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     Johan Stenström 

    

I de texter jag skrivit under min tid på Konstfack har jag aldrig riktigt beskrivit hur min 

konstnärliga praktik ser ut. Istället har jag, i de textuppgifter vi fått, undersökt teman som 

intresserat mig för tillfället och på så vis har min praktik fått illustreras av dessa teman. Jag har 

undvikit en djupdyning i mitt arbete eftersom det verkat allt för svårt att förklara. Efter att ha 

läst mina klasskompisars texter har jag känt mig ensam, de verkar ha så mycket lättare att 

beskriva sin arbetsmetod. Nu gör jag ett försök förklara hur jag arbetar, och vad jag är ute efter, 

så att jag lättare kan svara på frågan om vad jag gör. Vad jag gör? Jag täcker över saker.    

  

 

Opak – nästan ogenomskinlig.1  

 

Ett konstverk kan uppkomma på många olika sätt, i mitt fall finns det ett tillvägagångssätt som 

återkommer. Det består i att jag samlat på mig ett antal ord, begrepp, inre bilder eller teman som 

tillsammans fått bilda en utgångspunkt för det kommande verket, jag väljer att kalla dem 

grundidéer. Grundidéerna behöver inte inledningsvis ha något med varandra att göra, istället 

skapar de en sorts ackord av kontexter som, av någon anledning, fångar mitt intresse. Under en 

lång tid är de det enda jag har att arbeta med, därför ägnar jag en stor del av tiden åt att samla 

information om dem, för att hitta en punkt där de når en samhörighet som har potential att 

utgöra grunden till ett konstverk. Det har dock visat sig att det inte räcker med ett 

informationssamlande kring saker som för tillfället intresserar mig och senare en punkt där de 

delar vissa aspekter. För att jag skall kunna göra ett konstverk av dem, måste en brytpunkt till. 

Brytpunkten består oftast i att jag hittar en metod som gör att forskningsarbetet inte framträder 

lika tydligt som innan. Istället ersätts de av något som gör dem tvetydiga och inte direkt 

tillgängliga i det slutgiltiga konstverket. Något i dem måste försvinna för att lämna plats åt en 

känsla av osäkerhet inför vad man betraktar. Lyckas jag inte med det blir grundidéerna 

ointressanta eftersom de inte har visat sig innehålla den potential jag först trodde.  

 

 

 

 

 
                                                
1 Svenska Akademins ordlista, Norstedts akademiska förlag, Nordbook Norge, 2006. 
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Två verk 

 

Här följer två exempel där jag arbetat med ord, begrepp, inre bilder eller teman som fångat mitt 

intresse. I det första fallet lyckades jag inte hitta en metod att dölja grundidéerna och skapa ett 

utrymme för det tvetydiga och otillgängliga. I det andra fallet lyckades jag bättre.  

 

1. 

Tiden, så sade Austerlitz i stjärnkammaren i Greenwich, är den absolut mest artificiella                  

av alla våra uppfinningar och i sin koppling till de kring den egna axeln roterande planeterna inte 

mindre godtycklig än låt säga en kalkyl som utgick från trädens växande eller en kalkstens 

sönderfall, bortsett från att soldagen som vi rättar oss efter inte ger något exakt mått, varför vi också 

för tidräkningsändamål har måst tänka ut en imaginär genomsnittssol vars rörelsehastighet inte 

varierar och som inte i sin omloppsbana lutar mot ekvatorn.2 

 

Jag var på väg hem från en konstskola i Frankfurt i Tyskland där jag för tillfället bodde och gick 

på den södra sidan av floden Main som klyver staden i två delar. Det var sent på kvällen och det 

hade blivit mörkt ute för längesedan. Höghusen på den norra sidan av floden som utgör stadens 

finanscentrum sträckte sig som ljuspelare i kvällen och stod i klar kontrast till Main som vilade 

horisontellt oupplyst. Plötsligt kom jag tänka på att det inatt var dags att ställa om klockan till 

vintertid. Jag hade tidigare tagit reda på att det innebär att man drar tillbaka klockan en timma 

vilket skulle innebära detta dygn inte bestod av 24 timmar, som alla andra, utan 25. 

Informationen gjorde starkt intryck på mig, jag insåg att vårt sätt att räkna tiden är godtyckligt 

och går att korrigera om den inte skulle fungera på det sätt vi vill. Uppenbarligen kan vi med 

jämna mellanrum förlänga dygnet med en timma eller förkorta det med en, vilket vi gör när vi 

ställer om klockan till sommartid. Vid det tillfället, när jag var på väg hem från skolan i 

Frankfurt, visste jag inte mycket mer om orsaken till denna tidsomställning än att det, under 

vintertid, skulle bidra till att utnyttja dygnets ljusa timmar och att det är kl 03:00 vi drar tillbaka 

klockan en timma. Jag bestämde mig för att sitta uppe till det klockslaget och exponera en ruta 

film med min kamera mellan 03:00, då klockan blir 02:00 till det att den blir 03:00 igen, alltså 

den timma som gör att dygnet förlängs från 24 till 25 timmar. Jag vände kameran mot fönstret i 

det rum jag för tillfället lånade av en kompis, ställde den på ett stativ och tryckte av slutaren. 

Månens och höghusens ljus skapade en skev rektangel på en av väggarna i rummet när det läckte 

                                                
2 W. G. Sebald, Dikt, prosa, essä, ”Austerlitz”, övers. Ulrika Wallenström, Albert Bonniers 
Förlag, Tyskland, 2011, s. 839.   
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in genom fönstret som i övrigt var mörkt. Detta och min allt påtagligare trötthet, gav mig en 

känsla av att jag befann mig i en tillvaro utanför den vanliga, som i ett veck i tiden.  

     När jag senare framkallade negativet och fick se resultatet blev jag besviken. Bilden var suddig 

och hade ett starkt gulstick i sig som jag inte fick bort. Möblerna och de andra objekten i 

rummet, till exempel kläderna som låg slängda på stolen, illustrerade inte alls idén om att vårt 

sätt att mäta tiden är en konstruktion, eller känslan av att befinna sig i ett tillstånd utanför det 

normala. Bildens effektlöshet fick luften att gå ur mig och jag lade projektet på is tills vidare.  

 

                           
 

 

Ungefär ett år senare när klockan skulle ställas om för vintertid igen kom jag att tänka på bilden 

jag tagit och letade fram den igen. Jag tyckte fortfarande inte att den hade något särskilt över sig 

som gjorde att jag ville använda den. Däremot var grunden till bilden fortfarande lika lockande: 

tiden som en konstruktion, baserad på jordens roterande runt solen, så godtycklig att en timma 

mer eller mindre inte verkar spela någon roll. Varifrån kom idén om vinter- och sommartid? 

Skulle svaret på frågorna kunna hjälpa mig att göra ett bättre konstverk än bilden som jag tagit i 

mitt rum i Frankfurt? Jag började leta efter information i böcker och på internet och kom bland 

annat över följande:  
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De flesta länderna på det norra halvklotet vrider fram klockan en timma på våren och tillbaka en 

timma på hösten. Detta kallades ursprungligen Daylight Saving Time (DST). Sverige är kopplat 

till ett EU-direktiv om sommartid som det heter i Sverige. Det förordar att vi drar fram klockan 

en timma den sista söndagen i mars och drar tillbaka klockan en timma den sista söndagen i 

oktober. På svenska brukar den tid som är ojusterad och som infinner sig på vintern kallas 

normaltid eller vintertid. När vi drar fram klockan i mars övergår vi till sommartid.  

    Under tidigt 1800-tal blev Europa anpassat efter klockslag och precisa scheman på ett sätt 

som var nytt för den tiden. Detta var nödvändigt när järnvägen och andra kommunikationsmedel 

blev allt vanligare. Fram växte en standardiserad tideräkning som alla i samhället var tvungna att 

förhålla sig till och rätta sig efter. En sådan var också praktisk för de framväxande industrierna 

vars arbetare jobbade i skift.  

     George Vernon Hudson (1867 – 1946) var intresserad av entomologi och kom från Nya 

Zeeland. Hans arbete inom posten gav honom sällan möjlighet att vara ute på eftermiddagarna 

och samla insekter. Som hobbyentomolog värdesatte han särskilt solljuset under den tiden på 

dygnet.1895 presenterade han idén med att dra fram klockan två timmar för att människor skulle 

kunna tillgodogöra sig så mycket solljus som möjligt på kvällarna.1898 publicerades idén i en 

tidning i Nya Zeeland. Ovetandes om detta noterade engelsmannen och byggmästaren William 

Willett (1856 – 1915) på en av sina morgonturer till häst hur allt för många londonbor sov bort 

stora delar av dagen. I sin artikel ”The Waste of Daylight” från 1907 lade han fram ett förlag som 

liknade det som George Vernon Hudson lagt fram cirka 10 år tidigare. Det visade sig att den här 

typen av monumentala förändringar i ett samhälle inte gick över en natt. Det dröjde fram till det 

första världskriget innan idén testades på riktigt. Då var det tyskarna och dess allierade som 

använde sig av metoden för att spara på förbränningen av kol. Kort därefter följde britterna deras 

exempel liksom många andra länder i Europa, tillsist USA. Efter kriget avskaffade alla länder 

förutom England DST, skälet var att bönderna ogillade det eftersom deras boskap var i behov av 

skötsel samma tid på dygnet året runt oberoende av vad klockan står på. Det skulle dröja fram 

till 1966 innan USA anammade DST igen, i Sverige dröjde det till 1980. Skälen att vrida fram 

klockan på våren och vrida tillbaka den på hösten är många och omstridda. Ursprungligen 

infördes DST för att spara energi och för att vi på det norra halvklotet skall kunna utnyttja 

dygnets ljusa timmar. Eftersom de flesta vaknar efter att solen har gått upp på sommaren vrider 

man klockan framåt en timma för att öka mängden solljus på kvällen, på så vis sparar man 

energiförbrukning på kvällen eftersom till exempel lampor, stearinljus och element då inte 

behöver vara igång lika länge. Dock har ingen forskning som gjorts kunnat påvisa att DST har 

någon betydande effekt på energiförbrukningen. Ett annat argument för DST är att vi ökar dosen 
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D-vitamin vid större exponering för solljus. Ett argument mot det är att det också ökar risken för 

hudcancer. Svensk forskning visar att mängden hjärtattacker ökar något måndagen efter 

omställningen till sommartid i mars. Vissa menar att DST hjälper mot depression eftersom man 

går upp tidigare på morgonen, vissa hävdar att det istället leder till det, av samma orsak.  

 

Detta ger en bra beskrivning av hur min arbetsprocess ser ut innan ett konstverk på riktigt 

utvecklas. Först ett begrepp: tid, sedan sommartid/vintertidövergången som en illustration över 

det godtyckliga i vårt sätt att förhålla oss och mäta tiden. Nästa steg: ett utforskande av tiden 

med fokus på sommartid/vintertid, dels med min kamera som hjälp men också vilken funktion 

det har haft historiskt. Den information jag fick i det sistnämnda utforskandet ansåg jag innehålla 

de perfekta råvarorna för ett konstverk. Där fanns intressanta historiska skeenden som till 

exempel framväxandet av det industriella samhället, referenser till Första Världskriget och en 

enkel entomologs hybrisartade idéer om hur hans insektsintresse skulle kunna tillgodoses. George 

Vernon Hudson hade uppenbarligen många strängar på sin lyra: 1918 upptäckte han en ny 

stjärna som han döpte till Nova Aquilae, och var dessutom en mycket skicklig tecknare: 

 

                                
                                             Moths and Butterflies George Vernon Hudson 
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I efterhand inser jag att det antagligen blev för mycket av det goda. Jag lyckades aldrig omvandla 

grundidéerna till något trots att jag funderade över hur det skulle kunna gå till. Ett sätt var att 

samla ihop en hög med kol på golvet i ett gallerirum som en referens till tyskarna under Första 

Världskriget, en annan, att arbeta med George Vernon Hudsons teckningar av insekter som ett 

slags readymades, men inget av det kändes bra. Jag var tvungen att inse att spelet var förlorat och 

jag lade ner projektet.  

 

En konstnär som arbetar med representation av ljusförhållanden och tid är Spencer Finch. Hans 

verk presenteras ofta i abstrakt form men de återspeglar alltid naturförhållanden med en 

vetenskaplighet som gör att gestaltningen blir en direkt representation av förlagan. I Night Sky, 

Over the Painted Desert, Arizona, 1/9/04, 2004 är himlen representerad genom ett stort antal 

glödlampor hängandes från taket.3 Glödlampornas placering återspeglar atomernas 

sammansättning i en blandning av fyra färgpigment som konstnären gjort för att motsvara himlens 

färgnyans vid tidpunkten som återges i verkets titel. Atomernas laddning illustreras i 

glödlampornas ljus och vars storlek avgörs genom den inbördes mängd färgpigmenten har i 

blandningen. Finchs arbetssätt karaktäriseras av att inte komplicera användandet av ett material 

utan att låta dess funktion i verken vara samhörig med dess tilltänkta användning. I det avseendet 

är Finchs arbetssätt motsatt till mitt, jag ville hitta en sätt att gestalta tiden genom något som 

bröt med dess ursprungliga funktion, det skulle ersätta tiden och täcka över min grundidé, mer 

om det senare i texten.  

 

 

2.  

Jag kom av en slump över några klipp på You Tube som innehöll tåg av olika slag, i olika miljöer, 

men som alla var filmade på ungefär samma sätt. Klippen inleds ofta med information om datum, 

vilken typ av tåg det är man ser och mellan vilka sträckor det åker. Efter det ser man ett tåg 

komma mot personen som håller i kameran som, när tåget passerar, måste göra en 180-gradig 

panorering i tågets färdriktning. Tåget försvinner ur bild, det blir tyst och klippet är slut. 

Antagligen är dessa klipp upplagda av så kallade trainspotters för att deras trainspotterkompisar 

skall kunna få ta del av hur tågen ser ut, hur de låter och så vidare. Man hittar den här typen av 

klipp uppladdade av människor från hela världen. Jag satte snabbt, utan att riktigt veta varför 

eller vad jag skulle ha det till, ihop en liten film med några av dessa klipp och döpte den till In 

                                                
3 The New Décor, Hayward Publishing, London, 2010, s 74.  
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Transit. Filmens repetitiva karaktär hade en terapeutisk inverkan på mig, samtidigt som tågens 

kommande och försvinnande liknade en klockas tickande och den känsla av förlust en sådan 

upplevelse kan bidra till. Man upplever en närvaro i stunden som är övergående. Jag insåg dock 

att det var någonting annat som var medryckande med filmen, nämligen det faktum att något 

rörde sig. Tåg är ett transportmedel och det som är av största betydelse vid en transport är 

varifrån något åker och vilken slutdestination det har, inte transitstadiet som sådant. Men det var 

transitstadiet jag ville utforska vidare. Jag ville frilägga närvaron i stunden i ett försök att ignorera 

dess ofrånkomliga apokalyptiska struktur. Antagligen har det att göra med min bakgrund som 

fotograf och med det mediets förmåga att frysa ögonblick. Men istället för att fokusera på minne 

och glömska var det rörelse isolerad från tidsliga aspekter jag ville fördjupa mig i.    

     Filmen som jag klippt ihop var en bra början men den saknade något, jag ville komplicera 

gestaltningen, addera ett till moment. Min professor var av samma åsikt, något mer skulle 

behövas, som det var nu var konstverket ”stumt”.     

                            

                             
                           In Transit (Stillbild)                    

                            
                                     In Transit (Stillbild) 
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Jag började leta efter andra sammanhang där transit förekommer för att hitta ett nytt sätt att 

attackera ämnet. Jag fortsatte att använda mig av ordet ’transit’ eftersom dess definition, i 

motsats till det mer generella ’rörelse’, begränsade ämnet och betonade inriktningen mot 

förflyttning.4 Det innebar inte att undersökandet slutade att handla om rörelse, ordens betydelser 

är som delmängder av varandra och är svåra att separera helt, däremot var betoningen på transit 

ett bra sätt att förtydliga min utgångspunkt i forskningsarbetet, jag använde mig tillslut av båda 

orden. Transit förekommer bland annat som en bilmodell, inom astronomi, geologi, internet och 

navigation. Det återfinns också hos Emmanuel Swedenborg när han beskriver det stadium 

människor befinner sig i innan det är bestämt om personen i fråga ska sändas till himlen eller 

helvetet.  

     Det var först när jag läste om transitiva verb som jag så småningom kunde ta arbetet vidare 

och gestalta mina grundidéer, det vill säga nå en brytpunkt. Ett transitivt verb måste leda till ett 

direkt objekt i samma mening som det förekommer i, till exempel: Han högg ner trädet, ’högg’ är 

i den här meningen transitivt eftersom det leder till ’trädet’ som fungerar som direkt objekt, 

meningen måste också kunna sättas i passiv sats. De transitiva verbens rörelse är  språklig 

förflyttning medan tågens rörelse är fysisk, jag ville hitta ett sätt att kombinera den fysiska 

rörelsen med den språkliga.  

     Samtidigt rasade en debatt i media om hur stadsråd uttrycker sig om flyktingar i offentliga 

uttalanden.5 Debatten var i sig inte något som var intressant i mitt forskningsarbete men den fick 

mig att fundera över människor som rör sig över världen. Flyktingars rörelse skiljer sig från vanliga 

resenärers eftersom de oftast inte har en tydligt destination med sin rörelse, målet är främst att 

komma bort från krig eller en repressiv regim. De är beroende av vilken typ av flyktingpolitik som 

råder i det land de tillslut hamnar i. Eftersom jag var intresserad av språk i förhållande till rörelse 

var det intressant att veta hur dokument som flyktingar tvingas förhålla sig till är formulerade. 

Därför bestämde jag mig för att frilägga alla transitiva verb i en text från Migrationsverket 

eftersom verbens rörelse är kongenial med flyktingarnas, på så vis laddas orden med en dubbel 

form av rörelse, den fysiska och den språkliga. Den reducerade versionen skulle, tydligare, belysa 

vilka ord den mäktiga institutionen använder när den förklarar villkoren för nyanlända människor 

i Sverige. Jag döpte arbetet till Transit Language och utvecklade det till en serie i tre delar där jag 

gjorde samma sak med Schengenavtalet och FN:s flyktingorgan UNHCR:s stadgar. På så vis 

behandlas institutioner som opererar på en svensk, europeisk och internationell nivå och som 

                                                
4 Transit – Genomförsel, genomfart, transito. Svenska Akademins ordlista, Norstedts 
akademiska förlag, Nordbook Norge, 2006. 
5 http://www.dn.se/nyheter/de-flesta-bor-inte-hos-de-som-ar-blonda-och-blaogda/ 2013-11-
17. 



 9 

berör människor fysiska rörelse över världen.  

     Texterna är monterade på aluminium och storleken bestämdes av textens originalomfång, det 

gjorde att Schengenavtalet blev störst (100x140 cm), UNHCR näst störst (70x100 cm) och 

Migrationsverket minst (50x70 cm).  

 

Det är svårt att dra några konkreta slutsatser av verket, det är upp till betraktaren att avgöra hur 

det skall tolkas. Orden i Migrationsverket verkar hårdare och mer verklighetsanpassade än orden 

i UNHCR. Schengenavtalet omfattar över hundra sidor text där vissa ord upprepas så många 

gånger att de nästan mister sin innebörd. Det första ordet i Migrationsverket är ’se’ och det sista 

är ’lämna’, därmed skapas ett linjärt narrativ vilket saknas i de två andra texterna. Tillsammans 

bildar de en karta över en administrationens språk där orden blir exekutiva symboler för de 

fattade besluten.  

 

Den brytpunkt jag beskriver i inledningen av den här texten ligger nära resultatet i Transit 

Language, där framträder orden och dess dubbla rörelse genom att det övriga innehållet i texten 

täckts över. Orden har ryckts loss ur sin egentliga kontext, svävar nu fritt på pappret och bildar 

tillsammans en rörelsens poesi. Mellan orden har ett tomrum skapats där man som betraktare har 

fritt spelrum att tolka och läsa in betydelser. Även bakgrundsinformationen har täckts över, 

resterna av dem går att upptäcka i ordens olika funktioner, de framträder, om än vagt.  

 

 

Om att täcka över 
 

”Solen har vidden av en människas fot”6   

 

I författaren Aris Fioretos sommarprogram från 2010 använder han ett fragment skrivet av 

Herakleitos för ett beskriva en definition av vad litteratur kan vara. Istället för att tolka 

fragmentet symboliskt väljer Fioretos att ta Herakleitos på orden och beskriver det skimmer som 

skapas runt foten när man håller upp den mot solen. Skimret som skapats av solen förhöjer foten 

genom att hålla för det som samtidigt är förutsättningen till att den finns. Det är i mötet mellan 

den fysiska världen och den metafysiska världen som skimret uppstår. Tar man bort foten bländas 

                                                
6 Aris, Fioretos, Vidden av en fot, Norstedts förlag, Falun, 2008, ss. 184-187. 
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man av solen och skimret försvinner runt kroppsdelen.7 Där är alltså när man håller för källan för 

fotens existens som den framträder i ljusskimret. I litteraturen kan texten ersättas av den känsla, 

insikt eller det intresse som var upphovet till att den skrevs. Men om upphovet till texten lyser 

igenom allt för kraftigt förstörs den av en energi som blivit för stark och tillslut ohanterlig. Det 

komplicerade ligger i att hitta en metod där texten och dess upphov ligger i balans med varandra. 

Det som täcker över upphovet skall vara opakt, nästan ogenomskinligt.8 

     Aris Fioretos resonemang är något förenklat, han talar om solen som täcks för av foten som 

källan för vilken foten har att tacka för sin existens, och jämför det som är upphovet till en text 

med samma ord. Förenklingen är till för resonemangets skull och går att förlåta, men jag vill ändå 

påpeka hur svårt jag haft att hålla isär bakgrundsidéerna och det färdiga konstverket. De tycks gå 

in i varandra som linjerna i en cirkel snarare än som två ändar i ett rakt draget streck.  

     Av Herakleitos filosofi finns endast fragment bevarat. I boken Vidden av en fot beskriver 

Fioretos fragmentet som en rest av något vi inte längre har tillgång till.9 Det är endast en liten del 

av något större som gått förlorat och därför behåller fragmentet sin gåtfulla osäkerhet. Aforismen, 

i motsatts till fragmentet, läses som en färdig tanke och förknippas visserligen med vad som är 

osagt men det osagda bidrar inte till det gåtfulla och meningen stelnar till en kliché. Det som 

håller fragmentet levande är dess förhållande till den otillgängliga kontext som det rykts loss ur.10   

 

När jag anväder uttrycket ”täcka över“ för att beskriva min konstnärliga metod har det mycket 

lite att göra med hur termen ibland används inom psykologin. Jag vill däremot passa på att 

erkänna likheterna och dela med mig av en reflektion i ämnet, som Slavoj Zizek skrivit utifrån 

Lacans idé om det verkliga och det imaginära, och som är samhörig med mina tankar kring 

övertäckandet.  

     En autentisk händelse kan ersättas av ett påhittat minne som blir ett skydd för den egentliga 

tilldragelsen. Zizek beskriver i tidningen Merge hur soldater i efterhand diktar upp historier om 

hur de dödat andra soldater i närstrider.11  Detta trots att krig numera till stor del utkämpas i 

pansarvagnar och bakom datorskärmar där man styr misiler. Det faktum att krig till stor del inte 

                                                
7 Aris Fioretos, Sommar i P1, 2010-07-16, 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/126311?programid=2071. 2013-11-18. 
8 Aris Fioretos, Sommar i P1, 2010-07-16, 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/126311?programid=2071. 2013-11-18.  
9 Aris, Fioretos, Vidden av en fot, Norstedts förlag, Falun, 2008, ss. 184-187.  
10 Fioretos liknar detta förållande vid det ”täckminne” Sigmund Freud skriver om i Tre 
avhandlingar om sexualteori. Fetischen har ersatt ett minne från barndomen där barnet 
skräckslaget insett att dess moder saknar sin viktigaste kroppsdel. Minnet är bortträngt men 
företräds av fetischen ”vars kvarleva och nedslag fetischen alltså föreställer”.  
11 Slavoj, Zizek, ”Taking Refuge in Catastrophe”, Merge nr 5, 1999.  
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längre utkämpas öga mot öga har inte ineburit att soldater upphört att traumatiseras. Den 

”dehumanisering” och ”objektifiering” som det mekaniska kriget innebär skapar falska 

minnesbilder hos soldater där de strider öga mot öga med motståndaren. I de fallen blir den 

uppdiktade närkampsstriden ett skydd mot det ”avpersonifierande”  dödandet på håll.   

 

Orden i Transit Language kan jämföras med fragment. Frilagda ur sin kontext bidrar de till en 

otillgänglighet. Surrealisterna använde sig av en liknande otillgänglighet i begreppet ockultation 

för att beskriva en konst som undandrar sig sin publik, som inte är direkt tillgänglig utan skapar 

svårigheter för betraktaren, en svårighet som samtidigt är intresseväckande. Ockultation är främst 

ett begrepp som beskriver att ett objekt är dolt av ett annat objekt. Det används inom astronomi 

under till exempel en solförmörkelse.   

     Jeff Wall använder sig av en liknande metod i sitt konstnärskap. Walls praktik kan i korthet 

beskrivas som iscensatta fotografier där referenser till traditionellt måleri, så som Velázquez and 

Manet, och dess tablåliknande representationsform krockar med fotografiets som i motsats till 

den typen av måleri rycker lös någonting ur sitt sammanhang, fotografiet är ett fragment av en 

händelse. Wall förklarar sitt arbetssätt med orden ”I begin by not photographing”; en händelse 

eller ett ögonblick han upplever, på gatan eller var som helst, kan utlösa en idé till ett fotografi. 

Bilden tas dock inte i det ögonblicket utan stannar kvar i minnet som ett potentiellt fotografi, 

skillnaden mellan att ta en bild och att inte ta en blir därmed inte särskilt stor. Luckan mellan 

det att bilden inte tas och sedan återskapas inför kameran skapar en ny relation till händelsen. 

Det är ett tillbakadragande av det verkliga skeendet, den nya bilden sätter sig i den ursprungliga 

tilldragelsens ställe. 

 

 

Transparens  
 

Tidigare beskrev jag ett projekt som jag avslutade innan det färdigställdes. Kanske framgick det 

också att jag hade svårt att förklara de bakomliggande orsakerna till mitt misslyckande. Mitt 

enda försök att förklara var att det ”blev för mycket av det goda” och det är inte särskilt 

klargörande. Man kan försöka förstå misslyckandet på många olika sätt och använda olika 

förklaringsmodeller för att förstå de mekanismer som låg bakom det. Kanske var det någonting 

omedvetet i min konstnärliga process som gjorde att jag tillslut valde bort att fortsätta utforska 

de teman som projektet aktiverade. Ett annat sätt att förklara misslyckandet är att närstudera de 

olika delar som forskningsarbetet ledde fram till för att försöka klargöra, del för del, vad i dem 
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som gjorde att de inte höll för att göra ett konstverk av dem. Jag tror dock att det finns ett tredje 

alternativ att förstå misslyckandet, ett alternativ som är samhörigt med vad jag tidigare skrivit om 

att täcka över saker. Det handlar om att inte synliggöra den information som ett visst ämne 

rymmer innan jag vet hur jag skall gestalta det. Min förmåga att formulera vad det är jag gör och 

vad det handlar om får inte föregå den konstnärliga processen. Den brytpunkt jag tidigare 

beskrivit kräver en ovisshet inför vad den kommer att innebära för min process. På så vis blir 

grundidéerna, ett kort tag, satta ur spel tills jag förstår hur de olika delarna hänger ihop. Man kan 

tala om ett område mellan brytpunkten och grundidéerna som måste vara outforskat.  

     Den tysk-koreanske kulturteoretikern Byung-Chul Han beskriver i sin bok 

Transparenzgesellschaft en språklig analogi till mitt föregående resonemang: det tyska ordet för 

lycka, glück, är en nyare variant av ordet lück, som kan översättas som lucka, gap eller tomrum.12  

Kanske är det så att lyckan (om ni ursäktar) i min konstnärliga process är beroende av denna 

lucka mellan vad jag vet och vad det sedan resulterar i. 

     Byung-Chul Hans text är en kritik av det moderna samhället där transparens blivit synonymt 

med öppenhet och informationsfrihet. Men ett transparent samhälle skapar enligt Han inte frihet 

utan en mekanisk information där eftertanke byts mot en upprepad innehållslöshet. Istället för 

ett relevant samtal får vi ett automatiserad informationsflöde som upprepar sig själv i 

transparensens namn. Flödet av information skapar ett språk och en attityd som saknar 

ambivalens, eftertanke eller förmåga att bejaka det outsagda och oförklarliga. Gapet mellan oss 

människor är det som gör oss till individuella varelser och som håller våra relationer vid liv, vi 

griper efter det i den andra vi inte har tillgång till. I det post-privata samhället försöker vi radera 

ut denna skillnad och kvar blir en sorts pornografi där inget behöver tolkas, det du ser är det du 

får.13   

     På samma sätt blev informationen i mitt forskningsarbete rörande Daylight Saving Time 

tillslut innehållslös. Det var bara ett ständigt adderande av anekdoter, sig själva nog, meningslösa 

att forma till något annat än det de redan var. Jag vill överraskas av den potential som 

grundidéerna besitter och inte kunna dra en tydlig linje mellan dem och konstverket. En 

oförutsägbarhet gör att slutresultatet blir svårdefinierbart och osäkert, också för mig själv. 

 

 

 
                                                
12 Byung-Chul Han, Transparenzgesellschaft, övers. Philip Schmitz, Matthes & Seitz, Berlin, 
2012, s. 5. 
13 Ibid., ss. 1-10. 
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Examensarbete  
 

Nu är jag igång igen, det tar aldrig slut. Mitt examensarbete är i skrivande stund inte färdigt att 

ställas ut, utan befinner sig fortfarande på skisstadiet. Det betyder att denna redogörelse skiljer 

sig från de två andra som förekommer i denna text. Jag är dock klar över vad jag vill göra och 

därför tillåter jag läsaren att ta del av projektets grundläggande beståndsdelar och hur de kom till.  

      

Vind uppkommer vid tryckskillnader i atmosfären och kan röra sig horisontellt, vertikalt och i 

virvlar. Luften transporteras i olika riktningar beroende på dess temperatur och är en följd av att 

atmosfären vill utjämna dessa tryck- och temperaturskillnader. Kall luft transporteras söder ut 

och varm luft åt motsatt håll men påverkas av jordens rotation och luftens möte med jord och 

hav, omständigheter som komplicerar luftens banor över jordklotet. Generellt sett rör sig vinden 

från söder och väst.   

     Från hård vind upp till orkan är varje vindstyrka förbunden med en varningsflagga. Flaggorna 

liknar abstrakta målningar med enkla geometriska grundelement i olika kombinationer, här ser vi 

till exempel flaggan som varnar för svår storm: 

 

                                         
 

Idag mäts vinden med ett instrument som uppskattar ultraljudets hastighet genom vinden. Det är 

en metallkonstruktion med fyra inåtböjda armar i ena änden av en cirka 30 centimeter lång stav 

som mäter vindens hastighet och riktning. Innan den typen av teknik uppfunnits använde man sig 

av beaufortskalan som beskriver de olika vindhastigheternas effekt till havs och över land. Skalan 

är uppkallad efter den brittiske amiralen Sir Francis Beaufort (1774-1857) och består av sjutton 

indelningar av vindens olika styrkor. De sparsmakade meningarna bildar en readymade-poesi, här 
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beskrivs styv kuling: 

 

Böjer mindre trädstammar,  

svårt gå upprätt,  

sjön tornar upp sig och bryter,  

skummet läggs i strimmor  

i vindriktningen  

 

Frisk bris: 

 

Tunnare grenar på lövklädda träd rör sig,  

damm och lös snö virvlar upp,  

på sjön långa vågor med vita kammar 

 

Under hösten 2013, när olika stormar blåste in över landet, hänvisade meteorologer, i intervjuer 

med media, till beaufortskalan när de skulle beskriva vindarnas eventuella konsekvenser. 

      Beaufortskalan gör vinden konkret och kanske är det därför våra mätinstrument och 

måttenheter blir viktiga för oss, genom sitt inramande av de oändliga avstånd och de oformliga 

väderförhållanden vi ställs inför.  

     För en tid sedan var jag och simmade på Eriksdalsbadet i Stockholm. Jag brukar simma 1000 

meter vilket innebär 20 längder i en femtiometersbassäng. Det kräver ingen större koncentration 

att hålla reda på hur många längder jag simmat men i kombination med en tilltagande trötthet 

och att jag ständigt tvingades väja för en mycket ambitiös crawlande man, som iförd simglasögon 

och svart mustasch inte var helt olik den amerikanske simlegenden Mark Spitz, lyckades jag 

tappa räkningen. Det var med en känsla av otillfredsställelse som jag klev upp ur bassängen, jag 

visste ju inte hur långt jag simmat. Var det 1000, 950 eller bara 800 meter? Jag kände det som att 

jag lika gärna kunde haft simturen ogjord. 

 

I takt med att mitt forskningsarbete genererade mer och mer information utan att jag nådde en 

brytpunkt började jag blir orolig. Processen började likna den som tillslut fick mig att ge upp 

arbetet om sommartid. Oförmågan att knyta ihop alla lösa trådar som arbetet producerade 

gjorde mig missmodig och jag drabbades av de känslor jag alltid drabbas av när jag inte finner en 

lösning på hur mitt valda ämne skall gestaltas: stress, uppgivenhet, frustration och ett visst 

självmedlidande.  
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I ett arbete som jag inte nämnt i denna text använde jag mig av information om 

väderförhållanden ett år bakåt i tiden. Informationen var tryckt på ett overhead-ark och låg 

underst i en hög av staplade likadana transparenta papper som tillsammans utgjorde 

trehundrasextiofem stycken. Jag hade läst i en bok av W. G. Sebald där huvudpersonen Austerlitz 

resonerar om väder och tid: 

 

Och styrs inte ännu den dag som idag är människornas liv i åtskilliga delar av världen mindre av 

tiden än av väderleksförhållandena och följaktligen av en okvantifierbar storhet som inte vet av den 

linjära regelbundenheten, inte stadigt går framåt utan rör sig i virvlar, bestäms av stockningar och 

inbrytningar, återkommer i oavlåtligt skiftande form och utvecklas, ingen vet i vilken riktning?14   

 

Vädrets koppling till förflyttning, transparens, övertäckande och tid är relevant och samhörig 

med mitt praktik, därför valde jag väder som utgångspunkt för mitt examensarbete.   

     Aris Fioretos läser i ett sammanhang upp några dikter formulerade som korta frågor: ”Har 

vinden en insida?”, ”Har vinden en utsida?”15  Jag tyckte att Fioretos frågor komplicerade 

förståelsen av vind. De antyder nämligen att det immaterialla blir materialiserat, som om man 

kunde träda in och ut ur vinden. Frågorna synliggjorde en dimension i vinden som jag inte 

tidigare reflekterat över. De öppnade för ett nytt sätt att förhålla sig till vind, jag skulle kunna 

gestalta den i ett objekt som förkroppsliga dess immaterialitet.  

 

Jag gick hem efter en gallerirunda på Hudiksvallsgatan, och funderade över hur jag skulle 

utveckla arbetet, när en bild av en vågbrytare, i fågelperspektiv, av någon anledning uppenbarade 

sig för mitt inre. Ett ögonblick senare hade bilden justerats till ett vindskydd sett från markhöjd. 

Vindskyddet var byggt i trä och var placerat så att det klöv en kvadratisk yta på mitten skapandes 

två trianglar. Beroende på vilket håll det blåser ifrån ger en sida lä samtidigt som den andra täcker 

för vinden. Vindskydd är ett samlingsnamn för många olika konstruktioner, vid en sökning på 

Google är det dock två versioner som är vanligast:        

 

 

 

 

                                                
14 W. G. Sebald, Dikt, prosa, essä, ”Austerlitz”, övers. Ulrika Wallenström, Albert Bonniers 
Förlag, Tyskland, 2011, s. 839.     
15 ”Aris Fioretos on Vilenica 2010”. http://www.youtube.com/watch?v=srqOYZbRB-A. 
2014-01-23.   
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1 

 

                            
                           2 

 

 

Det första står knappast emot mer än en frisk bris. Dess gråa, prefabricerade estetik liknar en 

minimalistisk skulptur med ett plan som skjuter ur det andra och där formen blir en del av ett 

rum på samma estetiska nivå som väggarna, taket eller golvet. Borta är all form av komposition.  

     Det andra vindskyddet är byggt av timmer och verkar mer stabilt än det föregående. Det 

lutande taket och de tre väggarna bildar ett rum som kan skapa en historia: Vem är det till för? 

Vem har varit där? Vem byggde det? Vad har hänt där? Med vinden som utgångspunkt och den 

typen av frågor aktiverade fylldes arbetet med både vindens eteriska dimension samtidigt som en 

fysisk byggnad blev manifesterad. Det var den typen av vindskydd jag skulle bygga. Sådanna 

vindskydd står utplacerade lite varstans i Sverige, längs vandringsleder men också på ställen där 

inget ordnat vildmarksliv förekommer. Jag har varit i kontakt med Scouterna och 
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Friluftsfrämjandet för att få veta mer om vem som bygger och har hand om vindskydden men fått 

väldigt lite information om det. De kunde inte heller berätta om det finns något standardiserat 

mått man bygger efter mer än att två vuxna skall få plats att ligga i det, enligt Scouterna är det 

dock mycket ovanligt att man övernattar i vindskydden utan de är främst till för kortare raster 

och skydd undan oväder. Mitt vindskydd är 2 meter djupt och 3 meter brett, 1 ½ m högt framtill 

och 1 m baktill, vilket gör det möjligt för minst två vuxna att ligga raklånga, och för ett lite större 

antal personer att sitta i det. Det verkar av de vindskydd jag själv varit och tittat på som en 

genomsnittlig storlek.   

  

Eftersom jag tidigare intresserat mig för rörelse av olika slag, både fysisk och språklig, ville jag 

integrera en performativ del i arbetet så att byggnaden skulle bli bärare av vindens rörelse. Den 

performativa akten består i att jag förflyttar virket som jag skall använda för att bygga 

vindskyddet av i samma riktning som vinden blåser över vårt land, från väst till öst. Jag ser det 

som att jag i förflyttandet av virket förkroppsligar vindens rörelse.  

      

De senaste åren har stormar med allt kortare intervall blåst in över landet. Stormarna är oftast 

förbundna med ett personnamn, till exempel: Simone, Per, Gudrun, Sven eller Hilde och döps 

efter det namn vars namnsdag infaller det datum då stormen blåser in.16  Det största intrycket 

dessa oväder har gjort på mig är den förödelse stormarna har skapat för skogsägare i och med alla 

nedblåsta träd. Tanken slog mig därför att bygga vindskyddet av stormfällt virke, virket får 

därmed bilda skydd mot det som orsakat dess fall och ge konceptet något och cirkelslutande över 

sig, konceptet blir också laddat med ännu fler symboliska värden. Vindens närvaro i verket 

manifesteras således i flera lager: det stormfällda virket, som skydd för kommande vindar och 

virkets resa från väst (där det blåst ner) till östkusten.  

     Om de stormar som med allt kortare intervall blåser in över vårt land är ett tecken på de 

rådande klimatförändringarna rymmer verket inte bara vinden som manifesterad i en byggnad och 

idéer om dess rörelse, vindskyddet kan också ses som ett varnande meddelande om kommande 

stormar vi kanske måste skyda oss emot. Det finns en dimension av våldsamhet i väder, vind och i 

synnerhet en storm. Att se den förödelse en storm förorsakat kan föra tankarna till ett slagfält. 

Inom meteorologin har man lånat ord från krigsterminologin för att beskriva olika väderfenomen. 

Ett exempel på det är norska meteorloger som under Första Världskriget studerade vädret längs 

kusten i hopp om att kunna förutse en attack från den tyska marinen. De upptäckte den gräns 

                                                
16 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vem-namnger-stormar-1.18957. 2014-02-
07.  
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som åtskiljer två luftmassor med olika temperatur och döpte fenomenet till ”front” som en 

metafor för stridande truppers rörelse i krig.17  

     Vinden närvarar också på andra sätt i vårt språk för att beskriva förändring, man kan till 

exempel tala om lugnet före stormen eller att vinden har vänt. Uttrycken har någonting kusligt 

över sig, de har en våldsamhet i sig som är svår att härleda, någonting har eller kommer att hända.  

 

Mitt verk har gått från att främst handla om vinden som meteorologiskt fenomen och hur det 

kan manifesteras i ett fysiskt objekt till att också innefatta andra teman som genom språkliga 

analogier och vädrets fysiska inverkningar är kopplade till detta fenomen. Tillsammans bildar de 

ett konstverk som rymmer ett stort område av aspekter som alla härstammar ur det intresse som 

arbetet började med, nämligen väder.  

 

I den brittiske konstnären Ryan Ganders installation på Documenta 13 I Need Some Meaning I 

Can Memorize (The Invisible Pull) är bottenvåningen i Fridericianum tom. Dörrarna som leder in 

till byggnaden är ställda på vid gavel och en lätt vind blåser genom rummen. Vinden leder 

besökarna genom rummen och viskar kanske om en nära förestående förändring och stryker dem 

över huden för att markera en osynlig närvaro av tid eller historia. Vindens närvaro i språket som 

en symbol för förändring återfinns i flera talesätt: Nu blåser förändringens vindar, vinden har vänt 

och i politiken kan man prata om att exempelvis högervindar blåser. I Need Some Meaning I Can 

Memorize är kanske vad man kommer att tänka på när man går igenom de tomma gallerirummen, 

men mening finns redan nedärvt i rummen i och med deras funktion som bärare av en samtida 

konsthistoria, det är det vinden indikerar.   

 

Aris Fioretos frågor om vinden har en insida och en utsida illustreras i mitt vindskydd. Om det 

stormfällda virket är en symbol för vinden kan man träda in och ut ur den och i vindskyddets lä 

är vinden övertäckt.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Mats, Bigert, ”Mapping the Invisible”, Cabinet Magazine nr 3, 2001.   
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