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ABSTRAKT  
 
I detta examensarbete undersöker jag minnen som spår och representationer av det förflutna 

utifrån frågeställningarna: Hur och varför representeras, problematiseras och granskas minnen 

av samtida konstnärer? Hur kommuniceras detta till en större allmänhet? Hur förhåller sig 

minnet till rum, tid, identitet och meningsskapande?  

 I uppsatsen analyserar jag tre samtida konstverk, som på olika sätt problematiserar och 

granskar minnesberättelser. Analysen görs i dialog med begrepp och teorier från Paul 

Ricoeurs tankar om människans identitet som en berättande varelse, vidare Annette Kuhns 

kritiska minnesarbete och slutligen med kognitiv teori kopplad till förmågan att minnas och 

glömma. Representation ses ur ett konstruktionistiskt perspektiv och utifrån semiotikens 

tredelning av olika teckenkategorier, det vill säga ett minne kan representeras som ett spår, en 

symbol eller genom ikonisk likhet. Mitt didaktiska syfte är att skapa ett underlag till 

bildundervisning i skolan om hur minnen representeras med konstens metoder. Jag avslutar 

med att sammanfatta utmärkande drag i konstverken och deras sätt att representera minnen 

och framhåller även minnenas roll och karaktär.  

   Gestaltningen vilar på tanken att människans identitet formas och konstrueras av 

berättelser. Men också att minnenas plats i vår föreställningsvärld producerar mening i våra 

liv. Fysiska objekt har samlats in av skilda material och former som representerar olika 

personers minnen och berättelser. Det handlar om minnen från tidigare generationer av 

föräldrar, en faster eller farfar. De inkapslade minnena växer i gestaltningen ut från en plan 

vägg, täckta av en hinna av text. Texter öppnar upp och inviger åskådaren i historien bakom 

objektet. Installationen dokumenterar skilda ögonblick i olika personers liv och blir 

tillsammans ett arkiv av personers minnen och livshistorier.  
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1. INLEDNING  
 

1.1 Bakgrund   
Mitt intresse för minne och konst väcktes då jag befann mig på utbytesstudier vid University 

of Witswatersrand i Johannesburg, Sydafrika i början av året 2009. I flera sammanhang 

observerade jag det närvarande samtalet om det förflutnas skräckvälde och den nyvunna 

friheten. Detta skedde i olika kontexter, i konversationer med andra människor, via 

minnesplatser, monument, böcker, tidningar, radio, museer och konstverk. En av dessa 

minnesmonument, Constitution Hill gjorde ett starkt intryck på mig. Det är ett gammalt 

fängelsekomplex som omvandlats till museum och bevarats för att på offentlig plats vittna om 

en förgången tid, apartheidtiden. På samma plats, vid sidan om det gamla fängelset finns det 

nya och konstnärligt symbolladdade domstolen Constitution Court, ett tecken för demokratins 

seger och en faktisk representant för den nya konstitutionens skapande.  

 

Minnesmonumentets funktion och intention är att påverka samtidens och framtidens syn, i 

detta fall ifråga om apartheids påtagliga förtryck. Constitution Court är delvis uppförd av 

tegelstenar från rivna fängelsebyggnader på området och vill utifrån det gamla och 

förvanskade tillföra något nytt och riktigt. Domstolen vill som symbol för det nya 

medvetandegöra och inbjuda folket att delta i ett transparant demokratiskt system. 

Minnesmonument är ofta av högst politisk och offentlig art och exemplifierar vanligtvis 

kollektiva minnen eller folkminnen. De knyter an till händelser som har upplevts av större 

samhällsgrupper och har sitt ursprung i världshistoriska händelser som revolutioner, krig, 

ekonomiska förändringar, befrielser eller naturkatastrofer. Här kan en skillnad skönjas i 

förhållande till privata minnen eller familjeminnen. Privata minnen riktar i regel in sig på 

livets dagliga föremål och bestyr, såsom familjefotografiet vilket skildrar vardagen och 

framkallar minnen hos några nära vänner eller släktingar.  

 

Dessa tankar om minnen, tid och intryck, det förgångna och det samtida och hur detta kan 

smältas samman, fick jag tillfälle att undersöka på plats i Sydafrika. Via konsten i ett foto och 

måleriprojekt, berörde jag minnen och meningskapande, tid och identitet i rummet genom att 

dagliga intryck i Sydafrika som sattes i kontrast till minnen och minnesbilder från Sverige. 

Både äldre och nutida konstverk i Constitution Court inspirerade mig till skapande. Många av 
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de samtida konstverken i domstolsbyggnaden anknyter till vår tids frågor och erfarenheter, de 

skildrar, problematiserar och diskuterar exempelvis AIDS-situationen i landet, landets historia 

och hur denna minnesplats är ett försök till att komma samman som en nation. Detta leder 

vidare till att undersöka hur minnen representeras i samtidskonsten här och nu och en 

fördjupande bakgrundsanalys om våra minnespår och hur vi förhåller oss till dessa. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med undersökningen är att titta närmare på hur de samtida konstnärerna Maria 

Miesenberger, Louise Bourgeois och konstnärsteamet Kate Ericson och Mel Ziegler jobbar 

tematiskt med att gestalta och iscensätta minnen. Jag vill fördjupa diskussionen omkring 

ämnet, hur de problematiserar och kritiskt granskar minnen. Samtidigt vill jag gå in på hur 

minnen konstrueras, hur vi minns, vad vi minns och hur vi via minnena skapar föreställningar, 

mening och identitet. Minnen är något som berör oss alla, de kan vara kollektiva och 

personliga. I en balansgång mellan offentligt och privat vill jag utreda om minnen med 

samtidskonstens metoder kan kommuniceras till en större allmänhet och i så fall hur. Slutligen 

önskar jag att denna uppsats ska fungera som ett underlag till bildundervisning i skolans värld, 

om hur minnen konkret kan representeras och iscensättas i samtidskonstens vidgade 

perspektiv.   

 

1.3 Frågeställning 
Min översiktliga frågeställning är hur och varför konstnärerna Maria Miesenberger, Louise 

Bourgeois och konstnärsteamet Kate Ericson och Mel Ziegler representerar, problematiserar 

och kritiskt granskar minnen i det konstnärliga skapandet? 

 

Mina delfrågor lyder; 

Hur och varför arbetar konstnären med minne och hur tematiseras minnen i det konstnärliga 

skapandet? Hur representeras och iscensätts minnen i tecken, former och tillvägagångssätt? 

Hur gör konstnären minne kommunicerbart till en större allmänhet? Hur behandlas minne i 

förhållande till rumstid, identitet och meningsskapande?   
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1.4 Urval och begränsning  
I denna undersökning har jag valt att göra en kvalitativ studie där jag fördjupar mig i några få 

konstnärers arbeten som behandlar minnen och dess representation på olika sätt. Urvalet 

konstnärer illustrerar skilda intentioner, utgångspunkter och sätt att undersöka förmågan till 

minne och spårens betydelser, men är inte menat att representera hela samtidskonsten.  

 

1.5 Empiri och metod  
Undersökningsmaterialet består av redan nämnda artisters konstverk. Dessa verk har alla sin 

tillkomst på 1990-talet. Dock fortsätter Miesenberger in på 2000-talet att producera konst i 

samma serie. Materialet har valts ut eftersom de på varierande sätt vänder sig till det 

personliga eller mer kollektiva minnet, med både allvar och humor. Den sammanhållande 

faktorn och temat för undersökningen är just en förförståelse av minnen som levda spår eller 

index, en representation för något som varit. Min metod består av att utifrån denna 

förförståelse analysera konstverken utifrån frågeställningen, delfrågorna och den 

introducerande teorin.  

 
 

2. TEORI  
 

2.1 Introduktion till teori och tolkningsram 
Minnesspår skapas av naturens växlingar, av människors händer och liv. Min avsikt i den 

teoretiska delen är att uppmärksamma det mänskliga livets spår och hur det representeras, 

relaterar, fästs och fixeras. Vi fäster minnen på en mängd sätt, genom fotografier, ting och 

objekt, installerade i en rumslighet, i ett fotoalbum, i en garderob, en källare eller i en låda. 

Dessa levda spår kan kallas för tecken och representationer för minnen. Min föresats är att 

gräva djupare omkring de levda spårens tecken, våra minnen, hur vår kapacitet till att minnas 

och återberättelsen av ett minne berör vår identitet i tid och rum. Med hjälp av ett flertal 

författare, forskare och filosofer presenteras ett antal tankar utifrån olika områden som 

semiotik, representationsteori ur ett konstruktivistiskt perspektiv, fenomenologi, hermeneutik, 

kognitiv minnesforskning och minnesarbete. I vissa resonemang anknyter teorier och tankar 

till psykologiska tolkningar.   
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2.2 De levda spårens tecken och dess representation 
I semiotiken, läran om tecken, undersöks hur vi människor uppfinner och använder tecken i 

kommunikation till andra. Charles S Peirce, grundare av den amerikanska semiotiska 

traditionen menar att ett tecken alltid hänvisar till någonting utanför sig självt. Ett tecken kan 

knytas till ett objekt på tre olika sätt; som symbol, som ikon eller index. En symbol är ett 

socialt överenskommet tecken, en konvention av något slag. Det har ingen likhet med vad den 

representerar. Ett exempel skulle kunna vara det abstrakta ordet identitet. Ett ikoniskt tecken 

liknar vad den representerar. Det kan vara en bild som återger eller avbildar något. Det sista 

tecknet, indexet handlar om ett samband eller en närhet mellan två företeelser, som spår i snön 

eller rök från en eld. Mellan dessa två fenomen uppstår en förbindelse, ett spår.1 Minnen kan 

tolkas som mentala eller fysiska spår från det förflutna. Beroende på vilket slags minne som 

blir representerat, tar den form som symbol, ikon eller index. Dessa representationer för 

flydda tider kan exempelvis företrädas av en anteckning, ett fotografi eller en mental 

minnesbild.  

 En representation handlar om att beskriva eller avbilda, symbolisera eller exemplifiera 

någonting, med något annat, när detta sker blir samtidigt det som representeras indirekt 

närvarande. Representation betyder åskådliggörande.2 Stuart Hall professor emeritus inom 

kulturstudier närmar sig representationsbegreppet utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv. 

Han menar att språket som består av olika slags representativa system, koncept och tecken, 

konstruerar mening, inte världen i sig. Tecken får betydelse i hur de beskrivs, värderas, 

klassificeras och representeras, vilket genererar och skapar mening omkring världen, för mig 

själv och i kommunikationen med andra.3 I uppsatsen är tanken att språk och minnestexter 

förstås utifrån ett vidgat textbegrepp, vilket innefattar olika slags texter, såväl skriftliga, 

muntliga, bildbaserade och sinnliga objekt.4 Med utgångspunkt i egna erfarenheter finner jag 

att minnen är tätt hopfogade med värderingar, medvetna som omedvetna, vilka inverkar och 

skarvas ihop med vår identitet. Minnen som både fysiska och mentala, är med och skapar 

mening i tiden och rummet.  

 

 

                                                           
1 Peter Cornell m.fl. (red.) (1999), Bildanalys, Värnamo: Gidlunds Bokförlag, s.316 f.; Anders Carlsson, Thomas 
Koppfeldt (2001), Bild och Retorik i Media, Malmö: Liber, s.31   
2 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/representation, 2009-12-10   
3 Stuart Hall (1997), Representation: cultural representations and signifying practices, London: Sage, s.16, 25 
4 Skolverket, Ett vidgat textbegrepp, http://www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917, 2009-12-02 

http://mm.konstfack.se/mikromarc/wsHitList.Asp?a=1&SCode1=MV&SearchStr1=Hall,%20Stuart&UnitId=0&DocGrp=0&SearchUnitId=0&LoanUnitId=1&comb=AND
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2.3 Ricoeur om den berättande tiden och vår identitet som ett narrativ  
Tiden är i fenomenologin central och avgörande för hur man uppfattar människans identitet. 

Filosofen Paul Ricoeur utgår ifrån ett fenomenologiskt och hermeneutiskt perspektiv när han i 

texten Tid och berättelse närmar sig frågor om människans identitet i tiden.5 Genom att tiden 

berättas blir den mänsklig och berättelsen får sin sanna betydelse genom att bindas till tiden. 

Ricoeur utgår från och problematiserar Augustinus tanke om tiden som en inre upplevelse i 

subjektets medvetande och tanke. Augustinus delar upp historien i historia, samtid och 

framtid och menar att vi upplever dessa på olika sätt. Vi minns det förflutna med tanken, 

samtiden kommer till oss via uppmärksamhet och känsla, framtiden sätts ihop med förväntan 

och vilja. Ricoeur kompletterar tidstanken förbunden till människans inre, genom att skriva in 

upplevelsen av tiden i universums struktur och historia.  Detta gör han genom att förbinda den 

mänskliga tiden med följande tre narrativa kopplingar, kalendern, generationsföljden och 

spåret, dokumentet och arkivet.6   

 Den första kopplingen kalendern, orienterar sig efter en grundläggande händelse och 

konstruerar på så sätt en historisk tidslinje. Astronomiska fakta fördelar tiden efter dagar, 

månader och år. Kalendern är en uppfinning som skriver in den upplevda tiden i den 

kosmologiska tiden och tvärtom och på så vis blir tiden både förmänskligad och kosmologisk 

i sin form. Den andra kopplingen är generationsföljdens växlingar, där den upplevda tiden 

skrivs in i den biologiska tiden. Erfarenheten om tidens begränsning gör sig påmind i den 

mänskliga och historiska tidens förening då nya generationer föds och äldre dör. Den tredje 

och sista kopplingen är spåret, dokumentet och arkivet.7 Ett spår är en rest eller ett märke från 

det förflutna som lämnats kvar och är på en fysisk nivå utlämnad till den nuvarande 

kontextens förfaranden, till att bevaras eller förstöras. I förlängningen behöver spåret 

dokumenteras och sedan arkiveras, för att bestå i tiden. Spåret utgör det övergripande temat 

för den här uppsatsen och är det jag kommer att behandla framöver. Uti spåret smälter tiden 

mellan ett då och ett nu samman och den upplevda tiden får historisk karaktär. Det intressanta 

är att spåret som ett närvarande tecken på samma gång företräder frånvaron av det förgångna.8 

Spårets betydelser förmedlas via den narrativa fantasin eller berättelsen, mellan det som ännu 

är i nuet och det som inte längre är och tillförlitligheten i berättelsen binds till spårets 
                                                           
5 Bengt Kristensson Uggla (1994), Kommunikation på bristningsgränsen: En studie i Paul Ricouers projekt, 
Stockholm: Brutus Östlings bokförlag, s.403 ff. 
6 Ibid., s. 405, 408 ff., 436. 
7 Ibid., s.436 ff.  
8 Paul Ricoeur (1988/1993), Från text till handling: en antologi om hermeneutik, (Peter Kemp, Bengt 
Kristensson red.), Stockholm: Brutus Östlings bokförlag, s.218 f.  
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trovärdighet.9 Spåren blir till en berättelse vilken relateras till en tidslig erfarenhet. Via denna 

tidsliga orientering förs livsfragment samman till sammanhängande berättelser i den 

identitetsbildande processen. Psykoanalysen brukas av Ricoeur för att exemplifiera den 

narrativa historiens rörelse mellan liv och berättande. Häri förs en konstruktion av 

livshistorier i analysens läkande verksamhet. Subjektet känner igen sig i en historia som 

denna berättar om sig själv. I Ricoeurs redogörelse har människan som en berättande och 

kommunicerande varelse förlorat en essentialistisk förstådd identitet, men tillvunnit sig 

berättelsens dynamik, vilket hjälper till att skapa en personlig identitet i en värld som ständigt 

förändras.10  

 

2.4 Vår förmåga att minnas och glömma 
Inom kognitionsforskningen beskrivs minnets nödvändighet för en upplevelse av identitet och 

hur det har betydelse för oss i både vardaglig och existentiell mening. Minnet hjälper oss att 

begrunda och förstå oss själva som hela och sammansatta och som en person vilken lever över 

tid, men är också viktigt i förhållande till inlärning och samspel med andra människor.11 Allt 

detta sker i tiden och rummet som oundvikligen skiftar och förändras, från ett då till ett nu. 

Hur minns vi då det förflutna? Kan minnen återuppliva och för oss tillbaka till det förflutna?   

 I romanen På spaning efter den tid som flytt, beskriver författaren Marcel Proust hur 

minnet bedrar oss, då vi medvetet försöker minnas det förgångna. Men av en oväntad 

stimulans, som en bit madeleinekaka tillsammans med en klunk te kan Prousts huvudperson 

Marcel, i sin tanke föras tillbaka till barndomen. Det verkar som om en bild, en doft, en smak 

tycks återupprätta närvaron av frånvarande föremål, platser och människor och återkallar 

dessa till nuet. Dessa ting frammanar associationskedjor och ett samband upprättas över tid 

och rum. Men vad som fiskas upp ur våra minnesarkiv, det är svårt att förutspå.12 Det 

förflutna är som en skådeplats för ett brott. Om brottet självt är försvunnet, så är dess spår 

fortfarande kvar. Från dessa spår, finns markeringar som pekar mot ett tidigare nu, mot något 

som har hänt på brottsplatsen, en rekonstruktion av händelsen som kan sättas samman. Det 

innebär ett sökande efter ledtrådar, tolkning av tecken och spår, fragment av bevis som 

                                                           
9 Kristensson Uggla (1994), s. 347, 436 ff. 
10 Ibid., s. 446 f., 449 
11 Anna Derwinger (2003), Minnets möjligheter, Stockholm: Hjalmarson & Högberg, s.15 f.  
12 Steve Edwards (2007), Fotografi: en introduktion, Stockholm: Raster, s.167 f. Här diskuteras även Marcel    
   Proust verk. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Madeleinekaka
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rekonstrueras och lappas ihop som handlar om ett involverande arbete bakåt i tiden, ett 

minnesarbete.13  

 Vårt minne förändras delvis i samspel med vår omgivning och våra tankar och erfarenheter 

är inte statiska. Inom minnesforskningen finns två grundläggande teorier som behandlar vår 

glömska av det vi lagt på minnet. Den ena teorin beskriver hur minnespåren har benägenhet 

att suddas ut, förändras och ersättas av nya minnen men också av det som vi redan har i 

minnet. Den andra teorin menar att minnespåren förfaller i den takt vi inte använder dem. 

Troligen handlar det om en samverkan mellan dessa två, menar psykologen och 

minnesforskaren Anna Derwinger. Hur lätt vi kan plocka fram minnen och hur djupt de sätter 

sig är beroende av informationsbearbetningens omfattning och skala. Vi minns lättare det som 

upplevs meningsfullt, intressant och förståeligt, eftersom vi kan associera det nya med äldre 

kunskaper, sätta in det i ett sammanhang och knyta an till egna erfarenheter.14 Ju fler ledtrådar 

till ett minne, desto lättare är det att minnas och återskapa ett minne. När du exempelvis hör 

ett ord, stimuleras och aktiveras vägen som leder till minnet. Vanligtvis är våra minnen från 

de förflutna ofullständiga och skissartade. När vi plockar upp ett minne rekonstrueras det 

genom att bitar av lagrad information läggs ihop på ett sätt som på ett intuitivt sätt känns 

vettigt. Minnet förefaller vara verkligt och exakt. Vår minnesbild av en händelse påverkas 

likaså av information som berättas i ett senare skede, vilket kan leda till att delar av minnet 

förvrängs. Följaktligen verkar det vara så att vi återskapar, konstruerar och fyller ut 

minnesluckor med sannolika gissningar, utifrån våra generella uppfattningar.15  

 

2.5 Att kritiskt granska minnen – minnesarbete 
Det som hjälper oss att minnas det förflutna är omedelbara påminnelser som fortfarande finns 

kvar i nuet, menar Annette Kuhn, som forskar i minnesarbete.16 Minnesarbete kan ses som en 

kritiskt analyserande form av självbiografi. Berättelsen i en livshistoria utforskas och 

tonvikten läggs på framställningens konstruktion, på dess utelämnanden och 

omformuleringar. I minnesarbetet är minnen inte omedelbara återspeglingar av det förflutna. 

Istället ser man på underlaget som ett tolkningsmaterial, ett bevis som kan undersökas och 

därefter kan möjligheter och betydelser i det klarläggas.17  

                                                           
13 Annette Kuhn (1995/2002), Family Secrets: acts of memory and imagination, London: Verso, s. 4 
14 Derwinger (2003), s. 34 f., 110, 112, 126; Michael W Passer, Ronald E Smith (2001), Psychology:  Frontiers 
and Applications, New York: McGraw-Hill Companies, s.280-290 
15 Ibid., s.289, 298 f. 
16 Kuhn (1995/2002), s. 4 f. 
17 Edwards (2007), s.170 f. 
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 Kuhn forskar om minnets funktioner genom att undersöka spåren och ledtrådarna från sitt 

eget förflutna, via bilden och berättelsen. Undersökningsmaterialet består av både privata 

familjefotografier men också av filmer, nyheter, fotografier av mer offentlig art. Kuhn menar 

att ett enskilt minne kan sträcka sig bortom det personliga och finner på så sätt ett utvidgat 

perspektiv av mening och ett generellt mönster. I minnesarbete smälter en historias yttre och 

inre, sociala och personliga, historiska och psykiska sammanhang ihop. Det personliga minnet 

bidrar till den offentliga historien, i kulturens sociala och ekonomiska situationer.18 Kuhn har 

vidare funnit övergipande mönster i hur minnen produceras och konstrueras. Minnen formar 

vår inre värld och är med i en aktiv produktion av mening. Minnestexter tenderar att bli 

metaforiska och har mer gemensamt med poesi än med klassiska berättelser. De representeras 

ofta på ett montageliknande sätt, som ett fragment eller en anekdot, som en karaktärsteckning, 

en ögonblicksbild eller en ljusglimt. Framförallt menar Kuhn, är det intressant hur vi använder 

dessa lämningar och märken från det förflutna för att skapa minnen, och inte bara vad vi valt 

att behålla i våra minneslådor. Hon menar också att vi sedan kan använda historierna som 

dessa reliker genererar för att finna en djupare mening till våra liv idag och om nödvändigt 

förändra våra liv.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
18 Kuhn (1995/2002), s.4 f.  
19 Ibid., s.158-168  
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3. UNDERSÖKNING  
 

3.1 Sverige/Schweden – ett fotografiskt projekt av Maria Miesenberger  
 

3.1.1 Maria Miesenberger 

Konstnären Maria Miesenberger är född 1965 i Skåne. Hon arbetar både med fotografi som 

med rumsliga, tredimensionella, skulpturala former. Hon utgår ofta från temat barndom och 

en central gestalt är barnet många gånger skildrat med odefinierbart kön och ålder. I denna 

text närmar vi oss Maria Miesenbergers fotografiska konst som behandlar fotografiets idé och 

roll som dokument sammankopplat med teman om minnen och identitet.20  

 

3.1.2 Sverige/Schweden  

Sverige/Schweden består av en serie på 77 svartvita uppförstorade och oskarpa fotografier. De 

föreställer en familj med mamma, pappa och barn och återger vardagliga och högtidliga 

begivenheter i familjesammanhang. Det fotografiska råmaterialet är ursprungligen fotografier 

tagna av hennes österrikiska far och skildrar Miesenbergers uppväxt i Skåne och Österrike. 

Titeln Sverige/Schweden ger oss en ledtråd i och avslöjar sin betydelse genom den svenska 

och tyska benämningen av Sverige. Titeln symboliserar och skildrar den kluvenhet det 

innebär att växa upp på två olika platser. Likaså problematiseras den språkliga och nationella 

tillhörigheten. Dubbel- och tvetydigheten följer som en röd tråd genom hennes konst. 

Miesenbergers foton kan upplevas både idylliska och hotfulla, då idyllens barndom skildras 

men med en påtaglig svärta. Fotografiet som medium är också dubbelbottnad, kamerans 

konstruerande och återgivande av världen är på samma gång en bild formad av fotografens 

val och kamerans förutsättningar.  

 I Sverige/Sweden är inte endast en bild är i fokus. Meningen är att bilderna ska läsas 

tillsammans som en serie eller som en grupp. I varandras sällskap hänvisar de automatisk till 

de gemensamma teman som återfinns i verken, samtidigt förstärks och tydliggörs konstnärens 

manipulation och bearbetning av bilderna. Miesenberger tar makten över sin egen historia. 

Detta genom att göra ett eget urval från familjens fotoalbum och på så vis konstrueras och 

                                                           
20 Pressinfo Maria Miesenbergers utställning oktober 2009 - januari 2010, Bild Museet Umeå Universitet, i 
http://www.bildmuseet.umu.se/pressinfo-MM.html, 2009-10-16; Sara Meidell, ”Bilden har klarnat” i 
Västerbottens-Kuriren, artikel publicerad 2009-10-02, http://www.vk.se/Article.jsp?article=304816, 2009-10-16 
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skapas en ny berättelse. Med hjälp av denna manöver förändras bilden av familjen, tidigare 

sedd ur hennes fars ögon.   

  
   Fem bearbetade fotografier från serien Sverige/Schweden, ett fotografiskt projekt 1993-2009, av Maria    
   Miesenberger 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta av figurerna i ursprungsfotografierna har täckts över med svart tuschpenna och 

förvandlats till svarta siluetter och klippdockor. Figurerna är ansiktslösa utan individualitet. 

Ålder och kön är obestämbar och flytande. Miesenberger öppnar upp genom att ta bort, svärta 

ner så att betraktaren själv kan fylla i, till en berättelse där hon utgår utifrån allmängiltiga 

erfarenheter och upplevelser skildrade på ett personligt sätt. Miesenberger bearbetar frågor 

som handlar om hur en individ formas och hur identitet skapas i en familj. Det handlar om 

 Bild 1. Ur: Sverige/Schweden, 
            Utan titel (Flicka med skugga) 
 
 

 
Bild 2. Ur: Sverige/Schweden, Utan titel (Immigranterna) 
 

                       
Bild 3. Ur:Sverige/Schweden   Bild 4. Ur: Sverige/Schweden,Utan titel (Saga 1)     Bild 5. Ur:  Sverige/                                                                                                                                          
Utan titel (Flicka på trappa)                                                                                       Schweden,Utan titel II 
                                                                                                                                     (Triptyk) 
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frigörelse och om att uppleva sin sexualitet, den roll man tilldelas i familjekonstellationen och 

som inverkar på hur man formas till en vuxen. Miesenberger skapar en egen värld och 

berättelse genom att utgå ifrån sig själv och sina egna erfarenheter, men allt är inte 

självupplevt. Miesenberger menar att realism inte behöver innebära att något är dokumentärt 

och det skenbart dokumentära således inte behöver vara sant. Betraktaren kan med lätthet 

sugas in i de mörklagda mentala landskapen med egna fantasier, projektioner och frågor om 

hur jag blev jag och hur tydlig bilden är av min barndom och av det förflutna. I bilderna 

skildras inte barndomen som en oskyldig och harmlös plats, utan som en konfliktfylld zon där 

figurativa svarta skuggor varken döljer eller förskönar något. Samtidigt blir de svarta 

siluetternas obehagliga och hotfulla karaktär förmildrad av kompositionens dekorativa och 

suggestiva uttryck när idyllens skörhet beskrivs.21  

 

3.1.3 Främmandegöring av det välkända  

En vanlig metod inom konsten är att transformera något välkänt till något främmande. 

Konsten kan här vidga en klichéartad betydelse och dekonstruera genom att läsningen blir 

ny.22 Detta gör Miesenberger. Efter momentet av teckning i bilden, omfotograferas och 

uppförstoras de. De starka uppförstoringarna gör att bilderna blir oskarpa, de går från realism 

till påtaglig abstraktion. Den oskarpa ytan blir på nära håll abstrakt och ogripbar, men på 

längre avstånd framträder bilden tydligare i sin helhet. Miesenberger främmandegör det 

vardagliga och omisskännliga. Miesenberger ställer sig utanför med oss betraktare som en 

främling inför bilderna, för att kika in i detta storskaliga familjealbum för att på ett nytt sätt 

ska se på dessa. Det handlar om en problematisering av säkra minnen. Scenerna är välbekanta 

och samtidigt ogripbara och undflyende. Oskärpan, den jämna gråskalan, figurernas anonyma 

och föreställande tomrum, blir i Miesenbergers fotografi som en metafor för minnets ringa 

tillförlitlighet och det omedvetnas slutenhet. Miesenbergers bilder uttrycker en vemodig 

önskan om närhet till det förgångna och samtidigt ett avstånd. Figurerna representerar en 

åtrådd och en delvis eller kanske helt glömd barndom men också ett aktivt sökande och en 

tillbakablick för att behandla och bearbeta det förflutna.23  

 

 

                                                           
21 Lars O Ericsson mfl (red.) (1998), Maria Miesenberger - Works, Stockholm/Göteborg: Galleri Lars 
Bohman/Hasselblad center, s.93 f., 100 f.; Edwards (2007), s.163  
22 Cornell (1999), s.152 
23 Ericsson (1998), s.94, 100 



15 

 

3.1.4 Fotografiet som paradoxal tidsrymd 

Frågeställningen om fotografiets paradoxala tidsrymd tas upp i Fotografi – en introduktion. 

Steve Edwards, lektor i konstvetenskap förklarar där olika teoretikers förhållningssätt. Roland 

Barthes fransk författare, litteraturforskare och semiotiker beskriver hur fotografier binder 

samman här/nu med där/då. Något som Edwards skildrar som ett tidsmysterium. Fotografiet 

förbinder nuet med det förflutna och skapar denna paradoxala tidsrymd att i tanken samtidigt 

vara i nuet som i det förflutna. Miesenbergers konst tangerar här vid denna tidsproblematik. 

Barthes fortsätter att påpeka fotografiet aldrig någonsin kan skildra något som sker just nu, det 

vill säga i direktsändning. Det kan dokumentera ett ögonblick, men när fotografiet är taget, 

har händelsen som återgivits redan ägt rum, det avgörande ögonblicket har passerat, båten har 

åkt vidare, matchen är över och paret är redan gifta. För Barthes påminner fotografiet om 

tingens förgänglighet, och förknippar fotografiet med trauma, sår och död. Den franske 

novellförfattaren René Bazin kopplar ihop fotografiet med tanken av att balsamera tid. För 

både Bazin och Barthes fungerar fotografier som en sorts memento mori, en latinsk fras som i 

det närmaste betyder att vi inte ska glömma vår dödlighet.24 I fotografiet skildras livet som en 

ögonblicksbild. Detta påminner betraktaren om hur allting tillslut tynar bort och förgår, och vi 

påminns om vår egen förgänglighet. Men Edwards antyder att en positiv attityd kan knytas till 

det förflutna. Den tyska filosofen, litteraturvetaren och konstkritikern Walter Benjamin, 

agerar för att göra det förflutna verksamt i nuet. Benjamin återerövrar historier från det 

förflutna, som tidigare konstruerats av segrarna. Han menar att det förflutnas avtryck kan 

återupptäckas och användas på ett nytt sätt. För honom har inget i det förflutna verkligen 

försvunnit för alltid, eftersom minnesspåret eller intrycket av det förflutna faktiskt äger rum i 

nuet. 25 Detta åstadkommer även Miesenberger genom att konstruera om upplevelsen av 

historien och göra den till sin egen.  

 

3.1.5 Fotografiet som tidsfragment 

Fotografiet har ofta använts som ett tidsfragment och som bevis att något verkligen hänt.  

Inom semiotiken talar man om hur ett index, ett avtryck på den fotografiska plåten eller i 

sensorn i den digitala kameran, vittnar om en bestämd tid och plats. Negativet eller den 

digitala bilden i sensorn kan alltså tolkas som ett spår från ett bestämt ögonblick, detta 

skildras även i ett manipulerat fotografi. På samma gång kan likheten i ett fotografi hjälpa oss 

                                                           
24 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/memento-mori, 2009-12-10 
25 Edwards (2007), s. 163 f., 169 f. 
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att överbrygga det avstånd som finns till det frånvarande och tjäna som bevis på att en viss 

händelse verkligen har ägt rum. Då tolkar vi fotografiet som en ikon. Detta speglar en 

vardaglig och naiv inställning till fotografiet som porträtterande och avbildande på ett 

bokstavligt sätt. Den semiotiska forskningen om fotografiet som tecken inkluderar även en 

tredje tolkning, fotografiet som symbol. Med detta perspektiv kan fotografiet tydas ifall du har 

inblick och förståelse i de konventioner och koder som finns runtomkring fotografiet. I 

Miesenbergers bilder ifrågasätts tanken på fotografiet som ett bevisligt tidsfragment. Men 

samtidigt, bekräftar hon fotografiets status genom att uppta och använda fotografierna på nytt, 

som minnesfragment. Hon skildrar en fragmentarisk minnesbild som frågar oss hur det 

egentligen gick till. Miesenberger finner skillnaden mellan ögonblickets dokumentära anslag i 

ett fotografi och vår förväntan på hur en situation borde vara som intressant. Vad utgör vår 

dröm eller vårt ideal och vad skildras egentligen i ett fotografi? Fotografiets transparens och 

genomskinlighet får sig samtidigt en törn, eftersom fotografiet också är en föreställd, skenbar, 

illusorisk verklighet. 26 

 

3.1.6 Fotografiet som historiskt dokument 

Miesenberger är också med och skapar ett tidsdokument över sättet att tillägna sig en historia 

genom det traditionella familjealbumet. Det började först bli vanligt på 1860-talet och har 

under tidens gång skiftat i form och innehåll. För bara något decennium sedan samlades 

fotografier fortfarande med självklarhet i fotoalbumet i bokhyllan. Som en klassisk berättelse 

för minnen är familjebilderna oftast selektiva i sin dokumentation, där fokus uppehålls vid 

viktiga händelser i familjehistorien. Idag är dessa album på väg att ersättas av virtuella och 

digitala album.27 Konstkritikern Lars O Ericsson beskriver familjefotografiet som en vemodig 

skildring på avstånd. Han menar att det fotografiet är en påminnelse om förlust och glömska. 

Kameran, argumenterar han, är i vår tid en ersättning för evigt liv och genom fotografiets 

konst skänks vi ”evig närvaro åt höjderna i vårt biografiska landskap.”28 I vår digitala 

tidsålder håller vi för högt att dokumentera både litet och stort, även det mindre högtidliga ”av 

vad som helst och vi förser snabbt de som inte var med vid tillfället med en mms:ad 

närvaro”.29 Dessa traditionella fotoalbum som Miesenbergers fotoserier kommer från, fångar 

                                                           
26 Ibid., (2007), s.163-164, 167, 169; Ericsson (1998), s.94; Göran Sonesson (1992), Bildbetydelser - inledning 
till bildsemiotik som vetenskap, Lund: Studentlitteratur, s.267  
27 Ibid., (2007), s. 163 f, 169 f.; Ericsson (1998), s.93 
28 Ericsson (1998), s.93 
29 Anders Carlsson, Thomas Koppfeldt (2008), Visuell retorik: Bilden i reklam, nyheter och livstilsmedia, 
Malmö: Liber, s. 28   
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således ett sätt att förhålla sig till sin egen historia som dagens uppväxande generationer inte 

har tillgång till på samma sätt.30  

 

3.2 Passage Dangereux – en installation av Louise Bourgeois 
 

3.2.1 Louise Bourgeois 

Louise Bourgeois är född 1911 i Frankrike, men är sedan långt tid tillbaka bosatt USA. Trots 

sin höga ålder är hon fortfarande aktiv konstnär. Hon jobbar både med grafiska bilder och 

teckningar, installationskonst och skulpturala objekt. Bourgeois finner inspiration ifrån sin 

barndoms minnen som ännu inte förlorat sin mystik, magi eller dramatik. Hon utgår ifrån 

självbiografiska teman som människans kropp och sexualitet, men också människans 

utsatthet. Det senare undersöks i denna uppsats förkroppsligad via installationens form. 31  

 

3.2.2 Passage Dangereux  

För Louise Bourgeois är det konstnärliga arbetet en slags kreativ förvaringsplats av objekt 

som hänvisar till personliga minnen och trauman från barndomen. Installationen Passage 

Dangereux är ett exempel på en sådan. Titeln Passage Dangereux betyder allt från farlig till 

riskabel passage och refererar bokstavligen till installationens arkitektoniska form. De 

utplacerade små celliknande kamrarna utgår alla ifrån en central korridor. Denna gång eller 

passage leder in i alla dessa fantasikammare, där olika arrangemang med förunderliga kuriosa 

objekt väcker känslor av förlust och förundran. Titeln symboliserar även de känslor och 

minnen som konstnären kan ha erfarit i sin barndom.  

  

 

 

 

  
 
 

                                                           
30 Bild Museet Umeå Universitet, http://www.bildmuseet.umu.se/pressinfo-MM.html, 2009-10-16; Sara Meidell, 
Västerbottens-Kuriren, http://www.vk.se/Article.jsp?article=304816, 2009-10-16 
31 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/louise-bourgeois, 2009-12-08; Kunstraum Innsbruck i Österrike, 
http://www.kunstraum-innsbruck.at/en/etext09.htm, 2009-12-08 
 
 

http://www.kunstraum-innsbruck.at/en/etext09.htm
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Översikter och detaljer utav installationen Passage Dangereux, från 1997, 264x356x876 cm, med en blandning 
av material, av konstnären Louise Bourgeois.  
 

   
Bild 6. Passage Dangereux, helbild från sidan 

 

  
Bild 7. Passage Dangereux, detalj gång   Bild 8. Passage Dangereux, transparanta klot, små stolar och ben 

 

Inhägnaden av metallstängsel är formad lik en katedral, med en högre sektion i mitten där två 

välvda dörrar avslutar varje ände och två lägre sektioner finns på dess sidor. Skalet av 

metallstängsel tillsammans med de celliknande rummen kan framkalla associationer av 

förvaring och straff men också klostercellens självreflektion och begrundan i avskildhet i en 

kontemplativ miljö.  
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Bild 9. Passage Dangereux, gröna           Bild 10. Passage Dangereux, huvudkorridoren snett från sidan 
klot på stolar och speglar på väggen  
 

           
     Bild 11. Passage Dangereux, hängande stolar                 Bild 12. Passage Dangereux, stärkta ärmuppslag, 
     och ett bord med gjutna fötter.                                          speglar, en bit marmor med kaninöron.        
 

Inuti denna husformation skymtas gamla föremål och familjeprydnader, stolar, bord, 

glasskålar, speglar placerade och upphängda i taket, på sidorna och på marken likt ett Alice i 

Underlandet. Mindre detaljer förbryllar och lurar, kaninöron växer upp på en bit marmor, 

benknotor fyller en glasskål, gjutna metallfötter är fästa mot trä och metallkäppar och sex små 

hyllor håller stärka ärmuppslag märkta med namnet Bourgeois. Installationen visar upp en 
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mångfald av material och ytor och ger betraktaren olika slags taktila upplevelser från gips, 

läder, glas till metallstängsel, marmor, fabrikstillverkad bomull med mera.32  

 Konstkritikern Ingela Lind beskriver Bourgeois syn på konsten som terapeutisk, explosiv 

och läkande.33 I detta skulpturala rum gör Bourgeois en rekonstruktion av sina minnen, hon 

försöker reparera, processa och bearbeta. De stärkta ärmuppslagen ger associationer till 

hennes pappa och hans skjortor. Stolarna i barnstorlek och hemliga fack, kan relatera till 

barndomens upplevelser in hemmet. Bourgeois husformation är fylld av referenser till 

personliga upplevelser identifierade med vad som tar plats inuti ett hem. Genom utgivna och 

tillhandahållna berättelser, texter i dagboksform, intervjuer, brev och korta anteckningar får vi 

inblick i Bourgeois levnadsteckning, intentioner och konstnärskap. Detta hjälper mottagaren 

att sätta sig in i Bourgeois konstnärliga produktion som självbiografisk, vilken hela tiden 

refererande till barndomens trauman. Vi kan också se objekten i hennes installationer som 

spår, vilka bär och framkallar personliga minnen. Hennes konst inbjuder att läsas från ett 

psykoanalytiskt perspektiv, då hon menar sig vara influerad av en omedveten process i sitt 

skapande och säger sig vara välbekant med den analytiska kraften i psykoanalysen. Gill Perry, 

professor i konsthistoria poängterar att med utgångspunkt i objekten kan betraktaren utifrån 

mångfalden och röran av möjliga personliga, skulpturala och kulturella referenser finna 

berättelser som förklarar verket, utan dessa bakgrundstexter.34  

 

3.2.3 Installationens form 

Många gånger sätter den tredimensionella installationen radikalt sin prägel på rummet, i både 

storlek och mångfald av material och tekniker. Betraktaren ser inte verket endast från utsidan, 

i många fall kan man också gå in i konstverket fysiskt och bokstavligt, skådandet blir både 

temporalt och kroppsligt. Kroppens agerande i tid och rum blir en del av konstverket, detta 

sker också i Passage Dangereux. Här inbjuds betraktaren att engageras och söka betydelser 

både inifrån och utifrån ett oräkneligt antal vinklar, så att objekten kan upplevas med alla sina 

ytor och material. Stängslets ihålighet gör det också möjligt för betraktaren att se igenom, 

barriären mellan insida och utsida bryts ner och husformationens innersta blir synligt. 

Vanligtvis exponeras inte husets interiörer för en utomstående betraktare, men här dras 

betraktaren ofrånkomligen och medvetet in i att beskåda det privata och sårbara. Detta spetsar 
                                                           
32 Gill Perry, Paul Wood, (2004), Themes in Contemporary Art, London: Yale University Press, s. 231, 262 
33 Ingela Lind, ”Louise Bourgeois på Galleri Andersson/Sandström, Stockholm” i Dagens Nyheter, publicerad 
2009-08-29, http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/louise-bourgeois-pa-galleri-anderssonsandstrom-
stockholm-1.940965, 2009-12-10 
34 Perry, Wood (2004), s. 231, 235, 238 f., 242, 262 
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till och problematiserar åskådarens roll till installationen.  Frågor kommer upp om vem jag är 

och vilken position jag intar, hur det påverkar situationen. Verket bjuder in oss i den samtida 

debatten där vi ständigt får ompositionera och omvärdera oss själva.35  

 

3.2.4 Huset – en plats för våra minnen  

Bourgeois använder sig ofta av huset som symbol vilket också skulle kunna kallas den 

ultimata behållaren för våra minnen. Perry beskriver hur Gaston Bachelard i The poetics of 

space utreder husets psykologi. Boningen blir för Bachelard både ett fysiskt och ett föreställt 

utrymme och kan associeras med en mängd symboliska och bokstavliga betydelser. Bachelard 

menar att huset är vår fristad för dagdrömmar och verklighetsflykt, en plats där föreställningar 

och minnen konstrueras. Huset framställs som vår egen hörna i tillvaron. Där finner minnen, 

dagdrömmar och fantasier från barndomen skydd, kanske i något skrymsle och vrå, eller 

måhända i källaren, i vindsutrymmet eller i sovrummet.  

 Perry behandlar fler meningar om hus, men använder hellre ordet hem, eftersom hemmet 

vittnar om ett mer personligt utrymme. Perry beskriver hur hemmet kan symbolisera det 

trygga, välbekanta och hemtrevliga. Hur hemmet med sin design, organisation och innehåll 

speglar de personer som bor där. Dessa utrymmen kan säga något om vilka vi är socialt, 

ekonomiskt, sexuellt och etniskt och varifrån vi kommer geografiskt och kulturellt. Hemmet 

är mer än en arkitektonisk konstruktion, hemmet representerar, samlar och definierar 

människor, precis som målningar, film, tv, och fotografier. Ett hem innehåller bevis på intima 

relationer över långa perioder i tid och rum. Som spår efter våra liv, tar damm, smuts, 

materiella skador, dekorationer, reparationer, förändringar och repor form i huset och 

hemmet. Passage Dangereux kan som hus väcka sådana kopplingar. I installationen finner vi 

spåren efter Bourgeois barndomsminnen, som en illustration på trauman från det förflutna. 36  

 
 

 

 

 

 

                                                           
35 Ibid., s. 231, 234 f. 
36 Ibid., s.237, 262 
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3.3 Smell and Taste of Things remain – en konceptuellt verk av Kate 

Ericson och Mel Ziegler 
 

3.3.1 Kate Ericson och Mel Ziegler 

Det amerikanska konstnärsteamet Kate Ericsson, född 1955 och Mel Ziegler, född 1956 har 

jobbat ihop under cirka 17 år, från 1978 fram till Ericsons död i cancer 1995. Tillsammans har 

de utforskat konceptkonstens möjligheter genom att transformera vardagligt material till 

radikala konstverk med social mening. Mel Ziegler har fortsatt sin konstnärliga bana och 

verkar idag som konstprofessor på det amerikanska universitetet Vanderbilt, USA fortfarande 

fascinerad av hur konstens metoder kan infiltrera och relateras till livets sociala rum.37  

 

3.3.2 Smell and Taste of Things Remain 

Titeln Smell and Taste of Things remain, förmedlar en ordagrann upplevelse av vad 

konstverket handlar om. Konstverket representerar doft och smak av ting som förblir eller har 

blivit kvar. I verket undersöker Kate Ericson och Mel Ziegler hur ett lands historia och 

kulturella arv kan dokumenteras, återupplivas och väckas genom lukt, smak och synförmåga. 

Detta kan liknas vid hjärnans process att via sinnena identifiera, registrera, katalogisera och 

lagra information. Konstnärerna leker här med tanken att det sinnliga på ett effektivt sätt får 

visa vägen till vårt minne och till en berättelse i historien. En flod av intryck överöser oss 

ständigt. Om du tillfälligt stannar upp i läsande av den här texten, märker du snart hur olika 

intryck börjar pocka på din uppmärksamhet. Du kanske hör hur regnet smattrar mot 

fönsterrutan, känner doften av maten som puttrar på spisen eller hur det hettar från tekoppen i 

din hand. Ett konstverk kan representeras och återge en historia på flera sätt. En målning 

representerar något optiskt visuellt, kanske taktilt. Men här väljer konstnärerna att skapa en 

upplevelse som aktiverar ännu fler sinnen hos betraktaren.38 

 

 
 
 

                                                           
37 Vanderbilt University, Tennessee, Amerika, 
http://sitemason.vanderbilt.edu/myvu/news/2007/09/21/community-art-is-passion-of-new-studio-arts-chair-mel-
ziegler.47322, 2009-12-03; Contemporary Arts Center, Ohio, Amerika, 
http://contemporaryartscenter.org/exhibitions/americastarts, 2009-12-03 
38 Linda Weintraub (1997), Art on the Edge and Over: Searching for art´s meaning in contemporary society 
1970s-1990s, Litchfield CT: Art Insight Inc, s. 213;  Derwinger (2003), s.16 f.  
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Översikter och detaljer av Smell and Taste of Things remain, från 1992, som består av ett antikt skåp av trä från 
1800-talet, storlek ca 159x122x40,5 cm, 80 glasburkar med fastetsade namn, en doft, sammanställt av Kate 
Ericson och Mel Ziegler.  
 

    
Bild 13. Smell and Taste of Things remain, närbild      Bild 14. Smell and Taste of Things remain, helbild  
glasburkar med olika lokala pajnamn                             vidöppet pajskåp  
 

3.3.3 Ett slitet skåp med arkiveringsmöjligheter 

Ericson och Ziegler har i Smell and Taste of Things remain använt sig av ett antikt skåp, en 

såkallad ”pie safe”, där man i USA traditionellt förvarade nybakade pajer och dylikt innan de 

skulle förtäras. Skåpet är tillverkat mellan 1875 och 1900, före kylskåpens tid. Tidens tand har 

inte skonat detta objekt. De slitna flagorna på skåpytan skvallrar om dess idoga brukande 

långt bak i tiden. När ett pajskåp användes, förseglades dess dörrar, men trots det strömmade 

pajdoft ut genom små springor och hål och alla blev påminda av dess innehåll. I detta skåp 

står 80 stora syltburkar med fastetsade namn från 400 lokala amerikanska pajer. Själva 

layouten är gammaldags och påminner om tiden före multinationella massproducerade 

produkter. Namn som ”Shaker Shoofly”, ”Jefferson Davis Pie”, ”Mississippi Mud”, ”Blue 

Grass Chess”, ”Trigg Country Pecan” med flera väcker glömda smaker och dofter från lokala 

traditioner. Det antika skåpet kan här symbolisera en hjärna som bevarar minnet av olika slags 

pajer. Besökaren innesluts i förflutna tiders dofter och smaker, både föreställda och befintliga. 

Burkarna är fyllda av en gulbrun vätska som imiterar doften från Amerikas officiella arkiv, 

National Archives i Washington DC. Detta arkiv kan liknas vid en nationell hjärna vilken 
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förvarar landets kollektiva arv. Varje person i USA är också på något sätt representerad där. 

Doftdesignern Felix Buccellato anställdes för att uttyda doften i det nationella arkivet och 

framställde sedan aromen på kemisk väg i laboratorium. Aromen i burkarna gestaltar doften 

av amerikansk historia, en historia som fyller alla de 80 burkarna i skåpet. Doften verkar vara 

innesluten och skyddad i skåpet och i burkarna, men sprids ut till den omgivande kontexten 

genom skåpets håligheter, in i galleriet.  

 

     
Bild 15. Smell and Taste of Things remain, helbild               Bild 16. Smell and Taste of Things remain, närbild       
stängt pajskåp                                                                          glasburkar                                         
 
 

Enligt konstnärerna är våra försök till att bevara minnen i slutändan fåfängliga. Konstnärerna 

har därför valt en lukt som associeras med lukten av förmultnande och sönderfallande 

material, och inte formaldehydens konserverande förmåga. Vem och vad kan stå över denna 

förmultnande ordning? Ericson och Ziegler tillämpar doftens jämlika perspektiv på historien. 

Eftersom lukten inte är varaktig utan tillslut upplöses, kan ingen äga den. Nationens officiella 

historia representeras genom doften, som i sin tur finns i glasburkar i ett skåp för pajer. På så 

sätt berättas en lokal historia, med en historisk tyngd och därmed förkastas ett traditionellt 

historieberättande med fokus på krig och avtal. Historien presenteras som en sinnenas historia 

och via doften av gamla arkiv leds nationens historia in i nuet. Konstverket förenar på så sätt 
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det inofficiella arkivet med recept samlade av familjer, kyrkor och andra samhällsgrupper 

med det officiella arkivet och kolossala institutionen National Archives förvar av det 

förflutna. 39  

 

3.3.4 Konceptkonstens möjligheter 

I konceptkonsten är konstnärens idé och dokumentationen av konceptet det avgörande, inte 

det fysiska utförandet.  Idén om vad konst är, dess funktion och möjligheter debatteras och 

utreds, och gränsen mellan konst och verklighet problematiseras mer än gärna.40 Ericson och 

Zieglers konceptuella konstnärliga projekt handlar om att ifrågasätta historiens traditionella 

förfaringssätt att dokumentera tiden, och istället upphöja det lilla och vardagliga med 

anspråkslösa föremål. De tar sig an landet som historisk arbetsplats, för att gräva fram 

poetiska historier och berättelser.41 Med hårfina och subtila ingripanden i det vardagliga 

tillsammans med humor utvidgar Ericson och Ziegler i sin Smell and Taste of things remain 

konstens betydelse ifråga om material, metoder och hur vi blir till i historiens brus.    

 

 

4. SAMMANFATTNING AV ANALYSER 
I denna uppsats har konstverken Svergie/Schweden av Maria Miesenberger, Passage 

Dangereux av Louise Bourgeois och Smell and Taste of Things remain av Kate Ericson och 

Mel Ziegler analyserats och tolkats. De samtida konstverken har undersökts utifrån en 

förståelse av minnen som index eller levda spår mellan ett nu och ett då och dess 

representation av det förflutna. De har granskats utifrån frågeställning, delfrågor och teori. 

Spåren kan skönjas runtomkring oss, via generationers födelse och död, den konstruerade 

kalendern och de kvarvarande spåren i rummet, som tecken för våra liv, inte minst i vårt hem. 

Jag väljer här att dra fram några specifika detaljer ur undersökningen som jag finner 

intressanta och sammanfattande, några tankar har vidareutvecklats.   

 

Miesenberger utgår från fotografiet och den tvådimensionella bilden. Berättelsen som skildras 

ramas in av den rektangulära fotografiska bildytan och interagerar med betraktaren genom ett 

visuellt grepp. I Svergie/Schweden bearbetar Miesenbergers minnen och identitet genom en 

                                                           
39 Ibid., 213 f. 
40 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/konceptkonst, 2009-12-04 
41 Ian Berry, Bill Arning, MIT – Massachusetts Institute of Technology, programblad till utställningen ”America 
starts here” februari - april 2006, http://web.mit.edu/LVAC/www/pdf/america.pdf, 2009-12-03 
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berättelse av bilder. Hennes bilder problematiserar familjefotografiets idé som tidsfragment 

och bevis. Miesenberger bejakar samtidigt fotografiet som historiskt dokument och sättet att 

via fotografiet närma sig familjehistorien. I uppsatsen diskuteras ifall Miesenbergers sätt att 

närma sig sin barndom snart är av förgången tid. Kommer nya möjligheten att spara digitala 

bilder på hårddisken slå ut det gamla fotoalbumet? Jag tror att vi inte ska dra för förhastade 

slutsatser. Trots att både böcker och tidningar har fått digitala konkurrenter, går det 

fortfarande att tillägna sig information via en pappersskrift. Jag förmodar att det ickedigitala 

fotoalbumet kommer att finnas kvar, om än i liten skala, för speciella tillfällen som bröllop, 

födelse eller död. Miesenberger tar också upp konstruktionen i bilden och utanför bilden, och 

frågar sig om det finns en sann bild av verkligheten. Där tror jag att vi trots vårt begränsade 

subjektiva perspektiv, kan utläsa verkliga och sanna betydelser av vår omvärld.  

 Ett återkommande tema är konstnärernas sätt att använda sig av metaforer och symboler 

för att representera minnet. Miesenbergers suddiga familjefotografier representerar det 

oskarpa avståndet till vårt minne. Siluetten är som en klippdocka där betraktaren själv och 

dess tankar om barndomen kan ta plats och representeras. Hos Ericson och Ziegler 

symboliserar ett pajskåp en hjärna. En doft av det nationella arkivet gestaltar en traditions 

arkivering av tunga fakta. Huset hos Bourgeois symboliserar barndomens uppväxt i en 

komplicerad verklighet och olika objekt i installation representerar händelser, upplevelse, 

tidpunkter och personliga trauman.  

 

Konstverken Passage Dangereux och Smell and Taste of Things remain har sin utgångspunkt 

i installationens form. Som övergripande ram står husformationen och skåpet som skal för 

fysiska objekt inuit. Konstnärerna plockar upp objekt och material av skilda slag. Dessa 

erkänns som viktiga representanter för minnet och för hur en historia skrivs. Bourgeois 

använder som skulptör en mängd material som glas, gips, metallstängsel, tyg med mera och 

bygger upp och installerar dessa i ett huslandskap. Installationen innehåller både vardagliga 

och fantasifulla objekt som symboliserar hennes bekymmersamma och svåra uppväxt och 

dessa interagerar med betraktaren genom ett visuellt, mentalt och taktilt grepp. Installationen 

Passage Dangereux har en växelverkande effekt med omgivningen. Betraktaren kan gå in och 

ut ur konstverket och deltar så med sin fysiska kropp i installationens utrymmen. Åskådaren 

omsluts och blir en del av ett psykiskt och subjektivt laddat rum.  

I Smell and Taste of Things Remain gör Ericson och Ziegler en politisk tolkning av 

historiekonstruktionen. Lekfullt har de fogat ihop doften från det nationella arkivet med några 
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enkla och vardagliga material, utifrån ett konceptuellt tänkande. Doften tillför här en extra 

krydda i upplevelsen. Den sinnliga doften av förmultnande, som springer ut ur skåpets 

håligheter berör och interagerar med omgivningen. Ericson och Ziegler menar sig tillämpa 

doftens jämlika perspektiv på historien, eftersom en doft upplöses snabbare än ett fysiskt 

materiellt objekt. Men håller verkligen resonemanget? En parfym kan ägas och behöver som 

oftast köpas av pengar, även om det slutar att dofta efter ett tag. Men en lukt kan också på ett 

ickedemokratiskt sätt sprida sig på platser. Det som är gratis är att vi alla kan få dela 

sinnesintrycket av doften, ifall vi har ett luktsinne.  

  

När Miesenberger och Bourgeois undersöker minnen, rör de sig i den personliga sfären och 

bland familjeminnen. De utreder komplexiteten i tillblivandet och skapandet av en person i 

familjens atmosfär och i hemmet som både kan vara en tillflykt och ett fängelse. 

Miesenberger öppnar upp sin personligt gestaltade historia, genom att ta bort individualiteten 

hos personerna i familjefotografierna. De speglar istället en allmän mänsklighet, liten som 

stor i ett västerländskt familjesammanhang. Miesenberger utgår från både personliga och 

kollektiva tankar i kulturen och främmandegör sedan det vardagliga för sig själv och för 

andra, för att vi på nytt ska ställas inför det självklara. Kanske är det något liknande för 

Bourgeois. Bourgeois självbiografiska texter hjälper oss att förstå hennes skulpturala 

installation och hennes intentioner med konstverket eller som Perry uttryckt det tidigare, 

mångfalden av material och vinklar hjälper betraktaren att själv finna betydelser.42 

 Ericson och Ziegler gör minnet tillgängligt genom sin kollektiva karaktär. De använder sig 

av både ickepersonligt och mer personligt material för att gestalta en lokal historia som 

förenas med den offentliga historiens tyngd. I sitt konstverk problematiserar de frågan om den 

offentliga historiens tillkomst och dokumentation. Efter vilka premisser utväljs delar till att 

dokumenteras? För att kunna förstå och tolka verket helt ut, behöver vi veta viktiga 

bakgrundsdetaljer om konstverket. I det här fallet har skåpet en gång i tiden använts till att 

lagra pajer och doften från burkarna är hämtad från Amerikas nationella arkiv. För den helt 

oinvigde eller för en vanlig lärarstudent på Konstfack kan en bakgrundskunskap till de olika 

konstnärliga uttrycken vara en tillgång, för att knäcka de kulturella koder som uttrycks och för 

att tolka objekten och bildernas betydelse.  

Konstnärerna tar upp frågor som väcker och berör, både på ett personligt och mer allmänt 

plan. Frågor bearbetas om hur jag som person blivit och blir till, hur våra spår finns kvar och 

                                                           
42 Perry, Wood (2004), s. 239 
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påverkar oss idag. Maktfrågan om vem som skriver den offentliga och den personliga 

historien, hur vi minns, vad vi minns och hur vi hanterar våra minnen problematiseras. I 

djupare bemärkelse tas frågan upp om våra tecken och hur de konstruerar verkligheten. 

Konstnärerna använder sig av berättelsen för att hålla ihop ett verk, och det är kanske svaret 

på hur vi fogar ihop vår identitet. Är berättelsens sammanhållande tema det som gör oss hela? 

Är det vad som sker i konstens praktik? Finns det någon slags kärna eller essens utanför dessa 

tecken? Konstnärerna har en uppfinningsrik och lekfull attityd till skapandet och samtidigt 

finns där ett stänk av allvar. Miesenberger och Bourgeois hållning upplever jag emellertid 

som mer allvarlig och terapeutisk, vilket nog beror på deras utgångsläge i det personligt 

konfliktfyllda och som Bourgeois traumat. Ericson och Ziegler skapar både med humor och 

självdistans när de kommenterar den officiella och inofficiella historieskrivningen.  

 

 

5. SLUTLIGA TANKAR OCH FUNDERINGAR 

I uppsatsen har jag tagit upp olika aspekter av minne kopplade till en människas liv. 

Människors förhållningssätt skiftar, hur vi minns och hur vi förhåller vi oss till minnespåren. 

Objekt och spår efter livets framfart får skilda betydelser. I vårt hem, förvaras många av våra 

familje- och barndomsminnen, både i källaren, i skrivbordet eller på datorns hårddisk. I dessa 

digitala mappar och traditionella lådor förvaras tecken och representationer för det förflutna. 

Objekt, fotografier, mentala bilder blir ledtrådar till det som varit och hjälper oss att hitta 

nycklar till de vi är och vad som format oss. De kontexter vi växt upp i av föräldrar och 

sammanhang och våra minnen av det, står för en slags institution av värderingar och idéer 

som vi ofriviligt involveras i, reagerar emot, omfamnar. Dessa minnen formar och 

kontrasterar mot nya upplevelser i nuet. Minnesspår kan följas av vemod och melankoli, men 

kan också väcka liv i nuet och mildra vår känsla av förlust. De kan verka som tillgångar som 

berikar våra liv. Som Lars O Ericsson säger, skänker fotografiet en tidlös existens åt topparna 

och dalarna i våra livshistoriska terränger och landskap.43 Vi kan förhärliga och ikonisera det 

förflutna, vi kan vilja glömma och sörja, men våra minnen är också med och skapar 

gemenskap och sammanhang. Via likheten, symboliken eller genom ett index, kan vi bevara 

och balsamera tidsspåren. Domstolen Constitution Court i Johannesburg är ett exempel på 

                                                           
43 Ericsson (1998), s.93 
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detta, det proklamerar en ny tid och samtidigt kan de intilliggande byggnaderna i funktion av 

museum hjälpa oss till att minnas det förflutna.   

 Under arbetes gång har begreppet minne och dess spår blivit tydligare för mig. Genom den 

fördjupande teorin och undersökningen av konstverken, av analys och tolkning framträder 

flera perspektiv på minnet i förhållande till spåret. Ett minne kan representeras genom ett 

spår, men också som det sagt ovan, genom en symbol och ikonisk likhet. Minnet är också i 

lika hög grad något som med sin närvaro sätter igång eller väcker minnet av det frånvarande. 

Alltså inte bara en representation utan också en slags igångsättare. Undersökning och 

fördjupande texter bekräftar bilden av våra minnen som fragmentariska och oskarpa. 

Samtidigt som jag tror att vi har en förmåga att minnas något mer än bara fiktion, fantasi och 

en enda röra av påhittade betydelser. I en subjektiv bemärkelse måste det finnas någon slags 

autentiskhet eller sanning i ett minne.  

 Tiden kan upplevas både som en evighet och som alltför kort. Den kan kännas illusorisk, 

skenbar, gäckande, förvillande, overklig och här finns vi, livs levande under dessa 

omständigheter. Utanför oss finns naturens markörer som vittnar om tid, vi åldras, solen går 

upp och ner, nya personer föds till världen och jorden rör sig runt solen. Att söka svar i 

konstens metoder har varit ett sätt att närma sig dessa frågor om tiden, om förgängligheten, 

om identiteten och meningen. Jag tänker att våra minnen är starkt ihopkopplade med vår 

identitet och bild av oss själv och att tiden och rummet alltid är del av den upplevelsen av ett 

jag. Kan vi finna mening och orsakssamband i berättelsens konstruktion av tecken? Ja, våra 

texter, nutida som dåtida och framtida tror jag kan hjälpa oss att foga ihop tiden och skapa 

betydelser i våra liv. På så sätt förstår vi oss själva och andra, vi förstår var vi kommer ifrån 

och vilka vi är idag.  

 

Följande frågor vore intressanta att undersöka vidare om tillfälle ges. Vad är den 

bakomliggande avsikten och syftet när något sparas eller slängs, och för vems skull gör vi 

detta? Varför har några människor så lätt för att slänga medan andra fortsätter att spara?  

Vilka förhållningssätt har dessa människor till saker och minnen? 
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Bild 6. Louise Bourgeois, Passage Dangereux, helbild från sidan, 1997, med en blandning av 

material, Hauser & Wirth Collection, St Gallen, Schweiz, ur boken: Gill Perry, Paul Wood, 

(2004), Themes in Contemporary Art, London: Yale University Press, s.232 

 

Bild 7. Louise Bourgeois, Passage Dangereux, detalj gång, 1997, med en blandning av 

material, Hauser & Wirth Collection, St Gallen, Schweiz, från: 

http://www.exporevue.com/magazine/fr/bourgeois.html, 2009-12-08 

 

Bild 8. Louise Bourgeois, Passage Dangereux, transparanta klot, små stolar och ben, 1997, 

med en blandning av material, Hauser & Wirth Collection, St Gallen, Schweiz, ur boken: Gill 

Perry, Paul Wood, (2004), Themes in Contemporary Art, London: Yale University Press, s. 
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Bild 9. Louise Bourgeois, Passage Dangereux, gröna klot på stolar och speglar på väggen, 

1997, med en blandning av material, Hauser & Wirth Collection, St Gallen, Schweiz, från: 

http://www.kunstraum-innsbruck.at/foto/Exh09/pic09c.htm, 2009-12-08  

 

Bild 10. Louise Bourgeois, Passage Dangereux, huvudkorridoren snett från sidan, 1997, en 

med en blandning av material, Hauser & Wirth Collection, St Gallen, Schweiz, ur boken: Gill 

Perry, Paul Wood, (2004), Themes in Contemporary Art, London: Yale University Press, s. 

232 

 

Bild 11. Louise Bourgeois, Passage Dangereux, hängande stolar och ett bord med gjutna 

fötter, 1997, med en blandning av material, Hauser & Wirth Collection, St Gallen, Schweiz, 

ur boken: Gill Perry, Paul Wood, (2004), Themes in Contemporary Art, London: Yale 

University Press, s. 233 

 

Bild 12. Louise Bourgeois, Passage Dangereux, stärkta ärmuppslag, speglar, en bit marmor 

med kaninöron, 1997, med en blandning av material, Hauser & Wirth Collection, St Gallen, 

Schweiz, ur boken: Gill Perry, Paul Wood, (2004), Themes in Contemporary Art, London: 

Yale University Press, s. 234 

 

Bild 13. Kate Ericson och Mel Ziegler, Smell and Taste of Things remain, närbild glasburkar 

med olika lokala pajnamn, 1992, Collection Themistocles och Dare Michos, San Francisco, 

Kalifornien, från:  http://tang.skidmore.edu/show/381/doc/542/, 2009-12-08                                          

     

Bild 14. Kate Ericson och Mel Ziegler, Smell and Taste of Things remain, helbild vidöppet 

pajskåp, 1992, Collection Themistocles och Dare Michos, San Francisco, Kalifornien, från:   

Linda Weintraub (1997), Art on the Edge and Over: Searching for art´s meaning in 

contemporary society 1970s-1990s, Litchfield CT: Art Insight Inc, s.212 (bilden hittades 

ursprungligen i färg på internet och det är den jag använder i uppsatsen, men hittar inte 

tillbaka till ursprungsplatsen, därför hänvisar jag till den svartvita bilden i boken)   

 

Bild 15. Kate Ericson och Mel Ziegler, Smell and Taste of Things remain, helbild stängt 

pajskåp, 1992, Collection Themistocles och Dare Michos, San Francisco, Kalifornien, från:                                                                                                                               

http://tang.skidmore.edu/show/381/doc/540/, 2009-12-08                                          
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Bild 16. Kate Ericson och Mel Ziegler, Smell and Taste of Things remain, närbild glasburkar, 

1992, Collection Themistocles och Dare Michos, San Francisco, Kalifornien, från: 

http://tang.skidmore.edu/show/381/doc/542/, 2009-12-08  
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BILAGA GESTALTNING 
 

Min gestaltning vilar på Paul Ricoeurs tanke om hur människans identitet formas och 

konstrueras av berättelser. Likaså på Annette Kuhns tankar om minnenas plats i vår 

föreställningsvärld och hur de producerar mening. Utifrån konstnärerna Maria Miesenberger 

och Louise Bourgeois sätt att utforska personliga livshistorier, har jag funnit inspiration att 

jobba med det personliga. Men istället för att gå till mina egna minnen, har jag vänt mig till 

andra personers minnen. Detta har jag gjort för att undvika ett subjektivt perspektiv.  

 

 
Spår från det förflutna. Ett arkiv över insamlade minnen. Examensutställning i Vita havet, Konstfack 2010. Foto: Maria Forsling  

 

Fysiska objekt har samlats in av skilda material och former. Dessa representerar minnen från 

tidigare generationer av exempelvis föräldrar, en faster eller farfar. I urvalsprocessen skickade 

jag ut sms, mejl och förfrågningar till människor jag kände på något sätt, antingen en 

klasskompis på Konstfack, en bekant eller en släkting. Personen var också tvungen att tänka 

över ifall jag fick låna deras objekt och ställa ut det i min examensutställning i Vita havet på 
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Konstfack. Vissa personer hittade inget minne, andra var för rädda om sitt minne och några 

hade för stora minnen. De minnesobjekt som blev kvar i den utgallringen, blev en del av min 

installation och innehavarna av dessa objekt är kvinnor och män i åldrarna 27–61 år.  

 

 

 

 

 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje objekt är placerat i en låda av vit frigolit som sedan fästs på en vitmålad vägg, utspridda 

i ett intuitivt bestämt organiskt mönster. Formationen av lådor på väggen kan tolkas som en 

metafor för spridda fragmentariska tankar i huvudet. Lådorna representerar rumslighet. Något 

som tar plats i ett rum. Innehållet representerar tidens gång och hur det förflutna knyts ihop 

med detta nu. Likt ett etui eller en specialtillverkad ask omsluts objektet, där lådan för 

objektet passar precis i omfång och storlek. Betraktaren tittar in i minneslådan genom en 

hinna av text. Dokumenterade minnesberättelser är utskrivna på en genomskinlig plast, som 

sedan har fästs framför objektet på lådan. Texten upprepas om och om igen i en fyrkantig 

form och täcker så större delen av ytan. Berättelsen öppnar upp och inviger åskådaren i 

historien bakom objektet. Text och objekt läses tillsammans som konventionella och ikoniska 

tecken i ett vidgat textbegrepp. Texten behåller anonymiteten hos deltagarna och är skriven i 

tredje person, eftersom ett minne i sig är tillräckligt personligt. På så sätt får betraktaren ett 

avstånd till personen bakom och själva minnet. 

 

 

       

    

     

 

Inkapslade minnen i lådor, i Vita havet, Konstfack 2010. En virkad 
duk(2), ett hårspänne(4), en nåldyna(9), ett mjukisdjur(8), en 
skål(13), kopp och fat (6) och en brosch(1).  Foto: Maria Forsling 
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I gestaltningen tar den lilla historien tar plats i en större offentlig kontext (i utställningen på 

Konstfack), precis som Kate Ericson och Mel Zieglers konstverk där den lokala historien får 

ta plats i en större officiell historia. Via installationens skulpturala form och dessa vita 

minneslådor med objekt och text dokumenteras skilda ögonblick i olika personers liv och blir 

tillsammans ett minnesarkiv över olika personers minnen av en annan person.  
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När jag samlade in dessa minnen upptäckte jag mönster i hur personer värderar och tänker 

omkring minnesobjekt och vad som kan representera minnet av en person. Mina slutsatser för 

denna gestaltning visar sig ganska typiska för vad slags objekt som en person kan låna ut. Det 

är ofta ärvda objekt från äldre generationer, som porslin, smycken eller dukar. Jag försökte 

uppmuntra till mindre anspråkslösa minnen, som något nedskrivet på en papperslapp som 

påminner om exempelvis den ena föräldern. Men att hitta ett minne upplevdes ofta svårt och 

det var lättare om den person man påmindes om redan hade gått bort som en farmor eller 

morfar. Personernas urval bestämde alltså en del av gestaltningens innehåll, samtidigt kan 

              

    

 

Minneslådor med innehåll av ett fotografi(2), en snäcka(14), ett skopar(12), en tröja(15), ett kassettband(5), en ring(10) och en korg i näver(7). 
En översiktsbild på hela gestaltningen. I Vita havet, Konstfack 2010. Foto: Maria Forsling 
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mina formuleringar om minnen och hur jag ställde min förfrågan spela in hur människor 

tänkte när de valde ett objekt.  

 I min gestaltning lyfts det ljusa minnet av en person fram, ofta med en sorglig underton i 

bakgrunden och en saknad. Något objekt har en mer humoristisk och lättsam ton. Genom 

dessa berättelser levandegörs minnen och väcks till liv i nuet. Minnen som livsfragment och 

skärvor av liv berättar något om var vi kommer ifrån och vad som format oss. Minnespåren 

från det förflutna är med och skapar mening i tid och rum. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              
                               En snäcka(14), en ring(10) och ett par skor(12) i frigolitlådor på examensutställning i Vita havet,  
                               Konstfack 2010. Foto: Maria Forsling 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

 

 

                    

 
Detaljer från gestaltning i Vita havet, Konstfack 2010. En sjal(11) och ett kassettband(5). Foto: Maria Forsling 
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Texter till objekten 
     

1. Brosch: 
Kvinna 33 år. Broschen har tillhört kvinnans farmor, men fick den när hennes farmor hade dött. Hon minns hur 

hennes farmor använde den gamla fina broschen och tänker ofta på henne när hon fäster den på sig. Broschen har 

tillhört kvinnans farmor, men fick den när hennes farmor hade dött. Hon minns hur hennes farmor använde den 

gamla fina broschen och tänker ofta på henne när hon fäster den på sig. 

 

2. Duk: 
Kvinna 29 år. Duken är virkad av hennes farmor. Hon minns inte om hon fått den av sina föräldrar eller av sin 

farmor. Kvinnan använde duken i sin förra lägenhet på ett hörnbord. 

 

3. Fotografi: 
Kvinna 29 år. Detta fotografi förevigar bilden av passionsblomman passiflora caerulea. Blomman påminner 

kvinnan om hennes pappa och hans stora intresse för blommor. 

 

4. Hårspänne: 
Kvinna 39 år. Hårspännet brukar ligga i en ask av trä och används av kvinnan för att knäppa en svart kofta. 

Bredvid träasken, finns ett inramat porträtt av den tidigare ägaren till hårspännet, moster Astrid. Egentligen är 

det hennes pappas moster, men alla i familjen brukade kalla henne för moster. När kvinnan besökte sin moster 

tillsammans med sin mamma, drack dem silverte eller varm choklad. Mostern brukade berätta historier om 

kvinnans pappa. Att han var springpojke och att kvinnans farmor drev ett café. Att farfar söp eller arbetade som 

rallare. I vuxen ålder fick kvinnan hårspännet av sin moster, som tog upp det ur en ask hon hade på hallbordet 

nedanför spegeln. Ibland hjälpte kvinnan sin moster med att sätta dit några broscher på hennes scarf, när de 

skulle gå ut på promenad. Kvinnan tänker på sin moster när hon använder detta hårspänne.     

 

5. Kassettband: 
Kvinna 30 år. När hon ser kassettbandet tänker hon på sin mamma och hennes överentusiasm för något som ofta 

ger motsatt effekt hos dottern. I det här fallet handlade det om det här kassettbandet. När kvinnan var 12 år 

bodde de i Paris, Frankrike. Hennes mamma sa till barnen att komma och lyssna på bandet i en väldigt 

entusiastisk ton. Först var dottern rätt anti mot låtarna, men efter ett tag började hon tycka om dem. Hon tog även 

med sig bandet när hon flyttade hemifrån och lyssnar fortfarande rätt flitigt på bandet om tillfälle ges. 

 

6. Kopp och fat: 
Man 61år. En kopp med fat. Hela servisen fick farfadern och farmodern i lysningspresent när de skulle gifta sig 

1915. Efter ett antal år, när mannen själv hade gift sig, fick han och hans fru porslinet. De hade inte så mycket 

porslin i skåpen så det var tacksamt att få en hel servis, som blev en del av huvudarsenalen. I vuxen ålder 

jobbade mannen tillsammans med farfadern på sin fars företag. Mannen beskriver relationen med sin farfar som 
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väldigt god. En kopp med fat. Hela servisen fick farfadern och farmodern i lysningspresent när de skulle gifta sig 

1915. Efter ett antal år, när mannen själv hade gift sig, fick han och hans fru porslinet. De hade inte så mycket 

porslin i skåpen så det var tacksamt att få en hel servis, som blev en del av huvudarsenalen. I vuxen ålder 

jobbade mannen tillsammans med farfadern på sin fars företag. Mannen beskriver relationen med sin farfar som 

väldigt god. 

 

7. Korg: 
Kvinna 38 år. Denna korg har en gång i tiden ägts av kvinnans mormor. Som liten flicka bar mormodern ägg i 

denna korg till sin lärare i skolan.  

 

8. Mjukisdjur: 
Kvinna 61 år. När kvinnan ser på mjukisdjuret tänker hon på sin mor och berättar med inlevelse hur hennes mor 

uttryckte sin beundran över den blå färgen i pälsen. Modern hade varit sjuk i Alzheimers ett bra tag och orden 

liksom medvetenheten hade försvunnit bit för bit. Samtidigt spred hon en obekymmersam glädje omkring sig på 

äldreboendet. En enda mening kunde betyda så mycket mer än vad som ordagrant sades. Hon kunde titta på 

mjukisdjuret och säga, oh så vacker. Mer sa hon inte, men desto mer menade hon. Kvinnans far berättade vid ett 

tillfälle att modern hade gett mjukisdjuret namnet Lille Johan.  

 

9. Nåldyna: 
Kvinna 27 år. Nåldynan kommer från kvinnans farmor. Hon minns att nåldynan brukade ligga i en puff i 

vardagsrummet, bland de andra sysakerna. Men hon har aldrig sett sin farmor använda nåldynan. Hon minns hur 

golvet i vardagsrummet alltid var blankt och polerat och att de brukade spela kortspelet ”hej knäckt” därinne. 

När hon tänker på sin farmor, tänker hon också på att hon brukade baka komplicerade tårtor. 

 

10. Ring: 
Kvinna 33 år. Ringen påminner kvinnan om hennes mamma. Den köptes av mamman en gång i tiden och blev 

omgjord för att passa hennes fingrar. Senare gav hon ringen till sin dotter.   

 

11. Sjal: 
Kvinna 29 år. Sjalen är stickad av hennes farmor och hon fick den efter att farmodern dött. Hon brukar ha på sig 

den, den är rätt skön och så minns hon sin farmor. 

 

12. Skor: 
Man 31 år. Skoparet har han fått av sin pappa. Pappan använde dessa när han var liten. Idag pryder de hyllan i 

vardagsrummet och påminner om tidens förlopp. En gång i tiden har hans pappa varit liten och burit dessa skor. 

Idag är han farfar till mannens son. Barnbarnets fötter är nog så stora att de passar i skorna.       
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13. Skål: 
Man 32 år. Detta är en skål från hans mormor och morfar, men som nu är i mannens ägo. Till skålen förknippar han en 

speciell spagetti och köttfärssås i buljong, som de brukade äta när de var och hälsade på. Morfadern var född och 

uppvuxen i Kina. När skålen användes under en middag, blev det alltid berättelser om hur det var att leva och bo där. 

De flyttade tillbaka till Sverige när han var 15 år. Under morfaderns uppväxt, började de alltid måltiderna med ris i 

den här skålen och sen åt de annan mat. 

 

14. Snäcka: 
Kvinna 27 år. Snäckan är från hennes mormor och hon förknippar den med sin barndom. Den brukade ligga på 

en byrå vid mormoderns säng. På byrån såg det alltid likadant ut, där fanns snäckan och några fotografier på en 

duk. Som barn älskade hon snäckan och tog ofta upp snäckan för att lyssna i den. Hon fick den för ett tag sen av 

sin morfar. Tanken att snäckan funnits med ända sen hon varit liten tills nu hisnar. Idag tycker hon att snäckan 

inte är lika vacker, men minnet är fint. 

 

15. Tröja: 
Kvinna 39 år. Tröjan är troligen från 60 eller 70-talet och har varit hennes morfars. Han var predikant, konstnär, 

musiker, älskade litteratur och dessutom socialdemokrat. Det var en liten man, med ett stort hjärta och stora 

visioner. Kvinnan brukar själv använda tröjan då och då. Tröjan är troligen från 60 eller 70-talet och har varit 

hennes morfars. Han var predikant, konstnär, musiker, älskade litteratur och dessutom socialdemokrat. Det var 

en liten man, med ett stort hjärta och stora visioner. Kvinnan brukar själv använda tröjan då och då. 
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