
mesterens dagbok



Dette er en lineær tekst. Det vil si at dager følger dager, og
tekst som skrives på et senere tidspunkt enn tekst som er
skrevet før, er plassert etter den logikken. Dette er derimot
ikke en pedagogisk-lineær tekst. Jeg presenterer ikke ideer 
og informasjon i en etterkonstruert rekkefølge som foren-
kler det hele for leseren.
Jeg tilbyr alt.
Teksten speiler arbeidet dag for dag.
For å gjøre det overkommelig for den som ikke vil være 
med på alt, og lettere for den som vil ha alt, er teksten ut-
styrt med sorteringer.
Innimellom ser jeg tilbake på hva jeg har gjort for å få over-
sikt og hodet over vannet. Den teksten er blå. Det kan være
nok å lese den blå teksten for å få et overblikk over arbeidet
mitt. Men det er klart, det er jo en grunn til at den andre 
teksten er der, den også.
Og hvert tekstavsnitt, hver dag, er utstyrt med en indekser-
ing.
Hvis du vil lese mer om arbeidet og tankene rundt dette med
improvisasjon, leter du opp avsnittene som er merket im-
provisasjon.
Oppsummeringene er aldri merket med indeksord.

silje figenschou thoresen



Om indekseringen
 
Dette er det jeg har tenkt med ordene du vil finne i 
indekssøylen/indekspelaren som står ved siden av dagenes 
tekstavsnitt:

improvisasjon: arbeidsmetode
slump: mest om hvordan ting som ikke er bearbeidet med 
tanke på estetikk, er estetiske, og hvordan jeg opplever dette
detalj/øyeblikk: handler om hvordan jeg opplever visuelle 
inntrykk, baling med en tanke om at folk ikke nødvendigvis 
ser det jeg viser
materialloggikk: materialets egenvilje, logikk, funksjon

droget/åbäket: det første arbeidet, og det siste arbeidet
det nye droget: det andre arbeidet, klotet
muorraguhpi: det tredje arbeidet, stabelen
lagerstruktur: det fjerde arbeidet

teksten: om teksten du leser nå
referanser: referanser utenfra jeg anser som relevante for 
mitt arbeid
designsyn: hva jeg vil, og hvordan jeg ser på designens rolle

Det kan absolutt være viktige ting i tekst som ikke er in-
deksert. Men om alt som er viktig skal få et eget indeksord 
blir det jo nesten som å skrive teksten på nytt, iallefall blir 
det ufunksjonelt og veldig rotete.  
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i eftertidens klare lys:

Femte desember

I dag ble Steffan en del av mitt prosjekt. Jeg har jo det der 
droget (språkalarm: åbäke!) liggende på verkstedet, jeg har job-
bet med det horisontalt, men det skal jo egentlig være stående. 
En stund var det givende å jobbe med feil logikk, men nå har 
det stokket seg helt. Og droget ligger på verkstedet og opptar 
plass både der og i min dårlige samvittighet.
Fredag sa Steffan at nei nåh, jeg hjelper deg. Vi lager et stativ 
til det på mandag. Så i dag gjorde vi det.
Det blir nok et gyngeskap. Men planen, min hemmelige plan, 
er å bruke Steffans stativ på noe vis, kanskje litt modifisert så 
ikke skapet vingler sånn, men likevel. Jeg liker Steffans snek-
kerlogikk.

Fra og med i dag: alltid ha med kamera.
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Åttende desember

det forekommer meg at dette er viktig:
jeg oppfatter det som at folk oppfatter verden rundt seg i denne 
rekkefølgen:
først oversikt en eller helheten, som landskapet, eller rommet, 
eller stolen du viser dem, og så detaljene, som lukten, eller 
sofaen i hjørnet, eller detaljene i treverket på stolen. Så tilbake 
til helheten med en bevissthet om detaljenes eksistens.
Jeg gjør det motsatt. Jeg vet at det eksisterer en helhet, men 
om du viser meg en stol, vil jeg først og fremst se detaljene i 
treverket rundt skruen ved siden av det grønne grovstrukturerte 
stoffet. Så vil jeg se stolen, men egentlig ikke være så interes-
sert. Så vil jeg se på skruen igjen.
Det er viktig fordi jeg innser at det jeg viser folk ikke er det de 
ser: de ser stolen. Og det de viser meg er ikke det jeg ser: jeg 
ser skruen. Men det er bare jeg som er klar over dette.

Det er ikke lett å alltid huske kameraet.
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i eftertidens klare lys:

Niende desember.

Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til bena på 
droget, de som Steffan lagde. Det ligner ikke på noe jeg har 
sett for meg, men jeg synes det er riktig å bruke dem nå som de 
er der. Men jeg er litt redd for dem. Skjønt, egentlig er de helt 
riktige. Først og fremst må jeg nok heve droget, nå som jeg har 
jobbet fram en bra øvre del kan jeg heve det til riktig høyre- det 
er ikke så viktig å nå opp lengre.
Jeg tror jeg har bestemt meg for metallben. Det er viktig å ikke 
fryse fast i en tre-logikk.

Det er ikke noe poeng i å huske kameraet om man ikke samti-
dig har husket å lade det opp.
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Tolvte desember

Jeg gjør bena i stål. Jeg SKAL gjøre bena i stål, i dag drikker 
jeg visst bare kaffe.
Det er fint at alt er like viktig, selv om jeg ikke ser at droget er 
en del av sluttserien, føles det veldig viktig at jeg jobber med 
det. Kanskje jeg bare prokastinerer. Men jeg tror likevel det 
er noe viktig som forgår der. Kanskje det også er viktig at det 
faktisk blir ferdig, et ferdig objekt, nå uten potensiale, ferdig, 
rigid, stabilt.
Det er bra å ikke stresse, men være fornøyd med at man jobber. 
Jeg tror at det som til en hver tid føles som viktig, er det som er 
viktig.
Jeg innser også, med litt hjelp, at det er ikke viktig å få en 
eksamen fra Konstfack, det er viktig å komme videre med 
dette.

Hva heter flatstål på svensk?

jeg visste fra starten av at jeg ville produsere en serie, men jeg trodde altså 
ikke at Åbäket skulle være en del av den
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i eftertidens klare lys:

Trettende desember.

Jeg liker ikke å måtte vente på stålet. Henrik er jo her bare on-
sdager. For det første blir jeg utålmodig og vil bare jobbe med 
stål, og ingenting av det andre jeg sånn halvveis har planlagt at 
jeg skal gjøre i denne perioden.
For det andre fører utsettelsen til at jeg tenker for mye på om 
det kommer til å se rett ut. Ikke det at det jeg holder på med 
fordrer kvikke og ugjennomtenkte løsninger, men jeg, person-
lig, blir full av tvil og får vanskelig for å ta avgjørelser når jeg 
får så mye tid på meg. Jeg tror jo at det kommer til å bli bra 
enten jeg gjør det på det første, andre eller tredje viset, ikke så 
bra om jeg gjør det på det femte eller sjette viset, og at noe av 
poenget i dette spesifikke tilfellet er å få det til å fungere når 
det først er på plass.
Jeg skal lage en stålramme på gulvet, i samme form som skapet 
som kommer litt lengre opp, og så skal det gå ben mellom stål-
rammen og droget. De skal ikke ha samme avstand til hveran-
dre, men de skal stå i samme vinkel ut fra droget. Ja. Sånn skal 
det være. Ingen vingling.

Jeg har ikke så lyst å lese for tiden.
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Fjortende desember

Nå foregår det en workshop jeg har glemt. Det føles både fælt 
og bra.
Fælt fordi jeg jo alltid møter på det som er planlagt og satt opp, 
og deltar, og fint fordi det at jeg har glemt den betyr at jeg er 
så lite stressa akkurat nå at jeg ikke sjekker planen. Og fint 
fordi det betyr at jeg gir meg selv en del mer frihet i forhold 
til hvordan jeg gjør dette eksamensarbeidet, sjøl om det var av 
ren slump. Men jeg heier jo på slumpen. Jeg er slampen. Som 
jeg har lært at man ikke må si til en svenske fordi det betyr noe 
annet.
Iallefall har jeg fått startet prosessen med å kjøpe stål, som 
man jo bare får gjort på onsdager, så det var jo også bra.
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i eftertidens klare lys:

Sekstende desember:

Nå skulle jeg jo sveise, men så var der plutselig tre fredagsfore-
lesninger på en og samme dag.
Jeg synes avogtil, eller ofte, at det nesten er litt flaut å holde 
på som jeg gjør. Det er jo ingen som ser pinnehaugene mine 
som skjønner at det handler om noe. Istedet ser det ut som 
om jeg ikke har snøring og er en tulling som bare limer og tar 
dårlige avgjørelser og må flikke og redde og ikke kan noe som 
helst. Det er jo sånn at verkstedet ikke er et verksted for håndt-
verkere, men alle der kan noe, basert på hva de har produsert 
og dermed måtte lært seg. Jeg tenker at alle skuler bort på 
droget og tenker hun burde brukt kix/sentrumstapper/frest/lam-
inert.
Og så står droget der og er halvferdig og forklarer ingenting 
om seg selv. Og jeg synes ikke det er så viktig å forklare. Men 
jeg synes det kan være litt pinlig. Jeg har jo fire generasjoner 
håndtverkere foran meg og jeg kan jo ett og annet jeg og. Eller 
kunne. Kanskje kan jeg ingenting lengre. Bortsett fra å impro-
visere. Og det er viktigst akkurat nå.
Jeg tegner jo ingenting for jeg begynner å lage. Min anelse om 
hvordan det kommer til å se ut til slutt strekker seg ikke lengre 
enn min egen forestillingsevne.
Jeg aner hvordan det kommer til å se ut, men jeg vet det
ikke. Med dette mener jeg ikke at jeg aner: jeg tror at det kom-
mer til å se sånn ut og det er tyve eller nitti prosents sjanse for 
at jeg har rett, avhengig av hvor flink jeg er til å visualisere inni 
hodet mitt, men at jeg aner:
jeg har enn viss anelse og et bilde i hodet som gir meg en viss 
anelse om hvordan det blir, men jeg vet det ikke. Jeg aner.
Videre tenker jeg at man ofte bruker tegningene sine til å kom-
munisere med andre hva det er man holder på med, og det har 
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jeg ikke noe behov for akkurat nå.

På mandag skal jeg sveise. Hvis Emilia har tid å hjelpe meg. 
Jeg har forresten bestemt meg for å oversette disse dagboksno-
tatene til engelsk med google translate. Det blir litt som da jeg 
gjorde en redovisning med automatstemmen på mac’en.

 
jeg ville at denne type oversetting skulle si noe om slumpen, men etter en stund 
syntes jeg det ble unødvendig. Istedet speiler teksten i sin form det fysiske 
arbeidet, som også består av elementer som gjør et større hele
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i eftertidens klare lys:

Syttende desember

snakka litt på festen med blant annet Åsa om det der å 
skjemmes litt for arbeidet sitt der det står. Og at man liksom 
ikke slipper unna når man jobber i et sånt halvunaturlig miljø 
som det er å være på en skole. Og offentlig. Man kan ikke 
stenge seg inne på verkstedet sitt og jobbe i fred. Nå burde jeg 
skrive noe om at det er bra å bli tvunget ut og vise seg frem, ut 
av sin komfortsone osv., men hvorfor er det egentlig det?
Og så snakka jeg med Sam og Dagmara om å være i gang med 
eksamen, og det der at når Anna spurte meg om hva jeg ville 
nå, så hadde jeg sagt at jeg ville være i fred. Haha. Huff. Sam 
lurte på hvorfor jeg da gikk på skole.
På grunn av ressursene, tror jeg.

Hvorfor oversette til engelsk? Det må jo heller bli til svensk.

Jeg statser på å skrive alt på norsk, byter ut de verste orda, og opererer
med Språkalarm! eller bare begge språkene i teksten, der slike problemer 
finnes



13

Droget/
Åbäket 

Det nye 
droget  

Muorra-
guhpi   

Lager-
struktur

Impro-
visasjon  

Slump   

Detalj/
øyeblikk    

Materi-
allogikk   

Design-
syn

Referan-
ser   

Teksten 

i eftertidens klare lys:

Attende desember

Våknet flere ganger i natt og var frustrert og halvpanisk over 
at jeg ikke klarte å huske de fem verktøyene på verkstedet som 
man ikke kunne bruke når man var venstrehendt. Jeg skulle ta 
en slags test. Iallefall skulle Emilia det. Og da skulle vel jeg 
også det, før eller siden.
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i eftertidens klare lys:

Nittende desember

Endelig sveising på gang! Emilia og jeg sveisa fast beina på 
droget i dag.
Det vil si, jeg sveisa, men jeg hadde bedt Emilia om å hjelpe 
meg siden det er så lenge siden sist. Vi snakke litt om det der å 
improvisere. At man må liksom vite hva man gjør for å kunne 
improvisere fram et stålunderstell.
Altså, delvis må man jo være forberedt med materialer og sånt,
men man må også være forberedt på den litt mer uspesifiserte 
måten: at man inni hodet har kunnskapen. Og i fingrene og. Jeg 
og Emilia kunne ikke ha snakket sammen om det jeg skulle 
gjøre på den måten vi gjorde om vi ikke hadde hatt kontroll 
over det vi vet.
Problemet med å improvisere med stål er at vips der har man 
improvisert frem et femten kilos stålunderstell.
Og det stålunderstellet så forøvrig ikke ut som noe jeg hadde 
ant.
Og det er fordi når jeg først begynte, ikke å sveise, men å ta ut 
materialer, helt fra det tidspunktet, dreit jeg i hva jeg hadde sett 
for meg, og tenkte bare praktisk. Ser jeg nå. Altså, det har visse 
likheter, men jeg har på et tidspunkt helt klart mista tegningen 
og ikke lagt merke til at den ble borte. Og det gjør ingenting, 
men jeg har heller ikke lagt merke til at det skjedde eller tatt en 
bevisst avgjørelse om det.
Det ser ikke ut helt som jeg vil, men den er jo ikke ferdig. Nå 
må stållogikken møte tre-logikken. Og da kommer ting til å 
endre seg som følge av det.
Det er utrolig hvor villige folk er til å hjelpe meg. Bære og 
flytte og sveise og sage. Voi og voi.

Improvisasjonslogikken er sterkere enn alt annet, bra!
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Tyvende desember

Mens jeg jobbet med droget i dag tenkte jeg mye på det består 
av mange små øyeblikk, og ikke egentlig en stor helhet. Det 
består av mange fine kvisthull, mange fine tremønstre, mange 
fine små sammenstillinger, mange fine farger, og jeg sier 
består, hvilket impliserer at det er deler av en større helhet, 
men helheten har ikke forrang. Øyeblikkene har. Det
blir så tydelig (for meg) når jeg jobber sånn som dette. Kan 
man da si at arbeidet handler om hvordan jeg ser på verden og 
ikke om improvisasjon?
At det handler om en måte å vise fram disse øyeblikkene, og 
ikke om det å improvisere? Man kan vel det, men jeg vil jo 
ikke si det sånn. Jeg kan kanskje ikke handle på noen annen 
måte, på samme måte som en person med skjelvne hender ikke 
tenger en tegning som handler om en skjelven strek, men om 
det som er tegnet. Ikke at jeg ser på meg selv som handicappet 
da.
Det er kanskje tross alt, sjøl om jeg ville unngå det, bedre å 
sammenligne det med hardingfelemusikken. (jeg studerte jo 
musikk før.)
Hardingfelemusikken, og samtidsmusikken også, skal ikke 
lyttes til på samme måte som den vestlige kunst- og popmusik-
ken. Den følger ikke et musikalsk forløp der den ene tonen 
følges av en annen og skaper en melodi du kan nynne med på 
etter å ha hørt den en gang eller to. Da jeg studerte ble det sam-
menlignet med et perlekjede. Her er en perle, her er
en til. Var den ikke fin? Her er den en gang til. Og enda en 
gang. Her er en annen perle.
Og om ørene er vant til å få legge seg inn i et melodisk forløp 
og flyte med, blir det veldig forstyrrende med denne andre 
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i eftertidens klare lys:
Men hva skulle bildene vise som ikke denne teksten viser? Har nok hengt meg 
litt opp i en designskoletradisjon

logikken. Når kom mer melodien? Den kommer ikke. Man skal 
lytte til øyeblikkene.
Sånn er det med det jeg lager (og det jeg ser) også. Noen vil 
oppleve det som forvirrende og stygt fordi øynene leter et-
ter det de er vant til å bli servert: en helhet, et overblikk, en 
balanse. Men det kommer ikke. Eller, det er ikke det jeg har 
skapt, så det er ikke det jeg viser fram. Andreas for eksempel, 
blir bare forvirret og sier Ja men Silje synes jo alt er fint.
Og det gjør jeg ikke. Men Andreas vet ikke hvordan han skal se 
på det jeg lager og jeg vet ikke hvordan jeg skal vise ham det. 
Det handler ikke bare om ord.
Kanskje det bare er sånn og skal være sånn, jeg vet jo heller 
ikke hvordan jeg skal se på det han lager for å synes at det er 
fint. Jeg ser ikke det han viser meg heller.
Sånn gjør jeg saker. Og denne gangen handler det om å impro-
visere utfra det jeg opplever som materialets egensinne.

Har også tenkt litt på struktur i dag. I disse notatene. Det er 
kanskje mer givende å lese om man også har bilder.
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Niogtyvende desember

Jeg sitter på flyet på vei tilbake til Stockholm. Flyene. 
Etappevis. Jeg hadde egentlig tenkt å skrive på flyet hjem, en 
oppsummering, for det kunne vel trengtes, men så ble det ikke 
noe av, for selv om jeg hadde lyst, så orket jeg ikke. Gadd 
ikke. Det ble ikke noe av.
Nå sitter kjæresten min ved siden av meg og leser en bok som 
er så fin. Den er liten og rød og blå og fin og gjennomført og 
ordentlig, og jeg kjente at jeg fikk så lyst å lage en bok. En 
med pinner i . Eller pinner som øyeblikk. Eller ting, detaljer, 
landskap på størrelser med malingsflekker og årringer. Pinner 
kanskje helst. En bok om pinner som ikke er for hunder. Ak-
kurat nå kjenner jeg at jeg har lyst til at min eksamen skal
være droget, borreplaten jeg fikk av Inger, og en bok om pin-
ner. Men jeg har aldri vært med på at en tanke så tidlig holder 
hele veien fram.
Og så har jeg fått to knivblad av han der bokleseren. Kanskje 
jeg kan gjøre noe med dem. Fordi jeg har fått dem og fordi 
kniv er et viktig verktøy, men nesten bare til pynt sånn som jeg 
har jobbet i det siste.

Når man får et knivblad, skal man da gi en mynt for det på 
samme vis som man skal gi en mynt om man får en kniv, i 
samisk tradisjon iallefall?
Fikk en kniv av pappa til jul, ga ingen mynt, dette bekymrer 
meg litt.
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Oppsummering.  
Som jeg begynte med å si at jeg ville gjøre. Jeg tenkte
opprinnelig jeg skulle skrive dem på turen opp, mens alt var friskt i 
minnet, men kanskje det har en verdi å skrive den nå med avstand.
Eller kanskje dette er en oppklaring og ikke en oppsummering:

Droget:
et møbel bestående av flere prosesser og rester fra andres prosjekter,
både mine og andres.
Aller først gjorde jeg en vegg av pinner og plank, knagger til å henge
klær på, til et kurs vi hadde om Moderna Museet, der jeg ville gjøre noe
i garderoben. Så hugget jeg denne opp fordi jeg ikke syntes den 
fungerte, den ble for rotete og uinteressant. Senere tok jeg enkelte av 
disse restene og laget nye knaggrekker av dem, hvilket fungerte bedre. 
Dette var til julemarkedet. De jeg ikke solgte på julemarkedet satte jeg 
senere sammen igjen, i en skaplignende form, i et egendefinert prosjekt 
en gang vi hadde sånt. Ble ikke helt fornøyd, og det ble liggende, jeg 
flikket litt på det nå og da. Ville ikke gi det opp, også fordi jeg har sam-
let så mye fin plank, pinner og restemateriale til det, usannsynlig mye 
potensiale der, har jeg tenkt. Og når vi nå begynte med eksamensperi-
oden tok jeg det fram igjen, mest for å ha noe, et verktøy for å begynne 
å jobbe meg inn i min egen problematikk, ikke som en del av et endelig 
eksamensresultat eller ment for utstilling, men nå som jeg har jobbet 
med det, tenker jeg at jo, det skal få være med.
Jeg liker at det er en videreføring av tidligere arbeid, at det består av så
mange tanker og prosesser og materialer fra så lang tids samling, men
likevel en helhet og noe jeg absolutt ikke er overrasket over at jeg gjør.
Jeg har litt problemer med at det er så stort. Om jeg skal lage en serie
mener jeg. Får det største man ser hovedfokus? Blir det et hoved 
produkt? Sånn vil jeg ikke at det skal være.

Slumpen, eller tilfeldighetene som det heter på norsk:
Her må jeg ofte forklare hva det er hva jeg ikke gjør istedet for hva jeg
faktisk gjør. Det er ikke sånn at jeg er interessert i slumpen fordi den
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fratar meg ansvar. Men jeg synes det oppstår så mye interessant i det
som ikke er skapt men oppstått. I et skittent tau på gata, i en snittflate
i treverk, i boblene i en sveis der man ikke har husket å skru på dekkgas-
sen.
På stien i skogen på skoleveien min, ved en barnehage, der det
er sølt ut sånne nabbi-perler i alle umulige og unaturlige farger langs
jordtråkket, langs sikkert hundreogfemti meter.
I bruddflater i ødelagte saker. I improvisasjoner, der man har vært mer
opptatt av å få ting til å fungere enn hvordan det skulle se ut.
Og derfor er jeg også interessert i å jobbe med teknikker jeg ikke helt
mestrer, for da oppstår det situasjoner der jeg må løse problemer som
har oppstått fordi jeg ikke er flink nok. Hvordan ser det plutselig ut da?
Rene linjer og designet schwung er ikke så interessant for meg.

Improvisasjon:
Evnen til å jobbe videre. For å kunne improvisere tror jeg man må ha
bestemt seg for dette som fokus. Jeg mener ikke å gå inn i en situasjon
helt uten verktøy eller kunnskap, ofte må man jo vite hva man driver
med for å det skal fungere, som da jeg og Emilia sveisa fast bein på
droget for eksempel. Det er en egen kompetanse. Både håndtverket du
har tatt utgangspunkt i, og det å faktisk skulle improvisere.
Jeg tenker ganske ofte at jeg egentlig er nærmere kunsthåndtverker enn
designer, jeg har bare ikke noe håndtverk, dessverre. Så jeg improviserer. 
Og prøver å bli bra på det. For å bli bra på det, må jeg være flink til å
lære meg saker.

Tingenes egensinne og egenart:
Denne er litt vanskelig for det er klart at det er jo ting jeg jobber med,
ikke små mennesker fanget i pinnekropp. Men når jeg jobber, forsøker
jeg å jobbe utfra det jeg ser på som materialets egen logikk. Og dette er
vel egentlig min egen logikk. Sånn som jeg oppfatter materialets egen
logikk. Men jeg leter etter en rytme og en måte å vise fram hva det er
jeg ser. Uten å endre for mye, men ikke uten å ta avgjørelser. (måtte visst 
bare si det en gang til)
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Sånn som jeg ser ting:
Denne føler jeg at jeg har snakka ganske mye om, sikkert fordi den er
litt nyoppdaga. Det har jo vært sånn hele tiden da, men det er litt som
å plutselig ha skjønt at man egentlig er venstrehendt og at dette forklare
voldsomt mye om ens egen produksjon av tekst og tegning:
Jeg ser først og fremst detaljene, og sist og bakerst helheten.
Om du viser meg et møbel, vil jeg synes at det som er interessant ved
møbelet er det stedet der stoffet ser litt ut som om det er en skog, trever-
kets struktur på venstre framfot, og kanskje en skrue eller to. Jeg er jo
fullstendig klar over at det er en stol jeg ser på, men det er ikke så inter-
essant for meg.
Nå må jeg klare å produsere noe der du ser det jeg viser deg.
Kanskje.
Iallefall skal jeg produsere noe der jeg innser hvordan der er jeg tenker
og hvorfor ting jeg lager har sett ut som de har gjort oppigjennom. En 
delig skal jeg skrive med venstrehånden uten dårlig samvittighet!
For å si det sånn.
Eller, jeg har jo lenge skrevet med.....min mentale venstrehånd, for å si
det sånn.
Nå har jeg rota meg bort i en litt uhåndterlig analogi.
Men nå skal jeg gjøre det med fullt fokus og full forståelse av at det er
det jeg gjør, og at det ikke er feil, men at det er bra. Det er helt supert!
Det er lov!
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i eftertidens klare lys:

Tredje januar

Jeg må kanskje passe meg sånn at jeg ikke fokuserer for mye 
på måten jeg ser på ting, istedet for slumpen og improvisas-
jonen.
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Fjerde januar

Første arbeidsdag etter min selvpålagte ferie.
Jeg har tenkt at stabler kanskje må inn på noe vis. De har jo 
alltid vært med meg før.
Det oppstår noe når jeg bare sorterer uten å tenke på at haugen 
med det sorterte skal bli noe. Da blir den noe.
På samme måte som arbeidsbenken min nå er like fin som 
droget. Eller som Sam sa, det er fint at det er så vanskelig å se 
hva som er arbeidsbenk og hvor arbeidet ditt begynner.
Litt av grunnen til dette er at jeg er veldig nøye med å sortere 
alle pinnene før jeg går hjem. I logiske hauger basert på ma-
teriale eller størrelse eller form. Og dette gjør jeg for at ingen 
skal forsyne seg av materialene mine. Om alt bare ligger slengt 
utover er det ingen som skjønner at jeg bruker dem til noe. Og 
at hver lille kloss skal med, og er funnet frem fordi den har de 
kvalitetene den har.
Nå forsvinner det jo litt likevel. Og jeg oppdager det nok stort 
sett ikke. Men sorteringen er bra av andre grunner også, jeg 
blir jo bedre kjent med materialet mitt.
Det er vanskelig for meg å ikke ha et øye på helheten også, 
sjøl om det er øyeblikkene jeg jobber med. Jeg skulle ønske at 
overdelen på droget kunne vært litt større, men det er litt van-
skelig å få det til praktisk. Jeg lurer på om helheten plager meg 
sånn fordi jeg vet at det er den jeg viser fram?

Da jeg leste dette, ante jeg for første gang at det kanskje er Droget som ikke 
har livets rett
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i eftertidens klare lys:

Femte januar

blir det feil/feigt å forsøke å få helheten til å stemme når det er 
øyeblikkene
jeg jobber med?

men dette er det faktisk veldig viktig å spørre seg om
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Sjette januar

en sammenheng mellom min måte å se ting på, improvisas-
jonen og slumpen, er at jeg bygger sammen et større hele 
(droget) av små øyeblikk som jeg bryr meg om. Øyeblikkene 
er min måte å se ting på. Det større helet består av disse, og er 
dermed litt slumpmessig konstruert.
Alt er improvisert.
Dett skjønte jeg da Cecilie spurte hva jeg holdt på med. Jeg 
liker ikke så godt å skulle forklare det, iallefall ikke mens jeg 
jobber, men det hadde visst noe for seg denne gangen.



Droget/
Åbäket 

Det nye 
droget  

Muorra-
guhpi   

Lager-
struktur

Impro-
visasjon  

Slump   

Detalj/
øyeblikk    

Materi-
allogikk   

Design-
syn

Referan-
ser   

Teksten 

26

i eftertidens klare lys:

Niende januar

Det er kanskje på tide å begynne med noe annet ved siden av 
droget. Oi,
der ble jeg litt stressa.
Jeg har jo dette fantastiske knivbladet, men er det rett å jobbe 
med det? Hvordan kan det være feil?
Uansett, kanskje jeg bør sette bort droget litt for å komme i 
gang med noe annet. Men jeg har det jo så fint når jeg holder 
på.....
to ting;
jeg skulle jo lese masse bøker! Hva skjedde der?
Og
jeg ser at jeg ikke har skrevet så mye om skala
Kanskje neste prosjektsteg er nærbilder.
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Tiende januar

skala skala skala, knivkniv knivbladet,
leseleselsesmithsonkonstruktivistenejadaneidajoda
husk det.

det jeg tenkte er at jeg synes ting blir mer interessant om jeg ikke ser noe som 
låst i en størrelse men kan forestille meg objektet også for eksempel som et rom



Droget/
Åbäket 

Det nye 
droget  

Muorra-
guhpi   

Lager-
struktur

Impro-
visasjon  

Slump   

Detalj/
øyeblikk    

Materi-
allogikk   

Design-
syn

Referan-
ser   

Teksten 

28

i eftertidens klare lys:

Tiende januar, senere:

I dag da jeg holdt på med droget, lette jeg etter deler i kappkas-
sene. Jeg tok en runde og fant tre interessante deler. Ikke så 
mye, men kassene hadde nettopp blitt tømt. Jeg bar dem tilbake 
til benken, og oppdaget, som så mange ganger før, at når man 
bare legger deler sammen av den grunn at de skal bli lettere å 
bære/lettere å finne/lettere å orientere seg blant, så blir det bra. 
Det visuelle blir tiltalende.
Jeg la bitene til siden, for å tenke litt mer over dette, men fant 
ut at hvor mye skal man egentlig vurdere og holde på, og så 
limte jeg dem fast i hverandre slik de lå. (Et frosent øyeblikk.)
Og jeg vil at den delen skal være en del av min endelige serie, 
nettopp fordi det gikk så raskt. Må man bruke ukesvis på noe 
for at det skal være bra?
Særlig når det ser ut som det gjør når jeg lager ting, blir det 
bedre eller mer verdt om jeg har brukt veldig lang tid på det?
En grunn til å ikke ta med de nettopp produserte delene, er 
fordi de er to deler limt på en plate. De ligner et bilde, en stilli-
sering av noe eller et barnehagekunstverk.

En: Tenkt på å indeksere denne dagboken, det tror jeg er en 
veldig god ide.
Og, to: oppdaget at når jeg gooletransater droget, blir det dopet. 
Det er jo litt ubehagelig. Jeg vil jo ikke, slump eller ikke slump, 
at alle skal tro at jeg har brukt eksamenstiden på narkotika.

Platen mistet ganske fort sin magi, kanskje fordi det fastlimte ikke er sortert, 
men fastlimt. Sorteringen har en verdi.
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Ellevte januar

Synes det har gått veldig bra å jobbe med droget i det siste. 
Det føles ok å skulle forlate det for en stund. Jeg vil fortsatt 
at overgangen mellom stålet og treet skal være mer, skal vi si, 
ens. At de skal møtes. Og det får jeg ikke helt til.
Men det kommer.
Hadde tekstworkshop i dag, jeg har jo hatt tanker om å in-
deksere teksten. Jeg lurer på hvor mye av de opprinnelige tan-
kene, om produksjon, selvstendighet, samisk design, tid, osv., 
jeg skal ha med. De må kanskje komme med i en oppsummer-
ing, men i en ny en. Jeg tror ikke jeg skal skjøte på den gamle. 
Det kommer til å bli en utrolig rotete tekst dette,
der alt kommer i feil rekkefølge, og jeg må finne en smart måte 
å ordne det på.
Vidunderlig!

Sa under workshopen i dag til Andreas at jeg synes det han 
gjør er ekstremt uinteressant, og det gjør jeg jo. Jeg synes im-
idlertid det er interessant å prate med ham, men objektene han 
gjør, er uten muligheten for å zoome inn og fortape seg. Og det 
er veldig interessant. Kan jeg klare å vise Andreas det jeg ser?
Jeg tror ikke det, og det er heller ikke et overordnet mål, men 
det hadde vært noe i det om jeg hadde fått det til/hadde fått til å 
ville det.
Kan Andreas klare å vise meg det han ser? Det tror jeg ikke. 
Det går nok ikke på vilje hos noen av oss, jeg tror bare ikke det 
går. Enten så kan man rulle tungen, eller så kan man ikke.

nå synes jeg at det interessante i dette arbeidet er det jeg har gjort og arbeidet 
med, ikke det jeg ikke har arbeidet med, men det er kanskje fordi det er så 
lenge siden jeg tenkte det at det har fallt ut av hodet mitt. Noe har jeg fulgt 
opp, men ikke tid, som engang var veldig viktig
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i eftertidens klare lys:

Trettende januar

skal holde foredrag på röshka eller hva det heter i gøteborg, 
om det jeg kaller primitiv design, det blir jo skummelt og bra. 
Særlig siden det er en del av et sjettefebruar-arrangement. Jeg 
har jo trivdes fint her litt i utkanten av det samiske, da kan man 
slenge ut hva man vil av påstander, nå må jeg stå støtt og ta 
ansvar. Men det blir også bra for eksamensarbeidet mitt, så får 
jeg rydda litt i tankene om hva jeg gjør og hvor jeg kommer 
fra.
Forsøkte å fotografere øyeblikkene i droget i dag.
Faen.
Hvorfor gikk ikke det?
Kanskje fordi at når jeg tar et bilde sånn, ser man at det er en 
del av et større hele, som befinner seg utenfor billedkanten. 
Men når jeg ser på det, ser jeg bare øyeblikket, det andre blir 
radert ut av hjernen min. Kanskje jeg får se om jeg kan fotos-
jåppe litt for å korrigere bildene.
Det blir viktigere og viktigere at folk ser det jeg viser dem. 
Men hvorfor egentlig?

Da jeg printet ut bildene, så jeg at jeg hadde lyktes veldig bra
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Sekstende januar

Det er viktig å ha på seg nok klær når man skal ha en skrivedag 
på Konstfack.
Jeg har på meg singlet og superundertøy, ulkjole, jeans under 
der, ullsokker, høye støvletter, men jeg har faen suse glemt 
skjerfet. Og så har jeg glemt hvor viktig den der behagelig 
følelsen av å kunne bevege seg er når man skal jobbe. For i dag 
skal jeg oppsummere litt, og da skal jeg vel skifte til blått.
Jeg er ferdig med droget (åbäke). Det vil si, jeg har ikke gjort 
det helt ferdig, det er en og annen laus del, men jeg føler jeg 
har reddet det i land nå. (jeg ser i testen at jeg har påstått dette 
før/at nå skal jeg legge det bort for en stund, det har aldri vært 
sant.) Og det betyr jo at helheten er viktig. Det er viktig at hel-
heten og detaljene, som jeg ofte kaller øyeblikkene, stemmer. 
Iallefall når jeg sjøl lager noe, om det er noe jeg har funnet 
eller observert, er det i utgangspunktet perfekt.
Det peker kanskje tilbake til noe jeg skrev om i desember, det 
der å skjemmes litt over det der uferdige som man holder på 
med. Jeg vet jo at det blir bra, men du vet ikke det samme, for 
du ser ikke det samme som jeg. Nå står det der og kan forsvare 
seg selv, for også helheten, om jeg vet alle andre ser, stemmer. 
Den er balansert og interessant.

åbäket nei, når de andre tingene ble ferdige ble åbäket uferdig
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Droget:

Som jeg har skrevet om før består det av deler fra tidligere produksjon,
og deler som jeg har funnet i kappkassene. Delene jag har funnet er 
alltid enkeltelementer, pinner, klosser. Delene fra min tidligere produk-
sjon er sammensatte, men elementene de består av er også pinner, 
klosser.
I prosessen med å sette sammen disse til et mye større hele har jeg 
forsøkt å følge materialets egen logikk. (hvilket jo vil si min egen intu-
isjon.)
Grunnformen i droget, en åpen kasse med en del som luter utover, er
basert å den mest logiske måten å sette sammen de delene jeg hadde fra
min tidligere produksjon. Hvordan kan jeg sette sammen dise delene
sånn at konstruksjonen blir solid men interessant? Jeg er jo designer, så
mitt grunnspråk er på noe vis basert på funksjon. Dermed leter jeg også
etter steder i konstruksjonen der jeg kan sette inn hyller, knagger osv.
Men konstruksjonen har ikke vært førende, jeg har ikke lett etter den
billigste og materialsnåleste måten å bygge hyller på. Jeg har lett etter 
en måte å vise fram verdien materialet på. Jeg har lett etter en måte å 
improvisere fram en konstruksjon, basert på min opplevelse av materi-
alet.
Da jeg vel hadde grunnformen, jobbet jeg lenge med konstruksjonen
liggende, enda jeg visste at den skulle oppleves stående. Det ga egentlig
mye, materialet fikk være førende i en annen grad tror jeg. Men til slutt
ble det viktig å få det opp, uten at jeg klarte å ta meg sammen, og her
kom Steffan inn og ordna det, lagde et midlertidig stativ og dermed var
jeg i gang igjen.
Med droget stående kom funksjons-logikken litt sterkere inn igjen. Men
jeg leter også etter det som for meg er tiltagende visuelt, en måte å sette
sammen delene på som gjør at jeg blir interessert i det som foregår. Som 
fra droget på grunn av konstruksjonen (ved to anledninger har jeg
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imidlertid sagt løs deler og kastet dem i søpla) men jeg kan kamuflere
de skjeveste. Jeg bare limer en annen pinne oppå. Det endrer jo det op-
prinnelige øyeblikket, men ingenting kan være hugget i sten. Jeg har et
øyeblikk jeg er ganske lei meg for er endret, de andre funker fortsatt 
fint.
Men det er det jo bare jeg som vet. Hvor viktig er dette?
I stående form blir altså funksjonslogikken mer gjeldende. Denne fun-
gerer egentlig mest retrospektivt. Jeg setter sjelden opp en kloss for at
man skal kunne sette en hylle på den, men når jeg skal sette på en plate,
som jo da blir en hylle, leter jeg etter klosser jeg kan støtte den på. Et-
terpå føyer jeg kanskje til flere klosser under platen.
Jeg passer imidlertid ofte på at en kloss får en posisjon som gjør at man 
i det minste kan henge noe på den. Men ikke alltid. Noen ganger føyer 
jeg til deler for å gjøre konstruksjonen sterkere, i hjørner for eksempel. 
Og der stålbena er skrudd fast i konstruksjonen. Jeg er redd skruene er 
litt underdimensjonerte. Så jeg har limt fast klosser i ramme rundt flat-
stålet, sånn at det skal blir vanskeligere for det å vri på seg.
Noen ganger innser jeg idet jeg holder på med noe, at om jeg bare
endrer denne posisjonen litt, vil det åpne for en annen funksjon for det
neste stykket jeg fester i droget. Da hender det at jeg endrer, om det
føles ok. Dette kan imidlertid være en prosess som har flere ledd.
På høyre side av droget stikker det opp et lite tårn. Noen hyller er festet
i det.
Tårnet er der av flere årsaker. Jeg følte at det manglet noe på den siden,
at droget var for lite og jeg ville strekke det utover. Noen hadde stjålet
en bra planke med teak jeg hadde, og jeg hadde fått den tilbake etter 
en sint mail. Jeg ville lime den fast så den ikke forsvant igjen. Martin 
hadde sagt at det ville vært kult om droget liksom fortsatte å strekke seg 
utover i den delen som står i vinkel utover (høyre side.)
Så da limte jeg den fast. I begynnelsen var den altså bare en planke som
sto opp, og jeg hadde ikke større planer for den enn jeg hadde for de
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andre plankene.
Jeg gikk over i å jobbe med andre ting.
Så kom jeg over en planke som var fin og som jeg ville ha med. Jeg
prøvde den på forskjellige plasser i droget, og tilslutt falt den fint på 
plass bak teakplanken, de sto der og stakk opp sammen. Opprinnelig 
hadde jeg tenkt å lime dem sammen i L-form, men mens jeg holdt på 
med det, innså jeg at om jeg flyttet litt på nyplanken og heller gikk for 
T-form, ville nyplanken gi fin støtte og muligheter for å sette hyller i 
møtepunktet mellom de to plankene. Så da ble det sånn. Og da ble det 
hyller.
Droget har hatt mange potensielle utforminger, mange forsøk og mange
tanker om sånn-eller-sånn. Jeg jobber altså med slumpen som en av
mine verktøy, men jeg må ta mange avgjørelser. Det er jo sjølsagt van-
skelig å stenge av for tusen potensielle utforminger ved å lime denne
planken fast her nå, men det åpner for hundre andre potensielle ut-
forminger.
Jeg lar ofte delene stå/ligge sammen en stund før jeg tar den
endelige avgjørelsen. Altså, i dagesvis.
Jeg har lurt litt på min manglende dokumentasjon. Burde jeg tatt bilder
av prosessen, av alle mulighetene som jeg har prøvd ut og gått i fra?
Jeg synes faktisk ikke det er viktig. Både fordi det har vært viktig for 
meg å ha en bra flyt, og jobbe på uten å stoppe opp og ta bilder og dvele 
ved tapte muligheter. Men også fordi jeg ikke helt ser poenget.
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Attende januar:

satt siste delen fast i dag. Det er noen løse deler, gjør det noe?
Droget ligner på arbeidsbenken min, det er bra. Det er viktig.
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i eftertidens klare lys:

Nittende januar

Trodde at dagens tekst skulle være:
«i dag er første dagen jeg sitter på skolen uten noe konkret plan 
for hva jeg skal jobbe med», men i går kveld kom jeg på at jeg 
har jo den der søyleborreplaten. Jeg må bestemme meg for hva 
jeg skal gjøre med den/ hvordan jeg skal vise den fram, for kan-
skje skal jeg ikke gjøre noe som helst, men bare innse at den er 
perfekt som den er. Uansett må den presenteres på rett måte.

Bekymrer meg for at teksten kommer til å bli for lang. Men 
nå har jeg jo gjort så sinnsykt mange idiotoppgaver på denne 
skolen oppigjennom, da kan jeg vel forlange at de strever seg 
igjennom det jeg måtte ønske å produsere av tekst til masterop-
pgaven min.
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Tyvende januar

Lagde noen trykk av søyleborreplata i går. Førte egentlig 
ingensteds hen. Men så har jeg iallefall forsøkt å bruke den 
til noe. Trykkene er fine nok, men ingenting særskilt. Ikke for 
dette prosjektet iallefall. 
I dag har jeg lest litt om Allison og Peter Smithson, den pavil-
jongen.  
Og så har jeg jobba med kniven, laga bakholk i eik. Og surra 
tangen inn i skinnremser igjen, for skaft. Framholken er litt løs, 
ble vanskelig det der. Den er fin, men jeg er ikke helt sikker på 
at den er med i prosjektet.
Dette er jo en fiskekniv, ikke den fine storkniven med rust på 
bladet, men et splitternytt knivblad fra Helle. Om denne skal 
med, må nok den gamle og med- eller jeg vet ikke. Nei, jeg vet 
ikke.

Sam mener jeg må slutte å jobbe i tre, han har kanskje rett. 
(språkalarm: tre som i treverk, ikke som i antall.)

]y-----[

det underlige tegnet under er min ungdommelige søster som førsøker å lære 
meg å uttrykke meg i emoticons. Den der er misfornøyd
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i eftertidens klare lys:

Toogtyvende januar

noe jeg snakket om før jeg starta med dette var å komme bort 
fra de der nittigradersvinklene. Men jeg tror faktisk jeg måtte 
gjøre meg ferdige med dem før jeg kunne komme meg bort fra 
dem. Droget fungerer fint i sin nittigraderslogikk.
Nå har jeg lyst å lage en slags ball. En kjembeball. Som er 
romlig og skalafri og ser verden sånn som jeg gjør det (jeg må 
altså finne et bedre uttrykk for det der) og som kan røre på seg 
og som er interessant i sine materialer, og som til motsetning 
fra sin bror Droget ikke er avhengig av en slags industriell 
nøytralitet (nittigrader) for å vise frem sine enkeltelementer og 
øyeblikk. Jeg vet ikke. Jeg får bare gå på verkstedet og sette 
igang og se hva som skjer.

Haha oi det var vanskelig!
Når jeg skulle begynne å legge pinnene sammen, stoppet det 
helt i meg.
Det føltes som å ødelegge pinnene. Ballen skal jo ikke ha noen 
møbelfunksjon.
Jeg måtte si til meg sjøl at jeg kan finne nye pinner senere. 
Likevel lot jeg eika være og brukte bare bjørk. Sånn kan jeg jo 
ikke holde på!
Pinner mister altså sin verdi hvis de låses inn i et objekt som 
skal være ubrukelig (jeg ikke skal ha med meg hjem).
Interessant/irriterende.
Irriterende.

Men jeg må si en ting til om droget. Jeg har sagt at det er fer-
dig. Og det er det. Men jeg ser ingen grunn til at det ikke skulle 
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endre seg når/om det blir tatt i bruk. (dette er jo litt teoretisk) 
På samme måte som man selvsagt kan endre ting man har 
kjøpt, men sjelden gjør det, fordi man har kjøpt den og ter-
skelen er høy.
Og om det er noen andre enn jeg som skal bruke den må også 
dette mennesket føle at det er mulig å endre den. Dynamisk 
reperasjon, som Sennet sier.

i The Craftsman
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i eftertidens klare lys:

Firogtyvende januar

det er utfordrende å ikke ha en slags funksjonslogikk å støtte 
seg på i produksjonen av Det Nye Droget.
Jeg jobber litt annerledes nå, først må jeg få opp en struktur, 
og så kan jeg begynne å fortape meg i detaljer. Men jeg bryr 
meg ikke om estetikken i strukturen, den må bare funke. Synes 
likevel det skjer interessante ting.
Jeg forsøker å motstå fristelsen til å bygge den inn i en ramme 
eller noe firkantig.
OG jeg klarer ikke å bruke de fineste pinnen mine. Jeg sparer 
dem «til noe ordentlig» kjenner jeg. Ikke helt fornøyd med det.

Stabler. Jeg må ikke glemme stabler.

Fikk en helt sinnsykt fin pinne av Inger eller franskmannen i 
dag, den ser ut som en fjelltopp.

Jeg tror en av problemene med det nye droget er at ettersom 
jeg ikke følger en funksjonslogikk, har jeg ingen motivasjon. 
Hvorfor skal jeg plassere noe noested? Det er da ingen grunn 
til å bruke en pinne på dette?
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Femogtyvende januar

har hatt veiledning med Katarina. (ikke handledning.) Det var 
veldig oppløftende og energigivende. Min drivkraft er jo ofte 
motstand. Jeg er litt skeptisk til medgang som energikilde, det 
kan jo umulig være rett, litt lutherianer der, og litt fordi det 
alltid har vært motstand overalt og man må jo forsøke vende 
det til noe positivt.
Vi snakket om endel ting. Nittgradersvinkler. At jeg ikke klarer 
å rydde tankene om dem. Teksten som tekst og at den fungerer 
i mange lag. Jeg synes ikke det er så viktig å skrive om ak-
kurat det i teksten, men jeg synes det er kjempeviktig å snakke 
om det. Og et viktig poeng som jeg vil huske er at teksten er 
dokumentasjon av droget, og derfor finnes det ikke dag-for-dag 
dokumentasjon av arbeidet i fotoformat. For det gir ingenting.
Og så snakket vi om formatet til teksten, hvem som skal lese 
hva og hvem som kommer til å lese hva og jeg må tenke på 
hva jeg vil gjøre tilgjengelig for hvem. Og, tenker jeg nå, hva 
jeg har tenkt å forvente av leseren. Forlange. For eksempel 
forlanger jeg at man skal godta at teksten er dokumentasjonen, 
man behøver ikke bilder av prosessen.
En ting som Katarina sa og som jeg ikke tenkte på før hun sa 
det var da jeg fortalte om en som kom og sa at der som var kult 
med droget, var at han kunne finne pinner eller elementer som 
han kjente igjen, fordi det var gjenkjennelige rester fra hans og 
folk han kjente sin produksjon. Og Katarina sa at ja men det 
er jo som øyeblikk! Og det hadde ikke jeg tenkt på, jeg syntes 
mer det var en kuriosa. Men det var sant.

Jeg liker ideen om at boken jeg snakket om tidligere i teksten, 
den som skulle ha bilder av pinner, heller skal inneholde tek-
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i eftertidens klare lys:

sten. Fordi teksten er pinner. Hah!

Jeg har problemer med det nye droget. Men jeg må nok finne 
ut hva det er og ikke hva det ikke er. Det må få lov å være seg 
selv og ikke en skygge av noe annet for å fungere.
Jeg vil jo at det skal være en friere versjon av droget. Jeg vil se 
om jeg får sagt noe av det samme, og om det blir tydeligere når 
man ikke forstyrres av en funksjon.
Den funksjonen som jeg nå kan rette meg etter når jeg bygger, 
er å få det solid. Det består jo av masse pinner uten noe særlig 
tanke på stabil konstruksjon, så jeg legger til pinner her og der 
for å gjøre den eksisterende konstruksjonen sterkere. Og det 
fungerer. Eller, det fungerer bra nok, jeg tror bare jeg forholder 
meg til det og venter og ser om det kommer noe mer utav det.

ps.: jeg hater raffinering.



43

Droget/
Åbäket 

Det nye 
droget  

Muorra-
guhpi   

Lager-
struktur

Impro-
visasjon  

Slump   

Detalj/
øyeblikk    

Materi-
allogikk   

Design-
syn

Referan-
ser   

Teksten 

i eftertidens klare lys:

Seksogtyvende januar

i dag er jeg ganske fornøyd med det nye droget. Det funker fint 
på sine egne premisser. Jeg føler at det er mer selvstendig enn 
sin fetter (språkalarm: kusin) Droget. Jeg merker også at jeg 
fester nye elementer i det mye raskere; jeg tenker og vurderer 
ikke det estetiske så lenge, jeg vurderer om en pinne trengs for 
å styrke stabiliteten, så limer jeg. Jeg vurderer kanskj eogså 
om jeg tror dette er en bra måte å vise fram akkurat dette fine 
trestykket, så limer jeg.

Tenkte det var på tide med en oppsummering til:

hvorfor gjør jeg dette?
Det er kanskje litt på siden å kalle det en oppsummering, men 
det er min tekst, og det oppsummerer alt som ligger mellom 
linjene: 
jeg jobber som jeg gjør utfra en tanke om at folk egentlig kan 
gjøre mye mer selv, uten å være så avhengig av at en designer 
skal komme å fortelle hvordan ting skal være.

Jeg kommer fra en designtradisjon der folk tar veldig mye 
ansvar sjøl, produserer og improviserer og løser problemer. Det 
er en rural tradisjon, og det er også en tradisjon som i noe grad 
står i opposisjon til storsamfunnet.
Ikke alle vil kalle dette en tradisjon, fordi den i sin midlerti-
dighet ikke levner så mange spor, og fordi den er så allsidig og 
dermed ikke er enkel å typologisere, men jeg har ofte argu-
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mentert for at selve holdningen til tingene i sin egen hverdag er design-
tradisjonen, og det vil jeg fortsette å forsvare.
Heller ikke innad i tradisjonen jeg kommer fra er det alle som er enige i 
at dette skal fremheves som vår tradisjon, og det tror jeg kommer av at 
den improviserte designen ser sammenrasket ut. Man ser ikke tankear-
beidet bak, man ser enkelheten i utførelsen. Vi i min kultur har gjennom
tidene blitt beskyldt av majoriteten for å være late og litt enkle i hodet,
og mange av oss vil dermed ikke forbindes med denne type visuelt
utrykk i designen fordi den med en type briller kan understøtte disse
påstandene. Istedet fremhever vi kunsthåndtverket vårt som vår design,
og det er ikke feil, men det er heller ikke rett.
Til mitt eget folk synes jeg det er viktig å si at vi skal være stolte av det 
vi har å være stolte av, og ikke la majoritetens briller bli våre briller, 
og til majoriteten fremhever jeg fordelene ved en slik type improvisert 
design:
-Den gir kontroll og selvstendighet.
Jeg kjenner mine behov, og jeg produserer hverdagens verktøy. Jeg
trenger ikke vente på at en ekstern designer skal løse mine problemer, 
og om mine produkter ikke løser mine problemer, eller problemene 
mine endrer seg, er jeg i stand til å endre mine produkter. (her er vi 
tilbake ved dynamisk reparasjon).
Jeg anvender egne og andres kunnskaper.
Og jeg (JEG-jeg) vil med det jeg produserer si at det er ok om du endrer
det. Om du eier Droget og det ikke fungerer, fiks det. Lim på en pinne
til. Det blir ikke feil.
Og det blir heller ikke feil om du kjøper et Montana-system og limer på
en pinne.
-Det kan være miljøvennlig. Improvisasjon betyr for meg å benytte seg
av det som er tilgjengelig av kunnskap og materialer, og gjenbruk og
ombruk (jeg tenker på det som å oversette et element til noe annet) er
nærmest selvsagt. Det handler litt om å ha en bank. Skal man bli bra på
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å improvisere, må man ha materiale. En musiker har kanskje akkord-
progresjoner, en designer har plank og skrap fra diverse prosjekter og 
øyeblikk bak skjåen. (språkalarm: det lille huset på gårdsplassen som
man bruker til lager og diverse)
Men det trenger ikke være miljøvennlig. En metallkonstruksjon som
står og lekker tungmetaller ut i grunnvannet er ikke miljøvennlig. Men
tankegangen kan være det. Her, som overalt ellers, må man ha kunns-
kapen.
-Det kan være økonomisk. For enkeltmennesket, men ikke for samfun-
net.
Denne type økonomi telles ikke, og dermed blir vi uproduktive og
late igjen, sjøl om vi produserer. Igjen handler det litt om hvilke briller
man velger å ha på seg.

Og det er dette jeg kommer fra, og det er derfor jeg vil jobbe med im-
provisasjon.
Jeg vil utforske og dele dette verktøyet. Slumpen handler om
å godta en estetikk som ikke er planlagt og streamlined.
Slumpen handler også om å se det vakre i ting som de er.
Og dette med at jeg ser ting i detaljer, det handler om en privat motivas-
jon.
Improvisasjon er verktøyet, slumpen er det visuelle resultatet jeg vil
man skal lære seg å sette pris på, og sånn som jeg ser på ting, er meg i
det hele.
Jeg har, innad og verbalt, stilt spørsmål ved om det er for mange ting
å håndtere, men alltid fått til svar fra handledere og meg selv at nei, så
mye klarer man å balansere. Og jeg har jo heller ikke noe ønske om å
redusere mine arbeider til noe endimensjonalt.
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i eftertidens klare lys:

Syvogtyvende januar

dagens problemer: kastet ut av leilighet med en ukes varsel, 
datatrøbbel, ingen programmer bortsett fra open office virker, 
kan ikke fikses før etter Jokkmokks marknad, to sideprosjekter 
tar for mye tid og oppmerksomhet i denne situasjonen: prøver å 
få ihop en master uten datamaskin eller sted å bo. 
Men! Symaskinen er ferdig på verkstedet. 
Ikke at jeg har så fryktelig bruk for den nå da.

Uansett: fungerer ok med det nye droget. Jeg forsøker å få det 
stabilt fra alle kanter, det er jo formet som en ball (klot) eller 
kanskje heller eksplodert mine, og målet har vært at det skal 
kunne stå på alle sine sider.
Så jeg snur på det, ser om det er ustabilt eller blir for mye 
belastning på enkeltpinner, og så limer jeg på flere pinner for å 
rette på det. Og så snur jeg på det igjen. Og limer. Sånn vokser 
det og sånn blir det til. Det er veldig mye fint inni det.
Jeg har forsøkt å lime på pinner eller deler jeg synes er fine og 
som bør få være med av den grunn, men det går ikke. Det gikk 
med det forrige droget, der skapte jeg jo øyeblikk på øyeblikk, 
her oppstår de av pinnene som blir satt sammen, og jeg kan 
ikke legge til noe for å gjøre det bedre.
Jeg er så fornøyd med dette. Jeg trodde jo det var sånn, jeg har 
jo opplevd det før i mindre skala, men aldri i en så fri konstruk-
sjon som dette. Jippi!
Jeg er litt usikker på, etter forslag og kommentarer, om tvinger 
og klemmer skal være en del av konstruksjonen. Det kommer 
an på hva det handler om. Hvilken historie forteller jeg?

veldig relevant dette med Jokkmokks marknad...han som reparerer maskinene 
mine skulle dit.
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Tredevte januar

Nå var det plutselig mandag!
Jeg har hatt veiledning med Anna. Jeg klarer ikke forklare helt 
hvordan jeg opplever ting, og om det er viktig. Er det viktig? 
Hvis det er viktig, hvorfor er det viktig. Anna har jo ikke lest 
denne teksten, men det er viktig at jeg klarer å forklare det i 
muntlig form. Jeg setter pris på at hun anstrenger seg så hardt 
for å virkelig forstå hva det er jeg driver med.
Kanskje er det derfor det føles så viktig at hun forstå dette 
også. 
Vi snakka litt om tegningene mine. Og jeg innser at ettersom 
de har vært så viktige for meg, både fordi jeg anser dem som et 
viktig produkt, og fordi de har forklart veldig mye om mitt eget 
arbeide for meg, bør de kanskje ikke skilles ut og anses for 
uvedkommende. Kanskje må de inn.
Fanes. Jeg var ikke helt forberedt på det.

Og så snakket vi om institusjon. Gjennom dette snakket vi om 
alle de tingene jeg forholder meg til ved å være i opposisjon til 
dem. Det er jo ikke noe mål i seg selv å være i krigen, men når 
det nå en gang er sånn at jeg skaper i motstand, må jeg kanskje 
definere hva-hvorfor-hvordan.
Jeg er jo i en institusjon, men jeg vil ikke at hverken jeg eller 
designen min institusjonaliseres. Jeg liker ikke design skapt av 
institusjoner.
Mer om det siden tror jeg, men husk dette.

Og hvor går jeg nå? Tror også Det Nye Droget skal få hvile litt 
nå.

altså, for å være ærlig, så er jeg ikke så bevisst opposisjonell, og vil heller 
bruke tiden på å fundere over andre aspekter, iallefall innenfor rammen av 
masterarbeidet.
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i eftertidens klare lys:

I dag er en sånn dag der jeg må fortelle meg selv at jeg skal 
telle de tingene jeg har fått gjort, og ikke de tingene jeg ikke 
har gjort. Jeg har hatt veiledning med Anna, jeg har så vidt fått 
avtalt med Inger at vi kan ha en veiledningstime og det var bra, 
jeg har forberedt bilder til veiledningen med Markus i mor-
gen, jeg har begynt å skrive på foredraget om samisk design til 
Rösska. Det er ikke krise at jeg ikke har vært på verkstedet og 
produsert og produsert.

Det er IKKE krise.
IKKE.
Hør etter da.

får jeg bare påpeke at selv om jeg åpenbart ikke kan stave Röhsska så er nor-
sken min nærmest prikkfri?
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Enogtredevte januar

I will never let my detours down
eller hvem vet. Jeg og Sam har hatt veiledning med Markus 
(Degerman) i dag.
På engelsk, derav språket. Markus mente at det nye droget var 
en detour.
Og jeg skjønner absolutt poenget. Jeg må vel bestemme 
hvilken historie jeg vil fortelle. Markus vet jo at jeg kommer 
fra den rurale improviserte designen, spiller det noen rolle 
for hvordan han leser prosjektet mitt? Spiller det noe rolle for 
meg? Åpenbart, men vil jeg ha det med? Er dette med detaljer 
viktig? For meg, åpenbart, men er det historien jeg vil fortelle? 
Er improvisasjonen viktig? Ja, men hva er historien til impro-
visasjonen? Er det selvbyggeriet og friheten, eller er det min 
egen pusling? Detaljsynet og improvisasjonen henger ihop, 
men skal jeg fortelle dette? 
Er dette en forskjell mellom mannlig og kvinnelig lesemåte?
Er slumpen viktig? Ikke så veldig, og det er fordi den er med 
uansett.
Klarer jeg å finne en måte å balansere alt dette på, eller blir det 
bare tøv? 

Det nye droget er ingen omvei for meg. Om jeg forteller om 
detaljene. Men om jeg forteller om det kreative selvbyggeriet, 
henger det ihop med funksjon, og da er det en omvei å vise til 
noe som bare snakker om estetikk.
Skjønt dette med estetikken er viktig, dette at alt er tillatt er jo 
noe av hovedpoenget.
Noe av problemet tror jeg, for både meg og Markus, er at det 
nye droget kan se ut som kunst. Det er det ikke. Ikke for meg. 

jeg ser i ettertid at det nye droget handler om mye mer en detaljene, og det 
synes jeg ærlig talt jeg burde innsett da også.
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i eftertidens klare lys:

Jeg tror også at dette er et problem som delvis kan forklares, 
klares, klareres, oppklares, når serien er på fem eller fire eller 
åtte og ikke på to. Det nye drogets livsrett kan kun reddes ved 
hjelp av det tredje og fjerde droget. Jeg føler kanskje mer nå at 
det opprinnelige droget er en omvei...
Dette er det jeg må finne ut av.
Uansett må jeg være klar på hvilken historie det er jeg forteller. 
Også i sammenheng med denne teksten som er like mye en del 
av det hele.
Spørsmålet er vel ikke om jeg er på rett vei eller ikke, men 
hvordan jeg lyser opp den veien jeg er på for de som skal følge 
etter meg i dette prosjektet.
Hvilken vei jeg vil gå nå, og hvilken jeg vil gå en annen gang.

kanskje det allerede her handlet om å stole på mine objekter, som Professor 
Inger tekstil tok opp på et senere tidspunkt?
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Syvende februar

Hu hei som tiden har gått!
Det er nok ikke av det verste. Det er bra å la sine prosjekter 
koke videre i hjernebarken uten tilsyn.
Jeg har vært innom verkstedet og plukket pinner i ny og ne da, 
men ellers har jeg vært opptatt med å skrive på foredraget til 
Röshkka Museet, der jeg var i går, som var Samefolkets Dag. 
Og snakket om det jeg gjør. Eller bakgrunnen for det jeg gjør.
Jeg vil jo egentlig ikke dét, i forhold til dette masterarbeidet, 
så det er jo å skyte seg selv hardt i foten å skrive om det nå. 
Jeg vil ikke snakke om det samiske for jeg vil være fri fra det, 
eller heller fri fra andres konnotasjoner omkring det, men jeg 
kommer jo derfra, og det er viktig fordi jeg jobber som jeg gjør 
utfra en tanke om at jeg vil ha større aksept rundt det selvlagde. 
Og med en gang jeg sier det, etterlyses funksjonen i mine 
arbeider. Og for meg blir det helt motsatt. Jeg har reist rundt og 
dokumentert så mange fantastiske gode løsninger, folk er helt 
klart ofte i stand til å klare seg uten en designer, så hvorfor skal 
jeg da stå på Konstfacks verksted å mime improviserte løs-
ninger på innbilte problemer.
Jeg jobber heller med å gå inn i tilfeldighetens estetikk. Og da 
blir faktisk muligens funksjonen litt ødeleggende.
Jeg vil si at det er helt ok at ting ser ut som de gjør, men jeg 
trenger ikke si noe om at det fungerer, for det er så åpenbart. 
Det er ikke noe vits å si noe om at design bør ha funksjon. Jeg 
vil si noe om at design trenger ikke bli utformet og overformet 
av en designer.  
Men med en gang jeg drar frem bilder av de lure løsningene i 
nord, forventer folk seg at nå kommer noe like sjarmerende. 
Og det gjør det ikke.
Det kommer noe fult.
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Åttende februar
Det er kanskje på høy tid å nevne noe om konstruktivistene. 
De ville jo anvende sin design som verktøy som skulle endre 
samfunnet. Hverdagens aktiviteter og objekter skulle omforme 
menneskene til gode, riktige borgere/sovjetere/sosialister. Mye 
av det tidlige arbeidet var formeksperimenter.
Og det er vel her jeg er også.

Hubertus Gassner:
in the Constructivists universe, objects exists solely as organs 
of human activity. They adjust to people’s actions, expand and 
die with them, while constantly renewing their own shape and 
function. 
The Constructivists objects are congruent counterparts of the 
subject. Therein lies their utopian potential. Ideally, they would 
have transformed material reality into an unrestricted space in 
which free people could act.
 
Jeg tenker at jeg er konstruktivistenes barnebarn.
I tillegg tenker jeg at jeg er også en slags designens kunsthåndt-
verker, bare uten faglige evner. Jeg har jo ikke noe håndtverk, 
en gang var jeg rimelig bra på tre og stål, men ikke som en 
håndtverker, men som en amatør. Nå er jeg bare en impro-
visatør, men inne i hodet er jeg ute etter å utfordre design på 
samme måte som kunsthåndtverkere har utfordret og utviklet 
sitt fag gjennom tidene. Teste grensene, hva om man for et
øyeblikk ser bort fra funksjonen for å si noe om sammenhen-
gen funksjonen vanligvis er en del av. Jeg vil utforske materi-
alet mitt.

barnebarn, ja, men hvor langt fra stammen falt eplet?
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Niende februar

Jeg ville lagen en serie, der alle objekter var frittstående, men 
likevel i familie med de andre objektene, og den skulle for 
all del ikke være evolusjonær. Det skulle ikke være sånn at et 
objekt fantes fordi jeg hadde gjort et annet objekt først, og at 
dette siste objektet på grunn av sin lineære tilkomst var nær-
mere en slag sannhet enn det foregående.
Det tror jeg ikke jeg har klart.
Det virker som om jeg jobber meg nærmere og nærmere et 
eller annet som jeg leter etter. Og det virker som om dette, på 
det nåværende tidspunkt, tar form av en slags oppløsning av 
objektet.
Først gjorde jeg Droget, som var improvisert og besto av 
mange små øyeblikk, men med en funksjon man lett kunne 
finne. Så gjorde jeg Det Nye Droget, som var uten funksjon, 
med en leting etter oppstandelsen av de små øyeblikkene, der 
motivasjonen var å finne en fysisk stablitet. I går gjorde jeg 
en materialstabel, som er en firkantig stabel, bestående av alt 
jeg hadde på arbeidsbenken som var langt nok, og stabelen 
snakker om sortering og logisk oppbevaring av materialet. Den 
holdes sammen av gravitasjonen. Den er kjempefin. Og jeg har 
hele tiden ant at en slags sortering/innhenting av elementenes 
forhold til hverandre sånn som jeg finner dem på arbeidsben-
ken, er viktig. Så kanskje neste del i serien blir ren sortering, 
uten konstruksjon.
Da har vi, hvis vi ser det baklengs –
 elementer- stablede elementer- elementer i konstruksjon- el-
ementer i funksjon.
Ånei.
Det ble jo feil. Skjønt, hvorfor i all verden ser jeg det bak-

men silje, det gikk bra til slutt!
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lengs? Fordi jeg er redd for at det er sånn andre skal se det? Og 
det kommer jo også an på hvordan jeg presenterer det. Og det 
er jo ingenting som er galt i å lete seg fram til noe man bare 
aner at man leter etter.
Jeg har ikke noe annet valg enn å kjøre på som jeg stevner, inni 
alt dette vet jeg at det finnes noe som jeg leter etter. Men. Kan-
skje Droget, som er så fint, må ut av serien, fordi det forstyrrer 
alt med sin funksjon.
Kanskje.
Eller kanskje jeg må sage det opp.

Om materialstabelen:
Jeg hadde den i hodet noen dager før den ble til seg selv på 
et arbeidsbord på verkstedet. Det er en stabel. Den har ingen 
låsninger. Den er som den er fordi det var en logisk måte å 
stable materialet på, sånn som vi stabler materialer hjemme når 
man nå har endel plank man sannsynligvis ikke skal bruke på 
noen år. Eller ved som skal tørke. Det er viktig med luft. Nå er 
materialstabelen min i firkantform, altså nesten som et tårn, og 
materialstabler er ofte, men ikke alltid, en stabel der alle mate-
rialene ligger side mot side, i samme retning. Det kommer an 
på.
Min dukket opp som firkant, men det har nok også med å gjøre 
at denne formen gir god oversikt over hvilke materialer som 
fins i bunken.
Opprinnelig hadde jeg tenkt å stable opp de lengre pinnene 
mine først, og så putte inn de mindre samt de som er så små at 
de er brikker, inn i mellomrommene i stabelen, men da jeg star-
tet med det ble det helt feil. Ingen logikk i det. Stabelen eksis-
terer for å stable lange pinner, ikke som display for de mindre.
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Tiende februar:

jeg tror jeg var borti noe viktig i går uten å skjønne det. Det 
finnes noe essensielt i selve stablingen.
Jeg har jo lett etter en måte å manifestere improvisasjonen. 
Altså, før vi begynte med masteroppgaven skulle vi jo skrive 
en thesis proposal og i den skulle man skrive hva man skulle 
gjøre men også hva man kom til å konkludere med. For meg 
er det absolutt latterlig å skulle konkludere før man har star-
tet prosessen, men jeg er jo godt oppdratt og gjør som jeg får 
beskjed om. Personlig har jeg ikke konkludert selv om jeg ha 
skrevet noen ord på et papir i en kunstig del av en prosess. Det 
er jo enda det jeg leter etter, svaret. Konklusjonen.
Hva er det jeg holder å med? Hva er det jeg leter etter, hvordan 
kan jeg bruke min egen designtradisjon som et utgangspunkt 
for videre arbeid uten å skulle mime situasjoner for mimingens 
del på en snekkerbenk?
Det er noe med det formale. Derfor ser jeg tilbake til konstruk-
tivistene som jobbet mye med formale eksperimenter, som 
hadde en tanke om at deres arbeide med design skulle være 
en viktig agent i samfunnsutviklingen, og som en del av dette 
arbeidet stablet de elementer for å se hva som skjedde.
Men hva? Man kan jo ikke bare stable pinner og tror at dett var 
dett.
Hva er det som gjør at jeg setter ting sammen på den måten jeg 
gjør det?
Og her tror jeg det var jeg drev og snublet rundt i går.
Jeg tror det er logikken i selve stablingen som er min motivas-
jon og det jeg leter etter.
Jeg tror det blir det estetiske elementet jeg fascineres over.
Stabling og lagring er en veldig viktig del av min kultur.
Jeg kan ikke mime et tørkebur som er laget av det man hadde 
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for hånden, for jeg behøver ikke et tørkebur og jeg har ikke 
noen motivasjon for å late som om jeg trenger ett eller har et 
lager med plank og hønsenetting, så den estetikken som oppstår 
der hører til det øyeblikket og er dermed stengt for dette, men 
stablingen, logikken i behandlingen av materialet, estetikken i 
materiallogikken, den er her.
Sortering, stabling, vurdering, det er materialets egen logikk 
som jeg har forøkt å få tak på.
Det betyr at jeg slipper å sage opp droget tror jeg. Men jeg må 
nok bort og jobbe litt med det nye droget. Jeg må rett og slett 
se litt tilbake på det.

jeg tror alt dette er like sant selv om Droget senere måtte oppløses litt, og Det 
nye droget overlevde.
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10. januar, senere:

Har laget et lite flettverk i dag. Vet ikke helt hvor jeg skal med 
det, får se.
Det er faktisk vanskelig å jobbe når maskineriet er avstengt, 
sånn som i dag, jeg bruker det jo ikke, men det blir jo heller 
ikke noe kapp til meg når ingen jobber.
I det store og det hele er det litt vanskelig jobbe på verkstedet, 
men det finnes jo ikke noe annet sted. Og det er jo der jeg 
finner materialet mitt.
Jeg føler vel at jeg er i veien for de andre, som faktisk skruer 
og borrer og tapper, mens jeg bare stabler. Likevel, prosjektet 
i seg selv er like viktig som alt annet, og det er forventet at vi 
skal jobbe på verkstedet, på noe vis. 
Anita sa noe interessant i går, hun sa at hun ar så lei av at folk 
spør etter funksjon i arbeidet hennes, men Anita, hva skal du 
bruke det til, er det en lekeplass, mens det vel må være åpen-
bart at en funksjon ikke bare er en fysisk funksjon. Jeg får ikke 
det spørsmålet så ofte så jeg er ikke like irritert, men det Anita 
sa som var så poengtert, er at folk som lager stoler aldri får det 
spørsmålet. Og da bør det jo være absolutt like legitimt å stille 
samme spørsmålet; hva er funksjonen? For hva i all verden er 
poenget med å lage enda en stol, de eksisterer jo i milliontall 
allerede, hva i all verden er funksjonen til enda en stol?
Haha, bra, Anita, helt enig.
Jeg er ikke i utgangspunktet ute etter å lete fram noe som 
nesten er en stol, nesten er en lekeplass, nesten kan bli en 
veggskiller, jeg er ute etter undersøkelsen, og da mener jeg 
ikke prosessen, men undersøkelsen som objektet jeg framstill-
er, gjør. Så må du gjerne tenke at det er en fin måte å lage en 
romdeler på, men da får du lage romdeleren, det er ikke noe



Droget/
Åbäket 

Det nye 
droget  

Muorra-
guhpi   

Lager-
struktur

Impro-
visasjon  

Slump   

Detalj/
øyeblikk    

Materi-
allogikk   

Design-
syn

Referan-
ser   

Teksten 

58

i eftertidens klare lys:

logisk neste steg for meg. Jeg gjør undersøkelser.
Og jeg er jo ingen forsker, og skolen utdanner ikke forskere, så 
jeg tester ikke mine resultater ved å forsøke å motbevise dem, 
jeg forsøker heller å se hva de sier noe om i øyeblikket, for 
min del, for mitt arbeide. Min analyse og forskerens analyse er 
forskjellige. Og våre rapporter ser ikke like ut.
Men slumpen. Den har jeg lyst å kutte ut. Offisielt. Jeg vil ikke 
prate mer om den, den er bare en kilde til misforståelser og folk 
henger seg veldig opp i det der at ingenting egentlig er slump. 
Jaha, jeg sier jeg samler biter fra dagens arbeider på verkst-
edet, men jeg gjør jo et utvalg når jeg samler, så da er det ikke 
slump! Jaha, jeg stabler sammen ting, men jeg er jo bevisst når 
jeg gjør det, så da er det ikke slump! Jaha, jeg sitter på en stol 
og venter på at noe skal ramle i hodet på meg ute på et fjell i 
Sør-Amerika, men jeg valgte jo stedet selv, så da er det ikke 
slump!
Jaja, tusen poeng til deg som er et så oppegående og intelligent 
menneske, men det er ikke fenomenet slump jeg utforsker, jeg 
utforsker mine egne arbeider med det som ett av mine verktøy. 
Jeg forsøker å finne ut av mine fascinasjoner, hva har slumpen 
med dem å gjøre? Det er ikke fenomenet i seg selv som er 
interessant, men dets tilstedeværelse.
Jeg er interessert i slumpen fordi den gir en estetikk basert på 
det som allerede finnes i de elementene jeg finner. Det endelige 
resultatet er gitt av det som allerede var der. Det har ikke vært 
noen inne og strømlinjeformet eller streamlinet noenting for å 
gjøre det mer tiltalende forbruker.
Det tilbyr det det er.
Tenker jeg. Og skriver jeg. Og så har jeg egentlig tenkt å la det 
være med det.

sure folk oppsummerer ganske bra, synes jeg!
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Trettende februar

i god samisk tradisjon drømte jeg navnet på stabelen i natt. Det 
er jo de barna man er svangre med man skal drømme navnet 
på, men jeg er vel heller svanger med et eksamensprosjekt 
(huff) så iallefall drømte jeg navnet på stabelen, og stabelen 
som en del av eksamenen. Den heter muorraguhpi.
Det er et passende navn. En muorraguhpi er en stabel med felte 
trær, som man stabler i lavvúform, for at treet skal tørke, men 
også for å vente på sneen. Det er lettere å frakte trær på slede 
enn med muskelkraft, så om våren sager man ned trær, stabler 
dem i muorragohppi, og når sneen er kommet henter man dem 
med skuter og slede.

jeg har lagt inn et bilde av en muorraguhpi på side  
eller muorraguhppi eller muorraguohppi, litt beroende på hvor du kommer 
fra.

siljefig
Typewritten Text

siljefig
Typewritten Text
 101
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Fjortende februar

tomt i kappkassene i dag, det var som ettan eller hva svenskene 
sier.
Imidlertid har jeg dratt med meg endel trær. Det har vært skog-
srydding i skogen jeg går igjennom på vei til skolen, og jeg har 
jo gjort ett flettverk av kapp, men tenkte jeg skulle gjøre det av 
kvist også.
Jeg føler at Droget trenger å bli litt villere. Uvisst av hvilken 
grunn. Kanskje for å ikke bli frakjørt av de andre. Så jeg fletter 
altså denne døren for å se om jeg vinner noe på det. Og kanskje 
jeg skal flette en av kvist eller forsterke den jeg har.
Jeg har en ny muorragohppi på gang, i hodet iallefall, det fantes 
jo ikke materialer på verkstedet. Denne skal være litt mer selv-
låst. Elementene skal i større grad være låst i hverandre, den 
første er jo helt avhengig av den vertikale tyngdekraften (Ja det 
er vel den vi har. Jeg mener at den ikke har noe støtte mot an-
grep fra siden.) og så får vi se hva som skjer når jeg går i gang.

Nå lukter det vie (sälg) av fingrene mine. Heldigvis ikke hun-
depiss for de trærne har jo ligget der en stund.

Sam var innom verkstedet, han pekte på hvor viktig det er å 
tenke igjennom hvordan jeg stiller ut. At det har mye å si for 
hvilken historie jeg forteller. Det er sant. Jeg må være nøye.
Han snakket også om at jeg burde ta med verkstedbenken ut 
av verkstedet, på grunn av måten alle bitene har ordnet seg på 
på den. At arbeidet mitt er en prosess og at det er viktig å vise 
frem. Jeg vet ikke hvor enig jeg er i akkurat det, eller det er 
jo helt klart en prosess, men er det det som er viktig? Ikke for 
meg tror jeg. Jo, FOR meg, men ikke for andre.
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Litt av grunnen til at jeg ikke synes det er interessant å fortelle 
om det på for eksempel en muntlig presentasjon og iallefall 
ikke i en utstilling, for teksten min er jo prosessen så jeg kan 
vel ikke late som om den er hemmelig akkurat, er fordi så 
mange designere presenterer sine møbler som om prosessen er 
det viktigste. «så så jeg en sommerfugl på vei til studioet, og 
da tenkte jeg at den vingen må jeg klare å fange i overgangen 
mellom for- og bakben, og så viste det seg at utviklingen av 
stålindustrien har ikke kommet langt nok, men jeg hadde jo 
historien om sommerfuglen i bunnen, så det var ikke vanskelig 
å lage en ny overgang, og så sa sjefen for møbelforetaget at 
en sånn stol gjorde avdøde mannsnavn mannsnavn, men han 
gjorde en annen rygg, og da ville jeg inkorporere dette i min 
design, osvosv, og jeg synes ikke det er så interessant. Eller 
skal designeren følge med hjem til absolutt alle som kjøper 
et eksemplar av den stolen og fortelle den historien? Hvilken 
verdi har den historien?

oi her var jeg sur. men jeg har rett.



Droget/
Åbäket 

Det nye 
droget  

Muorra-
guhpi   

Lager-
struktur

Impro-
visasjon  

Slump   

Detalj/
øyeblikk    

Materi-
allogikk   

Design-
syn

Referan-
ser   

Teksten 

62

i eftertidens klare lys:

Femtende januar

jeg har laget den andre muorraguhpien. Det var litt mer makk 
med den enn den første, først ville jeg ha et selvlåsningssystem, 
men det gjorde ingenting fra eller til sånn som den så ut, så jeg 
stabla den opp et par ganger til og nå er den fin. Den er bredere 
og lavere. Den består av krysslagte lag, så i motsetning til den 
første kan du ikke stikke hånden ned i den og ta på bakken eller 
bordet eller det den ligger på.
Men ellers ganske lik, og behøver jeg den? Hva skal jeg egent-
lig med to? Jeg hadde kunne gjort fem, og bare dem, men det 
er jo ikke det jeg vil.
Jeg tror jeg må innse at den forhatte tanken om en slags synlig 
evolusjon i arbeidene mine kanskje ikke er gal. Det er jo det jeg 
gjør. Jeg ser på dette som en type grunnforskning, og skal man 
gå til grunns i saker, må man jo oppløse det og se på element-
ene. Der er jeg vel.
Så neste logiske steg er kanskje å se på alle de små bitene som 
er så vakkert stablet opp på arbeidsbenken min. Jeg er litt redd 
for å begynne å stable med dem, for de er perfekte sånn som 
de er nå, hver på sin plass,sortert og stablet etter en logikk som 
handler om at de skal være enkle å finne.
Jeg vil ikke ødelegge. Men samtidig, da hender det kanskje 
ingenting.
Jeg merker hvor innstilt jeg er på denne teksten når jeg job-
ber. Med en gang jeg tenker noe jeg vil ha med videre, slår 
jeg over på skriftspråk. Jeg vet ikke om dette lar seg oversette 
til svensk. Men jeg har jo en nordlig dialekt, og den står et 
stykke fra måten jeg skriver på. Dejn står et støkkei fra korsjn 
æ skriv. Men når det foregår noe interessant på arbeidsbenken, 
begynner jeg å tenke skriftlig. Og så springer jeg hit ikke lenge 
etterpå og skriver det ned.
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Sekstende februar

i en tid nå har dagliglivet sprengt på og villet inn i eksamensar-
beidet.
Ikke på noe behjelpelig vis, men som en tidstyv. Det er irriter-
ende og jeg er litt panikkslagen, men det er også bra. Et eksa-
mensarbeid er et lite akvarium, men jeg er ingen fisk. Livet 
vil jo alltid være der, uansett hva man jobber med, perfekte 
forhold finnes ikke. Kan man tenke. Eller så må man tenke at 
alle forhold er perfekte fordi det er de forholdene man faktisk 
har.
Litt Pollyanna her, men hva skal man gjøre?
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Tyvende februar

I dag har jeg ingen energi. Jeg tror det er fordi jeg ikke vet hvor 
jeg skal.
Jeg har heller ingen motivasjon for å gjøre noe med de små 
elementene fordi jeg synes de fungerer aller aller best sånn som 
de har blitt av seg selv.

Var en tur på verkstedet og ble forvirret. Der står min Muor-
raguhpi, og den andre stabelen. Den som ikke har noen egen 
funksjon. Eller? Hva er neste logiske steg for å binde alt dette i 
hop?

Kanskje å jobbe med hvordan jeg viser det istedet for å lage 
mer.

Jeg har
åbäke-det nye droget-muorraguhpi
Og små elementer?
Og tegninger? Og søyleborreplate?
Jeg vil prate med noen.
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Enogtyvende februar

«man kan inte lyckas jämt» sa Inger til meg på verkstedet i dag og 
straks fikk jeg skriften i hodet for det er sant. Ikke bare på det artistiske 
feltet, om det man gjør er bra eller logisk eller et lite mesterverk i seg 
selv, men man kan på det tekniske plan ikke alltid lykkes. Heller ikke 
når man improviserer.
Satt et limpress i går som løfta seg, får se hvordan jeg fikser det.
Den andre Inger, eller kanskje det er den første, de er umulig å rangere, 
har sagt ja til å ha en veiledningstime og jeg ble så glad. Nå må jeg 
skrive en prosjektbeskrivelse til henne som hun kan se på. Bra at man 
får så mange sjanser til å omdefinere hva man holder på med!
Men det har vært på tide med en oppsummering lenge, jeg har bare ikke 
visst hvordan jeg skulle gripe det an. Jeg synes så mange av tekstene i 
det siste har vært oppsummerende i seg selv. Men kanskje ikke. Bare 
revolusjonerende.
For meg.

Tingenes tilstand:
Jeg har improvisert fram tre ting, med forskjellige utgangspunkt, som 
jeg vil ha med videre. Åbäket, det nye droget, og Muorraguhpi.
Åbäket er improvisert utfra en tanke om improvisasjon der motivas-
jonen er funksjon, men ikke bare: også med en tanke på den typen 
estetikk som oppstår når man forsøker å framheve enkeltøyeblikk og 
tingenes skjønnhet i seg selv. Altså, hva hender når jeg ikke går inn og 
«forbedrer», men heller løfter frem det jeg finner?
Disse to tankene i balanse.
Det nye droget var et forsøk på å finne denne type estetikk uten den 
forstyrrende tanken om funksjonalitet. Kan disse øyeblikkene oppstå 
av seg selv uten at jeg går inn og styrer og setter to fine elementer ved 
siden av hveradre, leter etter en balanse og en helhet? Det fungerte 
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veldig bra, til min milde overraskelse. Det var vanskelig å finne en 
motivasjon i starten, hvorfor skal jeg drive å lime pinner her, men det 
nye droget er formet som et klot, og min motivasjon ble da å få det 
stabilt. Fra alle sider og kanter. Det skulle være mulig å vende på det 
uten at det gikk i stykker. Det oppsto fantastisk mange vakre øyeblikk, 
men helheten er ikke interessant. Det behøver den heller ikke være og 
jeg er glad for at den er det. Nå, i skrivende stund, tenker jeg at det er 
motsatt av hva jeg har tenkt. Det nye droget er kun funksjon. Min eneste 
motivasjon for å legge til elementer i det var jo for å øke stabiliteten, 
jeg tenkte ikke på estetikk et sekund. Faktum er jo at jeg forsøkte, men 
det fungerte ikke å skulle legge til ting uten motivasjon. Ergo er det nye 
droget et resultat av sin egen logikk, men estetikken er akkurat den jeg 
lette etter. Det gjør meg glad.
Så stablet jeg opp Muorraguhpi.
Og jeg skjønte det ikke helt med en gang, men her var det noe funda-
mentalt rett som hendte. Stabling må jo være en slags elementær kon-
struksjon, der alt du gjør er noe du gjør for hvert enkelt element.
Ikke bare improviserer man en form for grunnkonstruksjon, men denne 
grunnkonstruksjonen er ofte en forutsetning for improvisasjon. For å 
kunne klare seg selv, må man ha et lager.
Så det er de tre. Og teksten. Nå vet jeg ikke helt hvordan jeg skal behan-
dle dem, hvordan skal de vises fram, og mangler det et element? Skal 
tegningene med, hva med søyleborreplata?
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i eftertidens klare lys:

Treogtyvende februar

Hadde handledning med Vesa i dag. Vesa bruker ordet funks-
jon på en annen måte enn meg. For ham er det et ord som har 
med kroppens bevegelser og hvile og behov å gjøre. Jeg vet jo 
at mange tenker sånn. At en stol har en funksjon fordi man kan 
sitte på den, men et maleri ikke har det fordi man ikke bruker 
det til noe. Vi snakket litt om det der med å kommunisere, om 
at jeg anvender ordet «funksjon» sånn som jeg gjorde
når jeg snakket om det nye droget. At den eneste motivasjonen 
jeg har for å putte på en ny pinne var funksjonen i det nye 
droget, at det skulle være stabilt. Dets egen funksjon.
Og om jeg sier sånt, vil folk reagere. 
Men for meg er det også kommunikasjon.
Å ta begreper. Funksjon ER mer enn å sitte på ting. Og jeg 
tror at folk som er uenige, vil forstå hva jeg mener sjøl om de 
har valgt å være uenige. Og folk som ikke anvender ordet på 
den måten, vi likevel få noe ut av det. Det er et bevisst valg å 
snakke om funksjon på den måten, men jeg tror det vil svekke 
min bruk av begrepet å skulle gå inn på forhånd å forklare 
meg.
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i eftertidens klare lys:

Syvogtyvende januar

i dag har jeg bestemt at eksamensutstillingen min består av

åbäke
det nye droget
muorraguhpi
søyleborreplaten
den mislykkede borreplaten (muligens ikke tidligere nevnt i 
disse tekstene)
arbeidsbenken min, eller, det som er på den
teksten.

Så får vi se hvor lenge det holder
for kanskje ikke de to platene. For hva med de der fantastiske 
bitene med avkapp fra den der bordplata som ikke fungerte? 
Og hva med tegningene?

Jeg trenger å jobbe på en annen plass enn verkstedet. Men jeg 
tror ikke det går, man får kjøre med de hestene man har.
Jeg synes det interessant med de to platene er at de, i og med 
sin form, er enkle å lese som formale eksperimenter. Og de 
befinner seg på en skala i forhold til hverandre.
Det ene er søyleboreplata, som har blitt som den har blitt fordi 
den har ligget som underlag på borret i snickeriet. Den er kjem-
pefin, og det er slumpen som har gjort den som den har blitt.
Den andre er den mislykkede bordplaten, som skulle bli so-
fabord, men så mislyktes jeg med limpresset. Og så hadde jeg 
her og der limt noen trestykker med endeflaten mot hverandre, 
og det holder sjelden.
Så jeg kløvde platen og snudde på delene sånn at jeg fikk 

ja, på side       altså
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i eftertidens klare lys:

sidestykker limt mot sidestykker i tillegg, hvilket endret det vi-
suelle uttrykket. Nå består ikke platen av striper, men av ruter.
Og så ble baksiden så mye finere enn framsiden. Framsiden er 
jo mye mer plan enn baksiden, baksiden kan ikke brukes som 
bordplate, men det var den som er fin. Så nå er den bare en 
plate. Ved siden av søyleboreplata.
Litt mer arbeid ligger det i den, men uttrykket er i stor grad
bestemt av funksjonalitet (limet som må holde) og det som var 
for hånden. (Pinner)
Kanskje det likevel holder å ha dem i teksten. Og ikke nødven-
digvis på gulvet. Vi får se.
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i eftertidens klare lys:

Åttogtyvende februar

I morgen er det også en dag. Det er ikke alltid det er det på en 
slik dag.
Og i morgen er det handledning. Med Inger på tekstil, det blir 
bra.
Det virker som om de fleste i klassen har en følelse av at jeg er 
ferdig.
Klar. Det er jeg jo ikke.
Jeg må samle alt, sånn at sammenhengen, eller sammenhen-
gene vises. Sånn at det blir interessant.
Og da er det ikke sikkert at alt er klart. Jeg tror at enkeltele-
mentene eller avkappen fra det som ikke ble en bordplate, 
kanskje skal med. Og hva med tegningene?

tegningene, tegningene. se side  
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Niogtyvende februar

en begivenhetsrik dag. Den ble litt full. For det første hadde 
jeg handledning med professoren på tekstil og det er alltid 
bra. Hun er bra og jeg tenker klarere når jeg har snakket med 
henne. Ellers føler jeg forsåvidt at handledningene i denne 
prosessen mye har vært å heie meg fram. Alle har vært på 
mitt lag og syntes at det jeg gjør er bra, og det er jo litt uvant. 
Inger snakket litt om å stå for det man gjør uten å vakle og det 
handler kanskje litt om å slutte å forundre seg over at folk er 
så positive. Jeg føler forøvrig at jeg ikke er helt i stand til å 
rekapitulere handledningen med Inger enda, jeg tror jeg må se 
på bildene jeg hadde med til henne en gang til først. Men da 
jeg samlet sammen bilder til henne, så jeg hvordan mye av det 
jeg har gjort møtes i det jeg gjør nå.
Og så har jeg fått et rom å jobbe i i fire dager. Det trengte jeg 
virkelig, å se tingene mine i sammenheng, utenfor verkstedet.
Først fikk jeg det i en uke, men med et par timers unntak hver 
dag, som jo er håpløst ettersom tingene er ømtålige og tildels 
tretti kilo tunge, og det ikke går å flytte dem fra snickeriet til 
rommet jeg fikk utdelt fire ganger hver dag, men så ordnet det 
seg mer eller mindre så nå får jeg jobbe med sammensetningen 
og sammenhengene mellom alle mine elementer, og det trengs.
Dessverre måtte jeg sage opp enkelte av dem for å få dem inn 
den ualminnelig smale døren, og det er jo, vel, ikke helt som 
man vil ha det,
men nå ble det nå sånn og jeg har ett rom å jobbe i.
Iallefall må jeg ikke sage opp og lime sammen fire ganger om 
dagen.
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i eftertidens klare lys:

Første mars

Jeg er i rommet og prøver. Det er fint å se dem sammen, de 
passer sammen.
Akkurat nå er det åbäke, det nye droget, muorraguhpi, søyle-
boreplaten og det som ikke ble et bord, og en provisorisk benk 
med mange av bitene fra verkstedet. 

1. det nye droget og benken med bitene passer overraskende 
nok sammen
2. det nye droget ligger nå delvis på en plate. Med endel pinner 
ved siden av seg, det er ikke så verst
3. muorragguhpi står på gulvet, og der skal den nok stå. Det er 
litt dumt egentlig for da ser man ikke sidene så godt, og de er 
jo så fine. Men det er jo helt idiotisk å stille en sånn stabel på et 
bord, hva hender om man har behov for bordet? En materialsta-
bel står jo kanskje i flere tiår.
4. Har prøvd med objekter inne i åbäke, blæh. Trodde heller 
ikke det skulle fungere, men ville prøve. Grunnen til at det ikke 
fungerer, for meg er delvis at åbäket snakker mest om funksjon 
når det ikke blir overtydelig. Det at det åpenbart ikke er laget 
på det mest funksjonelle, industrielle vis, prater for meg mer 
om funksjon. OG fordi jeg ikke vil legge noen føringer om 
bruk, som designere ofte gjør.
Dette er en BOKhylle, vil du ha en til klærne dine, må du kjøpe 
noe ANNET. Den er friere uten objekter
5. Arbeidsbenken. «Arbeidsbenken». Forbausende at det ikke 
gikk an å bære elementene fra verkstedet over på den og få 
samme resultat. Den ser ut som en utstilling nå, det ble feil. 
Både fordi benkeplaten er helt ny og feilfri, men også fordi sta-
blingen/sorteringen av en eller annen grunn ikke fungerer sjøl 



73

Droget/
Åbäket 

Det nye 
droget  

Muorra-
guhpi   

Lager-
struktur

Impro-
visasjon  

Slump   

Detalj/
øyeblikk    

Materi-
allogikk   

Design-
syn

Referan-
ser   

Teksten 

i eftertidens klare lys:

om de er stilt opp på samme sett.
Hvert sted sin sortering? Logikk? Og kanskje har det sammen-
heng med at platen ikke er full nok...jeg er redd for at om jeg 
flytter alt så vil noen ta arbeidsplassbenken min. Men benken 
fungerer bare om den er overfylt.
6. De to platene. Flytter rundt på dem.
Det blir klarere for meg at om tegningene skal inn, må noe an-
net ut. De forklarer noe som noe der inne allerede forklarer?
Innimellom så tenker jeg at det opprinnelige åbäket skal ut. 
Men jeg holder igjen. Det var så mye tankearbeid i det og det 
tok langt tid å lage.
Og...det er et møbel, kanskje det er en grunn.

Tegningene og arbeidsbenken skal ikke være sammen. Åbäket 
og tegningene skal være sammen? Skal ikke være sammen. ?

I morgen: Åbäket foran tegningene. Finne ut hvorfor jeg liker 
platen under det nye droget.
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i eftertidens klare lys:

Andre mars

I dag: finne ut at arbeidsbenken med elementene sannsynligvis 
går ut.
Den er kjempefin, men poengløs. Hva er det jeg vil si? At en-
keltdelene er fine i seg selv, uten å endres. At sammensetningen 
dem i mellom, som forsterker dem, kommer av sortering, ikke 
av estetiske valg.
Og alt dette har jeg sagt i de tre andre arbeidene.
Har prøvd med tegningene da. De henger jo helt klart i sam-
men, men de er kanskje ikke nødvendige. Det blir ikke nødven-
digvis bedre med dem sjøl om de er bra.
Men. Har tenkt på å utvidet billedmaterialet i denne teksten. 
Samle noen stabler og sånn bak i boken. Og tegningene kan-
skje. Boken skal jo være med i utstillingen.
Ryggen på droget er jo ganske interessant da. Særlig sammen 
med stabelen.
Hvis det er plass til å gå rundt og se fronten også, mener jeg.
Søyleboreplata....njæsj.
Hittils virker det som om alt går ut. Jaja.

Emilia sa noe i går som jeg har tenkt på. At jeg er den i klas-
sen som jobber mest med design. Det var så deilig at hun sa 
det for jeg synes det er sant! Jeg får jo mange spørsmål om det 
jeg gjør ikke egentlig er kunst. Et spørsmål jeg synes er veldig 
poengløst og uinteressant. Jeg jobber iallefall med design. Jeg 
vil si noe om (sa Emilia) folk og ting og folks forhold til ting 
og sammenhengen mellom det vi gjør og forbruker og bruker, 
og det vi er. Jeg synes det, for å gå tilbake til det Anita en gang 
sa, er mye mer å jobbe med design enn å lage enda en stol.

men kanskje minst med formgivning? 
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Nå sier jeg ikke at jeg er den som gjør mest design. Men ja, jeg 
jobber med design. Mer enn mange andre. Sier Emilia. Og sier 
jeg meg enig i. 
.
14:35
Ok, nå har jeg styra rundt inne på det rommet og flytta på ting 
og eliminert og prøvd og eliminert og nå har jeg laget en struk-
tur som er en blanding av en struktur og en stabel. Litt faktisk 
muorraguhpi over den, litt tørkestruktur. Først var den skrek-
kelig, sånn som når jeg jobbet med det nye droget, hjelp hva 
er det jeg driver med nå, strips og kvist, men nå elsker jeg den 
litt. Juhu!
Ja, platen under nye droget. Den skulle jeg skrive om. Den 
er en grå respatexplate, som binder den til det hjemlige, men 
hovedgrunnen til at jeg liker den (tror jeg) er at platen binder 
det nye droget til bakken. Her står det, plassert, på en plate, det 
er ingen tilfeldiget, det er ingen slump, den står på bakken. Og 
grunnen til at det er viktig, for meg, at den står på bakken er at 
den er et objekt i seg selv og dermed ikke behøver å plasseres 
på et bord eller på en pidestall, og at den ble konstruert etter 
sitt forhold til bakken. Den skulle være stabil.
og så er den vel en referanse til Iver Jåks.
Tanke: sette en dato for ferdigstillelese av teksten, som skal 
være levert om litt over to uker.

16:12
nå hater jeg den der nye saken
Men! Jeg plasserte alle de der små elementene i åbäket. (Dag-
maras idé)

Istedetfor på arbeidsbenken, eller den forkasta bordplata, og 
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i eftertidens klare lys:

voi! Det
er noe veldig logisk ved å vise frem de fineste pinnene sne i et 
skap som
består av de fineste pinnene!

17:52
nå elsker jeg den
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Tredje mars

Jeg påvirkes nok veldig av andre sjøl om jeg tenker at jeg er 
så enormt egenrådig. Særlig når det gjelder det nye droget og 
den der saken jeg lagde i går. Når andre sier de er fantastiske, 
puster jeg lettet ut.
Jeg er litt irritert på meg selv for dette, men det får være måte 
på hvor fantastisk sjølstendig man egentlig skal være. Det er 
ikke lett å stå alene idet, uten så mye veiledning.

Jeg tror det siste tilskuddet, kombinasjonen av struktur og 
lager, har kommet for å bli. Godkjent.
Vi får se hva som hender med trebitene i droget, det er bra, og 
det er bra uten, jeg tror det bare gjelder å ta en bestemmelse. 
Hvis jeg nå skal gå tilbake til å høre på andre er opplegget med 
trebiter på benk en hit, men jeg liker den ikke. Den gir ingent-
ing. Så der lukker jeg ørene for folkeopinionen.
Enten ligger de i åbäket, eller så går de ut. (øh, tror jeg)
Jeg har litt lyst å avslutte arbeidet med pinnene, alle, åbäket og 
muorraguhpi og droget og det der sise tilskuddet. En gang til 
uken, etter redovisningen på onsdag. Jeg tror jeg er kommet til 
det punktet hvor jeg har lyst å stole på de avgjørelsene jeg har 
tatt, det er jo bare en master, tross alt.

Og så jobbe med denne teksten. Ikke teksten, men bildene. Jeg 
vil ha inn stabler nordfra, materialhauger, hjemmelagede struk-
turer, jeg vil ha et logisk billedmateriale som avslutter teksten.
Det føles som om jeg i all hovedsak har løst det andre nå.

dette endret seg, på en veldig fin måte, når Johanna kom inn som veileder
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i eftertidens klare lys:

Femte mars

Jeg klarer liksom ikke presse ut noe mer nå. Det er noe med 
enkeltklossene som jeg ikke har løst, men jeg står fast. Jeg får 
ikke panikk, arbeidet fungerer fint uten dem også, og jeg har 
god tid, men det løser seg liksom ikke av seg selv.
Så da er det jo bra at Johanna Gustafsson Fürst som Inger anbe-
falte svarte ja på forespørselen om veiledning i dag. For alene 
går det sakte...
og ikke er det så interessant heller.
Jeg tenker og tenker og tenker at, at at, Droget/Åbäket, går det 
ut?
Det er jo det objektet som stemmer minst med de andre. Men 
det har vært en veldig viktig del av prosessen.
Kanskje jeg kan løse det til selve utstillingen. At det får stå 
alene og de sammen, eller.....noe. Jeg vet ikke. Ævettafan. Må 
løses.
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Ellevte mars.

Ja, hvor skal jeg begynne....
med problemene tror jeg. Siden sist har jeg hatt total mac melt-
down. Det vil si at harddisken på maskinen har blitt fullstendig 
ødelagt. Sjøl om jeg har backup, har jeg ikke backup av alt, 
og jeg har jo heller ingen datamaskin som kan lese det jeg har 
backup av. Alt dette lar seg løse men det tar tid. Altså, det tar 
ekstratid.
Det betyr i praksis for den som leser det dokumentet jeg skal 
levere inn om en uke, at layouten ikke blir så gjennomarbeidet 
som jeg hadde tenkt. Og det er litt viktig, ettersom jeg har valgt 
å skrive en så lang og fullstendig tekst. Indeksordene skal gjøre 
det lettere å orientere seg i teksten, så det må jeg få inn. Jeg vet 
ikke nå hvor godt jeg klarer å løse dette på den tiden som er 
igjen.
Videre betyr det at endel av de tingene som jeg snakket med 
Johanna om under veiledningen, (som jeg kommer tilbake til) 
må få bli jobbet med etter at jeg har levert fra meg teksten. Det 
vil dermed sannsynligvis ha skjedd mer med objektene mine 
i tiden mellom tekstinnlevering og presentasjon enn hva jeg 
hadde tenkt.

Men veiledningen med Johanna var veldig bra. Jeg liker godt 
å snakke om hva jeg har gjort, istedetfor hvordan dette kan 
snakkes om hvis man tenker på det som om det var en stol. Og 
Johanna så på det jeg hadde gjort på en veldig fruktbar og fin 
måte. Deilig når noen tør å si noe om det jeg har gjort, estetisk, 
og foreslå endringer utfra at det er noe jeg har gjort.  
Det gikk hardest utover åbäket. Jeg har satt de andre tingene på 

Layoutsmessig gikk det til slutt verst utover bildene på slutten, her har jeg limt sam-
men to pdf-filer, bildene fra en pdf-backup sammen med teksten da den ble ferdig. Jeg 
skrev sidetall rett på billedsidene i pdf-en og det ser jo klønete ut, men sånn er det, jeg 
måtte bare løse problemet og dette er vel det nærmeste jeg har kommet utgangspunktet 
eller bakgrunnen for prosjektet, improviserte løsninger på oppståtte problemer.
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forrådet nå men åbäket er tilbake på verkstedet/snicken
Johanna mente det var for flink og dyktigt, fint, men ikke i 
samme stil som de andre. Og så snakket vi om det at åbäket er 
slutten, og ikke starten på prosessen som noe logisk. Og jeg 
tror ikke jeg ville kommet dit om jeg ikke hadde laget lager-
strukturen som jeg lagde da jeg fikk jobbe med alle tingene 
mine sammen. Det er ikke lengre en evolusjon, og det gjør også 
at enkeltelementene kanskje får være med igjen.

Jeg kjenner at det er litt vanskelig å helt papirfeste hva vi 
snakket om, jeg hadde jo nettopp hatt datakræsj den morgenen 
og var ikke helt konsentrert, heller veldig ulykkelig. Det viktig-
ste er nok tanken om å sage opp og endre åbäket til en tilstand 
som endrer det eller dets betydning. Beklageligvis tror jeg ikke 
denne prosessen kommer med i teksten, men jeg skal jo også 
snakke selv under presentasjonen,  ikke bare stå å peke stumt 
på ting.



81

Droget/
Åbäket 

Det nye 
droget  

Muorra-
guhpi   

Lager-
struktur

Impro-
visasjon  

Slump   

Detalj/
øyeblikk    

Materi-
allogikk   

Design-
syn

Referan-
ser   

Teksten 

i eftertidens klare lys:

Tolvte mars

Mailet litt med Johanna i går. Etter handledningen sendte hun 
meg en mail med ting å tenke på. Blant annet diskuterte vi litt 
hvorfor jeg, som vil si noe om folks forhold til tingene sine, 
ikke lager mer møbel-møbler.
Jeg mener at det er viktig for meg å peke på et forholdningssett 
og en mulighet, men jeg vil ikke løse noen ting, hverken låse 
eller løse, jeg vil ikke komme og si at Nå gjør vi det såher, jeg 
har en femårig utdannelse!
Jeg vil bare åpne opp, og det må jeg gjøre på min måte. Det har 
jeg begynt på nå.
Jeg synes jo at brukeren og skaperen i størst mulig grad skal 
være samme person.

Saget opp Droget i dag. Da jeg hadde gjort det tenkte jeg Visst 
ja, jeg har jo hatt datakræsj. Det finnes ikke lengre bilder av det 
sånn som det var.

Så kom jeg på at jeg har to foto på papir som jeg kan scanne 
inn. I det minste. Gleder meg på ta fatt på det i morgen.
Ikke scanningen. Å endre Droget.
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Trettende mars

Jeg merker at jeg forsøker å presse på litt når det gjelder hva 
det er jeg vil med omgjøringen av Droget. Og jeg må minne 
meg på at er det noe jeg har lært av denne prosessen, er at det 
er ikke sånn det funker. Det funker ikke å tenke, tenke, tenke, 
konkludere, jobbe.
Det funker derimot å jobbe, tenke, jobbe, jobbe, streve, og så 
plutselig kommer det noe. Det oppleves litt sånn:
streve-streve-streve, stange hodet i veggen, ikke ane hva man 
gjør, og men der løste det seg!, hvordan skjedde det? Tenke på 
hva jeg har gjort.

Jeg tror at en av grunnene til at jeg presser på er at jeg finner ut 
vil jeg ha med i teksten, men det er ikke sikkert det blir tid til 
det. Kankje det ikke er så viktig, det er jo ikke noe som kom-
mer til å konkludere for hele mitt arbeid, det er jo viktig for 
Droget.

En ting som jeg har oppdaget mens jeg har arbeidet er at det 
har fungert absolutt best når jeg har tenkt Neineinei, hva er det 
jeg holder på med, nå kaster jeg bare bort materiale!
Og dette er en konklusjon jeg ikke har vært så begeistret for, 
for hva kommuniserer det om en improvisert arbeidsmetode? 
Men så tenker jeg at dette er jo egentlig litt viktig. For sånn 
som jeg jobber, og det uttrykket og det formspråket jeg vil åpne 
opp for, det er jo på siden av konvensjonene, det er derfor jeg 
føler at det må gjøres en jobb med å gjøre det tillatt.
Og jeg er jo også preget av disse konvensjonene, ellers hadde 
jeg jo aldri tatt tak i nettopp denne problemstillingen.. Så når 
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jeg tenker neineinei, så er det kanskje et tegn på at nå blir det 
rett. Eller, ikke nødvendigvis at det blir rett, men det må til for 
å komme på rett spor.

Jeg vet ikke helt hvorfor det blir bra når det blir bra. Men jeg 
tror jo absolutt at alle mennesker har en like bra estetisk sans, 
og at den er et instinkt. At den eksisterer også på tvers av 
konvensjonene og normene. Jeg mener ikke at vi alle egentlig 
synes det samme er fint, og det vi synes er fint er det jeg, silje 
figenschou thoresen, synes er fint, men så har vi blitt forvirret 
av interiørmagasiner og designere.
Alstå, jeg tror absolutt vi blir forvirret av interiørmagasiner 
og at vi er belemret med en slags mental nabo (granne) når det 
gjelder hvordan vi vil ha det rundt oss, og det er jo dette jeg vil 
til livs. Jeg vil at mer skal bli lov.
Og da er det nok rett at det sier neineinei i meg innimellom, 
men jeg tror ikke at alle vil synes at jeg gjør er vakkert, uansett 
hvor frigjorte vi er. Men jeg synes det er fint, og om jeg nå skal 
ta utgangspunkt i individet, er det jo dette individet jeg må ta 
utgangspunkt i, og så får du ta utgangspunkt i ditt.
Det er jo litt det jeg er ute etter, individets rett til egne løs-
ninger.
I den grad individet er interessert. Det er jo ikke sikkert. Våre 
omgivelser er jo preget av moten (mode) og jeg tror jo også 
moten har vært med oss så lenge som vi har levd i samfunn. 
Man kan fnyse og si den er overfladisk, men som fenomen er 
den heller grunnleggende tror jeg.

Men det betyr ikke at man skal la andre bestemme hvordan 
man skal ha det rundt seg, ukritisk.

jeg vet ikke noe om dette, jeg bare mener. Jeg tror kanskje den estetiske sansen 
er forbundet med ordenssansen, og ordenssansen har med overlevelse å gjøre. 
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Trettende mars, senere

Nå som jeg har jobbet med Åbäket, tror jeg at en av grunnen til 
at jeg trengte å endre det var at det så for industrielt ut. Jeg er 
kanskje den eneste som ville brukt det ordet om Åbäket, men 
det ble for mye nittigraderslogikk. Litt av poenget da jeg gjorde 
det var jo å nærmest drukne de fine delene det er laget av i 
hverandre, for dermed å si noe om detaljnivået som var min 
opplevelse av det, men ettersom den tanken forsvant ble 
drukningen mindre viktig. 
Jeg har også tidligere jobbet med dette med tiden, at ting/
produkter oppleves som bedre om man kan se eller om det ser 
ut som om det har vært brukt tid på å produsere det, og det er 
nok noe av dette jeg har forsøkt å tilføre åbäket ved å bruke 
nittigradersvinkler hele tiden. Men det ble litt kjedelig og beg-
renset, jeg vil gjerne ha med meg noe av det, men jeg vil også 
ha med meg noe av det som skjedde da jeg knalla opp Lager-
strukturen på en times tid.
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Fjortende mars

Vi er alle ganske slitne og forvirrede og starta dagen med fika. 
Det eneste svenske ordet absolutt alle i klassen kan. Shu Zhen 
mente at jeg ikke burde ha bilder av objektene mine i denne 
teksten. Only have details! Make them surprised, that way they 
don’t have opinion before presentation!
Jeg skjønner tanken, det er vel av den grunn jeg har bildene 
sist, men det betyr jo ikke nødvendigvis at de leses sist.

Iallefall. Ved å endre på Åbäket og gjøre det mindre funks-
jonelt, føler jeg at jeg møbler det til. Det blir mer av et møbel 
og sier mer om å være et møbel ved å ikke være fullt så mye 
skap. Det blir mer potensielt og mindre låst, mer løsning? enn 
låsning!. Da er det nok også viktig at det ikke får så ensidig og 
entydig utforming som det hadde, det blir litt for designet. Jeg 
må slippe andre materialer til for å åpne opp mer. Sånn som det 
var ble det ganske stabilt og låst og dermed ferdig. 

Så jeg tror jeg bare jobber videre med det og ser hva som skjer, 
og så slutter jeg teksten her.
Ja og så må jeg finne et navn på arbeidet og prosjektet som 
helhet. “Articulating Ideas About Improvisation Into Physical 
Forms” er liksom ingen schlägertittel.
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Femtende mars

men teksten fortsetter jo, for jeg jobber jo videre selv om tek-
sten er levert inn til en eller annen opponent jeg ikke aner hvem 
er.
Ser at jeg i thesis proposal har skrevet om ødelagte ting og 
prosesser som gikk galt, Og at det ville være interessant å jobbe 
med det. Nå er det ikke så interessant lengre og det tror jeg har 
med det å gjøre at jeg fant en så fin flyt i starten, at jeg ikke 
behøvde å lette etter ytterligere utfordringer.
Mye av den improvisasjonen jeg har tatt utgangspunkt i er jo 
heller ikke basert på at man ikke vet hva man holder på med, 
heller at man tar det man har for hånden, og det har jeg forholdt 
meg til.
Jeg tror at om jeg skulle forholdt meg til prosesser der ting 
går galt, vil det handle mye mer om det jeg snakket mye om 
i starten, dette med detaljsyn, at jeg opplever de små øyeblik-
kene først og fremst. Og det gikk jeg jo bort ifra. For meg 
handlet nok dette om alt som kan gå galt mye om at det kan bli 
vakkert likevel, og det sporet har jeg ikke fulgt.

 
Jeg merker at det som fungerer best i åbæket nå er kvister. Det 
er vel kanskje det som gjør det minst industrielt og mer rått og 
uferdig og dermed endrbart. Ok, det er kanskje ikke et ord. Det 
kommuniserer at det kan endres, fordi kvister er ømtålelige og 
dermed tillfällige.
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Sekstende mars

Oæ, dårlig dag sånn arbeidsmessig. Ikke så lett å jobbe på etter 
at man har gjort seg ferdig med teksten kjenner jeg. Lufta gikk  
ut av ballongen, jeg har rett og slett dårlig sprett.
Nå har jeg heller ikke datakræsjpanikken lengre, det var jo 
også en drivkraft, sjøl om jeg skulle vært den foruten.
Jeg har kontakta Johanna og spurt om vi kan ha handledning i 
neste uke, da må jeg skjerpe meg og jobbe på så jeg har noe å 
vise henne, iallefall.

Ok, jeg går og suller litt med åbäket.

Jeg synes det fungerer bedre nå som jeg antyder og foreslår 
former som kan knyttes imot bruk, istedetfor å gi droget former 
som er entydige i bruksforslag, som hyller og knagger (henge-
re). Pinner og vinkler og kvist og tråd kan ha bruksområder for 
en bruker, som den er, eller endret. Det mer tillfällige uttrykket 
gjør også at terskelen for å endre blir lavere, tror jeg.

Men jeg må bare få si det: jeg synes det er skikkelig slitsomt 
å jobbe på snickeriet. Det hadde vært så mye bedre å få jobbe 
konsentrert og alene.

det er i dag jeg skrev den teksten jeg gjentar her, men jeg ville ha den med i 
innleveringen
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Nittende mars

Begynte å skrive på den muntlige presentasjonen i dag, så 
motsigende det enn må høres ut. Det er jo aberet ved å forme 
teksten som jeg har gjort, jeg kan ikke bruke teksten som mal 
for presentasjonen, her må jeg starte på nytt.
Men det blir bra. 

Jeg er så fryktelig fornøyd med Åbäket ver2. Som jeg holder 
på med nå. Det ser ut som om noe sjura (skaten) har gjort. Og 
sjura er jo min fuggel.
Eller, som noe barnet til paradisfglen og skaten har gjort.
Det er mange deler av skate-åbäket som bare antyder en funks-
jon, som om hver del selvsagt har en funksjon men det er ikke 
åpenbart hva den er. For betrakteren. For brukeren, dermot, 
må det være åpenbart ettersom det er brukeren som har lagt til 
fuksjonen. Sånn føles det. Når jeg ser på det.

Jeg strever litt med bena. Med der bena møter gulvet. Johanna 
påpekte at som møbel hadde det ingen omsorg for gulvet, det 
er ikke noe man vil ha inne, og det synes jeg man skal ville, i 
noen grad. Så jeg har lagt eik under, fra en planke jeg fant, som 
jeg har slisset spor i og som nå står som sko under stålunder-
stellet. Det funker ikke helt. Det er i flere stykker, det burde 
kanskje vært i ett. Men da må jeg finne en stor nok materialbit. 
Synes jeg. Kan ikke plutselig begynne å kjøpe materiale NÅ.
Det jeg derimot plutselig har begynt med er å forme delene jeg 
forsyner Droget med. Jeg har foreksempel gått løs på eikes-
koene med tappjern for å forme dem til stålbena. Og det er jo 
gøy for meg. Føler at jeg slipper meg litt mere løs med Åbäket 
nå, at jeg får lov til mer av meg selv, som å tappe til spor med 
meisel eller bruke sirkelsaga til å lage furer med, og der tror 
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jeg det er noe viktig jeg har stengt ute, nemlig gleden over å få 
lov å holde på litt. Ikke nødvenigvis skapergleden, men fikser-
gleden. 
Mye bedre på så mange plan nå. Bortsett fra de der skoene.
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Enogtyvende mars

Denne skolen altså. Man kan bli gal i hodet av mindre. 

Uansett. Jeg fikk en materialprøve fra Emilias prosjekt i dag. 
Det er en metallrist som er gul. Når jeg putter den inn i droget/
åbäket/skateboet blir den ekstremt gul. Skal jeg ta den bort av 
den grunn? Er det en skulptur nå?
Jeg synes, ifølge improvisasjonslogikken, at den skal få være. 
Ikke fordi improvisasjonslogikken er å ikke ta hensyn, men 
fordi hensynet ikke nødvendigvis er at “den gule tar for mye 
fokus”.

Og når skal jeg gi meg? Er jeg ferdig, eller umotivert?

Bra jeg skal treffe Johanna på fredag. 
Men når ble jeg så handlederavhengig?

Har forresten fåt utdelt opponenter i dag, Boel Hellman og 
Gunilla Bandolin. De er jo ganske romlige, begge, og jeg er ab-
solutt ikke det. Jeg er den eneste den dagen (de er opponenter) 
som ikke jobber med rom. 
Jeg er også den eneste ikkeasiaten. Men jeg er jo same da.
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Toogtyvende mars

Tenkte litt på i går kveld det der at Andreas en gang sa Jamen 
Silje, du synes jo alt er fint.
Og at ja, det gjør jeg egentlig.
Jeg forsøkte å komme på noen ting jeg synes er stygt og det 
tror jeg egentlig bare er mennesker. Jeg synes mennesker kan 
være stygge, og det tror jeg er fysiologisk. Stygt er bare det 
som skremmer meg.
Når det gjelder det vi omgir oss med, tror jeg det nærmeste jeg 
kommer er kjedelig. Men helt sinnsykt kjempekjedelig, da.
Som kontormiljøer i store bedrifter, eller overstylede hjem i in-
teriørblogger. Da vil jeg bare sove. Skulle til å skrive ta en liten 
lur men mulig det ville blitt en svensk-norsk forvirring der.

Men ja, det meste er jo vakkert.
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Treogtyvende mars

Hadde veiledning med Johanna i dag tidlig. Det er altså veldig 
bra. Og så er jeg så fornøyd med alt jeg har gjort, jeg synes jeg 
gjør så bra saker! Da jeg drev og bekymret meg for min egen 
fremdrift her om dagen var jeg nok en blanding av egentlig 
ferdig, og utslitt. 
Droget/Åbäket, nå skateboet, fungerer som det skal. Det har jo 
vært mitt problembarn hele veien. 
Jeg tror ikke jeg hadde klart å lage det om til det det er nå om 
jeg ikke hadde gjort Lagerstrukturen. Og nå er det kanskje den 
som er overflødig.

Vi snakket litt om pynten på baksiden, at det kanskje må 
være mer pynt. For å forstås som pynt. Jeg har jo pyntet fordi 
pynting skal være lov. Man liker å pynte selvom man synes 
ihopraskede saker er fint.
Men Johanna mente den kanskje ble litt flat.
Så hang vi opp genseren min der, på baksiden, ved siden av 
pynten, og i utgangspunktet er det noe jeg er skeptisk ting, å 
legge til sånne ting som personlige effekter eller ting som viser 
bruken, men den hang så tilforlatelig der på siden og var helt 
rett. Snakker litt om kropp, snakker litt om verksted, snakker 
litt om Åbäket. Snakker litt om at det er subjektivt.

Som Johanna sa var et viktig ord, og det er det vel.....Jeg jobber 
jo for retten til å lage subjektive møbler. Og skateboet er mitt 
subjektive møbel. Mitt subjektive, stedsspesifike møbel.
Det er jo, som Johanna, igjen, påpekte: veldig stedsspesifikt. 
Det består av alt rundt seg: verkstedet, skogen utenfor verkst-
edet, meg. (Ting jeg har hatt med nordfra.) Det er som det har 
stablet seg opp fra sine omgivelser. 
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i eftertidens klare lys:

Jeg kjenner at jeg er overraskende lite interessert i at det er 
stedsspesifikt, men jeg skjønner ikke helt hvorfor, det har jo 
vært veldig viktig for meg før. Jeg mistenker at det er fordi det 
er stedsspesifikt i forhold til et sted som ikke er hjemme.

Pynten bak, genseren ved siden...det er vel det jeg må tenke 
mest på. Men det er ikke vits å forsøke å kreste noe ut, nå må 
det bare komme når det kommer.

Det jeg må tenke mest på er vel hva som skal med i den endeli-
ge eksamensutstillingen. Jeg har vært ganske innstilt på at alle 
fire skal med. Og det var nok riktig før Åbäket ble Skateboet.
Kanskje. Jeg merker at også her hører jeg veldig på andre. 
Johanna mener det er selvsagt at Skateboet og Det nye droget 
er de to som skal med, mens andre jeg hører på synes Droget er 
det minst interessante. Men disse har ikke sett Skateboet.
Og alle rundt meg er kunstnere og vil at jeg også skal være det. 
Jeg er ikke så nøye på det men det viktigste er at jeg snakker 
om design. Hvilket språk jeg snakker avgjør vel hva som skal 
med i den endelige utstillingen. Heldigvis trenger jeg ikke 
bestemme meg riktig enda.
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Syvogtyvende mars.

Den der pynten...som er liksom blader i metall....den er fin som 
den er. Jeg synes kanskje den var litt for fin en stund, som om 
skaten hadde forsøkt seg som interiørdesigner, men nå synes 
jeg egentlig at den fungerer fint.
Det er bra at den er litt flat og ikke for høymælt men akkurat så 
stor som den er. Jeg synes den er liketil og rett fram.
Jeg har endret litt på noe av det sånn at ikke alle de der “blad-
ene” er like, men ingen store endringer.

Nå er den ikke så verst klar, egentlig. Kanskje på tide å beg-
ynne å rydde etter seg.
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Niogtyvende mars.

Jeg driver og skriver på muntligpresentasjonen min, og er litt 
forvirret mht hvilken tekst jeg skal forholde meg til. Det er jo 
dette som er teksten! Men jeg kan jo ikke bruke denne teksten 
som en halvtimes presentasjone av arbeidene mine.
Uansett. Har lest om Iver Jåks i dag. Jeg er litt glad for at jeg 
ikke har gjort det før. Jobbe først, tenke etterpå.
Og så er jeg nesten litt glad for at han er død. Jeg vet ikke 
hvordan jeg hadde forholdt med til arbeidene hans om han 
levde, ettersom jeg ikke holder meg med idoler.
Iver Jåks’ kunst er noe av det fineste jeg vet.
Og jeg ser at det er mange likheter mellom måten han forholdt 
seg til arbeidet sitt og måten jeg forholder meg til mitt.
Fremst er kanskje dette med å forholde seg til at det finnes 
noe i materialet som skal vises fram, men ikke nødvendigvis 
endres. Han snakket også om tilfeldighetenes lover. Og at det 
han lager er et samarbeid mellom materialer, som han finner 
eller får av venner, og ham selv. Og at han arbeidet med å få 
fram tingenes hemmelige sjel, men da gjerne i samarbeid med 
betrakteren.
Den største forskjellen er vel at Jåks også var en dyktig duojar. 
Og det er jo ikke jeg. Jeg kan ingenting, og jeg tror ikke jeg er 
tålmodig nok til å begynne å lære meg å lage nahppit og buhk-
kut og sånne tusenårsarbeider. Det frister litt, men jeg har ikke 
tid! Jeg skal jo stable pinner!
Ja, og så var jo Jåks same, men ville ikke jobbe med samiske 
ting bare fordi de var samiske. Men de var med ham likevel.

Når jeg har hatt veiledning med for eksempel Inger og Johanna 
har de kommet med andre navn igjen, som Claire Barkley, 
miwon kwon, andre har nevnt Kurt Scwitters. Og jeg skjønner 
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jo hvorfor de vil ha meg til å sette meg inn i en kunstsammen-
heng, sjøl om jeg er designer. 
Ingen har nevnt Iver Jåks, for meg er han jo en berømthet, men 
kanskje ikke for svenskene.
Det jeg egentlig diskuterer med meg selv er hvor mye av dette 
jeg skal dra frem eller være forberedt på å bli stilt til veggs om 
på muntligen. For meg holder Jåks et stykke på vei.

Prøvd å skrive på presentasjonen i hele dag. Hittils har jeg tatt 
ut av oppvaskmaskinen, vasket klær, skrevet regninger, han-
dlet, vasket mere klær, sådd basilukum, vannet planter, hentet 
posten. God gang altså.
Og diskutert det samiske med meg sjøl. Den improviserte de-
signen står sterkt i det samiske, sjøl om den ikke er unik for det 
samiske. Hvorfor må jeg da nevne at det er akkurat det samiske 
som er min bakgrunn, og ikke bare det nordlige?
Jo, fordi folk blir så provosert. HVORFOR kan jeg ikke bare 
få si at det er samisk, ikke unikt, men typisk, uten at folk blir 
så irriterte? Av samme grunn som at folk blir irriterte over at 
jeg påpeker at jeg er same. (Folk. “folk”. Ikke alle. Men dem 
jeg snakker om her.) Hvorfor skal jeg absolutt påpeke at jeg er 
same når jeg også er nordmann? 
Hvorfor ikke? Jeg er jo same.
Hvorfor må jeg være lik deg for å få lov å være meg selv?
Og i denne sammenhengen er det viktig fordi jeg henter inn 
samiske ting og elementer og referanser og tanker i det arbeidet 
jeg gjør. Det er ikke en politisk handling, jeg er personlig. (Og 
ja, dermed politisk, men det er ikke min feil.)
Det er også viktig fordi jeg som same er klar over at det faktisk 
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finnes en kulturforskjell melllom leseren og meg selv, og jeg 
synes vi skal dele ansvaret for å forstå denne teksten ved at vi 
begge er klar over dette. Utenpå er vi like.
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trettiførste mars

Det slo meg i dag da jeg drev og orga med forskjellige drog, at 
det at de er så jævla vanskelige å flytte taler til deres fordel. 
Det er et tegn på deres subjektivitet. De hører til en plass og en 
situasjon, og det gir da ikke mening å utforme dem på en sånn 
måte at de er flyttbare mellom mennesker, steder og situasjoner, 
uten at det muigens endres av flytten.
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andre april.

Noen har ødelagt Muorraguhpi i dag. Noen fra EDG. 
Det er sjølsagt fryktelig dumt, ettersom eksamen er i mor-
gen og jeg ikke får gjort noe med det, men jeg har ingen 
energi å kaste bort.

Og jeg innså, da jeg forsåkte å stable det om, at dette 
ligner veldig mye på noe jeg har opplevd mange ganger 
som musiker. Improvisasjoner kan ikke gjentas. Det blir 
aldri like bra som den første, overraskende gangen der alt 
fungerte. For det blir jo aldri eksakt samme situasjon (man 
kan ikke drukne i samme elv to ganger).
Og dette gjelder også den fysiske improvisasjonen. Objek-
tet tilhører situasjonen og øyeblikket. Endrer situasjonen 
seg, er det et annet objekt som passer. Da jeg forsøkte å 
stable den opp på nytt, var det ikke samme situasjon som 
jeg forsøkte å gjenskape, det var ikke kontemplær verkst-
edsglede, det var sint, sulten, utslitt og satan ta den edg-
kuken-modus. 
Innså jeg. Og det ble litt sent å introdusere en sint, sulten, 
utslitt og satan ta den edg-kuken-staabel i prosjektet uten at 
det blir forvirrende for alle disse tankene om improviasjon
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tredje april

muntlig presentasjon i dag.

(hva skulle jeg skrive her? Det som står over er alt jeg har 
skrevet)
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sjette april

jeg skulle sette meg ned og skrive en oppsummering og vur-
dering av min egen muntlige presentasjon, men jeg fikk aldri 
gjort det og nå husker jeg ikke et ord av det de sa.
Fanes. 
Uansett, det gikk fint, flere av mine samiske kompiser stilte 
opp i kofte og jeg følte at jeg på noe vis fikk litt gratispondus 
der. Det var stas.

Når det gjelder opponentenes kritikk, eller kommentarer var 
det vel, ville de snakke om det jeg har gjort var kunst eller 
design. For meg er det det absolutt minst interessante aspektet 
ved det jeg har gjort.
Jeg vil mye heller diskutere spørsmålene jeg tar opp, hvordan 
forholder vi oss til våre omgivelser? I hvor stor grad endrer vi 
det vi eier?
(rediger)
men jeg synes egentlig at alle opponentene på alle presentas-
jonene var mest opptatt av å diskutere form, det var iallefall 
da de følte seg mest bekvemme, og ikke så bra på å diskutere 
design i seg selv, kontekst, konsekvens, konsept, menneske.

Det jeg lå våken for etterpå var at jeg sa at jeg ikke syntes det 
var interessant å diskutere det samiske aspektet i det, for det er 
ikke sant. Men da vil jeg diskutere akkurat det, og ikke blande 
det med alt det andre, da ville jeg diskutert det i en samisk 
kontekst, og ikke på min eksamen.
Og så reagerte jeg i ettertid litt på at boel sa at de er interes-
sante som design, og ikke som skulpturer, for selv om jeg vil 
diskutere det jeg gjør som design, så er det en altfor enkel 
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måte å skille mellom de to på. Både inger tekstil og johanna 
synes de er interessante som skulpturer, og det synes jeg de må 
være. For å fungere.

alt i alt, jeg er så fornøyd!



det er vel oppsummeringsdags? Og hva er mer naturlig en å gjøre 
det via manuset til min muntligpresentasjon, det må vel være passe 
oppsummerende og generalisernde. Påengelsk, please to welcome, my 
oral presentation!:

I come from an area where people depend on their own abilities to solve 
their own problems and shape their private surroundings. And not so 
much on designers abilities. 
Our design tradition consists of a variety of  structures, objects, build-
ings and solutions that consists of parts of previous structures, build-
ings...and so on. Materials are saved, and knowledge about who knows 
how to do what is stored. And people build and construct and improvise 
according to their needs and situations.
Structures can be intermediate or permanent, change shape and function 
partly or completely, depending on the changing needs of the user.
I’ve done two research trips in this area, and i could mention place 
names few of you will recognize, lets just say its from jokkmokk and 
then, if you drove without stopping, two days in a car northern bound, 
through finland, sweden and norway., in 2009 and 2010, and my master 
thesis is not about this research. It is about what happened afterwards. 
But as this is my background, i will show you som examples of what i 
am talking about.

viste bilder av nordlig design 

And my work is also about my fathers saying: Only bad craftsmen 
blame their tools, and my awfully clever answer to this: but you cant 
make a chest of drawers with a mixmaster.
I think thats such a designer’s answer.
Because, no, you cant if you want it to be industrially mass produced 
and sold in a shop as something else than a joke, but if you’re not a 
designer, you could probably get something storage-like, in terms of 
function, even armed only with kitchen ware.

In my photos from the vernacular design tradition I have grewn up in, 
we see how people solve problems, and how the aesthetic outcome is 



based on what was at hand when the problem had to be solved. People 
improvise, based on functions they need to add to their surroundings.
This was what I wanted to work with, without fake-recreating or mim-
icking problems that had to be solved without proper tools, the tools i 
was surrounded with in the workshop I worked in. 
 
I think this approach, I can fix that! contains some values that can be 
transferred to the world I live in now. Richard Sennet uses a term, dy-
namic design. With this he means the design that alters excisting prod-
ucts so they eiter fit the user better, or changes with the situation the 
user is in.
What I am set out to change, is the mentality that prevents us from add-
ing a stick to a Montana set if the function of this stick is something that 
benefits the user. 
Will nailing the stick to the side of the montana set increase or decrease 
the value of the furniture, if this stick makes everyday life easier to the 
owner of the montana set?
And to me, the answer of this has to be either or. There is no degrees.
To me, this is crucial in the questioning about the ownership of our sur-
roundings, and the relationship between us and our objects. 
These are some of the things I’ve discussed with myself and others 
while working with my objects.
I am a work-think person, not a think-work person.
My approach to this work has been physical. I started in the woodwork-
shop straight away. I knew i was going to work with improvisation, but 
how to know where that leads? And what to do?
So I started with an ongoing, neverfinished left over from previous 
work.
I knew from the start that i wanted to make a series, to better fit the idea 
of a discussion, and not a single, unique and singular work. I just didn’t 
think that my fumblig around with the left over would be part of this 
series.
In all these objects, i’ve used left overs from other peoples work, found 
in the woodworkshops, and elements i’ve picked up on my way to 
school. 
In this first object, quickly termed droget or åbäket, meaning something 



like the object, the body, the unmoving huge thing, I looked for the 
aestheticly appealing moments that would occur from the fitting and 
placing of these found objects that i now combined into one object. The 
fitting was somehow, at that time a bit unclear to me, based on the logic 
of the material, it’s own will, so to speak. I also worked with the logic 
of functon. I wanted to make a piece of furniture, but i also wanted to 
show what i percieve as the beauty in things as they are, and i wanted to 
se what happened if i opened up for this «the things own mind» when it 
came to placing and attaching pieces. 
 
When I say function, I don’t mean that I wanted to make an object that 
would score highest on a functon-scale. I wanted to improvise some-
thing with function, but balanced with the wish to open up for another 
type of aestethic by using my found objects, and the attempt to show the 
beauty in the things I had at hand. I constructed several, a multitude of 
moments consisting of these pieces, sometimes placing pegs with the 
idea of aestethic, sometimes for supprort for shelves and the construc-
tion, sometimes as the shelf or a peg for henging imagned objects on.  
This is how it looked.

Viste bilde av droget

And this is how my working bench looked. 

Viste bilde av arbeidsbenk

 I am quite happy with this resemblace.
 
In my next piece, I wanted to get away from the logic of function. 
Could I create these moments, this aesthetic,  without the sometimes 
disturbing visual functionality? Had I hidden my thoughts behind a 
cupboard?
I had to try without function.
So I made the second object, nye droget, new åbäke, which was diffi-
cult at first. I really like these little pieces, and found it very difficult to 
waste it on something that had no function, I mean, that I was not going 



to take home with me. I felt like panicking everytime i attached any-
thing to anything.
Also, I had problems with my motivation for the constructing. WHY 
attach anything to it, wat was my motivation for placing pieces where I 
placed them. When there was no function! I then decided that the ball or 
globe should be stable from all sides, it should hold its own weight and 
not brake however it was turned. Now I had a reason to add pieces to 
new abäket.
Later I thought that this somehow turned or twisted without me notic-
ing. I wanted to work without the disturbing demand of function, but 
the only rule I worked by in new åbäket was function: stability. I talk 
about the material having its own will or mind, I must than also accept 
that it has its own function.
But these aesthetic appealing moments still appeared, and they worked.
Viste bilde av nye Droget og detaljer
I tried adding pieces I found interessting, to the construction, the way i 
had done in old åbäket, but I couldn’t. New åbäket demanded only it’s 
own logic, and it was workin accordnig to it.

New åbæket was a result of the previous åbæke, but i saw no direkt 
third cousin to these two. I continued collecting pieces and sorting them 
and wondering about what to to next, when the third piece came about.
It took me a day to realize just what I had done and maybe it is time to 
mention my text her.
Everyday I wrote a paragraph or ten in my text, named the master’s 
diary. I worked, thought about what i was really doing, and wrote i t 
down. This has been a fantastic tool to me during this exam period. I 
have been developing my thoughts in text parallell to working, not one 
as the result of the other.
The day after constructing the third piece I started writing about how 
I felt that what I had made the day before was essential to what I was 
working with, regarding the connections to my roots and the back-
ground to this project, cultural, but also connected to the essence of 
improvising.
To be able to improvise you need to have a storage. A bank. Physical 
improvisation requires physical acces to material, as well as knowledge. 



A musician has his cord progressions and  instrument and ears and keys, 
we have knowledge of our material and and we have the material.
The stack was logic because it was the most basic of constructions; 
stacking, but also because the stack itself is, in some form, is needed 
to improvise. A lot of the photos I have from my research trips shows 
stacks or stored material in different forms. Also, aesthetically, the form 
that emerged was interesting and according to its own logic.
Viste bilde av muorraguhpa
This third form is called the muorraguhpi. Because i dreamt that. And 
in sami tradition you dream your kids name. And a muorraguhpi is a 
temporar construction in sami design tradition.

Now, I was very happy but also at a loss. I could not really see a con-
nection between my three pieces, that did not speak of som kind of 
evelution in construction, and I did not want that. I also wanted another 
piece, and for a long time i thought this fourth piece was the pegs an 
pieces on my working bench. Wich gave me this linear evelution- piec-
es- stack- construction- construction with function. I did not want that! I 
did not want to show a work that looked liked I strived to be a function-
al object, that this was the goal. My goal was the research, not the shelf!

Then I finally got the chance to work with my pieces together in a room 
for four days. Until now I had been working in the woodworkshop and 
really felt that I needed some peace and a possibility to se the connec-
tion between what I had made, but also with elements I had made previ-
ously.
 At the end of this testing testing and grinding my teeth, I made the 
fourth structure. The storage structure. I like the play with the Norwe-
gian-Swedish terms here; lagerstruktur og forråd. In Norwegian forråd 
means betray.
Viste bilde lagerstruktur
When I made the fourth piece, witch is the one that most resembles an 
actual nortern design structure, I had the same feeling as i had when i 
made the ball, the new åbäket. I felt like i was wasting pieces. In this 
case, as it is constructed with cable ties, I felt like i was ruining perfect-
ly good cable ties.



But as I later realised through my work with my text, this might be a 
good sign when it comes to my work with improvisation.
At first I resented this realization, was does that say about improvising, 
but what I think it says is actually this: the reason I started with this as 
my master thesis, is because i want to open the possibility for an alter-
native aestethic. More should be allowed. The only thing that keeps it 
from beeing allowed is our norms. To be aware of these norms, and for 
me to want to break with these norms, they must also be my norms.
Feeling like something is worthless is a good sign that they are breaking 
said norms.
 
Now I had four pieces. And now the first piece started to trouble me. 
Ok, im lying, it had been for a while, but I had been able to surpress this 
thought, and now I could not anymore.
Viste bilde av åbäke versjon 1
Åbäke was to strict, to tame, and to industrial- one of the things I 
wanted to get away from was how home made things almost has to look 
factory made to look right or good.
Ok. Åbäke does not look factory made but it is heading in that direction.

So I sawed it partly apart again and changed it into what it is now, 
which i could not if I hadn’t made the fourth piece, the storage.

I wanted it to speak about furniture, and I felt that it was too much of a 
furniture to do that. Especially because I am a furniture designer. It was 
to vague and concrete at the same time. I needed it to suggest more than 
state. So I needed to change it’s forms into something that spoke of spe-
sific functions, without nesceasrily stating what these functions were. It 
needed to talk about a user and maker. And, actually, I needed to have 
more fun.
Making is fun! That is why people are doing it. And I wanted to impro-
vise my master thesis because I love being in the workshop. But I had 
given myself some restrictions in this. The materials own logic, not too 
much interferring from me.

But now, finally, I could shape a bit more, have some more fun. Use 



machinery and alter the pieces I added, to some extent. 
The name of this last piece is old åbke, magpies nest.
Ill show some detail pictures from those of you sitting in the back.
Viste bildet av åbäket versjon 2
To me, the series came together with this last piece
It’s a very subjective object now, and I think it needs to be. Because 
thats what I want. To open up for the possibility for subjective furni-
ture, objects, surrounding. I think that it would be som much better for 
us if the maker and the user could be the same person in more cases. 
Not only in the easter decoration cases, but in the what will I surround 
myself with. How we relate to our surroundings, and how we own them, 
balanced with the open mind that also odd things can be of beauty.

Viste bilde hjemmefra
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ellevte april

skjer ikke så mye i teksten nå.
Og det er vel fordi det ikke skjer så mye på verkstedet heller. 
Ingen bevegelse med kroppen, ingen bevegelse i hjernen.

I morgen er det individuell tilbakemelding fra Katarina og 
Anna, hvis jeg er lur og har tid skriver jeg ned noe etter det.

Ellers er det vel utstillingen som tar mest hjerneaktivitet. Stille 
ut alt? Eller høre på Johanna?
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tolvte april

hadde sånn personlig evaluering med anna og katarina i dag. 
Vesa var ikke der og det har jeg forsåvidt sagt til ham at han 
burde være. Der og på half time presentation. Ettersom han har 
godkjenningsansvaret på eksamnene. Men for flyten i rommet 
var det kanskje greit.

Vi snakket endel om det samiske. De etterlyser det samiske 
perspektivet, kanskje særlig i presentasjonen, og kanskje særlig 
fordi Per Niila snakket om det å utvide synet på hva som er 
samisk design, at det ikke er alt det der turistnipset. Og jeg 
er enig. Og jeg vil gi det samiske plass, og jeg vil gi det en 
selvfølgelighet det ikke får, men jeg vil ikke forkludre diskus-
jonen. Jeg tror jeg kunne snakket parallelt om disse to tingene 
i et miljø som var mer vant til det samiske, men jeg er litt redd 
for å eksotifisere det hele. Det sporer så lett av.
Som Katarina sa, det gjelder å velge sine slag.
Men det er jo absolutt interessant, og bakgrunnen for det jeg 
gjør, men, bak, som Vesa påpeker.

En tanke for å rydde opp i dette er å sortere teksten i utstillin-
gen. En fulltekst for spesialt interesserte, som er denne teksten, 
en som handler om improvisasjon, og en som handler om det 
samiske. Og en som handler om designsyn? For meg går det ett 
i ett med det samiske. (fant jeg opp et uttrykk der?)

Vi snakket også så vidt om at det jeg har gjort er en slags case 
study i et mye større prosjekt. Jeg er ikke helt sikker på hva 
som menes med det men jeg vil tro jeg er enig. Konteksten er 
jo stor og vid og bred- ellers ville jeg kanskje ikke funnet dette 
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så interessant. Hvis det bare kunne gått i en retning mener jeg. 
Det finnes mange uutforskede grener.

Fanes, jeg føler at jeg har veldig lyst til å snakke om det 
samiske.

Og så er det dette med hva jeg skal stille ut. Jeg har jo stor til-
lit til Johanna, som er den som har ment at Skateboet og nye 
åbäket er de to som skal ut på gulvet. Men jeg ble forvirret og 
litt oppgitt over at opponentene på eksamen oppfattet Skateboet 
som et slags crescendo og de andre objektene som skalaøvelser. 
Jeg mener man skal være åpen, åpen, åpen. Det er ikke sånn 
at jeg først har kommet i mål når objektet har fått en funksjon 
forbundet med dagliglivet.
Og derfor tror jeg kanskje jeg må vise alle.

Jeg har også fått en skriftlig tibakemeldig fra Vesa, og det er jo 
bra. Han skriver at jeg må være modigere og bruke de begre-
pene jeg har villet unngå, som kunst, skulpturer osv. Og på 
en måte har han rett, men han har også feil. Det er ikke fordi 
jeg ikke tør kalle det kunst at jeg ikke gjør det, det er fordi jeg 
synes det, på samme måte som det samiske, tar fokus fra det 
jeg vil si. Men det gjør det jo uansett, opponentene ville bare 
snakke om hvorvidt det var kunst eller design uansett. 
jeg husker ikke nå om jeg har skrevet om det før i teksten, men 
i fjor på en av eksaminsajonene var det en studenst som sa at 
han så på seg selv som kunstner, eller iallefall vaklet mellom 
de to identitene. Var det han gjorde kunst eller design? Og Vesa 
kommenterte da at man kaller ikke sine egne arbeider kunst, 
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det må andre gjøre. Og jeg er så uenig som jeg kan få blitt. 
Det er ikke sånn at virkelig god design kan transendere og bli 
kunst. Kunst er ikke bedre enn design, det er noe annet. Design 
er ikke bedre enn kunst, det er noe annet.
Og på mange måter er det også det samme.
Og om jeg kaller arbeidene mine for kunst, sier jeg ikke at de 
blir bedre av denn grun. Eller, at de er noe bedre. De er fortsatt 
seg selv. Men det var ikke det jeg ville diskutere på min mun-
tlige presentasjon og det er fortastt ikke drefor jeg har gjort de 
arbeidene jeg har gjort. Jeg vil si noe om hvordan vi forholder 
oss til de tingene vi omgir oss med!
Jeg vil ikke si noe om hvor grensen mellom kunst og de-
sign går. Og derfor har jeg vært tilbakeholden med å dra inn 
det samiske også, selv om det er viktig for meg, jeg vil ikke 
snakke om det samiskes plass i samfunnet, jeg vil snakke om 
hvordan vi forholder oss til tingene rundt oss.
Men kanskje jeg burde laget en plakat/affisch istedet, og ikke 
fire fantastiske, improviserte objekter.
Okei, det jeg har gjort er kunst, kan vi snakke om design nå?
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tyvende mai.

Ja. siden sist har eksamensutstillingen åpnet. Men jeg hadde 
ikke så mye innvirkning hverken på hva jeg skulle stille ut eller 
hvordan, så jeg har ikke så mye å si om den. Den er nok mest 
til for skolen, ikke så mye for studentene.

Jeg lagde også en tekst om improvisasjon, og en om den 
samiske designtradisjonen, og hadde ute i utstillingen, men jeg 
aner jo ikke om de ble lest.
Har ikke så mye mer å si om dette arbeidet, jeg er fornøyd, jeg 
har gjort et godt stykke arbeid.












