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Abstract

My exam work is centered around two tracks or
“systems”: the House and the Text. It consists of
two material manifestations - one is a kind of concrete poem depicting a blueprint/map of a house,
where lines are replaced by words. The other is a
fabric with screen printed text on it.
The name of the work is “Black mold”,
which refers both to the mold species but also to
a wider definition; strange things happening in a
house.
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Inledning

I mitt arbete har vi att göra med framförallt två
spår eller byggen: Huset och Texten.
Ett hus är en “uppbyggd konstruktion som
består av ett system av vågräta och lodräta ytor
som avgränsar ett slutet utrymme avsett för boende, vistelse, förvaring e.d.” (Svensk ordbok, 2009).
Huset kan ha väggar åt staden eller landskapet, byn
eller skogen. Det kan rymma ett eller flera hushåll.
Det är materialen och funktionen. I mitt arbete
fyller huset funktionen av att vara ett hem.
Ett hus är också innerväggar åt människorna och deras husdjur, liv och rörelser. Huset
och dess invånare kan vara svåra att skilja från
varandra. Jag tänker mig att ett rum kan ses som
ett fenomen som uppträder inför en människa och
hennes kropp. Alltså kanske “...rummet så som det
finns där för människan och i ett därmed om det
mänskliga förhållandet till detta rum, ty de båda
kan över huvud taget inte skiljas från varandra.”.
(Bengtsson, 1994, s. 25).
Om vi upplever obehag i ett rum kan det
vara svårt att veta om det beror på huset själv (dess
material, dess dåliga ljusinsläpp eller isolering, dess
olämpliga utformning etc.) eller om det beror på
att vi hade en dålig dag, att tråkiga minnen bebor
huset i högre grad än vad vi själva gör, att vi är
sjuka, att vi är mörkrädda eller att vi ser spöken
omkring oss. Har vi då att göra med spöken eller
hjärnspöken och vilket är värst? Växer det svartmögel någonstans i huset? Dess gaser kan sprida
sig osynligt men påverka oss illa. Lever vi i ett sjukt
hus? Det är också viktigt att tänka på att husdjur
ofta reagerar på saker i huset som vi själva inte har
hörsel nog att uppfatta. Var huset slutar och människorna tar vid är svårt att säga.
Också texten är ett bygge. Språket formar
hur vi ser på och förstår världen omkring oss. Vi
ordnar verkligheten med språket. Försöker åtminstone. Här beskriver vi sakernas lägen i relation till
varandra. Eller konstruerar saker och lägen och re-

lationer. Ibland upplever vi saker som faller utanför det bekanta eller det vi har ord för att beskriva,
då måste vi antingen snabbt korrigera språket eller
bli stående i förvirring. En text är ett bygge med
väggar åt ett landskap, en stad, en människa och
hennes liv. Det fogas samman av små enheter och
bildar större och större bilder. Var språket slutar
och verkligheten tar vid är svårt att säga.
Textens bilder intresserar mig, både de
bilder som skapas för vårt inre och de bilder som
tar form på pappret av bokstäverna. I mitt arbete
kretsar båda dessa typer av bilder kring huset och
hemmet; ett hus och ett hem där märkliga saker
pågår, har pågått eller kommer att pågå.
Mitt arbete består av två olika materiella
manifestationer. Den ena är ett slags konkret poesi
som består av rutade papper med dikter skrivna
som bilden av en planritning till ett hus. Den andra
delen är ett tyg med tryck text på. I den här rapporten försöker jag bygga ett slags ramverk för mitt
arbete.

Text | Textil | Konkret Poesi | Huset | Hemmet | Svartmögel
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Bakgrund

Jag har återkommande försökt förena mitt intresse
för text och skrivande med mitt textila arbete. Det
har handlat dels om textens innehåll (vad som berättas), dels om textens formmässiga aspekter (hur
det berättas) samt texten som visuellt element. Jag
fascineras också av textens och textilens släktskap
och kanske framförallt deras gemensamma etymologiska bakgrund i latinets texo/texere: att väva,
foga samman, konstruera.
I mina arbeten har jag också gång på gång
återvänt till rummet, huset och hemmet, både som
fysiska och mentala platser. Ofta har jag rört mig
precis mittemellan den fysiska och mentala platsen
och i det mellanrummet har jag funnit Svartmögel.
Svartmögel har sin grund i ett musikprojekt med samma namn och låttexterna har hittills
framförallt berört rädslan, hemmet och huset.
Musikprojektet är ett samarbete mellan mig och
en annan musiker. Svartmögel (utöver att det är en
samlingsbeteckning för ett antal mögelarter) skulle
kanske kunna beskrivas som ett koncept eller en
tematik rörande upplevelser, händelser och känslomässiga tillstånd som på olika sätt är förknippade
med hemmet - både som fysisk plats, som minne och som tak över nära relationer. Det rör sig

Tidigare arbeten under konceptet Svartmögel

om rum som väcker känslor av t.ex. sorg, rädsla,
obehag, vemod. Det finns inget entydigt svar på
vad det är som orsakar dessa upplevelser. Kanske
handlar det om hur ljuset faller in, att det står ett
spöke i väggen, att minnet av rummet är starkare
än det faktiska rummet eller att dessa är omöjliga
att separera. Kanske växer det helt enkelt svartmögel någonstans och påverkar luften.
I ett tidigare textilt arbete kring Svartmögel
använde jag ord och text som byggstenar till ett
slags abstrakta bilder. Jag ville med textens form
och typografi samt textilens materiella karaktär
berätta något om Svartmögel och om innehållet
i mina texter. Inför arbetet läste jag boken House
Of Leaves av Mark Z. Danielewski. Det är en bok
som bl.a. cirkulerar kring ett märkligt hus som hela
tiden förändras. Danielewski har i allra högsta grad
utnyttjat olika former för texten samt typografin
för att förstärka berättelsen och bryta med den
linjära läsningen. I en artikel om boken finns en
träffande beskrivning: “Theme and form are thus
crucially intertwined, and the book itself becomes
a textual version of the continuously shifting labyrinth that appears in the eponymous house.” (Lord,
2014, s. 465).
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Tidigare arbete under konceptet Svartmögel. Tryckt text.
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Syfte

Syftet med mitt arbete är att undersöka sätt att gestalta konceptet Svartmögel via text och textil. Jag
vill på ett både praktiskt och teoretiskt plan fördjupa mig i olika tänkbara och otänkbara aspekter av
rummet som konceptet Svartmögel inbegriper.

Mål

Den undersökande processen med text och textil i
fokus.
En eller ett antal gestaltningar av konceptet Svartmögel.

Frågeställningar

Hur kan jag använda text och textil för att undersöka och gestalta konceptet Svartmögel?
Vilka materiella/textila egenskaper speglar min idé
om Svartmögel?
Hur kan textens formmässiga och typografiska
egenskaper spegla min idé om Svartmögel?
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Uppstart

Projektet började i att söka en ny vinkel på mina
texter. Jag läste igenom texterna och dikterna jag
skrivit under höstens kurser. Vad stod det egentligen? Hur stod det? Framförallt hade jag skrivit
en mängd. Innehållet sekundärt. Begripligheten
nästan helt borträknad. En tanke under höstens
arbeten var att laborera med idéer om språket och
texten som bärare av information och mening. Det
resulterade bl.a i tyger med helt oläsbara och mer
eller mindre obegripliga texter.
Genomgående för texternas form var
repetition, massa, brist på skiljetecken. Genomgående för texternas innehåll var huset och hemmet,
staden under jord, rädslor, en brand, någon som
var på väg att försvinna och uppmaningen “vänd
i dörren”. När jag läst igenom allt kände jag för att
skriva nytt. Svepa med underarmen över bordet.
De kopior och utskrifter jag hade av de gamla texterna använde jag för att tända i kaminen hemma.
De papper med dikter om branden brann bäst.
Skrev nytt, det började ganska snart handla
om huset och hemmet, staden under jord, rädslor,
en brand, någon som var på väg att försvinna och
uppmaningen “vänd i dörren”. Den här gången var
jag redan från början uppmärksam på textens utseende. Placerade ut texten som bilder på ett papper
och testade den som ett broderi. Korsstygnen gav
på sitt vis det statiska uttryck jag var ute efter men
andades också den rika och djupa traditionen av
hemslöjd, hemtextil och bonader. Det blev tillsammans med mina texter om hemmet en påträngande och onödig upprepning. Andra broderade
bokstäver var också fina. Lite som ärr.
Tröttnade på texten och byggde istället en liten bit
av en vägg. Ritade rum och fönster och dörrkarmar. Gjorde acetontryck av fotografier av rum. Det
handlar om huset, bygget. Att bygga och konstruera. Och att leva i detta bygge, denna konstruktion.
Och kanske handlar det framförallt om byggandet
av det illavarslande huset.
Nånstans här valde jag ändå texten som huvudfokus, texten och dess visuella och rums-relaterade
egenskaper. Dess byggande och raserande funktioner.
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Sidan

Pappret, arket, ytan.
Jag skriver: jag bebor mitt pappersark, jag tar det
i besittning,
jag genomfar det.
Jag frammanar tomrum, rum, (betydelseglidningar: avbrott,passager, övergångar).
(Perec, 1974, s. 21)

George Perec säger sig frammana rum på pappersarket. Det kan både handla om att han beskriver
rum som läsaren kan föreställa sig och att texten/
bokstäverna formar rum eller rymder på arket.
Mellanrummen som bildas i en text, den oskrivna ytan, kallas ibland ljusrum. Vad pågår i dessa
ljusrum? Är det tomheten, intigheten, frånvaron
där. Är det vilan för ögat eller platsen för textens
Spök texten?
osynliga innehåll och hyperlänkar. Spök
Spökrummet? Ofta är nog ljusrummet en typografisk lösning för att skärpa läsningen och tydliggöra
textens innehåll men inom diktkonsten har man
länge laborerat med arket, typografin och formen i
andra syften än att göra läsningen bekväm. Många
diktverk bryter med det linjära berättandet för att
nå en annan typ av läsning och en annan typ av
berättande.
Det poetiska nittonhundratalet kan sägas ha
präglats av en strävan bortom det linjära berättandet. Redan i slutet av 1800-talet hade symbolismens idéer om friare språkliga former,
där bland annat den obundna versformens inträde blev viktig, ersatt realismen. En av symbolismens viktigare företrädare var Mallarmé
som frigjorde sin poesi från bojor vad beträffar
motiv och logik. Hans dikter företräder ett förtätat och musikaliskt språkbruk som använder
eliminering och destruktion som metod. Orden
placeras i fria formationer så att också papprets vita yta blir viktig. (Schmidt, 2006, s.352)

Hur ord placeras ut har bl.a med komposition att
göra, alltså pappret och bildytan. Papprets egen yta
blir viktig. Det är inte enbart ett neutralt underlag
som så lite som möjligt ska störa innehållet och
läsarens resa bort från pappret. Magnus Bremmer
(2007) beskriver den vita ytan i Marie Silkebergs
diktverk “23:23” som en “meningsfull frånvaro,

som läsarens tvingas att tillerkänna samma uppmärksamhet som den faktiska texten. Boksidan
aktiveras till att bli en tidsrymd, en temporal yta
i vilken texten skrivs in.” (s. 83). Pappret är inte
genomskinligt, det är med och berättar. Både text
och papper är material. Detta kan också föra med
sig en annan syn på ögat:
Dworkin påpekar att den konventionella läsakten
hänger samman både med en uppfattning om
ögat som ett icke-fysiskt, transparent ”fönster”
och idéer om texten i typografisk standardisering.
Han talar med William Blake för att belysa den
lika problematiska som konventionella tanken att
vi ser genom ögat och inte med det (58). Och tittar vi bakåt i historien (eller i denna uppsats) ser
vi att ögats relation till texten uppfattats som allt
annat än naturlig; ögat, synen är måleriets domän
(inte poesins), och ett slags fönster (ut) mot naturen, och (in) mot själen. (Bremmer, 2007, s. 68)

Det papper jag har fastnat för i mitt
arbete är inte vitt utan rutat. Pappret är redan en
bild innan jag skriver dit något. Rutnätet som bild
kan exempelvis föreställa rum-tid-väven, varp-inslag-väven, den tomma kartan eller en mattebok.
Ett rutat skisspapper har någonting att göra med
uträkningar, systematisering, försök att förstå.
Datorer och miniräknare och liggare. Det rutade
pappret försöker antagligen motarbeta ett kaos
eller en känsla av kaos.
Jag tror att en viktig aspekt av rutnätet i
mitt arbete är den att det synliggör eller förtydligar
textens minsta enheter - tecknen - vilka i sin tur
läggs till varandra och skapar bilder och ord och
meningar att titta på och läsa. Eller åt andra hållet;
huset och rummen går att bryta ner i mindre och
mindre fragment. Till slut finns kanske bara ordet
S V A R T M Ö G E L eller en enstaka bokstav
kvar. Då har vi nästan glömt allt. Då är huset
obyggt.
En annan viktig aspekt av rutnätet och min
ritning över huset har att göra med kartan.
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Kartan

Ritningen, nätet.
När där ovan, då ingenting fått ett namn
och där nedan, där ingenting benämnts.
(Lunderquist, 2014)

Citatet är en översättning av de två första raderna av den babylonska skapelseberättelsen Enuma
elish.
...the very first words of the first line of Enuma
elish - the two words that has given the epic its
name - are usually translated as “When above,”
while the beginning of the second line means
“And below”. It is these fix-points of time and
place - above, below, when and and- that form
the meshes of the coordinate net in which the
world is both captured and created. (Olsson,
2007, s. 4)

På sätt och vis är kartan det ultimata mötet mellan
språk och rum. Om vi ska tro geografen Gunnar
Olsson (och om jag har förstått honom rätt) är det
genom kartans begrepp som vi orienterar oss i såväl den synliga, fysiska världen som i den osynliga
världen, alltså (gravt förenklat) den immateriellaoch av mänskliga relationer uppbyggda världen. Vi
vill begripa och strukturera den ”osynliga världen”
så som vi strukturerar och begriper den synliga,
exempelvis genom kartan och dess begrepp.
Till detta hör att en karta, även om den
får oss att tro så, aldrig kan förmedla någon fullständig sanning om världen och människorna.
Som Gunnar Olsson (Lunderquist, 2014) säger
det: ”kartan är platt och jorden är rund och de två
kommer aldrig samman.”
Higgins (2009) beskriver kartans rymd som
symbolisk och immateriell. Kartan är människans
metod för att föreställa sig världen och organisera dess “rum” i en för oss överskådlig skala. Den
hjälper oss att förstå var vi befinner oss i relation
till andra platser och ting; ett imaginärt galler
som delar in världen i ett slags rutnät via vilket vi
orienterar oss. Också Higgins betonar kartans tvådimensionalitet och att den saknar materialiteten
hos världen den försöker representera. Kartan ger
kanske intryck av att förmedla en objektiv sanning
men innehåller alltid bara en viss typ av information, vilken i sin tur är selekterad utifrån en viss
värdeskala. Vilken information är av vikt, vilken är
det inte.

Kartan präglas av samtidens och kartritarens värderingar och agenda eller intentioner med kartan.
I min ritning/karta har jag använt mig av material
och berättelser som huvudsakliga byggelement.
Ord som vattenledning, vattenlås, klinker, fuktspärr, myrmark, sadelgjord, plastmatta, sköljmedel
och badrumsartiklar bygger väggen eller passagen
som leder oss till våtrummets position i huset samt
berättelsen om “hon” som håller på att åka in i dess
vägg. Det är genom dessa typer av begrepp som vi
orienterar oss i det av Svartmögel drabbade huset.

Förutom att texterna på min ritning är skrivna (till
största del) från vänster till höger, har de även en
riktning uppåt-nedåt. Den här riktningen är tydligast förmedlad genom texternas innehåll. Det
beskrivs en resa eller en ritt genom huset och jag
har med hjälp av material-ord, arkitekturtermer och
riktningar försökt förmedla en känsla av att vi rör
oss nedåt-inåt i huset. På pappersytan upplevs köket
ligga på samma höjd över marken som staden under
jorden men jag har i själva verket lagt mycket tid på
att skapa ett hus i flera våningar, flera nivåer och lager. Ett tredimensionellt hus. Det blir tydligt att den
tvådimensionella ritningen inte tar hänsyn till den
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tredimensionella världens rymder. Vi måste föreställa oss att kartan läggs ut horisontellt, vecklar ut
sig åt alla håll och skjuter till fler våningar inunder.
Att den fäller ut en pergola, gräver en vallgrav och
öppnar en tunnel till underjorden och ev. rentav
helvetet. Vi måste komma ihåg att den flata kartan
inte är verkligheten.
Även om jag just beskrev att jag har försökt
förmedla en känsla av att vi rör oss nedåt-inåt i
huset så hör det på samma gång till det här arbetets natur att bryta med det linjära berättandet.
Historien kan utspela sig åt olika håll. En läsning
av texterna skulle kunna ske från vänster till höger,
uppifrån och ned
ned och då börjar historien i ett
relativt friskt hus och slutar i ett brinnande kaos
långt ner under jorden. Det kan sägas vara motsatsen till idéerna om bygget som jag varit så fäst vid i
mitt arbete: sammanfogandet och konstruerandet.
En läsning i den riktningen innebär snarare ett
isärplockande, ett raserande av bygget. En annan
läsning kanske börjar i branden och slutar i kammarens blå ljus. Då har historien en annan riktning.

DEN NEDÅTGÅENDE SPIRALEN,
NEDSTIGANDET. DE MÅNGA LÅNGA
TRAPPORNA OCH TUNNLARNA.
LASERSTRÅLARNA.
HÄSTARNA; DE BLINDA HÄSTARNA.
VILDA OCH FRISKA MEN BLINDA.
VI VILL NED TILL DEM. STEGRA I TAKT
MED DEM, RUSA HÅRDARE, HÅRDARE.
VI VILL IN TILL DEN SJUKA, LYFTA HENNE
UR SÄNGEN.
VI VILL VIDARE NEDÅT, DET ÄR EVIGT.
DET ÄR EVIGT.
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Texten

Bilden, tiden
En text kan ses som en tidslinje. Ord kan läggas till
ord på en rad så att ögat vill börja i den ena änden
och följa raden till den andra änden; början-slut.
Det går också att beskriva förändringar över tid
och händelseförlopp med hjälp av ord som innan
och efter. Beroende på var i världen vi växer upp
kan innan ligga till vänster eller höger i synfältet,
kanske även uppe eller nere. Min bild är att innan
ligger till vänster (och i överkant om tidslinjen
behöver brytas i flera rader p.g.a platsbrist, t.ex. i
en bok.).
Antagligen har vi svårt att förstå tiden
utan att tänka oss den som på ett eller annat sätt
utsträckt i rummet. En linje behöver någonstans
att vara linje. Men vi har också svårt att inte dela
upp tiden och rummet i två olika fält eller axlar. Ett
exempel: “Den grundläggande skillnaden, skriver
Lessing, består i att bildkonsten är spatial: rummet och det statiska ögonblicket är dess viktigaste
dimension. Diktkonsten däremot är temporal: Den
temporala logiken som är förbunden med språkets
diskursiva och syntaktiska struktur är dess viktigaste dimension.” (Janss, Melberg, & Refsum, 2004,
s. 93).
De dikter som har som mål att också forma
en bild är då kanske en pendel mellan dessa dimensioner. I och för sig är den här synen på texten

kanske besläktad med den uppfattning om ögat
och texten som beskrevs ovan - att en text inte är
ett material, att vi inte ser med ögat utan genom
det. En text består trots allt av symboler/tecken/
bilder men kräver på samma gång tid för att veckla
ut sitt innehåll. I mina text-bilder kan jag hur som
helst uppfatta en enkel pendling mellan det som
sker nära och det som sker på håll. På håll ser jag
en (om än brusig och något abstrakt) bild av ett
hus och dess geometriska rum. Nära ser jag händelser utspela sig och fiktiva minnen ta form. En
förhoppning är att den tvådimensionella bilden
ska djupna. Att de enkla formerna ska kugga i en
större och mer komplex helhet. Text-bilden har
ingen utpräglad rumslighet i sig men kräver en för
att synliggöra både bildens och textens kvalitéer.
Att utmana den bekväma läsningen och typografiska standardiseringen kan antingen vara att
förstöra en text totalt eller att öppna den och lägga
ut den som en spång i (åtminstone för en själv)
nya marker. Jag har i det här arbetet använt text
på ett sätt jag inte har gjort förut. För mig har det
också handlat om att klippa upp och ärra tiden. Jag
har ställt mig frågor liknande konstnären Annika
Wahlströms (2014): “Även det linjära formatet i en
bok speglar vår uppfattning av tiden som linjär.
Vad händer med berättelsen och vår upplevelse av
dess kronologi om den finns på en yta istället för
på en linje?” (s. 2) och ibland konstaterat ungefär
detsamma som musikern Nick Cave:
The idea that we live life in a straight line, like a
story, seems to me to be increasingly absurd and,
more than anything, a kind of intellectual convenience,” he says. “I feel that the events in our
lives are like a series of bells being struck and
the vibrations spread outwards, affecting everything, our present, and our futures, of course, but our past as well. Everything is changing
and vibrating and in flux. (Mordue, M 2017)

I mitt arbete pågår livet i huset på många platser
och tidpunkter parallellt. Händelserna är förankrade i specifika rum, längs särskilda väggar och
golvytor men när de tar plats på samma karta eller
ritning är kronologin, tidslinjen, upplöst. Bokstäverna, de minsta bilderna, knottrar sig ut som sposystem.
rer, de både följer och följer inte rutnätets system.
system
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Svartmögel
DET FÖRSTA INNANFÖR DÖRREN:
LINOLEUMMATTAN (SPÄNSTIG OCH PERVERS)
OCH HON MITT PÅ GOLVET, KÄNNER SIG FÖR MED
FÖTTERNA
DET ÄR NÅT FEL PÅ GOLVET SA HON,
DET FINNS EN STAD HÄR UNDER (GOLVET SA HON)
DET FINNS EN STAD HÄR UNDER - ETT BYGGE PÅ
UNDERVEGETATION

Det illavarslande huset. Det oroliga och eventuellt
angripna. Svartmögel kan vara något så enkelt som
spöket du frammanar av rädslan för det. Hemska
saker som händer bara för att du är rädd att det
ska hända. Det kan vara familjen: mödrarna som
mörknar i ögonen utan synbar anledning, fäderna
som stoppar in hela knytnäven i munnen av skräck
eller sorg över något du inte känner till. Husdjuren
som sprätter runt helt osaliga varje gång de ska
passera en viss tröskel. Eller huset själv: plötsliga
vibrationer ur sprickorna i kaklet.
surr och vibrationer
I bakgrunden beskrev jag Svartmögel som
ett koncept eller en tematik rörande upplevelser,
händelser och känslomässiga tillstånd som på olika
sätt är förknippade med hemmet. Jag vill förtydliga
att det inte rör sig om en statisk metafor. Svartmögel är inte ett begrepp jag använder istället för ett
annat eller för en bakomliggande, fixerad verklighet. Det är snarare ett begrepp framför en tom yta,
en avsaknad av andra ord. Eller alldeles för många
ord i bakvänd ordning skrivna upp och ned och
över varandra. Eller så är det namnet på ett slags
tankegods. Eller nåt annat slags gods. Ett överflöd
av bilder och timmar.
Svartmögel är också “en samlingsbeteckning för flera olika mögelarter med mörk eller
svart färg. [...] Toxinerna kan ge upphov till ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa, den så kallade sjuka
hus-sjukan.” (wikipedia, uå).
Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa.
Sjuka hus.
Svartmögel kan vara någonting du känner men
inte kan se.
Jag ser det som att jag bygger ett påhittat hus. Ett hopdrömt, fabulerat. Arbetet med
Svartmögel som helhet, och kartläggningarna av
exempelvis de materiella egenskaperna och byggnadstekniska funktionerna i synnerhet, har visst
släktskap med Sten Eklunds verk “Kullahusets

hemlighet” från 1971. Det är en samling av etsningar, glasmålningar, modeller och anteckningar
samt en ramberättelse om hur botanikern J.M.G
Paléen finner en mystisk plats där märkliga saker
pågår. Det är ett verk och en berättelse om det
obegripliga, det ofattbara och om den förtvivlan
som uppstår när språket och förnuftet inte räcker till. Paléen förstår inte platsen. Byggnaderna
och föremålen liknar inte något för honom känt.
Han noterar ogräsodlingar i kalla växthus, obegripliga uppfinningar, till synes värdelösa gruvor
och ett omgivande magnetfält som påverkar hans
målsättningar och minne. Paléen börjar till slut
tvivla på om det han upplever verkligen stämmer.
Sanningen bakom intrycken. Han försöker mota
bort obehaget i oförmågan att förstå det han ser
genom vetenskapliga metoder; inventering, grundliga skisser och kartor över platsen och föremålen.
(Ekbom, Linde & Lotass, 2016)
I mitt arbete är inte bara huset, utan även
hemmet i fokus, kanske särskilt via de mänskliga
relationer som anas i texterna. Det är inte helt säkert hur många som befinner sig i huset och vilka
de är, men återkommande är ett “vi” och en “hon”
som rör sig i rummen och närmast “utsätts” för
huset. Tvivlet på den egna upplevelsens verklighet
och sanning genomsyrar, precis som Sten Eklunds
verk, hela arbetet med Svartmögel.
Mycket har gått fel i huset som jag ritar. Det
har t.ex. brunnit i det plus att jättefläktar arbetar
långt nere i en källare; fläktar där människor har
fastnat och skadat sig illa. Någon går vilse i huset,
fastnar eller irrar iväg. Döttrar lämnar huset för att
aldrig mer komma tillbaka. Ett spöke korsar golvet
i minst ett av rummen, etc. Men jag vet inte om det
enbart är ett olycksaligt hus? Förhoppningen är att
huset trots allt ska vara värt att besöka.
DET BLIR EN RESA NEDÅT, NEDÅT,
TILL FOTS ELLER TILL HÄST.
KORRIDORERNA BLIR GÅNGAR BLIR TUNNLAR BLIR
BARA KRYPHÅL TILLSLUT.
HUR HÄSTEN KOMMER IGENOM ÄR ETT
MYSTERIUM.
KANSKE ÄR MATERIALEN I TUNNLARNA ELASTISKA,
SNÄRTAR TILLBAKA NÄR HÄSTEN OCH MÄNNISKAN
ÄR IGENOM.
VIDARE NEDÅT NEDÅT.
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Tyget

Väggen, pelaren, dokumentet
Parallellt med svartmöglets framväxt på pappret (i
form av hus-ritningen) arbetade jag med försök till
även en textil gestaltning av det hela. Bl.a försökte
jag odla mögel på små tyglappar. Gamla trådslitna
lakan, ett beiget nylontyg liknande det som används till nattlinnen och underklänningar och ett
vattentätt tyg tänkt för madrass-skydd inom vården. Kroppsnära och intima tyger. Mögelodlingen
luktade väldigt illa och såg inte spännande ut, om
jag skulle gå vidare med idén skulle jag antingen
behöva höra av mig till anticimex för en grundligare redogörelse om olika mögelarter eller helt enkelt
skapa ett konstgjort mögel som såg rätt ut. Jag
gjorde inget av detta. Istället laborerade jag med
acetontryck föreställande olika rum. Tekniken ger
fotografierna ett spännande uttryck, de ser nästan
ut att ha möglat fram.
Efter en tids experimenterande utan större framgång återvände jag till höstens arbeten,
bakgrunden till examensarbetet. Jag tittade på det
svarta tyget med en tryckt text som ser ut att vara
del av tygets själva fiber (se bild s. 6). Skuggtexten.
Jag såg framför mig att det skulle kunna bli större.
Att tyget och texten skulle kunna bli en vägg eller
pelare, ett slags arkitektoniskt element. Kanske
kunde en vägg från ritningen av huset flytta ut i
rummet? En genomskinlig spökvägg, kanske uppbrunnen och för länge sedan borta - bara spåret
eller minnet av den.
Jag färgade ett ca 5 m långt sidentyg, skrev
text till min mönsterrapport och gjorde otaliga
tryckprover. Tyget var, förutom en vägg, även tänkt
att bli ett slags jättelikt oläsbart dokument. Saker
vi försöker begripa, benämna, förklara men som
alltid glider undan. Eller saker som ännu inte har
hänt eller som vi har glömt bort, raderat innehåll.
Textens utseende är inspirerat av koden eller hemsidan som har lagt ner. Error. Innehållet i texten är
ett slags tekniska specifikationer över husets olika
material och egenskaper, blandat med händelser
som äger/har ägt/kommer att äga rum i det. Vad
ska vi med den informationen till? Varför kommer
den till oss? Och varför är den utskriven på ett ark
i jätteformat? Det är eventuellt ett över- eller
under
under jordiskt dokument, det verkar komma
från en annan våning eller dimension.

Under tryckprocessen, där den ursprungliga tanken var att rapportera en text på höjden till
ett långt dokument, ändrade jag riktning. När första mönsterrapporten var tryck hade den bildat ett
fönster av text högt uppe på tyget. Jag blev förtjust
i tanken på en ruta högt upp under taket. En portal, lucka eller, som sagt, ett fönster. När tyget kom
bort från tryckbordet visade det sig att trycket inte
var så tydligt och distinkt som jag hade hoppats.
Det blev en mycket subtil ruta. Kanske kräver tyget
en ljus vägg bakom sig, eller också kan trycket
fyllas i av broderi eller handskrift. Den frågan får
vänta.
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Rum
Boksidans rum eller rymder var en av mina ingångar/entréer/dörrar i arbetet. De mer eller
mindre abstrakta bilder som tar form på pappret
när texten skrivs dit. George Perecs vida definitioner av rum: boksidan, sängen, kvarteret etc. Den
växande och rörliga arkitekturen som blir synlig i
typografin i boken House of Leaves. Koordinatsystemet och kartans försök att återge verklighetens
rum blev viktigare för varje rutpapper jag lade till.
Latitudernas och longitudernas både sanna och
falska relation till världen. Kanske var det till en
början idéerna om rummet som intresserade mig
mest.
När tygväggen kom till blev mitt arbete
också mer rumsligt till sin fysiska karaktär. En
vägg påverkar rummet och fötternas väg över
golvet. Den kan skärma av eller leda vidare. Den
sträcker sig uppåt och nedåt och sätter människokroppens storlek i relation till rummets. Människans rygg är oftast väldigt liten i jämförelse med
en vägg, om vi inte befinner oss i ett skafferi eller
en lekstuga. Jag ville med tygväggen och dess
placering framför text-bilderna åt en känsla av att
stiga in i ett rum. Jag ville åt husets riktningar och
dess “system av vågräta och lodräta ytor”. Flera av
texterna på papprena kretsar kring golv, väggar, tak
och skivor i spån, gips, glasfiber och trä. Det är något visst med ytorna och hur ljuset faller på dom.

PRISMA
SPÖKE
LJUS
LJUS YTA
FRISK YTA
DE FÖRSTA FÄRSKA SKIVORNA
I TRÄ ELLER GLASFIBER
TORRA OCH LJUSA
ETT SLAGS SKÄRMAR MELLAN
EN AVSÄNDARE OCH
EN TÄNKT MOTTAGARE
HUSET FORTFARANDE RELATIVT FRISKT; LÄRK OCH BJÖRK
KANSKE EN STARK BOM I FURU
BARA SVAGA SIGNALER I TRÄOCH GLASFIBERSKIVORNA
(ETT LÄTT BRUS ELLER SKIMMER)
INGEN OROAR SIG ÄN
INGEN HAR ÄNNU SATT SIG PÅ
GOLVET
OCH BLIVIT KVAR
BLIVIT EN PLATS
ALKOV
HÖRN
FÖNSTERBRÄDA
HEMDATOR
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Foto: Natalie Greppi
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Diskussion
Text

Mitt arbete kretsar mycket kring text och läsning.
Jag är medveten om att texterna är svårlästa, inte
till sitt innehåll eller språk, utan på grund av deras
typografi och materialen de är skrivna på. Jag har
behövt göra avvägningar vad gäller texternas form
och innehåll och ibland behövt välja det ena framför det andra. Texterna på rutpappret är skrivna i
versaler för att nedstapeln på bokstäverna annars
grötar ihop sig med bokstäverna på raden under.
För trycket på tyget har jag använt svällpasta i
tryckpastan för att bokstäverna ska lägga sig utanpå tyget och inte bli transparenta. I vissa fall har
jag också förenklat meningar och formuleringar. I
övrigt har jag tagit mycket lite hänsyn till bekvämligheten i läsakten till förmån för ett undersökande
av ett annat slags skrivande och ett annat slags
läsande än det standardiserade. Jag ville flytta ut
texten från boksidan och låta den närma sig bilden
men samtidigt behålla spänningen (och den egna
insatsen) i det att komma nära och själv reda i historien - och alltså behållit litenheten i bokstäverna.
Möjligen har jag, både vad gäller tyget och papprena, närmat mig ett skrivande och en läsning som
påminner om det vi ställs inför i ett fototextverk,
alltså ett verk som består av både fotografi och text.
Vi vill läsa texten som text och titta på bilden
som bild, men deras bosättning på en gemensam
yta förutsätter utöver en materiell sammanblandning också en hybridisering av läsningens
logik. Texten, bilden och deras gemensamma
uttryck ställer på så sätt fram ett oläsbart teckensystem. I Craig Dworkins efterföljd förstår jag
denna oläsbarhet mindre som en ogenomförbar
läsning och mer som en ”annorlunda”, ”ny” eller
paragrammatisk läsning.21 Den är paragrammatisk eftersom den upprättar ”beteckningsnätverk” som leder till, ja, till och med framtvingar,
nya eller okonventionella läsningsstrategier.
(Bremmer, 2007, s. 14)

Citatet har hjälpt mig när jag har brottats med
känslan av att ingen kommer orka läsa det jag skrivit, att jag är publikfientlig eller krånglar till saker i
onödan. Det hör kanske det av “svartmögel” drabbade huset till att ingenting är tydligt, linjärt och
helt ordnat. Dessa formmässiga och typografiska
egenskaper hos texten speglar kanske Svartmögel.
I efterhand kan jag känna att texterna på de

rutade papprena kanske hade kommit bättre till sin
rätt i någon typ av bok- eller häftesform (eller att
de skulle kunna finnas på båda sätt samtidigt). Det
är trots allt texter jag bryr mig om och det finns en
poäng med den ostörda läsupplevelsen som får ta
tid. Men en sådan lösning hade också inneburit ett
annat arbete. Det var som sagt relationen texten-bilden jag var ute efter här.
Gestaltning
Efter examinationen och examensutställningen har
jag haft anledning att fundera över min gestaltning.
Uttrycket är lågmält och kontrollerat i kontrast
till texternas mer oregerliga form och innehåll.
Tygväggen och bokstävernas litenhet tvingar eller
lockar betraktaren att komma nära. Jag tycker mig
också ha sett att besökare på utställningen tagit sig
god tid att läsa texterna, kanon!
Samtidigt kan jag hålla med opponenterna
Katarina Wiklund och Bella Rune (och även andra
som påpekat liknande) om att det kanske är något
lite avvaktande, vagt och “ofärdigt” över gestaltningen. Den är på gång, halvvägs, på tröskeln. Inte
helt hemma. En av opponenterna uttryckte det fint
med att både en planritning och tyget presenterat
som metervara (i nederkant ”fortfarande kvar”
på en rulle) har en inneboende vilja att bli något.
Gestaltningen är kanske ännu inte i sin slutfas.
En viktig aspekt av gestaltningen är den
gestaltande texten. I texterna finns bilderna och
rummen, arbetets verkliga bilder och rum. Återigen: kanske texterna hade gjort sig bäst i bokform?
En form som inte utger sig för att vara något annat.
Andra frågor som dök upp under opponering och
diskussion rörde vad som skulle hända om ritningen låg på ett bord, om den följde gyllene snittet
istället för A-formatet och hur tygets placering
i relation till papprena påverkar läsningen men
också “läsningen” av rummet och gestaltningen i
stort. Tydligt är iallafall att arbetet kräver texternas
innehåll och att jag framöver behöver reflektera
över presentation och gestaltning ännu ett varv för
att en betraktare/läsare ska känna sig motiverad att
läsa.
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Den tryckta texten på tygväggen är oläsbar.
Innehållet är dolt för betraktaren. Om jag tidigare
talade om text som något som har med konstruktion och bygge att göra, så har det här snarare att
göra med dekonstruktion, förstörelse, brand. Med
tanke på den noggrannhet jag ägnade på att skriva
texten till trycket är jag inte helt nöjd med detta.
Jag hade gärna sett att tygväggen med fönstret
fick sällskap av en pelare där texten kommer ner
i ögonhöjd och blir läsbar. Det finns kanske i den
tryckta texten avgörande information om huset
och Svartmögel;
information som nu går förlorad.
Kontext
Arbetet med Svartmögel rör sig i en kontext där
språk och text möter material och rum. Jag har löpande i både rapporten och den praktiska processen försökt förstå den. De litterära och litteraturkritiska referenserna skapar ett slags sammanhang
för mina idéer om mitt arbete.
Även textilen har varit betydelsefull på ett
såväl idé- som materialmässigt plan. Väven som
språklig, konceptuell och praktisk process har bundit ihop många spår i arbetet, även om jag inte har
vävt själv. Huset, texten och textilen har alla blivit
en fråga om konstruktion, bygge, väv. Texterna har
förutom berättelser även blivit bild och form. Häri
finns ett släktskap med textilkonstnären, designern
och författaren Anni Albers. Müller-Schareck (u.å)
skriver om Albers intresse för vävens konstruktion,
typografin och textilen som taktilt språk. I hennes
”Typewriter Studies” blir typografin form. Jag kan
se en likhet i mitt undersökande i det att förskjuta språket till bild. Det gäller alltså både ett slags
meningsskapande där språket inte finns, där endast
formen förmedlar (Albers, 1965), men också ett
undersökande av formen hos språket, som fallet
med hennes ”Typewriter Studies”.
Även Annika Wahlströms tankar kringoch metoder för att närma sig språket och materialet har influerat mitt arbete. Exempelvis presenterar hon sitt arbete ”This man refused to open his
eyes” som bestående av två delar; den materiella
gestaltningen och det immateriella tankenätet
(Wahlström, 2014). Det är ett fint sätt att betona

vikten av det som inte syns i arbetet men som ändå
märks och känns. Det som på ett immateriellt vis
är inneboende i den materiella gestaltningen.
Slutsats
Jag tycker att jag har rört mig inom ramarna för
mitt projekt och att ramarna varit lagom fria.
Svartmögel som idé är en expanderande svulst och
för att hålla någon slags stringens har huset (och
staden under huset) utgjort en slags begränsning.
Jag har inte rört mig utanför huset, ut på vidderna
eller i skogen, även om dessa syns från fönstren.
Kanske finns där en fortsättning för arbetet med
Svartmögel.
En annan möjlig fortsättning rör musiken.
Det finns toner och ljud som kan fylla i de luckor
som eventuellt lämnats tomma i det här arbetet.
Också bokformen och väven är värda att undersöka vidare. Vilken form Svartmögel tar härnäst får
vi se, det visar sig.
det visar sig.
det visar sig.
det visar sig.
det visar sig.
det visar sig.
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