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Inledning

Mitt kandidatarbete har sin utgångspunkt i de dagböcker som min 

morfar Folke skrev under 1980- och 1990-talet. Folke och Eva, min 

mormor, flyttade in i ett sjuvåningshus i Hagsätra år 1962 med sina 

tre barn, och bodde kvar där fram till Folkes bortgång år 2006. Dag-

böckerna skrevs från och med år 1981, Folkes första år som pensionär, 

fram till år 2001 då han skriver att han inte längre har lust att föra 

anteckningar, delvis på grund av sin reumatism, som gjorde skrivandet 

smärtsamt.

      När människor försvinner blir de allra mest vardagliga sakerna från 

deras liv värdefulla. Minsta lilla papperslapp har plötsligt en betydelse, 

varje föremål bär på ledtrådar och berättelser om vem den försvunne 

kan ha varit. Därför tror jag att Folkes dagböcker föll i ett annat ljus 

efter att min mormor Eva dog i slutet av förra sommaren. Plötsligt blev 

böckerna mystiska. Förr brukade vi läsa ur dagboken för mormor, och 

hon brukade skratta eller kommentera saker, och vi kunde diskutera 

det som stod där. Nu finns det ingen att fråga längre, ingen som levde 

i vardagen vid sidan om den som skrev. Texten är det som finns kvar.

Vad skrev han?

Han börjar varje dag med att notera väderleken. Det slog mig att väd-

ret förmodligen hade en viktigare betydelse under hans barndom och 

uppväxt än vad den exempelvis har haft för mig. Han växte upp i Visby 

nära havet, och väderleken var avgörande för vilka som skulle kunna 

komma till och lämna ön. Hans farfar hade varit sjökapten, och an-

dra halvan av släkten ägde ett rederi, så hans pappa berättade säkert 

många historier om skepp som hade frusit fast i isen eller gått på grund. 

Folke seglade mycket själv under sitt liv, det här med att vara vaksam på 

vädret var naturligt för honom. Vädret och årstiderna verkade också ha 

stark känslomässig påverkan på honom. På hösten är han ofta deprime-

rad och längtar efter våren, och på våren är han glad och positiv och 

skriver mycket om det vackra vädret och naturen.

      Tonen i texten är jämn och saklig. Vissa saker har strukits under 

med röd penna, framför allt när det gäller olika typer av antal. Som 

exempelvis att han har badat på landet x antal gånger i år, eller att han 

har tagit tabletter för nackont x antal dagar i rad, eller om vädret är 

exceptionellt på något sätt. 

      Han skriver mest om vardagliga saker som båten och båtbatteriet 

som aldrig går att ladda ordentligt, deklarationen, räkningarna, bilen, 

bilbesiktningen, resor till Mariehamn, somrarnas återkommande vis-

telser på lantställena Långgarn och Waxholm. Varje morgon vid unge-

fär samma tid går Folke på skogspromenad med hunden Geza. Det är 

många andra vardagssysslor som är återkommande vilket ger dagboken 

en nästan meditativ rytm: Eva åker till badhuset i Högdalen, Eva går 

på gymnastik, Eva hälsar på sin mamma Emmy på ålderdomshemmet 

i Waxholm, Eva träffar syjuntan, Eva åker till stan för att handla, Eva 

har gått till hårfrisörskan, Folke vattnar blommorna i dottern Karins 

lägenhet, Folke åker till systembolaget i Högdalen, Folke bakar rågsikts-

bullar, Folke känner sig deppig, Folke har ont i nacken på höger sida, 

Geza blir skotträdd och gömmer sig i badkaret, och så vidare.

     Mitt examensprojekt är ett försök att göra bruk av den stora samling 

med vardagsbetraktelser och minnen som han skrev ner och lämnade 

kvar till oss efterlevande.





Tidigare arbeten

Det var under höstterminens kurs Eget berättande, som jag kom att tän-

ka på dagböckerna, och på vilket sätt det vore möjligt att skapa en 

berättelse med ett sådant material. Jag provade att se hur materialet 

påverkades av att jag satte det i en ny kontext, och satte om texten i 

poesiform, för att på så sätt också höja upp dagboksanteckningarnas 

betydelse från vardagstext till poetisk text. En dag i dagboken blev till 

en dikt. Dessa satte jag sedan ihop till en bok, som bläddrades fram som 

en almanacka, för att återkoppla till tanken om tiden och dagarna som 

går. Processen var intressant och givande, och jag märkte att jag verk-

ligen tyckte om att jobba med Folkes anteckningar som grundmaterial, 

och tanken på att lyfta fram det poetiska i en enskild människas vardag 

och rutiner.



Det slog mig att jag redan som slutarbete i gymnasiet gjorde ett projekt 

som har många likheter med mitt examensarbete. Då gjorde jag en bok 

om en samling brev som min morfar sparat efter sin pappa. Det var brev 

från ett års tid, 1873, mellan familjemedlemmarna i min gammelmorfars 

familj, brev från barnen till deras pappa som var sjökapten, och reste runt 

med segelfartyg på Östersjön och fraktade timmer större delen av året, och 

sällan fick träffa sina barn.

     Jag skrev av breven som var mycket svårlästa och placerade texten, bre-

vens innehåll vid sidan om de verkliga breven som jag hade skannat. Jag 

placerade breven i kronologisk ordning så att man enkelt kunde följa be-

rättelsen som utspelade sig. Jag ville göra materialet tillgängligt, göra något 

av det som hade sparats under så lång tid. Lustigt nog hittade jag senare en 

anteckning i morfars dagböcker där han beskriver hur han också suttit med 

samma brev och skrivit av vissa av dem på skrivmaskin för att göra de mer 

lättlästa, och kunna bevara innehållet. Vi hade alltså suttit och gjort precis 

samma sak helt ovetandes.



Början på kandidatarbetet

I början av kandidatarbetet försökte jag hitta nya sätt att se på materi-

alet. Först samlade jag ihop alla dagböcker jag kunde hitta, och började 

undersöka deras formgivning, omslagen och deras olika färger, vilka 

pennor han hade använt för att skriva med. Jag undersökte första sidan 

i varje bok, som jag skannade och jämförde. Bland annat lade jag mär-

ket till att Folke hade gått från att kalla sina böcker för Dagbok, till att 

efter några år lägga till Minnesanteckningar under ordet Dagbok för 

att sedan börja kalla dem enbart Minnesanteckningar och ibland med 

tillägget kom-i-håg efter. I samma veva hittade jag också en anteckning 

om varför han hade börjat skriva, och det var kanske inte riktigt vad jag 

hade förväntat mig, men där det stod att det var för att kunna få slut på 

en diskussion om något som hade hänt tidigare, och att han då kunde 

plocka fram sin dagbok som ett facit.

      Under åsynen av alla dessa framsidor funderade jag på om jag kun-

de använda mig av omfånget, alltså det stora antalet år, på något sätt. 

Jag började samla dels på enskilda datum, som exempelvis varje första 

januari i tjugo års tid, för att se om en jämförelse över tid kunde vara 

intressant, men det spåret gav inte så mycket.



Eva

Efter en tids experimenterande med dagbokstexten och olika sätt att se 

den på, kom jag att tänka på en idé jag hade redan under höstterminens 

kurs, vilket var att samla på all text som min morfar hade skrivit om min 

mormor i dagböckerna. Min mormor Eva skrev själv ingen dagbok, och 

jag har knappt sett något som hon har skrivit förutom något enstaka brev, 

medan det vimlar av dagböcker, papperslappar, häften, brev, små histo-

rier, skrivna av Folke, från alla delar av hans liv. Det vore därför intressant 

att titta mer på Evas liv i dagboken, att skriva hennes dagbok. Jag bör-

jade med den första dagboken från 1981 och skrev ner alla meningar som 

började med Eva, och alla meningar som innehöll Eva. Resultatet blev 

mer intressant än jag hade förväntat mig. Detta eftersom jag fastnade för

Eva jobbar idag.
Har lagat mat idag åt Eva, köttbullar som blev riktigt bra.
Men idag går det ej för Eva tvättar i tvättstugan mellan elva och ett.
Eva åkt till Waxholm och hälsat på Emmy.
Eva badat i simhallen i Högdalen.
Annars är det bara två ägare, Eva och Olle.
Eva och jag bjudna av bolaget (Carl-Bertil) inklusive mat på utresan.
Eva gick och la sig klockan tolv, jag klockan ett.
Eva åkt till Waxholm och Emmy idag.
Eva gick till Birgit för Åke skulle opereras idag.
Eva gav sig då iväg till Biggan, på årets första syjunta.
Eva gjort sig fin i håret.
Eva åkt till stan för att handla.
Eva åkt till Waxholm och Emmy.
Eva gått till simhallen idag.

alla verb som följde på Evas namn: Eva tvättar, Eva gick, Eva åkte, Eva 

glömde, och så vidare. Jag fick en stark vilja att sortera in meningarna 

i kategorier, eftersom det skulle göra alla rutiner så tydliga. Samtidigt 

kom jag att tänka på poeten och konstnären Pär Thörn, och på hans 

variant av Röda rummet, där han sorterat varje ord i bokstavsordning. Jag 

gick till bokaffären där jag arbetar och lånade en hel del böcker av Pär 

Thörn. Det förekommer ofta listor av olika slag i hans böcker. Ett talan-

de exempel är boken Inventeringen, som är en lång fiktiv inventeringslista 

av föremålen i ett skåp. Jag kände att det fanns en koppling mellan det 

jag gör och det Thörn gör.



En annan bok som bygger på just dagbokstext och har en tydlig koppling 

till mitt eget projekt är Sven Teglunds bok Ensamheten värst från 2016, där 

texten är hämtad ur hans mamma Siri Johanssons dagböcker. Hon började 

skriva dagbok år 1990 efter att hennes make dog, och böckerna behandlar 

teman som ålderdom och ensamhet. Sven Teglund är konstnär och har 

även målat akvareller av sin mammas handvirkade dukar vilket är ett eget 

avsnitt i boken.

Vad hände då med materialet när jag sorterade det i bokstavsordning? Vad 

hände med bilden av Eva? Uppfattningen av henne? En sak som var in-

tressant var att alla hennes rutiner blev tydliga, och saker som upprepades 

många gånger om blev intressanta när något bröt repetitionen. Bara ett 

enda ord kunde förändra mycket, eller snarare säga mycket om Eva. Jag 

upptäckte också att det blev väldigt poetiska kombinationer av olika me-

ningar som kom efter varandra. Det visar på hur vi alla gör samma sak om 

och om igen, men att varje tillfälle ändå är unikt, även om det gäller var-

dagliga saker som att tvätta eller diska. Att läsaren inte heller får veta allt, 

på grund av att så mycket information är bortplockad, gör att till och med 

jag börjar läsa in saker i det som står om Eva, som jag jag aldrig tänkt på 

förut. Det blev en annorlunda typ av berättelse, ett nytt sätt att läsa dagbo-

ken på. I bilden nedan syns en del av alla ”Eva tvättat” i bokstavsordning, 

där man kan se exempel på detta.

Eva tvättar idag.
Eva tvättat idag, känner sig trött, har ont i kroppen.
Eva tvättat idag på eftermiddagen.
Eva tvättat idag också.
Eva tvättat idag.
Eva tvättat idag.
Eva tvättat idag.
Eva tvättat idag, gick sedan till gymnastiken.
Eva tvättat idag klockan sju på morgonen.
Eva tvättat fönsterna.
Eva tvättat fönstren i köket idag.
Eva tvättat fönsterna i musikrummet.
Eva tvättat gardinerna i sovrummet, och jag kepsen, som jag köpte i Paris.
Eva tvättat håret idag, så hon skall bli fin tills hon skall jobba på lördag 
och söndag.



Jag bestämde mig för att fokusera på åren 1981-1983, de tre tidigaste 

dagböckerna, det verkade rimligt att hinna med inom projektets ra-

mar. När jag hade samlat ihop alla meningar och sorterat dem, så kom 

jag till frågan vad jag skulle göra med materialet.

     Jag provade först att printa ut långa listor, en för varje år. Det var ett 

bra format eftersom det visualiserade tid på ett tydligt sätt.

Kartotek

Jag var även inne på att göra ett kartotek, för att på så sätt låta varje 

handling få vara ett eget kort, och att korten skulle vara sorterade i ka-

tegorier: Eva jobbar, Eva tvättar, Eva gick, Eva och jag och så vidare. Varje 

kort skulle ha datum så att läsaren också skulle kunna lägga korten i 

kronologisk ordning och även läsa berättelsen på det sättet. Jag testade 

att skriva ut ett antal sådana kort, och visade det för en av lärarna i gra-

fisk form, men hon tyckte att det var något som fanns i listformen som 

gick förlorat i kartoteksformen, bland annat upprepningen, och också 

att det blev mindre som ”litteratur”. Varje mening och handling blev 

så ensam på korten. Jag höll med och bestämde mig för att fortsätta 

prova mig fram med nya format.



Det tog väldigt lång tid för mig att hitta den slutgiltiga formen för 

mitt material. Mycket tid gick, som det ofta gör, till att jag bara satt 

och funderade, och hade svårt att hitta ett koncept som skulle passa 

det jag ville lyfta fram i materialet. Därför var det bra att jag efter 

den ovan nämnda handledningen började experimentera med texten, 

rent fysiskt, genom att vika pappret med text på olika sätt, med delar 

av de printade broschyrerna. Jag testade att göra en vikning där alla 

Eva i början av meningarna linjerades, något min handledare hade 

nämnt i förbifarten när vi tittat på texten innan, och då kände jag att 

jag hittade något som skulle kunna vara en kompromiss mellan listan 

och bokformen, att jag kunde lyfta fram Eva symboliskt genom att 

låta hennes namn ta plats och repeteras, att boken i sin formgivning 

handlade om både henne, tidens gång och repetitionen i våra dagliga 

rutiner.  

Bokformatet

Bokidén tyckte jag speglade mig och det jag vill göra som formgivare 

på ett bättre sätt, och även hur jag uppfattar känslan i textmaterialet. 

Dessa rader av min mormors namn påminde mig om adressböcker och 

 Jag var redan i mitten av projektet väldigt trött på listformen eftersom 

det var så materialet såg ut innan jag hade bearbetat det. Men alla 

andra, klasskamrater och lärare, gillade det mycket mer än jag. Det jag 

helst ville göra var att samla materialet i någon slags bokform, eftersom 

jag tycker om böcker och är intresserad av bokformgivning, och för att 

formen då skulle inbjuda till läsning och inte bara bli ett objekt anpas-

sat till utställningen. Jag provade att göra trycksaker av olika slag, bland 

annat avlånga broschyrer.

Efter ett möte med min handledare då jag visade broschyrerna så sa 

jag att jag inte tyckte det passade mig och inte heller mina morföräld-

rar att printa tre enorma listor och hänga upp på väggen, och låta det 

vara utställningen. Det passade inte känslan i texten, eller hur jag är 

eller hur mina morföräldrar var; ganska lågmälda och diskreta.



telefonkataloger, och det var så jag kom fram till färgvalet på pappret: 

blå, rosa och gult, som telefonkatalogerna brukade se ut. Det har nå-

got tråkigt och vardagligt över sig, informativt, men i de här böckerna 

finns det en djupare mening bakom raderna av namn om man öppnar 

boken och läser.

Böckernas formgivning

Mycket av böckernas formgivning kom till genom kompromisser. Från 

början hade jag velat göra böckerna större, för att Evas namn skulle sy-

nas mer och ta mer plats, och för att göra det mer lättläst. Men pappret 

jag ville använda fanns inte i större ark än 50x70, så jag fick göra det så 

stort jag kunde med arken jag hade. Dock påpekade min handledare 

att det kunde vara en bra poäng att storleken avgjordes av hur stora 

de ursprungliga dagböckerna var, och de var ganska små böcker, så 

formatet passade bra i alla fall. Det gråa klotet till omslagen/pärmarna 

hade min klasskamrat Jennifer fått över, och jag tyckte det passade bra 

då det var lågmält i förhållande till de väldigt färglada inlagorna, samt 

att det var ett redigt och vardagligt material.

Typsnitt

Typsnittet jag valde till texten, Baskerville, var med från det första pro-

jektet under kursen Eget berättande. Jag ville ha något som var klas-

siskt och tråkigt, och på sätt och vis utan personlighet, så att typsnittets 

utseende skulle ta så lite plats och uppmärksamhet som möjligt från 

texten i sig. Jag ville också ha ett typsnitt som kändes gjort för böcker 

och brödtext. Jag är medveten om att jag valde bort typsnitt som bättre 

hade reflekterat innehållet och idén, jag sökte exempelvis upp typsnitt 

gjorda av kvinnor, till exempel Mrs Eaves av Zuzana Licko, eftersom 

det är en variant av Baskerville, gjort för att minnas bortglömda kvin-

nor inom typografin, vilket jag tyckte passade tematiken i mitt arbete: 



att lyfta fram en kvinnas liv och vardag. Tyvärr hade just det typsnittet 

alldeles för mycket personlighet och var lite för glatt i förhållande till 

det som texten pratade om. Jag fick även en lista av en klasskamrat med 

de tillgängliga typsnitten gjorda av kvinnor från typsnittskatalogen i 

InDesign, men tyvärr tyckte jag inget av dem passade bättre än det 

typsnittet jag hade från början. Om jag hade haft lite mer tid på mig 

hade jag grävt ner mig ännu mer i det, och potensiellt hittat ett typsnitt 

som passade både tematiken och känslan.

Jag tillverkade böckerna själv, eftersom formen var för komplicerad 

för att kunna skicka in på tryck, och jag är ingen bokbindare, men jag 

gjorde så gott jag kunde. Jag ser resultatet mer som prototyper, och inte 

som färdiga böcker.

Titel

Först hade jag tänkt att namnet på projektet bara skulle vara Eva 1981- 

1983, men ändrade sedan till Eva och jag 1981-1983. Jag tyckte att det 

undvek ett möjligt missförstånd att projektet skulle handla om någon 

som levde mellan dessa år, och att det nya namnet också gav plats åt 

jaget i dagböckerna, Folke, men också att det kan betyda att det hand-

lar om mig och Eva, vilket det också gör eftersom det är ett projekt om 

henne av mig.

Utställningen

Som rekvisita på utställningen hade jag ett bord att ha böckerna på, en 

lampa för att föra tankarna till sitta vid ett skrivbord på kvällen, och två 

stolar som min mormor och morfar hade i köket hemma i Hagsätra.

Jag tänkte att stolarna skulle symbolisera deras närvaro. På väggen 

hängde jag en stor utskriven lista med alla gånger som Eva tvättat mel-

lan åren 1981 och 1983, då jag fysiskt ville förstora upp och framhäva 

vardagen. För att koppla samman mina nya böcker med originaltexten 

hängde jag ovanför skrivbordet upp tre kopior på förstasidorna ur de 

tre aktuella dagböckerna, och placerade en av de verkliga dagböckerna 

i en glasmonter, så att besökaren får se vad projektet föddes ur.
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