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1.0 INLEDNING

Min redovisning av mitt examinationsprojekt består av tre lerskulpturer i form av bin, tre akvarell-

målningar som är meterhöga, en avskrift av gamla finska besvärjelser från det finska minnesarkivet, 

ett ljudverk och en trähylla med sex stycken lerkrukor och material från en bi-gård. Längre ned i 

texten kommer jag att gå djupare in på installationen och dess delar. (se bild s.13) 

1.1 Bakrund:

Under mina år som bildskapare har jag ofta återkommit till temat djur. Djurgestaltningen är en 

mycket gammal tradition. 1Den kan spåras tillbaka till tiden då jägar- och samlarkulturer illustre-

rade sina byten på grottväggar, för ca 40 000 år sedan. Sen grottmålningar har människan gestaltat 

djur oräkneliga gånger och på vitt skilda sätt, t.ex. i form av fabler eller i nutidens marknadsföring 

Jag är intresserad av vad djuren representerar för oss, vilken symbolik vi tillskriver dem, samt ban-

den som finns mellan oss människor och de djur vi har omkring oss. Men ur en illustratörs synvin-

kel är jag också intresserad av att undersöka hur vi väljer att porträttera djur och vad detta säger om 

oss människor som kommunikatörer. Det som driver mig att skapa bilder med djurtema har nog 

delvis att göra med en oro för att banden mellan människa och djur/natur förändras alltmer, och att 

vi avskärmar oss från den natur som vi är en del av, samt vad detta kan få för konsekvenser för oss 

som individer och för vårt samhälle. 

Jag började mitt examensarbete med att utforska  mitt skapande och min identitet som formgivare/

illustratör. Vad är det som inspirerar mig? Ett tema, förutom djurtemat, förekommer ofta. Detta 

är kopplat till min identitet och var jag kommer ifrån. Jag är uppvuxen i  i ett litet industrisam-

hälle som heter Riihimäki i södra Finland. Båda mina föräldrar är uppvuxna i Norra Karelen, ett 

område som ligger vid den finsk-ryska gränsen. Efter att jag ha bott utomlands under ca tio år har 

min nyfikenhet på mitt finska påbrå ökat, och jag har blivit särskilt fascinerad av  Karelen, där jag 

tillbringade nästan alla somrarna under min barndom. Berättartraditionen är stark i Karelen, och 

berättelserna jag hörde från de gamla där var alltid fulla av färg och detaljer. Människornas språk 

var rikt och starkt. Många av de historier och berättelser som är samlade och bevarade därifrån är 

just i form av muntliga berättelser, så kallad folklore. De har oftast djupa mytologiska innebörder. 

Jag ville undersöka den delen av min identitet och den berättartraditionen, och göra detta i min roll 

som illustratör. I examensarbetet har jag därför ambitionen att koppla samman de två teman jag 

identifierat: djur och folklore.

1 Kenneth, Clark Djuren och Människan, P A Norstedt & Söners Förlag, 1977
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I början av examinationsperioden åkte jag till Finland för att samla material från Finska Minnes-

arkivet i Helsingfors. Arkivet är en del av finska Litteratursällskapet och deras syfte är att samla 

muntlig historia från hela landet. Nästa steg var att specificera temat mera, och jag sökte efter spår 

i den enorma samling av berättelser som finns i arkivet. Jag satt framför djurkartoteket i det stora 

arkivrummet och bläddrade bland kartotekskorten med allt från husdjur till insekter. Ett begrepp 

drog till sig min uppmärksamhet: Apis Mellifera, honungsbiet.

HUVUDTEXT:

2.0 Om bin

Biet är ett djur som är aktuellt på många plan. Jag började studera bin  närmare under förra somma-

ren då jag och min partner skaffade fyra bikolonier till vårt landställe, i hopp om att så småningom 

kunna producera egen honung. Jag blev fascinerad av de individuella binas engagemang för det 

gemensamma bisamhället och av de komplexa organisationer som de lever i. En koloni innehåller 

mellan 10 000 och 90 000 bin. Varje koloni har en drottning vars uppgift är att producera ägg. Varje 

koloni innehåller också muskulösa drönare, kolonins handjur, vars enda uppgift är att befrukta 

drottningar. Sedan finns det arbetsbin som delar på övriga uppgifter i kolonin: mata yngel, hämta 

nektar, städa, bygga och värma drottningen under vintern.  

När jag började intressera mig för bin blev jag fort medveten om de hot de står inför. Bin fyller en 

central roll i ekosystemen, och konsekvenserna skulle bli stora om bina försvann. Binas komplexa 

samhällen består av sköra organismer, och de är mycket beroende av den omgivande miljön. I 

början kändes det väldigt svårt att förutse deras beteende eftersom samhällen alltid har sina egna 

viljor och behov. Jag började studera deras sätt att kommunicera med varandra, och att sätta mig in 

i de förutsättningar bisamhällen kräver för att blomstra. 2CCD, collony collaps disorder, är en term 

som forskare använder för fenomenet med döda samhällen och minskade bipopulationer. Orsaken 

bakom fenomenet är ännu inte klarlagd, men mycket tyder på att det är en kombination av olika 

faktorer som ligger bakom: den ökade användning av bekämpningsmedel, jordbrukets allt mer ut-

bredda monokulturer, strålning, användningen av genmodifierade organismer (GMO) i jordbruket, 

varoa-parasiter, stress och olika virus. Den grundläggande orsaken är dock, som jag ser det, kopplad 

till människans allt större distansering från naturen. När hämtar nektar till kolonin pollinerar sam-

tidigt honungsbina en tredjedel av den mat vi människor äter. En stor del av de grödor vi människor 

är beroende av pollineras av bin, förutom vilda växter. Det ekonomiska värdet av odlade grödor som 

2 http://www.jordbruksverket.se/download/18.72e5f95412548d58c2c80003249/Thorsten+Rahbek+Pedersen_2.pdf 14/05/2013
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pollineras av bin globalt är uppgår enligt beräkningar till 3153 miljarder Euro per år. Kort sagt är 

bina essentiella för vår existens.

2.1 Om läkande krafter, historien och mytologin

Relationen till biet har vi haft sen urminnes tider. 4 I Valencia, Spanien har man hittat en grottmål-

ning som bekräftar det långa förhållandet mellan människa och bi. Målningen sägs vara från 7000 

f.Kr, från tiden när honungen var en del av jägar- och samlarmänniskans vardag. (se bild. s.14) Utö-

ver honungen, så har det lilla biet producerad vax, propolis och pollen som människan har använt 

länge för olika behov. 5Vax har till exempel använts till gjuterikonst, ljustillverkning och balsame-

ring av mumier. Grekerna tätade båtar med det och började använda det som salva.  6Propolis, eller 

kittvax, det klibbiga bakteriedödande ämnet som bina använder för att täta sin kupa, har man an-

vänt som parfym, till hud- och tandvård, men framför allt är propolis, med sina antibiotiska egen-

skaper är ett effektiv naturläkemedel som stärker immunförsvaret. Med de här olika substanserna 

och deras effekter är det inte konstigt människan har varit intresserad av bin så länge och att bit i 

flera kulturer är ett helig och mytologiskt djur.  7I det forna Egypten trodde man att honungsbina var 

solguden Ras tårar, och att bina föll från himlen som tårar och levererade hemliga meddelanden.(se 

bild s.14.) Grekerna hade en bigudinna, 8och i Scotland frågade man bisamhällen “Telling bees”, om 

råd, därför att man trodde att bin visste allting om livet. 

Också i den finska mytologin var biet ett starkt, helig och mytologiskt djur. Det hade förmågan att 

flyga igenom olika lager av existensen, så kallad “ylinen”, “keskinen” och “alinen” motsvarande him-

len, den värld vi lever i och helvetet. Med sina magiska vätskor kunde biet bota olika sjukdomar; till 

och med hämta människor tillbaka från döden. Biet har också en viktig roll i järnets skapelseberät-

telse. 

9I berättelsen kallar man på bin, men istället kommer en bålgeting som kommer med onda krafter 

och laddar järnet med ondska. Sedan dess har järnet varit skadlig för människan. Tack vare att biet 

var med i skapelsen av järnets ondska kunde man också kalla på bin när man hade skadat sig på ett 

objekt tillverkat av järn, t.ex. en kniv eller yxa. För att kunna läka sår skapade av järnobjekt var man 

3 http://www.jordbruksverket.se/download/18.3229365112c8a099bd980001032/En+global+pollineringskris.pdf, 20/05/2013
4 Honungsbiets ursprung: en genetisk gåta, Matthew T. Webster  och Andreas Walberg, Uppsala Universitet
5 (www.shenet.se/ravaror/bivax.html) 20/05/2013
6 (www.shenet.se/ravaror/propolis.html) 20/05/2013
7 (http://andrewgough.co.uk/bee1_1.html) 20/05/2013
8 (http://www.dailygrail.com/blogs/shadow/2005/7/Telling-Bees) 20/05/2013

9 Kalevala, finsk folkdikt, Elias Lönrot, Mats Huldén, Lars Huldén, 2002
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tvungen av veta källan för järnets ursprung, d.v.s. berättelsen om hur det hade skapats. Det är därför 

man kallar på bin i besvärjelsen av smärta. I finsk mytologi måste man alltså alltid kunna saker och 

tings källa eller skapelsehistoria för att kunna bygga eller läka någonting nytt. Därför återvänder 

man ständigt till det gamla.

Bland de olika myterna och födelsehistorierna i arkivet och i bi-kartoteket fastnade jag för just den 

här besvärjelsen till biet.  Den var upprepad flera gånger men såg olika ut beroende på var besvärjel-

sen var hämtad ifrån och vem som hade uttalat den, men innehållet var mer eller mindre detsamma. 

Den hade en form av folkdikt eller sång i finsk runometer, också kallad kalevalameter, vilket betyder 

att dikten kännetecknas av allitterationer, en särskild rytm och upprepningar. Upprepningarna var 

oerhört viktiga för berättelsernas fortlevnad; formen underlättade för lyssnarna att komma ihåg det 

som berättats. Händelserna varierade, men samstämmigheten bestod i att man kallade på biet för att 

hämta läkande vätskor för olika besvär eller smärta. Man utmanade biet att flyga genom nio och ett 

halvt hav, till en plats där det kunde hitta den magiska nektaren, och sedan flyga tillbaka med sex 

koppar på ryggen (som innehöll kraftfulla ämnena, såsom nektar och honung).Kalevala, det finska 

nationaleposet, är en samling av sådana berättelserna, och jag hittade en annan version av samma 

besvärjelse där.

10Detta är en liten del av eposet som är översatt till svenska. Karaktären som heter Lemminkäinen 

dör och hans mamma kallar på bin för att rädda sin son:

(Se bild s.15)  Finska konstnären Akseli Gallen Kallela har målat en tavlanspirerad av här delen av 

Kalevala )

Honungsbi, vår hemmafågel,

herre över skogens blommor!

hämta hit vad jag behöver, 

honung nektar, nu på stunden!

Flyg till Metsola, det fagra.

Till det vilda Tapiola, 

ös ur alla öppna blommor, 

allt vad gräsen innehåller, 

som kan smörjas på den sjuke,

bli den lidande till lindring.<<

10 Kalevala, finsk folkdikt, Elias Lönrot, Mats Huldén, Lars Huldén, 2002
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Biet, fågeln snabb som pilen,

gav sig av på ögonblicket,

flög till Metsola, det fagra, 

till det vilda Tapiola, 

sög ur ängens blommor saften,

kokade på tungan honung,

kommen från sex blommors kalkar, 

samt från gräs av hundra sorter.

Summande flög det tillbaka,

vinande på snabba vingar,

drypande av blomstermjödet,

fjädrarna av honung fulla. etc.

Lemminkäinens goda mamma tog i bruk den lena salvan,

smörde in den stumma kroppen

för att återge den livet:

salvan hade ingen verkan,

mannen låg där lika ordlös.

Biet fick ett annat uppdrag:

>>Honungsbi, min lilla fågel, 

Leta i en annan rikting,

flyg över de nio haven

till en holme mitt i havet,

till en ö av idel honung,

där som Tuuris boning ligger,

till det oändligt höga huset.

Där behövs den holmens honung,

salvan som är utan like, 

den som helar alla ådror,

läker alla lytta lemmar.

Hämta hit den honungssorten, 

låt mig få det läkemedlet

för att breda över brotten,
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för att stryka över såren.<<

etc.

Biet var alltså litet men starkt i sin symbolik. Med upprepningar blir besvärjelsen liten viktig del av 

en stor helhet. I folkloristiskt sammanhang använder man ordet “väekäs”, som jag har valt också 

som titel på verket, vilket på svenska betyder stark, men också tätbefolkad. 

3.0  Om verket

Efter att jag hade gjord all min research var jag tvungen att hitta en röd tråd genom de olika temana 

för att skapa verket. Jag fokuserade på att hitta det väsentliga i båda temana, dvs. bin i den finska 

folkloren och binas aktuella situation. Jag kunde identifiera ”det lilla” som starkt och viktigt i båda 

teman. I ekosystemet har bin en viktig roll för balansen och för att pollinera vår föda, och i den 

gamla mytologin är det lilla biet stark och viktigt som läkande hjälpdjur.

Genom användning av repetition eller upprepningar som metod kunde jag berätta samma sak flera 

gånger. På så sätt blir enligt mytologin saker ännu starkare. Tanken att det lilla är viktigt och starkt 

upprepas i mina skulpturer och illustration, men också i materialet från dokumentationen av be-

svärjelsen.   

Jag ville också kunna berätta historien om den ekologiska katastrof vi kanske står inför, men sub-

tilt och utan pekpinnar. Därför valde att jobba med symboliska element, abstraktion och frag-

ment. Betraktaren får nyckeln till det som jag vill kommunicera utan att jag måste skrika ut det. 

Med denna metod blir meddelandet ”litet” men starkt. Det ska väcka människors nyfikenhet och 

tilltala betraktarens känslor.  11Konstnären Joseph Beuys pratar om liknande processer i ”What is 

art?”Conversation with Joseph Beuys” . Han förklarar hur man kan göra subtila verk med en större 

bakomliggande tanke, och hur detta kan påverka betraktaren.

“ ...On the contrary, the great ideas in art often manifest in very humble form, through a small area of 

color, or through a green tone around a certain small form...This is the bigger context, in the scheme of 

which all possible forms exist. But we must, I believe, see just how radical this is: that art, in and for 

itself, has this tangible quality – which, as you said, is only realized through its specific instances. That 

is something different from the product of cognitive knowledge.”

 

11 ”What is art?”Conversation with Joseph Beuys” (2004)
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3.1 De tre bina/skulpturerna

Jag började arbetsprocessen med att skapa skulpturer. Bin i tredimensionell form blir en repetition 

av det lilla är det starka, men genom att göra det lilla biet stort rent fysiskt. Meningen var att göra 

dem utan att skissa någonting på förhand. Jag kände att jag ville jobba mer intuitivt i den här delen 

av verket och jag kände att det skulle passa att använda lera, i och med det är ovant arbetsätt för 

mig. Utan förkunskaper skulle processen vara mindre styrd. Med intuitivitet hoppades skapa en mer 

känsloladdad form, någonting som tilltalar människor mera genom känslor än på ett styrt plan. Jag 

skapade först formerna intuitivt och ganska fort i en liten skala (ca. 19cm x 8cm). Sedan skapade jag 

ungefär samma form i en större skala i papperslera.

Resultatet blev tre statyer som föreställer någon slags blandning av bi och människa. Det första biet 

ser ut som det precis har vaknat, försöker hålla sig vaken eller mår lite illa. (se bild s.20) Det ligger 

ner men försöker att hålla sig sittandes. Biets ena öga är stängt och det andra öppet. Objektet ser 

en glimt av betraktaren. Den andra skulptur ligger på rygg med alla sina fyra “händer” runt ma-

gen eller bröstkorgen, som om den mår dåligt eller är väldigt beslutsam.( se bild. s.21) Biets ögon är 

stängda men den ser allmänt lugn ut. Den tredje skulpturen ligger i fosterställning. (se bild. s. 22)

Den formen blev mer styrd på förhand på grund av att jag ville prova hur man skulle reagera på en 

form som ofta tilltalar människor på ett känslomässig plan. Biet ligger i samma hopkrupna ställning 

som människofoster har i livmodern under graviditeten. Ställningen används av människor under 

hot eftersom huvudet är skyddat. 12Enligt vissa brittiska forskare är individer som sover i fosterställ-

ning ofta blyga och känsliga.  

När man porträtterar djur förmänskligar man dem ofta. Jag har funderat mycket på vad det beror 

på. 13Enligt en teori av A. Horowitz är att anthropomorphism har uppstått som en strategi för män-

niskan för att kunna förstå och förutse djurens beteende, och att göra en oförståelig värld mer be-

kant för människor. Jag tror att vi fortsätter med den traditionen därför att vi genom att göra djuren 

till avbildningar av oss själva ser vi oss själva bättre. Människor och det mänskliga blir tydligare när 

vi lägger våra attribut på ett objekt som är ickemänskligt. Positiva egenskap från djuren använder vi 

för att stärka oss och våra varumärken, som exempel tjuren i Red Bull-logotypen. (se bild s.16 )

För att rita ett djur i en berättelse istället för en människa behöver man inte heller göra olika val 

kring hur människan ska se ut. Ska karaktären ha glasögon, vilken hudfärg ska han eller hon ha, 

vilket kön ska hon/han tillhöra osv. Detta kanske är en av anledningarna till att djurformen passar 

bra i barnböcker. Djuren blir globala karaktärer som alla kan identifiera sig med. Men samtidigt blir 

12 (http://www.webmd.com/sleep-disorders/video/sleep-personality). 20/05/2013

13 (Horowitz A. 2007. Anthropomorphism. In M. Bekoff, ed., Encyclopedia of Human-Animal Relationships, pp 60-66, 

Greenwood Publishing Group, Westport, CT. ) 
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det inte bra om detta blir en ursäkt för att inte ta ställning i ras- och genusrelaterade frågor.

3.2 De tre illustrationerna/ den moderna besvärjelsen

För att kunna skapa en återkoppling till den gamla besvärjelsen ville jag kommunicera den nutida 

problematiken med bi-döden i form av en modern besvärjelse. Även skulpturerna blev en del av 

denna version av besvärjelsen, men jag tyckte att det skulle vara mer tydligt att illustrera den lilla 

kraften också i en tvådimensionell bild. Samtidigt skulle det bli ytterligare ett lager av repetition. Jag 

gjorde illustrationerna i större skala också för att det lilla skulle se ännu mindre ut på de stora arken. 

Konstrasten blev då större.

På den första bilden illustrerade jag själva akten av besvärjelse. (se bild.s. 23).I den gamla besvärjel-

sen kallar människan på biet för krafter. I den moderna versionen är rollerna ombytta: biet kallar på 

människan istället. Det vill synas och kalla på betraktaren. Det lilla biet ligger i underkanten av det 

över meterhöga arket och viftar på sina armar uppåt. Det skickar en repetitiv form ut från bilden. 

Den repetitiva formen kan uppfattas som av någon slags vätska, ett löv, eller senare ett frö. Den här 

abstrakta formen som formas av de små “objekten” är som ett flöde av energi.  Flödet blir spegelvänt 

på grund av den harmoni eller den balans som biet upprätthåller i ekosystemet. Samtidigt har for-

men en organisk känsla. Samma form kan hittas i olika delar av naturen, som i floder, människoåd-

ror, trägrenar och löv. Det är en form som hämtats från de matematiska former naturen har skapat 

(se bild s. 17).

På den andra bilden som jag skapade lyfte jag det lilla biet från den första bilden och satte det i sitt 

samhälle. Formen blev en bisvärm. (se bild s. 24) Utan samhället kan ett ensamt bi inte överleva. 

Det behöver sin organism lika mycket som vi behöver deras organismer för att överleva. Samtidigt 

länkas bilden till vår organism; det samhälle som vi människor lever i. Utan kontakter med andra 

människor blir en ensam människa mycket svag. Vi får styrka från andra människor. Förändringar 

möjliggörs av att vi arbetar kollektivt, oberoende av vad det är vi försöker ändra på.  Bin är grupp-

djur, liksom  vi människor.  14Jag refererade tidigare i texten till Joseph Beuys. I konversationen 

”What is Art?” pratar han också mycket om bin och bisamhället när han förklarar varför han har 

valt att jobba med organiska material som bivax i sina verk (se bild. s 18). Bina kan inspirera oss ge-

nom sitt effektiva sätt att arbeta mot gemensamma mål. Beuys pratar om binas “värme”:

-”When it comes to bees a vital, living process is at work, in which processes warmth and heat are 

involved.”

14 What is art?”Conversation with Joseph Beuys” (2004)
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Jag tolkar det som att han pratar om energi. Energi som skapas av människor som arbetar mot ett 

gemensamt mål.

I min illustration av svärmen kan man också se någon slags energi. En aktiv massa av bin som håller 

ihop. Bina trängs med varandra och man ser en rörelsemassa som bina har skapat tillsammans. Den 

här värmen är vital för binas överlevnad. 15Under vintervila snurrar arbetsbin kring drottningen och 

håller på så sätt temperaturen till 25 grader, även om värmen utanför kupan är minus 25 eller ännu 

kallare. Illustrationen sammanfattar ordet ”väekäs”; starkt men folkrikt.

 

Den tredje och sista illustrationen förklarar binas aktiva roll i ekosystemet (se bild s.25). Illustratio-

nen blev ett kretslopp av former som symboliserar den energin och den “magi” som pollineringen 

skapar.  Organiska former som illustrerar frön, blommor och föda. Kretsloppet kan tecknas i form 

av en cirkel, men i mitten av cirkeln har jag ritat en form som lutar sig både till vänstern och höger 

(se bild s.19). 16Detta är en form eller en rörelse som bin gör inne i bikupan för att kommunicera med 

sina systrar om var födan finns. Den tysk-österrikiske professorn Karl von Frishch upptäckte det här 

fenomenet och fick för detta Nobelpriset i  fysiologi 1973. Rörelsen förklarar hur nära och i vilken 

riktning från där bina befinner sig som födan finns. Detta fenomen kallas för bidansen. Ju mer biet 

skakar bakdelen i mitten av ringen, desto närmare finns maten. Dansens riktning visar nektarns 

placering, d.v.s. vinkeln från solen mot det blomfältet där maten finns. Genom denna “dansform” 

illustrerar jag hur den lilla delen av binas kommunikation är central för hela ekosystemet. Återigen 

är det lilla det starka och formerna i ringen är en repetition av varandra.

4.0 Avbildning av den gamla besvärjelsen

Den sista delen av verket består av avbildning eller avskrift av den gamla besvärjelsen. Den innehål-

ler alla besvärjelserna som jag hittade i arkivet. Jag ville inte välja eller lyfta fram någon specifik, för 

jag kände att alla är lika viktiga. Jag känner att jag inte kan välja mellan dem på grundval av talesätt 

eller skriftform; de tillhörolika människors minnen och jag är inte i position att avgöra vems minne 

som är viktigast. Därför valde jag att ha med dem alla. De är återskapade i samma typsnitt (gammalt 

skrivmaskintypsnitt) som de finns i kartoteket (se bild s.26) Valet att använda olika papper refererar 

till de olika platserna de är samlade ifrån. Jag behöll arkivets kategorisering av systemets delar och 

namngav platsen och namnen på de människor som samlat och berättat.  

15 Åke Hansson, Bin och Biodling, Åke Hanssons och LTs förlag ab 1980
16 Åke Hansson, Bin och Biodling, Åke Hanssons och LTs förlag ab 1980
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4.1 Ler-krukorna

Vid besvärjelsen finns en hylla med burkar gjorda av lera. (se bild s.27) När man i besvärjelsen kallar 

på biet återkommer det ofta med sex burkar salvor från olika platser. 17Denna bit hittade jag i Kale-

vala också.

“Det var här som honung koktes, 

starka salvor sammansattes,

i små kokgrytor av lera,

i det nättaste kastruller,

lagom stora för en tumme,

där ett pekfinger kan passa.

Biet, det behändigt flinka,

fick de salvor som behövdes.

Ingen längre tid förlöpte, 

ganska snart var stunden inne,

när det summande sig sänkte

i en båge ner på jorden,

bärande i famn sex burkar

och på ryggsidan sju andra

uppfyllda med söta salvor

och för sår den bästa balsam.”

Ämnena är kopplingen till människans relation till och intresse för bin. Därför är de också viktiga 

komponenter i min installation. Bredvid burkarna presenterar jag material från min bi-gård: pollen, 

vax och honung.  Lerburkarna är gjorda av olika typ av lera, från papperslera till hobby lera. Jag ville 

ge en egen form till varje burk för att betraktaren skulle få associationer till de olika ämnena. Bur-

karna är målade med en svag färgskala. Med användning av olika material och strukturer ville jag 

nå en känsla av taktilitet.

4.2 Ljud

Intill skulpturerna finns ett par hörlurar. (se bild s.28) I hörlurarna kan betraktaren lyssna på be-

svärjelserna i sin originalform d.v.s. muntligt. Jag fick hjälp av musikerna Heta Bilaletdin och Samuli 

17 Kalevala, finsk folkdikt, Elias Lönrot, Mats Huldén, Lars Huldén, 2002
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Tanner för att skapa detta. Heta läser vackert och tyst alla besvärjelserna, och vissa sjunger hon även 

i den runometriska formen. I bakgrunden hör man bi-surr, vilket verkar lugnande. Det är viktigt att 

dikterna läses på ett lugnt och tyst sätt, så att man får associationer till den gamla tiden då det inte 

fanns mycket bakgrundsljud. Jag kände att det var viktigt att få med detta därför att  det utgör själva 

grunden till mitt arbete. 

5.0  REFLEKTION, SAMMANFATTNING

Med hjälp av metoden repetition och ”det lilla är det starka” sammanfattade jag mitt bakgrundsma-

terial till ett koncept där den gamla besvärjelsen och det aktuella läget med bi-döden möts. Resulta-

tet blev tre statyer, tre illustrationer, 17 lappar med återskapade besvärjelser, sex krukor av lera och 

ett ljudverk. Den här installationen har en känsla av taktilitet, subtilitet och lugn. Innehållet och 

meddelanden är dock starkt, viktigt och kraftfull. Genom att arbeta med dessa kontraster ville jag 

uppnå en helhet som ger betraktaren ett känslomässig intryck. Nu i efterhand, när utställningen är 

genomförd, tycker jag att jag har nått mina mål. Jag fick en känsla av att betraktarna reagerade intui-

tivt och känslomässigt snarare än kritiskt på verken. Men den stora frågan ifall verken ledde till att 

människor som såg dem fick en tankeställare. Det kan jag bara hoppas på.

Jag har ambitionen att fortsatta ställa ut installationen i någon form i framtiden. Framförallt tänker 

jag då ställa ut i Finland. Hur skulle installationen upplevas där? Och hur skulle betraktare med an-

knytning till det finska språket och historien uppleva den? Det är frågor som jag vill försöka få svar 

på.  Med den ökande informationen om bi-döden och olika ekologiska katastrofer vill jag bidra med 

att arbetet ställa ut också i Sverige. I det här fallet skulle jag kanske ta bort min personliga koppling 

till det gamla finska mytologin och enbart ställa ut skulpturerna och illustrationerna. På det sättet 

skulle projektet bli mer direkt för de svenska betraktarna, och kanske även mer upplysande. Utställ-

ningen skulle kanske lämpa sig för en allmän plats som är öppen för alla människor oberoende av 

klass, ålder eller status. Jag tänker t ex på ett bibliotek, en bensinstation eller ett köpcentrum.    

Arbetet med det här projektet har varit väldigt utmanade både idémässigt och tekniskt. Att väva 

samman de olika temana med varandra var väldigt krävande, men också väldigt lärorikt. Att jag 

hittade en fungerande arbetsmetod gav mig enormt mycket och underlättade min struktur att 

tillverka alla bitarna i installationen. Men även att hålla mig tillkonceptet och kommunicera mer 

tydligt.

Den tekniska utmaningen bestod i allt  från att jobba med material som papperslera till att göra 

stora originalillustrationer, och detta gjorde arbetet mycket krävande. Att modellera är absolut ett 
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arbetsätt som jag kommer att jobba mer med i framtiden. Jag har även köpt en keramikugn, vilken 

kommer att underlätta detta arbete. Jag tror att tredimensionella illustrationer, d.v.s skulpturer, i 

många fall är en fördel genom att de underlättar för betraktarna att närma sig objekten. 

Jag har lärt mig otroligt mycket under processens gång, inte enbart i ett konstnärligt perspektiv, 

utan också omkring binas viktiga roll i ekosystemen och för vårt samhälle, de problem som nu drab-

bar dem och hur detta hänger ihop med de stora ekologiska kriser vi står inför. Allt detta är saker 

som engagerar mig djupt och som jag kommer att fortsätta att arbeta med i en eller annan form i 

framtiden.
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