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INLEDNING 

Jag vaknar, reser mig ur min säng och går min vanliga gång ut ur mitt rum, 

genom köket och hallen till badrummet, stänger dörren efter mig och gör mitt 

morgonbesök på toaletten. Redan här har jag passerat genom tre dörrar och 

fyra rum, tryckt på spolningskappen, satt på kranen och tvättat mina händer. 

Jag har knappt vaknat. Jag gör det nästan i sömnen, omedvetet. Jag vet var jag 

ska och vad jag behöver för att uträtta mitt ärende, jag har gjort det förr, 

många gånger. Jag har gjort det till en rutin.   

 

Så är många delar av vår vardag, invanda och passerar obemärkta. Inom det 

rutinmässiga vardagliga handlandet finns många objekt och många möten 

mellan kropp och objekt. Att gå genom en dörr, lyfta ett verktyg, öppna en låda, 

greppa tandborsten. I alla dessa utföranden tar vi i ett handtag och det 

kroppsliga mötet görs genom handen. Handtag kommer att bli mitt objekt att 

undersöka, handen min kroppsdel.   

 

Material objects are a setting. They make us aware of what is 

appropriate and inappropriate. [---] But they work most effectively 

when we don't actually look at them, we just accept them. [---] They 

work by being invisible and unremarked upon, a state they usually 

achieve by being familiar and taken for granted. (Miller 2010:50)    

 

 

Vad händer när hand och handtag möts i en rutinmässig rörelse? Hur ser det 

egentligen ut? Varför skulle de vara viktigt att bli medveten om det? 
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BAKGRUND 
Under min utbytestermin på Emily Carr University i Vancouver började jag 

intressera mig för interaktiva objekt och hur jag med hjälp av de rätta 

symbolerna kan kommunicera och styra människor. Jag använde mig då av 

handtag, stigar och linjer. Det blev sen grunden för mitt nuvarande projekt. 

Sara Ahmed, feministisk författare och skribent, förklarar hur vi följer linjer 

och mönster för att de finns tillgängliga för oss och att de är tillgängliga för oss 

för att vi skapat dem. Det som dirigerar oss i vår vardag är beroende av de 

normer och konventioner vi skapar. Utan oss som skapar normen skulle den 

inte finnas och genom att normen finns så följer vi den och upprätthåller den. 

"So in following the directions, I arrive, as if by magic" (Ahmed 2006:16).  

  
Jag har fastnat för hur vi skapar den kultur vi lever i idag, hur den kulturen 

redan är skapad för oss av tidigare generationer, men också hur vi genom 

handlingar och rörelsemönster styrker och konstant återskapar densamma. 

Kulturen, vardagen, är ett konstant blivande. 

 

Jag ville se hur andra tycker de tar sig an en rutin och ställde frågan på sociala 

medier.  
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Vad är en rutin?  
En rutin är en handling som genom mycket övning och praktisk erfarenhet 

blivit såpass inlärd att utförandet blivit en vana. För mig är det intressanta i 

rutinen att vi har lärt oss något så bra, att vi kan släppa taget om det med 

tanken. Vi behöver inte längre vara totalt medvetna för att dessa rutiner ska 

utföras. Vi kan ta oss genom byggnader följa trottoarer och buss- och 

tunnelbanelinjer, öppna dörrar och gå genom spärrar utan att riktigt vara 

närvarande. Ibland när man kommit fram till sitt mål så minns man inte 

riktigt vad som hänt mellan punkt a och b. Kan du känna igen dig?   
  
I rutinerna börjar vi alltså gå på autopilot. Det är en särskild del i hjärnan som 

slås på som kallas basala ganglierna, den delen i hjärnan som bland annat gör 

att vi får vila från det vardagliga handlandet. "Deras främsta funktion är att 

sortera bland information som kommer ner från hjärnbarken med syftet att 

generera välkoordinerade rörelser och tankar" (Forskningsgrupp på Lunds 

Universitet). Så som när jag uträttar min morgonrutin, diskar, åker 

tunnelbana eller promenerar till jobbet.  Det är det här tillståndet jag tror vi 

ofta refererar till som ingenting. Vad har du gjort idag? Nä, ingenting. Inget 

viktigt. Inget att lägga på minnet. Inget att registrera som värdefullt. Bara det 

helt vanliga vardagliga.   
  

Att upptäcka det omedvetna 
Ingenting, överallt, hela tiden. Vardagen utan aktivt tänkande. Vad är 

ingenting? Var är ingenting i det vardagliga livet? Benämner vi aktiviteten som 

ingenting har vi också nedvärderat det till ingenting. När jag talar om detta 

ingenting är det där förväntningarna blir uppfyllda. Där vi har lärt oss exakt 

hur det går till, som med handtaget. Vi vet precis i vilken höjd det sitter och 

beroende på hur det ser ut om vi ska vrida, dra eller trycka. Vi behöver inte 

fundera, vi kan bara göra som vi lärt oss och handtaget kommer att bete sig 

som vi förväntar oss.  Men vi kan vända på det och tänka som smyckeskonstnär 

Catarina Hällzon beskriver i sin masteruppsats: ingenting innebär alltings 

möjlighet. 
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En stor källa ur vilken allt kan komma. En startpunkt där man inte 

kan förutsäga vad man kommer att hitta. Ingenting möter man helt 

utan förväntningar. Utan förväntningar får man stor frihet att 

upptäcka det man hittar. (Hällzon 2006) 

 

Så hur kan vi hitta till möjligheterna när det kommer till våra rutiner? Det som 

vi vet så väl? Filosofen Jonna Bornemark förklarar vad hon tycker filosofi är 

och gör i sitt sommarprat i P1 sommaren 2017. Hon säger att: "det handlar 

[snarare] om att synliggöra sidor av verkligheten och våra liv som är så nära 

att de blir osynliga. Likt fisken inte ser vattnet den simmar i ser inte vi livets 

grundläggande förutsättningar. Filosofin handlar alltså om att komma livet 

nära, så nära att språket kanske inte alltid räcker till" (Sommar i P1 2017). 

Genom att undersöka rutinen där den har blivit ett ingenting och synliggöra det 

osynliga vill jag göra ett försök att medvetandegöra det i rutinen som vi slutat 

lägga märke till.  
  

Ur handens perspektiv 
Det är med händerna vi tar oss fram genom vardagen. Vår uppfattning är ofta 

att vi använder händerna som ett verktyg till synes toppstyrda av hjärnan. I 

boken The Hand, an organ of the mind beskrivs handen snarare som ett 

instrument med vilket vi kan avläsa och förstå vår omgivning. Våra händer 

läser av vår omgivning, de registrerar bland annat avstånd mellan kroppar och 

objekt, de registrerar ytors form och temperatur, de används dessutom att 

språka med. De är också med och formar vår omgivning genom byggnader och 

föremål, vilket betyder att information både tas in genom händerna och 

förmedlas genom dem. (Prinz 2013:xvii)  

 

Aristotele erred in asserting that humans had hands because they 

were intelligent; Anaxagoras was, perhaps, more correct in stating 

that humans were intelligent because they had hands. (Pallasmaa 

2009:33)  

  
Det är svårt att säga vilket som kom först, men handen och sinnet är starkt 

sammankopplade och de lär av varandra. Jag håller med antropologen Daniel 
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Miller när han beskriver hur vi växer upp i en vardag fylld av föremål skapade 

av tidigare generationer. Att handen lär intellektet om föremålen i vår 

omgivning likväl som vi med intellektet sedan bygger nya föremål för vår 

omgivning (Miller:2010).  
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NÄR HANDEN OCH HANDTAGET MÖTS   
Corpus är en silversmedstradition som från början innefattade värdefulla 

bruksföremål kopplade först och främst till bordet, så som skålar, bägare, 

bestick och kandelabrar. Det var också ett sätt att påvisa ägarens rikedom och 

makt i samhället. Corpus benämns ofta som ett objekt som kan hålla något, 

något med en gräns mellan ett innanför och ett utanför där corpus agerar som 

gränsen där emellan.  
  

Objekt som lockar vår hand 
Numera kan corpus också "vara ett sätt att analysera dagens samhälle samt 

belysa de ritualer vi har i vår vardag" (Lindvall 2013). Dessa föremål är något 

vi skapat i samspel med kroppen och något vi behöver dagligen. Utan kroppen 

aktiveras inte corpuset och utan corpuset står kroppen utan verktyg för de 

mest vardagliga handlingarna. Corpuset är alltså ett objekt vi behöver aktivera 

för att det ska få komma till sin rätt. Vi behöver lägga något i skålen för att det 

ska hålla något, vi behöver öppna med handtaget för att se vad som finns på 

andra sidan. Som det ovan nämnda citatet av Miller förklarar, skapar 

materiella objekt en miljö. Han menar också att objekten i den miljön skapar 

oss lika mycket som vi skapar dem. Detta relaterar tillbaka till Aristoteles och 

Anaxagoras olika synsätt angående huruvida vi kommit att bli intelligenta 

varelser på grund av händerna eller format händer på grund av intelligensen. 

Corpus är något vi förlänger kroppen med, de är något som förenar oss socialt, 

inte minst kring mat- och fikabord. Vi fyller corpus med vätska vi annars inte 

sulle ha kunnat skicka vidare, vi skär upp fikabröd för att dela med andra. De 

är något som skickas mellan dig och mig. Jag ställde en till fråga på sociala 

medier: 
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Att bli medveten om vardagens koreografi  
För att corpus ska till fullo komma till sin rätt behövs en kropp och en 

situation. Det behövs en situation som sätter objektet i en kontext och skapar 

ett behov, som handtaget på en dörr. Och det behövs en kropp som kan 

interagera med objektet annars fyller den inte sin funktion. Därför är rörelsen 

mot och med handtaget en essentiell handling vilken aktiverar och möjliggör 

både rörelsen i sig och handtaget. Handtag koreograferar händer, händer 

aktiverar objekt. Riktlinjer och direktiv görs till en koreografi som lärs ut och 

upprätthålls över generationer.  
  

It is bewildering that while grasping what surrounds him, what he 

is observing, and giving shape to these perceptions, the artist does 

not, in fact, say anything else about the world or himself, but that 

they touch each other. (Pallasmaa 2009:127) 

  
Konsten och konsthantverket har en viktig roll i att möjliggöra och synliggöra 

tankar om världen vi lever i. Där kan det skapas rum med plats för nya 

funderingar. Jag vill trigga andra till att bli nyfikna på sina rutiner och hitta 

nya sätt att se på sin vardag. För mig är kopplingen till kroppen det främsta 

verktyget. Genom att jobba med vardagliga ting som vi använder konstant i 

vardagen, så som handtag, kan jag snabbt få människor att relatera till sina 

egna rörelsemönster. Jag ser min chans att därigenom kunna så ett frö till en 

tanke och fundering som förhoppningsvis kan vara med och påverka andra 

delar av människors vardag.    

 

Undersökning av vardagsrörelser i historien 

Med inspiration från fotograf Eadward Muybridges bilder från sent 1800-tal 

och professor Harold E. Edgertons speedlightforskning från 1930-talet har jag 

vänt mig till bildens värld för att hitta rörelsen mot handtaget. Muybridge var 

en fotograf med särskilt intresse för rörelse något han försökte beskriva och 

avbilda i sina foton. När han 1972 fick i uppdrag att med hjälp av kameran se 

om en häst i galopp hade alla hovarna i marken eller inte, behövde han 

utveckla sitt fotograferande. För att kunna fånga rörelsen använde han tolv 
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kameror uppradade efter varandra på en bana. Med hjälp av snören kopplade 

till varje enskild kamera som sen sträcktes över banan skulle den galopperade 

hästen själv utlösa kamerornas avtryckare i rätt ögonblick. Detta resulterade i 

tydliga ögonblicksbilder av en galopperande häst – som bevisligen släppte 

marken med alla hovarna i galopp. Han fortsatte i resten av sin karriär att fota 

rörelser hos både djur och människor. Hans innovativa sätt att fotografera blev 

startskottet och grunden för utvecklandet av spelfilm.   
  
Edgerton var intresserad av ögonblicksbilderna som ögat inte hann med att se. 

Han tog hjälp av ingenjören och fotografen Gjon Mili och utvecklade 

användandet av stroboskopet. Med stroboskopets hjälp, som nu kunde lysa 

upp ett föremål under mindre än en miljondelssekund kunde de, i likhet med 

Muybridge, fånga skarpa bilder av föremål i rörelse.  I boken FLASH! berättar 

Edgerton – tillsammans med kollegan, vetenskapsmannen James R. Killian Jr. 

vad deras forskning gett oss angående synen på det vardagliga: "Here, then, in 

these pictures are not only facts to help us in seeing and doing but new estetic 

experiences, new horizons in observation, the stimulation of penetrating a new 

world of time when the 'visual impact of the split second' gives a fresh aspect to 

the commonplace."(Edgerton & Killian 1954:22). Edgerton skapade också 

bilder där flera skarpa ögonblick, mitt i en rörelse, fångades på en och samma 

bild. Girl skipping rope är en där han fångar en kvinna som hoppar hopprep, 

genom att ta över 30 stillbilder när repet är på en sida av hennes kropp. 

Bilderna smälter samman och något vi är vana att se och göra sätts nu i ett helt 

nytt perspektiv. En helt ny form. Det här blir en inspiration för mig, till att 

hitta nya former i något vi tycker att vi vet så pass väl att vi inte behöver tänka 

på det.  
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Nya perspektiv genom film 
Jag har använt mig av både film och kopiator för att fånga rörelsen. Filmen för 

att med handen som huvudroll i vardagen få en ny vy över vad vi faktiskt gör, 

eller snarare vad handen faktiskt gör när vi får tid att tänka på annat. Jag 

byggde ett stativ till handleden, lite som ett armband, och fäste på den en liten 

kamera. Jag riktade kameran så att jag fick med ryggen på handen när den var 

i avslappnat läge. Jag spelade sedan in mig själv och min hand när jag gjorde 

mina vanliga sysslor. Jag tänkte att det kommer att bli svårt att glömma bort 

kamerorna som var fästa på mina handleder; att jag kommer att vara alldeles 

för uppmärksam för att filmen ska väcka något intresse för mig. Jag blev 

definitivt mer uppmärksam, men när jag väl tittade på filmen upptäckte jag 

också något annat. Genom filmen fick jag upp ögonen för hur handen liksom 

lever sitt egna liv där i vår vardag, när vi slentrianmässigt kastar runt det mot 

alla dessa objekt som ropar på den. Känslan av att se filmen där ögat 

(objektivet) sitter ungefär vid handleden och har handens vy, var som att se en 

helt annan situation än den jag precis upplevt. Lite som att jag blev osäker på 

om jag verkligen gjort det jag precis spelat in. Som om handen inte var en del 

av mig. Som om den lever ett eget liv med egna beslut och med en egen syn på 

de saker och ting som sker. Det finns en till värld att upptäcka genom handen. 

Genom att ändra vy, ändra perspektiv, sätta ögonen på en annan nivå kan vi 

hitta andra verkligheter.  
  

Antropologen Tim Ingold uppmanar oss till att se på världen med nya ögon. Att 

häpnas över den och förundras över det du möter. Att tillåta dig själv se hur du 

blir till tillsammans med andra objekt, hur vi alla är en del av det materiella 

flödet (Ingold 2011). Just det flödet han pratar om ser jag som rörelser. 

Kroppsrörelser med, mot och från objekt. Objektets rörelse med, mot och från 

kropp. Nästan som om mitt material vore just rörelsen, vår kropps rörelse och 

objektens rörelse. Jag vill fånga den flyktiga rörelsen.   

 

Att kopiera en rörelse 
Ända sedan den blev tillgänglig för offentligheten på 60-talet har man använt 

den som ett verktyg inom konsten. Det har skapats en helt egen genre som 

kallas photocopy art, xerox art eller electrographic art (Martinique 2017). 



  

 

13 

 

 

Kopiatorn är för mig ett intressant verktyg. Jag har förut använt den till att 

göra kopior på runda objekt och få ut en bild av objektet ungefär så som vi ser 

jorden utplattad på en världskarta. Så jag gick tillbaka till kopiatorn i hopp om 

att kunna fånga min hands flyktiga rörelse. Genom filmen fick jag se handen ur 

ett nytt perspektiv, i kopiatorn sökte jag ett nytt perspektiv på rörelsen. Jag 

hade med mig handtaget och la det på glasytan i kopiatorn. När den sedan 

började scanna av glasytan följde jag ljuset med handen och mötte handtaget. 

Nu fick jag fram en utdragen hand, en bild som visade mig en ny form av 

handen, i rörelse. Kopian är ömsom motbjudande och oigenkännlig, ömsom 

familjär så när som på en nagel.   
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Den kopierade handens form påminner om Li Hongbos byster i papper. 

Hongbo använder sig av en traditionell pappersvikningsmetod och bygger 

skulpturer som till synes ser ut att vara av marmor men som (tack vare den 

använda metoden) går att dra ut likt ett dragspel. De får, på samma sätt som 
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handen i kopiatorn, ett helt annat uttryck i utdraget läge än i sin 

ursprungsform. 

 

En till skulptör som jobbat med att dra ut och omforma kroppen är Tony 

Cragg. Hans skulpturer Level Head visar en huvudform som ser ut att vrida sig 

runt. Som om huvudet han skulpterat av varit i konstant rörelse och att han 

fångat fragment av vad han hunnit med att se. Ibland är huvudformerna 

ganska oigenkännliga medan en i andra fall kan skymta en del av en mun, en 

näsa eller ett par ögon. Delar av en svepande rörelse har satts samman och 

bildat en ny helhet. På så sätt påmminner de om vad jag gjort i kopiatorn och 

vad jag kommer jobba vidare med i nya medium.  

 

Att fånga en rörelse 
Jag ville fortsätta kopiera och fånga rörelsen som papperskopian gjort men nu 

direkt i tredimensionell form. Jag tog fram olika mjuka material och fann att 

en mjuk lera utan chamotte var mitt bästa alternativ. I leran kunde jag dra min 

hand och bestämma när och var jag ville ha formen av rörelsen och när jag ville 

ha stillbilden av handen. Jag gjorde både långa sammansatta former och 

"ögonblicksformer" som jag sedan staplat på varandra för att framhäva 

rörelsen. Jag tänkte tillbaka på Muybride och Edgerton och kände att jag hade 

hittat ett material att fånga rörelsen med, liksom de hade fångat den på bild.   
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Jag använder mig av ett vitt hårdgips för att gjuta av och kopiera formen jag 

skapat i leran. Hårdgipset för mina tankar till antikens skulpturer i marmor 

och brons. De var också, liksom mina verk, avbilder av människor som gjorde 

vardagliga sysslor. Genom att sätta den här vardagsrörelsen i ett statiskt och 

fast material vill jag framhäva och upphöja den.   
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Konstnären Tove Kjellmark har också jobbat med att fånga rörelse och till sin 

hjälp har hon använt en 3Dscanner. Medan den scannar rör hon sig och skiftar 

plats vilket gör att scannern bara hinner få med vissa fragment av hennes 

kropp. Resultatet blir delar som ibland sitter ihop, ibland är deformerade. 

Hon skriver sedan ut dessa i vit jesmonit vilket också påminner om marmor. 

Skulpturerna är statiska men har känslan av rörelse. 

 

	   

 

 

 

En annan konstnär som har inspirerat mitt arbete är Liz Magor. Hon jobbar 

med två koncept som hon kallar för "not noicy" och "the ever present but 

unacknowlaged". Jag håller med om vad museiintendent Sara Krajewski 

skriver angående Liz Magors arbete, att de situationer hon skapar med sina 

avgjutningar gör att "vi som betraktare på ett underligt sätt känner oss både 

säkra och osäkra på vad det är vi upplever" (Krajewski 2008:49). Det triggar 

mig när det är lite av båda, välkänt och väldigt främmande. Det lite okända 

skapar ett mellanrum för betrakteren, en paus i vilken den kan få tid till att 
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fundera kring vad det egentligen är en tittar på. Och kanske blir det där – i det 

utrymmet – möjligt att hitta nya sätt att se på något vanligt.  
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ATT BLI VARSE – EFTERTANKAR  
Att göra detta arbete, att synliggöra vardagen, är för mig ett sätt att försöka få 

blickar att lyftas och ifrågasätta rutinmässiga rörelser. Mitt arbete startade i 

intresset kring det omedvetna mötet med saker i vår vardag. Det gick snabbt 

vidare till att handla om att skaffa sig nya perspektiv för att bli varse och kunna  

se situationer på nya sätt. Miller skriver om en amöba vars vilja att bli 

medveten om sin omgivning resulterar i självmedvetenhet.   
  

So it posits the idea of something that could exist out there in the 

world it moves around in. By doing so it simultaneously achieves a 

kind of self-consciousness of itself. It becomes aware that it exists 

inside itself the more it is aware that there is an other that exist 

outside of itself. (Miller 2010:55)   

  
Så, att vara medveten om sin omgivning leder i sin tur till att vara medveten 

om sig själv, vad en gör. Att bli medveten i en rutin kan innebära det samma. 

Vi har slutat se hur vi gör, vad vi gör och varför. Som jag beskrivit innan finns 

det ju anledningar till att vi gör så, vi behöver kunna slå av tanken och få vila. 

För att inte fastna i en kultur vi inte längre vill ha blir det dock viktigt att ibland 

reflektera kring vår perspektiv. För att bli varse oss själva och vad vi gör, 

behöver vi lyfta blicken och se vad vi möter. I det svenska samhället idag är det 

en rätt radikal handling att ta sig tid till att möta varandra och saker i vår 

omgivning. Mitt arbete har fått mig att inte bara möta objekt i min omgivning, 

utan också bli mer varse andra i min omgivning. Det har fått mig att fundera 

kring varför vi ofta väljer att inte möta varandras blickar även fast vi står 

bredvid varandra i busskuren eller sitter mitt emot varandra på tunnelbanan.   

 

Jag tror att genom att ändra vår inställning till saker i vår omgivning kan vi 

också ändra inställningen till människor runtomkring oss. Att testa att byta 

perspektiv på de allra vanligaste av vardagssysslor kan göda nya tankar. Jag 

tror att något så simpelt som att ifrågasätta hur vi hanterar våra rutiner kan 

färga av sig på sättet vi bemöter andra människor och därmed skapa ett mer 

tillåtande samhälle. 
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APPENDIX 

We walk through most of our everyday life without constantly thinking of what 

we are doing in that exact moment. I mean, that would be absolutely 

exhausting. Left foot, right foot, left foot, right foot. Hand to cup, grab, lift and 

onwards to the mouth. But what is interesting is that we refer to these actions 

and doings as nothing. They seem to have no value to us at all. What have you 

been doing today? Nah, nothing. Nothing at all. As well in our commute to 

work. Sometimes we step onto a bus or train and when we take off our coat at 

work we almost don’t even know what happened between point a and point b. 

Does it seem familiar? 

 

My work has come to evolve around our everyday routines. How in those 

moments of unconscious nothingness we actually do so many things and most 

of all encouter so many objects. When we walk through a door, pick up a tool, 

open a box, we grab a handle and the bodily encounter is made through the 

hand. I’ve come to explore how it seems that the hand has its own life when we 

are in this state. How the objects in our everyday call for the hand, directs the 

hand, makes a choreography for the hand. I have recorded the hands 

movement in different media in order to get a new view of something familiar 

and try to find new realities to what we think we know. 

 

What happens when the hand and a handle meet in a routine? What does it 

actually look like? Why is it important to become aware of? 

 

I believe by changing our attitude to things in our environment, we can also 

change the attitude to people around us. Changing perspectives on the most 

ordinary everyday chores can generate new thoughts about the commonplace 

and like the butterfly effect also create a more permissive society. 
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Rapport  

Jag valde under min presentation att ta in kopiatorn som ett verktyg att påvisa 

hur vi lär ut användandet av objekt i vardagen. Jag berättade om hur vi från 

barnsben kopierar vad och hur andra människor gör med objekt i vardagen 

och därefter gick jag och kopierade min hands rörelse på kopiatorn och fick 

hjälp av två utomstående att kopiera med mig så att det blev en fortsatt del av 

min presentation. De kopierade när jag fortsatte min presentation tills jag var 

klar vilket resulterade i en samling kopior på väggen som blev ett av mina verk. 

Det blev en tydlig demonstration av varför och hur jag jobbat med kopiatorn 

vilket jag tog fasta på och utvecklade till utställningen.   

 

Kopiatorn blev under utställningen en interaktiv del i mitt verk där besökarna 

fick göra en egen kopia med handen i rörelse mot handtaget som låg på 

kopiatorn. Det resulterade i enormt många kopierade händer och annat. Hela 

väggen fylldes så pass att folk började lägga ut kopiorna på golvet och in över 

mina grannars utställningsspace. Inte ok. Men, hur som helst kul att det blev 

ett så stort deltagande kring kopiatorn. Hade jag gjort det igen hade jag gett 

kopiatorn ett eget rum där den inte skulle störa andra objekt i närheten och ta 

över vilket den gjort nu. Därför har jag också valt att ta ner kopiorna och börjat 

om från tom vägg för att ge plats åt nya kopior. Det jag tycker är vackert är att 

det är en levande utställning. Att det finns flera aspekter som jag inte kan styra 

över och för varje gång jag kommer tillbaka till platsen har den förändrats och 

blivit en annan.   
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Smycket har också fått en ny plats på utställningen. Vid presentationen låg den 

i en ask och var väldigt statisk vilket jag ville ändra på. I utställningen har den 

har blivit ackompanjerad av en dörrkarm som får agera ram och smycket har 

jag lagt på ett podie som står i relation till dörrkarmen. Jag hade en önskan av 

att få till smycket som en interaktiv del också men fick inte till hängningen som 

jag ville. Så här i efterhand kanske jag skulle ha hängt den ändå men utan att 

den skulle kunna interageras med då den ändå känns rätt statisk nu och inte 

riktigt i sitt rätta element. 
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"Utgrävningarna" fick plats i en glasmonter för att kunna ses från alla håll. De 

fick ett podie där deras botten också kunde betraktas vilket jag tycke var 

viktigt och de fick komma bakom glas för att öka känslan av deras värde.  Jag 

använde mig av vitrinskåpet även på utställningen men adderade under 

montern lådor med min undersökning. Jag ville ge betraktaren en chans att se 

"utgrävningen" och tänkte att detta skulle framhäva det. Jag ville få tag i en 

monter de använder på etnografiska, men kom aldrig så långt att jag fick tag 

på en. Det hade varit det ultimata känner jag, men detta blev ett helt ok 

substitut. Jag tycker ändå om höjden på montern jag använt men hade gärna 

önskat de draglådor en kan finna på etnografiska och historiska museet. En 

kvinna som ville fota på utställningen påpekade att det var omöjligt med det 

reflekterande glaset så jag öppnade montern och lät det sedan vara så. Jag 

gillade ändå den öppna dörren som lockade och tillät en närmare 

undersökning.   
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Det har varit fint att kämpa så länge med ett och samma projekt, som under 

hela processen förändras och omformas. Att lära sig väja, böja och bända sig 

efter det och styra på samma gång. Det har varit svårt att hålla sig till vad det 

är en vill göra när en hittar nya nyckelord och nya känslor som infinner sig i 

det ändå så existentiella vi gör. Jag hade önskat att jag känt mig mer fri i min 

gestaltning, det ska bli skönt att komma ur skolans väggar för att se om jag 

känner mig mer fri då. Jag vet ju egentligen att jag får göra nästan vad som 

helst. Men en institution är en institution.   

  

Jag har tänkt mycket på allt som kommer till genom en process och hur mycket 

det finns att fortsätta på och driva vidare som en släpper. Att jag skulle vilja 

sammanställa alla dessa idéer någonstans och samla på dem. Jag kan känna att 

jag verkligen inte är klar. Att mina objekt är bara ett utsnitt ur den här 

processen, vilket gör det svårt också att tycka att det är klart och prata om det 

som ett färdigt projekt. Jag känner igen det från samtal med andra konstnärer 

som berättat om hur en får öva på just det, vilket är något jag tar med mig.  

 


