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FÖRORD

Att beröra och bli berörd är och har alltid varit centralt 
i mitt skapande. När jag inledde arbetet med mitt 
examensprojekt var det med föresatsen att jag ville 
påverka på fler plan än det känslomässiga och nå 
andra typer av människor än jag gjort tidigare. Jag 
ville hitta ett sätt att förena olika sidor av mitt 
konstnärskap i ett nytt utryck. 

Tillsammans med min klasskamrat Julius Norrbom 
har jag skapat föreställningen Swimmers, där 
audiovisuell improvisation möter människors minnen 
av att lära sig att simma. I det här examensarbetet 
beskriver jag min konstnärliga process, mitt och 
Julius samarbete, samt andra erfarenheter jag gjort 
under utbildningen.
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simma 
1) om person l. djur: medelst (ändamålsenliga) kroppsrörelser hålla sig flytande l., vanl., flytande 
förflytta sig i vatten o. d. (äv. med bestämning betecknande kroppsrörelser l. vatten o. d.); om 
person ofta i fråga om idrottsutövning; ss. vbalsbst. simning äv. i konkretare anv., dels om simsätt l. 
simstil, dels om (simmares prestation vid) simtävling o. d.; äv. i utvidgad anv., ss. förled i ssgr 
betecknande föremål med vars tillhjälp en person kan hålla sig flytande utan simrörelser. Änderna 
simma på vattnet, på ån, på sjön. Mannen simmar i, under vattnet. Han simmar i sjön, över floden, 
till stranden, i land. Han simmade med kraftiga simtag. Hon simmar på rygg, på sidan. Simma med 
l. på simdyna. Simma med kläderna på, särsk. vid avläggande av simprov l. vid simuppvisning. 
Apg. 27: 43 (NT 1526; om person). Simning är en af de helsosammaste och angenämaste 
kroppsöfningar. Hagdahl Fråga 128 (1883). Gammelgäddan kom simmande utefter stranden. 
Forsslund Djur 172 (1900). Detta simsätt (dvs. en art av överarmssimning) kallas i Tyskland av 
okänd anledning ”spansk simning”. IdrB 7: 71 (1916). De bägge lagens sista män .. gjorde 
storartade simningar men kunde icke ändra på avstånden till varandra. IdrBl. 1925, nr 27, s. 10. 
(År) 1896 upptogs simning i Olympiska spelen. SvUppslB 24: 830 (1935). Den elementära 
simningen har ur säkerhetssynpunkt stor betydelse för varje människa. IdrIMar.  1

Etymologi
Från medelengelska swymmen, 
från fornengelsk swimman (”att 
s i m m a , fl y t a ” ) , f r å n 
urvästgermanska *swimman, från 
urgermanska *swimmaną (”att 
svimma , förlora medvetandet, 
s i m m a ” ) , f r å n P r o t o - I n d o -
European *swem(bʰ)- (”att vara 
ostadig, röra sig, simma”).2

 Svenska Akademiens Ordbok, 1967.1

 Wiktionary https://en.wiktionary.org/wiki/swim, artikeln redigerades senast den 17 april 2022, kl 2

13.08 (översättning från engelska av mig).
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nato 
Jag strömmar

Jag flödar

Jag simmar

Jag flyter

Latin (lat)

https://en.wiktionary.org/wiki/swim


INLEDNING 

I min första dagbok skriver pappa åt mig för jag kan inte skriva själv än:


”Leros, Grekland […] Igår, alltså måndagen den 22 juni 1987 simmade jag för första 
gången UTAN simkuddarna! Det bara blev så! Plötsligt så gick det av sig själv. Åh vad glad 
jag blev. Och pappa sen, han trodde inte sina ögon. Nu simmar jag alltid utan men bara på 
det grunda och med någon vuxen som ser Sophia och mig.” 

Mitt egna minne är lite annorlunda än det pappa beskrev:


”Jag står på en strand, som inte riktigt är någon strand, mer en liten stenig sandremsa 
mellan några båtar. Jag är ensam, pappa är inte där, han sitter på en bar någonstans i 
närheten. Jag minns det inte som att han ser mig, utan som att jag är själv i min egen 
värld, uppe i leken. Jag har hittat en flaska på stranden, en sån där tung läskflaska i glas, 
och ett snöre som jag knutit runt flaskans hals. Jag kastar ut flaskan i vattnet och drar in 
den igen och tömmer den på stranden. Om och om igen. Det luktar friterad bläckfisk, 
diesel och salt, det är varmt i luften och havet. Jag står en bit ut i med vatten upp till 
knäna. Ibland lossnar flaskan från snöret och då måste jag vada ut och hämta den. Ibland 
hamnar den lite längre ut. Plötsligt märker jag att jag simmar.” 

*** 

Jag vet inte exakt när min kärlek till vatten föddes men det finns foton på mig från en 
babysimkurs  där man ser en rund liten bebis med en enda stor skrattande mun. På varje 
bild är jag fullkomligt lyrisk. Jag minns även barndomens alla somrar på Marstrand på 
västkusten, där vi gick och badade varje dag oavsett väder. Som den gången vi lånade 
min kompis brorsas våtdräkter och i full storm och spöregn hoppade ner i de höga 
vågorna som nådde upp till trampolinen. Sen in mot trappan samtidigt med en våg och 
upp snabbt som attan innan vågen drog oss med ut igen. Som jag minns det höll vi på i 
timmar. Eller som den gången jag tog bronsmagistern i den enda bassängen på ön, som 
var 16 meter kort och hörde till hotellet Båtellet. Många vändor blev det för att komma 
upp i 1500 meter men det bekymrade inte mig.  Än i vuxen ålder får jag fjärilar i magen så 
fort jag ser ett vattendrag som ser badbart ut. Numera bor jag i Berlin och här är havet det 
jag saknar allra mest.


Himlen är mörkt grå, läpparna blå, fingrarna russin.  
Den bruna blåstången vajar inbjudande. 

Vågorna bär skumkronor och den turkosa trampolinen 
är fuktig och sträv under mina fötter.  

Det suger till i magen.  
Jag måste i igen. 
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Nichtschwimmer > Schwimmer (icke simkunnig > simkunnig) 

Idén till det här projektet kom när jag var och simmade med min bebis. I den varma 
bassängen för "Nichtschwimmer" var det bara vi och ett äldre par. Kvinnan höll mannen 
ovanför ytan med hjälp av en grön skumcylinder och jag tror att han hade Alzheimer. När 
vågmaskinen satte igång fylldes poolen tillfälligt på med människor och vi var redan uppe 
på land igen men jag fortsatte att iaktta paret på håll. Mitt i alla guppande badmössor, 
flytkuddar och ståhej ledde kvinnan sin man följsamt genom vågorna. Det såg så vackert 
och kärleksfullt ut. Som en innerlig dans på ett stormande hav. Ur detta ögonblick föddes 
idén att skriva musik för simhallar. Att redan i kompositionsstadiet fundera över hur det 
kommer låta i den märkliga akustik som kaklet och vattnet ger, för en publik helt eller 
delvis nedsänkt i vatten och att sedan utgå från akustikens begränsningar respektive 
möjligheter under instrumentering och produktion. 
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Bild 1) Min bebis och jag. Foto: Astrid Roxenholt



Body Of Water 

 
Förutom att jag själv älskar att bada fascineras jag av simhallar som företeelse. 

Utifrån denna tanke tog mitt masterprojekt sitt avstamp. Jag lämnade emellertid ganska 
snabbt idéen om att utforska simhallens akustik (delvis p.g.a. att det har varit svårt att få 
tillträde till simhallar under coronapandemin) och valde istället att utforska olika sidor av 
simning och vatten.


Under utbildningens första två terminer har jag arbetat med 
att lägga grunden för ett större projekt som jag ser mig själv 
arbeta med under många år framöver och som bär 
arbetsnamnet Body of Water. Detta projekt kommer bestå av 
flera fristående moduler på temat vatten som går att 
kombineras med varandra beroende på i vilket sammanhang 
de ska framföras. Under utbildningens andra år har jag sedan 
valt att fokusera på en av dessa moduler, den jag kallar för 
Swimmers.


Swimmers 

Formen för Swimmers har ändrats en hel del under arbetets gång men har nu landat i en 
version som jag kommer beskriva närmre lite längre fram. Tidigt i projektet bad jag 
människor i olika åldrar och av olika nationaliteter att berätta om hur det var när de lärde 
sig simma. Dessa inspelningar har sedan blivit centrala för mitt arbete och för mig 
representerar dessa röstsinpelningar något som många av oss har gemensamt. Oavsett 
om vi är uppvuxna i Kina, Norrland eller Brasilien, under detta eller förra århundradet så 
kommer vi ihåg hur det var när vi lärde oss simma och det är för många ett tidigt och 
starkt minne. I dessa minnen finns en gemenskap. Jag tänker mig att Swimmers under 
några ögonblick eller timmar kan lyfta fram den gemenskapen och låta oss bli till ett – 
precis som i bassängen.
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Direkt översatt från 
engelska betyder Body 
of Water vattenmassa 
men i det här projektet 
står det också för mötet 
mellan människor i en 
bassäng, en sjö eller ett 
hav samt även för det 
faktum att alla våra 
kroppar är sprungna ur 
vatten.

En simhall är en plats där människor i olika åldrar och former, av olika 
status och nationaliteter låter sig omfamnas av en enda gemensam massa 
och på så sätt blir till ett.



FRÅGESTÄLLNINGAR 

Att beröra och bli berörd är och har alltid varit centralt i mitt skapande. När jag sökte mig 
till den här utbildningen hade jag sedan länge känt mig less på de musikaliska 
sammanhang jag befann mig i. Jag hade under tio år drivit mitt popband/soloprojekt New 
Found Land , som jag haft mycket glädje av och med genom åren men som nu hade lett 3

mig till en punkt där jag kände mig slut, utbränd. Jag var framförallt trött på branschen 
som kändes för ytlig och för mycket som fabrik. För att fortsätta åt det håll jag var på väg 
åt skulle jag behövt tumma för mycket på min konstnärliga smak och integritet. Jag valde 
därför att söka mig bort från den karriär jag byggt upp under många år. Efter att ha tagit 
en längre paus från musiken fick jag nys om att det fanns en ny masterutbildning i 
komposition och jag såg detta som ett gyllene tillfälle att hitta tillbaks in i musiken fast på 
nya vägar och som en chans att utvecklas i och hitta nya sidor av mitt konstnärskap. 
Sålunda inledde jag sedan mina studier och arbetet med mitt individuella projekt med 
följande frågor:


1. Hur kan jag förena (alla/flera) sidor av mitt konstnärskap i ett uttryck som 
känns relevant för mig nu? 

2. Hur kan jag  
a) skriva musik på andra sätt än tidigare som  
b) når andra/fler typer av människor i andra typer av sammanhang och 

berör dem på flera sätt än tidigare? 

Under arbetets gång har nya frågeställningar, ambitioner och dilemman uppstått och en 
del av dessa kommer jag ta upp lite längre fram i texten. Frågorna ovan ringar emellertid 
bäst in de tankar som funnits med under hela processen. Och – spoiler alert – jag har inte 
hittat de slutgiltiga svaren än men jag är nog i alla fall något på spåren. Jag tänker 
dessutom att de här frågorna egentligen skulle kunna vara stående inslag i nästan alla 
konstnärsskap, oavsett uttrycksform. För även de konstnärer som till synes arbetar med 
samma sak eller motiv genom en hel karriär bär säkerligen på en ambition att hitta det 
som känns nytt och relevant i nuet, må det så vara genom ett enda annorlunda 
penseldrag eller liten detalj.


 New Found Land är mitt band/musikaliska alter ego sedan 2007. New Found Land har släppt 3

fyra album mellan 2009-2016 på Fixe Records/Border Music.


Länk till New Found Lands diskografi på Spotify: shorturl.at/blKQ4, åtkomstdatum 2022-05-20.
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http://shorturl.at/blKQ4


METODER 

Under arbetets gång har jag använt mig av följande metoder som jag även beskriver mer 
ingående under kapitlet ”Min process”.


• RÖSTINSPELNINGAR 
Tidigt i projektet bad jag människor i olika åldrar och av olika nationaliteter att berätta om 
hur det var när de lärde sig simma. Dessa inspelningar har sedan blivit centrala för mitt 
arbete. 

• EXPERIMENT 
De första röstinspelningarna använde jag för att göra en videoskiss inför examinationen av 
termin ett. Det blev den första av flera skisser eller prototyper som jag har gjort för att 
testa mitt material. Utöver dessa prototyper har jag även arbetat en del med mindmaps 
över vatten och simning. Ett par av dessa mindmaps återfinns under ”Min process”.


• DOKUMENTATION 
Jag skriver processdagbok samt dokumenterar det löpande arbetet med projektet med 
hjälp av anteckningar för hand och i ett dokument på datorn.


• SAMARBETE 
Jag och Julius Norrbom skapar tillsammans föreställningen Swimmers och framför den på 
HSM under den sista terminens presentationsvecka. Vi dokumenterar vårt samarbete 
genom en brevväxling innan och efter föreställningen samt låter filma föreställningen. Jag 
har valt att ta med vår brevväxling i sin helhet i det här arbetet eftersom den tillför en viktig 
dimension till föreställningen Swimmers och även matchar det skriftliga arbetets 
kronologiska upplägg. 

• EXAMENSARBETE 
Utöver punkterna ovan har jag i mitt examensarbete även låtit mig inspireras av vatten 
och simning i annan konst och i litteraturen. Jag har kikat på olika former av immersiv 
konst och jag har undersökt på vilket sätt vatten och simning relaterar till mina egna 
konstnärliga uttryck.
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SIMNING I KONSTEN 

Vatten är en förutsättning för vår existens och alla människor har en relation till vatten. 
Vatten är dessutom väldigt laddat med symbolik, som t.ex. rening, pånyttfödsel, 
förändring eller livets ursprung. Det är därför inte konstigt att det sedan urminnes tider 
varit ett återkommande inslag inom olika konstformer.

Likaså har simning återgivits inom konsten på olika sätt, i Egypten har man t.ex. hittat 
10 000 år gamla grottmålningar som visar människor som simmar.


Dykarens grav är en italiensk gravmålning från 500-talet f.Kr. Bilden har förbryllat forskare 
på grund av att motivet skiljer sig från liknande tempel- och gravmålningar från den tiden. 
Bilden antas symbolisera döden eller evigheten, ett språng in i det okända. 
4

 Wikipedia. ”The Tomb of the Diver”, artikeln redigerades senast den 8 maj 2022, kl 23.45 https://4

en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_the_Diver.
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Bild 2) Grottmålningar i The Cave of Swimmers, Wadi Sura, Western Desert, Egypten 
 creative commons-licens © Roland Unger.

Bild 3) Tomba del tuffatore – gravmålning i Campania, Italien, 500-talet f.Kr. 
Allmän egendom (Public Domain). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_the_Diver
https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_the_Diver


Även i kinesiska Kizil återfinns grottmålningar med simmare som dateras till 600-700-
talet.
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Bild 5) Vuxna kvinnor som går ner i ungdomens brunn på vänster sida och kommer upp på  
höger sida som unga flickor i Lucas Kranach den äldres målning 

Der Jungbrunnen (Ungdomens springbrunn) från 1546  
Allmän egendom (public domain) – Gemäldegalerie Berlin.

Bild 4) Swimmers in the River, Cave of the Seafarers (Cave 212), Kizil 600-700-talet. 
Allmän egendom (public domain) – Ethnologisches Museum Berlin.



Georges Seurat gjorde många studier innan han landade i den slutgiltiga versionen för sin 
målning Badare i Asnières (1884). Den första bilden är den sista av dessa studier (och den 
jag gillar mest för den känns varmare i tonen och pojkens ansikte är mer öppet) och den 
andra är slutresultatet. Målningen avbildar män ur arbetarklassen som svalkar sig en varm 
sommardag och simning som fritidsaktivitet.
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Bild 7) Bathers at Asnières av Georges Seurat, 1884. 
Allmän egendom (public domain) – National Gallery London.

Bild 6) Final Study for Bathers at Asnières av Georges Seurat, 1883. 
Allmän egendom (public domain).



Paul Cézanne började måla badare på 1870-talet och det blev sedan något som han 
ägnade sig åt genom resten av sin karriär. Här är två av hans många badmålningar som 
jag fastnade för, en av de första och en av de sista.




12Bild 9) Paul Cézannes Baigneurs (badare) 1902-1904. 
Allmän egendom (public domain) – Barnes Foundation.

Bild 8) Paul Cézannes Baigneuses (baderskor) 1870. 
Allmän egendom (public domain) – privat samling.



Lawrence Alma-Tademas ”A Favourite Custom” från 1909 visar badande kvinnor i ett 
frigidarium (romskt kallbad) och är baserad på fotografier från ruinerna av Stabianska 
badet i Pompeji. 
5




 Källa: https://www.tate.org.uk/art/artworks/alma-tadema-a-favourite-custom-n02675, 5

åtkomstdatum 2022-05-20.
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Bild 10) Lawrence Alma-Tadema - A Favourite Custom 1909. 
Allmän egendom (public domain) – Tate Britain.

https://www.tate.org.uk/art/artworks/alma-tadema-a-favourite-custom-n02675


Förutom bilderna ovan finns det även en hel del moderna eller samtida bildkonstnärer 
vars verk jag njutit av att ta del av under det här arbetet men vars bilder jag av 
upphovsrättsliga skäl inte kan ha med här. Det går t.ex. inte att prata om simning i 
konsten utan att nämna David Hockney, vars kaliforniska swimmingpool-motiv, som t.ex. 
”A bigger splash”  gjort honom till en stående referens när det kommer till konst med 6

vatten och simtema och precis som så många andra dras även jag till hans färgstarka 
bilder. I höstas snubblade jag även över Katherine Bradfords naivistiska figurativa måleri 
där ett återkommande tema är simning.


IMMERSIVE ART – OMSLUTANDE KONST 

”To immerse yourself” means to actively limit your senses so that you 
can experience a different dimension, such as a virtual world or a novel. 
Technological devices, whether a virtual reality helmet or a book, have 
always been used to make humans perceive different realities. 
Filippo Lorenzin - Hyperallergic 
7

 Länk till bild: https://www.tate.org.uk/art/artworks/hockney-a-bigger-splash-t03254, 6

åtkomstdatum 2022-05-20.

 Filippo Lorenzin ”Considering immersive art rooms and why we love to escape”, Hyperallergic 7

den 21 augusti 2021. https://hyperallergic.com/670523/considering-immersive-art-rooms-and-
why-we-love-to-escape/, åtkomstdatum 2022-05-20.

14

Videolänk 1) ”Katherine Bradford: Fear of Waves at Canada Gallery” https://www.youtube.com/watch?v=OvzPoz6D-kI.

https://www.tate.org.uk/art/artworks/hockney-a-bigger-splash-t03254
https://hyperallergic.com/670523/considering-immersive-art-rooms-and-why-we-love-to-escape/
https://hyperallergic.com/670523/considering-immersive-art-rooms-and-why-we-love-to-escape/
https://hyperallergic.com/670523/considering-immersive-art-rooms-and-why-we-love-to-escape/
https://www.youtube.com/watch?v=OvzPoz6D-kI
https://hyperallergic.com/670523/considering-immersive-art-rooms-and-why-we-love-to-escape/
https://www.youtube.com/watch?v=OvzPoz6D-kI


Uttrycket ”immersiv” börjar etablera sig mer och mer i svenskan och är en 
direktöversättning av engelskans immersive, vilket betyder omslutande eller 
nedsänkande. Framförallt används uttrycket inom virtual reality och konst. Tidiga 
grottmålningar kan anses vara den första sortens immersiv konst, åtföljt av takmålningar i 
t.ex. kyrkor. Någon som i modern tid blivit något av en pionjär inom den immersiva 
konsten är den japanska konstnärinnan Yayoi Kusama, som i sina hallucinogena verk ofta 
använder sig av speglar för att skapa en omslutande effekt.


En tidig referens i mitt projekt har varit den turkiska VR-konstnären Refik Anadol. I 
december 2019 besökte jag hans platsspecifika installation ”Latent Being”. I det nedlagda 
elverket Kraftwerk i Berlin lät Anadol besökarna få bli en del av "en robots drömmar" med 
hjälp av AI-genererade bilder, ljud och laserstrålar. I den väldiga, mörka industrilokalen 
omslöts vi av ömsom vackra, ömsom skrämmande, hallucinogena och rogivande syn- 
och ljudintryck, vilka till viss del även påverkades av oss besökare, då vi bar brickor runt 
halsen som berättade vår position och riktning i rummet för AI-generatorn. Det var en 
mäktig upplevelse som inspirerade mig till att själv vilja arbeta fram en omslutande, 
interaktiv föreställning om än med andra teman och inte lika tekniskt avancerad. 


Under en  ”core week” i skolan (veckor där vi ses med klassen och presenterar något som 
vi sedan ger varandra feedback på eller diskuterar), valde jag att kika lite närmre på 
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Videolänk 2) Yayoi Kusama – Infinity Mirrors https://www.youtube.com/watch?v=8VwJMw_fLvI.

https://www.youtube.com/watch?v=8VwJMw_fLvI
https://www.youtube.com/watch?v=8VwJMw_fLvI


företeelsen immersiv konst och fick bekräftat något jag anat, att det är väldigt ”inne” just 
nu och att otroligt många sådana utställningar dök upp bara under 2021. Eftersom 
immersiva utställningar har förekommit under flera årtionden kan man fråga sig varför 
denna ökning sker just nu. Några idéer kan vara att tekniken är billigare nu än vad den var 
för 30, 20 och 10 år sen. Under pandemin har dessutom många museer, gallerier och 
andra konstinrättningar behövt hitta nya lösningar för att nå sin publik, vilket har öppnat 
upp perspektiven för vad som går att göra digitalt. Utöver det är de immersiva 
konstupplevelserna ofta ”instagramvänliga”, dvs. de passar väldigt bra i sociala media-
format, vilket gör att information om dem sprids snabbt. En annan anledning kan vara att 
många under pandemin har längtat efter sociala kontexter och gemensamma upplevelser, 
och den här typen av utställningar tillhandahåller exakt det. Det finns kritiker som menar 
att dessa ”extra allt”-utställningar urvattnar konstvärlden och jag kan hålla med om att 
man i en del fall kan ifrågasätta konsthalten och kanske snarare ska se det mer som en 
underhållningsupplevelse någonstans mitt emellan en biofilm och en åkattraktion på 
Liseberg, men jag tycker inte att det ena måste utesluta det andra. Artisten Agnieszka 
Pilat formulerar det bra i en intervju i onlinemagasinet Shondaland


We should all be looking to embrace technology rather than fear it. Art is 
always about who holds power, and right now, tech is power. Traditional 
forms won’t disappear; they’ll just adapt. Artists will innovate. We’ll have 
to step up our game to compete. The obstacle becomes the way. 
8

Malcolm Venable, ”Immersive art experiences are all in the rage – what does that mean for the 8

future of art?”, Shondaland, den 25 oktober 2021, https://www.shondaland.com/inspire/
a38039004/immersive-art-experiences-are-all-the-rage-what-does-that-mean-for-the-future-of-
art/, åtkomstdatum 2022-05-20.

16

Videolänk 3) Refik Anadol – Latent Being @ LAS Berlin, Kraftwerk Berlin https://vimeo.com/383300473.

https://www.shondaland.com/inspire/a38039004/immersive-art-experiences-are-all-the-rage-what-does-that-mean-for-the-future-of-art/
https://www.shondaland.com/inspire/a38039004/immersive-art-experiences-are-all-the-rage-what-does-that-mean-for-the-future-of-art/
https://www.shondaland.com/inspire/a38039004/immersive-art-experiences-are-all-the-rage-what-does-that-mean-for-the-future-of-art/
https://vimeo.com/383300473
https://vimeo.com/383300473


Refik Anadols ”Latent Being”-utställning gjorde stort intryck på mig, kanske för att jag inte 
upplevt något liknande tidigare. Jag gillade sättet de olika uttrycksformerna och tekniken 
smälte samman, vilket tillförde ytterligare dimensioner såväl till verket som till min egen 
upplevelse och jag uppskattade att få kliva bort från verkligheten för en stund.


Personligen ser jag ett värde i tekniken och att den öppnar upp nya möjligheter för mig i 
mitt konstnärliga uttryck. Dessutom finns det ju också en uppenbar parallell mellan 
immersivitet och mitt ämne simning, då simning faktiskt rent konkret innebär 
nedsänkande i och omslutande av vatten, så redan där är projektet immersivt utan att jag 
nödvändigtvis behöver använda någon särskilt avancerad teknik.


SIMNING OCH MIN KONST 

Jag har funderat en hel del på huruvida vatten och simning återfinns i mina egna 
konstnärliga uttryck och kommit att tänka på ett par exempel som går att härleda till min 
tjusning för vatten. Under en gehörslektion på Skurups Folkhögskola 2004 lyssnade vi på 
intervaller när jag plötsligt fick en melodi i huvudet. Jag ursäktade mig, rusade ut ur 
klassrummet och in i ett övningsrum där jag genast skrev ned melodin. Det blev min 
första komposition och jag döpte den till Saltholmen, efter platsen vid havet i västra 
Göteborg. Nu så här i efterhand tänker jag att den titeln inte var någon slump. Saltholmen 
är en plats som varit och är väldigt viktig för mig. Ända sen jag var liten har jag badat där, 
såväl på kallbadhuset som på badholmarna och på senare tid har Saltholmens brygga, 
knutpunkten för skärgårdsbåtarna, blivit en quickfix för mig som havstörstande exil-
Göteborgare. 


Ett annat exempel är videon nedan. Under en semester i Florida 2012 gjorde jag en remix 
på en av mina låtar, Mirror, som sålunda fick heta ”Mirror (Holiday Remix)”. Väl hemma 
igen satte jag ihop en video till remixen med material från min telefon – poolen, 
skumcylindrar, trampolinen, mina flipflops, krusningar på vattenytan.
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Man ångrar aldrig ett bad 

Utöver de här två exemplen finns det för mig tydliga likheter mellan euforin över att vara i 
vatten och att vara mitt uppe i ett skapande flöde. Att hoppa från en brygga med huvudet 
före är emellertid en mycket mer direkt handling än processen bakom att hitta ett 
konstnärligt flow. Jag undrar om det är möjligt att i skapandet närma sig den instinktiva 
euforin som ett dyk resulterar i? Pirret i magen. Frihetskänslan. Adrenalinet. Någon i min 
bekantskapskrets gav mig uttrycket ”Man ångrar aldrig ett bad”, vilket har blivit något av 
ett motto för mig. Det är bara att kasta sig i. Känslan innan årets första dopp är inte helt 
olik den innan en viktig konsert. Skillnaden är att en konsert är så mycket mer 
mångfacetterad och innehåller så många olika parametrar som kan kasta mig tillbaks upp 
ur euforin och fokuset lika snabbt som jag dykt ner i det.


På det stora hela är jag inte en som ångrar och grämer mig i efterhand, så jag skulle inte 
säga att jag ångrar någon konsert eller något steg jag tagit i min karriär eller mitt 
konstnärsskap, även om jag kan tycka att något varit mindre givande, kostat mer än det 
smakat osv. Jag har ibland också ställt mig själv frågan: om hela min långa väg via jazzen 
hade kortats ner eller skippats, hade jag då kunnat nå fram till det jag egentligen ville 
göra, dvs. min egen musik, tidigare? Jag är inte säker på att det skulle ha blivit så. Såväl 
mina år på Skurups Folkhögskola som på Artisten var glädjefyllda och utvecklande och 
när jag började på Artisten fick jag på riktigt känna att jag hittade min plats och att jag 
blev uppskattad som musiker på ett helt annat sätt än tidigare. Samtidigt fanns hela tiden 

18

Videolänk 4) New Found Land – Mirror (Holiday Remix) https://www.youtube.com/watch?v=XdaU03JBtSE.

https://www.youtube.com/watch?v=XdaU03JBtSE
https://www.youtube.com/watch?v=XdaU03JBtSE


ett motstånd i mig. Även under de här två senaste åren har jag haft ett mer eller mindre 
tydligt motstånd i perioder. Kanske är det helt enkelt så att motståndet måste få vara där. 
Kanske är det en viktig komponent i min skapandeprocess och essentiellt för att jag ska 
fortsätta hitta min egen väg?


Water does not resist. 

Water flows. 

When you plunge your hand into it, all you feel is a caress. 

Water is not a solid wall, it will not stop you. 

But water always goes where it wants to go, 

and nothing, in the end, can stand against it. 

Water is patient. 

Dripping water wears away a stone. 

Remember that, my child. 

Remember you are half water. 

If you can’t go through an obstacle, go around it. 

Water does.


Margaret Atwood 
9

Under de här åren har temat vatten sipprat över även i andra skoluppgifter samt i projekt 
jag haft vid sidan om skolan. Exempelvis på Alexandra Lindelöfs debutalbum som jag 
arrangerar och producerar och där jag t.ex. har använt inspelningar av vattenfall, en 
porlande bäck och en brusande älv.


Om jag tänker efter så är det nog så att när idéen till mitt projekt föddes, var det lite som 
att poletten trillade ner. Och när jag berättade om mitt projekt för andra som känner mig 
väl, var det precis så de reagerade ”oj, det passar ju dig perfekt!”. Kanske är det så att 
vatten och simning alltid funnits i min konst men det är först nu som jag gjort mig 
medveten om det?


 Margaret Atwood – The Penelopiad (Edinburgh: Canongate Books 2005), 43.9
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MIN PROCESS 

Här följer en kronologisk beskrivning av min konstnärliga process under de här två åren, 
inklusive metoder, delar ur min processdagbok, samt frågeställningar och dilemman som 
uppstått under processen. 

Hösten 2020 – projektet påbörjas  

Min plan var att inleda mitt arbete i den miljö där musiken ska framföras. Jag ville utforska 
akustiken och atmosfären genom att besöka olika simhallar, göra inspelningar och sitta 
och jobba på plats. Ett par månader in på terminen hade jag äntligen ”packat badväskan” 
och kort därefter stängde alla simhallar, som en av många åtgärder för att begränsa 
spridningen av Covid-19-viruset. Jag blev tvungen att tänka om. 


Tidigt under utbildningens första termin hade jag insett hur viktigt det är för mig att 
projektet är respektfullt och ödmjukt gentemot det offentliga rummet och människorna 
som vistas i det och utifrån detta hade jag kommit på att jag skulle intervjua badbesökare 
och badpersonal och låta det materialet leda mig vidare i mitt arbete. Jag hade även 
formulerat frågor till detta (dessa frågor återfinns under ”appendix” längst bak i det här 
arbetet). En projektvecka i skolan gav mig möjlighet att i brist på badbesökare använda 
mina klasskamrater. Från mina badbesökarfrågor valde jag ut de jag tyckte var de två 
viktigaste och gav mina klasskamrater sedan uppgiften att spela in sig själva utifrån 
följande instruktioner:  

1. Write down three emotions or other words that you associate with water 
and/or swimming. Record your voice saying these words, one time in 
normal speaking tempo, one time slower (staying on the vowels a little 
bit).  
Example: First time: "water," second time: waaaaaaaaaateeeeeeeeeeer" 


2. Do you remember when you learned to swim? (Time? Place? Emotions? 
Other?) Record yourself answering these questions. Example: ”I was X 
years old when I learned to swim ... and it was ...”  

Redan när jag lyssnade på den första inspelningen visste jag att jag var något på spåren. 
Det var små personliga, ömsom sköra, ömsom starka berättelser om ett ögonblick i livet 
många människor delar och ofta har ett starkt minne av. Jag testade att sätta ihop alla 
inspelningarna till ett ljudcollage. Även om collaget bara var en skiss gav det mig något 
jag hittills faktiskt saknat – ett tydligt innehåll. De här berättelserna, som jag fortsatt att 
samla på mig, har sedan kommit att bli en central del av mitt projekt. 
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Inför höstterminens examination utgick jag från detta ljudcollage och satte ihop en 
videoskiss, en första prototyp, för Body of Water. Allt bild- och videomaterial lånade jag 
olovandes på nätet så det går inte att använda i några offentliga sammanhang men 
överlagrade bilder och drömska projektioner i ett simhallstak gav en idé om åt vilket håll 
det skulle bära hän.


Kartläggning av mitt projekt och mitt konstnärskap 

En av terminens första projektveckor bär namnet Mapping the Field och som en del i det 
uppmuntras vi att göra en mindmap över vårt projekt. På min mindmaps (figur 1 sida 22) 
vänstra sida återfinns verk som inspirerar mig eller kan relateras till min projektidé på ett 
eller annat sätt (en del av dessa var tips från min handledare eller klasskamrater och en 
del har jag luskat fram själv), däribland Refik Anadol under ”inspiration”. Jag listar även de 
ämnesområden som mitt projekt berör. Kartan är långt ifrån komplett men jag tycker 
framförallt att den högra sidan återger mina initiala ambitioner med projektet på ett bra 
sätt. I mina anteckningar från den här veckan har jag även listat händelser som haft stort 
inflytande på mitt konstnärskap, såväl bakåt i tiden som nu i projektet, men även vad som 
kan komma att påverka mig framöver.


Några av de saker jag tog upp ur det förflutna var min musikaliska bakgrund med barnkör, 
kommunala musikskolan, musikgymnasium, folkhögskolor och kandidatprogrammet i 
improvisation, att jag trivdes starkt på Artisten men mer eller mindre slutade spela jazz när 
jag slutade där, samt min flytt till Berlin (2009) och att jag därmed lämnade allting bekant 
bakom mig och fick väldigt mycket tid att till att fokusera på min musik. Som betydelsefull 
erfarenhet tog jag även upp arbetet med mitt band New Found Land och de olika former, 
metamorfoser, framgångar och näsbrännor det projektet gått igenom. Med på listan fanns 
även min långa paus från musiken efter det senaste New Found Land-albumet 2016, då 
jag jobbade med annat ett år, födde barn och var föräldraledig. 


***

20 oktober 2020, Reuterstrasse Berlin 

Tidsbrist, idel tidsbrist. Jag försöker påminna mig själv att den här terminen är 
speciell. Corona härjar, vi har ingen barnomsorg. Jag borde kanske ge mig själv lite 
slack, det är kanske ok att första terminen går åt till att ”komma in i det” men 
samtidigt känns det så stressande att tiden bara rinner iväg. Jag har ett starkt behov 
av att skapa men jag får inte till det. Det är väldigt mycket input från skolan och jag 
inser att jag medvetet måste sträva mot att inte glida in för mycket i det 
akademiska. Mot att försöka vara duktig för universitetets skull. Varannan vecka 
känns hanterbar (=kul). Varannan vecka känns övermäktig (=jag hoppar av). 
Dessutom känns det ovant att göra uppgifter jag inte valt själv utan att få betalt… 

*** 
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Fig. 1



Ordet som ska in vågrätt för hösten 2020 är alltså t idsbr ist  (”hur hittar jag sätt att 
tillgodose mina grundläggande behov; sömn, mat, kärlek, motion, och samtidigt ha tid att 
skapa?”). Mina mål efter utbildningen beskriver jag som ”att jag är mer komplett som 
konstnär (fast inte stagnerad), att jag turnerar med mitt projekt men att det kanske också 
kan leva vidare lite på egen hand, att jag har hittat en livesituation där jag inte behöver 
kompromissa med mina intentioner och ideal och att jag arbetar med andra intressanta 
artister eller personer inom andra fält (visuell konst, film, ljuskonst eller musik)”. 
Avslutningsvis har jag understrukit ”viktigt: inte göra allting själv utan samarbeta med 
andra”.
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Utmaningar och dilemman hösten 2020 

Praktiska


Tidsbrist (ingen barnomsorg)


Oklart var jag bor (Berlin eller Sverige?)


Ekonomiskt (vad ska jag leva av?)


Konstnärliga


Vilken musikalisk väg vill jag gå?

Lite överväldigande. Tidigare har jag 
alltid haft mitt band som utgångspunkt. 
Om jag plockar bort utgångspunkten 
var ska jag börja och vart ska jag sikta?

Finns det riktningar som jag vill 
undvika? Jag har inte tid att leta, jag 
måste börja nu.


Prestationsångest – stort steg mentalt 
att komma tillbaka efter paus från 
musiken och föräldraledighet


Akta mig från att låta det praktiska ta 
överhanden, dvs. att jag går in för 
mycket i projektledarrollen istället för 
att utveckla mig som konstnär

Hur tacklar jag dem?


Anlita barnvakt i väntan på förskoleplats


Ta det på volley (+ inte ens säkert att vi 
har boende i Sverige)


Hoppas på att det löser sig


Hoppas på att det löser sig


Försöka släppa det


Vara medveten om det. Avsätta tid för 
skapande.



Vatten finns överallt. I våra kroppar, i samhället, som ett grundelement i naturen och som 
ett av våra mest grundläggande behov. Vi blir till i vatten och vattnet banar väg för oss ut 
ur våra mödrars kroppar. Vatten återfinns i religioner, i konsten, det bär oss mellan 
kontinenter och är en källa till föda. Därför är det inte konstigt att vatten har en viktig plats 
även i vårt språk. När jag sätter igång med mitt projekt blir jag plötsligt medveten om hur 
många uttryck det finns i vårt vardagliga språk som innehåller referenser till vatten. Ofta 
blir det omedvetna eller ofrivilliga ordvitsar när jag ska beskriva mitt projekt. ”Dyka 
djupare ut i mitt konstnärskap”, ”hitta flödet”, ”hoppa i på djupa delen” och så vidare… 
Jag får då en idé om att jag istället för att försöka hålla mig undan dessa något klyschiga 
metaforer, kanske istället borde riktigt vältra mig i dem eller i alla fall hämta inspiration från 
dem. Inför examinationen av termin ett gör jag mindmaps över alla vattenmetaforer jag 
kommer på i de språken jag behärskar, dvs. svenska, engelska och tyska, och mindmaps 
över vatten generellt. Jag gillar att göra mindmaps för hand, jag har använt det en hel del i 
mitt låtskrivande tidigare. Jag letar upp det största blocket i konstnärsbutiken och skriver 
sedan för hand, utifrån en tanke, ett tema, en känsla, en dokumentär, vad som helst som 
inspirerar mig. Och just nu råkar det ju vara vatten. 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25
Bild 12) Mindmap 2: vattenmetaforer 2.

Bild 11) Mindmap 1: vattenmetaforer 1.
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Bild 13) Mindmap 3: vattenmetaforer 3.

Bild 14) Mindmap 4: vattenmetaforer 4.
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Bild 16) MIndmap 6: vattenassociationer 2.

Bild 15) Mindmap 5: vattenassociationer 1.
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Bild 17) Mindmap 7: vattenassociationer 3 – kroppsvätskor.

Bild 18) Mindmap 8: vattenassociationer 4 – kroppsvätskor förlossning.



Våren 2021 – projektet fortskrider 

Inför den första examinationen i januari 2021 skriver jag


Om minnena från att lära sig simma är en del eller tema, vilka är de andra delarna?


Uppslag:

• Intervjuer med badhusbesökare och -personal (olika frågor beroende på om 

badhuset är stängt eller öppnar igen, intressant att ha med båda)

• Samtal vid vatten (t.ex. badbryggan på Styrsö, Saltholmens nakenbad, i bastun)

• Vattenmetaforer - undvika helt, vältra sig i eller något mittemellan?


Under våren jobbar jag vidare med några av uppslagen ovan. Någonstans halvvägs in 
på terminen kommer jag fram till att de olika delarna ska vara fristående moduler i den 
bemärkelsen att de ska kunna uppföras eller testas på andra ställen än i en simhall 
och kunna kombineras på olika sätt beroende på praktiska omständigheter och 
konstnärlig preferens. 


Jag döper de moduler jag hittills arbetat med till Swimmers, Fluids, Crew och 
Stripped.


Swimmers 
Ett collage bestående av röster/ljud/musik/video/visuals baserat på människors 
minnen av att lära sig simma.


Fluids 
Fluids är en föreställning/liveimprovisation som innehåller musik och 
videoprojektioner av kroppsvätskor förstorade i mikroskop (stillbilder, video, 
animationer). Modulen fortsätter att spinna vidare på ett av temana från Swimmers: 
”Vad har vi gemensamt?” Jo, t.ex. att alla vi människor består av ca 60 % vatten i 
form av olika kroppsvätskor.


Crew 
En föreställning/konsert i simhall som sätter fokus på badhuspersonal (t.ex. 
badvakter, kassapersonal, tekniker, städare, grupptränare) och deras viktiga arbete. 
Baseras på intervjuer med badhuspersonal och jag tänker att de även gärna får 
medverka på ett eller annat sätt i framförandet.


Stripped 
Ett verk med dokumentära inslag på temat ”avklädda konversationer”. Vad pratar 
vi om när vi har lagt alla yttre attribut åt sidan? Jag vill fånga de möten som sker i 
eller i anslutning till vatten, när vi är avklädda, utan våra smarta telefoner, utan skor 
och utan kläder. Exempel på platser som vore spännande att jobba med: badhus, 
nakenbad, bastu, turkisk hamam, japansk onsen och isländsk sundlaug.
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Under våren 2021 är stora delar av samhället, såväl i Tyskland som Sverige, nedstängt 
pga coronaviruset och alla – privatpersoner, näringsliv, myndigheter – är upptagna med 
att försöka förhålla sig till de rådande omständigheterna. Timingen för att driva igenom ett 
projekt som bygger på att hitta rätt kontakter inom myndigheter och statliga institutioner 
kunde varit bättre. Jag för min del behövde komma i kontakt med Berliner Bäderbetriebe 
(BBB)  för att diskutera mitt projekt och möjligheterna till ett samarbete. För att börja 10

någonstans skickade jag iväg ett kort mejl till deras kundservice där jag efterfrågade 
namnet på den person som jag borde tala med om mitt konstprojekt med temat simning. 
Inkorgen ekade inte helt oväntat tom.


***


25 februari 2021, Reuterstrasse Berlin 

Lukten av klor, den är så speciell. Sätter tonen direkt. Kanske kan jag använda mig 
av klordoft och ljud från en simhall för att skapa ett badhus utan bassäng nu när allt 
är nedstängt pga Corona. 

*** 

I slutet av februari hade jag en individuell lektion med gästläraren Juliana Hodkinson där 
hon bl.a. tipsade mig om organisationen Initiative Neue Musik Berlin  och att de kunde 11

ha bra idéer och tips på vem jag borde vända mig till hos i de olika stadsdelarna eller 
myndigheterna om jag vill genomföra ett projekt i simhallar i Berlin. Några dagar senare 
ringde jag upp Lisa Benjes på INM Berlin som inte direkt hade ett namn åt mig men hon 
tipsade mig om möjliga projektbidrag att söka och att INM kan hjälpa till med 
ansökningsförfarandet. Hon nämnde även ett helt nytt stipendium, Urbane Praxis, som 
uteslutande skulle ges till konstprojekt i det offentliga rummet och att det är väldigt kort till 
deadline. När jag sedan läste mer på deras hemsida insåg jag att det verkligen vore ett 
passande stipendium för mig att söka och satte genast igång med att anpassa min 
projektbeskrivning utifrån deras kriterier, varav ett var att projektet ska genomföras innan 
årets slut. Eftersom alla simhallar var stängda blev jag tvungen att tänka om angående 
vilken allmän plats jag ska genomföra projektet på. Idéen som jag landade i, och som jag 
sedan utformade den ganska så omfattande ansökan kring, var att jag ville gestalta 
människors längtan efter att simma med en videoinstallation projicerad på badhusfasader 
runt om i Berlin. Jag var medveten om att det skulle blir ett omfattande projekt som skulle 

 Berliner Bäder Betriebe är den största kommunala institutionen för simhallar i Europa och 10

förfogar över totalt 63 inom- och utomhusbad i Berlin https://www.berlinerbaeder.de/, 
åtkomstdatum 2022-05-20.

 Initiative Neue Musik Berlin är en förening för musiker, ensembler, kompositörer, musikvetare, 11

kulturproducenter och organisatörer som är verksamma inom nutida musik i Berlin https://
www.inm-berlin.de/en/, åtkomstdatum 2022-05-20.
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kräva ordentlig finansiering men det var just det som det här stipendiet kunde förse mig 
med. Ansökan sammanföll med vårterminens examination för det självständiga arbetet 
och därför valde jag att presentera den här varianten av projektet även under 
examinationen.


Citat ur mitt examinationsmaterial för vårterminen 2021:


Alla människor har en relation till vatten och för många av oss är minnet av att lära 
sig simma ett starkt och tidigt minne från barndomen. I en tid där ensamhet och 
polarisering breder ut sig allt mer vill jag med ”Swimmers” använda mig av dessa 
minnen för att påminna om något som förenar oss. Utifrån röstinspelningar, fält-
inspelningar, intervjuer, foton, videomaterial och musik kommer jag skapa en 
installation som ska projiceras på fem badhusbyggnader runt om i Berlin. Vid 
dessa fem tillfällen kommer jag att genomföra intervjuer och samla in fler 
berättelser från besökare, samt dokumentera installationerna med video. Under 
hösten ska sedan det nya materialet smältas samman med det ursprungliga, inför 
en sjätte och sista installation inomhus. I en omslutande föreställning med 
liveinslag (musik, projektioner, ljus) avslutas härmed det första kapitlet i Body of 
Water-projektet. Lokalen för denna föreställning kan antingen vara ett badhus 
(exempelvis Wellenbad am Spreewaldplatz, stället där allting började) eller en 
annan lokal, beroende på vilka omständigheterna som kommer råda i höst/vinter. 


Mina syften med ”Swimmers” är: 


• att skildra människors längtan efter att återigen kunna gå och simma, kunna 
vistas bland folk och kunna röra sig fritt i samhället. 


• att påminna om vad vi har gemensamt. Simning förenar oss i fysisk och social 
aktivitet men även rent fysiologiskt, då simbassängen är en plats där människor i 
olika åldrar och former, av olika status och nationaliteter låter sig omfamnas av 
en enda gemensam massa och blir på så sätt till ett. 


• att visa kroppar som normalt inte kan ses på stora filmdukar eller reklamväggar 
och därmed påminna om att det offentliga rummet tillhör oss alla och att alla 
kroppstyper får ta plats i det. 


• identifiera och lyssna på människor som inte kan, vågar eller får simma, till 
exempel på grund av religion, kultur eller skam. Vad betyder vatten och simning 
för dem? Jag vill uppmärksamma hur (livs)viktigt det är att alla människor får 
möjlighet att lära sig simma. 


• generera material och koncept som jag kan använda och vidareutveckla under 
mitt fortsatta arbete med Body of Water. 


31



• utveckla och lägga grunden för en ny riktning i mitt konstnärliga utövande (nya 
uttryck, nya funktioner, nya samarbeten, nya sammanhang). 


Arbetsplan för Swimmers maj – december 2021 


1-31 maj: förberedande arbete 
 
Kontakta Berliner Bäderbetriebe, kontakta simskolor och -föreningar, scouta 
platser för filminspelning och för installationerna (badhus), ansöka om tillstånd, 
skaffa försäkringar. engagera resten av de personer som ska vara involverade i 
projektet (musiker, klippare, ljud/videotekniker, PR), skapa en hemsida, porträttfoto 
till hemsida, kontakta samarbetspartners/sponsorer t.ex. Viva con Aqua, Berliner 
Bäderbetriebe, ASB, DRK, DCRG (tyska livräddningsföreningar), Berlin Festival of 
Lights. 


1-15 juni: filma i Berlin med Julia Weingarten (Julia är en filmfotograf jag arbetat 
med flera gånger tidigare i musikvideosammanhang)


Platser: Utomhusbad, inomhusbad, sjöar, havet, simkurser för kvinnor, 
babysimkurser, föreningar för t.ex. synkronsimning och parasimning, m.m. 


Filmscener/bilder, exempel: olika typer av simning och rörelse i och under vatten. 
Närbilder på kroppar, inklusive min egen. Vattenleksaker och vattenhjälpmedel som 
guppar på ytan. Förberedelser innan simning. Badpersonal i sina roller under 
sommaren (för att passa på att samla material till modulen Crew när vi ändå är ute 
och filmar). 


1 juli: senast hyra all teknik 


20 juli: deadline för en första klippt version med musik (i t.ex. 
marknadsföringssyfte) 


1 augusti: promoarbetet börjar 


3,4,10,11,12 september: fem föreställningar/installationer i Berlin. Projicering på 
fem badhusfasader + intervjuer och filminspelning 


Oktober - november: video- och intervjumaterial från september läggs till det 
ursprungliga materialet. 


8-9 december: uppbyggnad av installation och genrep med livemusik 


10-12 december: en avslutande, omslutande installation inomhus (badhus eller 
annan lokal)  

Ett av momenten vid vårens examination är att vi ska läsa och opponera på en 
klasskamrats arbete. Min opponent, Gusten Aldenklint, kunde tyvärr inte delta vid 
examinationen men skickade mig kommentarer och frågor utifrån mitt material som jag 
valde att svara skriftligt på:
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Gusten: Hur skulle du gestalta din egen, privata relation till vatten, badhus och 
allt annat du beskriver i projektet audio/visuellt? 


Anna: Tanken med det här projektet är just att det inte ska vara fokus på mig. Jag 
kommer finnas med i materialet, närbilder på min kropp kommer finnas bland 
andra kroppar, min röst bland andra röster och såklart min musik, men det är ett 
aktivt val att inte låta detta projekt kretsa kring mig själv, på samma sätt som mitt 
tidigare projekt New Found Land har gjort.


G: Hur ska projektet garantera medverkandes personliga integritet och 
samtycke? Vad vill du gestalta genom att objektifiera icke normativa kroppar? 
A: Oj. Objektifiering är ett väldigt starkt och negativt laddat ord. På Wikipedia står 
”Objektifiering är en handling som innebär att man reducerar en person eller grupp 
till ett passivt föremål för handling, istället för en egen handlande aktör.” Det är 
intressant hur du tolkat mig och din fråga är inte oberättigad men kanske lite väl 
laddad, så jag undrar lite om det verkligen är objektifiering du menar? Kanske 
borde jag hellre formulerat det som att jag vill visa personer man sällan får se, 
istället för kroppar man sällan får se. Var det något i den formuleringen som 
triggade dig? Jag är hur som helst glad över att få reda ut det och inser att det kan 
vara bra att förtydliga.  

Så som svar på både denna och även nästa fråga angående samtycke och 
integritet: 


Framförallt av praktiska skäl tänker jag att jag och fotografen kommer arbeta 
specifikt med några i förväg tillfrågade personer. Dessa personer kommer inför 
filmandet att få information om projektet och hur det är tänkt att genomföras, samt 
få chans att ge sitt samtycke med eventuella reservationer. Och jag vill som sagt 
även filma mig själv. Målet är att lyfta fram och stärka. Inte tvärtom. 


G: Hur ska projektet garantera medverkandes personliga integritet och 
samtycke? Hur ska du komma i kontakt med de människor som är exkluderade 
från vatten? Vad vill du säga till dom som inte redan är uttalat?  
A: Bra frågor. Så här är det, jag bor i Berlin, som är staden med största andelen 
turkar utanför Turkiet och Neukölln där jag bor är en av de stadsdelar som har 
högst andel invandrare (ca 50%). Därför kändes det plötsligt rätt förmätet att prata 
om allt det härliga med vatten och simning och friheten vi just nu är berövade, när 
det finns de människor som kanske aldrig får uppleva det, oberoende av 
lockdown . Som jag nämnde i min separata arbetsplan tänkte jag försöka komma 12

i kontakt med simkurser för kvinnor (som ofta brukar rikta sig till muslimska 
kvinnor) och där om inte annat tänker jag att man kanske 1. träffar kvinnor som 

 Exempel: många muslimska kvinnor (och flickor) vill, kan eller får inte simma tillsammans med 12

män av religiösa eller kulturella skäl. Källa: Jonas Otterbeck, Islam, muslimer och den svenska 
skolan (Lund: Studentlitteratur, 2000), 59.
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tidigare inte haft tillgång till simning 2. och eventuellt genom dem kan få kontakt 
med familjemedlemmar eller vänner som aldrig simmat men velat. Jag är också 
generellt nyfiken på att lära känna lite turkar, ofta är det väldigt uppdelat på t.ex. 
lekplatser, öppna förskolan, i kultursammanhang osv. Jag vill nog inte säga så 
mycket till dom utan lyssna på vad de har att säga, för att bredda min egen bild. 
Men, detta är den del av projektet som ligger längst bort från mig, så om jag 
behöver begränsa mig av tidsskäl kan det hända att det här temat får stryka på 
foten eller läggas på hyllan ett tag och kanske bli en egen modul vid ett senare 
tillfälle. 


G: Hur förhåller projektet sig till tolkningsföreträde, för dig är det livsviktigt att 
simma men stämmer det för alla?  
A: Jag tänker att de flesta konstnärliga projekt är subjektiva och måste vara det. 
Självklart är simning inte livsviktigt för alla (vatten är det dock!) och installationerna 
kommer inte tilltala eller representera alla. Det är inte heller poängen. Det 
övergripande syftet med hela projektet är att visa ett exempel på något som 
förenar, med förhoppningen att sprida en känsla av gemenskap och tillhörighet 
som motkraft mot polarisering, ensamhet och rädsla.  

I slutändan fick jag inte Urbane Praxis-stipendiet, vilket gjorde att jag fick backa från 
konceptet med projektioner på badhus. Och även om jag tycker att det var en spännande 
idé så hade det också blivit väldigt intensivt och stressigt att ro i land ett så omfattande 
projekt på så kort tid, så i slutändan var det nog bra att jag inte fick pengarna. Men just 
då, under sommaren, gick luften ur mig lite grann tillsammans med att min arbetsplan inte 
längre var aktuell.


***


1 juni 2021, Reuterplatz, Berlin 

När jag har letat inspiration till mitt arbete i form av foton och videor, har ett namn 
dykt upp gång på gång. Fotona, ofta svartvita, var tagna i flera av de miljöer jag 
intresserar mig för i mitt projekt, t.ex. simhallar, utomhusbad, den japanska senton 
och den isländska badkulturen, och alla visade sig vara tagna av en fotograf som 
heter Julia Baier. En snabb googling och det visade sig att hon har sin studio 
300 meter från där jag bor! Jag skickade iväg ett mejl, beskrev mitt projekt och lite 
om mig själv. Hon svarade och nu har jag precis varit och träffat henne. Julia har 
alltså ett pågående projekt om vatten och simning, pågående och förmodligen 
livslångt, eftersom hon precis som jag älskar att simma och fascineras av dessa 
olika miljöer som förknippas med simning eller bad. Hon har även nyligen börjat 
experimentera med video (hon är egentligen stillbildsfotograf) och verkade därför 
också se ett värde för egen del i att förutsättningslöst kunna testa lite och utan att 
nödvändigtvis få en massa betalt. 
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Julia var dock skeptisk till att fota eller filma människor på badet, och menade att 
dokumentärt foto är i princip omöjligt nuförtiden med de nya GDPR-lagarna. Allt 
måste clearas i för- och efterhand, något som i princip gör det spontana 
dokumentära skildrandet till en del av det förflutna. 2002 avslutade hon sina studier 
i fotografi i Bremen med examensarbetet ”Die öffentliche Badeanstalt”  (Det 13

offentliga badet) som sedan gavs ut i bokform 2003. Hon berättade att på den tiden 
var det inga problem. Hon fick ett presskort så hon kunde röra sig in och ut på alla 
kommunala bad i Bremen, och hon var alltid endast iförd badkläder, vilket gjorde att 
hon smälte in. Människorna på badet accepterade henne och hennes kamera och 
lät sig fångas på bild utan vidare. Hon konstaterade när vi sågs att detta aldrig 
skulle kunna funka nu för tiden, både sedan GDPR men också sedan 
smartmobilernas och internets intåg i våra liv. Jag har såklart snuddat vid tanken på 
detta men inte riktigt ställt upp det som ett problem, utan tänkt att när jag väl sätter 
igång så kommer det lösa sig, jag eller den som fotograferar kommer kunna fråga 
människorna om lov innan, kanske ha något färdigtryckt godkännande, alternativt 
enkel app där de kan godkänna att vara med. Lite väl optimistiskt så här i efterhand 
kan jag tycka. Julia sa också att hennes upplevelse av Berliner Bäderbetriebe var att 
det var väldigt svårt att få till något med dem, att de säkert får en miljard 
förfrågningar från kulturutövare och att det förmodligen skulle vara lättare att 
genomföra något i en mindre stad eller ort där de inte är så bortskämda med 
kulturevenemang. Det ligger säkert något i det. Hur som helst känns det positivt att 
hon är intresserad av att göra något tillsammans med mig, i vilken form det nu än 
kan tänkas bli. Jag ska fundera några vändor till på hur jag ska gå vidare och hur jag 
kan involvera henne på bästa sätt. 

*** 

Hösten 2021 – projektet minskar och någonting annat växer (eller kartläggning av 
mina begränsningar) 

Terminen inleds med en presentationsvecka där vi berättar om våra projekt, vad vi gjort 
hittills och hur projekten är tänkta att slutföras. Under sommaren har jag insett att jag 
behöver minska mitt projekts omfattning drastiskt från mastodontstorlek till en mer 
hanterlig sådan. Min son hade hunnit bli två och ett halvt år och äntligen börjat förskolan. 
Helt plötsligt hade jag tid! Men energin som jag hoppats på infann sig inte. Jag var trött 
och förskolesmittorna avlöste varann under hösten. I slutet av september stod det även 
klart att jag var gravid, vilket var absolut välkommet men ställde saker och ting på sin 
spets och komplicerade min inställning till studierna.


Jag insåg att barnet skulle födas samtidigt som slutexaminationerna och att jag kanske 
inte skulle kunna bli klar inom utsatt tid. Jag insåg också att det var väldigt många saker 

 Länk: https://www.juliabaier.de/work/the-public-bath/, åtkomstdatum 2022-05-2013
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jag ville hinna med innan barnet skulle komma. Jag var pank och det skapade stress. Jag 
kände ett starkt behov av att fokusera bara på det som var viktigt, vilket i sin tur krävde 
att jag skulle definiera vad som var viktigt, vilket var lättare sagt än gjort.


***


18 september, Cafe Katies Blue Cat, Berlin 

Potentiella lokaler, festivaler och platser för Swimmers


Lokala

• Simhall - Spreewaldbad

• Berlin Festival of Lights - utomhusinstallation

• CTM

• Transmediale?

• Dystopie Festival https://www.dystopie-festival.net/

• Großer Wasserspeicher

• Hebbel am Ufer / HAU

• Heimathafen Neukölln


Allmänna

• Ett runt rum

• En blackbox

• Ett galleri

• En badhusentré

• En badhusfasad


Form för föreställningen

Videoinstallation + livemusik


*** 
Citat ur mina anteckningar inför presentation inför klassen 22/9 

År 1: samlat alla möjliga vinklar till ett större projekt som jag kallar BODY OF 
WATER 

År 2: koncentrera mig på en del/modul i Body of Water som kallas SWIMMERS 


SWIMMERS – En audiovisuell installation och/eller framförande baserad på 
röstinspelningar med människors minnen av att lära sig simma


Innehåll

Berättelser (ljud) 

Video (omslutande/immersivt, att projiceras på flera ytor/väggar)
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Fältinspelningar av vatten

Förinspelat musikmaterial

Musik framförd live (jag + 1-3 musiker)

Ev. även ljussättning


Mål 

Att dokumentera denna modul för att fortsätta bygga det större projektet på den 
efter studierna. Att generera ett arbetsprov/gestaltande material att kunna använda 
för ansökningar om bidrag och även för att kunna pitcha för det större projektet. 


Uppgifter för tillfället 
Bestämma lokal

Samla in fler berättelser 

Bestämma verkets längd

Bjuda in potentiella samarbetspartners 


t.ex. Julia Baier

Max Röhrbein/Encircled Audio

Ljuskonstnärer

Musiker


Frågor/dilemman

Skolan kontra extern lokal: lättare praktiskt och ekonomiskt i skolan, men kanske 
inte så spännande. 

Hur kan jag dokumentera (om jag gör min föreställning i Berlin)


***


2 oktober 2021, Reuterstrasse, Berlin 

Vad känns mest meningsfullt för mig nu? 
Hur hittar jag en bättre balans mellan motstånd och driv? 

Motstånd 
Brist på tid (och sömn) 
Brist på disciplin 
Brist på rutiner 
Ursäkter - bra och dåliga sådana 
Måste finnas där 

Driv 
Ambitioner 
Visioner 
Drömmar 
Syfte/mening – med mig, med livet 
Tillfredställelse 
Självkänsla 
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27 oktober 2021, Reuterstrasse Berlin 

Vi lär oss saker 
Vi lär oss krypa 
Vi lär oss gå 
Vi lär oss prata, sjunga, läsa 

Saker vi lär oss och aldrig glömmer 
Things we learn that can never be unlearned 
Dinge die wir gelernt haben die nicht mehr verlernt werden können 

Vi lär oss simma 
eller vi påminner oss om att vi redan kan simma 
Vi kunde det redan innan vi föddes och nu minns vi hur man gör 

*** 

Samarbete 

Jag har alltid varit driven och oftare skapat mina egna plattformer och projekt än jag har 
hakat på andras. När jag grundade mitt band New Found Land, var det för att jag sen jag 
var liten hade burit på en dröm att spela i popband, att skriva låtar med text och sjunga 
dem. Det var en härlig känsla när den drömmen äntligen gick i uppfyllelse. Som så många 
andra musiker och artister har jag emellertid också insett att det att driva musikaliska 
projekt ofta är så mycket mer än själva musiken. För att enkelt kunna ge ut min musik 
startade jag ett skivbolag, jag lärde mig bygga hemsidor, spela in och producera. I 
perioder har jag haft över tjugo personer som har jobbat åt mig samtidigt på ett eller 
annat sätt (musiker, bokare, management, distributör, mastrare, mixare, liveljudtekniker 
m.m.). Ibland har det varit tillfredställande att hålla alla dessa bollar i luften och ibland har 
det varit för mycket. Många samarbeten, särskilt de som varit tydligt definierade och med 
tydligt avtalad ersättning, har varit givande men det har inte sällan hänt att det också blivit 
dåligt när jag lämnat bort ansvar till andra, vilket har slutat med att jag har behövt styra 
upp mycket själv i slutändan ändå.


I det här projektet har det varit viktigt för mig att fokus inte ska ligga på mig som person 
och att jag inte ska dra allting själv. Dessutom har jag längtat efter input från andra, gärna 
konstnärer inom andra fält än musik. En av mina ambitioner har därför varit att skapa 
förutsättningar för att projektet ska bli ett samarbete mellan mig och andra konstnärer, 
något som emellertid inte varit helt enkelt, då såväl småbarnsår som pandemi har gjort att 
spontana möten och naturliga former av nätverkande har fallit bort. Men ibland ligger 
lösningen närmre till hands än vad man tror. Under vår handledning har jag och min 
klasskamrat Julius Norrbom haft glädjen att följa varandras projekt, dess olika framsteg 
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(och eventuella bakslag) tätt inpå. Redan i våras pratade vi löst om att göra något ihop 
eller i alla fall i samma lokal, så när Julius föreslog att vi skulle slå våra påsar ihop på ett 
eller annat sätt inför examenskonserterna så kändes det helt rätt. Och bara genom att 
bestämma lokal, sättning och teknisk setup var det så många bitar som plötsligt föll på 
plats.


Julius och jag började med att diskutera möjliga former för vårt samarbete. Inledningsvis 
handlade det mest om att vi skulle dela lokal och inramning och inom den framföra två 
mer eller mindre separata konserter – eventuellt att den första konserten kunde glida över 
i den andra och att det skulle få uppstå något nytt i det mittenpartiet. Vi kom emellertid 
ganska snabbt fram till att det kändes roligare att slå ihop det helt och hållet. Att vi skulle 
blanda våra uttryck genomgående under föreställningen och att vi bägge skulle vara med 
och påverka hela förloppet och vad den andra gör, såväl i förberedelsearbetet som under 
framförandet.


Vi satte igång processen med att Julius fick några av de vattenvideor (royaltyfria 
stockvideor) som jag samlat på mig och testade att lägga in dem i sitt TouchDesigner -14

system. Jag fick tillbaka ett klipp med ett processat hav som gav en hint om att det här 
kunde blir riktigt fint. Nästa steg var att Julius fick ett längre klipp av mig där jag satt ihop 
en röstinspelning, vattenvideor, vattenljud och musik. Utifrån det gjorde han sedan en 
audiovisuell tolkning och improvisation (musik med sina modulära synthar och video med 
TouchDesigner) som blev väldigt stämningsfull och som gav oss en tydlig utgångspunkt 
för den visuella delen av föreställningen. Till skillnad från de icke processade vattenvideor 
jag hade utgått från (mest för att det var det enda material jag hade då), gav Julius 
videomaterial mig mycket mer uppslag till att fortsätta experimentera och inspiration att 
skapa utifrån det han hade gjort.


Under vintern fortsatte vi att generera och samla ihop de olika elementen vi ville ha med i 
föreställningen, t.ex. videoklipp, röstinspelningar med undertexter, samt field recordings 
från vattendrag och simhallar. När vi hade samlat ihop allt material, skapade Julius så 
kallade ”scenes” i sitt program, vilket möjliggjorde uppspelning i en slumpmässig såväl 
som förutbestämd ordning. Vår plan var att använda oss av bägge delar och pendla 
mellan att styra, improvisera och ”åka med” i föreställningen. Förutom att trigga det i 
förväg sammanställda materialet på olika sätt skulle vi även improvisera på våra 
instrument (t.ex. synthar, röster, saxofon, slagverk) live.


Lokalen vi hade valt var Österlingsalen, den största av de s.k. rörelsesalarna på HSM. Det 
är ett ljust rum med högt i tak och med flera spegelväggar. Vår plan var att projicera video 
på en större projektionsyta i rummet (en vägg eller duk) och använda de fasta speglarna 

 TouchDesigner är ett nodbaserat visuellt programmeringsspråk för interaktivt multimediainnehåll 14

i realtid, utvecklat av det Toronto-baserade företaget Derivative Källa: Wikipedia, ”TouchDesigner”, 
artikeln redigerades senast den 23 april 2021, kl 01.19 (översättning från engelska av mig), https://
en.wikipedia.org/wiki/TouchDesigner.
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och kanske även flyttbara speglar för att med enkla medel göra föreställningen immersiv/
omslutande. Föreställningen skulle ske under en presentationsvecka i mitten av februari 
och innan dess skulle vi ses på skolan och repa och förbereda det praktiska.


På förslag från vår handledare Ole inleder Julius och jag en brevväxling (via mejl) för att 
dokumentera vårt samarbete. Denna brevväxling återfinns i sin helhet lite längre fram i det 
här arbetet och återger våra reflektioner kring föreställningen, vårt samarbete samt delvis 
även våra individuella ingångar i samarbetet och dess förhållande till våra självständiga 
projekt.


***


Längtan efter att simma 

Jag läser ”Why We Swim” av Bonnie Tsui, där hon tar upp olika perspektiv på hur det 
kommer sig att vi människor simmar. 


Not everybody is a swimmer, but everyone has a swimming story to tell. 
In the examination of this universal experience – and it is universal, 
whether you are fearful of the water or not; whether you love it or leave 
it, you will encounter it at some point in your life […] . 
15

Jag känner igen mina egna tankegångar i det hon skriver. Jag fortsätter sedan att läsa en 
av hennes senaste essäer i The New York Times, där hon beskriver just längtan till 
simbassängen under pandemin.


There’s a poignancy to being a swimmer now, in that we’re not able to 
do it just when we need it most. But even though public pools are 
closed and we are limited in the wild places where we can swim, 
thinking about immersion in our favorite watering holes is still a balm. As 
the writer Heather Hansman pointed out to me recently, there is value in 
those places even (and especially) when we’re not in them — it’s what 
Wallace Stegner called “the geography of hope.” […].  
16

Det som jag ändå tycker fångar saknaden efter att gå och simma allra bäst är artikelns 
kommentarsfält med digra 187 kommentarer. Jag har valt att ta med några av dem här, då 
jag tycker att de visar på bredden av alla sätt som simning är en viktig del av människors 
liv. Som motion, meditation, ett viktigt socialt sammanhang, något som ger frihetskänsla, 
en ritual.


 Bonnie Tsui, Why We Swim (Chapel Hill: Algonquin Books, 2020), 30.15

 Bonnie Tsui, ”What I miss most is Swimming”, New York Times, April 10, 2020 https://16

www.nytimes.com/2020/04/10/opinion/sunday/swimming-covid.html, åtkomstdatum 2022-05-20.
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Readers comments on Bonnie Tsui – What I Miss Most is 
Swimming, The New York Times


hen3ry

Westchester, NY April 11, 2020

Times Pick

It's been nearly 4 weeks since my last swim. I miss it. I 
miss the feel of water all over my body. It's a very sensual 
experience and a meditative one as well. I miss letting one 
part of my mind wander off on a problem or a dream while 
the other part counts the laps. I miss the challenge of 
having an entire set of laps ahead of me. Swimming is one 
of those rare times when my mind is actively quiet while my 
body works.


Mickey

Colorado Springs April 10, 2020

Swimming has the same impact on the brain as meditation. 
It shrinks the amygdala, which means it increases 
concentration, awareness, and decision making clarity. It 
also gets us centered. I love biking and walking/hiking, but 
swimming is the time that my soul really sings. Some 
day . . . some day again.


Shanachie

US April 11, 2020

Times Pick

I wish I had savored my last swim more four weeks ago. I 
just didn't know. It has been so hard. Walking and biking 
are just not the same.


Steve

DE April 11, 2020

This article stirs my emotions. As an 84 y old, (bidaily 1 
mile + 100 yards in less than 42 minutes) and a lifetime lap 
swimming addict, I'm fearful of my muscles atrophying and 
the subsequent acceleration of the aging processes will 
alter my life forever, if I can't get back in the pool soon. My 
daily walking and carrying two 5 lb barbells on a paved 
wooden trails do not provided my brain the tranquil peace 
and meditations leading to this nervana during my 
workouts in the pool, as it was described here - so well. 
Why can't the pools be reopened for us. A well chlorinated 
and well maintained pool water kills microbes. The 
swimmers are separated by well defined lanes. Swimming 
kept many of us in exceptional health and wellness. - Oh - 
that water we miss you so much.


bhunter

oakville ontario April 11, 2020
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Echoing the comments by others, I miss swimming more 
than words can describe. Now four weeks into lockdown.


karen

bay are April 10, 2020

when I drive by the shuttered community pool on my way 
to my daily ( necessary) walk, I feel such a visceral sorrow. 
by now the facility should be crowded with kids playing, 
high school teams practicing, adults lap swimming. thank 
you for writing this beautiful piece about something so 
central to humans all over the world. oddly this morning I 
awoke thinking about swimming, though I am not a serious 
nor regular swimmer. soon perhaps?


Jorge

Brooklyn April 10, 2020

I still remember my uncle throwing me in the pool of his 
finca (ranch) in Colombia, at age 2. Seeing his hairy legs 
underwater, I instinctively held my breath and swam for the 
first time. I have been a swimmer now for six decades--I 
could not imagine what life would be like without this ritual. 
For me, swimming is the perfect blend of corporeal 
dreaming while awake, connecting images, thoughts and 
fantasies within an acqueous solution that is 
consciousness. Indeed, the living body is most alive when 
immersed. And during these sad days of social distancing, 
swimming was ahead of the curve, as we swimmers swim 
alone.


mermaid

MI April 11, 2020

After 8 years of swimming about 3 hours every day, it was 
a major shock to my body when all the pools were closed. I 
have tried walking, but it just cannot match the meditative, 
creative, and comforting joy of my daily swim. I know that 
once the lakes warm up a bit, my first open water swim will 
bring so much happiness. I am 77 years old and have been 
swimming for about 74 of those years, though not as much 
as I do now. If someone ever told the child me that I would 
be able to swim everyday, I would have been astounded. 
What joy swimming gives. I also like to eat and cook, as do 
so many of my swimming buddies. I don't take any 
medications and have been blessed with good health. I am 
trying to stay active now that I can't swim to be sure that I 
stay both physically and mentally healthy. About the only 
activity that even comes close is working in my garden. I 
have enjoyed reading both this article and the comments of 
my fellow swimmers. What a wonderful community!
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***


2 februari 2022, Reuterstrasse Berlin 

Jag gick och simmade idag på mitt gym. När jag simmat en stund insåg jag att det 
var första gången jag var och simmade själv inomhus sen jag fick barn. Simhallarna 
har varit stängda i omgångar de senaste två åren p.g.a Covid och när jag tagit mig 
iväg till gymmet har jag prioriterat svettigare träningsformer. Jag har varit och 
simmat i badhus men alltid tillsammans med mitt barn. Det var inte förrän rätt 
nyligen jag påminde mig själv om att det ju faktiskt finns en pool på gymmet, som 
jag inte behöver boka time-slot på eller betala extra för, samt att det faktiskt vore 
ganska rimligt att gå och simma också, med tanke på det här arbetet. Dessutom är 
jag gravid och om jag under min första graviditet tränade tungt på gymmet fram tills 
några dagar innan förlossningen och fnös åt kurser som aquagymnastik för gravida, 
känner jag mig trots att jag bara är drygt halvvägs in redan rätt otymplig, vilket 
gjorde att tanken på simbassängen helt plötsligt kändes rätt lockande. Väl i poolen 
var det mycket riktigt njutbart, speciellt efter en stund. Och jag insåg en del saker: 

Insikt ett: jag har hela tiden utgått från idéen att olika människor blir till ett i 
simbassängen, att den förenar. På sätt och vis gör den ju det, fysiskt och kanske i 
vissa former socialt, men motionssimning måste ju ändå vara en av de minst sociala 
träningsformerna? Många som går och simmar gör det för att koppla bort världen 
en stund, gå in i sin värld. Lite som meditation. Man pratar inte med dom man 
möter i poolen, hälsar knappt. Samtidigt måste alla hålla koll på varandra för att inte 
krocka, lämna tillbörlig plats på banan, inte breda ut sig för mycket. Det enda 
utbytet som sker är om man råkar krocka. Och kanske i omklädningsrummet eller 
på poolkanten. Men inte i själva poolen, där råder enskildhet. Ensamma 
tillsammans. 

Insikt två: även om jag fascineras av badhus som institutioner är det i havet jag 
hittar euforin. När jag badar i havet är det så många fler dimensioner av härlighet. 
Pirret i magen inför ett dyk ner i okända grader 

Insikt tre: Jag längtar efter att skriva låtar igen och jag längtar efter att sjunga. På ett 
sätt får det mig att ifrågasätta vad jag hållit på med på den här utbildningen de 
senaste snart två åren. Men oavsett hur mitt konstnärliga uttryck kommer se ut om 
ett eller två eller tio år så kommer jag att ta med mig saker från den här tiden. Jag 
har kommit bort från det jag ville bort från. Jag har testat nya uttryck, nya vägar och 
även om det i slutändan för mig tillbaks till att skriva ”poplåtar”, vad det nu är, musik 
med text som kanske eller kanske inte går att spela i radio, så är jag rikare och har 
inget att förlora. Ingen som förväntar att jag ska leverera något. Jo vi är ett gäng, 
mig inkluderat som förväntar sig en leverans av ett barn mot slutet av våren, men 
bortsett från det. Kanske har skolan på ett sätt fått bli en ny motsvarighet till den 
musikbransch jag gjort mig fri från. Under två år har jag vägt motstånd mot 
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ambition och inspiration och stundtals känt samma ångest av att mitt liv förlöper 
medan jag sitter och lyssnar på en lektion som inte känns tillräckligt relevant, som 
jag gjorde under mina bachelorstudier i improvisation. 

15 mars 2022, Rosenthaler Platz, Berlin 

Vaknade i vargtimmen imorse och ”skrev” lite på arbetet i huvudet och noterade 
sedan kort det jag tänkt på i telefonen innan jag kunde somna om igen. En stor 
överskrift är MOTSTÅND. En annan TRÖTTHET. Jag har verkligen en kort ”attention 
span” just nu, 1–2 timmar på förmiddagarna där det går att koncentrera sig 
någorlunda. Sen måste jag äta något och sen blir jag trött och behöver vila för att 
orka eftermiddagen och kvällen med treåringen. Mitt motstånd handlar nog 
framförallt om att jag inte vet exakt varför och för vem jag skriver det här arbetet. På 
vilken nivå jag ska lägga mig. Jag har inte tid, ork eller lust att göra en 90-sidors 
masteruppsats i traditionell bemärkelse, det har jag nog vetat sen från början. Jag 
har diskuterat detta redan med min handledare och fått feedback både från honom 
och examinatorn i januari, men just nu känns allt bara så motsägelsefullt. Jag ser 
bara paradoxer i instruktionerna och det gör att jag hakar upp mig gång på gång. 
Jag har förstått att jag ska dokumentera och dela med mig av min konstnärliga 
process och mina reflektioner. Jag reflekterar mer än gärna och kan se värdet i det 
för min egen del men jag undrar varför det ska göras offentligt? Jag delar mer än 
gärna med mig av min konst men inte lika gärna av mina tankar. Vem ska egentligen 
läsa detta, förutom min handledare och examinator? Och MÅSTE det publiceras? 

”Arbetet ska vara allmängiltigt eller i alla fall kunna angå andra inom fältet.” 
– Vad är mitt fält egentligen? Det känns om möjligt än mer otydligt än innan jag 
började den här utbildningen, vilket inte nödvändigtvis är något dåligt men, ja, mer 
svårdefinierat. Tidigare har jag kunnat definiera mig åt pophållet men även där kan 
det bli missförstånd. I Sverige används pop som ett bredare begrepp på musik som 
innehåller element av popmusik medan det i Tyskland utan vidare förklaring innebär 
kommersiell pop och jag har ofta behövt lägga till ”experimentell” eller ”indie-” eller 
”alternativ-” för att folk ska förstå vad jag sysslar med. Det projekt jag arbetat med 
nu under utbildningen skulle nog klassas som ”experimentell musik”, men det har 
inslag av improvisation, elektronisk musik och förmodligen även lite pop. Samtidigt 
känner jag mig inte helt hemma i ”experimentell”-facket, och inte alls i ”samtida 
konstmusik”-facket. Saxat ur några kommentarer jag fått på sistone: 

”Arbetet ska vara inbjudande.” 
”Arbetet ska helst inte vara i jagform” 
”Arbetet ska vara objektivt formulerat” 
”Arbetet ska beskriva dina reflektioner och din process” 
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”Formen för arbetet är upp till dig” 
”Du kanske kan göra en konstbok?” 

Jag sökte nyligen arbetsstipendium från konstnärsnämnden och visste inte alls 
vilket instrument jag borde fylla i och inte heller genre. Det slutade med att jag skrev 
”elektronik” som instrument (med det hade lika gärna kunnat vara saxofon, sång 
eller något annat instrument) och ”pop och rock” som genre men det hade lika 
gärna kunnat vara ”jazz/improvisation” eller ”övrigt”. Förmodligen hade det varit 
bättre att skriva saxofon och jazz eller övrigt. Gissar att Pop/Rock är den genren 
med flest ansökningar. 

Jag definierar mig själv som musiker, kompositör (eller låtskrivare beroende på 
sammanhanget och hur ”fint” det ska låta) och producent. Jag är också en bra 
organisatör, bra på att styra upp. Jag gillar att skriva men jag är inte en författare, 
jag är inte en journalist. Jag skulle önska att jag kunde skriva en fantastisk text som 
tar med läsaren på en upplevelse utöver det vanliga. Men jag tvivlar starkt på att jag 
kan det, i alla fall i det här sammanhanget och omfånget. Och vem bryr sig liksom? 

Mars 2022 

Vattnet i min kropp är ditt hem 
du skvalpar runt inuti mig 

jag vet inte vem du är 
du vet nog mer om mig egentligen 

Det brusar och susar där du bor 
dina lungor andas vatten 

som kommer byta plats med luft 
när du tar ditt första andetag 

2 april 2022 Café Goldberg, Berlin 

Häromdan var jag tillbaks på Spreewaldbad med mitt barn som för övrigt inte är 
någon bebis längre utan en snackande, cyklande, busande treåring. Han tycker 
fortfarande det är kul att simma och jag njuter av att vi kan dela den glädjen lite 
oftare nu sen restriktionerna har lättats. Med min och Julius föreställning i färskt 
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minne var det lättare att visualisera hur den i dess nuvarande form skulle kunna te 
sig där på badet och att det skulle kunna funka riktigt bra. Det vill säga om man 
bara ser till lokalen i sig. Sen måste jag (eller vi, känns ju skönare att säga) såklart få 
med mig Berliner Bäderbetriebe i båten, men det känns väldigt mycket enklare nu 
med videomaterial att visa och ett tydligt koncept. Jag lyckades för andra gången i 
rad glömma våra badkläder och när jag var tillbaks för att leta i kvarglömt-lådan, 
träffade jag min bekant, den svenska badvakten Martina. Hon sa att hon märkt att 
det varit en hel del kulturgrejer och liknande arrangemang på badet och att det inte 
alls verkade så svårt att få till något som hon nog gett intryck av när vi hade kontakt 
i somras. Hon nämnde även att badet, som egentligen skulle stängt för restaurering 
för över ett och ett halvt år sen förmodligen kommer ha öppet minst till nästa vår. 
Alltså verkar det inte alls omöjligt att det skulle kunna bli av! Jag ska bara föda barn 
först… men rimligtvis borde det gå att göra något senast våren 2023 i alla fall. Har 
även varit i kontakt igen med Julia Baier och Julia Weingarten som bägge verkar 
fortsatt intresserade av ett samarbete lite längre fram. Julia Weingarten skulle t.ex. 
kunna dokumentera föreställningen i Spreewaldbad, och kanske skulle 908video  17

kunna vara med på ett hörn. 

 Företag i Berlin som arbetar med bl.a. videoproduktion, animation och interaktiva media och 17

som jag samarbetat med i musikvideosammanhang https://www.908video.de/, åtkomstdatum 
2022-05-20.
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Bild 19) Min anslagstavla / jag skaffar mig översikt inför slutförandet av det skriftliga arbetet.

Bild 20) Lapp från lyckokaka i China Town, New York 2014 / stående påminnelse.



BREVVÄXLING MED JULIUS NORRBOM 
januari – mars 2022 

Berlin den 16 januari 2022


Hej Julius!


Så kul att du också har lust att dokumentera vårt samarbete på det här sättet, dvs. i någon 
slags gemensam brev- eller dialogform. Förmodligen kommer den spegla det sätt vi 
annars kommunicerar (via mejl, messenger eller zoom) men förhoppningsvis kommer den 
också tillföra någon dimension eller grad av reflektion som vi annars kanske inte skulle 
tagit oss tid till.


Det är den 16 januari idag och sålunda exakt en månad kvar tills det är dags för oss att 
möta vår publik. Jag tror att jag kan tala för oss båda om jag säger att vi inte riktigt vet var 
det här projektet kommer hamna och var vi egentligen befinner oss i det. Kanske är vi mer 
än halvvägs nu eller kanske har vi bara börjat skrapa på ytan. Det ska bli spännande att se 
vart den närmsta månaden och dagarna i Göteborg kommer att ta oss.


Vi har ju tidigare varit inne på frågan hur vi ska bjuda in vår publik, och då inte själva ”Vad, 
vem, när, var”-tryckmaterial, Facebook-event osv., utan om hur vi får vår publik att vilja 
delta, vilja hoppa ner i vår pool. Vi har bland annat pratat om att använda oss av de 
befintliga mattorna i lokalen där föreställningen ska äga rum, som en möjlighet för publiken 
att ligga ner. Idag snubblade jag över en video på Louisianas Youtube-kanal med 
anledning av Pipilotti Rists utställning där 2019, som jag tycker adresserar en hel del av 
våra frågor på det här temat. På hennes utställning ingick bl.a. ett rum med möbler ur en 
hemmiljö, bland annat sängar i där besökarna kunde ligga och uppleva hennes videokonst 
som projicerades på alla möjliga håll och ytor. Jag tycker det är en intressant kommentar 
hon gör att aktiviteten att lägga sig ner är en privat handling men att det också ger 
besökaren möjlighet att på egen hand utforska hur konsten kan upplevas när hen inte 
längre behöver kämpa mot gravitationen. Även att museet som institution skapar en 
trygghet i att våga vara privat i det offentliga rummet. Jag gissar att det för många ger en 
annan, djupare tillgång till konsten, om man tillåter sig själv att dras med, att dyka i. Och 
när hon säger att under hennes utställning möter du inte bara konstverken utan också 
människorna som är där för att titta på verken, så blir jag direkt påmind om min egen 
önskan att min konst ska förena människor.


Ja det här fick alltså mig att gå igång idag. Har du funderat något mer på sättet vi ska 
bjuda in eller det immersiva eller får du några tankar utifrån videon? Något annat du går 
och grunnar på just nu?


Anna
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Linköping, 20 januari 2022


Hej Anna! 


Jag är såklart nyfiken på var vi kommer att hamna, både med detta projekt i stort och mer 
specifikt med denna brevväxling. Jag är enig i förhoppningen om att detta dialogformat 
kan bidra med ytterligare dimensioner, både vidare och snävare perspektiv, ett steg 
tillbaka och ett steg djupare in i vår process på samma gång. 


Tack för videolänken, jag förstår varför du gick igång, eller jag tror att jag förstår då jag 
också gick igång. Jag uppskattar också verkligen poängen hon gör om att du inte bara 
möter konstverken på en utställning, utan också människorna som möter konsten, mötet 
som det centrala. Att tillåtas vara privat i det offentliga rummet med konsten som den 
tillåtande faktorn, konsten och inramningen (rummet i allmänhet) som ett förslag. Är det 
kanske något i stil med detta vi egentligen menar med ”att bjuda in”, att verka för att 
tillåta dessa möten(?) Jag noterade hennes lek med perspektiv, ett tydligt exempel är 
verket med ett hål i golvet där en video visas. För att ta del av det så måste du utföra en 
mer eller mindre privat handling, gå fram och titta ner (inte så mycket begärt, men ändå 
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Videolänk 5) Pipilotti Rist Interview – Freeing the Wonderlight © Louisiana Channel, Louisiana Museum of Modern Art 2019, 
 https://youtu.be/VjmmAzS63H8?t=1324.

https://www.youtube.com/watch?v=VjmmAzS63H8
https://youtu.be/VjmmAzS63H8?t=1324


en handling). På ett sätt blir här inramningen av verket själva inbjudningen. Vi kanske inte 
kan såga upp ett hål i golvet för vår föreställning, men det kanske finns en poäng i att mer 
eller mindre gömma något för utforskning som en inbjudande handling i förhållande till det 
rumsliga: att göra något litet i förhållande till det stora.


På min konsert/installation i förrgår uppskattade jag verkligen förhållandet till tid som den 
generativa approachen möjliggjorde. Att det visuella och musiken inte behövde konstant 
input från mig för att generera någon output gav mig verkligen frihet att lyssna, ta del av 
och påverka min egen konst i realtid på sätt som jag inte tidigare upplevt i 
konsertsammanhang. Jag upplevde att jag kunde verka för stunden i stunden, inte med 
ett fokus på mitt instrument eller musiken/konsten utan med ett fokus på just stunden och 
rummet genom den konstnärliga yttringen. Jag kanske rör till det här nu, men jag kände 
kort och gott att jag hade tid och kapacitet att möta andra som tog del av min konst 
medan den pågick och att jag kunde låta detta möte influera den input jag sedan valde att 
ge till systemet. 


Skulle du vilja utveckla dina tankar om din önskan att förena människor genom din konst, 
vad är förenande faktorer för dig? Eller väcks några andra tankar i dig efter vår första 
brevväxling? 


Julius


Berlin, den 24 januari 2022


Godkväll!


Så spännande att höra om din konsert/installation, både här i brevet och när vi talades vid 
på zoom. Trots att detta var ditt första experiment med publik så låter det i mina öron som 
att du har uppnått ganska många (om inte alla!?) av de syften och mål med ditt projekt 
som jag hört dig nämna under den här utbildningen. Jag tolkar det som att du med ditt 
system faktiskt har lyckats skapa precis de förutsättningar som du har efterfrågat för din 
konst, och kanske mer därtill? Det måste kännas väldigt kul att ha kommit till det stadiet 
där tekniken och koncepten är på plats så att du kan börja använda dig av dem på riktigt? 
Din beskrivning av samspelet mellan publiken, dig själv och ditt system känns dessutom 
väldigt relevant för vår kommande föreställning!


För att återkomma till din fråga angående att förena genom konst så är det nog en önskan 
som alltid funnits där hos mig. Musik, som är min huvudsakliga uttrycksform, är ju ofta 
naturligt förenande i större utsträckning än många andra konstformer, både för publiken 
och utövaren. Jag tänker mig att det finns många dimensioner av förenande som skulle 
vara intressant att utforska. Blickar som möts, en tanke som väcks, en fördom som blir till 
ånga, ett igenkännande skratt… Du har beskrivit din ambition att skapa ett möte mellan 
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dig och publiken och mellan publiken sinsemellan och att det ska reflekteras i din musik på 
ett interaktivt sätt. Kanske är det egentligen inte så långt ifrån det jag menar med att 
förena? 


Så hur lyckas vi med att förena eller skapa dessa möten? En nyckel skulle kunna vara det 
vi redan varit inne på, att få publiken att utföra en privat handling, om än så liten. Precis 
som du skriver, att hitta en inramning som ger möjlighet för publiken att inte bara iaktta vår 
föreställning utan på något plan bli en del av den. Som ett rent konkret och enkelt grepp 
har vi pratat om att placera ut mattor på golvet, för en sittande eller liggande publik. 
Kanske kan detta i kombination med de personliga berättelserna som ingår i 
föreställningen faktiskt vara tillräckligt i nuläget?

En inbjudan till vår föreställning (och nu menar jag den faktiska inbjudan, dvs. en kort 
beskrivning för t.ex. ett Facebook-event) skulle också kunna bli ett första experiment i hur 
vi formulerar oss i text för att nå vår idealpublik (för min del en icke-homogen sådan), även 
om vi i slutändan p.g.a. coronarestriktioner kanske får vara nöjda om de närmast sörjande 
kan komma. Jag minns att du hade börjat skriva ihop några meningar som ett första utkast 
i ett mejl. Låt oss bygga vidare på det!


Slutligen känns det så kul med idéerna vi har om projektionsytan för det visuella. På något 
sätt känner jag mig just nu mer inspirerad över att hitta coola lösningar för den biten och 
för rummet och har mindre tankar på det musikaliska. Lite som att om allt det är snyggt 
och på plats så kommer musiken kunna hända av sig själv. Kanske är det en vansklig 
inställning eller så är det helt rätt. Hur som helst ska det bli spännande att se hur allting 
kommer utvecklas de närmsta veckorna!


Anna 

Linköping, den 3 februari 2022


God förmiddag! 


Som du är inne på är det verkligen en känsla av lättnad och spänning att kunna börja 
utforska de förutsättningar som jag ”byggt” in i mitt system på riktigt, som jag nämnt 
innan så har arbetet fram tills nu varit att göra modeller av verk och framföranden. Att ha 
lagt den här tiden på något, framför allt att ändra mina egna förhållningssätt till mitt 
skapande och de verktyg jag använder, och att nu se att de aningar jag hade faktiskt var i 
linje med min abstrakta magkänsla är väldigt frigörande. 


En fördom som blir till ånga: En väldigt vacker formulering, och kanske målbild rent utav? 
Inte som ett måste eller något tydligt, men att ta sikte mot att bistå med ett förslag till en 
sådan förångning ser jag som ett givande syfte. Jag upplever exempelvis bredden i 
historierna om att lära sig simma som ett sådant förslag. Och det faktum att personer 
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utspridda i världen och ålder delar historien om att bli islängda tycker jag har dessa 
förångande kvalitéer. Rakt och tydligt men samtidigt inte skrivande på näsan-övertydligt. 
Detta ihop med abstrakta visuals på svajande tyg, i en sjö av toner kanske bildligt kan ses 
som en förenande ånga? (Det där med rökmaskin kanske har ett symboliskt värde.) Jag 
delar uppfattningen om att det finns tillräckligt med möjligheter till privata handlingar i 
nuläget med mattor osv. Jag tror även att projiceringen på tyg snarare än duk bidrar till en 
mindre strikt känsla, som förhoppningsvis kan vara en inbjudande faktor.


Att musiken kommer hända av sig själv ser jag inte som en vansklig inställning. Jag 
upplever att det finns något hänsynsfullt i förhållande till oss själva och en publik att låta 
hela formen växa fram. Det är ju inte som att vi inte lagt ner arbete och givet vår bakgrund 
är det kanske rimligt att vi bottnar mer i musiken, och att vi då kan låta den hända mer av 
sig självt? (Skriver jag och förbereder en dropbox-länk med exempel på möjliga drones…) 
Någon slags relaterad insikt efter min konsert/installation: Det är inte en låt. Det går inte 
utvärdera det som en låt. Jag tänker att det på ett sätt är en fråga om hur en förhåller sig 
till sin egen praktik i förändring. Jag skulle säga att en av mina underliggande ambitioner 
med mitt arbete med system- och nätverkstänkande i helhet är att komma åt någon slags 
hänsynsfullhet. Genom att konkret koppla samman saker, att det visuella påverkar 
musiken osv, så tillåter jag mig att fokusera på vissa detaljer för vissa stunder och hur jag 
än vrider på det så kommer det att påverka helheten, som det alltid gör ändå, det har 
bara blivit en mer explicit del av min process. 


Att öppna upp för slumpen har gett mig flera insikter, en av dem är att inte lida för saker 
jag faktiskt värdesätter. Kanske låter något överdramatisk nu men tvivel och 
ifrågasättande är alltid en del av ett skapande, så att inte ge sig själv fler stunder då en 
faktiskt får vara i det en bryr sig om för den stunden känns som ett onödigt lidande. Jag 
tycker mycket om små detaljer, för mig finns det mer värde i att vrida på filterratten än att 
spela varje ton, så nu har det fått bli en större del i min praktik. Min förhoppning är att om 
jag visar den hänsynen till mig själv så kommer den avspeglas i min konst och i 
förlängning till de rum jag är en del av att skapa med min konst.


På tal om hänsyn så tänker jag vår tidsmässiga planering av föreställningen, med 
”konsert”-delen och sedan installation/mingel som något hänsynsfullt. Att ge rum för 
reflektion i rummet efteråt, inte som ett måste men som en möjlighet, det är inte slut när 
det är slut, det är slut när en känner att det är slut (inom vissa praktiska ramar). Här 
hamnade jag idag, jag hoppas att det finns några frågor eller relaterbarheter inbäddade i 
allt. 


Dagg och dimma!

Julius 

Berlin, den 9 februari 2022 
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Hej! 

 
Jag gillar hur du ringar in och broderar ut tankarna runt hur fördomar kan bli till ånga och 
jag tror jag kan skriva under på allt! 

Nu är det bara några dagar kvar tills vi ses och får sätta tänderna i det här på riktigt. Igår 
kände jag mig rätt stressad för det kändes som veckan runnit iväg på bara praktiska grejer, 
problemlösning och en världskarta av mejltrådar. Men idag har jag fått mer gjort än väntat 
så nu fick jag lite tid över att skriva några rader. Jag skulle kort vilja lyfta något vi diskuterat 
tidigare, och som är relaterat till frågan om hur vi bjuder in och gör publiken delaktig och 
det är frågan om vi ska ha någon slags information till publiken innan eller efter 
föreställningen. Om ja, i vilken form och till vilket syfte.  

Vi har pratat om att vi vill låta rummet få vara bara upplevelse, att folk t.ex. inte ska behöva 
snegla i ett papper, och jag tror det sista som vi mer eller mindre kom fram till var att sätta 
upp någon form av infotavla, lite som den vita skylten bredvid konstverk på ett museum. 
Vad känner du, är detta fortfarande aktuellt och om ja, vad vill vi i så fall informera om? 
Precis som du tar upp i ditt förra brev känns det viktigt att inte skriva på näsan. På en 
museiskylt skulle kanske t.ex. våra namn och födelseår (och födelseorter?) stå med. Är det 
intressant/relevant vad vi har gjort tidigare? Att det är ett samarbete mellan Linköping och 
Berlin? Du nämnde på zoom häromdagen att den här brevväxlingen egentligen kunde vara 
intressant som del av verket. Det är en bra idé – som vi kanske kan spara till om det skulle 
bli fler tillfällen tänker jag? (Jag har faktiskt funderat över att det vore kul om vi kunde 
framföra det även i Berlin, antingen i vår eller vid ett senare tillfälle, men det kan vi ju prata 
mer om efter den första sammandrabbningen). En grej som jag i alla fall känner att jag inte 
vill vara för tydlig med, är min ambition att verket ska verka förenande, förhoppningsvis 
trillar det ner nån polett här eller där ändå – under föreställningen eller i efterhand.  

Vad tror du om att helt enkelt använda vår korta beskrivning från kalendariet/facebook och 
bara lägga till lite mer info? Jag skriver ihop ett förslag som jag bifogar till det här brevet. 
Du är ytterst välkommen att ändra, lägga till, ta bort eller dissa helt. 

Alles gute, 
Anna 

53



Bilder från Julius och min workshop inför föreställningen (fotografer var vi själva)
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Bild 21) Julius och hans system.

Bild 22) Jag och några av mina instrument.



Vår ”infotavla” utanför Lindgrensalen:
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SWIMMERS 

När lärde du dig simma och hur kändes det? I föreställningen Swimmers möter 
audiovisuell improvisation människors minnen av de första simtagen. Träd in i 
ett flytande tillstånd mellan lugna ytor och den djupa delen, mellan slumpen och 
en känsla av gemenskap.


***


Som studenter vid den nya masterutbildningen i komposition (Experimental 
Composition and Creation) har Anna Roxenholt och Julius Norrbom, reflekterat 
över, planerat och genererat material till sina enskilda projekt, samt följt 
varandras arbete på nära håll under en längre tid. Någonstans halvvägs in i 
utbildningen föddes idéen att göra en föreställning tillsammans. Utbildningen 
som egentligen var planerad att genomföras på Artisten, har pga. pandemin 
skett online och detsamma har gällt för Julius och Annas samarbete. Nu ses 
dom och arbetar tillsammans för första gången i ett och samma rum. Hjärtligt 
välkomna till detta första experiment och första version av Swimmers.


***


Av och med: Julius Norrbom (modulärsynt, video, röst) och Anna Roxenholt 
(röst, saxofon, slagverk, röstinspelningar)


17.45 - 19.00 föreställning


19.00 – 21.00 installation och mingel


***


Julius Norrbom (f. 1990, V. Harg, bosatt i Linköping) arbetar med generativa 
system och tekniker för att skapa audiovisuell konst. Sedan en kandidatexamen 
i musikproduktion vid Högskolan i Dalarna har han skrivit musik för film och 
fokuserat på den elektroniska duon Post Pines. 
 


Anna Roxenholt (f. 1982, Göteborg, bosatt i Berlin) är verksam som 
kompositör, producent, musiker och har sedan sin kandidatexamen i 
improvisation (saxofon) vid HSM år 2009 släppt flera album med sitt band New 
Found Land samt turnerat runt om i världen. New Found Lands musik återfinns i 
många internationella TV-serier och filmer.



Bilder från föreställningen Swimmers i Lindgrensalen den 16 februari 2022 (skärmdumpar 
från videomaterial av Astrid Askberger och Julius) 
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Bild 23) Publiken sittandes eller liggandes på yogamattor.

Bild 24) Julius och jag.



 

 

Videolänk 6) LÄNK TILL VIDEO FRÅN FÖRESTÄLLNINGEN 

57

Bild 25) Videoprojektion på transparent tyg.

Bild 26) Jag häller vatten mellan skålar.

https://www.youtube.com/watch?v=sCEN7i0MrkE


Linköpings Stadsbibliotek, den 25 februari 2022


Hej och tack för senast!  

Nu är det strax över en vecka sedan vi hade vår föreställning. Efter att ha arbetat lite med 
videodokumentationen och även vilat lite, känner jag att jag har lagom distans för att 
påbörja någon slags utvärdering. Jag tänker att jag tar vid där vi slutade denna 
korrespondans och sen ser vi var vi hamnar. 
 
Det är såklart svårt att säga om informationstavlan fyllde den funktion som vi ville, svårt 
att veta vilka som tog del av dem och vad de tog med sig. Men med det sagt så hade jag 
samtal med två personer efteråt som uppenbarligen hade tagit del av den, de båda 
fokuserade på museiskylt-delen, alltså vår personliga bakgrund med ålder orter osv. Det 
kanske är oundvikligt att det blir så om den informationen finns, jag tänker att det är 
något väldigt konkret och relaterbart mitt i det abstrakta. Jag trivs i det abstrakta, men 
kanske förankrar just vår konkreta bakgrund föreställningen och bjuder in likt vi ville? 
Kanske skulle våra personliga minnen om att lära oss simma ha en plats på infotavlan, för 
att påbörja föreställningen ytterligare redan i texten? 


Jag är som du kanske märker inställd på att göra detta igen, som helhet tycker jag att 
våra dagar i Göteborg och föreställningen i sig var väldigt givande, jag skulle gärna mötas 
i Berlin och/eller på annan plats. Jag har tänkt en del på just platsen och rummet i 
efterhand. Vi fick inte det rum vi först ville och det finns såklart många aspekter i det. För 
mig blev det tydligt att rummet verkligen spelar roll. Projektionen spillde ut lite från tyget, 
vilket i sig inte gör mig något, men jag märkte att jag var lite känslig för vad som kom fram 
i det ljuset. Egentligen inte en stor grej, men det är ändå någon slags skillnad på hintar av 
scenteknik och en kaklad badhusvägg, eller ett spegelrum för den delen. Att lyfta in 
föreställningen i ett rum som har koppling till historierna eller vatten skulle verkligen 
fördjupa upplevelsen (detta har du tänkt mycket kring i ditt projekt, jag ville bara på något 
sätt bekräfta från mitt perspektiv).


 
Jag uppskattar att du stod fast vid att få med fläktarna. Det blev en mer tydlig kontrast 
mellan det fysiska och det digitala samtidigt som det paradoxalt nog gjorde att allt smälte 
samman mer. Jag upplever att den känslan matchar andra möten i vår föreställning, 
möten mellan: minnen och realtid, glädje och allvar, akustiskt och elektroniskt, inspelat 
och improviserat. Upplevde du några andra sådana möten? Vad skulle vara ett optimalt 
rum för föreställningen för dig? Vad har du initialt reflekterat kring? 
 
 
Tack igen! 
Julius 
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Berlin, den 7 mars 2022 

Hej Julius! 

Tack själv! Det var verkligen både roligt och givande att ses och arbeta tillsammans i 
Göteborg. Såväl under våra workshops som i de praktiska förberedelserna men även allt 
däremellan, som att luncha och ta sällskap genom korridorerna (sånt som vi tyvärr gått 
miste om under vår utbildning pga pandemin).  

Jag tycker att vi lyckades skapa ett väldigt bra upplägg utifrån de givna förutsättningarna, 
och då tänker jag kanske framförallt på de geografiska men även på våra konstnärliga 
uttryck och ambitioner med våra projekt, där det finns såväl gemensamma nämnare som 
individuella ingångar. Du fick nog klättra, lyfta och göra lite mer fysiska grejer än mig 
medan jag kanske har mejlat lite mer än du men överlag har vår arbetsfördelning känts 
väldigt, jämn, lätt och samspelt. 

Kul att höra att de du samtalade med efter konserten hade tagit del av museiskylten och 
jag tycker det är en god tanke att sådan lite torrare information kan få utgöra en 
inbjudande funktion mitt i allt det abstrakta. Gillar även tanken på att ha med något mer 
personligt om oss och nu fanns ju våra berättelser med i föreställningen men kanske skulle 
de egentligen platsa ännu bättre på skylten.


För mig var det helt klart en ny upplevelse att ha mitt barn i publiken. Jag fick för första 
gången uppleva hur svårt det är att uppträda och i detta fallet improvisera och samtidigt 
höra sitt barn vara ledset och ropa ”mamma”. På samma gång kändes det fint och viktigt 
att min son får se mig i min yrkesroll. Det var också minst sagt speciellt (läs inte helt 
avslappnat) att göra en konsert i samma rum som jag hade min kandidatexamenskonsert 
2009, framför delvis samma lärare och klasskamrater. Kanske var det dessa parametrar 
som gjorde att min tidsuppfattning under föreställningen var helt annan, jämfört med 
under en ”vanlig” konsert. Introt, som vi medvetet planerat in för att att ge oss själva och 
publiken en chans att landa i stunden och acklimatisera oss i rummet kändes för mig som 
en evighet och som att alla undrade ”när börjar det egentligen!!!????”. Så kanske inte alls 
var fallet men min stressade känsla resulterade i att jag valde att starta den inledande 
berättelsen några minuter innan utsatt tid och också i att jag mot slutet av föreställningen 
hade avverkat alla berättelser, både de vi bestämt skulle få vara med under konsertdelen 
och de som egentligen var tänkta att få komma senare under installationsdelen. Under 
konserten sneglade jag flera gånger på klockan och tänkte ”hur ska vi kunna hålla detta 
intressant hela vägen?”. 

Kort sagt, av olika anledningar hade jag under konserten svårt att hitta samma flow jag 
tyckte jag hittade in i under våra workshops. Därför var det väldigt intressant och en stor 
lättnad att se videomaterialet från föreställningen, där jag tycker att det varken hörs eller 
syns att jag hade det särskilt jobbigt. Visst, den musikaliska ”prestationen” eller vad man 
nu vill kalla det kanske hade varit bättre om jag hade varit mer ”in the zone”, samtidigt 
gjorde min sinnesstämning att jag avvaktade och lyssnade vilket kanske hade en positiv 
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inverkan på helheten. Inför nästa gång önskar jag emellertid för min egen upplevelses skull 
(som jag ändå vill tro färgar av sig på det som kommer ut och påverkar min förmåga att 
samspela med dig) att det där avvaktandet snarare ska få bottna i ett fokuserat lugn eller 
inlevelse mer än i att jag är störd av yttre element. 

Kände du att du kunde vara där i stunden? Hur var din upplevelse jämfört med t.ex. din 
solokonsert? 

Jag vet inte om jag hade ”rätt” i att alla berättelserna behövdes under konserttimmen, eller 
om helheten hade mått bra av längre musiksjok emellan. Oavsett vilket så var det skönt för 
mig att kunna falla tillbaks på berättelserna (och även iPad-styrningen av det visuella) när 
jag inte riktigt visste vad jag skulle göra musikaliskt. Kanske är det också något med en 
projektionsduk som ropar på en berättelse? Jag kan även tänka mig att vår och 
instrumentens närvaro vid sidan om duken automatiskt skapar en förväntan som är bra att 
vara medveten om. 

Angående det visuella tycker jag det blev riktigt fint och tänkte nog inte lika mycket som 
du på vad som syntes och inte när projektionen spillde ut men jag är helt enig med dig om 
att det skulle vara superspännande att göra det här i ett rum vi väljer helt själva. Igår var 
jag tillbaks i simhallen där idéen till mitt projekt föddes och kunde med lätthet visualisera 
att det skulle kunna fungera riktigt bra där. Nu när vi både har testat en gång och har en 
föreställning och ett koncept som har dokumenterats, känns det mycket enklare att ”sälja 
in” och/eller söka stöd. Kanske får vi faktiskt till en version av Swimmers på just 
”Wellenbad am Spreewaldplatz”  innan de stänger för renovering eller annars i något annat 
badhus. Det ser jag fram emot!


Anna 
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Bild 27) Wellenbad am Spreewaldplatz bild 1. Foto av mig.

Bild 28) Wellenbad am Spreewaldplatz bild 2. Foto av mig.



Linköping den 25 Mars 2022


God dag!  
 
Kan även jag återigen bara instämma i att arbetsfördelningen och arbetet i sig känts jämt, 
lätt och samspelt. Vilket gör det ännu lättare att föreställa ett vajande tygstycke från 
takstolarna ovan, med visuals som förlänger rörelserna i rummet och kanske rent av 
spiller ut i vattnet (?).   


Jag kan bara gissa mig till känslorna i den splittrande upplevelsen av att höra sitt barn 
vara ledsen mitt under en improvisation ihop med en emotionell historia knuten till 
rummet. Trots ständigt ljud och ständig bild så upplever jag att det fanns rum för känslor 
däremellan, vilket var något vi ämnade för publiken, men det innefattade oundvikligen 
även oss själva. Jag skulle säga att det helt klart var en annan tid än vanlig konsert-tid, att 
allt blev lite mer utdraget, med längre bågar som ofta landade i berättelserna snarare än 
långa rent musikaliska utsvävningar. Detta ser jag dock mycket positivt i, att det verkligen 
uppstod något sammanflätat - musik, ljudinspelningar, det abstrakta visuella och 
berättelserna som en helhet, som utan varandra inte varit i närheten av samma 
upplevelse. Vi uppnådde ett audiovisuellt uttryck i samklang. Såklart finns det rum för 
utveckling, vilket kanske är just beviset på att vi är något fint på spåren, både tillsammans 
och för våra enskilda praktiker. Att hitta variation i både små och stora bågar är något jag 
vill uppnå med mitt användande av system i allmänhet och för vår gemensamma del är 
det med stor säkerhet något som kommer naturligt när vi möts igen.


Jag har inte så mycket knutet till skolan som plats, bär vissa overklighetskänslor kring 
faktumet att jag ens är en elev HSM. Säkerligen finns det både fördelar och nackdelar i 
den distans som dessa distansstudier har inneburit. Jag bär inte med mig så många 
internaliserade förväntningar från externa faktorer, så som erfarenhet av hur konserter 
brukar vara utformande på skolan etc. vilket jag tror var positivt för mitt lugn. Jag kan ha 
en tendens att bli oerhört självkritisk och självmedveten i konsertsituationer, men dessa 
känslor uteblev. Jag upplevde även detta under min egen konsert och jag härleder delar 
av det till att slumpen är så stor del av mitt system, det kommer aldrig landa helt där jag 
siktar, hur hårt jag än styr så har jag inget annat val än att följa med på färden. Men som 
jag var inne på så önskar jag lite större träffyta, lite mer variation i resorna som erbjuds 
och som jag då i förläningen kan erbjuda dig och rummet.     


På samma sätt som det visuella är en del av mitt instrument tänker jag att berättelserna är 
en del av ditt instrument. Att du ”föll tillbaka” på dem kanske går att se som att du lutade 
dig mot ditt nya uttryck, ditt nyfunna instrument? Det mest ösiga partiet vi landade i, med 
mycket brus och energi, var det här vi vände en viss frustration till något annat?  
 
Julius
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FORTSÄTTNING FÖLJER… 

Ungefär samtidigt som examinationen för det här arbetet ska ske beräknas mitt andra 
barn att komma till världen. Kanske hinner jag försvara mitt arbete innan dess, annars blir 
det först en bebispaus för att sedan göra examinationen vid något av de kommande 
omtagen. På ett sätt känns det lite märkligt att gå på paus nu när projektet tagit en 
tydligare form och om jag inte skulle vara föräldraledig skulle jag förmodligen just nu sitta 
och boka en turné för i höst för Swimmers. Även om det kanske inte blir en turné än på 
ett tag så planerar Julius och jag, precis så som det framgår mot slutet av vår brevväxling, 
att göra Swimmers igen. Nästa gång ska det ske i ett rum vi själva väljer specifikt för att 
det ska tillföra något till föreställningen, som den platsspecifika föreställning det från 
början var tänkt som och det verkar inte omöjligt att det skulle kunna ske i simhallen där 
jag först fick idéen till projektet, dvs. Wellenbad am Spreewaldplatz här i Berlin. 


BODY OF WATER – de andra modulerna 

Om Swimmers nu kan anses stå på egna ben, så är min plan på längre sikt att utveckla 
det större konceptet jag arbetat med under den här utbildningen, dvs. Body of Water. De 
övriga modulerna jag har nämnt hittills, dvs. Fluids, Crew och Stripped känns fortfarande 
spännande och som att de skulle kunna komplettera Swimmers på ett bra sätt. Det är inte 
heller omöjligt att det tillkommer fler moduler. Vatten är ett outtömligt tema och det här är 
bara början.
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Videolänk 7) Skiss inför framförande av Swimmers i Spreewaldbad https://youtu.be/2YhRS17dcU4.

https://www.youtube.com/watch?v=2YhRS17dcU4
https://youtu.be/2YhRS17dcU4


SUMMERING 

Jag sökte mig till den här utbildningen för att jag ville utvecklas i och hitta nya sidor av 
mitt konstnärskap. Efter ett längre uppehåll från musiken såg jag den som en möjlighet att 
hitta tillbaks in i skapandet fast på andra vägar och under andra former än tidigare. Nu 
börjar de här två åren lida mot sitt slut och för att summera dem skulle jag kort vilja 
återknyta till de frågor jag inledde mitt arbete med. Har jag lyckats förena alla eller flera 
sidor av mitt konstnärskap i ett uttryck som känns relevant för mig nu? Det korta 
(generösa) svaret på den frågan är ”ja”. I den första versionen av Swimmers har jag testat 
en form och haft med inslag som varit nya för mig. Projektet känns fortfarande spännande 
och relevant och jag ser fram emot att arbeta vidare med det. Samtidigt finns mycket 
utrymme för att utveckla bland annat:


1) setup  – min och den gemensamma, t.ex. genom att utöka duon med fler musiker 
eller konstnärer av andra slag.


2) samspel/interaktion – hitta fler sätt som de konstnärliga uttrycken och gesterna hos 
de medverkande (musiker/konstnärer men även publiken!) kan påverkas av varandra. 

3) tonspråk – saxofonen fick mycket plats på föreställningen i februari, vilket var kul på 
ett sätt, men kanske också den enklaste utvägen, eftersom musiken var 
improviserad och saxofonen då ligger nära tillhands för mig. Inför kommande 
versioner vill jag också få med mer av min röst och mitt textskrivande, eftersom de 
utgör en viktig del av mitt konstnärliga uttryck.


4) rum – både innan och genom hela arbetet med det här projektet har rummet varit en 
viktig parameter. Bara ett par dagar innan vår föreställning blev Julius och min 
föreställning flyttad till ett annat rum än det vi planerat för (som redan det var något 
av en kompromiss för min del, eftersom min ursprungsidé var tänkt att uppföras i en 
simhall). Nästa version av Swimmers kommer vara i ett rum vi valt, vilket kommer 
göra verket platsspecifikt (eller i alla fall lokalspecifikt) precis som det var tänkt från 
början.


 
Min andra fråga ”Hur kan jag skriva musik på andra sätt än tidigare – som når andra/fler 
typer av människor, i andra typer av sammanhang och berör dem på fler sätt än tidigare?” 
är svårare att besvara, i alla fall den andra hälften, eftersom det egentligen bara är den 
tilltänkta målgruppen som kan berätta om och hur jag berör dem – och jag har faktiskt 
inte mött min tilltänkta målgrupp ännu. Dessutom så har jag heller inte skrivit särskilt 
mycket musik under de här åren, utan snarare arbetat fram ett koncept eller ny plattform 
för min musik. Kanske borde frågan omformuleras eller så kan jag bara nöja mig med att 
konstatera att det även under den här punkten finns utrymme kvar för mig att fortsätta 
prova mig fram inom mitt koncept och mitt komponerande.
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Något som också har förekommit en del genom det här arbetet är motstånd. Den senaste 
tiden har mycket av mitt motstånd bottnat i frågor som ”för vem jag skriver det här 
arbetet och till vilken nytta?” Förutom konstatera att det är skönt att vara färdig, så kan 
jag faktiskt redan nu ana det värde som arbetet kommer att ha för mig framöver. Mycket 
av de här två åren har varit väldigt abstrakt och löst men i och med skrivandet har jag 
blivit tvungen att konkretisera mina idéer och tankar, vilket har varit lika viktigt för mig som 
för projektet. Såväl den kontinuerliga processdagboken som min brevväxling med Julius 
har varit väldigt givande och att placera mitt projekt i en kontext ett viktigt steg på vägen 
för att kunna arbeta vidare med det efter utbildningens slut. Även om jag hade relativt 
storslagna ambitioner när jag sökte utbildningen så är jag glad att mitt masterprojekt 
landade på den nivån det gjorde och att det under de här två åren har fått lov att 
utvecklas i den skyddade verkstad som en konstnärlig utbildning kan (eller bör) utgöra.


 
Anna Roxenholt, april 2022
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APPENDIX 

Förberedande arbete inför projektet – frågor till badpersonal och badbesökare 

Frågor till badpersonal


Vad heter du?


Hur gammal är du?


Var bor du?


Var är du född?


Vilken nationalitet tillhör du?


** 

I YRKESROLLEN


Vad är din roll på badet?


Hur länge har du jobbat här?


Varför jobbar du här?


Vad är bäst med att jobba här?


Vad är sämst med att jobba här?


Hur har Covid påverkat ditt jobb och din arbetsplats?

 -  t.ex. dina arbetsuppgifter och/eller arbetstider?


Tycker du att det var rätt att badhusen stängdes?


Tror du att människor har påverkats av att inte kunna gå till simhallen?

På vilka sätt i så fall?


Vilken/vilka funktioner fyller din arbetsplats enligt dig?


Är simkunnighet en rättighet?


Kan simning vara politisk? Om ja, på vilket sätt?


Skulle du rekommendera ditt yrke till andra?


Jobbar du fortfarande med detta om tio år?


I



Om inte, vad gör du då?


**** 

PRIVAT


Nämn tre ord du associerar med simning eller vatten.


Kan du berätta om hur det var när du lärde dig simma? 

Börja gärna med att säga hur gammal du var och var du befann dig. Vad minns du? Hur 
kändes det?


Vad betyder vatten och simning för dig privat? 


Vad har du för relation till simhallar/simbassänger privat?


Har du något (mer) starkt vatten- eller badminne du vill dela med dig av?


**


Finns det någon fråga som jag har missat att ställa?


Frågor till badbesökare


Vad heter du?


Hur gammal är du?


Var bor du?


Var är du född?


Vilken nationalitet tillhör du?


Hur ofta går du och simmar i vanliga fall?


Vad betyder/är simhallen för dig?


Nämn tre ord som du förknippar simhallen med (t.ex.: frihet, avslappning, kul, sport)


Kan du berätta om hur det var när du lärde dig simma? 

Börja gärna med att säga hur gammal du var och var du befann dig. Vad minns du? Hur 
kändes det?


Vad saknar du med att inte kunna gå och simma nu (under Covid)?


Har du något (mer) starkt vatten- eller badminne du vill dela med dig av?


II



Jag vill rikta ett varmt TACK till: 

Ole Lützow-Holm (handledare)

Staffan Mossenmark (kompositionslärare)


Tilman Skowroneck (examinator)


Moritz Lieberkühn

Ib Roxenholt Lieberkühn


Astrid Roxenholt


Julius Norrbom

Mina klasskamrater


samt alla som bidragit med röstinspelningar


III



 

S A L T  п о р о д и ц а  T Å N G  J O Y  
V A T T E N R U T S C H K A N A  A L L E G R I A  
P L A S K  A F L O A T  L E B E N D I G K E I T  
R   I   T   U   A   L   E  
S T E N A R  R E F R E S H I N G  B R O  N A A R M U T  
T A K K O T T A A  D I V I N G  N O O D L E  L Y C R A  
A N G S T  U N D S P A N N I N G  E X H I L I R A T I N G  
K L I P P O R   F I S H  D A N G E R O U S  L U Z  
B A C K S T R O K E  с л о б о д а  K Y L A  
B U T T E R F L Y  C A S C A T A  V I P P E  
S P R U N G T U R M  
F R E E  C L E A N S I N G  с у н ц е  E S C A P E      
M I T R E I Z E N D  F R E E D O M  N Ø G E N H E D  I C E  
C O L D  G L I T T E R  T H I R S T  A R R E P I O  L U G N  
L I B E R D A D E  G E L A S S E N H E I T  B R I S K  
R U H E  N A T U R A L E Z A  F R I O  S K Ö N T  
D R O W N I N G  S O R G E N T E  S A U N A  
F R E S H N E S S  M I D N A T T S O L  A L L E R G I E  
R O L I G T  S E A W E E D  G E B O R G E N S E I N  
E U F O R I  S K J E L L  R E L A X A T I O N  
S U M M E R  H O L I D A Y S  
E L A T I O N  S O M M E R U R L A U B  V Å T T  
S I M P U F F A R  E R F R I S C H E N D
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