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Abstract  

Mitt examensarbete tar avstamp i hur historia och historieskrivning alltid är 
spekulativ. I det skrivna arbetet har jag undersökt hur avbildningar och teorier 
kring förhistorisk tid ser ut, och diskuterar tendensen att fylla historiska 
informationsgap med antaganden som på olika sätt speglar och förstärker samtida 
normer.  
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the past is always already heterosexual 
– Thomas A. Dowson 
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1. Inledning  
Det är lätt att tänka sig att historiska och arkeologiska fynd ligger och väntar på att 
bekräfta det vi redan tror oss veta – att artefakterna arkeologen gräver upp, borstar av 
och analyserar snällt ska klappa vår världsbild medhårs och godkänna föreställningar vi 
redan har om oss själva och världshistorien. Att det som hänt är en statisk berättelse vi 
fyller på efterhand. Men ibland är det som att historia kaxigt ställer sig upp ber om att 
rättas till. Som om den tvärtom väntat på att påminna oss om hur lite vi vet, och att vi 
inte ska dra för snabba slutsatser om det som varit. 

Den här uppsatsen tar upp exempel på sådana tillfällen, men börjar i egna erfarenheter 
som väckt tankar om hur historia och kanon skapats. Researcharbetet har lett mig in 
på hur bilden av djup- och forntidshistoria reproduceras i bland annat film, spel och 
på museum.  

I gestaltningsarbetet leker jag med det överdrivna. Jag vill plantera arkeologiska fynd 
och ge historisk tyngd och existensberättigande åt idag icke-normativa liv. Det är ett 
påstående och en spekulering i att de liven alltid funnits – vi kanske bara analyserat 
fynden fel.  
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2. Bakgrund  
2.1 Barnet Jag har så länge jag kan minnas romantiserat 
och lekt med bilder av tid jag inte själv upplevt. Som barn 
älskade jag att rota bland mina äldre släktingars gamla saker 
och höra historier om deras liv. Deras minnen kändes som 
en fantasifull skattkammare det var fritt att plocka från. Jag 
klädde gärna ut mig till- och spelade olika historiska 
karaktärer – uppenbarligen utan speciellt höga krav på 
historisk korrekthet. Någonstans där tror jag mitt 
historieintresse startade. I naiv fascination för ”tidsresor” 
och frihetskänslan det gav att låtsas leva i en annan 
verklighet. I efterhand tänker jag att det också kan ha 
handlat om behovet av att känna igen sig i historien, som 
att leken var ett sätt att placera mig själv i den. Sen dess har 
det eskalerat, och det som började med att jag lekte adel och 
bondfru hos mormor har lett till att jag i vuxen ålder startat ett  
sparkonto för att kunna åka på semester i en tysk stenåldersby.1 

2.2 Studenten Jag fascineras fortfarande av historia, eller 
kanske snarare av hur avbildad historia används som en scen 
att spela ut samtida diskurser på, och hur anakronistiska de 
scenerna automatiskt blir. Men att tänka på det som varit är 
inte riktigt lika oproblematiskt nu som det verkade när jag 
var yngre. Nu ställer intresset svårare frågor. Nu funderar 
jag på hur historiska liv avbildas på muséer, på film och 
litterärt – och vilka liv som får plats i de avbildningarna. Jag 
är speciellt intresserad av hur vi avbildar tid vi egentligen 
inte vet så mycket om.  Mitt konstnärliga arbete under min 
tid på Konstfack har därför börjat kretsa kring att kritiskt 
och normkreativt se på historia och historieskrivning. Min 
konst tematiserar ofta avsaknad av vad som idag ses som 
icke-normsliv i historieavbildning. I projektet A Shining Light 
for a Dark Knight har jag till exempel planterat ”bevis” på 
hbtqia+identiteter 2  i historia genom att göra ”förfjollade” 
repliker av 1400-talsvapen. Svärdet till höger hänger på  
medeltidskrogen Sjätte Tunnan i Gamla stan.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 https://www.pfahlbauten.de/ 
2 https://www.sv.se/avdelningar/sv-vast/nyheter/vad_star_egentligen_hbtqia_for/ 

Högtidsdräkt eller sovsäck? 

A Shining Light for a Dark Knight,  
Foto: Nina Westman 
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2.3 Pedagogen Förutom genom gestaltning arbetar jag med historia i 
workshopform. Över sommaren 2018 höll jag under tre månader workshops på Tensta 
konsthall. Workshopdeltagarna bestod av sju SFI-klasser med vuxna elever där många 
var så kallade nyanlända från platser utanför Sverige. Själva workshopen var i två delar. 
Den första delen bestod av ett besök vid Spånga kyrka och landskapsstudier i grafit. 
Den andra delen var en vernissage och ett samtal. 

Spånga kyrka och området runt den är unik på flera sätt, och har länge vart en viktig 
social knutpunkt. Kyrkobyggnaden utnämndes nyligen till den äldsta av sin sort i 
Stockholm, men platsen användes redan på vikingatiden (700-1100 e.Kr.) som 
tingsplats.3 En annan unik sak med kyrkan och kyrkogården runt den är att artefakter 
som runstenar och andra tecken på förkristliga aktiviteter lämnats mer eller mindre 
orörda. En runsten har till och med byggts in i den nuvarande kyrkoväggen. 
Arkitektoniskt har platsen alltså snarare tillägg än revideringar, vilket är unikt jämfört 
med att många ”hedniska” spår raderades när Sverige i större utsträckning gjordes 
kristet under 800-talet och framåt. Jag introducerade och diskuterade platsens historia 
med grupperna och efter introduktionen fick de göra i kol- och grafitstudier av 
området.	   

 

Dokumentation från ett av workshoptillfällena 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Tingsplatser har historiskt fylld en liknande funktion som domstolar gör idag. 
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Den andra delen av workshopen, en vernissage på Tensta konsthall, användes för att 
diskutera deltagarnas upplevelser av mediet vi jobbat med, men också för att lyfta deras 
egna tankar om historia – både brett och mer personligt. Flera av deltagarna jämförde 
historisk våldsam utradering av historia (som att runstenar och andra artefakter som 
inte ”passade sig” ofta revs) och känslan av att de behövde göra samma sak mot sin 
egen berättelse i Sverige idag. 

Efter workshopperioden funderade jag över vilka liv som får vara med i kanon, och 
vilka som rensas bort. Jag funderade också över sanningshalten i de historier som jag 
reproducerat. Jag hade försökt förhålla mig kritiskt till historien men i researcharbetet 
hade jag bland annat hämtat information från kyrkans egna arkiv. Hade vissa fakta där 
kunnat vara planterade eller efterkonstruerade? Runstenarna stod visserligen kvar på 
kyrkogården, men om de gjorde det på grund av att kyrkan storsint tolererat det 
”hedniska” eller för att den annars haft svårt att konvertera platsens befolkning är svårt 
att veta. Vems existens berättigades genom historien, och vart kunde människor som 
jag eller workshopdeltagarna spegla sig i den? Jag funderade över att lämnade artefakter 
var förutsättningen för att jag kunde berätta om de liv som levts på platsen – men 
också över alla artefakter (och därmed liv) som på olika sätt försvunnit och fortfarande 
försvinner i det historiska flödet. (Dokumentation, bilagor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dokumentation från ett av workshoptillfällena 
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3. Frågeställning  
3.1 Varför stenåldern? Det här projektet började – förutom i de erfarenheter jag 
redan beskrivit – med att jag var sugen på att fortsätta arbeta med liknande tematik 
som i projektet A Shining Light for a Dark Knight, där jag gjorde repliker av 1400-
talsvapen. Jag ville genom att plantera fabricerade historiska fynd kritisera och 
tematisera kring hur historisk spekulation lätt förstärker och ger en falsk känsla av 
linjäritet åt diverse företeelser, och då ofta med heterosexism som gemensam nämnare. 
Hur vi när vi tittar tillbaka på det som varit gärna vill se ett naturligt och obrutet 
händelseförlopp som leder till samtida uppfattningar och normer (och därmed ett 
berättigande av dessa). Thomas A. Dowson skriver på temat: 

Humanity is conceived of as everything human beings and their communities could 
be, a compendium of social rules and values, and humanity’s history is [therefore seen 
as] a progressive unfolding and realisation of these rules and values. Archaeology still 
comes across as being an exercise in charting the unfolding of that history. 
Christopher Tilley suggested that archaeology ‘is a form of social practice which 
helps, in however minor a way, to sustain, justify and legitimate the values of a 
capitalist society’ (1989, 107). […] Archaeology as a disciplinary culture continues to 
maintain rather than challenge a Western social order. And, as Engels argued over a 
century ago (1884 [1972]), the family, like private property and the State, is a basic 
institution of capitalist society. Not surprisingly then, the family features 
prominently, and unquestioningly, in archaeological constructions, both popular and 
academic, of past communities. But, the family, like private property or the state, is 
not a ‘natural’ entity; they are all products of a historically specific set of economic 
and social conditions. With this emphasis on constructions of the family, I argue that 
one of archaeology’s overall strategies has been to construct and maintain a 
heterosexual history of humanity. (Dawson 2009:278) 

Jag funderade över vilken historisk period jag ville tematisera kring. Jag kom av lite 
olika anledningar fram till att jag ville arbeta med tid innan nedskriven historia – alltså 
tid före 3200 f.Kr – och valde stenåldern. 4 Det är en flera miljoner lång period som 
fått sitt namn av de hittills äldst daterade sten och flintverktygen, och en period som 
helt saknar textuella artefakter. 5 Anledningen till att jag ville tematisera kring tid innan 
nedskriven historia är att text (enligt mig) felaktigt ses som en ultimat 
informationsbärare, men också på grund av att tid innan nedskriven historia är utsatt 
för störst spekulation, och kanske därför i enlighet med vad Dawson skriver också för 
mest efterkonstruerad heterosexualitet. Innan jag kommer in på lite exempel vill jag 
göra ett kort nedslag i textkritik som kanske mer förklarar varför jag valt just 
stenåldern. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 https://sites.utexas.edu/dsb/tokens/the-evolution-of-writing/ 
5 https://www.ancient.eu/Stone_Age/ 
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Jag tänker att text lätt är partisk, vilket gör det svårt för den att förklara alla sidor av en 
verklighet. Visst, text kan ge en övergripande bild av en personlig upplevelse från en 
period, och blir en röst som finns kvar när författaren inte gör det. En text kan ge 
inblick i sociala företeelser och andra icke-materiella ämnen tid lätt raderar (eroderar), 
men vilka har innan en demokratisering av det skrivna ordet haft möjlighet att lämna 
den sortens vittnesmål efter sig? Antagligen individer eller grupper som på olika sätt 
befunnit sig i maktpositioner. Kanske berättar objekt och artefakter därför en mer 
ofiltrerad historia, som fler får vara med i? Jag fastnar för ett citat ur Andreas Nobels 
avhandling Shady Enlightenment: 

[...] one must question in what way the object ”refers us to guesses” to a greater 
extent than text, and in which way a ceramic pot ”less intentionally tells its story” 
than text does. And in extension, if it was really the case that the pot actually narrates 
its story less intentionally, this may be a valuable quality in itself. History that stops 
prior to considering all the cultural expressions that have not been communicated via 
our highest mental plane [text] is necessarily very limited in scope. History written 
under such conditions risks reducing itself to an uncritical conveyance of what the 
winners of historical battles later chose to say about their specific event very seldom 
accords perfectly with what actually happens. In this respect, the fact that the ceramic 
shard unintentionally tells us something about it offers useful keys, unlocking what 
actually happened. (Nobel, 2016:127) 

Det Nobel beskriver är just det jag vill undersöka. Om det nu är så att objekt berättar 
en mer oavsiktlig, mindre filtrerad historia jämfört med text – vad tänker vi då att de 
säger? Vilka antaganden görs, och vilka spekulationer fyller vi informationsgap med? 

3.2 Leka historia Det är dags att hitta några exempel. Den mytologiserade 
versionen av historia vi ser i tv-serier och på film som Vikings eller Jurassic Park tror jag 
är ett resultat av hur tacksamt det är att fritt tolka tid utan företrädare. Det är som att 
historiska liv vi inte vet så mycket om blir reducerade till ett ”estetiskt paket” det är 
fritt att plocka ur. Man står i någon jutevävsklänning och Swishar på medeltidsveckan 
i Visby – inte helt tidsenligt men nog känns det på riktigt, och ingen kan riktigt 
protestera eller uttrycka att de upplever sig blivit approprierade. Hur avbildas då just 
stenåldern i olika medier? Jag börjar leta. Jag försöker hitta stenåldersskildringar som 
presenterar någon slags normkreativ approach. För visst skulle avbildningar av 
stenåldern med tanke på att de automatiskt är spekulativa också kunna användas för 
att omförhandla tankar om hur sexualitet och kön praktiserats historiskt – precis som i 
science fiction kan? 
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Jag läser några kapitel ur The Clan of the Cave Bear från 1980, den första av nu sex 
böcker i serien Earth’s Children skriven av Jean M. Auel. Serien ska innehålla både 
samkönade och polyamorösa relationer. Jag tröttnar innan jag kommer till de 
skandalomsusade beskrivningarna av stenålderssex som böckerna bland annat blev 
kända för. Jag rör mig vidare mot andra medier. Med Auels böcker i ryggen känns det 
hoppfullt, men hennes böcker är ett undantag. Nu är det slut på homosexuella 
neandertalare. 
 
Jag köper tv-spelet Far Cry: Primal från 2016, som enligt spelutvecklaren Ubisoft 
utspelar sig 10 000 f.Kr. Jag startar spelet och är nu karaktären Takkar. Vi spenderar 9 
timmar på att tämja sabeltandade tigrar, döda rivaliserande klaner, göra handgranater 
av getingbon och jaga mammutar tillsammans. Det känns som att utvecklarna 
plikttroget läst en genuskurs eller två, men i den här stenåldern finns ändå ingen plats 
för fjollor som mig. Det finns starka kvinnliga karaktärer, men över lag är världen rå, 
hård och heterosexuellt maskulin. 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.gamereactor.eu/images/?textid=376003&id=1658433 

 

 

 

 

 
 

https://store.steampowered.com/app/371660/Far_Cry_Primal/ 
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Jag letar vidare och snubblar över filmatiseringen av The Flintstones från 1994. All 
estetik i filmen är någon slags uppskruvad stenåldersfantasi där allt från kostym till 
scenografi är anakronistisk – man har alltså placerat diverse företeelser i fel tidsepok. 
Fred Flinta och hans bästa vän Barney spelar stenkakor och tävlar i bowling. Filmen 
har extremt misogyna könsroller. Männen jobbar och dunkar varandra i ryggen medan 
deras fruar är shoppande hemmafruar. 
Den enda kvinnliga karaktären i filmen 
som verkar ha någon slags karriär är en 
sexig sekreterare som spelas av Halle 
Berry. Jag tycker dock att filmens estetik 
är jätteinspirerande. Den är som en 
tecknad, klämkäck och plastig rip-off på 
stenåldersestetik, något jag tar med mig 
in i gestaltningsarbetet.  
                                                            https://www.netflix.com/title/510854 

3.3 Den tröstande arkeologen  
Nu när jag tittat på några fiktiva avbildningar av historia, som nästan uteslutande 
förstärker normer snarare än utmanar dem, känns det dags att söka efter verkliga 
exempel på när historien i efterhand inte ser ut som man först trott – men också vilken 
effekt nya rön får på till exempel utställningsrum. Jag vill diskutera hur 
historierevideringsfart inte bara beror på teknisk utveckling, utan också kan handla om 
viljan att återfinna samtida normer historiskt. Det tål att diskuteras i vilken 
utsträckning det går att applicera samtida 
begrepp och diskurs kring kön och genus på 
tid innan sådan begreppsvärld fanns – det 
blir så kallad prokronism6– men jag vill ändå 
hitta konkreta exempel på när historien med 
modern blick visat sig vara mindre normativ 
än vad som först målats upp. 

Statyn Det första exemplet jag hittar är 
upptäckten av att antika grekiska och 
romerska statyer i själva verket var färgglatt 
målade.7 De sobert vita marmorstatyer vi lärt 
oss koppla ihop med god smak var ifrån 
början dekorerade med vad vi idag nog 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 (Edenheim 2011:100) 
7 https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-people-classical-sculptures-meant-white 

https://kottke.org/10/08/painted-greek-statues 
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skulle läsa som kitschiga färger. Bladguld och mineralpigment användes flitigt, och det 
var inte ovanligt att ögon och andra detaljer förstärktes med ädelstenar. Jag läser vidare 
och förstår att arkeologer och historiker sedan 80-talet försökt bevisa att att statyerna 
var målade, men att de verkar ha blivit motarbetade av både nationalistiska grupper 
och kollegor.8 Jag tycker att det prickar in hur bestämd vår bild av historien är, och 
hur mycket motvilja det finns mot att acceptera viss historisk revidering. Motviljan att 
revidera hur vi ser på statyerna går att koppla till allt möjligt, tankar om både smak och 
klass men kanske framförallt tankar om vithet.   

Dinosaurien I början av 2000-talet ledde ny teknik för att analysera fossiler till att 
forskare fann bevis för att flera dinosaurier hade fjädrar. 9  Att påstå att det är 
palentologiskt revolutionerande är ingen underdrift, men hur påverkar det den 
mytologiserade bilden av dinosaurier, och de avbildningar som finns på till exempel 
museum?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Angelica Hellgren 
 
Personligen bara sett ett exempel på när den här nya informationen applicerats i 
utställningsrum, och det var när Tom Tits Science park under sommaren 2018 öppnade 
en tillfällig dinosaurieutställning i Södertälje. Utställningen bestod av ett par 
vindpinade animatroniska dinosaurier som någon hade klistrat fjädrar på. 
Dinosaurierna i utställningen visade bokstavligen hur fel det kan bli när ett nytt lager 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 https://www.newyorker.com/magazine/2018/10/29/the-myth-of-whiteness-in-classical-sculpture 
9 https://www.allaboutbirds.org/they-had-feathers-is-the-world-ready-to-see-dinosaurs-as-they-really-were-2/ 
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information läggs till på ett som inte längre är giltigt. Att det trots starka nya rön 
räcker med att slarvigt lägga till ny fakta istället för att helt skriva om historien vittnar 
om hur lågt prioriterat det är för oss att anpassa kultur, mytologi och kanon efter nya 
rön som inte ”passar”. Utställningen på Tom Tits blev ett halvhjärtat försök att rätta 
till historien, men en klen tröst med tanke på den uppsjö avbildningar som till 
exempel leksaker och filmer som fortfarande saknar rättelsen, och därför är ogiltiga nu.  
 
Den plats där den nya upptäckten kanske lyser 
mest med sin frånvaro är på Naturhistoriska 
riksmuseet i Stockholm. När jag är där i februari 
2019 finns ingen information som berättar 
något om dinosauriernas fjädrar. Ingen av de 
utställda modellerna har heller gjorts om. Inte 
ens institutioner som ett av Sveriges största 
museum – där man också bedriver forskning – 
har alltså brytt sig om att rätta till historien. 
Den danska konstnären Rasmus Myrup skriver 
om en ouppdaterad modell av det vattenlevande 
djuret Gerrothorax efter ett besök i samma  
utställning:  

 
Also, meet Gerrothorax, one of Swedens lesser known inhabitants (albeit from the 
Triassic) […] this model was built for is a permanent exhibition, and so her fabulous 
external feather like gills, which they have been thought to have since 1946, are 
depicted here. They were based on evidence and proof, but with the rapid speed of 
paleontology, this has since been deemed untrue. A paper in 2011 proved that 
though they kept their larval gills, grooves were visible in them, which would indicate 
that they were internal, rather than external - like they are in amphibians today. This 
goes to show that this model is “out of date” (no shade) and made me think of the 
ease with which we perceive the past as something settled, something done, and the 
contemporary as ephemeral, fleeting - and the folly of this. The deep past is the 
ultimate unknown that is still within reach, and still expresses itself - equatable to the 
subconscious. Where the deep future could be anything, the deep past definitely was 
something, which became this, now. An art exhibition of con-temporary art, which 
was only updated every 10, 20 or 30 years would be a travesty(!)- but we do have 
non-temporary exhibitions of natural history, which is evolving faster than anything 
our times can keep up with! Millions of years are rewritten, reimagined and 
researched every day and changed forever until it’s once more revolutionized 
tomorrow! (Myrup, 2018:14.12) 

 

https://www.instagram.com/p/BrXWUOXFpfu/	  
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Det Myrup skriver är intressant, för varför ser vi på historia som något statiskt och 
oföränderligt, när det förgångna i själva verket är under ständigt accelererande 
omförhandling? Det kan finnas flera anledningar till det. Många av de utställningar 
som avbildar fornhistoria och djuphistoria är från början byggda att vara permanenta, 
och kanske finns inte alltid resurser till att löpande uppdatera utställningarna idag. 
Kanske finns ovilja gentemot att hantera de efterskalv som historierevidering skapar, 
där allt från forskning till litteratur helt plötsligt blir ogiltig. Det finns inte heller något 
som säger att dagens rön blir ogiltigförklarade imorgon, så kanske vill institutionerna 
”sova på saken”? Jag kan dock känna att det inte skulle kräva speciellt mycket resurser 
att någonstans i utställningen nämna forskning kring till exempel dinosauriernas 
fjädrar eller andra rön som tillkommit efter utställningsbygget. 

V ikingen Bilden som fortfarande finns kring vikingar är ett annat exempel på hur 
hårt vi håller i spekulativa bilder av historia – trots att nya rön gjort de ogiltiga. Om 
man tittar tillbaka i konsthistorien är vikingen en arketyp som återskapats länge. Ett 
exempel är målningen Midvinterblot som beställdes av Nationalmuseum och målades 
av den svenska konstnären Carl Larsson 1915. 

https://webbshop.carllarsson.se/lang-EN/shop/product/midvinterblot 

Tavlan visar hur en kung, efter flera år av missväxt, offras för att blidka hednagudar. I 
den nationalromantiska målningen har några av vikingarna hjälm med horn, något 
många fortsatte anta att de hade lång tid efter den gjordes, och som tavlan förstärkte. 
Visst, tavlan porträtterar något fiktivt, men den gör det tydligt hur fiktiva men 
historiskt tematiska avbildningar ibland blir lästa som ”autentiska”.  

Idag porträtteras vikingar fortfarande ofta som blodtörstiga krigare och brutala 
plundrare, tv-serien Vikings är ett exempel. Senare fynd verkar däremot beskriva en 
grupp människor som är mer intresserade av handel och kulturellt utbyte än 
erövring.10 Men kanske är mytologin viktig för oss. Den är underhållande och erbjuder 
en kontextuell scen där samtid kan porträtteras. Vikings erbjuder en värld med tydliga 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 https://www.bbc.com/news/magazine-26431858 
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maktstrukturer och hierarkier, och kanske är det tacksamt att se jämfört med en mer 
kaosartad samtida verklighet (tänk på till exempel prekär klickekonomi eller liberala 
tankar som ”din egen lyckas smed”). Kanske finns något skevt tröstande i att trälen 
förblir träl i den typen av avbildningar.11  

4. Metod  
Researcharbete liknande det jag skrivit om nu är en del av in metod. Jag samlar på 
tendenser och fenomen och försöker översätta dem i mitt konstnärliga arbete på olika 
sätt. Eftersom mitt arbete handlar om historisk avbildning och representation hämtar 
jag mycket inspiration från befintliga exempel. Jag tittar på filmer, spelar tv-spel, läser 
böcker, går på museum och samlar från alla möjliga källor. Jag tycker om att blanda 
högt och lågt, fiktion och fakta (ibland är det samma sak). Ibland gör jag karikatyr av 
fakta och fakta av fiktion. Arbetet börjar ofta i frågeställningar. För mig är det inte 
jätteviktigt att svara på de frågeställningarna i gestaltningsarbetet, utan snarare att 
försöka dramatisera och översätta dem materiellt. Ett exempel på en frågeställning som 
jag haft med mig efter researchen till det här projektet är: 
 
Vem har agens i historieskrivningen och varför? Om det är fritt fram att spekulera och 
påstå historiskt (som det verkar), varför är det nästan bara normativa/majoritetsliv som får 
vara med? Beror det på upphovsmakarnas agenda? Kan jag då vara en upphovsmakare med 
annan agenda? 
 
Det jag då velat göra i gestaltningsarbetet är att som upphovsmakare gå in i lite olika 
roller/karaktärer. Jag ger mig själv agens och spelar paleontolog, arkeolog, 
neandertalare, konstnär, konsthantverkare, bög, boplats och artefakt. Genom att jag 
skapar fabricerade historiska fynd som dessutom är historiskt inkorrekta och 
anakronistiska, så apar jag efter det jag kritiserar. Jag skriver in mig själv i historien på 
ett lika spekulativt och koloniserande sätt som jag upplever att andra gör, och lägger 
till det jag tycker saknas – i det här fallet andra liv än de som är normativa.   
 
Fynden jag planterat blir uppenbart påhittade, men vad gör oss så säkra på att mycket 
av det som presenteras som ”äkta” inte också är det? Jag menar inte att alla fynd som 
visas på till exempel Naturhistoriska riksmuseet är fabricerade, men däremot kanske 
kanon och kontext runt de kan vara det.  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Om den inte görs fri av sin ägare.	  
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Inspirationen kommer som sagt från en blandning av fiktiva och påstått korrekta 
avbildningar av stenåldern. Jag vill bjuda på lite fler bilder jag samlat på mig i den här 
processen innan jag går vidare till gestaltningsarbetet:  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder jag tagit på Naturhistorisches museum i Wien 

Foto: Naturhistoriska riksmuseet (beskuren) 
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Bilder från dinosaurieattraktionen ”Blue Planet” på nöjesfältet Prater, Wien 
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Naturhistorisches museum i Wien 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagen på en restaurang i Riga 
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Historiska museet, Stockholm 
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5. Gestaltning 
Installationen jag gjort heter som det här projektet, Clonehenge: Mancave. Clonehenge 
är en hopskrivning av Stonehenge och Clone. Undertiteln Mancave är där för att mycket 
av den estetik jag använt mig av är maskulint kodad, men också för att jag på sätt och 
vis försökt bygga en ”mancave” med installationen. Jag vill att objekten ska kännas 
Masc12 nog att locka heterosnubbar (de som kanske mest behöver lämna plats åt 
andra), för att sen avslöja att de handlar om något annat. Installationen består av olika 
element med mer eller mindre mycket metafor bakom sig.    
 
5.1 Monolit/Rock n’ roll 
Jag har gjort en sten på 
hjul. Jag tänker att det är en 
av de stenar som historiskt 
används för att göra anspråk 
på olika platser. Stenen har 
alltså liknande funktion 
som de som rests vid till 
exempel Stonehenge i 
England. Den markerar 
något. Stenen är mobil, 
vilket gör att den är lätt att 
flytta dit den som mest 
behöver ta plats. När den 
hamnat på den platsen har 
den kommit för att stanna, 
för nåde den som försöker 
flytta den utan att äga 
berättelsen den bär på. 
Kanske är den en 
homokampssten, kanske 
något annat. Stenen är gjort 
i en teknik som heter 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Urbandictionary: ”Abbreviated from the word masculine, ’masc’ refers to physical and personality traits stereotypically 
associated with heterosexual cisgender men. The term is most often used on gay dating apps and websites to describe 
oneself or one's ideal partner. "Masc" fetishizes and exaggerates the notion of what it means to be manly, adding to the 
culture of toxic masculinity within the gay community”	  
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Scagliola, en medeltida italiensk teknik som utvecklades när efterfrågan på intarsia, 
stuckaturer och andra marmorarbeten var större än tillgången på material. 
Traditionellt blandas en komposit av mineral, lim, pigment och oxider för att 
efterlikna olika dekorativa sten- och mineraltyper som marmor och malakit. 
 
 

5.2 Verktyg/vapen  
I installationen finns både pilar, 
spjut och knivsegg gjorda i 
porslin. De kan potentiellt skada 
någon, men är också verktyg, 
beroende på hur de används. 
Kanske är de fallosar. Kanske 
handlar det om hur män har en 
förmåga att peka på vad de vill 
ha med kuken. De vapen jag 
gjort är till för de som inte kan 
eller vill peka med kuken, de är 
för de som vill försvara sig mot 
den typen av maktutövande. Vissa  
vapen kommer eventuellt dekoreras   
med shibari13.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Japansk	  repbondage	  
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5.3 Boombox 
Högtalarna är de 
objekt som kanske 
mest är inspirerade av 
anakronismen i The 
Flintstones. De är 
gjorda i lergods. Jag 
vill att de ska spela upp 
något, antingen ett 
ljudlandskap eller 
musik. För mig är ljud 
ett verktyg som kan 
användas för att 
berätta en historia utan 
att upphovsmakaren 
finns där – precis som 
jag pratat om att text 
kan. 

5.4 Process 
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6. Bilagor  
Dokumentation från workshops på Tensta konsthall 2018  
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Foto: Tensta konsthall 
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9. Appendix  
Till examinationen valde jag att visa nästan alla objekt jag producerat under 
projekttiden. I hängningen ville jag presentera det jag gjort som om det 
hörde hemma på ett museum, kanske som ett resultat av ett 
katalogiserande. Jag valde att hänga ”knivarna” på långa spikar, så de kunde 
sväva en bit utanför väggen – som insekter ofta presenters i muséekontext. 
Jag ville ge en känsla av att det var ”levande objekt” i gränslandet 
bruks/ritual, men som om de tappat/bytt funktion när de samlats ihop och 
presenterats en masse. Jag tyckte om resultatet samtidigt som det gav ett rätt 
spretigt intryck, och efter samtal kring hur jag hängt kände jag att jag hellre 
ville ha en mer uniform presentation.  
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Till vårutställningen provade jag ett nytt grepp. Jag skalade bort en massa 
element och valde att bara presentera de fem största ”knivarna”, de 
vägghängda revbenen och två claimingstenar. Jag hängde allt mycket mer 
”kontrollerat”. Det kändes direkt som att objekten fick ta mycket mer plats, 
men gav också knivarna agens igen. En av de saker jag verkligen tror jag 
kommit närmre är att våga lita på att objekten klarar sig själva, och inte 
behöver ta mycket fysisk plats för att höras visuellt. 
 



	   31 

En sak som verkligen var värdefull för mig under utställningsperioden var 
all feedback jag fick på det jag gjort. Att få veta vad för mig viktiga ögon såg 
när de tittade på min installation kändes så utvecklande. I efterhand känns 
det också som att den mer uniforma presentationen av mitt projekt gjorde 
att den kommunicerade mer effektivt. Det kändes som att associationer och 
tankar från betraktares håll var mycket mer spännande än i den hängning 
jag gjort till examinationen. Det var mäktigt att se hur det jag gjorde 
faktiskt kommunicerade det jag ville. 
 
Personligen har det också vart så viktigt för mig att på riktigt få doppa tårna 
i olika delar av en konstnärlig praktik. Jag har under processen flera gånger 
känt att min bakgrund (både vad gäller klass och andra erfarenheter) både 
gynnat och hindrat mig när jag trätt in i en konsthantverklig/konstnärlig 
praktik. Det är nytt för mig att inte i första hand jobba för att göra andra 
nöjda (jag har t.ex. jobbat som undersköterska i 12 år innan jag började på 
Konstfack) utan istället behålla någon slags integritet i en skapandeprocess. 
Det är något som jag kommer ta med mig framöver. 
 


