Jag känner att studier kring symboler i textilier inte stannar här. Det finns så mycket mer att 

undersöka och sammanställa. I många år har symboler varit något som har gett grupper 

samhörighet och genom symbolen har man knutit band. Jag hoppas att intresset för symbolers 

betydelse kommer öka i framtiden och att man försöker komma underfund med vad som gör 

de speciella. Hur kommer framtiden att se ut för textilierna? Hur kommer det sig att man tar 

så lätt på symbolernas komposition och varför är det så enkelt att skapa nya mönster? Varför 

har intresset för symbolernas betydelse minskat bland människor? 

 

Jag anser att det är en intressant diskussion och studie att arbeta vidare med, symboler är 

intressanta då de berättar en hel del om textilens bärare. Symboler talar! 
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Bilagor 

 
Bilaga 1. Intervjufrågor den 24 april 2007 11:14 

 

- Hur kommer det sig att traditionen lever vidare? 

- Hur har den tagit sig ut på den internationella marknaden? 

- Vilken betydelse har Bogolan för urbefolkningen? 

- Hur fungerar metoden? 

 



 

 

Bilaga 2. Intervjufrågor den 26 februari 2009 20:16 

 

- Vilken betydelse har textilen bogolan för människorna idag i Mali, enligt dig? 

Le bogolan, quelle importance a-t-il aujourd'hui pour le peuple au Mali, selon toi? 

  

- Hur medvetna är människor om symbolernas betydelse i textilen bogolan? 

(hur ska jag översätta detta?) 

  

- Vem berättar om betydelsen i symbolerna? 

C'est qui qui raconte le signification dans les symboles?  

  

- Får man skapa personliga symboler?  

Est-ce que on a le droit de creer des symboles personels? 

    - Om ja, finns det några bestämmelser om utforming? 

    Si oui, est-ce qu'il y en a des dispositions pour la modélisation? 

    - Om nej, varför inte? (accepterar inte svaret 'Därför') 

    Si non, pourquoi pas?(n’accepte pas la réponse ’Parce que’) 

  

- Många av symbolerna är av geometrisk form, finns det någon orsak till det? 

La pluspart des symboles ont un form geometrique, a-t-il une raison pour ca? 

  

- Vad är symbolen för 'en trumma'? (quel est le symbol pour le tamtam?) 

- Vad är symbolen för 'en man'? (quel est le symbol pour l'homme?) 

- Vad är symbolen för 'kärlek'? (quel est le symbol pour l'amour?) 

- Vad är symbolen för 'fågel'? (quel est le symbol pour l'ouiseau?) 

 

 - Till exempel på bild 2: les dents de la clé - varför har man en sån symbol? Vad vill man 

säga med den? (symbol nr 2) 

- Bild 1, nr 2, vad betyder symbolen igen?  

- Vad menas med 'cacher retournez'? (bild 1, nr 6) 

 



 

 

Bilaga 3. Symboler 
 

Bild 1: Kräftan (Liungman, 1989:25) 

 

 

Bild 2: Yin och Yang (Liungman, 1989:53) 

 

 

Bild 3: Solen (Liungman, 1989:57) 

 

 



 

 

Bilaga 4. Bogolan 

 

Bild 1: Bild 2: Man och kvinna (Bläckskiss av Boubacar Niambele, 12.12.2008, Bamako) 

 

Bild 2: Huset är omringat (Bläckskiss av Boubacar Niambele, 12.12.2008, Bamako) 

 

Bild 3: Den modige mannens bälte (foto: Lena Högberg. 05.03.2009) 

 

 



 

 

Bild 4: Karta över Mali (www.malariafreefuture.com) hämtad den 23.02.2009 och karta över 

Afrika (photos.mongabay.com) hämtad den 23.02.2009, omarbetad bild. 

 

Bild 5: Dents de la clé (Bläckskiss av Boubacar Niambele, 12.12.2008, Bamako) 

 

Bild 6: Antraver l’âne l’esclave garant (Bläckskiss av Boubacar Niambele, 12.12.2008, 

Bamako) 

 

Bild 7: Cacher retournez (Bläckskiss av Boubacar Niambele, 12.12.2008, Bamako) 

 

Bild 8: Könsstympning (Bläckskiss av Boubacar Niambele, 05.03.2009) 

 

Bild 9: Moderskap (Bläckskiss av Boubacar Niambele, 12.12.2008, Bamako) 

 



 

 

Bilaga 5. Kelim 

 

Bild 1: Kouma Kelim, Racing-car (Albertsson & Willborg, 1992:90) 

 

Bild 2: omarbetad bild: karta över Kurdistan (www.revlu.com) och Sydvästeuropa 

(www.harpercollege.edu) 

 

Bild 3: Timglaset och Bojan (Albertsson & Willborg, 1992:42)  

 

Bild 4: Stjärnan (Albertsson & Willborg, 1992:41)  



 

 

Bild 5: Modergudinnan (Etnografiska museet, 2005:26) 

 

Bild 6: Gulsarya (Etnografiska museet, 2005:34) 

 



 

 

Bilaga 6. Batik 

 

Bild 1: omarbetad bild: karta över Java (www.taiwandna.com) och Östasien 

(www.commons.wikimedia.org) 

 

 

Bild 2: Detalj av en Kain panjang (Kerlogue, 2004:41) 

 

Bild 3: Tunis (Afroart, 1990:8) 

  

Bild 4: Tjap (Afroart, 1990:9) 

 



 

 

Bild 5: Kain panjang kopi pecah (Kerlogue, 2004:82) 

 

Bild 6: Kain panjang qilin (Kerlogue, 2004:79) 

 

 


