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ABSTRACT 

I examine how relationships between people and objects are created and 

continues through contiguity every time one use or touch an object and through 

participation through use and memories. The aim is to continue a relationship 

and to keep a communication alive with people beyond time and space, then, 

now and henceforth. I take advantage of and transform the traces in an object 

that belonged to someone. Parallel I create new space for bodies to put their 

mark for the first time. I compare my work with the Nordic Museum's task to 

preserve the present for the future. But instead of the objects to be protected 

from contact I want them to be touched. I remove the function to access 

something else, a wordless communication. The object is people's lowest 

common denominator and a link between space and time. To touch an object can 

create memories that can not be reached only through visual senses. The objects 

in the Forget–me–not–collection are made to invoke haptic senses and work as 

”memorials”. Like memorials they are collective and instil a sense of belonging 

that gives peace to continue into the future. 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Detta är ett hem 

Soffan är en viktig del av hemmet. 

Människan sätter också sin prägel på hemmet. 

Är soffan fortfarande en del av hemmet 

när människan som sitter i den plötsligt dör? 

Kommer soffan då att dofta av minnen  

av människan som brukade sitta i den 

och känna sig ensam? 

Kommer soffan kanske att få ett nytt hem? 

Kommer soffan då att kunna förmedla 

 sina erfarenheter till det nya hemmet? 

Så att människan som brukade sitta i den 

faktiskt på sätt och vis 

blir minnesvärd? 

Eller bär de ut soffan 

tillsammans med människan och eldar upp dom 

en och en? 

En och en, alltså 

i skilda rum 

så att hemmet splittras? 

Kristina Lugn 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INLEDNING 

När flera i min omgivning gick bort under loppet av några månader började jag 

att fundera mycket på livet. Tänk att aldrig någonsin möta dessa människor igen, 

hur kommer det att bli? Vid ett tillfälle klev jag in i min mormors lägenhet precis 

så som hon lämnat den. Det var en speciell känsla, nästan magisk. Allt hon lämnat 

efter sig gjorde min upplevelse av hennes närvaro oerhört påtaglig. Samma 

känsla kan jag få när jag är på museum. Känslan av människors närvaro, känslan 

av samhörighet och av att vara i något som någon annan har levt med. Samma 

känsla av gemenskap kan infinna sig i min fascination över antika mynt som 

grävts fram. Det är hisnande att hålla i något som jag vet att någon annan hållit i 

för tusentals år sedan.  

     Jag såg alla föremål mormor använt i sin vardag: skurborsten, träsleven, 

pennorna etc. Genom dessa föremål fördes jag närmare henne. Jag upplevde 

hennes kropps närvaro som så tydligt satt avtryck i föremålen. Först ville jag inte 

röra något eftersom jag då kunde förstöra hennes avtryck. Det är så museum 

arbetar. ”Spår av mänskligt användande ska vara kvar på föremålen inför varje 

utlån och utställning”, skriver Nordiska museet på sin hemsida.1  När föremålet 

väl kommit i museets ägo åker de vita handskarna på. ”I utställningar är det 

nödvändigt att föremålen skyddas från beröring, damm och mycket ljus.”2  

Jag kommer inte att träffa mormor igen men jag kommer åtminstone att kunna ta 

på samma ställen som hon har tagit på. Jag kan uppleva samma taktila beröring 

av materialet som hon. Vi kan uppleva samma saker fast i olika tider. Där, i det 

mötet, kan jag nå henne på ett annat plan, en kommunikation som saknar ord. 

Mormor började forma sina objekt utan att tänka på det, i sitt vardagliga 

användande av mer eller mindre obetydliga föremål. Genom att fortsätta ta på 

hennes objekt kan jag kanske fortsätta att ha en relation till henne.  

 

UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 

Jag är intresserad av spår efter kroppar i vardagsobjekt. Syftet är att fortsätta en 

relation till och att hålla en kommunikation levande med människor bortom tid 

och rum, då, nu och sen. Med mitt arbete vill jag skapa en medvetenhet om dessa 

                                                        
1 www.nordiskamuseet.se 
2 www.nordiskamuseet.se 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relationer. Jag undersöker hur relationerna kan skapas och fortsätta genom 

beröring, delaktighet och minnen. 

 

VARDAGEN OCH KONSTHANTVERKET 

Många konsthantverkare har intresserat sig för bruksföremålen och 

vardagssysslorna, ofta med inriktning på de relationer vi skapar till våra 

ägodelar och de roller de spelar i våra liv. Vardagstematiken har kommit att 

identifieras som en väsentlig del av det samtida konsthantverket.3 Hemmet och 

vad vi väljer att fylla det med är en del av vår identitet, liksom smycken fungerar 

som en förlängning av den.4  I det vardagliga användandet uppstår det 

berättelser om oss, som kanske inte alltid är möjliga, eller ens nödvändiga, att klä 

i ord.5 

     Föreställ dig att du sitter i ett sällskap kring ett fulldukat matbord. Man räcker 

varandra tallrikar och bringare; med hjälp av våra kroppar byter allt på bordet 

plats under måltiden. Dessa ting har en gång blivit till, använts och fortsatt att 

användas av andra när den ursprungliga ägaren inte längre behövde dem. 

Likadant är det att leva tillsammans i världen. Föremålen mellan oss människor 

förflyttas genom människor mellan platser. Forskaren Anneli Palmsköld 

refererar till filosofen Hanna Arendt, som menar att varaktigheten är det 

viktigaste argumentet för tingens betydelse då de finns kvar i världen efter det 

att människorna kring deras tillblivelse är borta. Det pekar på en inneboende 

karaktär hos tingen – att de kan röra sig i flera tider och i flera rum, vilket är en 

aspekt jag vill åt.6 

DISPOSITION 

I stycket Metod och material förklarar jag mer ingående vilka metoder jag finner 

adekvata för mitt arbete samt mitt materialval. Jag kopplar ihop det med tankar 

kring långsamhet. Under rubriken Vardagliga objekt och ordlösa 

kommunikationer utvecklar jag mina inspirationskällor, gestaltande som 

konceptuella. Jag nämner några fler konstnärer som arbetar med liknande tema. 

I stycket Museum och personliga objekt beskriver jag Nordiska museets roll och 

                                                        
3 L. Jönsson, Sakernas tillstånd 3 x konsthantverk, Stockholm, Konsthantverkscentrum, 2009, s 28 
4 P. Kristoffersson, Sakernas tillstånd 3 x konsthantverk, 2009, s 41 
5 A. Ljungberg, Det emotionella brukandet, KU–projekt, 2009, s 4 
6 A. Palmsköld Textila tolkningar: om hängkläden, drättar, lister och takdukar. Nordiska museets förlag, 2007, s 29 



  7 

jämför med mitt syfte med hjälp av teorier jag funnit relevanta för ämnet.  

När konsthantverk och smycken presenteras på de flesta konstinstitutioner är 

det fysiska avståndet mellan mig som betraktare och föremålet ett faktum. ”Rör 

ej” brukar det stå på en liten skylt om tinget inte redan är inlåst i ett glasskåp. 

Under rubriken Resultat diskuterar jag hur jag kan ställa ut mitt arbete utan att 

det förlorar sitt syfte. 

 

METOD OCH MATERIAL 

Jag tar till vara på de delar av ett föremål jag tycker ser som mest använda ut. 

Ibland för jag samman delar med varandra. Två väl använda klädesplagg har jag 

veckat hårt till ett smycke. Klädernas ursprungsfunktion finns inte längre kvar. 

Det blir inte ens särskilt tydligt vad de har varit tidigare. För att ge en antydan 

om ursprunget lämnar jag vissa delar orörda. När föremålen inte längre fungerar 

som vanligt, utan som ett smycke, tycker jag att närvaron i spåren av tidigare 

användare kliver fram i ett annat ljus. Jag gjuter även av handtag i bivax för att 

göra en ny greppvänlig form som nya händer kan lämna sina avtryck i. För att 

handen ska ta på formarna är det viktigt att de är greppvänliga eller inbjuder till 

beröring på ett eller annat sätt, estetiskt till exempel. En form jag använder är 

från en kotte som man drar upp ett gökur med var dag. Formen är inte bara 

greppvänlig utan får mig även att tänka på tiden, vilket jag anser passar mitt 

ämne. I processen har jag gjutit av ett gammalt handtag i porslin och använder 

det tillsammans med ett använt lakan. De nya materialen är en inbjudan till 

bäraren att föra in sin historia i objektet på ett tydligare vis. Således fortsätter 

inte bara den äldre historien utan den möter också nuet in i framtiden.  

     Det är ett oreflekterat vardagligt användande som jag intresserar mig för, 

spåren av det återkommande, det som ger långsamma spår i objektet. Det är ofta 

spår som inte bara kommer från en enskild person utan är ett slitage som 

uppstått under en lång tid av nötning. Ett läderhandtag på en väl använd väska 

t.ex. Författaren Jane Bennett beskriver hur den amerikanska materialismen, 

som kräver att man köper allt fler produkter i allt kortare omlopp, är 

antimaterialistisk.7 Mängden varor vi konsumerar döljer materialets 

väsentlighet. Tiden det tar för ett material att bli nött och format får därför en 

                                                        
7 Jane Benett, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Duke University Press, Durham, NC, 2010, s 5 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annan innebörd i denna kontext. Konsumtionssamhället skapar ett värde åt 

nötta föremål som inte fanns tidigare, inte bara ett ekonomiskt värde utan ett 

historiskt och laddat sådant. Jag använder mig av vardagliga föremål med 

organiskt ursprung, som lätt drar eller dragit åt sig kroppsliga spår som smuts, 

fett och repor. Metall, papper, trä och tyg är en representation av både det gamla 

och det nya. Det vita porslinet, i egenskap av oglaserad och skrovlig yta, får 

endast representera det nya, ännu orörda. En grovt filad eller oxiderad silveryta 

och obehandlat, gjutet silver blir vid beröring blankare ju mer man tar på det, 

något som också företräder det nya. 

    Författaren Peter Cornell skriver att för filosofen Martin Heidegger var tingen 

till hands för ett praktiskt bruk. Människan tillägnar sig tingens väsen genom 

praktiskt handhavande. ”Den blick som rent ”teoretiskt” tittar på tingen, får finna 

sig i att inte förstå tillhandsheten”.8 Det är genom beröringen av tingen jag 

kopplar Heideggers filosofi till mitt arbete. 

     Genom att sätta samman objektet i nya oväntade kombinationer hoppas jag 

locka till beröring. När jag formar materialet kommunicerar jag med det; jag blir 

en del av det. Att tillverka är ett sätt att göra världen till sin, skriver Palmsköld.9 

Jag kommer alltid att vara en del av mina arbetens historia. Därför ser jag 

görandet och spåren efter mig och min tillverkning som väsentliga i projektet. 

Det är således endast till syftets fördel om jag lämnar vissa spår efter mig i 

görandet. Alltså, om en tråd, märken eller smuts från mina händer syns i 

gestaltandet förstärker det förhoppningsvis min närvaro i objekten. 

 

VARDAGLIGA OBJEKT OCH ORDLÖSA KOMMUNIKATIONER 

Jag ser smyckekonst som ett brett fält med kroppen som utgångspunkt. Allt är 

inte bärbart utan det väsentliga är att objekten relaterar till kroppen, vilket min 

del av arbetet som rör sig mot konsthantverk gör. Därför hör det, enligt min 

definition, hemma under smyckekonst. 

 

 

                                                        
8 P. Cornell Saker. Om tingens synlighet.1993, s 53 
9 A. Palmsköld Textila tolkningar: om hängkläden, drättar, lister och takdukar. 2007, s 33 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Monika Strasser tog sin masterexamen från Konstfack 2012. Hennes arbete 

rör sig mot fältet konsthantverk.10 Strassers objekt har ingen praktisk funktion. 

Arbetet hänvisar till naturlig skönhet och de förändringar som orsakas av tidens 

gång.11 

 

 Monika Strasser  

Hennes verk är poetiskt och vackert. Det finns en särskild stämning som hon 

lyckas fånga i objekten och i presentationen av dem. Våra arbeten utgår båda 

från kroppen men i hennes anar jag en politisk underton, vilket mitt inte har. 

Färgskalan hon använder sig av är en naturlig sådan. Liknande färger tänker jag 

mig i mitt arbete då de för mig representerar naturens gång. Ytan i vissa av 

hennes objekt är rå och skrovlig vilket jag finner lika poetiskt som livet självt. 

Hon imiterar vardagliga föremål; det går enkelt att identifiera sig med dem. 

                                                        
10 Se fler av Strassers arbeten i bilaga 2 
11 http://www.konstfack2012.se/master/majc/monika‐strasser/ 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Monika Strasser  

Konstverkets yta berättar en helt annan historia än vad det föreställer. Man kan 

röra ”vid duken för att i fingertopparna återuppleva målarhandens passion via 

spåren den lämnat efter sig.”12 Frestelsen att röra konstnären Hanne Friis objekt 

är påtaglig, en kvalitet jag vill åt. Hennes teknik, att sy ihop stora tyger i små, små 

veck, skapar en kroppslig närvaro. Tekniken innebär att handen ständigt är 

närvarande. Veckandet är en estetisk lockelse då den textila ytan får en helt 

annan struktur än vad man är van vid att se. ”Hanne Friis tar i bruk en konkret 

og materiell virkelighet for å nærme seg et mentalt abstrakt rom, der det som 

ikke lar seg fange inn av språket…”13 skriver skribenten Anne Karin Jortveit på 

Friis hemsida. Friis använder sig bl.a. av begagnade jeans, som i verket nedan. 

När föremålet (här byxorna) spelat ut sin roll och den ursprungliga funktionen 

inte längre är aktuell finns det utrymme för nya sätt att se på objektet. Hon 

öppnar upp för det som inte tidigare varit synligt. Jeansen blir inte bara byxor 

utan får liv. Det som tidigare har tagits för givet förstärks och blir synligt. I 

omformandet upphöjs närvaron. Detta tycker jag illustreras väl i två skulpturer 

som jag blir enormt tilltalad av: The Waves och Secrets (Blue). 

                                                        
12 I. Sandomirskaja,”Meningens hantverk: Att läsa det som aldrig skrivits” i Formhantverk–fortsättningsboken, praktik 
och reflektion. Red. Z. Ahl och P. Ernkvist, Constructive Craft & Dialogue, 2008, s 52 
13 http://www.hannefriis.com/html/text.html 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Hanne Friis – The Waves 
 

Jag upplever en stor gemenskap med Friis verk. Spåren och omformandet av ett 

vardagligt bruk är tilltalande. Samtidigt kommer mina objekt att fortsätta 

beröras. De kommer att bli smutsiga och nötta. Beröring är inget som Friis 

aktualiserar i sina verk vilket understryks av att hennes konst kan hänga på 

väggen eller i taket. Jag skulle säga att mitt arbete kommer att ha en plats i 

rummet som bjuder in till beröring på ett annat sätt än vad hennes har. Mina 

verk skiljer sig också från Friis då det textila veckandet bara är en av flera 

metoder.  

     En friare sammansättning av material finns hos åtskilliga konstnärer. Bland 

många skulle jag särskilt vilja nämna konsthantverkaren Kjell Rylander som 

arbetar med readymades. Rylander tar bort funktionen från föremål och sätter 

ihop dem till något annat. 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Kjell Rylander 

Aristoteles menade, skriver Cornell, att filosofin uppstår när tingen på ett sådant 

sätt gör sig främmande och synliga; då väcker de förundran.14 Genom att ta bort 

ursprungsfunktionen blir objekten till viss del främmande och delarna 

framträder i annat ljus. Cornell hänvisar även till Heidegger som menar att 

tingen blir synliga under ett avbrott.15 Love Jönsson skriver i Craft in dialogue att 

när utseendet ändras reflekteras det samtidigt i betraktarens egen erfarenhet. I 

det triviala och obetydliga avslöjas plötsligt något oigenkänneligt, menar han.16 

Liksom hos Rylander är ursprungsfunktionen inte central i mitt arbete. Jag har i 

min process tagit bort funktionen hos verktyg genom att endast bevara 

handtagen och sätta samman dem med en abstrakt porslinsform, som i bilden 

nedan, eller med ihopsydda tygbitar. Handtaget är en invit till handen att greppa 

föremålet och tyget är fyllt med lavendel som förhoppningsvis inbjuder till 

beröring.   

 Elin Johannesson 
                                                        
14 P. Cornell Saker. Om tingens synlighet.1993 s 54 
15 P. Cornell. Saker. Om tingens synlighet. s 55 
16 L. Jönsson, ”Life among things. The continuous present” i Craft in dialogue, Six views on a practice in change IASPIS, 
Stockholm 2005, s 83 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Elin Johannesson 

När jag veckar tröjan så hårt att den knappt går att känna igen går 

ursprungsfunktionen också förlorad helt och hållet. Istället blir tröjan ett smycke 

som hänger över axlarna.  

     Konsthistorikern Jorunn Veiteberg påtalade i en föreläsning hur allt fler 

konsthantverkare har kommit att använda sig av readymades och funna ting. 

Några ser en motsättning i föreningen mellan konsthantverk och readymades 

men i själva verket har det blivit allt mer vanligt. 17  

     Skillnaden mellan Rylanders och mitt arbete är att mina föremål har ett mer 

organiskt uttryck för att inbjuda till beröring. Jag vill åt det mentala och 

abstrakta rum som Jortveit skriver om i samband med Friis verk. Om, som 

Palmsköld påstår, tingen i sig bär på information om en icke–verbal 

kommunikation, 18 tror jag att den sitter i den del av föremålet där kroppar 

berört det som mest, vilket är anledningen till att Rylanders och mitt materialval 

är olika. Han använder sig av readymades i porslin, jag av organiska material.  

I mötet mellan kropp och objekt uppstår en ordlös kommunikation, skriver 

silversmeden och formgivaren Anders Ljungberg.19 Brukare och bruksting blir 

ett, något jag förstår som att erfara tinget, dess form, lukt, tyngd och patina. På så 

sätt kommunicerar användaren med tingets mänskliga historia, d.v.s. med de 

människor tinget kommit i kontakt med tidigare. Föremålet ser jag som en 

brevbärare mellan människor, människa–ting–människa. 

                                                        
17 J. Veitebergs föreläsning Konsthantverk och ready–mades, Konstfack, 25 februari 2013 
18 A. Palmsköld Textila tolkningar: om hängkläden, drättar, lister och takdukar. 2007, s 28 
19 A. Ljungberg, Det emotionella brukandet, 2009, s 3 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Ljungberg tänker att den vardagliga nötningen på föremål är en sorts 

minnesanteckningar som förmedlas in i händerna på kommande brukare.20 Det 

är den nötningen jag är intresserad av. Det är genom den vi tillsammans formar 

tingen runt omkring oss. Vi utbyter inte bara DNA när vi rör samma föremål, 

utan också en upplevelse, en känsla, ett minne, trots avstånd i tid och rum. Den 

mänskliga identiteten sätter spår i vardagsobjekten som kanske bara kan ses 

där.21 ”... märkena på en tenntallrik berättar om alla de måltider den använts 

till”.22 Ljungberg menar att när vi kan identifiera oss med tingen, förändras vår 

empati för och igenkänning i dem, som en del av den organiska struktur som vi 

själva är en del av.23 Jag ser identifieringen som en empati för och igenkänning 

med de människor som berört tinget. Palmsköld framhåller en viktig aspekt då 

hon menar att människor kan uttrycka sig på flera olika sätt. Vi lämnar olika 

slags avtryck vilket gör att det finns andra vägar att nå det förflutna än bara via 

ord.24 Kommunikation är i lika hög grad ickeverbal som verbal, där uttrycken för 

den förstnämnda formen kan vara allt från kroppsspråk till att uttrycka sig 

genom det materiella. Att undersöka material innebär att erkänna dess 

kommunikativa dimensioner som gör det materiella så centralt för oss 

människor.25 I föremålen finns en möjlighet att komma i kontakt med dess 

tidigare användare. 

     Då vidrörandet är centralt i min undersökning är smyckekonst ett passande 

forum eftersom beröring ingår i användandet. Det är för mig samma 

oreflekterade vidrörande som sker på föremålen i vardagen. Vi tar på tingen och 

vi hanterar dem ständigt i vardagen. Vi påverkar dem och de påverkar oss. Det är 

genom kroppen vi hanterar, upplever, skapar och omskapar tingen.26 

     Fenomenologer utgår från att det finns en värld av objekt och fokus ligger på 

hur människor upplever och tolkar omvärlden i form av andra subjekt och 

objekt. Upplevelser och tolkningar sker med både kropp och intellekt och en 

viktig fråga är vilken mening tingen tilldelas.27 Fenomenologin säger här att 

mänskliga erfarenheter av ting inte i första hand är intellektuella och språkliga. 
                                                        
20 A. Ljungberg, Det emotionella brukandet, 2009, s 14 
21 A. Ljungberg, Det emotionella brukandet. 2009, s 14 
22 I. Sandomirskaja, Formhantverk, fortsättningsboken, praktik och reflektion, s 54 
23 A. Ljungberg, Det emotionella brukandet, 2009, s 12‐13 
24 A. Palmsköld Textila tolkningar: om hängkläden, drättar, lister och takdukar. 2007, s 28 
25 A. Palmsköld Textila tolkningar: om hängkläden, drättar, lister och takdukar. 2007, s 30 
26 A. Palmsköld Textila tolkningar: om hängkläden, drättar, lister och takdukar. 2007, s 31 
27 A. Palmsköld Textila tolkningar: om hängkläden, drättar, lister och takdukar. 2007, s 32 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Således måste de vara emotionella och ordlösa. Det är det jag försöker gestalta. 

Konstnären Felix Gonzalez‐Torres har bl.a. gjort installationer på konsthallar där 

han lagt högar av karameller i rummet. Meningen är att besökarna själva ska 

göra verket genom att ta en karamell med sig. Det står ingenting om att man får 

göra så, så det gäller att känna till hans koncept innan eller våga imitera andra 

besökare. Jag triggas av tanken att alla inte behöver veta om att man får röra vid 

mina objekt. 

     Yoko Ono är en annan konstnär som arbetar mycket med att låta besökaren 

slutföra konstverket. Med sin målning Painting to Hammer a Nail, från 1961, 

ställde hon ett krav på museum. De som hindrade besökare från att röra verket, 

skulle tillfälligt stängas av.28 Problemet här är att det blir svårt att dra en gräns 

mellan när betraktare rör eller förstör verket. Liksom det skulle bli fel om det 

fanns en pedagog på plats för att uppmuntra rörandet, men inte allt rörande. Det 

skulle bli för laddat kring själva rörandet och göra att det förlorar sin 

spontanitet. Eftersom det är det oreflekterade rörandet jag vill åt, riskerar en 

skylt åt ena eller andra hållet få motsatt effekt.  

 

MUSEUM OCH PERSONLIGA OBJEKT 

Museum kan iscensätta konstnärers ateljéer och författares skrivbord för att 

skapa en känsla av närvaro genom att lämna kvar obetydliga objekt från deras 

vardagliga liv, som om de just hade lämnat rummet för fem minuter sedan.29 

”Museet är en mirakulös zon för synlighet” skriver Cornell. Bakom glaset väcks 

förundran och föremålen transformeras från något vardagligt till konst.30  

     Nordiska museets uppgift är att dokumentera samtiden och fånga hur det är 

att leva i vår tid. De omvandlar det personliga och vardagliga till något allmänt 

väsentligt, till något som blir nationens historia. De samlar allt ifrån knappnål till 

brandbil för att få en uppfattning om vad människor gör och tänker och hur de 

ordnar sin tillvaro. ”Känn dig själv” var grundaren A. Hazelius motto för Nordiska 

museet. Idag föredrar museet att säga: ”Lär känna din historia, dina rötter och du 

kommer att bättre förstå din samtid och möta framtiden med större 

                                                        
28 http://artasiapacific.com/Magazine/66/YokoOnoWorkControversy 
29 J. Bennett, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. 2010 
30 P. Cornell, Saker. Om tingens synlighet. Gidlunds, Smegraf tryckeri, Smedjebacken, 1993, s 10 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beredskap”.31 Jag åkte till Nordiska museets arkiv och läste några av svaren på 

frågelista 221: Tingen runt omkring oss. En särskilt intressant del av deras arbete 

är att dokumentera människors relationer till olika traditioner, ting eller vanor, 

genom att be dem skriftligen svara på ett frågeformulär. I Tingen runt omkring 

oss diskuterar medlarna relationen till de vardagliga föremålen i sitt hem. Det 

blev påtagligt att alla har berättelser och minnen kring ett speciellt föremål och 

hur viktigt ett föremål är för att bevara eller framkalla minnen. Förutom att man 

har rent praktiska och funktionella föremål hemma, något vackert, snyggt eller 

identitetsskapande, så valde alla jag läste att framhålla de föremål som lockar 

fram minnen, de som betydde något. Jag lade märke till att de föremål medlarna 

valde att lyfta fram som mest betydelsefulla och minnesvärda ofta hade en 

distanserad plats i hemmen. Om det inte låg i en låda, stod det på en hylla i ett 

vitrinskåp eller uppsatt på väggen. Räcker det verkligen med att titta på 

föremålen för att minnen ska framkallas? Hemmen verkar som ett museum. ”I 

utställningar är det nödvändigt att föremålen skyddas från beröring, damm och 

mycket ljus.”32 Jag undrar vad man förlorar om man inte får röra objekten? 

Museum bevarar föremål. Jag vill bejaka, förnya och omforma dem.  

     Personliga objekt relaterar till enskilda historier, men är samtidigt 

betydelsefulla berättelser om identitet på en kollektiv nivå. I en artikel av 

kulturgeografen Divya Tolia‐Kelly skriver hon om hur minnesobjekt döljer en 

essens av tillhörighet, trygghet och stabilitet. Paradoxalt nog kan dessa material 

vara förgängliga och med tiden bleknar de, rivs upp eller går sönder.33 Det här 

tycker jag kan ses som ett svar på varför museum och människorna jag läste om i 

frågelista 221 väljer att ha ett distanserat förhållande till sina objekt. Rädslan för 

att objektet och därmed minnet ska förgås är större än de minnen eller 

upplevelser man kan vinna om man får vidröra objektet. Andra sinnen än synen 

är ibland viktigare för oss för att återkalla minnen och känslor.34 Skillnaden 

mellan mina och museets objekt är att mina objekt (förutom att de bestulits på 

sin funktion) antagligen inte blir lika varaktiga då meningen är att de ska bli 

berörda och allt därtill. Deras förgänglighet blir därmed påtagligare. Trots det 

                                                        
31 http://www.nordiskamuseet.se/Publication.asp?publicationid=709&cat=143&catName=ommuseet&topmenu=143 
32 www.nordiskamuseet.se 
33 D. Tolia‐Kelly. Locating processes of identification: studying the precipitates of rememory through artefacts in the British 
Asian home, s 315 
34 A. Ljungberg, Det emotionella brukandet. 2009 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kommer varaktigheten, under förutsättning att de inte förgås, att sträcka sig 

långt utöver en mänsklig levnadstid. 

     Tolia‐Kelly använder sig av ett begrepp hon kallar re–memorering (re‐

memory).35 Detta minne kan vara ett som man fått berättat för sig av familj eller 

vänner. Re‐memoreringsprocessen är inte alltid direkt upplevd, utan fungerar 

som en viktig, bindande kraft mellan individer, förr och nu. En doft, ett ljud eller 

en åsyn kan transportera dig till en plats du aldrig har varit på men som blir 

återkallad genom bilden som finns kvar i fantasin, berättad av andra. Filosofen 

Edmund Husserl tänkte sig att vi kan fantisera om tingen, erinra oss dem i vårt 

medvetande genom att skåda dem upprepade gånger. I fantasin kan vi variera 

tinget genom att t.ex. tänka oss ett fruktträd under olika årstider, skriver 

Cornell.36 Tolia‐Kelly exemplifierar sitt resonemang med ett stort begrepp som 

slaveri. Där syns inte enskilda människor som blev utsatta. De flesta förblir 

anonyma i historien men är värdefulla i formationen av rashistoria idag.37 En 

människas händer gör inte hela strukturen men upprepningen och mängden 

tillsammans bidrar till föremålets form, nötning och känsla och kan binda ihop 

oss kring tinget, förr, nu och sen.  

     Ponera att du bär ett smycke med ett handtag, som vi inte vet var det har suttit 

och som är format efter kroppen och användandet. Jag kan fantisera om att det 

har suttit på ett verktyg som befunnit sig i en stor lokal med arbetare som slitit 

dag in och dag ut. Människors händer har tagit i samma föremål som jag nu 

håller. Jag har alltså inte själv upplevt miljön, men jag har läst mig till, sett bilder 

av eller fått sammanhanget berättat för mig. Handtaget skapar bilder/minnen i 

mitt huvud som för mig samman med dessa människor. Denna bild är ett 

återkallat kollektivt minne, rememorering. I den stunden upplever jag något 

dessa människor gjorde. Tillsammans formar vi handtaget.  

 

RESULTAT 

Jag vill ju, till skillnad från museum, att man ska vidröra mina objekt. Frågan är 

om utställningar är det ultimata forumet för mitt syfte? Själva rummet på ett 

                                                        
35 Återkallat kollektivt minne (min översättning) 
36 P. Cornell. Saker. Om tingens synlighet. 1993, s 51 
37 D. Tolia‐Kelly. Locating processes of identification: studying the precipitates of rememory through artefacts in the British 
Asian home. s 322 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museum säger ”Rör ej” utan att skylten ens behöver synas. Jag ser ägande, 

bärande och utställning som helt olika saker. Utställning kan vara ett sätt att nå 

en ägare eller en bredare publik. Bara för att man äger ett smycke innebär det 

inte nödvändigtvis att man bär det. 

     Om ägaren är en konstinstitution tänker jag mig ett liknande scenario som i 

Gonzalez‐Torres installationer. Jag är övertygad om att en eller annan skulle dra 

sitt finger över dem då och då. Själva syftet med att ställa ut känns inte längre 

förenligt med att de ska bli vidrörda av alla besökare. Snarare att de okonstlat 

blir vidrörda ju mer de ställs ut (ner‐ och uppackning t.ex.) och att de får 

presumtiva ägare. Skulle ägaren, i form av en person, välja att inte bära 

objektet/smycket kommer den förr eller senare ändå behöva skiljas från det. 

Skulle ägaren däremot ingå ett avtal om att inte äga objektet längre än fem år 

skulle det bli ruljangs på rörandet. Verksamheten riskerar att bli långsökt och 

svårkontrollerad för att uppnå rörandets effekt, vilket jag inte är intresserad av. 

Tvärtom skulle en lånegarderob vara ett alternativ.38 Då blir användandet och 

rörandet inte tillrättalagt eller konstlat trots de många händer objekten skulle 

möta. Jag föredrar dock långsamheten i nötningen, även om smycket må ligga i 

ett bankfack under en ägares hela liv. Någon gång i framtiden kommer det ut 

därifrån.  

     Av min undersökning att döma kan det trots allt finnas kvar en rätt stor 

distans mellan objekt och ägare. Därför tror jag det är viktigt att skicka med varje 

objekt ett kort brev om mitt syfte. Ägaren gör naturligtvis därefter som hen 

behagar. 

     Med inspiration från Strassers presentation, vill jag fånga en enkelhet. Jag vill 

fortfarande låta objekten ligga tillgängliga för besökaren, ifall någon vill/vågar 

röra dem. Om jag iscensatte matbordet jag beskrev tidigare, skulle mina verk 

kunna ta plats på bordet och stolarna kring det, som om verken just blivit 

använda. När jag använder mig av ett matbord hamnar jag extremt nära korpus‐

fältet. Jag ser inget problem i det eftersom även en del av mitt arbete tangerar 

konsthantverk som har en fot i korpus‐världen. Äta middag är dessutom en 

vardaglig handling som vanligtvis utförs runt ett matbord, precis så vanligt som 

                                                        
38 Lånegarderoben fungerar som ett bibliotek, där man kan låna kläder istället för böcker. Idén bygger på att man ska 
kunna förnya sin garderob utan att bidra till ökad konsumtion. Se t.ex. http://www.lanegarderoben.se/ 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jag är ute efter. 

     Att bevara något för att rädslan för att detta något ska försvinna om det 

förändras är något jag är ambivalent inför. Jag förstår varför mormors träslevar 

hänger på väggen hos mina föräldrar och inte används till gröten varje dag. Men 

där samlar de damm och får sig bara då och då ett ögonkast. Möjligtvis inger de 

en trygg och stabil känsla av tillhörighet. Gott nog. Fast jag kan inte låta bli att 

undra vad min mor skulle vinna på att använda slevarna istället?  

     Jag tolkar motvilligheten mot användandet som en rädsla för att föremålet ska 

förändras och förstöras och att minnet därmed försvinner. Visst kan hon köpa en 

ny träslev, men varför inte använda mormors? Då smakar kanske gröten lite av 

henne, liksom Kristina Lugns soffa doftar av minnen av den som satt i den. Och 

visst är det så att träsleven inte finns kvar lika länge om den används dagligen. 

Däremot skulle vi få dela en upplevelse med mormor som inte går att nå genom 

endast synen. Kanske blir det lättare, som Nordiska museet påstår, att möta 

framtiden med större beredskap, eller att ta den med ro, om jag har denna 

upplevelse i bagaget, till skillnad från om den fortfarande hänger skyddat och 

oantastligt kvar på väggen. För jag vet att när jag tar på samma ställe som 

mormor genom livet format med sina händer, är jag en del av henne och hon en 

del av mig. Vi kommer alltid att vara en del av varandra.  

     Det är förstås skillnad mellan att ha en personlig relation till ett format 

föremål och att uppleva ett använt föremål vilket som. I den stunden man berör 

ett föremål, vilket som, knyts man ihop med de människor som har använt det 

tidigare eller kommer att vidröra det. Jag blir en del av föremålets historia och en 

del av historien i och med det här föremålet. Jag blir en del av en helhet. Det ger 

min existens en stor relevans. 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