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under läsandet av denna text kommer du att efter varje del finna 
ett kort avbrott. en text skriven i stil med denna text. det är ett 
återberättande från mig till dig, av minnet av en utflykt jag gjorde 
för tre år sedan. denna utflykt ligger till grund för mitt arbete och 
gestaltning. det var en segeltur längst västkusten en kväll, en natt 
i juli. 

peter gabriel gehrman 
16/4 2018 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INLEDNING 

Jag minns platser där jag kände en öppenhet, där jag kände en form av lugn komma över mig och 
det andra bleknade bort. Det övriga i mitt liv kändes avlägset och jag fick en översikt över min om-
givning. En avskiljdhet. Stunder då luften kändes klar och jag kunde se de öppna horisonterna. Mitt 
vardagliga liv kändes mer lättförståelig här och kanske inte lika oroande eller stressande. Dessa var 
platser som förändrade mitt sätt att se omvärlden på. De var ett avbrott och en oas. En oas i en 
omgivning som ständigt förväntar sig något av mig i form av en handling. Jag frågade en rad perso-
ner om vilka platser de har känt en liknande känsla på. Svaren som jag fick hade en röd tråd - det 
var en sten i en urskog, det var en liten kolonilott, det var utsiktsplats där man såg ut över havet, en 
höskulle. Platser som gränsar till naturen och ger oss något mer än vad vår vardag för det mesta 
kan ge. Platser som inte bär på tydliga funktioner eller direktiv.

Under mitt examensarbete så har jag valt att arbeta utifrån mitt minne av en plats, Vasholmarna 
som ligger på Västkusten, för att utforska vad som händer när jag skapar något nytt utifrån denna 
plats. Varför minns jag vissa platser starkare än andra och varför har jag sökt mig till dem? Vad kan 
jag lära mig av dessa platser och ta med mig i mitt framtida yrke som inredningsarkitekt? 

Vasholmarna, en grupp holmar vid Bohusläns kust. I stort sett bara klippor, formade av tiden och 
naturens gång. Det fanns inget där som påminde mig om saker jag måste göra, bara det som be-
hövdes i den stunden. Det fanns inget rätt och fel i hur jag skulle röra mig där. Jag menar att vi be-
höver av detta i vår mer vardagliga rum och sammanhang. Rummen vi rör oss i varje dag, kan de 
erbjuda mer av det jag fann på Vasholmarna - det som någon fann på stenen i urskogen? Jag kom-
mer inte att kunna besvara allt detta i mitt arbete, men det är en början. 

Mitt arbete är i grunden ett utvecklande av en metod för representation och arbetssätt för vårt 
fält. Jag finner en kontext i tankar kring hur vårt samhälle accelerar och vi hamnar i en obalans med 
naturen och omvärlden. Jag argumenterar för att vi behöver andra miljöer på platser som annars är 
präglade av enbart funktion och effektivisering, men under detta finns undersökningen av mitt egna 
arbetssätt och hur jag vill arbeta i framtiden. Vad händer om jag utgår från mitt minne och min 
känsla av platser för att skapa något nytt och hur representerar jag det arbetet på ett sätt som 
också fångar atmosfären? Jag arbetar i stort sett enbart med digitala metoder som ofta beskriv som 
oförmögna att fånga atmosfär eller känslor, i ett försök att just arbeta utifrån ett emotionellt per-
spektiv. Hur representerar vi vårt arbete?
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. 
vi är på väg ut, en morgon. på väg, mot öarna vid gränsen av det ändlösa havet. 
det är andra gången jag seglar och jag är nervös. morgonen är öde som alla 
sommarmorgnar är. det kluckar vid bryggan, ljudet av en annan värld når mig. vi 
är på väg ut. 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MINNET SOM METOD 

Under åren på Konstfack när vi har haft kurser har jag ofta närmat mig uppgiften på ett mer per-
sonligt plan. För att förtydliga vad jag menar så ska jag skriva om en kurs vi hade under vårtermi-
nen i årskurs två. Vi skulle göra en utemöbel för skolgården. Min första bild som dyker upp i mitt 
huvud är min egna skolgård på mellanstadiet, mer specifikt basketplanen som vi hade utsikt över 
från vårt klassrum i årskurs 4. Jag minns hur den kändes de första veckorna på hösterminen - då 
när sommaren håller på att dö ut men vindarna fortfarande är ljumma. Man kan fortfarande springa 
runt i bara en t-shirt eller en tröja. Årskurs 4 var också en tid då jag minns vår klass som fortfa-
rande rätt oskyldig, alla var mer eller mindre vänner med varandra - splittringen hade ännu inte 
börjat. Asfalten på basketplanen varm att sitta på, ljudet av sneakers mot den ekade över skolgår-
den. Längst bort fanns ett stort buskage av nyponbuskar vars bär användes som frekvent användes 
som ett vapen på grund frönas kliande effekt. Basketkorgarna hade sett bättre tider. De tunna trå-
darna som en gång hade byggt upp ett nät, hängde och fladdrade i vinden. Färgerna på korgen och 
linjerna på asfalten hade flagnat och slitits ned. Jag var inte speciellt bra på basket men inte heller 
dålig. Jag minns hur den ljumma vinden kändes mot oss när vi sprang fram och tillbaka över basket-
planen. 

Detta minnet kom tillbaka till mig när vi var på klassresa i Venedig under andra året på Konstfack. 
Det som lockade fram minnet hos mig då var ett antal parasoller som skyddade folk från solen på 
en uteservering på ön Burano. Vädret där påminde mig om värmen den där augusti-septemberda-
garna på mellanstadiet. Parasollerna hade långra fransar som fladdrade i de ljumma vindarna. De 
hade en orange-rosa färg som liknade den hos basketbollar och basketkorgar. Detta var två minnen 
jag tog med mig in i arbetet med en möbel tillskolgården. De minnena mer än en tidigare bestämd 
funktion så som en sittbänk eller liknande, var de som för mig satte målet i mitt arbete. Jag ville 
skapa något som kunde fånga känslan av de minnena jag hade. Att skapa en atmosfär som kunde 
förstärka något som kanske redan fanns på skolgårdarna. Resultatet blev SCHOOLYARD, en stål-
rörs stomme i den tidigare nämnde orange-rosa färgen med en ridå av tunna röda polyestertrådar. 
Stommen var böjd i en vågformation och trådarna rörde sig i vinden. Under den tiden prototypen 
stod i klassrummet så stod folk och flätade ihop trådar, drog med händerna genom draperiet och 
när solens ljus föll på trådarna så lös de upp. Jag kände att jag genom minnen av något hade skapat 
något nytt - något som jag inte hade kunnat skapa om jag inte hade använt minnet som en me-
tod. 

Tidigare under andra läsåret hade jag också designat en ny dörröppning utifrån minnet jag hade av 
att jag och mina syskon som små brukade klättra i dörrkarmen. Det jag gjorde under det arbetet 
var att jag förstärkte möjligheten till klättring genom att formge en karm och ett foder som man 
kunde greppa tag lättare i, samtidigt som dörröppningen som en bonus fick en ny silhuett. Jag ville 
att dörröppningen skulle bli lättare att tolka som något interaktivt och inte enbart fungera som en 
torr och fantasilös passage mellan ett rum och ett annat. I arbetet Collective Memory utarbetade 
jag en metod hur folks personliga minnen med hjälp av fotografier skulle kunna bli arkitektoniska 
element så som kakel eller pelare.

Så för mig blev frågan hur kan jag som inredningsarkitekt arbeta utifrån andra värden och behov än 
att följa funktion och tradition. Mina arbeten fyllde en funktion i sig men det var inte där jag börja-
de, funktionen uppstod först senare. Så början till mitt examensarbete var minnen. Hur kan jag 
som inredningsarkitekt arbeta utifrån minnen?  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.. 
båten gled in mellan holmarna, tre stycken. formationer som lent, försiktigt steg 
upp från havets stilla yta. du hör kluckande ljud från andra båtar som hade lagt 
till på de andra två holmarna. vi närmade oss den tredje holmen. den korta för-
virringen när båten lägger till. någon hoppar i land.  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Jag minns platser 

Tidigare hade jag alltså skapat objekt utifrån minnen, men nu funderade jag på vad en plats som var 
skapad med minnet som metod kunde vara. Jag började att minnas ögonblick. Ögonblick och 
stunder som har gjort ett starkt intryck på mig, de flesta stunderna är bra minnen. De kunde ha ett 
vemod i sig eller att jag idag minns dem med en längtan eller vemod, men där och då var de bra 
stunder. Mitt första verktyg i detta var att skriva. Jag skrev korta texter om dessa stunder. Ett av de 
minnen jag först skrev om var en segeltur på västkusten:

Det var längst ut. De svävade inte, de smög inte upp ur vattnet, de stack inte upp. De var där och det 
fanns en känsla av att de alltid hade varit där. Det vajade en röd sliten flagga någonstans där. Någon hade 
lämnat den där bakom sig. Mjuka former och urtid. Små samlingar av vatten. Skålar gjorda av tid. Snabba 
steg, sneakers över de ärrade stenarna. Vår ö var en av flera men de var nära. Kunde man ha hoppat över 
till dem? Det kan ha funnits små tuvor av gyllene gräs men inte mer. Ingen växtlighet. Bara i vattenskålar-
na. Knäskålar som for fram över stenarna, rastlöst. Marken, stenen var trasig. Stora ärr rakt genom. Inga 
sår, bara ärr. Ljuset gick från ljust blå-rosa till mörkblå. Bara lyktan kvar snart. Kaffe ut över stenarna. Finns 
något fel där. Det var något djur där. Något levande. En säl? Skrapande hud mot stenen. Ner i vattnet. 
Formationerna var den sista platsen här, innan det andra. En utkant.

I texterna började jag skymta platserna som dessa minnen utspelade sig på. Texten blev för mig en 
tidsresa för att åter igen befinna mig där, på plats. Jag läste boken The Memory of Place: A Phe-
nomenology of the Uncanny av Dylan Trigg. Trigg avhandlar hur platser på gott och ont är bä-
rare och förvaltare av minnen. Vi kan bli fästa vid platser och låta våra minnen sippa in i platsens 
varande. Platsen i sin fysiska mening blir våra minnen materialiserade, även om vi kan återvända till 
en plats och uppleva att tillståndet på platsen har förändrats. Vad är det som gör att vi minnns vissa 
platser mer eller mindre? Troligen av samma anledning som vi minns saker i största allmänhet:

”Places become memorable by disturbing patterns of regularity and habit.”

Något händer som ändrar vår uppfattning om det vi tror att vi vet något om. Vår syn på omgivning-
en eller oss själva förändras. Det blir en brytpunkt, det som var innan får ett slut och något nytt 
börjar. Händelserna och platserna får en viktigt roll och betydelse i vårt liv oavsett om vi inser det 
eller inte, men som Trigg skriver:

”We carry places with us.”

Jag bär platser med mig - jag minns dem. Det finns en uppsjö av anledningar till dessa platser gjorde 
ett avtryck oss mig. Det spelar roll om jag var ensam eller med andra personer på platsen, och i 
sådana fall vilka det var. Hur mådde jag? Hur hade jag det i mitt liv just då? Dessa faktorer är bara 
några av det som spelade in i mitt minne av platsen. Till en början valde jag minnen i sig, inte bara 
platser jag minns, utan stunder som jag minns som bra. Situationer, tillfällen jag minns och sedan 
försökte jag tänka vad det var för platser. Kunde jag hämta information från den platsen som sedan 
skulle kunna bli något nytt? Antingen en ny plats eller något nytt objekt, men sedan valde jag snara-
re platser i sig där jag haft en positiv upplevelse. Jag skrev ner ett antal av platser. Vasholmarna, en 
grupp holmar långt ut i havet på västkusten där jag stannade till en sommarnatt när jag var ute och 
seglade med en liten grupp personer. Östra kyrkogården, en gammal kyrkogård där jag spenderade 
en sommarkväll med min flickvän, en lugn kväll i en annars hektiskt tid. En annan plats var ett 
enorm fält av vass precis intill havet som jag upptäckte av en slump en tidig vårdag på Öland. Solen 

   
�6



Peter Gehrman Kandidatarbete Inredningsarkitektur och Möbeldesign

   
�7

Några av de platser jag minns - platser jag minns och har fotografier ifrån.
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sken över den gyllene vassen och fick den att glänsa i en böljande form. Den sista platsen var en 
utkiksplats som jag besökte ofta denna platsen när jag bodde granne med Botaniska trädgården i 
Göteborg. Man såg långt ut över staden och den närliggande Slottsskogen. Det påminde mig om att 
sitta på klippor vid havet och se ut mot horisonten.

Jag började se ett mönster, en röd tråd i det platser som jag mindes. Jag började göra en lista av 
punkter över detta mönster, över kvaliteer, egenskaper som platserna bar på enligt mig eller vilka 
behov som de hade fyllt hos mig:

AVBROTT/AVSKILJDHET

Platserna var ofta utanför den övriga världen, detta beror såklart på hur man definierar dem eller ser det, 
men Vasholmarna var en plats som inte många kunde nå. Först och främst måste du äga en segelbåt och 
dessutom måste den vara av en mindre modell för att kunna lägga till där. När jag var där så var vi bara 
fyra stycken i sällskapet, en grupp som kände varandra väl.

ÄNDLÖS REPITITION

Med ändlös repition menar jag helt enkelt en oändlig upprepning men med nyanser. Detta är något som 
naturen är en expert på främst. Vassfältet på Öland var en naturlig plats, vassen växte ändlöst mot hori-
sonten. Varje vasstrå är det andra rätt likt men likväl så gör marken under vassen att landskapet under 
vassen får en viss variation i höjd och form. Min väg in till vassfältet var en gammal traktorväg. Längst ut i 
vassfältet låg havet men längre in nära vägen fanns det även en damm. Vasholmarnas formation är unik 
för varje holme men samtidigt följer de alla samma princip och formspråk, formade av tiden.

ÖVERSIKT/UTSIKT

Platserna gav mig antingen eller både och en utsikt över min fysiska omgivning. På Vasholmarna kunde jag 
se horisonten eftersom havet är ”plant”. Enbart enstaka öar långt ut hindrade mitt synfält. Men jag hade 
en översikt på långt avstånd. Jag skulle sett långt innan om en båt var på väg in mot holmarna. Landska-
pet, holmarna i sig, är släta och inga träd hindrade min utsikt. Så jag fick alltså en utsikt över omgivningen 
men i det att platserna ofta gav mig ett avbrott från omvärlden och mitt övriga liv så gav de mig också en 
slags översikt över mitt egna liv och vad som skedde där i. 

EN ANNAN TID

Platsen stod utanför den rytm och vardag jag är van vid. Att vara på platsen ändrade min uppfattning av 
tid. Eftersom de flesta platserna var naturnära så var de platser fyllda av liv - platsen i sig levde. På 
Vasholmarna handlade detta om hur havet rörde sig men också hur tiden och vattnet hade format öarna 
till det de är idag. Båten dit förhöll sig till hur havet betedde sig och vi fick förhålla oss till det tempo som 
havet gav oss. Till denna kategori skulle jag också kunna använda ordet naturfenomen, i den mening att 
fenomenen är det som gav mig en annan tidsuppfattning. 

Peter Zumthor skriver i Thinking Architecture hur han i början av ett projekt alltid finner sig 
själv nedsjunken i gamla minnen och försöker se till hur den rumsliga upplevelsen och situationen 
var i de minnena:
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”…I try to recollect the remembered architectural situation was really like, what it had meant to me at the 
time, and I try to think how it could help me now to revive that vibrant atmosphere pervaded by the simple 
presence of things, in which everything had its own specific place and form…”

”Yet, at the same time, I know that it is all new and different, and that there is no direct reference to a 
former work of architecture which might divulge the secret of the memory laden mood.”

Jag förstår dessa rader utifrån min egna praktik. Som jag tidigare nämnde så är det sällan jag tittar 
rakt på ett annat arbete inom arkitektur och möbeldesign när jag börjar ett nytt projekt. Jag faller 
oftast till att titta på känslor och minnen. Om jag ska gestalta något åt en till exempel skolgård, så 
börjar jag minnas hur det kändes att vara på en skolgård, har jag några speciella minnen från den 
platsen? Sedan spinner sinnet igång och jag associerar mer fritt, men grunden är minnet av skolgår-
den. 

”Memories like these contains the deepest architectural experience that I know. They are reservoirs of the 
architectural atmospheres and images that I explore in my work.”

Zumthor återberättar hur det kändes när han som liten var i sin fasters/mosters hus och alla min-
nesbilder, känslor som nu sitter djupt rotade i honom, som påverkar honom i hans arbete idag. Hur 
handtaget kändes på dörren som ledde ut till trädgården. Ljuset som föll in i köket och gjorde det 
till det ljusaste rummet i hela huset. Ljudet av dörrarna när de stängdes, den varma asfalten och 
gräsets lukt. Det som slår mig som starkast i det Zumthor skriver är det som står mellan raderna 
och även det som mitt egna arbete egentligen avslöjar: De rum som vi ritar idag kommer bli 
någons minne i framtiden. Därför har vi en underlig makt. Rummet blir en reservoar där min-
nen kan skapas och lagras. Om rummen i ett barndomshus kan påverka oss så starkt i resten av 
våra liv då måste vi som inredningsarkitekter och arkitekter överlag vara bättre på att skapa rum 
med andra värden - inte bara det som är det kostnadseffektivt och funktionellt i en praktisk me-
ning. 

Jag ser alltså tillbaka på mina minnen av platser som betytt mycket för mig, även om jag har besökt 
dem en enstaka gång. På dessa platser fanns något som satte ett djupt intryck i mig. Fenomen, fär-
ger och former som jag bär med mig som en reservoar i mitt skapande. Oftast i en naturlig miljö 
eller i gränsen mellan arkitektur och natur. Jag valde att arbeta vidare med Vasholmarna och se vad 
minnet av dem skulle frambringa. 
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Jag började att undersöka mitt minne av 
Vasholmarna genom att abstrahera det. Jag 
tog fasta på mina direkta sinnesbilder av 
platsen och började med enkla medel - ett 
par stenar och ett rött tyg. Det var en bör-
jan för mig, ett sätt att ta ett steg närmare 
Vasholmarna. Jag satte upp stenarna och ty-
get i olika uppställningar och fotograferade 
av dem. Utifrån fotografierna så började jag 
göra kollage och manipulera bilderna för att 
bättre 
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… 
solen hade redan börjat röra sig nedåt mot en annan dag, någonannanstans 
bortom horisonten. himlen var ljust blå med en aningen av rosa närmast solen. en 
kyla och en värme som möttes över oss. vi började att packa upp vår måltid för 
kvällen och det stormkök där den skulle tillagas. vi såg ut över det eviga land-
skapet - mjuka rosa klippformationer. vi var bortom tiden här, bortom vår egna 
tid. detta var en fristad. 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Den första modellen jag gjorde i 3D-modelleringsprogrammet Rhino. Formerna hämtade jag ifrån 
stenarna som jag använde mig av i mina tidigare stilleben och kollage.
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ACCELERATION OCH RESONANS 

Jag hade börjat att abstrahera minnet av Vasholmarna genom att skapa bilder som fångade känslan 
jag fick när jag tänkte tillbaka på den sommarkvällen. Jag tog klivet in 3D-modelleringsprogrammet 
Rhino för att försöka skapa former som jag såg i mina bilder och utifrån det gjorde jag en första 
digital modell. Det fanns något där men jag kände mig kontextlös, sammanhangslös. Jag läste på om 
själva ämnet, minnen men kände att det var för stort och abstrakt. Jag behövde en kontext - ett 
mål att arbeta mot. Varför studerade jag minnet av platser? Vad fanns att hämta från Vasholmarna?
Under en handledning fick jag tipset att titta närmre på den tyske filosofen Hartmut Rosa. 
Här fann jag en anledning och likheter till det jag gjorde.

Rosa använder sig av ordet acceleration. Världen, så som han ser den, är i ständig acceleration. 
Människan har sakta trappat upp den grad som vårt samhälle växer i. Den graden ökar däremot 
ständigt - den accelerar och i det så är vårt mål alltid tillväxt. Denna acceleration sker på många 
sätt - tekniken accelererar, sociala förändringar accelererar och vårt livstempo accelererar. Accele-
rationen blir en totatilär kraft som har litet motstånd, men de finns. Rosa nämner ett antal olika 
former av motstånd som denna kraft möter. En är de naturliga hastighetsgränserna som finns, det 
vill säga, naturen. Vår kropp och vårt psyke, som är en del av naturen, orkar inte med det tempo 
som vårt samhälle allt mer förväntar sig av oss. Ska tilläggas att detta skrivs ur ett modernt ”väst-
världs” synsätt och hur vårt samhälle här i ”väst” utvecklas. Vidare så orkar inte heller naturen med 
att reproducera sig i takt med våra ökade krav. En gröda kan till exempelvis inte växa snabbare 
bara för att vår samhälle kräver det - inte på naturlig väg i alla fall. Vi förbrukar alltså naturen och 
den hinner inte med att återhämta sig. Människan gör även medvetna försöka till att stoppa accele-
rationen men som komiskt nog bara blir ett accepterande av sakernas tillstånd - avslappning, se-
mestrar, meditationskurser, mindfullness och liknande företeelser. Dessa handlar mycket mer om 
att integreras, acceptera och hantera accelerationen snarare än att faktiskt bryta den. Att ta ett 
steg bort från tillståndet, ett tillstånd som upplevs som att vi bara måste acceptera det och:

”…klarar vi inte det så ses det som ett tecken på våra egna privata eller individuella brister…”

” …ingen av de uppbromsande krafterna kan balansera den fortskridande accelerationen. Naturliga grän-
ser och långsamhetsoaser utgör just gränser för accelerationen, inte motkrafter.”

I sin tur är accelerationen likt ett hamsterhjul eller en pendel som får kraft av sig självt:

”…de olika dimensionerna av acceleration driver på varandra i en cirkel: den tekniska accelerationen dri-
ver på de sociala förändringarnas acceleration, vilka i sin tur driver på livstempots acceleration, vilken i sin 
tur innebär att människor efterfrågar ytterligare teknisk acceleration, etc.”

Konsekvenserna och de drivande krafterna förenas. Rosa nämner flera motorer som driver på ac-
celerationen. En av dessa är den ekonomiska motorn som i form av kapitalism hela tiden föder 
accelerationen. Tiden i sig blir en resurs - en konkurrensfördel. Vi lever i en tid där vi aldrig haft så 
mycket tid om man jämför med tidigare generationers liv (fritid fanns inte för de flesta), men sam-
tidigt så känner många att de har en stor brist på tid, menar Rosa. Accelerationen får alltså stora 
följder på oss och vår värld. Det som händer när till exempelvis vi eller naturen inte hänger med i 
accelerationen kallas för desynkronisering. Naturen hinner inte återhämta sig från vår verksamhet i 
den. Vi synkroniserar inte. Det uppstår en spänning mellan de två fälten. Likaså kan ske även med 
oss människor och vår omgivning, vi kan känna oss alienerade när detta sker. Omvärlden kan kän-
nas kall och tyst för oss - vi känner att vi inte förstår världen. 
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Hartmut Rosa beskriver stunder då vi känner en resonans med världen. Stunder då vi känner att vi 
är i samklang och balans med vår omgivning till skillnad från all den tid då vi känner oss alienerade 
från den. Han frågar när vi senast kände oss lyckliga och i balans med världen. Svaren blir oftast 
stunder vi var i en interaktion med världen där vi kände oss nära att förstå något. Han nämner si-
tuationer som möten med andra människor, då vi upplevt kärlek, intensiva samtal, i möte med barn, 
konst, musik och naturen. Det som händer med oss i de stunderna är att vårt förhållande till värl-
den förändras. Vi upplever resonans. Detta är givetvis olika beroende på vem du är och kan vara 
svårt att sätta fingret på men det handlar i grund och botten om känslan av att vara tillfreds. Det 
handlar inte nödvändigtvis inte om att du ska vara lugn eller allt genom lycklig, men att du möter 
omgivningen på samma nivå. 

För min egna del så känner jag oftast detta när jag befinner mig på platser där jag får tillåtelse att 
slappna av och det oftast på platser i naturen. När jag ser tillbaka till stunder då jag känt den reso-
nansen som Rosa beskriver så har det ofta varit på platser som jag tidigare nämnde, platser i natu-
ren eller som gränsar till den. 

Vad var det som gjorde att jag kände ett inre lugn på dessa platser? Ett givet svar är omständighe-
terna - var jag öppen för resonansen? En röd tråd genom dessa stunder och platser är naturen. För 
mig har det alltid varit självklart att dra mig undan till naturen för att få ett lugn eller ”svar”. Platser 
som utkiksplatser eller på andra sätt avskiljda platser. Jag tror att det var just öppenheten. Dessa 
platser är inte av oss programmerade - de har inte förväntan på oss eller en funktion som väntar 
på att bli ”uppfylld”.

Vi omges ständigt av ett landskap som har alla ”svaren”. Där varje beståndsdel oftast har en funk-
tion - en anledning för att den finns och är just där. Det jag kände där på Vasholmarna, var just den 
friheten från konventionerna. Det fanns ingen stig att följa. Jag behövde förhålla mig till landskapet 
och min egna kropps begränsningar men bortom det var jag fri. Det fanns heller inga budskap som 
jag tvingades att ta en del av i form av bilder eller liknande. Jag var omgiven av naturliga fenomen. 
Solnedgången, känslan av stenarna, djuren som rörde sig i vattnet kring ön. Jag kände att mitt egna 
psyke och min kropp var i balans med min omgivning. Jag kände inget påfrestande eller hot bortom 
horisonten.

Horisonter

Sarover Zaidi, antropolog och sociolog beskriver ett relaterat ämne i sitt Ted Talk: What are the 
places where we find happiness?. Hon nämner hur hennes föräldrar har fått henne att sträva 
mot horisonten - horisonten som en symbol för förändring. Horisonten bär på något annat, den får 
oss att vara fria i vår strävan samtidigt som vi har något att fästa vår blick mot. Hon ställer sig frå-
gan varför folk söker sig till till heliga platser, platser som ger utsikt - sunset points som hon kallar 
dem. Platser som ger oss utsikt men också enskildhet från det övriga. I hennes Ted Talk så flyter de 
heliga platserna och dessa sunset points ihop. Det är platser dit folk söker sig för att se ut mot ho-
risonten för att drömma om något annat. Varför söker sig folk till dessa platser? Som hon säger:

”What is it that our society is unable to give them?”

Hon beskriver hur unga och nykära söker sig till sunset points blir fristäder från myndigheterna 
som har stränga lagar kring föräktenskapliga relationer. Kärlek är inte till för offentligheten men på 
dessa platser blir de fria. Jag märker här att det för mig är svårt att förstå Zaidis resonemang helt 
och hållet, troligen på grund av att hon diskuterar företelseer i den indiska kulturen som jag inte  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Jag arbetade vidare utifrån formerna i den första modellen och började rendera.
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har förkunskap kring, men om jag förstår henne rätt så blir utsiktsplatsrna och historiska monu-
ment en fristad för unga par och drömmare som här kan finna gömda platser att vara fria på. Dessa 
platser blir likt tempel och andra heliga platser dit folk söker sig för att be om framgång, lycka och 
frihet i livet. Sarover Zaidis resonemang ser hur det finns platser i samhället dit folk söker sig för 
att drömma och se ut mot ”horisonten”, vare sig det är den faktiskta horisonten eller en föreställd 
sådan - så som vid en tågstation eller en flygplats. 

”Seaside, shrines, temples and a small railway station are horizons that are very important to every city, 
town, district and village because apart from the humdrum of life they ask us what more we can be. What 
new dreams can we dream?” 

Hennes tankar kring detta ämnet menar jag relaterar till Rosas resonemang kring acceleration och 
resonans. Platserna som hon beskriver tror jag är platser som ger folk resonansen. En samstäm-
mighet med världen, men också den livsviktiga egenskapen att kunna drömma och fantisera om nå-
got mer. Mina platser, de jag har speciella minnen ifrån passar utmärkt in på listan över platser som 
Zaidi nämner. De är nära havet och/eller är utsiktsplatser. De är vid utkanten av det jag vet och för-
står, precis innan jag känner världen böjer sig och försvinner bortom horisonten. Kanske är dessa 
platser en gräns? Gränsen mellan det jag vet, den värld jag lever i och det jag inte vet något om - 
det jag inte kan kontrollera eller fullt förstå. Många kan nog finna en viss skräck i det men jag finner 
en frid och en känsla som gör mig lugn i att iaktta det jag inte kan kontrollera - det jag inte behö-
ver kontrollera. Livets och världens gång. 

Öppenhet

Peter Zumthor skriver:

”The world is full of signs and information, which stands for things that no one fully understands because 
they, too, turn out to be mere signs for other things.”

”Nevertheless, I am convinced that real things do exist, however endangered they may be. There are earth, 
water, the light of the sun, landscapes, vegetation…”

Detta hänger samma med Rosas resonemang kring den ständiga accelerationen. Vårt samhälle har 
ett övergripande mål att växa och effektiviseras. Som Zumthor menar så blir vår värld full av saker 
som talar till oss, som vill ha vår uppmärksamhet, antingen för att brukas eller sälja oss något. Inte 
mycket i till exempel dagens gatubilden finns bara för att finnas. Några enstaka träd eller ett offent-
ligt konstverk på sin höjd. Allt annat är skapat för att fylla en funktion vi har uppfunnit. En väg för 
att för oss vidare. En skylt för visa riktning. En reklampelare för att sälja något. En parkering för bi-
larna vi åker till och från vårt mål med. Fenomen och omgivningar som inte försöker att säga oss 
något, som existerar för existerandet i sig, gör det lättare för oss att fantisera.

”Here, in this perceptual vacuum, a memory may surface, a memory that seems to issue from depths of 
time. Now, our observation of the object embraces a presentiment of the world in all its wholeness because 
there is nothing that cannot be understood.”

I det vakuum som kan uppstå när ingenting kallar på vår ständiga uppmärksamhet så får vi ett and-
rum. Ett andrum som jag fick på Vasholmarna. Ingenting sa mig någonting, det betyder däremot inte 
att jag fick intryck. Tvärtom. Jag kände mig fri till att få intryck. Jag är min vardag bombarderad av en 
omgivning som vill saker. Även mitt hem kräver en lång lista av saker för att hemmet i sig ska kunna
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Jag arbetade vidare med formerna. Böjde och bände dem i programmet. Arbetade med färgsätt-
ningen och struktur för att förmedla atmosfären som jag hämtade ifrån Vasholmarna. Denna bilden 
visade jag även under delpresentationen på stor skärm tillsammans med ljudet av en bris till havs.
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gå runt. Dels rent praktiska saker som städning, matlagning och tvättning, men jag fyller också mitt 
hem med föremål som både har en praktisk och emotionell funktion. En säng att sova i eller - 
ironiskt nog ett minnesföremål som påminner mig om saker. Rosa menar också att vi blir alienera-
de ifrån rummet i sig: 

”För det första en alienering från "rummet", som kommer att erfaras inte i termer av hemmastaddhet 
utan som främmande icke-platser. För det andra en alienering från "tingvärlden", när tingen allt snabbare 
ersätts med nya istället för att repareras och utan att vi upprättar en varaktig relation till dem.” 

Vasholmarna var en fristad från de vanliga intrycken. På denna platsen tog naturfenomenen plats. 
De ville mig ingenting. Det fanns inte mycket jag kunde göra för att stoppa dem om jag ens hade 
velat. Så platsen var full av intryck att få, men intrycken var för mig fria från information och förvän-
tan på mig som person. 

Platsen var öppen. 

Det nuvarande målet är ökad effektivitet, funktionalitet och ska föra oss evigt framåt men är det 
samma sak som att det är bra för oss? Att det i längden är det bästa alternativet? Jag påstår inte att 
jag vet vad som är det bästa alternativet. Rättare sagt, jag tror inte det finns ett bästa alternativ 
men kanske ett som är bättre och kan ge oss andra värden, mer betydelsefull värden för oss i läng-
den. 
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….. 
vi lutade oss mot klipporna och såg ut mot de öppna horisonterna. en rastlös 
sprang runt, upp och ned över klipporna. böljande former och toner av rosa till 
det mörkaste blå. det fanns en viss kyla som började krypa in över holmarna men 
rörde man på sig så försvann den, en stund till. vi lät fötterna sväva fram över 
landskapet. något är i vattnet. en rörelse i det mörka blå. 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LANDSKAP 

Jag minns det där landskapet. Hur jag sprang över klipporna. Vi nyttjade formerna så som vi ville. 
Det fanns inga direktiv här. Ingen funktion förutom den som vi själva gav landskapet . Jag kände igen 
mig i detta stycke i Susan Herringtons On Landscapes:

”…people are climbing all over the Mountain, and this is exciting because the movements of our bodies 
are often regulated by the design of a landscape - but here it is free from both the language and the con-
ventions of the path.”

Naturen blir den plats där vi inte bombarderas av direktiv. Direktiv som kommer av att nästintill 
allt i vår människoskapta omgivning präglas av en funktion, vilket så lätt kan bli ett krav på oss. Få 
saker finns för att bara ”finnas”. Att existera för att de kan existera. Jag tror att vi behöver omge 
oss av fler platser och interiörer som inte styrs av en funktion. I landskapen så kan vi finna detta, 
formerna har en öppenhet till sig - en tolkningsfrihet. Vi kan antingen medvetet eller omedvetet 
försöka finna ett syfte med formerna men det finns ingen där. På Vasholmarna satt vi på klipporna 
och lutade våra ryggar mot en läglig upphöjning i stenen, som den var skapt för ändamålet, men det 
är tiden som är formgivaren här. Klipporna är formade under eoner av vågor och is som sköljer 
över dem. 

FENOMENEN 

Snön kom. Och kom. De första månaderna på året så förändrades vår omgivning. Jag gav mig ut och 
fotograferade det hela. I mellanrummet mellan husen så uppstod det ett nytt landskap - ett snö-
landskap. Det snöade och snöade tills snön täckte allt som fanns på gatorna, torgen och andra plat-
sen i stadsrummet. Mellan Konstfack och Hemköp vid Telefonplan så finns det ett torg. Torget har 
under det senaste halvåret befunnit sig i en renoveringsfas. När snön kom så doldes alla de maski-
ner, verktyg, skyltar, byggelement och annat som fanns på platsen under det vita. En ny vy tillkom på 
en plats där det tidigare bara funnits ett torg med kullersten och enstaka träd. Det människoskapta, 
funktionella och konkreta ersattes av ett landskap. En programmerad miljö blev renderad ”ofunk-
tionell”, men platsen erbjöd något nytt - en plats där fantasin kunde få härja fritt och jag kunde fö-
reställa mig något annat. Jag var, likt på Vasholmarna, fri att förhålla mig till landskapet så som jag 
ville och inte efter ett program. Jag blev mer medveten om hur solen rörde sig över snökullarna. På 
en plats närmare skolan så uppstod det ett enormt berg av snö och grus blandat efter snöplogens 
framfart. Under dessa snömånader så klättrade barn och även vuxna på detta nyskapta berg. Något 
annat hade uppståt även här, på det som tidigare bara var ett enormt fält av asfalt - skapt enbart för 
att bilar ska kunna vända. Platsen återtogs genom ett fenomen av människor och erbjöd ett annat 
värde. 

Ett liknande fenomen fann jag i ett australienskt nyhetinslag ifrån staden Maroochydore. Staden 
hade blivit översvämmad av skum från havet. Skummet vällde in i staden och förändrade likt snön 
stadsrummet. Jag sökte mig vidare till filmer på liknande händelser med havsskum. Enorma mängder 
av skum vällde in över stränder och in i bland byggnader. Folk rörde sig på ett nytt sätt, de förhöll 
sig till platsen på på ett förändrat sätt. Deras syn på dessa platser förändrades. I dessa fenomen så 
har vi chansen att i familiära och vardagliga platser se något nytt. Det förändrar hur vi förhåller oss 
rummet. Kanske är detta ett exempel på den resonans som Hartmut Rosa beskriver - när vi lär 
oss något nytt om världen.
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Snölandskap, tagna av mig i februari och mars 2018
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I MOtsats till 

I och med att snön lade sig över omgivningen så var det som om gatorna blev återställda. Omvand-
lade tillbaka till en ursprunglig form. Saker som en gång fanns där men som nu var täckta av snön 
förlorade sin funktion och blev istället en böljande kulle i ett större landskap.

”Philosopher Richard Shusterman argues that the banishment of aesthetic experience from everyday life 
has resulted in the ”dismal assumption that everyday life is necessarily one of joyless unimaginitive coer-
cion”. Moreover, this banishment ”provides the powers and institutions structuring our everyday lives with 
the best excuse for their increasingly brutal indifference to natural human needs for the pleasures of beau-
ty and imaginative freedom”.”

”Since art was relegated to the codified spaces of museum and theaters, landscapes that made up daily 
life - such as streets - were deemed unworthy of offering aesthetic experiences.”

Dessa stycken är också de hämtade ur Herringtons On Landscapes. För mig är de en reflektion 
över hur vår omgivning är fattig på ”fenomen” och fantasi, trots att vi som människor har ett behov 
av dessa platser. Det är därför jag själv söker mig till Vasholmarna och de där utkiksplatserna. Vi sö-
ker oss till de där oaserna som ännu finns kvar. Där vi är fria att föreställa oss något annat än. Fan-
tisera och i det finna en resonans med vår omgivning. 

Jag vill ur mitt minne hämta information om dessa platser för att kunna förstå hur vi kan lära oss 
något om de platserna som har förmågan att väcka resonans hos oss. Vilka fenomen fanns på den 
platsen? Vad är dessa platser för något? Minnet och känslan av den platsen blir min referens till en 
ny gestaltning. Hur får man in känslan av ”landskap” in i en ”interiör”?

En stor inspiration för mig på temat landskap var den amerikanska arkitekten och konstnären 
Maya Lin. Hon behandlar i sitt arbete teman som natur och vetenskap, hon vill få oss att inse nå-
got om naturen som annars är dolt för oss, men också att få oss se våran negativa påverkan på 
världen. I mötet med hennes artificiella landskap kan så blir vi uppmärksamma och får ett annat 
medvetande om det naturliga landskapet. I mitt egna arbete vet jag att frågan finns där: varför skapa 
ett artificiellt landskap och inte ta hand om det vi har? Det finns en sorg där - jag skapar en ny 
plats utifrån minnet av en naturlig plats som på ett personligt plan inte finns för mig längre och som 
även på ett fysiskt plan riskerar att dränkas av havet om vi fortsätter att påverka naturen på det vis 
vi gör. Även här spelar Rosas begrepp acceleration in. Hastighet i vilken vi förändrar och förbrukar 
naturen ökar. Kanske kan de artificiella landskapen som jag skapar bidra till lite till få oss att upp-
skatta naturen och de ursprungliga platserna/landskapen mer.
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Maya Lins Storm King Wavefield, Storm King Art Center, Mountainville, New York, 2009

Maya Lins Rivers and Mountains, 2014
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Övre bilden är tagen i den 
australienska staden Ma-
roochydore. De två nedre 
bilderna är tagna i Ocean 
Beach, San Francisco.
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….. 

Skymningen föll, himlen gick från det ljusaste av blåa färger, en mjuk, mjuk rosa 
till det djupaste blå. mörkare än havet. det stilla havet som här till syntes inte 
rörde sig. vi satt och såg på solens nedgång tills bara ett ljust mörker fanns kvar 
över oss. vi sprang över klipporna en sista gång den kvällen, vi såg sälarna i 
vattnet. jagade dem längs kanten mot havet. sedan gick vi upp till båten. 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Landskapet VÄLLER IN I RUMMEN 

I renderingarna hade jag börjat intressera mig mer och mer för mötet mellan det okontrollerade 
och den omkringliggande arkitekturen, så som snön när den faller över omgivningen och döljer det 
som en gång var våra gator. Som havsskummet när det väller in i den australienska staden Ma-
roochydore och trycks mot husens fasader. I det snölandskapet som täckte min omgivning under 
de tidiga månaderna på året så såg jag Vasholmarnas former manifesterade i en ny tappning och i 
ett nytt sammanhang. Landskapet vällde in min närmiljö och tog över ett rum jag vanligtvis rör mig 
i på ett hänvisat sätt. Jag följer stigen från skolans dörr fram till tunnelbanan, men inte när snön 
kom, mitt rörelsemönster förändrades och jag såg annorlunda på omgivningen. 

Jag studerade i mina digitala modeller mötet mellan landskapet och det kantiga. I renderingar kunde 
jag göra försök till att ge mina modeller en atmosfär utifrån minnet av Vasholmarna. Renderingarna 
var för mig ett skissverktyg - ett verktyg för att snabbt kunna bygga upp miljöer till en storlek som 
skulle ta för lång tid i verkligheten utifrån den tid som vi har avsatt under examensarbetet. Under 
den tidiga fasen av mitt arbete med renderingarna så var likheten mellan miljön jag skapade och 
Vasholmarna, den ursprungliga platsen, större. Det var ett landskap av öar omgivet av hav och en 
himmel i skymning. Sakta så tog jag steg bort från detta och öarna steg upp från havet för bli ett 
helt landskap. 

Jag har under arbetets gång reflekterat över vad jag vill säga med mitt arbete. Är det huvudsakligen 
en undersökning av landskapets former eller är det mer en vision och en kritik mot sakers till-
stånd? I relation till mina största och viktigaste referenser under detta arbetet, Hartmut Rosa och 
Susan Herrington, så skulle jag beskriva mitt arbete mer som en vision. Jag ville i detta arbete hu-
vudsakligen inte finna ut exakt hur ett landskap i våra rum skulle vara konstruerat eller vilka mate-
rial det skulle vara  uppbyggt av. Intresset låg mer i varför landskap skulle vara bra för oss och att 
rikta en kritik mot hur exempelvis våra gator ser ut idag, men även hur jag som inredningsarkitekt 
kan arbeta utifrån en mer emotionell agenda än att enbart fylla en beställares behov. Vilka rum tror 
jag att vi behöver idag, till skillnad från en beställares behov som ofta är baserat i vinstintresse? 
Det finns mycket mer att säga om detta än vad jag har kommit in på under mitt arbete och det är 
något jag skulle vilja utforska mer i framtiden. Är vi som inredningsarkitekter enbart ett verktyg för 
en beställare?

Utifrån detta ställningstagande bestämde jag mig att det viktigaste för mig i arbetet var att visa idén 
och visionen. Jag ville inte hamna i en situation där jag i veckor stod i en verkstad och slet med att 
bygga en prototyp i fullskala, därför kände jag att bygga modeller i mindre skala var det rätta för 
mig i just detta arbetet. Med vårutställningen i åtanke så bestämde jag mig för att göra tre modeller 
och att satsa på att arbeta med rummet de ställdes ut i - att försöka skapa en atmosfär i rummet 
som jag kände att jag ville ingjuta i platserna jag visade i modellerna. I min nära omgivning valde jag 
tre platser att utgå ifrån. Jag tog fasta på citatet från Susan Herringtons On Landscapes angå-
ende gator och andra platser som utgör vår mer vardagliga omgivning. Gatorna som hon menar 
har bedömts ovärda att ge oss en estetisk upplevelse. Dessa rum, som gatorna utgör, har blivit en 
slags transportsträcka vars enda mål är just att föra oss vidare mot andra mål och därför har de 
effektiviserats och andra syften med gatorna har rationaliserats bort. I mina renderingar hade jag 
först låtit mitt landskap möta de statiska och kantiga formerna för att jag tyckte det mötet var in-
tressant. Det uppstod en spänning i mötet och för förstå det ”naturliga”, böljande landskapet be-
hövde jag förstå motsatsen - de kantiga, människoskapta formerna. I samband med mitt läsande av 
On Landscapes så lät jag de kantiga formerna mer och mer ta form av gator och jag började se till  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De tidiga rendering-
arna var en avbild av 
Vasholmarna . De 
fångade essensen av 
den platsen. Sedan 
lät jag modellerna 
sakta närma sig mö-
tet mellan landskap 
och det kantiga, raka 
och släta som sedan 
ledde in mig till att 
på platser i vårt 
stadsrum som jag 
ville testa att föränd-
ra och bryta upp.
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stadsrummet som en möjlig plats för min gestaltning att ta plats på. Detta också kändes passande 
med Hartmut Rosas tankar kring acceleration, tid och rum. Stadsrum är en plats som jag upple-
ver som en transportsträcka, men detta är min personliga upplevelse. Det finns ingen plats som är 
så kontrollerad och ”tämjd” som en gata. Det finns självfallet oaser även i stadsrummet men dessa 
är just oaser - enstaka platser i en öken och många av dessa oaser ingår i verksamheter som tar 
betalt för att du ska få ta del av platsen. I min gestaltning ville jag föreställa mig dessa rum som nå-
got annat. Landskapet tar sig in i rummet och bryter upp platsen men förvandlar den till något nytt.  
Det påminner mig om hur konstnären Janet Echelman beskriver sitt arbete med enorma installa-
tioner som är uppbyggda av tunna nät av tråd. Hon beskriver hur hon skapade installationen She 
Changes i en rondell i Porto, Portugal. 

”This intersection had been bland and anonymous, now it had a sense of place. I walked underneath it for 
the first time. As I watched the winds coreography unfold I felt sheltered and at the same time connected 
to limitless sky. I want to create these oasis of sculpture in spaces of cities around the world.” 

Echelman strävar alltså efter att skapa oaser genom att förändra städers luftrum. Jag vill försöka att 
skapa något genomgående i städers gaturum. Något som tar plats mellan byggnadernas väggar - ett 
rumsligt landskap som kan bryta upp de släta, kantiga fasaderna - som kan få de platta gatorna att 
bölja som i en våg. 

I min gestaltning så har jag fokuserat på formen av landskapet, färgerna och atmosfären. Det som 
gjorde mina ”minnesplatser” så speciella var deras sätt att få mig att känna en enkelhet i komplexi-
teten som de var uppbyggda av. Vasholmarna var inte bara några höjder i havet med färgade av sol-
nedgången. Klipporna var alla unika med olika sprickor, alger och märken av fukt. Hur det kändes 
mot mina skor eller mina händer. Hur vinden känns ute till havs. I vattnet så rörde sig fiskar och 
även ett par sälar. Det var en plats i naturens fulla komplexitet. Jag vill säga här att jag inte försöker 
återskapa naturen i mitt landskap. Det finns redan en natur och den borde vi snarare bli bättre på 
att ta hand om. Jag vill snarare, utifrån mina minnen av naturnära platser, ifrågasätta vilka rum vi 
skapar idag. Jag har lagt min tid på att arbeta med det jag kände för mig var möjligt. Landskapets 
former, färger och atmosfären. Jag valde alltså ut tre rum som jag genom att skapa ett landskap i 
dem, förändrade. Det första rummet var en passage/ramp från en gata in till ett bostadskvarters 
innergård i bostadsområdet närmast Konstfack - jag valde rum som låg nära skolan för att enkelt 
kunna återbesöka dem om det behövdes. Det första rummet valde jag då jag upplevde det kvarter 
som det ligger i som extremt avskalat. Det är ett kvarter som minner mer om gator i innerstaden 
än ett område som ligger vid Telefonplan. Gatorna består av asfalt och det finns ingen gräns mellan 
vägen och byggnaderna annat än trottoaren, alltså inte ens en gräsplätt eller några träd. Det är som 
de glömdes bort och det finns en känsla av övergivenhet här. Det andra rummet jag valde är en 
korridor på Konstfack. Det är korridoren som leder från Seminariegången bort mot skolans frak-
tingång. Det är en korridor som enbart fyller en funktion som transportsträcka och förvaringsyta 
och den används extremt sällan till något annat syfte. Jag valde att på båda platserna ta bort vissa 
element så som handräcken och förvaringsskåp för att enbart fokusera på rummet i de stora dra-
gen och atmosfären. Det sista rummet skapade jag mer fritt, det påminner om en serie av rum un-
der viadukter som ligger nära Gullmarsplan och är synliga från tunnelbanan. Detta var också en 
plats som hade något outnyttjat över sig. En stor öppen yta med bara några brofundament här och 
där men för övrigt alldeles tom. Vad hade hänt om den platsen kunde vara något annat än en icke-
plats? Mina senaste renderingar innan jag började välja rum att arbeta med fick ligga till grund för 
omgestaltningen av rummen. Jag hade börjat inkorporera någon form av tyg som skulle bidra till att 
färga omgivningen och landskapet men även symbolisera de färgskiftningar i himlen jag hade upplevt 
på Vasholmarna, skiftningar som våra mindre rum ofta inte kan ta del av. På Vasholmarna hade det  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På vänster sida ser ni övergången 
som jag gjorde från mina tidiga 
renderingar då jag använde mig 
av Rhinos egna renderingsverk-
tyg (första bilden) och sedan till 
pluginprogrammet V-RAY. Detta 
påverkade uttrycket i bilderna en 
del, men blev också en del av 
övergången till fundera på hur 
jag skulle visa mitt arbete. Hur 
skulle jag visa det på vårutställ-
ningen. Var i låg min gestaltning? 
Jag fortsatte att låta landskapet 
som jag formgav möta de kantiga 
”byggnaderna”.
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Jag började att 3D-printa tester av de landskap jag 
formgav i Rhino och gjorde undersökningar med ljus 
och tyg. Landskapet behandlade jag först med 
sprayspackel som jag sedan strödde sand över för att få 
en annan yta som kunde kännas mer verklig än hur 3D-
printen är i sin ”naturliga” form. Sist så målade jag mo-
dellen röd utifrån minnet av färger som förekom på 
Vasholmarna.
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också funnit ett antal små slitna röda flaggor utplacerade av för mig en okänd anledning, därav den 
röda färgen på tyget jag hade valt ut ända sedan mina första stilleben och även använt mig av i mina 
första tester med 3D-printade modeller.

Jag började nu inrikta mig på hur jag ville presentera mitt arbete på Vårutställningen. Hur kunde jag 
förmedla mina tankar och mina påståenden? Under en handledning fick jag rådet att arbeta i full-
skala och inrikta mig mot att skapa en produkt. Jag kände att detta krockade med mina tankar och 
det kändes som att jag skulle vara tvungen att överge min vision för att arbeta på det sättet. Jag 
ville inte stå i en verkstad och slita med hur landskapet skulle vara konstruerat. Detta är i längden 
givetvis en viktig del för att visionen ska kunna blir ”verklighet” en dag, men jag bestämde mig för 
att utveckla visionen och arbeta vidare med den känslan jag hade fångat i mina renderingar. Jag kun-
de exempelvis inte, på grund av tid och pengar, bygga landskapet i full skala i korridoren på Konst-
fack eller i passagen i bostadskvarteret. Mitt arbete ligger inte i att skapa en produkt - mitt arbete 
ligger i att ”tänk om” - att våga tänka stort. Våga vara naiv må så vara. 

Jag bestämde mig för att göra modeller av de tre valda rummen/platserna och visa hur landskapet 
skulle ta plats i dem. Som referens när började detta arbetet hade jag utställningen Future Islands 
som hade tagit plats i Nya Zeelands paviljong under arkitekturbiennalen i Venedig 2016. Utställning-
en bestod av en serie modeller som likt moln eller svävande öar hängde nedifrån taket i rummet, 
visade för besökarna 55 visioner om Nya Zeelands utveckling och framtid. Vissa av öarna hängde 
väldigt lågt medans vissa hängde högt. Modellerna som hamnade i ögonhöjd gav på ett effektfullt 
sätt besökaren ett mer nära och empatiserande perspektiv på modellen.

I Rhino så modellerade jag upp rummen i dessa formgav jag landskap anpassade efter rummens 
former och ramverk. Sedan började 3D-printa landskapet i PLA-plast som jag sedan behandlar på 
samma sätt som tidigare modell (se bilder till vänster). Rummet i sig, väggar och tak bygger jag i 
MDF i snickeriet, förutom vissa arkitektoniska element som kräver mer precision. Det vill säga te-
gelväggen, fönster och liknande som jag istället 3D-printar. Färgerna som jag väljer till modellen väl-
jer jag ur den palett av färger som jag har haft med mig under hela projektet - färger hämtade ur 
mitt minne och fotografier av Vasholmarna. Jag valde att måla även det ursprungliga rummet, det vill 
säga det som inte är landskapet. Detta för att förmedla en känsla jag vill komma åt, åter igen atmo-
sfären jag kände på Vasholmarna, men nu undrar jag om det hade varit mer effektfullt att försöka 
sträva åt en realism i de delarna och till exempelvis låta teglet var tegelfärgat. I längden valde jag att 
gå på känslan framför allt - något som har varit ett ledmotiv för mig i projektet.
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Två av de rum som jag valde ut för att omgestalta: Mobil-
gatan och en korridor på Konstfack.
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De slutgiltiga modellerna under tillverkning
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MINNET BlEV NÅGOT nytt 

I följande del ska jag redogöra i text och bilder för vad själva ”slutprodukten” för mitt arbete blev. 
Jag kanske hellre borde skriva, var mitt fokus låg i just detta projektet. Hela projektet är så klart en 
del som kan stå på sina egna ben, men för mig har det varit viktigt att sätta fingret på var jag har 
hamnat någonstans. Jag har många sidospår som jag skulle vilja fortsätta att utforska och utveckla i 
framtiden, men under projektets gång bestämde jag mig att det var viktigt att jag höll fokus på ett 
mål även om jag sedan har haft och tycker det är viktigt att ha ett öppet sinne för vad man träffar 
på under processen - att vara förlåtande och tillåtande inför sig själv och sitt sätt att arbeta. För 
mig så är det svårt att alltid hålla isär ens fokus i ett specifikt arbete och ens intressen, smaker och 
fix idéer i stunden. Ens projekt blir oundvikligen väldigt ”jag”, men jag tror att det kan vara viktigt 
att ändå att ett visst fokus i vilken ”del” av ”jag” det blir just denna gången. Det är en konst att 
kunna fokusera och sålla. 

Jag tog som tidigare nämnt beslutet att låta mina landskap välla in i våra offentliga miljöer och vald-
re tre platser där jag formgav tre landskap på platserna. Utifrån dessa platser så gjorde jag tre mo-
deller av förslagen jag tog fram. Dessa tre modeller visade jag under vårutställningen på Konstfack 
2018. I utställningen försökte jag även framhäva atmosfären jag siktade på att mina förslag skulle ge, 
genom att representera element som förekom i mina förslag så som tygerna som hänger i skikt 
och även en väggmålning i utställningen som representerar landskapet i en större skala. Jag ville att 
man skulle känna av att man tog ett steg in i en ”annan” värld och hade ursprungligen tänkt att täc-
ka golvet runt modellerna med tegelkross. Under byggandet av utställningen kände jag däremot att 
detta skulle bli för omständigt då krosset jag hade fått var alldeles för fint, likt ett pulver och skulle 
kunna spridas till installationen som fanns i samma rum. Tegelkrosset var heller inte den känslan 
och material som jag ville att mina landskapet skulle ge och ha. Modellerna blev viktiga för att för-
medla hela min vision till andra människor.

Den andra viktiga delen var mina renderingar. Jag valde att inte ha med dem i utställningen förutom 
på de flygblad/visitkort jag tillverkade och som fanns att ta av under utställningen. Roligt nog så tog 
de nästintill slut, vilket jag tycker är fint att veta att de bilderna spreds ut utanför Konstfack. På bak-
sidan av korten så hade jag printat Susan Herringtons citat ur On Landscapes:

”…people are climbing all over the Mountain, and this is exciting because the movements of our bodies 
are often regulated by the design of a landscape - but here it is free from both the language and the con-
ventions of the path.”

Ett citat jag nu i efterhand kan se som en grundtanke i vad jag till slut gestaltade i projektet. Rende-
ringarna var för mig ett extremt viktigt verktyg, de tillät mig att visualisera för mig själv vad jag ville 
och att testa mig fram. Renderingar verkar oftast användas som ett slutmål, en representation av en 
slutgiltig produkt men för mig är de som sagt ett verktyg som tillåter mig att se rum som jag an-
nars inte hade sett eller själv kunnat bygga i fullskala.  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Min del av vårutställningen på Konstfack 2018
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I. Passagen 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Den första rumsligheten jag omprogrammerade. En passage i ett 
bostadsområde mellan en gata och en innergård.
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De slutgiltiga renderingarna för den första rumsligheten
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II. Korridoren 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Den andra rumsligheten, en korridor på Konstfack.
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III. Viadukterna 
 

                         Sista rumsligheten: rum under viadukter.
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REFLEKTION

Redan under arbetet med mitt slutmål så vandrade mitt huvud iväg till andra möjligheter, andra 
vägar jag hade kunnat ta med mitt projekt, men eftersom jag hade bestämt mig för hur jag skulle 
visa mitt arbete under vårutställningen så kände jag att jag ville hålla mig till min tidsplan och fak-
tiskt slutföra projektet som jag hade bestämt mig för. 

För mig har arbetet varit ett tankeexperiment framför allt. Jag ville ställa mig frågan vad om vi ska-
pade interiörer utifrån andra grunder än de som ofta finns nu? I detta så är jag medveten om att jag 
gör antaganden och låter mina fördomar springa fritt på ont och gott. Jag har velat ifrågasätta och 
reflektera över varför vi skapar de rum vi skapar. Utifrån vilka värden? Därför började jag med nå-
got som har varit viktigt för mig under de senaste åren: minnen. 

Under opponeringen med Torsten Hild fick jag kritiken om att jag kanske polerade för mycket. Vad 
han menade var:

”…att du tar ställning, och positionerar dig i ditt arbete. Det kan vara något bra att göra, men kanske först 
efter att en har samlat in all sin information.”

Det handlar alltså om att akta sig för att för tidigt ta ställning. Detta är något som jag inte känner 
att jag har gjort, men jag är osäker om det framgår i min rapport. Min ingång till mitt arbete var 
som sagt minnet. Mer var det inte. Jag var nyfiken på att börja analysera platser jag minns och re-
flektera över varför jag minns dem och inte andra platser. Detta blir såklart väldigt tidigt komplext i 
den mening att våra minnen är i sig komplexa. Det finns hundratals olika anledningar att vi minns 
eller till och med förtränger vissa saker, situationer eller platser. Jag minns till exempel obehagliga 
platser också men valde att i detta arbete att fokusera på de mer ”behagliga” platserna i mina min-
nen. I grund och botten tror jag att man minns saker av samma anledning i grunden ändå: de bröt 
vardagen och min uppfattning om världen. Däremot så har projektet en begränsad tid vilket leder 
till att man pushas till att ta vissa beslut fortare än vad jag personligen skulle föredra. Som jag ser 
det så analyserade jag platsen Vasholmarna utifrån mitt minne och utifrån den så drog jag slutsatser 
om varför jag minns den som stark och viktig för att sedan argumentera varför vi behöver flera 
sådana platser i vår vardagliga omgivning här i staden. Självfallet kanske jag inte samlade in alla in-
formation, men frågan är vad som är all information?

I min process så stötte jag på en del röster som lyfte kritik mot mina tankar om ”naturen” som en 
plats där vi har chans att återhämta oss och att vara fria från direktiv. En handledare menade till 
exempel att hon var lugnast i tunnelbanan eftersom hon där kände att hon kunde sätta sig och 
slappna av, fri från krav. En klasskompis sa under ett annat samtal att det beror mycket på vad man 
är van vid - han själv är uppvuxen i innerstan i Stockholm och känner sig som mest hemma där. Här 
vill jag våga påstå något: Vi är kanske inte alltid medvetna om det bästa för oss själva och vi accep-
terar så lätt sakers tillstånd. Det är farligt att skriva folk på näsan det är jag fullt medveten om men 
jag tror på att vi kanske inte alltid ser hela bilden. Du blir såklart van och hemma i det du är van 
vid. Det är rätt uppenbart, men det betyder inte att det kanske är ultimat för dig. Jag finner Rosas 
tankar om t ex yogaretreats roande här. Han menar att sådana retreats, stresshanteringskurser och 
liknande sammanhang blir ett verktyg för oss för att hantera accelerationen och stressen men inte 
nödvändigtvis att bryta stressen i sig, själva roten till problemet som han menar ligger i flera fakto-
rer i vårt samhälle. Att vara omgiven av folk på tunnelbanan kan vara tryggt eftersom vi som männi-
skor behöver varandra i mångt och mycket, men att transporteras från en plats till en annan plats 
genom ett mörker på sittplatser som inte är utformade efter hur vi människor är byggda, det är 
kanske inte ultimat vågar jag påstå. Fullt medveten om att jag är uppvuxen på landsbygden långt från  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Ut ur minnet växer något annat. Inte en 
nostalgi, inte en en skev längtan tillbaka 
till det som var. En ny plats gror och för 

oss vidare. 
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tunnelbanan i Stockholm. Vi människor är komplexa och individer men vi är samtidigt inte så unika 
som vi tror alla gånger. Vi kan vänjas oss vid mycket, men det betyder inte att det är hälsosamt för 
oss i längden. En person i staden kan känna sig trygg bland gator fyllda av bilar och med platt asfalt, 
men det betyder i sin tur inte att det är hälsosamt att andas in avgas eller att våra kroppar mår bra 
av att gå på den hårda platta marken. Jag är medveten om att jag är använder mig av ett ganska för-
enklat språk och väl använda klyschor om staden men jag gör det för att illustrera vad jag menar. Vi 
behöver se över hur våra liv och omgivningar är uppbyggda. Jag har valt att arbeta filosofiskt och 
kanske lite naivt. 

Jag placerade in landskapen i stadsrummen där jag såg en brist på vissa värderingar och uttryck. 
Här i staden saknar jag de platser som för mig oftast var belägna nära naturen eller på gränsen till 
den. Jag tror att jag valde stadsrummet utifrån min egna vardag. Jag åker varje morgon med tunnel-
banan till Konstfack. Går över det asfalterade torget vid Telefonplan och under åren har jag spende-
rat mycket tid på skolan. Min vardag har varit fylld av ganska ogästvänliga transportsträckor tyvärr. 
Jag har utgått från min vardag i staden och i det tänkt att det jag känner, känner troligen andra 
människor också. Mitt landskap skulle kunna vara en del av en mycket välbehövd omprogramme-
ring av stadens rum. 

Hur hade jag fortsatt med mitt arbete? Finns det andra platser dit landskapet kan ta sig? Jag har 
börjat att fundera på de mindre rummen. Behöver vi kanske samma omprogrammering i våra 
hemmiljöer? Det hade varit intressant att se hur landskapet hade kunnats appliceras i sovrum eller 
badrum till exempelvis. I mitt minne av Vasholmarna finns närheten till havet så vattnet hade kunnat 
vara en given kompletterande del. Hur hade det sett ut att ha landskapet som en del av en dusch? 
Utformat även för folk med nedsatt rörelseförmåga. Kanske hade de till och med varit ett sätt att 
få naturen närmare till folk som kanske inte har chansen att besöka den i ”verkligheten”. 

Minnen är något vi bär med oss alltid, rent psykiskt väller dem in i vår vardag till och från. I mitt 
arbete finns frågan vad som händer om de även hade funnits där fysiskt. De kan vara både smärt-
samma och behagliga - jag ville förvandla ett minne till något nytt. Dela med mig av det till andra. Jag 
minns en vacker och speciell plats. Även om jag varken vill eller kan förflytta Vasholmarna till andra 
miljöer så har jag försökt att utvinna något nytt ur minnet av platsen för att lära mig av naturen och 
mig själv för att ta med mig i det i mitt arbete som inredningsarkitekt. Jag vill bära med mig att all-
tid ställa frågor kring vilka värden och behov vi utgår från när vi skapar interiörer. Vilka miljöer vill 
vi röra oss i? Varför ser saker idag ut som de ser ut? Jag sökte i mitt minne och fann ett behov i mig 
själv. Ett behov av att röra mig i ett landskap som inte ger mig direktiv. Ett landskap där jag kan se 
horisonten. Ut ur minnet växer något nytt. 
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REFERENSER

The Memory of Place - A Phenomenology of the Uncanny
Dylan Trigg

On Landscapes
Susan Herrington

Acceleration, Modernitet och Identitet - Tre Essäer
Hartmut Rosa

Thinking architecture
Peter Zumthor

TED Talks 
med Hartmut Rosa, Sarover Zaidi, Janet Echelman

Intervju med Maya Lin
https://www.youtube.com/watch?v=JW0Cbrlyhcg

Havsskum Kalifornien
https://www.youtube.com/watch?v=B_sdSagGPhU

Havsskum Australien
https://www.youtube.com/watch?v=-dvEmroCHXs
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