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Abstract

Things I keep around me is a project about memories, 

but also about the meeting between stories, objects, 

spaces and humans. I see the project as linked to our 

common fascination for the past, our memories and also 

to the objects that make us remember the past  - and I’ve 

used my own memories and souvenirs as a foundation 

for creating new objects. In Things I keep around me 

I’ve been exploring the meaning of representations, most 

notably the relationship between objects and memories. 

Objects have become an important part of our homes; 

we collect them, organize them, and also give them 

different values and statuses. I have also been inspired 

by the role of the home, how it functions almost like an 

archive where we through our things allow us and 

others to be reminded of who we are. I’ve picked out 

five objects that I have used as foundations for the 

project: a vase, a chewing gum packet, a ring, a summer 

hat and my collection of rocks and seashells. My wish 

is that the new objects created based on these items will 

now give others a similar feeling to the one I have in my 

memories. The focus has been on the stories behind the 

objects rather than on the objects’ functions.



“Jag var i San Francisco våren 2011 och hälsade på en 

av mina bästa vänner. Under besöket förälskade jag mig i 

stadens backar, yoghurt med lönnsirap på och kanel-

tuggummin. Som ett minne av detta valde jag att köpa 

med mig ett tuggummipaket hem. Redan då anade jag 

att det skulle få bli orört, därför valde jag med omsorg ut 

det paketet jag tyckte hade finast förpackning och färg. Så 

här snart tre år senare kan man fortfarande känna doften 

av kanel från det.” (sida 74)
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Things I keep around me är ett projekt som handlar om 

minnen men också om mötet mellan historia, objekt, 

rum och människa. I projektet jobbar jag med föremål 

och historier i kombination med varandra. Jag använder 

berättelser, minnen och saker av betydelse för mig, som 

grund till att skapa nya objekt. 

Jag är mycket intresserad av de möten som uppstår 

mellan så väl rum, objekt och människa som mellan 

material, skalor och ytor. Att jobba med föremål och 

historier som utgångspunkt ger mig en arbetsmetod där 

logiken snarare återfinns i de bakomliggande minnena 

och föremålen än i gestaltningen som sådan. 

Det jag undersöker och utforskar i mitt projekt är just 

betydelsen av representationer, i detta fall förhållandet 

mellan objekt/möbel och historia/minne. Föremål har 

blivit en viktig del i våra hem, vi samlar dem, ordnar 

dem och ger dem också olika värden och status. Jag 

intresserar mig även för hemmets betydelse i detta 
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samlande, hur hemmet fungerar likt ett arkiv där vi 

genom våra saker låter oss och andra påminnas om vilka 

vi är. Här drar jag paralleller mellan hemmet och museet 

för att visa på hur vi genom ett urval av objekt kan iscen-

sätta en historia och också påverka hur andra ska tolka 

den och därmed oss. 

Då mycket i projektet handlar om mina minnen och om 

objekt jag har i mitt hem och i min närhet känns det 

också intressant att se till projektets privata sida. För mig 

är det privata spännande på så sätt att det ger en inblick i 

någon annans värld men också att man ofta finner något 

att relatera till. I andras historier kan man påminnas om 

händelser och minnen i ens eget liv. Genom att använda 

mig av just minnen i skapandet av nya objekt hoppas jag 

på så sätt kunna dela med mig av mina upplevelser och 

också finna ett sätt till att låta andra känna betydelsen av 

dem. Jag ser det som en del i min roll som formgivare 

att skapa objekt, möbler och rum som på något sätt berör 

användaren och betraktaren. Min önskan är att detta 

projekt ska väcka så väl nyfikenhet inför objekten som 

associationer till egna minnen och upplevelser.     

Föremålen och känslan av hemmet

I dokumentären Sophie Calle på liv och död berättar 

konstnären, fotografen och författaren Sophie Calle om 

hur hennes minne inte fungerar utan att hon har objekt 

att minnas kring och att hon därför också sparar och 

arkiverar allt hon finner av intresse1. För många, in-

klusive mig själv, är föremål just en källa till att minnas 

och sparandet av souvenirer har därför blivit en viktig 

del i våra liv. För vissa rör det sig om några enstaka 

objekt och för andra om ett större samlande. Föremålen 

gör det möjligt att översätta minnen till något materiellt. 

Det kan handla om föremål vi själva laddar och kopplar 

samman med historier eller föremål som skapats med 

syfte att få oss att minnas särskilda platser eller upp-

levelser, så som till exempel miniatyrer av Eiffeltornet 

och Frihetsgudinnan. Det som dock är gemensamt för 

alla souvenirer är vikten av historien. Utan den förlorar 

de sitt huvudsakliga värde som minnesföremål. Detta 

gör att vi sällan känner lika starkt för andras souvenirer 

som för våra egna. På samma sätt kan föremål som är      

1   Victoria, Clay Mendoza: Sophie Calle på liv och död, Frankrike,   
     2012 
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av våra minnen och berättelser. Vi kan bestämma vad 

vi vill visa och också hur mycket vi vill visa. På många 

sätt fungerar därför våra hem lite som museum där vi 

samlar föremål och skapar miljöer som kan läsas in och 

tolkas av andra. På samma sätt som utställningar kureras 

efter givna teman kan vi iscensätta våra hem efter vilken 

historia vi vill berätta. Just därför tror jag många av oss 

finner det spännande att dra ut lådor och att öppna skåp 

när vi är hemma hos andra, för att finna det som är 

undangömt och inte nödvändigtvis stämmer överens 

med hemmets övriga gestaltning. 

Ibland beskrivs våra barndomshem som de viktigaste 

hemmen i våra liv då de innehåller så många minnen 

från barndomen i sig. För mig är min farmors hem också 

av stor betydelse, troligtvis mycket beroende på min 

farmors sätt att inreda och att skapa miljöer men också 

att hemmet i sig bjöd på så många historier (se kapitlet 

Farmors hus och trädgård). Att hemmet och föremål kan 

användas i just berättandet av historier och i 

skapandet av fiktiva världar illustreras tydligt i boken 
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laddade med minnen också vara svåra att göra sig av 

med. Att slänga saker kan därför upplevas som att 

frigöra sig från sitt förflutna.  

I mitt examensprojekt Things I keep around me har jag 

till stor del valt att utgå från föremål och minnen jag har 

sparade i mitt hem. För många är hemmet den plats vi 

väljer som förvaring åt vårt samlande. I boken Home 

and Space av Barbara Penner och Daniel Pavlovits 

beskrivs hemmet till exempel som en upplevd känsla 

snarare än en specifik byggnad och plats2. Att ha ett hem 

betyder med andra ord inte att man automatiskt känner 

sig hemma där. För många symboliserar hemmet 

trygghet men också ett ställe där vi tillåts vara privata, 

om så bara för en stund. Hemmet beskrivs här också som 

en plats man längtar efter och vill återvända till. Detta 

kan upplevas tydligt under resor. På samma sätt som 

hemmet spelar en viktig roll privat erbjuder det även en 

möjlighet till att ge andra en inblick i våra liv. På många 

sätt kan därför hemmet ses som en presentation av oss 

själva. Genom materiella ting kan vi låta andra ta del 

2   Barbara, Penner och Daniel, Pavlovits: Home and Space, 
     Haecceity Papers Volume 4 / Issue 2, Sydney University Press,     
     Australien, 2009  



Mot Strömmen av J.-K. Huysmans3. Bokens 

huvudperson des Esseintes är besatt av vad han anser 

vara god smak och lägger därför all sin tid på att inreda 

sitt hem och sin tillvaro så estetiskt tilltalande som 

möjligt. Hans fixering vid estetik och individualism ut-

vecklas dock med tiden till ett destruktivt beteende som 

i slutändan också leder honom till en total avsmak för 

omvärlden. Det som är intressant är att i boken följa hur 

des Esseintes noggrant studerar sina intresseområden för 

att finna den mest utsökta smaken. Det kan handla om 

allt från konst, litteratur och musik till valet av växter 

och skapandet av parfymer. I sitt hem bygger han upp 

miljöer och världar som ska svara för alla hans behov 

så till den grad att han i slutändan ska slippa lämna det. 

Varje liten detalj är noga utvald för att stämma över-

rens med ett specifikt klockslag, väderförhållande eller 

sinnesstämning med mera. Denna närmast maniska 

uppmärksamhet för detaljer är till exempel tydligt i 

beskrivningen av des Esseintes matsal som han låtit 

inreda likt en skeppskajuta. 

3   Joris-Karl, Huysmans: Mot strömmen, Alastor Press, Malmö, 2013
 

Figur 1. Des Esseintes
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och nyfiket betraktade han de underbara mekaniska fiskar, 
uppdragna som klockspel, som passerade förbi kajutans 
ventil och gömde sig i den konstgjorda tången; vid andra 
tillfällen inandades han tjärdoften som sprutades in i rummet 
innan han kom dit, och undersökte väggarnas färglagda 
gravyrer, av det slag man ser i ångbåtsbolagens och post-
båtarnas agenturer och som föreställde ångare på väg 
till Valparaiso och la Plata, eller de inramade turlistorna 
för Royal Mail Steam Packet, rederier som Lopez och 
Valéry, eller förteckningen över atlantpostångarnas last och 
tilläggsplatser.”4 

Det detta citat kanske framförallt visar är hur des 

Esseintes var extremt förtjust i det artificiella och 

konstgjorda, vilket tydligt illustreras i beskrivningen av 

akvariet med de mekaniska fiskarna och vattnet som han 

låter färga med essenser. Desto mer konstlad naturen 

tedde sig desto mer föll den honom i smaken. Idén var 

att genom respresentationer och koreograferade miljöer 

hitta substitut för verkliga upplevelser, att på så sätt 

kunna styra historien och själv formge sin omgivning. I 

boken ansåg han det möjligt att genom representationer 

tillgodose de begär som i det vanliga livet kan vara svåra 

4   Joris-Karl, Huysmans: Mot strömmen, Alastor Press, Malmö 2013,    
     s. 44-45

16 17

”Matsalen påminde om en skeppskajuta med sitt välvda tak 
och sina halvcirkelformade takbjälkar, skiljeväggar och golv 
av nordamerikansk furu och i panelen en liten fönsterglugg 
som liknade ventilen på en fartygssida. Likt de där japanska 
askarna, som ligger den ena i den andra, var detta rum infogat 
i ett större – den egentliga matsalen, så som den ritats av 
arkitekten. Denna matsal hade två fönster, av vilka det ena 
nu var osynligt, dolt bakom en lucka som dock, om man så 
ville, kunde fällas upp med en fjäderanordning så att frisk 
luft släpptes in genom öppningen och cirkulerade kring den 
lilla furulådan och vädrade ur den; det andra var synligt då 
det satt mitt för ventilen och det riktiga fönstret som öppnade 
sig i den äkta väggen. För att lysa upp kajutan fick dags-
ljuset alltså först passera genom ett fönster vars rutor hade 
ersatts av spegelglas, sedan genom vattnet, och i sista hand 
genom glaset i ventilen. Då samovaren ångade på bordet, och 
höstsolen höll på att försvinna, blev akvariets vatten, som om 
morgnarna var gråskimrande och grumligt, istället rödaktigt 
och kastade glödande flammor över de ljusa väggarna. Ibland 
om eftermiddagarna, då des Esseintes av en händelse var 
vaken och uppe, öppnade han rören som tömde akvariet och 
fyllde det på nytt med friskt vatten, i vilket han droppade 
ner färgade essenser och på så vis efter eget behag skaffade 
sig de gröna eller havsblå, opalfärgade eller silverskimrande 
nyanser som riktiga floder får allt efter skiftningar på himlen, 
solens mer eller mindre starka värme, de mer eller mindre 
hotande regnmolnen, kort och gott allt efter årstid och väder. 
Han inbillade sig då att han stod på mellandäck på en brigg, 



att tillfredsställa. Det är intressant att se vilken på-

verkan föremål kan ha på oss och hur de kan fungera 

som rekvisita för våra minnen men också för vår fantasi. 

På samma sätt som boken är en illustration av hur fiktiva 

världar kan byggas upp är den också ett exempel på hur 

ett intresse kan gå till överdrift, när vi plötsligt börjar 

leva genom våra saker och inte tvärtom. För des

Esseintes ledde, som jag tidigare nämnt, denna fixering 

slutligen till ett avståndstagande från den övriga världen 

då han successivt fann sig trivas bättre i sin fiktiva 

verklighet. Detta blir tydligt i stycket där des Esseintes 

upptäcker det onödigt att resa och istället finner att han 

med större tillfredställelse kan stimulera upplevelsen 

av en resa genom användandet av lukter, smaker och 

föremål. Han kan då ta makten över upplevelsen och 

också radera allt som kan tyckas mindre kul med 

verkliga resor till exempel dåligt väder, långa väntetider 

och obekväma färdmedel.

”Genom att tillämpa sådana utstuderade förvrängningar 
av sanningen, sådana skickliga lögner på det intellektuella 
området, skulle man här utan tvivel lika lätt som i fråga om 
det materiella kunna avnjuta inbillade välbehag, vilka i alla 

avseenden liknar de sanna; det råder inget tvivel om att man 
till exempel kan företa långa forskningsfärder i sin egen 
fåtölj framför brasan och vid behov hjälpa den genstörtiga 
och tröga fantasin genom att läsa en suggestivskildring av 
långväga resor; det råder heller inget tvivel om att man inte 
behöver lämna Paris för att uppleva den välgörande verkan 
av ett havsbad; det räcker helt enkelt att med att bege sig till 
Vigierbadet som är beläget på en båt mitt i Seine.”5 

I des Esseintes fall blev föremålen något som han kunde 

leva genom, de blev till representationer för verkliga 

upplevelser, medan i Sophie Calles fall fungerade 

föremålen istället som ett hjälpmedel för att minnas, det 

vill säga som representationer för minnen. Minnen är 

individuella men genom att binda dem till just föremål 

ger vi dem även en central roll i vårt identitetsskapande, 

då de på så sätt blir tolkningsbara för andra. Vilka 

föremål vi väljer att omge oss med kan med andra ord 

berätta mycket om vilka vi är eller för den delen vill 

vara. Jag kan känna igen mig i des Esseintes intresse för 

detaljer, hur även små saker kan vara betydelsefulla för 

skapandet av en helhet. På samma sätt delar jag också 

5   Joris-Karl, Huysmans: Mot strömmen, Alastor Press, Malmö,      
     2013, s. 46 
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go out before mass), when I went to say good morning to her 
in her bedroom, my aunt Léonie used to give me, dipping it 
first in her own cup of tea or tisane. The sight of the little 
madeleine had recalled nothing to my mind before I tasted it. 
And all from my cup of tea.”6 

Citatet illustrerar tydligt hur en upplevelse i nutid kan 

väcka liv i ett minne från det förflutna. De kan vara en 

doft, en smak eller ett föremål som genom sin likhet 

med något man tidigare upplevt får en att färdas bakåt i 

tiden. Genom saker kan vi med andra ord förflytta oss i 

så väl tid som rum. De kan ta oss med på resor till andra 

länder, städer och platser men också resor som placerar 

oss i en annan tid och ålder. På samma sätt som de kan 

ge oss spänning kan de också genom sin funktion att 

materialisera minnen förse oss med trygghet.

Genom souvenirer försöker vi försäkra oss om att aldrig 

glömma. På samma sätt som föremål har förmågan att 

kapsla in minnen kan de också fungera som kapslar för 

tid, detta beroende på att de automatiskt bär på den tiden 

de blivit till i genom materialval, teknik och utseende 

6   Marcel, Proust: Swann’s way: In search of lost time, Vol 1, 
     Penguine Books, New York, 2003, s. 48 

Sophie Calles användande av souvenirer, då jag sparar 

på det mesta som i någon form bär på en historia.  

Föremålet, minnet och tiden     

Föremål har också en förmåga att ta oss med på tids- 

resor. Litteraturens kanske mest kända exempel på detta 

är när Marcel Proust i På spaning efter den tid som flytt 

berättar om hur smaken av en madeleinekaka doppad i 

lindblomste tar honom tillbaka till ett tidigt barndoms-

minne.

”No sooner had the warm liquid mixed with the crumbs 
touched my palate than a shudder ran through me and I 
stopped, intent upon the extraordinary thing that was 
happening to me. An exquisite pleasure had invaded my 
senses, something isolated, detached, with no suggestion of 
its origin. And at once the vicissitudes of life had become 
indifferent to me, its disasters innocuous, its brevity 
illusory – this new sensation having had on me the effect 
which love has of filling me with a precious essence; or 
rather this essence was not in me it was me. ... Whence did it 
come? What did it mean? How could I seize and apprehend 
it? ... And suddenly the memory revealed itself. The taste was 
that of the little piece of madeleine which on Sunday 
mornings at Combray (because on those mornings I did not 



Figur 2. Marcel Proust och madeleinekakan

med mera. Föremåls förmåga att försätta oss i andra 

tider och på andra platser är något som används flitigt 

av till exempel butiker och restauranger för att skapa 

miljöer som höjer mat- och shoppingupplevelsen. Detta 

fenomen har av samhällsgeografen Jeffrey S.P. Hopkins 

kallats för “elsewhereness”7. Ett tydligt exempel på detta 

är butiken Pärlans Konfektyr på Nytorgsgatan i 

Stockholm. Pärlans Konfektyr säljer handgjorda kolor 

i en miljö som genom inredning, personal och grafiska 

element alltigenom andas 30-tal. Att kliva in i butiken 

blir lite som att för en stund besöka en annan tidsålder. 

Föremål kan inte bara få oss att resa i tid de kan också 

ge känslan av att tiden har stannat. Ett tydligt exempel 

på detta är societetsdamen Madame de Florians våning i 

Paris som för ett par år sedan upptäcktes efter att ha stått 

orörd i 70 år8. Madame de Florian flydde under andra 

världskriget till södra Frankrike men fortsatte att betala 

hyran för sin våning i Paris ända fram till sin död, i tro 

7   Colin C, Williams: Opposition to regional shopping centres in     
     Great Britain: a clash of cultures?, Journal of Retailing and
     Consumer Services, Vol 2, Nr 4, 1995, s. 246             
8   AnOther: Madame de Florian’s Abandoned Apartment - Who, What,            
     Why, http://www.anothermag.com/current/view/3298/Madame_de_    
     Florians_Abandoned_Apartment, 220314 
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Figur 4. Madame de Florians våning i Paris

Figur 3. Pärlans Konfektyr



om att hon en dag skulle återvända. Då allt i lägenheten 

har stått orört sedan dess ter det sig som att tiden 

stannade i samma stund som Madame de Florian 

lämnade sin våning för sista gången. Genom att titta 

på fotografier från våningen kan man få känslan av en 

annan tid. Våningen blir också ett tydligt exempel på 

föremåls förmåga att spegla sin ägare, man kan snabbt 

bilda sig en uppfattning av Madame de Florians smak, 

vanor och intressen.

Ett exempel på där föremål istället fungerar som en 

levande samling är hos den amerikanska författaren 

och poeten Natalie Barney som i början av 1900-talet 

öppnade en litterär salong i sitt hem i Paris9. Natalie 

Barney ogillade hur föremål ibland kunde bli till statiska 

artefakter som istället för att spegla nuet snarare kändes 

frusna i tiden. För att ge liv åt sitt hem lät hon därför 

ständigt förändra det genom att byta ut och flytta runt 

sina möbler och föremål. Mycket i hennes hem var gåvor 

eller lån från vänner och familj. För Natalie Barney låg 

sakers värde inte funktionen utan snarare i historien de 

9   Katarina, Bonnevier: Behind Straight Curtains: Towards a queer      
     feminist theory of architecture, Axl Books, Stockholm, 2007 

bar på samt i deras förmåga till att sätta igång fantasin. 

Nästa stycke är en beskrivning av Natalie Barneys hem 

och salong i Paris.

“It seemed to be transfixed, this house on the rue Jacob, 
at the moment when the visitor stepped through the door 
in the wall which barricaded it from the street, crossed the 
cobbled courtyard and had been greeted by Madame Berthe, 
always smiling, who remembered everyone’s name; had 
wandered into the salon, vaguely red and packed tight with 
sofa beds covered in brown velvet, with lavish fur throws, 
with tapestries, portraits, photographs, vast mirrors, the grand 
piano on which Landowska and Darius Milhaud played, a 
bust of Natalie’s close friend the poet Milosz, a portrait of 
Natalie as a page at the age of eleven, painted by Carolus 
Duran, her mother’s art teacher; objects which loomed out of 
a perpetual semi-darkness since, Natalie said, “I have lived in 
the twilight and when I am not there, my things are sleep-
ing.” Everything would be overcast with the faintest air of 
disarray or neglect. A lingering trace of someone’s Oriental 
scent would mingle with the decaying smell of roses wilting 
in a vase. There would be a box of half-eaten chocolates on a 
table beside a lute whose strings were broken; and a stack of 
new copies of Natalie’s essays, their pages uncut, would be 
covered with dust.”10

10   Natalie Clifford Barney’s Salon at 20, rue Jacob, Paris, http://   
       kaykeys.net/passions/nataliebarney/20ruejacob.html, 230214  
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Det som kanske är mest intressant för mitt projekt är 

hur Natalie Barney beskriver sina saker som sovande 

i hennes frånvaro. Detta visar hur det är vi som ger 

föremål liv med våra minnen och historier. Det är till 

stor del just detta jag undersöker i mitt projekt, vad det 

är som ger våra saker betydelse och också får dem att 

leva. Det är intressant hur något som rent fysiskt är dött 

kan laddas med historier och minnen och på så sätt också 

väckas till liv.  
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Figur 5. Natalie Barneys salong i Paris
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Farmors hus och trädgård

30

Farmors hus

Min farmor Stina hade ett stort hus i vitt tegel med fyra 

våningar inklusive vind och källare. Jag spenderade 

ganska mycket tid hos farmor när jag var liten, hon 

brukade passa mig när jag var sjuk eller hade lov från 

dagis eller skolan. 

Farmors hus var inrett i olika färger. I minnet förknippar 

jag varje rum med en specifik färg. Vardagsrummet gick 

i en mörkgrön nyans. En grön soffa med tillhörande fåtölj, 

gröna mönstrade tapeter, tjocka gröna sammetsgardiner 

och en orientalisk matta i gröna toner. Jag minns att 

möblerna i rummet var tunga och otympliga i mörkbrunt 

och svart. På väggen hängde en stor oljemålning före-

ställande Kalmar slott nattetid. Den tavlan hänger nu i 

mina föräldrars vardagsrum. Farmor hade en stor TV i 

rummet med detaljer i trä. Jag minns att den stod på ett 

bord med hjul, troligtvis mycket yngre än TV:n. Under TV-

bordet stod en liten uppstoppad alligator. Jag minns att 

dess gröna ton passade perfekt in i rummet. Alligatorns 

hud var skrovlig och luktade damm och möbelpolish.



Farmors kök var brunt. Brunmålade bordsben, pinnstolar 

och skåpsluckor. Golvet var ett brunt plastgolv försett med 

trasmattor i rosa, vita och bruna nyanser. Vad jag minns 

bäst från farmors kök är de saker som gömde sig i skåpen. 

Skafferiet med alla gamla burkar i brunt och orange för 

kaffe, mjöl och socker. Mitt favoritskåp var det bakom 

köksbordet där farmor förvarade plastlådor och bunkar 

men också sin knappsamling. Knapparna låg i två plåt-

burkar som från början innehållit kolor och hårda frukt-

karameller. Farmor brukade köpa dessa karameller när 

hon var utomlands. I skåpet förvarades också bananer. 

Jag minns att farmor sa att bananer mår bäst av att 

förvaras mörkt. Hon gillade när de blivit ordentligt mjuka 

och skalet fått bruna prickar. På väggen bredvid köks-

bordet hängde kakformar i koppar och på kylskåpet 

farmors fjärilssamling. Virkade fjärilar i vitt, lila, rosa, gult och 

blått, som farmors väninna gjort, samsades med blandade 

fjärilsbilder. Farmor brukade klippa ut motiv hon gillade på 

plastpåsar, dessa fäste hon sedan på kylskåpet eller kaklet 

bakom diskhon. 

Farmors sovrum var blått. Blåa tapeter, blå ryamatta, en 

vit gungstol med blå dyna och en ljusgrå säng med blåa 

32 33



34 35



36 37

när han bodde hemma. För mig låg rummets spänning 

delvis i färgvalet men också i de saker som förvarades där. 

I en hylla stod min pappas gamla böcker, de jag minns 

bäst var två samlingar med spökhistorier. Längst in i hörnet 

stod ett tungt skrivbord i mörkt trä. Min farfar hade haft det 

som arbetsbord. En brevkniv, ett pennställ i läder och ett 

stort läderunderlägg fanns fortfarande kvar. Underlägget 

var noga placerat för att täcka ett rivmärke som farmor 

och farfars schäferhund gjort när min pappa var liten. 

Jag minns det som stort och otäckt. Så här i efterhand 

förknippar jag rummet mest med främmande länder, 

främst Italien och Spanien. Kanske beror det på den röda 

färgen men också på de många souvenirerna som fanns 

utspridda i rummet. I bokhyllan stod två stora kottar från 

Italien och på väggen hängde en tavla i röda toner före-

ställande en spansk matador.  

Farmors trädgård

Farmors trädgård var stor och lite vildvuxen med syren-

träd, rosenbuskar och höga mörkgröna cypresser. Mitt 

på gräsmattan stod en gammal flaggstång som i ett 

kuddar på. Längst in i rummet till höger om balkong-

dörren stod en liten byrå som gick i samma gråa nyans 

som sängens överkast. På byrån förvarades mindre 

prydnadssaker, många gick i blåa nyanser. Vad jag minns 

bäst från farmors sovrum är gungstolen. Den stod  ganska 

nära ingången till sovrummet och precis framför dörren 

som gränsade till rummet bredvid. Jag älskade att gunga i 

stolen även om farmor ogillade det. Hon brukade säga att 

den var farlig då den lätt kunde slå över, men detta gjorde 

mig bara ännu mer förtjust. Andra saker jag minns från sov-

rummet är den gamla radion i teak som stod bredvid 

sängens vänstra sida, den sidan min farfar Nisse hade sovit 

på när han levde. Om man försiktigt vred på reglagen 

kunde man med viss tur få in en knastrande radio-

sändning. Jag minns också farfars gevär som prydligt 

hängde uppradade på väggen vid sidan om gungstolen. 

De var absolut förbjudna att leka med eller ens röra vid. 

Rummet som gränsade till farmors sovrum gick i röda toner. 

Jag tror att väggarna hade röda tapeter, men jag är inte 

säker längre. Soffan var röd och fåtöljen likaså. På golvet 

låg en yvig röd ryamatta. För mig var detta husets mest 

spännande rum. Jag tror att det var min farbrors sovrum 



blixtnedslag gått av på mitten. En av mina favoritplatser i 

trädgården var den lilla bersån som låg gömd bredvid 

garaget. Den syntes knappt för en stor syren med vita 

blommor. Bersån var ett litet rektangulärt trädgårdsrum 

som omringades av spaljéer och klättrande växter. Marken 

utgjordes av stenplattor och i springorna växte gräs och 

maskrosor. Det jag gillade bäst med bersån var bordet 

som stod mitt i den. Det var ett gammalt symaskinsbord i 

järn som jag aldrig riktigt förstod varför farmor förvarade 

utomhus. Så här i efterhand får bersån mig att tänka lite 

på trädgården som figurerar hos Miss Havisham i Charles 

Dickens Lysande Utsikter.

Vad jag också gillade i farmors trädgård var en 

svåråtkomlig plats som låg på motsatta sidan om garaget. 

För att ta sig dit var man tvungen att ta sig upp på en 

platå som gränsade till uteplatsen med det lilla fika-

bordet och den gnisslande hammocken. Platån sträckte 

sig längs hela uteplatsen och garaget fram till grannens 

tomt. Vägen dit kantades av guldregn, hassel och blom-

rabatter. Det var just det lilla utrymmet närmast grannens 

trädgård jag gillade bäst. Där stod ett gammalt tvättställ 

som farmor ibland hängde mattor på. Under stället låg 
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stora glasskärvor i turkost, grönt och transparent glas som 

farmor fått av min morfar Gösta som sparat dem från när 

han jobbade på Pukebergs glasbruk. För mig var denna 

plats lite som att hitta en gömd skatt.

Processbeskrivning



souvenirer jag har i min lägenhet (se kapitlet Min  

lägenhet). Genom att inte vara i lägenheten när jag skrev 

om den tänkte jag att jag skulle lyckas fånga de föremål 

och minnen som verkligen betyder något för mig. Rum 

för rum gick jag igenom lägenheten utifrån mitt minne. 

Det som förvånade mig efteråt var hur ofta mina 

minnesbilder visade sig vara felaktiga. Jag har alltid 

tänkt att jag har ett ganska bra bildminne men upprepade 

gånger hände det att jag gett föremålen fel placeringar, 

färger och former.

Utifrån mina anteckningar valde jag sedan ut fem 

stycken minnen/objekt att jobba med: en ring, en solhatt, 

en vas, ett tuggummipaket och min sten- och snäck-

samling. Likt ett kollage har jag försökt bryta ner varje 

minne i mindre fragment för att på så sätt enklare kunna 

förstå styrkan i dem och också finna det som gör dem 

betydelsefulla. Det är just essensen i minnena som jag 

sedan tagit vara på i skapandet av nya objekt. Min tanke 

är att jag i de nya objekten ska kunna ge betraktaren och 

användaren en liknande känsla som den jag har i mina 

minnen. Minnena har resulterat i en rad experiment och 

undersökningar med bland annat färg, form, lukt, skala 

Som ett hjälpmedel i projektet har jag jobbat med en 

kalender. Varje månad i projektet representeras av 

ett A2-papper som jag försett med en bakgrundsbild. 

Tanken är att bilden ska illustrera och påminna om vad 

som ska ske under månaden. Kalendern fungerar också 

likt ett kollage där jag antecknar och samlar bilder, citat 

och texter som är kopplade till projektet. På så sätt har 

den blivit en naturlig och viktig del i min arbetsprocess. 

Genom den kan man nu följa mitt arbete (se kapitlet 

Kalender). 

Under projektets första månader har jag fokuserat på 

att samla material till projektet. Detta material kommer 

från både skönlitterära böcker och texter som hand-

lar om hemmet, minnet och betydelsen av objekt och 

samlande. Jag har också sett till mig själv och de minnen 

och objekt som jag har med mig. Det första jag gjorde 

var att köpa mig en liten anteckningsbok där jag skrev 

ner minnen allteftersom de dök upp hos mig. Dessvärre 

märkte jag att anteckningsboken inte riktigt fungerade så 

som jag tänkt mig, jag blev alltför låst vid formatet och 

kritisk i mitt urval av minnen. För att komma runt detta 

valde jag att istället göra en dokumentation av 

42 43



44 45

Utdrag ur min anteckningsbok för minnen

och material. Jag har också valt att jobba med dem på 

lite olika sätt och ibland med inspiration från saker jag 

läst eller personer jag stött på under projektets gång. 

Alla objekt förhåller sig till sina ursprungsminnen men 

också till varandra och till mig och mitt sätt att förhålla 

mig till föremål. Redan i starten av projektet ville jag 

att objekten skulle bli till en rumslig installation. Då 

projektet har haft sin utgångspunkt i mina samlade 

minnen känns det naturligt att låta dem förbli samlade 

även i slutresultatet. Jag ser dem tillsammans lite som 

en representation av vem jag är men också av mitt hem. 

Därför har jag i skapandet av objekten också jobbat med 

dem så att de tillsammans ska bli en intressant komposi-

tion. Inspirationen kommer från hur jag använder mig av 

föremål men också mitt sätt att använda mig av rum. Jag 

har alltid gillat att jobba sittandes på golvet för att på så 

sätt få en större arbetsyta. Kanske just därför gillar jag 

också att omge mig med möbler som är relativt låga och 

nära golvet. Mitt projekt är en inbjudan till mina minnen 

och föremål men också mitt sätt att använda mig av dem. 

Efter följer här en noggrannare beskrivning av varje 

objekt och minne.  



Vasen
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Vasen tillhör min ex-pojkvän Erik. Det var en av de 

första sakerna han köpte till sig själv när han flyttade 

hemifrån. Varje höst plockar han en kastanj och lägger 

i vasen. När vi bodde tillsammans tyckte jag den var 

extremt ful, så pass att jag en dag när han var i skolan 

gömde den längst in i garderoben. Så här i efterhand har 

jag försökt sätta fingret på vad det var jag egentligen

ogillade med den. I första hand tror jag det var 70-      

talsfärgerna, vasens randiga mönster i brunt, orange, gult 

och vitt, men också den klumpiga formen och utseendet. 

En annan viktig faktor var nog även att den inte var min 

det vill säga att jag faktiskt inte hade någon relation 

till den. Idag kan jag ändå uppskatta vasen till viss del. 

Formen stör mig inte lika mycket längre och det faktum 

att den fungerar som en minneskapsel för Eriks höst-

kastanjer gör att jag kan värdera den på ett annat sätt. 

Jag började med att arbeta med vasen utifrån idén om att 

omvandla den till något jag skulle kunna gilla och också 

ha framme i mitt eget hem. Jag testade att experimentera 

med skalan. Om den var mindre skulle den vara lättare 

att hantera, ta mindre plats och därför också inte bli lika 

påtalig. Nackdelen med att göra den mindre var dock att 
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den skulle förlora sin funktion som förvaring åt 

kastanjer. En annan idé var att ge den ett fodral som 

skulle göra det möjligt att ändra så väl färgen som

formen. Det jag ändå fann som vasens styrka var just 

dess förvaring av kastanjer. Det är intressant att det som 

faktiskt är essensen i minnet var det som låg dolt i vasen. 

Frågan blev då hur jag skulle kunna översätta vasens 

insida till ett nytt objekt. Som första tanke hade jag en 

idé om att byta material på vasen och istället göra den i 

transparent glas och på så sätt lyfta fram och belysa dess 

innehåll. Men då detta skulle resultera i ett objekt som 

låg väldigt nära det ursprungliga valde jag att istället 

jobba med minnet lite mer abstrakt. Redan tidigt hade 

jag en tanke om att ta vara på kastanjerna och göra något 

ätbart av vasen. När jag sedan läste om Marcel Proust 

och madeleinekakan kändes det intressant att översätta 

minnet av vasen till just en kastanjesmakande 

madeleinekaka. För mig som är väldigt förtjust i sötsaker 

blir det ett sätt att belysa betydelsen av vasens insida 

ytterligare genom att göra det möjligt att uppleva den 

smakmässigt.



Tuggummipaketet
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Ingredienser:

1 krm salt

100 g smör

1 dl strösocker 

2 st ägg

1,5 dl kastanjemjöl

1 msk kastanjekräm

1 msk brun farin

Smält smöret och låt det svalna. Vispa ägg, 

strösocker och farin pösigt. Tillsätt kastanjekräm, salt 

och kastanjemjöl och till sist det smälta smöret. Rör 

till en jämn smet. Låt smeten stå kallt i ca 30 min.

Sätt ugnen på 220 grader. Smörj en plåt för 

madeleinekakor med smör. Fördela smeten 3/4 i 

plåtens urgröpningar.

Grädda mitt i ugnen ca 5 min. Låt kakorna stå kvar 

några minuter i plåten innan de försiktigt lossas och 

får svalna på galler.

Servera kakorna nygräddade med florsocker på.
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Jag var i San Francisco våren 2011 och hälsade på en 

av mina bästa vänner. Under besöket förälskade jag mig 

i stadens backar, yoghurt med lönnsirap på och kanel-  

tuggummin. Som ett minne av detta valde jag att köpa 

med mig ett tuggummipaket hem. Jag har en vana av att 

köpa med mig mindre mat- och godisförpackningar när 

jag är ute och reser och redan när jag köper dem vet jag 

att jag inte kommer äta av dem. Därför valde jag med 

omsorg ut det paketet jag tyckte hade finast förpack-

ning. Det blev ett vinrött Orbit-paket. Tuggummipaketet                           

har sedan dess förvarats i mitt kök och så här tre år 

senare kan man fortfarande känna doften av kanel 

från det. Då kanelen har en väsentlig roll i detta minne 

tyckte jag det vore det intressant att överföra den även 

till det nya objektet. Jag började därför experimentera 

med kanelstänger i kombination med trä. Det kändes 

som en naturlig kombination då kanelstängerna i sig är 

barken från kanelträd. Jag gillade det dekorativa inslaget 

kanelen bidrog till och framförallt doften som uppstod. 

Anledningen till att jag valde att låta minnet bli till en 

ask är dels för att jag gillade tanken att man enkelt skulle 

kunna ta upp den och lukta på den men också att kanel-

doften skulle spridas till det man förvarar i den. Jag ser 

det också som att asken representerar min fascination för 

förvaring och att ordna saker i min omgivning.

Kanelförvaring hemma 
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Ringen

Ringen är en gåva från en tidigare klasskamrat Hilda. 

Hon rensade ut bland sina smycken och lät oss i klassen 

ta det vi ville ha. Jag fastnade för två ringar en i mörk-

blått och guld samt en nästan likadan i himmelsblått och 

guld. Dessvärre tappade jag den sistnämnda för snart 

ett år sedan. Jag har tidigare aldrig använt ringar men 

dessa har jag verkligen gillat. Jag brukade bära dem 

tillsammans och också förvara dem liggandes omlott 

på en Chanelask i min bokhylla. Omlott tillsammans 

påminde de nämligen lite om Chanelloggan. Ringen var 

nog det minnet jag hade svårast att definiera essensen 

i. Självklart är den betydelsefull för att det är en gåva 

från en vän men dess huvudsakliga styrka ligger nog 

ändå just i förlusten av den andra ringen. Den försvunna 

ringen har nämligen gjort att den befintliga ringen blivit 

mer värdefull, då jag konstant känner en rädsla för att 

tappa även den. I skapandet av det nya objektet ville jag 

väcka den frånvarande ringen till liv igen, den skulle 

finnas där men fortfarande vara onåbar. Med inspiration 

från hur jag brukade lägga ringarna omlott experiment-

erade jag med reflektioner och testade ringen i kombina-

tion med en spegel. Jag gillade effekten av att något som 
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är halvt genom sin spegelbild kan bli helt igen. Jag hade 

också en idé om att låta den försvunna ringen bli när-

varande som en detalj på ett bord, att den skulle bli en 

avgörande del för bordets konstruktion, något som om-

sluter det och håller det samman. Med inspiration från 

dessa experiment valde jag sedan att översätta ringen till 

en glasvas. För mig är glas ett magiskt material på så sätt 

att det både kan vara starkt och etremt skört. Jag gillar 

också dess förmåga att skapa och fånga reflektioner. 

Anledningen till att jag lät ringen översättas till en vas är 

dels för att ta vara på ringens runda form men också för 

att symbolisera hur ringen omsluter fingret. I detta fall 

blir det istället blomstjälkar som omsluts.



Solhatten
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Solhatten fick jag förra sommaren av min klasskompis 

Elena när jag var och hälsade på henne i Campoamor 

i Spanien. Jag hade tidigt med hatten i detta projekt då 

den för mig har blivit lite av en symbol för betydelsen 

av minnen, hur de kan inspirera och påverka en. Därför 

kändes det ganska självklart att välja ut den som en av 

souvenirerna. Min första idé var att jobba med hatten i 

kombination med ringen som jag tidigare nämnt. Jag var 

nyfiken på att istället för att översätta dem i nya objekt 

skapa ett objekt som för dem samman och låter dem 

mötas. Detta resulterade i en hängare med en ”krok” 

specifikt utformad för hatten och en för ringen. Hängar-

en ser vid första anblick ganska märklig ut men för mig 

är det objekten som gör den logisk, den skapar ett möte 

mellan två minnen och två personer som aldrig träffat 

varandra, Hilda och Elena. Jag valde dock att separera 

de två minnena igen och istället fokusera på dem var för 

sig. Solhatten är för mig väldigt förknippad med ljus. 

Den får mig att minnas det starka solljuset i Spanien 

som också var orsaken till att jag faktiskt fick den. Jag 

minns hur jag spenderade de där dagarna i Campoamour 

i skuggan av hatten och hur solljuset strilade genom 

dess dess mönster av prismaformade hål. Det är just 

detta skuggspel jag valt att ta fasta på i skapandet av det 

nya objektet. Mitt första experiment var att i guldtråd 

brodera mönstret. Jag gillade resultatet av hur solljuset 

som i vanliga fall är omöjligt att ta på nu blev till något 

taktilt. Guldtråden fick för mig representera solljus. Min 

första idé var att använda mig av det broderade mönstret 

till en sittpuff, jag gillade tanken på att kunna sätta mig 

i ljuset. Efterhand fann jag det dock mer intressant att 

jobba med mönstret i kombination med en hård yta. 

Resultatet blev slutligen en bordsskiva där jag genom att 

borra små hål har kunnat brodera skivan på liknande sätt 

som mina tidigare experiment. Jag gillar kontrasten 

mellan det hårda träet och den mjuka tråden och också 

hur guldtråden i vissa vinklar nästan blir osynlig i 

kombination med träet. För mig blir det lite som att sol-

ljuset lyser igenom bordet och blir till en evig bordsduk. 

Som underrede har jag jobbat med en textil ”sittpuff”. 

Egentligen tillhör den inte minnet som sådan utan jag 

ser den mer som ett hjälpmedel till bordsskivan, något 

för den att vila på. Då sittpuffen har en viss lutning får 

även bordsskivan detta när de används i kombination. 
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Detta för att jag vill ge känsla av att bordet likt ett solur 

riktar sig efter ljuset. Med koppling till hur jag använder 

rum och det faktum att jag jobbar mestadels sittandes på 

golvet är det även möjligt att lyfta av skivan och istället 

placera den direkt mot golvytan. Sittpuffen blir då 

istället något du själv kan luta dig mot.

Hängare för ring och solhatt
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Sten- och Snäcksamlingen



lite av texturen. Jag provade också att genom att sy med 

olika stygn, täthet och i flera lager få fram upplevelsen 

av olika ytor. Dessa experiment ledde mig fram till idén 

om att omvandla samlingen till en matta. Detta skulle 

göra det möjligt att jobba med så väl formen, färgen och 

texturen i ett och samma objekt. Genom att ge stenarna 

och snäckorna en annan skala skulle de också bli möjligt 

att uppleva dem på ett annorlunda sätt, trampa, sitta eller 

till och med vila på dem. Mattföretaget som hjälpt mig ta 

fram mattan är Hitex, ett företag i Karlshamn som jobbar 

med robottuftade mattor. 
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Jag har ända sedan jag var liten samlat på stenar och 

snäckor, främst från utlandsvistelser. Jag tänker alltid 

att de ska hjälpa mig att minnas de platser jag besökt 

men så här i efterhand har jag ofta svårt att placera 

dem. Det jag vet är att någon av dem i min nuvarande 

samling kommer från Campoamor en annan från San 

Francisco och en tredje från Themsen i London och så 

vidare. Det jag finner intressant är att de är alla valda för 

sitt speciella utseende. Det kan handla om en ovanlig 

form, fin färgsättning eller intressant textur. Det är 

också just dessa egenskaper som jag plockat ut som 

essensen i  denna samling. Jag har experimenterat med 

dessa kvaliteter var för sig men också i kombination 

med varandra. Mitt första experiment var att omvandla 

stenarna och snäckorna till abstrakta former och därefter 

sätta samman dem till grafiska mönster. Jag testade 

också att i datorn lägga dem i flera lager på varandra och 

på så sätt låta dem smälta ihop till ett objekt i stället för 

flera. Jag gillade tanken på att kunna skapa ett objekt 

som motsvarar upplevelsen av hela samlingen. Jag 

experimenterade med färgen genom att jobba med foton 

men också genom att måla på tyg för att på så sätt fånga 
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Min lägenhet

Jag har dokumenterat min lägenhet rum för rum utifrån 

vilka saker jag minns. Genom att inte befinna mig i lägen-

heten när jag skriver om den hoppas jag kunna fånga de 

ting som just nu har mest betydelse för mig. Ibland har jag i 

efterhand upptäckt att beskrivningarna blivit fel, till 

exempel har färger och former ändrats. Jag har valt att 

spara dessa fel i texten och istället rätta dem i fotnoter. 

Köket

Jag har ett väldigt litet kök, så pass att det är omöjligt att 

vara fler än en i det. Ett litet fönster för ljusinsläpp, lagom 

med skåp och förvaring och en rymlig diskbänk. Nack-

delen är att allt är placerat i en märklig höjd. Jag är kort, 

161 cm, men ändå upplever jag allt som väldigt lågt, disk-

bänken, lådorna och för inte tala om skåpet under 

diskhon, jag viker mig dubbelt varje gång jag ska slänga 

något i sophinken. Trots den lilla storleken är köket nog den 

plats i mitt hem som rymmer flest länder. Inte bara 

genom maten. Jag har nämligen en vana av att när jag är 

utomlands att köpa eller plocka med mig små souvenirer, 

många inte större än ett par centimeter, och dessa brukar i 

sin tur hamna just i köket. 



På lampknappen står två små tavlor. De är ovala till 

formen med guldram och små glasskivor. Den första tavlan 

är ett porträtt av en kvinna, lite Art Nouveau-inspirerad1. 

Kvinnan har uppsatt hår och blåa pärlörhängen. Den 

andra tavlan som är min favorit föreställer två små hundar 

omgivna av blommor. Tavlorna köptes i Milano 2009 på en 

marknad precis utanför tågstationen. Det var ett impulsköp 

och en kvart senare hoppade jag på flygbussen hem. Jag 

köpte egentligen tre tavlor men valde att ge bort en till en 

vän. Den tavlan föreställer en liten fågel och likt hos mig 

förvaras den nu i min väns kök, upphängd på spisfläkten. 

På en liten hylla bredvid spisen står flera ting som jag med 

jämna mellanrum byter ut eller arrangerar om beroende 

på inspiration och humör. En rödvinsflaska från Alicante, en 

vitlöksolja som jag fick i julklapp från jobbet och en turkos 

uggla från min syster Veronica är några exempel. På hyllan 

står också en ensam kopp med fat i vitt porslin och med 

guldkanter. Koppen är dekorerad med ett stort svart i. Jag 

köpte koppen när jag var i London 2009. Från början hade 

jag tänkt köpa en kopp med ett m som i mitt namn, men 

1   Kvinnan på bilden är snarare Viktoriansk till stilen än Art nouveau-inspirerad.    
     Hon har uppsatt hår och en tiara med diamanter och en blå sten. Inga   
     örhängen är synliga på bilden
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då jag inte gillade m:ets utseende valde jag istället ett i, i 

som på engelska också kan betyda jag. På så sätt kunde 

jag fortfarande få kopplingen till mig själv och samtidigt 

fick jag idéer om hur jag kunde använda koppen till att 

konst-ruera meningar och meddelanden i mitt hem, detta 

har dock aldrig hänt. Jag har heller aldrig druckit ur 

koppen, istället fungerar den som förvaring för tepåsar och 

ett tuggummipaket. Tuggummipaketet är även det en 

resesouvenir. Ofta köper jag mindre mat- och godis-

förpackningar utomlands och redan när jag köper dem 

vet jag att jag aldrig i kommer äta av dem. Dessa mat-

förpackningar dyker upp på flera ställen i mitt kök. 

Tuggummipaketet är av märket Orbit och smaken är 

kanel. Jag var i San Francisco våren 2011 och hälsade på 

en av mina bästa vänner. Under besöket förälskade jag 

mig i stadens backar, yoghurt med lönnsirap och kanel-

tuggummin. Som ett minne av detta valde jag att köpa 

med mig ett tuggummipaket hem. Redan då anade jag 

att det skulle få bli orört, därför valde jag med omsorg ut 

det paketet jag tyckte hade finast förpackning och färg. 

Så här snart tre år senare kan man fortfarande känna 

doften av kanel från det.

Över diskbänken har jag ett stort skåp där jag förvarar 

porslin, glas och bunkar med mera. Det är en blandning 

av både gammalt och nytt. Ikea möter second hand och 

ärvda saker. Bland dessa hyllor gömmer sig även lite 

blandade souvenirer. Man kan hitta en persikokaka i 

ljusblått och ljusgrönt papper som köptes i Milano 2009, 

samma dag som tavlorna jag tidigare berättat om. Jag 

köpte kakan främst för att jag gillade förpackningen men 

jag hade också en idé om att den skulle bli en belöning 

om jag till sommaren lyckades få en praktikplats. När jag 

sedan ett par månader senare fick veta att jag fått 

praktikplats hos designgruppen Front, valde jag ändå 

att spara kakan. På samma hyllplan hittar man också en 

mörkrosa förpackning med en stor björn på framsidan. 

Innehållet är ekologiskt jordgubbsgodis, troligtvis för yngre 

barn. Förpackningen köpte jag i London hösten 2010. Jag 

har en favoritgodisbutik som jag brukar besöka när jag är 

där. För att bevara minnet av butiken köpte jag med mig 

denna förpackning. Jag valde den snarare för utseendet 

än själva innehållet. Sedan något år tillbaka har detta 

godismärke även börjat dyka upp i Sverige vilket har gjort 

att min förpackning förlorat lite av sin magi.
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Går man vidare till skafferiet hittar man längst in bakom 

strössel, te och kaffe en gul plåtburk. I denna förvarar jag 

flera småförpackningar med socker, salt, och kaffe. 

Förpackningarna kommer från alla möjliga platser utom-

lands. Jag har för vana att alltid plocka på mig den här 

typen av gratisförpack-ningar när jag exempelvis besöker 

restauranger eller caféer. Ibland händer det också att jag 

får dem av vänner som varit utomlands. I burken finns för 

tillfället England, Grekland, Frankrike och Italien 

representerat2. 

Mitt kylskåp är ganska litet med en separat frys högst upp. 

Utsidan på frysen använder jag som en anslagstavla, där 

samsas vykort, lappar och magneter av olika slag. Sedan 

ett och ett halvt år tillbaka hänger där ett semesterkort 

från min vän Petra. Kortet fick jag redan 2010 och då 

hängde det istället på kylskåpet i min gamla lägenhet. 

Vykortet är från Grekland och föreställer fem katter med 

ett klassiskt vitt grekiskt hus i bakgrunden. För henne är 

det ett minne från en semester och för mig ett minne av 

henne. Hon är väldigt förtjust i katter medan jag föredrar 

2   Den gula plåtburken längst bak i skafferiet innehåller lakritste. Förpack-  
     ningarna har istället flyttats till en plastburk placerad i samma skåp som    
     persikokakan och jordgubbsgodiset.

hundar, så genom att ha detta kort framme låter jag 

henne ta en liten del av min lägenhet. Strax under detta 

kort hänger en relativt ny souvenir. Det är en magnet jag 

köpte i Alicante i Spanien förra sommaren. Jag hittade 

den i tax free-shopen på flygplasten. Magneten är ut-

formad likt en vit porslinstallrik försedd med en guldkant 

och en bild på ett flamenco-dansande par, lite 70-tal. 

Kvinnans klänning har genom en vit och guldbroderad tyg-

bit blivit tredimensionell, ganska kitschig och därför också 

ganska otypisk mig. Varje resa jag gör brukar jag alltid se 

som en nystart och denna magnet påminner mig om den 

nya energin jag kände just där och då på flyplatsen.

Även i mitt kylskåp hamnar ibland saker snarare för minnet 

än magens skull. På översta hyllan framför marmelad, 

äppelmos och lingonsylt står en liten förpackning med 

jordgubbspudding. Puddingen har jag fått från min syster 

som i sin tur har fått den av sin bästa vän Johanna. Jag tror 

den är köpt i en asiatisk butik någonstans i London. 

Anledningen till att jag fick den av min syster är att hon 

ogillar mat med tillsatser i och av utseendet att döma, 

knallrosa, innehåller den nog mer en tillsats. Från början 

hade jag två stycken, men efter att testat den ena och 
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insett att den var helt oätlig valde jag att istället behålla 

den andra enbart som dekor i kylskåpet. Den är ju ändå 

ganska fin att titta på.  På nedersta hyllplanet står en öl 

av märket Red Stripe. Etiketten är utbytt mot en vit etikett 

med ordet snygg på. Ölen är kvar efter ett projekt jag 

gjorde för ett produktionsbolag. Projektet var att göra 

rekvisita till en inflyttningsfest åt en reklambyrå i centrala 

Stockholm. Temat för festen var att all mat och dryck skulle 

serveras ur medicinliknande förpackningar försedda med 

adjektiv som till exempel snygg, kul, trött och hungrig. 

Detta innebar att jag fick klistra dit nya etiketter på ca 

3000 olika förpackningar och däribland ölflaskor. Ölflaskan 

som står i min kyl var det första experimentet och därför 

också ganska slarvigt gjord, etiketten är dåligt ditsatt och 

längs ena kanten rinner vit sprayfärg efter ett försök att 

göra kapsylen vit. Jag har nu haft flaskan i mitt kylskåp sen 

2011 och blir ändå lika glad varje gång jag ser den.    

I mitt köksfönster hittar man ett djurtema. Högst upp på 

fönsterlisten sitter en blå och grön undulat i plast som jag 

fick med mig som sällskap under en flygresa till London3. 

Jag är galet flygrädd och har en vän som brukar bota 

3   Undulaten är blå och grå.
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denna flygrädsla genom att förse mig med paket som ska 

underhålla mig under flygresan. Detta har pågått i snart 

sju år. Ett vanligt tema för paketen är fåglar, då dessa 

ska flyga mig i säkerhet om något händer med planet. 

Från samma vän har jag även fått en liten häst som står 

nedanför på fönsterbrädan. Jag hade under en kortare 

tid mått ganska dåligt och känt mig allmänt förvirrad i vad 

jag höll på med. Han sa på skämt att det säkert berodde 

på att jag inte hade alla hästar hemma, att de på något 

sätt lyckats rymma. En vecka senare damp det ner ett litet 

paket på posten, innehållande denna häst och ett 

meddelande om att han av en slump sprungit på en av 

mina hästar. På samma fönsterbräda hittar man även 

tre blåa porslinsfåglar som jag fått av min syster i födelse-

dagspresent för ett antal år sen. Fåglarna är ett second 

handfynd och på ryggen har de hål för små kronljus. Bred-

vid fåglarna finns ett arvegods från min morfar Gösta, en 

ljusstake i turkost glas. För mig är det ett minne av morfar 

och för honom var det ett minne från tiden han jobbade 

på Pukebergs glasbruk. 

Badrummet 

Jag gillar mitt badrum. Det är litet, helkaklat och med 

badkar. Mitt handfat har sedan jag flyttade in varit spräckt 

men jag tänker att det ger det karaktär, ett oväntat 

avbrott i det helkakladerummet. När man tänder lampan 

hörs ett brummande ljud, lite som gamla lysrör i ett kök. I 

början störde jag mig på det och försökte dämpa vibra-

tionen mot glaset med små möbeltassar, nu har jag vant 

mig. Vad jag förvarar i mitt badrum är nog ganska typiska 

toalettartiklar: hudvårds-produkter, smink, nagellack, 

schampo, balsam och parfymer. Jag har alltid haft lite fobi 

för toaletter vilket gör att jag försöker städa badrummet 

så ofta som möjligt och efter varje gång inbillar jag mig att 

jag kommer bli sjuk. 

Till höger om badrumsdörren hänger ett kort. Det är ett 

vykort från den franska designgruppen 5.5 designers som 

jag plockade med mig efter ett besök i deras showroom 

på designveckan i Milano 2009. Kortet visar ett badkar 

omgjort till en divan. Badkaret har försetts med en sits i röd 

sammet, en rund rosa kudde och ett ben i guld4. För mig 

4   Badkaret har inget ben i guld däremot ett guldmålat avloppsrör. Benen är  
     istället gjutna och påminner om möbeltassar. Den rosa kudden är fyrkantig  
     till formen.  
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symboliserar kortet den lyx jag egentligen vill ge mitt 

badrum men än så länge räcker det ganska bra med 

kortets förnimmelse av den. 

På handfatet står ett glas innehållande diverse stenar, 

glasskärvor och snäckskal. Ända sedan jag var liten har 

jag envisats med att samla på mig vackra och lite udda 

stenar och snäckor som jag hittar på stränder, varför vet 

jag inte. Jag tänker nog att de ska hjälpa mig att minnas 

de platser jag besökt men så här i efterhand har jag alltid 

svårt att placera dem. Det jag vet är att någon av dem 

kommer från Campoamor en annan från San Francisco 

och en tredje från Themsen i London. 

Öppnar man mitt badrumspråk hittar man prydliga rader 

med nagellack, främst i röda och rosa nyanser, smink och 

hudvårdsprodukter, allt noga placerat och med bestämda 

platser. På hyllplanet med smink står en tom förpackning 

med parfymen Chanel Mademoiselle. På samma sätt som 

vykortet har jag valt att spara denna förpackning för att 

ge en känsla av vardagslyx. Den hjälper mig att drömma 

om Frankrike, dyra kläder och en annan tillvaro. 

Över det nedersta hyllplanet sitter en liten vit- och guld-
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lackad fågel. Från början var fågeln en del av ett hals-

band. Genom att fästa en liten magnet på baksidan av 

fågeln flyger den nu bakom mina tuber och krämer. Jag 

blir glad av att se den. 

Hallen

Hallen är ju det första man möts av när man kliver in i 

lägenheten och kanske just därför det rum jag har svårast 

att känna mig nöjd med.  Jag saknar tavlor på väggarna 

och en liten byrå att ha underspegeln. Golvet är en trist 

plastparkett som jag ständigt drömmer om att byta ut.  För 

mig är hallen en plats för förvaring både synlig och dold. 

Tre inbyggda garderober, en stor hatthylla och ett mindre 

fristående skåp. Hatthyllan är säsongs-betonad och växlar 

förvaring beroende på årstid, just nu är det vinterkläder 

som gäller: vantar, mössor och halsdukar. Vissa saker finns 

dock alltid representerade på den till exempel ett par 

guldskor. Skorna köpte jag för sju år sedan i en second 

hand-butik i Köpenhamn. Under den tiden var jag ganska 

ofta i Köpenhamn så jag minns att jag först hade kollat på 

skorna utan att köpa dem. De var en storlek för små, men 

ändå helt perfekta tyckte jag som alltid har gillat guldskor.  

När jag sedan återvände till Köpenhamn ca två månader 

senare lovade jag mig själv att köpa skorna om de fort-

farande fanns kvar. Sedan dess har skorna fått flytta med 

mig till nya städer och lägenheter. Jag har aldrig använt 

dem utan endast haft dem placerade på olika hatt-

hyllor och skåp. På en krok hänger en färgglad väska i 

garn. Väskan fick jag av min klasskompis Maja för nästan 

exakt ett år sedan. Den är ursprungligen från Mexiko vilket 

syns tydligt på mönstret och de starka färgerna. Väskan 

har nu hängt där sen i maj förra året och jag gissar att den 

precis som guldskorna snarare kommer förbli en dekoration 

och inget jag använder. 

Precis bredvid dörren har jag en pall gjord i papper. På 

den ligger just nu två böcker dolda under en stor solhatt. 

Hatten fick jag förra sommaren av min klasskompis Elena 

när jag var och hälsade på henne i Campoamor i 

Spanien. Jag hade tänkt förvara den i garderoben nu 

under vintern men istället valde jag att ha den kvar 

framme som ett minne av sol och sommar. Jag har ibland 

tänkt att jag genom liknande objekt ska förvandla hallen 

till ett mer exotisk rum. 
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Som jag tidigare nämnt finns det tre garderober i hallen. 

Två av dem har jag till förvaring av kläder och skor och 

den tredje är av mer blandad karaktär. Den innehåller 

bland annat min boksamling. Jag älskar böcker och läser 

ganska mycket men av någon anledning väljer jag att för-

vara dem gömda för andra. Det är endast ett fåtal böcker 

som jag valt att ha framme i min bokhylla. Jag tänker alltid 

att jag någon dag även måste låta resten komma fram. 

Rent förvaringsmässigt sett är denna garderob ganska 

spännande, här tenderar nämligen saker som en gång 

varit synliga att hamna när jag antingen tröttnat på dem 

eller inte längre har någon given plats för dem. Tidningar 

samsas med syartiklar och necessärer och här och där 

finns också mindre objekt som jag inte velat gör mig av 

med för att de fortfarande har betydelse för mig.

Här hittar man en glaskula från min morfar från Pukebergs 

glasbruk som jag fick som minne efter att han gått bort. 

Jag minns hur morfar hade den placerad i sin stora vita 

bokhylla bredvid TV:n tillsammans med andra glas-

prydnader och fotoamar med bilder på mig och min 

syster. En glasprydnad jag särskilt minns från bokhyllan var 

en stor fisk med blandade färgstänk i brunt och grönt i 



glaset. Bredvid glaskulan har jag en äldre parfymflaska 

som också är i glas och formad som ett äpple. Flaskan 

räddade jag efter ett jobb där jag åt en skobutik skulle 

hitta föremål att skylta med i butiken. Jobbet ändrade 

karaktär och istället för att slänga flaskan valde jag att ta 

hem den.

På hyllplanet under ligger en torkad kastanj som jag plock-

ade i en park i Milano, 2009. Den var grön när jag hittade 

den nu har den blivit mer brun. I min tidigare lägenhet 

hade jag den framme i en hylla, men sedan jag flyttade till 

min nuvarande lägenhet har den fått ligga i garderoben, 

tillsammans med andra ting som jag tidigare också för-

varade i hyllan, däribland en plastgiraff från ett Kinderägg 

och en metallfågel som vrids upp med en nyckel som jag 

fick i födelsedagspresent av en kompis. 

Vardagsrummet

Mitt vardagsrum är nog det svåraste rummet att beskriva. 

Då jag bor i en etta är det här det mesta sker och därför 

också det rum där flest saker samlas, sängen, köksbordet 

och skrivbordet med mera. För att göra det lättare för mig 

har jag i tanken placerat mig mitt i rummet och sedan 
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sakta vridigt mig runt för att se vad blicken fastnar på.

Mitt köksbord är litet, men ändå för stort för att få plats i 

köket. Det är vitt och försett med två vitmålade pinn-

stolar. På bordet har jag en installation med små saker 

valda utifrån ett äppeltema. Installationen utgörs av två 

orangea glasäpplen som egentligen är hängen till hals-

band, skalet av ett äpple tillverkat i tyg och tapetklister 

samt ett delat äpple i transparent silikon. De två sist-

nämnda gjorde jag i kursen Still Life Revisited förra året. 

Ibland låter jag detta arrangemang också innehålla 

verkliga äpplen.    

I hörnet bredvid fönstret har jag en liten second hand-

fyndad fåtölj med rutig klädsel. Bredvid den står ett mindre 

sideboard som jag själv gjort. På bordet står ett Eiffeltorn i 

papper, det är inte från Paris men får mig ändå att 

associera dit. När jag var liten hade jag ett Eiffeltorn i 

stål som var fäst på en rosa stenskiva som jag fått av min 

farmor Stina efter hennes Parisvistelse. Dessvärre vet jag 

inte längre vad denna souvenir tagit vägen.

I fönstret samsas växter med mindre saker, ljusstakar, stenar 

från resor och en liten skrivbordslampa från Ikea. I blom-

krukan gömd under gröna blomblad ligger en liten lila-
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glittrig sten som jag tog på ett café i Campoamor förra 

sommaren. Det var sista kvällen i Spanien och vi avslutade 

den med en kvällsfika. Vi gick till ett café med uteservering 

som även Elenas hund Sarko, en liten Beagel, kunde följa 

med till. Jag drack en chokladmilkshake, några tog glass 

och andra hallon-mojitos. Notan serverades på ett litet fat 

med flera lillaglittriga stenar som fungerade som tyngder 

för att hålla notan på plats. Jag valde att plocka med mig 

en av dem som minne av denna kväll.  

På väggen till höger om fönstret hänger en egenbyggd 

bokhylla, mitt examensarbete frånBeckmans 2010. Tanken 

var att hyllan skulle fyllas med mina böcker, men då jag i 

början var rädd att jag skruvat upp den för dåligt vågade 

jag inte placera för mycket i den. Nu har jag vant mig vid 

att ha den ganska sparsmakad med ett fåtal böcker och 

objekt displayade. Min förhoppning är dock att detta ska 

ändras. Böckerna som finns representerade är nog valda 

ganska slumpmässigt. En bok som är placerad så att 

framsidan syns är Brev till Yves skriven av Yves Saint 

Laurents sambo Pierre Bergé. Boken är en kärleksförklaring 

och innehåller brev Pierre Bergé skrivit till Yves Saint 

Laurent efter hans död. För mig är detta en fantastiskt fin 
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bok och också ett bevis på hur man kan bevara minnet 

efter en annan människa. Andra böcker som finns 

representerade är Born Weird av Andrew Kaufman. Den 

ligger där i väntan på att läsas och överraskande nog 

stämde färgerna på omslaget väldigt bra in i hyllans färg-

schema. Två böcker som ligger staplade på varandra är 

Älskaren av Marguerite Duras och Andres Lokkos 

Andres: 1989-1998.  

Vad som mer finns i hyllan är en liten vit Chanelask som 

tidigare innehållit en parfym. Nu är den fylld med hår-

spännen. På asken ligger en ring i guld och mörkblått. 

Ringen är en gåva från en tidigare klasskamrat Hilda. Hon 

rensade ut bland sina smycken och lät oss i klassen ta det 

vi ville ha. Jag fastnade för två ringar dels den jag precis 

beskrivit samt en nästan likadan i himmelsblått och guld. 

Dessvärre tappade jag den sistnämnda för snart ett år 

sedan. Jag har tidigare aldrig använt ringar men dessa har 

jag verkligen gillat. Placeringen av dem på asken var en 

lek där jag lät dem överlappa varandra så att de till-

sammans påminde om en Chanellogga. Därför känns det 

trist att bara en av dem nu finns kvar.

Andra saker som finns att hitta i hyllan är en brosch från 
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Elena, en nätmelon i silikon, en vit klocka i gummi och ett 

visitkort från en butik i Köpenhamn som heter Prag.  

Snett under hyllan har jag mitt arbetsbord, en enkel trä-

skiva med vita benbockar från Ikea. Mitt arbetsbord är 

nog den plats som arrangeras om oftast i min lägenhet 

beroende på projekt jag jobbar med. Saker tillkommer, tas 

bort eller byter plats med varandra. I hörnet av det står just 

nu en vas i papper som jag köpte i Paris 2005. På grund 

av materialet har jag aldrig vågat använda den som vas 

utan istället låtit den förbli ett dekorativt objekt. I övrigt 

översvämmas bordet just nu av diverse böcker, skisser och 

anteckningar som hör detta projekt till.

Vid sängen har jag en pall som fungerar som nattduks-

bord. Pallen är ett projekt från Beckmans. Den är vit och 

har en sits broderad i korallfärgat tyg. Tanken var att sitsen 

skulle varieras i olika färger och tekniker men än så länge 

har sitsen endast bytt färg och utseende två gånger, från 

grön till korall. 

Kalendern



Sophie Calle, Des Esseintes,     

Hemmet...
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Madame de Florian, Max Ernst, 

Minnen...
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Natalie Barney, Alkemi, Parfymen 

Essenser, Kapslar...

102



Marcel Proust, Guld,                     

Tid...
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Tillverkning, Planering...
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Utställning, Reflektion...

109108



110 111

Reflektioner

För mig har Things I keep around me utvecklats till ett 

projekt där betydelsen för mig kanske i första hand inte 

ligger i de slutliga objekten utan snarare i arbetsmetoden. 

Jag känner att jag funnit ett ämne och arbetssätt som 

jag kan och vill fortsätta jobba med. Genom att jobba 

med objekt och historier i kombination med varandra 

har jag som jag hoppades i början av projektet lyckats 

finna möten och lösningar som jag annars antagligen 

inte skulle kommit fram till. Jag har experimenterat 

med för mig nya materialmöten och också jobbat med 

funktionen på ett lite annorlunda sätt, det vill säga låtit 

den komma i andra hand. En viktig och drivande del i 

projektet har även varit användandet av min kalender. 

Den har fungerat lite som en dagbok för mig, hjälpt mig 

att minnas och också gjort min arbetsprocess mer tydlig 

och levande. Att likt kalendern använda mig av kollage 

på detta sätt är något jag tror jag kommer fortsätta jobba 

med även i framtida projekt. Det är intressant att se hur 

de olika månaderna och faserna i projektet skiljer sig åt, 

hur antalet bilder och referenser i kalendern varierar i 

mängd. Till exempel är bladen för januari och februari 

fyllda med bokreferenser och inspirationsmaterial medan 
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april månad nästan helt saknar detta och istället utgörs 

av anteckningar av mer praktiskt slag rörande planering 

och tillverkning. Det är också intressant att se till hur 

vissa referenser har haft olika mycket betydelse under 

projektets gång. Sophie Calle var extremt viktig för mig 

i början av projektet och antagligen en bidragande faktor 

till hela idén bakom det, att just jobba med objekt och 

historier. En annan inspirationskälla som varit 

närvarande under stort sett hela projektet är J.-K. 

Huysmans bokkaraktär des Esseintes. För mig blir han 

framförallt tydlig i mitt arbete med materialen och 

detaljerna i objekten.

Under min muntliga presentation fick jag frågan, vad det 

är som gör mitt projekt till inredningsarkitektur. För mig 

handlar inredningsarkitektur till stor del om att skapa 

objekt, möbler och rum som på något sätt påverkar 

och berör användaren och betraktaren. I Things I keep 

around me har jag jobbat med objekt utifrån mig själv 

men också utifrån hur jag använder rum, i detta fall 

baserat på min lägenhet. Jag har som jag tidigare nämnt 

en vana av att jobba sittandes på golvet för att på så sätt 

få en större arbetsyta, vilket har gjort det naturligt för 
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ligt finns det dock alltid en risk att man bli för personlig 

och därför heller inte når ut till andra. I mitt projekt hade 

det kanske varit intressant att tänja ytterligare på denna 

gräns då det kommer till gestaltningen av objekten, 

kanske hade essenserna då kommit fram ännu tydligare. 

Att jobba med just essenser har varit extremt intressant 

och också något jag kommer ta med mig i mitt fortsatta 

arbete. Genom att fokusera på styrkan hos mina 

souvenirer har jag lärt mig mycket om vad det är som 

ger saker betydelse. Jag har blivit mer medveten om 

vilken roll våra sinnen spelar för hur vi upplever saker 

och också hur man kan ta vara på detta i skapandet av 

objekt, möbler och rum. 

Då det är de bakomliggande historierna och minnena 

som fått styra utformningen av objekten i mitt projekt är 

gestaltningen i alla objekt kanske inte helt uppenbar vid 

första anblick. Jag ser detta som en styrka att man själv 

får hitta sitt eget användande av dem. Min tanke har 

hela tiden varit att just skapa objekt och inte produkter. 

Detta tycker jag blir tydligt just i funktionen hos dem 

men också i materialvalen och tillverkningen. Varje 

objekt har haft en relativt lång tillverkningsprocess där 

mig att omge mig med relativt låga möbler men också 

att placera objekt direkt på golvet istället för till exempel 

på bord och i hyllor. Under en kortare period åt jag till 

och med min frukost uppdukad direkt på golvet. För mig 

skapar objekt rum i sättet vi förhåller oss till dem, hur de 

får oss att röra oss i rummet men också hur vi med hjälp 

av dem kan ta mer eller mindre plats det vill säga göra 

anspråk på rummet. Genom objektens utformning, 

placering och funktion kan upplevelsen av väggar, golv 

och tak också ändras, de kan få ett rum att ändra storlek 

och också styra hur vi använder det. Med mitt projekt 

vill jag förmedla upplevelsen av mina minnen men också 

mitt sätt att använda mig av rum, i detta fall hur jag 

använder golvet som yta. Jag ser de skapade objekten 

som en inbjudan till detta. 

Historiskt sett har hemmet och inredning varit kopplat 

till kvinnan medan det offentliga rummet ansets tillhöra 

mannen. Även om genusfrågan inte varit min huvud-

sakliga fokus blir den självklart närvarande då projektet 

har sin grund i hemmet och det privata. För mig är det 

privata ett intressant ämne då det är lätt att relatera till 

och känna igen sig i. När man jobbar med något person-
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som vi har lätt att mötas kring. Jag ser kastanjekakorna 

som inredningsarkitektur i sättet de förhåller sig och är 

länkade till de övriga objekten, men också hur de bidrar 

till stämningen och refererar till min inspiration från 

hemmet och salongen.    

Tuggummipaketet 

Jag är nöjd med kaneltuggummits förvandling till en 

ask. Jag tycker asken fångar essensen på ett bra sätt och 

också genom materialen känns spännande som objekt. 

Det jag upplever som mest intressant var egentligen 

i själva tillverkningen av asken. Det är fascinerande 

vilken påverkan dofter kan ha på oss och kanske fram-

förallt då man inte väntar sig dem. När jag jobbade med 

asken i verkstaden på skolan var det kul att se förvån-

ingen hos folk när de plötsligt lade märke till kanel-

doften. Vissa märkte den så fort de klev in i verkstaden 

och andra uppmärksammade den först efter en stund. 

Gemensamt var dock den positiva responsen, kanske kan 

den förklaras med att många här i Sverige förknippar

kanel med bakning eller som en vanlig krydda vid jul. 

Intressant var när Henrik i kandidattrean berättade om 

hur han en natt drömde att han såg min kanelask på en 
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stor fokus har legat på hantverket. Då jag i projektet 

ägnat varje minne/objekt väldigt mycket tid var jag först 

rädd för att detta skulle göra dem mindre betydelsefulla 

för mig, men jag har snarare upplevt det som tvärtom 

att betydelsen istället blivit mer närvarande genom min 

medvetenhet om den. Så här tänker jag om de skapade 

objekten:

Vasen

Vasen är nog det objekt som genomgått den största 

förvandlingen och också det objekt där jag kanske mest 

tänjer på gränsen för vad som är inredningsarkitektur. 

För att verkligen visa på vilken roll våra olika 

sinnen spelar kändes det rätt att även experimentera 

med smak. Att jobba med smaker är på flera sätt väldigt 

tacksamt, då det är något som för många är lätt att ta till 

sig och också förstå. Till den muntliga presentationen 

hade jag dock inte lyckats få fram en tillräckligt tydlig 

kastanjesmak på kakorna men det var ändå intressant 

att se hur kakorna faktiskt var de som drog till sig mest 

uppmärksamhet. Kanske beror detta på att de var ett 

oväntat inslag men också för att mat faktiskt är något 
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marknad i Marocko. Jag tycker detta var jättekul då det 

verkligen visar på hur våra sinnen kan få oss att 

associera och förflytta oss i så väl tid som rum. Kanelens 

dekorativa inslag gör också att asken ser lite orientalisk 

ut. Min starkaste upplevelse är kanske den söndags-

morgonen jag själv kom till skolan och i entrén möttes 

av en kaneldoft. Antagligen hade doften spridit sig dit 

genom skolans fläktsystem.  

Ringen

Att jobba med glas var en utmaning för mig då jag själv 

inte har så stor erfarenhet av det sen tidigare. Jag gillar 

när jag kan kontrollera material men i detta fall var det 

snarare glaset som fick styra. Samtidigt är det det jag 

uppskattar med glas att det känns som ett levande 

material. Jag tycker det är spännande hur det likt en 

spegel kan fånga sin omgivning och också kasta reflek-

tioner. Dessa egenskaper kändes passande till gestalt-

ningen av ringen. Jag gillar effekten som blir när man 

fyller vasen med vatten och ringen ser ut att vara fångad 

under vattenytan, den finns där men ändå inte. Det 

påminner mig om när man ser saker liggandes på havs-

botten och hur de genom vattnets spegling kan upplevas 

118



120 121

som väldigt nära fast ändå svåra att greppa. Jag gillar 

också såväl vattnets som glasets förmåga att förvränga 

perspektiv och skalor, hur saker kan ändra form och 

också genom reflektioner bli fler till antal.

Solhatten 

Under projektet har jag varit väldigt inspirerad av alkemi 

och idén om att framställa guld. I gestaltningen av 

solhatten blir kanske denna inspiration tydligast, dels i 

guldtråden men också i själva fokuseringen på solljuset. 

Jag tycker själv att bordsskivan fångar lite av den där 

magin man kan uppleva när solljuset strilar genom 

material och träffar olika ytor så att något plötsligt skim-

rar till. Min idé var att bordskivan skulle fungera lite 

som ett solur eller en solfångare som samlar ljuset och i 

detta fall även gör det till något taktilt. Det jag är mindre 

nöjd med är puffen jag gjorde som underrede till skivan. 

Jag tror att jag hade kunna experimentera mer med 

skalan på den och även göra lutningen på den lite 

tydligare. Tanken var att skivan helt skulle vila på puffen 

men jag upplever dem mer i harmoni när skivan snarare 

lutar sig mot den. Det jag dock gillar är att puffen även 
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fyller en funktion utan bordskivan, som vilokudde åt en 

själv. 

Sten- och snäcksamlingen 

För mig var det en ny erfarenhet att jobba med en matta. 

Jag har tidigare ritat mönster till mattor men aldrig varit 

med i själva utformningen eller tillverkningen av dem. 

Så här i efterhand känner jag att det skulle vara 

intressant att experimentera vidare med den, att till 

exempel göra den i en större skala och också jobba 

mer med variationerna i texturen. Anledningen till att 

jag valde att göra mattan relativt liten är för att den är 

baserad på min sängmatta som jag brukar använda mig 

av som sittunderlägg när jag jobbar på golvet. Då ser jag 

det som en fördel att den är liten, lätt att flytta på och 

heller inte tar så mycket golvyta från det jag jobbar med. 

Som format påminner mattan nu mer om en pläd. Den 

får mig att tänka på en fårskinnspläd fast ”huden” i detta 

fall är ytan av mina stenar och snäckor. När jag först såg 

mattan under tillverkningen var jag inte alls nöjd med 

den, men ju mer jag vant mig vid den desto mer har jag 

börjat gilla den. Jag tycker om att den är abstrakt men 

ändå ger en känsla av utseendet och texturen hos mina 



124 125

snäckor och stenar. Jag gillar också att den just genom 

sin skiftande textur lockar till att man känner på den. 

Viljan i att röra vid den tycker jag stämmer bra överrens 

med essensen i min stenar och snäckor som just genom 

sitt utseende en gång lockat mig till att ta upp dem. 

Nu så här efter att objekten är gjorda känner jag mig 

överlag nöjd med resultatet. Jag tycker de förmedlar 

lite av den känslan jag ville skapa. Jag känner också att 

originalobjekten inte längre är nödvändiga för de nya 

objekten utan att de faktiskt klarar sig bra på egen hand. 

Originalobjekten finns ju ändå alltid där som en del i 

gestaltningen.  

Utställningen

Att ställa ut något som man jobbat med under en längre 

tid känns alltid lite problematiskt då man måste göra 

ett urval i vad som ska visas och inte. Min första tanke 

var att ställa ut objekten tillsammans med delar av min 

arbetsprocess så som kalendern, skisser och modeller. 

Efter ett samtal med Johanna utställningens kurator 

bestämde jag mig istället för att endast visa de nya 

objekten tillsammans med bilder på och texter kring 

ursprungsföremålen. Detta för att låta de nya objekten ta 

större plats. För att minska känslan av dem som ut-

ställningsobjekt och också återkoppla till mitt eget 

användande av golvet som arbetsyta valde jag även att 

placera dem direkt på golvet. För mig känns det mer 

inbjudande att visa objekt på detta sätt, att göra det 

möjligt för besökarna att interagera med dem på ett 

friare vis. För att ändå visualisera min arbetsprocess i 

utställningen har jag sammanställt en bok innehållande 

projektets alla delar med mina texter, bilder, skisser och 

inspirationsmaterial. För mig kändes det som ett 

passande format att jobba med just en bok då skrivandet 

och berättandet har haft en så pass viktig roll i projektet. 

Överlag är jag nöjd med hur utställningen blev. Det är 

intressant att se reaktionen hos besökarna och också 

ta del i hur objekten upplevs av andra som inte är lika 

insatta i projektet. Det som jag upplevde som mest 

intressant var hur de besökare jag pratade med om 

projektet själva började berätta om föremål och minnen 

av betydelse för dem, hur mina minnen faktiskt fick dem 

att associera till egna. Till exempel har jag tagit del av 

historier om ex-pojkvänner som fortfarande hänger som 
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porträtt på väggen, samlingar av sockerpaket från olika 

länder samt den positiva responsen från en amerikansk 

kvinna som blev överlycklig när hon såg att jag hade 

hennes favorittuggummin på bild. Det känns kul att jag 

genom mina objekt och minnen kan få andra att  minnas

och också reflektera över sina förhållanden till föremål. 

Bilder från utställningen
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