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KONSTÖN

Under mer än ett års tid har det pågått 
en osynlig process för att genomföra 
Konstön, ett konstprojekt i samband 
med Norrköpings Konstmuseums 
100-årsjubileumsutställning. Det 
startade med idén om att skapa ett verk 
som sträckte sig bortom Norrköpings 
centrala delar. Vi fastnade för Skärblacka. 
Det hade via det lokala föreningslivet 
sedan en tid tillbaka funnits planer på 
att utveckla Ön, en halvö i centrala 
Skärblacka. I planen ingick skapandet 
av en skulpturpark och här kom 
Konstön att välkomnas som det första 
verket. Tillsammans med området 
framför Norrköpings stadsbibliotek är 
detta utställningsplatsen för Konstön.

Local A.s projekt har inspirerats av 
romanen Flugornas herre av William 
Golding. Genom att studera romanens 
nattsvarta vision om människan och 
ändra följden till skapande i stället för 
våld, sattes en positiv mental process 
igång som inspirerat oss under hela 
projektet. Hur skulle okonventionellt 
och apolitiskt deltagande i samhälls-
debatten kunna uttryckas på annat sätt 
än att exempelvis delta i demonstrationer 
eller skriva på protestlistor och hur skulle 
det i så fall kunna se ut rent visuellt? 
Kunde det vara att skapa eller delta i 
ett konstprojekt som statuerar exempel 
på att unga röster också har något att 
tillföra när det gäller hur vi utvecklar 
vårt samhälle? Hur kunde det uttryckas 
inom den estetiska praktikens ramar? 

ART ISLAND

Over the course of the last year an 
invisible process has been going on, 
resulting in Art Island, an art project 
in conjunction with the centenary ju-
bilee exhibition of the Norrköping Art 
Museum. It originated with the idea 
of creating an artwork that reached 
beyond the boundaries of central 
Norrköping. We fell for the small mill 
town of Skärblacka. Plans for develop-
ment of the Island, a peninsula in central 
Skärblacka, were already initiated by 
local organisations. The creation of a 
sculpture park was part of the plan 
and Art Island was well received as 
the first realisation of the idea. The 
artwork is exhibited at the Island in 
Skärblacka as well as at a dedicated 
space in front of the Norrköping City 
Library. 

Local A.’s project is inspired by William 
Golding’s novel Lord of the Flies. 
Learning from the dark dystopia, but 
replacing violence with creativity, 
instigated a positive psychological 
process that has inspired us throughout 
the project. How could unconventional 
and apolitical participation in the public 
debate be expressed in other formats 
than through more conventional ones, 
such as demonstrating or signing 
petitions? And how could this be repre-
sented visually? Could creating, or 
participation in, an art project – that 
takes young voices into account in the 
discussion on the future of our society 

Och vad är de grundläggande mänskliga 
behoven som först måste tillgodoses 
på en obebodd plats? Mat. Och sedan? 
Skulle det vara att skapa ett gömsle, ett 
skydd?
Vi bestämde oss för att pröva dessa 
tankar och utveckla temat Gömsle i en 
workshop tillsammans med 5:orna i 
Mosstorpskolan i Skärblacka. Barnen 
fick bygga skulpturer i form av varsitt 
litet gömsle, komma överens om att 
utforma och bygga större gömslen i 
grupp och vara med och filma video-
material. Barnen ses i videodelen när 
de placerar sina gömslen på platser de 
själva valt ut på Ön. Man kan säga att 
barnen i videon symboliskt med sina 
småskulpturer inplanterar Ön med frön 
till den kreativitet som tagit plats här i 
och med placeringen av de slutgiltiga 
verken och Konstöns invigning. 

För att vända på perspektiven, riktade 
vi oss även utåt mot Norrköpings 
vänort Riga. Genom en resarcheresa 
med Anna, Love, Moa, Moa, Henrik 
och Josefin som alla har anknytning till 
Norrköping, undersökte vi utställnings-
politik och olika typer av historie-
skrivning. Erfarenheten av att åka till 
Lettland, som under de senaste hundra 
åren ockuperats av två totalitära 
regimer, ställde bland annat definitioner 
av centrum och periferi i ett annat ljus. 
I videodelen syns deltagarna från resan 
bara när de roterar kameran ett varv, en 
symbolisk revolution mot en ondska 
som idag kan utläsas i siffror över 
mördade under nazismens pogromer. 

– be a possible way to go? How could 
it be expressed within an aesthetic 
framework? What basic human needs 
must primarily be met in an uninhabited 
place? Food. Then what? To build a 
hideout, a shelter?
We decided to follow this thought and 
developed Hideout as a theme in a work-
shop with the fifth graders from 
Mosstorpskolan in Skärblacka. The 
children were asked to build individual 
sculptures resembling hideouts, to 
collectively agree on the design and the 
construction of common hideouts, and to 
shoot footage. In the video, one can see 
the children independently place their 
hideouts on the Island. In a sense, the 
children’s distribution of the miniature 
sculptures in the video is a symbol for 
how seeds of creativity are planted on the 
Island, seeds that has grown to become 
the final artworks and thus the inaugura-
tion of Art Island.

To address the wider world and reverse 
the perspective, we turned our eye to 
Riga, Norrköping’s twin town. Together 
with Anna, Love, Moa, Moa, Henrik 
and Josefin, who are all connected 
to Norrköping, we set out on a field 
trip researching the politics of exhibi-
tions and modes of historiography. 
The experience from Latvia, a country 
occupied by two totalitarian regimes 
during the past century, brought ques-
tions on the definitions of centre and 
periphery to new light. The participants 
in the video are only visible when the 
camera revolves and completes a full 



4 5

ATT KOMMA TILL SKÄRBLACKA 
- om potentialen i en plats och 
betydelsen av möten

Våren 2012 besökte jag Skärblacka 
för första gången. Anledningen var 
att delta på ett möte med represen-
tanter från flera föreningar från orten 
som har gemensamma mål kring att 
stärka Skärblacka och göra platsen mer 
levande, händelserik och dynamisk. 
Det ska noga understrykas att det 
redan händer mycket i bygden och att 
föreningslivet sedan länge åstadkommit 
saker som satt den lilla bruksorten på 
kartan. Vad jag visste om Skärblacka 
var bland annat att man arrangerar Bob 
Marleys minneskonsert där varje år - 
en sammankomst för reggaeentusiaster 
från hela Sverige. Min kunskap om 
detta gjorde att jag nyfiket tog mig till 
Skärblacka och Ön – den lilla gröna 
oasen mitt i samhället. Ön blev utgångs-
punkten för det arbete vi gemensamt 
åstadkommit sedan dess. Ett arbete 
som startade vid det där vårbesöket 
och som når sitt första mål när vi 31 
augusti 2013 inviger konst-verket 
Konstön på Ön i Skärblacka. 

Orsaken att jag besökte Skärblacka 
den där gången var för att se vilka 
möjligheter det fanns för oss på 
Norrköpings Konstmuseum att som 
en del av vår jubileumsutställning och 
som en del av det 100-årsjubileum vi 
firar med Stadsmuseet och Stadsbib-
lioteket, komma ut med konsten och 

ARRIVING IN SKÄRBLACKA
– on the potential of place and the 
importance of meetings

The first time I visited Skärblacka was 
in spring 2012. The reason was to par-
ti-cipate in a meeting with representa-
tives from local organisations whose 
common goal is to empower Skärblac-
ka to become a more vibrant, active, 
and dynamic place. It should be duly 
noted that there is already a lot hap-
pening in the community and the local 
organisations have a long history of 
achievements that has put the small mill 
town on the map. One thing I knew 
prior to the visit was that Skärblacka 
annually arranges a Bob Marley me-
morial concert – a gathering for reggae 
enthusiasts from all over Sweden. My 
curiosity brought me to Skärblacka 
and the Island – a small green oasis in 
the town centre. The Island became the 
starting point for our joint efforts. What 
was initiated during that springtime 
visit will reach its first goal when we, 
on the 31st August 2013, inaugurate 
the artwork Art Island on the Island in 
Skärblacka. 

The initial motivation for visiting 
Skärblacka was to explore the possibilities 
for Norrköping Art Museum – as part 
of our anniversary exhibition and the 
centenary jubilee we celebrate together 
with Norrköping City Museum and City 
Library – to reach out, through art and 
culture, to the greater municipality. We 

Men i ljudspåret till videon ger de 
unga vuxna med sin analys verklig röst 
åt verket. Konstön är på ett sätt också 
utställningsvärlden; där allt detta kan 
och skall diskuteras. Med de hundra 
åren för jubileet i åtanke, föll vårt 
fokus också naturligt på de hundra 
nästkommande, och att verket skulle 
vara en påminnelse till institutionerna 
om ansvaret att förbli en plats för 
kritisk reflektion i relation till dåtid, 
samtid och framtid.

Konstön är Local A.s första försök att 
integrera skulptur, video och foto-
grafiska element i samma verk. Det är 
dessutom vårt första verk som på mer 
permanent sätt tar plats i det offent-
liga rummet, något som vi eftersträ-
vat sedan starten 2009. Det har varit 
en intressant process att sammanföra 
delarna och se verket uppstå i förhållande 
till dessa och platserna de placerats på. 
Skulpturdelarna i Konstön har skapat 
materiellt och konceptuellt innehåll till 
videon och fotot samtidigt som video- 
och fotodelarna har gett detsamma 
tillbaks till skulpturerna. Att syfta mot 
en estetisk helhet i ett workshop- och 
utställningskoncept där skulptur, foto 
och video, samarbetets- samt inte 
minst det offentliga rummets dynamik 
ingår, var målsättningen med Konstön. 

Local A.
Felice Hapetzeder 
Jenny Berntsson
Konstnärer / Artists

circle, a symbolic revolution against 
the evil legible in the numbers mur-
dered during the Nazi pogroms. But 
it is the audio track that reveals the 
tangible voice of the artwork, where 
you hear the analysis of the young 
adults. Consequently, Art Island is 
the world of exhibitions; the place 
where all these questions can and 
should be discussed. With the past 
hundred years in mind, our focus 
also naturally became the century 
yet to come. The artwork should be a 
reminder for the institutions to remain a 
place for critical reflection, in relation 
to the past, the present, and the future.

Art Island is Local A.’s first attempt 
to integrate sculpture, video, and 
photographic elements into an inter-
woven artwork. It is also our first 
work that more permanently claims 
public space, something we have 
aimed for since we began working to-
gether in 2009. It has been an exciting 
process to bring together the different 
pieces and locations and see how they 
emerge as a relational artwork. Art 
Island’s sculptural parts have formed 
the material and conceptual basis for 
the footage, while reversely the footage 
is fed back into the sculptures. The 
objective of Art Island was to aim 
towards an aesthetic whole – work-
ing conceptually with workshops and 
exhibitions – where sculpture, photo 
and video, and not least the dynamics 
of human collaboration and public 
space, are included. 

.
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kulturen i kommunen. Vi ville finna 
sammanhang och aktiviteter på platser 
där vi inte varit verksamma förut. Att 
arbeta med konst är en möjlighet att 
utifrån sin nyfikenhet alltid söka nya 
vägar och testa det oprövade. Skärblacka 
var ny mark för mig och metoderna i 
projektet ”Konstön” var nya för 
Konstmuseet. 

Jenny Berntsson och Felice Hapetzeder, 
som gemensamt arbetar under namnet 
Local A., var vagt bekanta för mig 
när jag började lägga planerna för det 
som kom att bli Acting in the City – 
Norrköpings Konstmuseums jubileum-
sutställning som öppnar 28 september 
2013. De arbetar med metoder som 
jag var väldigt nyfiken på - de bjöd in 
andra att skapa konst med dem. Rela-
tionell konst, där man skapar verk med 
utgångspunkt från mänskliga relationer 
och social interaktion, är vanlig inom 
dagens samtida konst. Utställningen 
Acting in the City, som verket är en del 
av, rymmer flera konstprojekt skapade 
i dialog med norrköpingsbor. Som 
curator har det varit en unik upplevelse 
att följa Local A.:s arbete. Projektet är 
från början till slut uppbyggt av relationer, 
även om det slutgiltiga verket består 
av andra komponenter. Jenny och 
Felice, som båda även arbetar enskilt 
som konstnärer, skapar ett gemensamt 
verk även om de i utförandet ansvarar 
för olika delar. Mellan dem finns det 
– som i relationer i övrigt, en givande 
dialog, men sannolikt också stora 
behov av kompromisser. I sin process 

were eager to find contexts and activities 
in places where we previously had not 
been active. Working with art enables 
a curiosity-driven exploration, to 
always tread new paths and break new 
grounds. For me, Skärblacka was new 
ground, and the methods of Art Island 
were new to the Art Museum. 

Jenny Berntsson and Felice Hapetzeder, 
collectively operating under the name 
Local A. were vaguely known to me 
when I first planned what became 
Acting in the City  - Norrköping Art 
Museum’s anniversary exhibition that 
opens on the 28th of September 2013.  
I was very interested in the methods 
they use – they invite people to make 
art together with them. Relational art, 
where the artwork is a production of 
human relationships and social actions, 
is common within contemporary art 
today. The exhibition Acting in the 
City that features Art Island, collects 
several artworks produced in dialogue 
with the residents of Norrköping. 
To follow the work of Local A. as a 
curator has been a unique experi-
ence. From the beginning to the end 
the project is based on relationships, 
though the final artwork consists of 
other elements. Jenny and Felice, who 
also work as individual artists, have 
created a collective artwork, though 
they have divided their responsibili-
ties in the production process. Between 
them there is, like in any relationship, a 
rich dialogue, yet most likely a need for 
compromises. As part of their process 

har de dels bjudit in mig som curator, 
en lokal ungdomsgrupp som påverkat 
projektet i ett tidigt skede samt en 
stor barngrupp från Mosstorpskolan i 
Skärblacka som varit med och hand-
gripligen skapa verket. Att föreställa 
sig ett slutgiltigt resultat eller att utgå 
från en skiss var inte aktuellt alls under 
en lång del av projektets gång. I början 
handlade Jenny och Felices arbete inte 
om att ge form åt verket utan att bjuda 
in till dialog, leda processer, lära känna 
Skärblacka och självklart styra allting 
utifrån deras intresseingångar. 

Processen har varit lång, och projektet 
har krävt sin tid. Jenny och Felices 
djupgående research och stegen i deras 
konstnärliga process har löpt paral-
lellt med min process att lära känna 
Skärblacka. Medan de arbetat med 
verket har jag byggt relationer som 
öppnat den lilla orten för mig och vårt 
projekt. På mötet med föreningarna 
fick jag snart en bild av vad man önskar 
sig på orten – en ny mötesplats och 
vidare gemenskap, både med varandra 
och med andra. Ön blev platsen där 
dessa visioner kunde få liv. Bland de 
förslag som formulerats hos gruppen 
var särskilt ett extra intressant i mina 
ögon – idén om en skulpturpark på Ön. 
Idén var svindlande och fantastisk och 
jag behövde bara säga ”Jag tycker vi 
kör NU” och så var det igång. Tanken 
att kulturen skulle få komma först 
lät idealisk. Konsten skulle få vara 
ledsagare i utvecklandet av denna nya 
mötesplats och tilltron till den sviktade 

they have invited me as curator; a 
local group of young people that have 
influenced the project from the initial 
stage; and a large group of children 
from Mosstorpskolan in Skärblacka to 
actually realise the artwork. Through-
out almost the entire project the final 
result was not imagined, nor was a 
plan established. Initially Jenny and 
Felice resisted designing the artwork and 
instead opened up for dialogues, instigated 
processes, familiarised themselves with 
Skärblacka – a process, needless to say, 
guided by their own interests. 

It has been a long process, something 
that the project has required. Jenny 
and Felice’s in-depth research and 
creative progressions have run parallel 
with my own process of getting to know 
Skärblacka. While they were pre-
occupied with the artwork, I established 
connections that enabled further access 
to the community, both for our common 
project and for me personally. During 
the meeting with the organisations I 
fairly soon got an idea of the needs of 
the town – a new meeting-place and a 
more inclusive community. The Island 
became the place where that vision 
came to life. Among the proposals the 
group articulated there was one that 
I thought was particularly interesting 
- the idea of the Island as a sculpture 
park. The idea was breathtaking and 
fantastic, I only had to say “Let’s do 
this NOW”, and so the project was up 
and running. That culture was to be 
the priority seemed ideal and that art 
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Skulptur på väg mot Ön. Foto: Elev från Mosstorpskolan
Sculpture on the way to the Island. Photo: Pupil from Mosstorpskolan
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inte hos mötesdeltagarna. Gemensamt 
konstaterade vi att en skulpturpark i 
Skärblacka ska handla om Skärblacka 
och att de verk som skapas för den ska 
vara förankrade i orten. Att kombinera 
de metoder som Local A. använder 
med den energi som fanns i gruppen 
och den potential som kom ur al-
las gemensamma vilja innebar unika 
möjligheter. 

Att landa på en öde ö med en idé om 
ett relationellt konstprojekt eller en 
skulpturpark hade givetvis kunnat 
resultera i ingenting. Att komma till en 
plats man aldrig varit på med förslag 
på förbättringar är självklart inget 
fruktbart sätt att bidra till utveckling 
eller för den delen skapa konst. 
Skärblacka var inte öde, där fanns en 
grupp individer som med värme beskrev 
det fina de delade på sin gemensamma 
plats. Genom hårt arbete och förståelse 
för varandra har de idag tydliga mål-
sättningar om vad de vill att Ön ska 
vara i framtiden. Genom Jenny och 
Felices arbete har de kommit en bra bit 
på vägen och Skärblacka är snart en 
plats för oss alla att mötas på.

Bland de personer som gjort detta 
möjligt finns en Putte, en Arne, en 
Christer och två Cecilia. Bland andra 
som varit oumbärliga för projektet 
finns Mosstorpskolans fantastiska 
personal som tagit emot initiativet 
med öppna armar. Att bli bemött med 
nyfikenhet, leenden och inställningen 
att det kommer att lösa sig är fantastiskt 

would guide the development of this 
new meeting-place was an idea no one 
of the meeting participants ever doubted. 
We agreed that a sculpture park in 
Skärblacka should be about Skärblacka 
and that the artworks should be rooted in 
the community. Combining the methods of 
Local A. and the aspirations of the group 
with the potentials emerging from the com-
mon interest was a unique opportunity. 

Arriving at a desert island with an 
idea about a relational art project or 
a sculpture park could clearly have 
resulted in absolutely nothing. Arriving 
at a place you have never been before 
with suggestions for improvements is 
obviously not a very productive contri-
bution to progress, or to make art. But 
Skärblacka was not deserted; there 
were a group of individuals who 
affectionately described all good things 
shared within the community. Through 
hard work and mutual appreciation they 
now have clearly defined goals of what 
they want the Island to be in the future. 
Thanks to the efforts of Jenny and Felice 
they have come a long way and Skär-
blacka is soon to be a place for encoun-
ters, a place where we all can meet.

Among those who have made this happen 
there is one Putte, one Arne, one Christer, 
and two Cecilia’s. Others who has been 
invaluable in this project are the amaz-
ing staff of Mosstorpskolan who has 
embraced the initiative open-heartedly. 
Being met with interest, smiles, and an 
open-minded attitude, is amazing when 

one arrives at a new place with new 
ideas. I am incredibly glad everyone 
dared to do this. Their courage has 
influenced the development of the Art 
Museum outside the walls of the institu-
tion. The experiences from Skärblacka 
will influence my future work. I have a 
strong confidence in the potentials of 
collective work and the preeminent 
importance of meetings.

.

när man kommer till en ny plats med 
nya idéer. Jag är otroligt glad att alla 
har vågat. Deras mod har bidragit 
till att utveckla Konstmuseets arbete 
utanför institutionens väggar. De 
erfarenheter jag själv tar med mig från 
Skärblacka kommer att prägla mitt 
framtida arbete. Jag har en stärkt tro på 
det gemensamma arbetet och mötets 
oöverträffade betydelse.

Susanne Ewerlöf
Curator och projektledare,
Acting in the City,
Norrköpings Konstmuseum
/ 
Curator and project manager,
Acting in the City,
Norrköping Art Museum



12 13

SKULPTURÖN 

Skärblacka heter orten som ligger ut-
med Motala ström där den rinner mel-
lan Glan och Roxen. Här finns ca 5000 
innevånare, träd som blommar i rosa 
och ett massivt bullrande pappersbruk. 
Tidigare var orten en egen kommun men 
under 60-talet integrerades Skärblacka 
med Norrköpings Kommun och sedan 
stannade det mesta av. Idag pågår 
ett utvecklingsarbete som engagerar 
ortens företagare, boende, ideella 
föreningar, kommunens politiker och 
tjänstemän. Möten hålls och nya idéer 
och visioner för orten börjar  ta form. 
En av idéerna innefattar en Skulpturö. 
Ön är centralt belägen och omsluts av 
strömmen, visionen är att på denna 
speciella plats skapa möten mellan 
människor och konst.

Platsen är unik på flera sätt och har 
en lång historia. Redan på 1400-talet 
kallades platsen Skärblacka vilket 
förklaras som ”stenen vid ljusa stället” 
så man skulle kunna säga att Ön är 
Skärblackas ursprung. En bro byggdes 
på 1660-talet mellan Ön som då var 
en holme och strömmens östra strand. 
Bron har haft flera namn genom åren, 
Habols bro var det första och i slutet 
av 1700-talet kallades den ABCD-
bron. Namnet sägs ha uppstått när 
barnen skulle till skolan. Den första 
folkskolan kom visserligen på 1840-ta-
let. Den låg uppe vid Kullerstad kyrka 
och runt 1880 kom den första skolan 

SCULPTURE ISLAND

Skärblacka is the name of the town 
situated along the river Motala ström, 
just where it runs between the two lakes 
Glan and Roxen. Here some 5000 in-
habitants, pink flowering trees, and an 
imposing noisy paper mill are located. 
Formerly an independent municipality, 
in the 1960’s Skärblacka was incorpo-
rated into the city of Norrköping and 
the wheels stopped spinning. Today new 
development plans engage local entre-
preneurs and organisations, residents, 
politicians, and public officials. Meet-
ings are taking place and new ideas 
and visions for the town are articulated. 
One of these ideas is a Sculpture Island. 
Located centrally and surrounded by 
the river, it is on this very special place 
people and art will interact.

The location is unique in many ways 
and has a long history. Already back in 
the 15th century the place was called 
Skärblacka, which means ‘the stone in 
the bright place’, so one could claim 
that The Island is the origin of Skärblacka. 
A bridge was constructed in the 1660’s 
between The Island, then an islet, and 
the eastern shore of the river. Through-
out the years the bridge has been known 
by many different names, the bridge of 
Habol was the first. In the late 18th cen-
tury it was known as the ABCD-bridge, 
a name rumoured to emerge from chil-
dren’s walk to school. However, the first 
elementary school only appeared in the 

till Måstorp, numer Mosstorp.

Vattnets kraft har varit till nytta för 
människor i alla tider. Redan på 
1400-talet fanns här en kvarn och på 
1600-talet fanns en såg. På 1640-
talet kom den första hammaren dvs. 
järnbruket, därefter spiksmedjan. Med 
järnbruket kom också nya invånare 
med nya kunskaper, smederna. Alla 
kom från andra bruk och en del hade 
anor från andra delar av Europa. 
Namn som Jönsson och Jansson 
samsades med Qvarfort, Falleij och 
Bonnevier. Bostäderna låg till att börja 
med på holmen/ön, från början enkla 
torp. I slutet av 1700-talet tillkom 
Smedbruket som finns kvar än idag. 
Ombyggt runt 1850 till det tvåvånings-
hus som det är idag. Då med många 
familjer i ett spiselrum senare ombyggt 
till 2 r o k. På 1880 talet byggdes 
herrgården som då var brukspatron 
Öhrvalls bostad. Efter 1940-talet har 
här inrymts all möjlig verksamhet som 
administration, tandläkare, flyktingför-
läggning och numer föreningslokaler. 
Det första pappersbruket togs i bruk 
1872 men brann ner 1903 och byggdes 
upp 1905 på den plats där industrin 
idag finns. Det var också då holmen 
blev en ö, strömfåran kom till. Ön idag 
är en grönskande plats med all sorts 
växtlighet. På kartor från 1600-talet 
kan vi se att det fanns kålland och 
senare under 1800-talet fanns brukets 
trädgårdsmästare här med växthus och 
odlingar som fanns kvar till 1970-talet. 
Herrgården hade sina blomster-

1840’s. It was located up at Kullerstad 
church and around 1880 the first school 
was established in Måstorp, nowadays 
known as Mosstorp. 

In all times the power of water has been 
a useful resource. Already in the 15th 
century a watermill was located here 
and in the 17th century there was a saw-
mill. The trip hammer (ironworks) was 
established in the 1640’s, soon thereaf-
ter came the nailor (a blacksmith who 
makes nails). With the ironworks came 
new people with new skills; the smiths. 
They were all from other mills and some 
even descended from other parts of 
Europe. Jönsson and Jansson worked 
side by side with Qvartfort, Falleij, and 
Bonnevier. Initially the dwellings were 
located on the islet/island, often just 
simple crofts. In the late 18th century 
Smedbruket (smithy) was built and it 
is still stands today. It was redesigned 
around 1850 into a two-storey house. 
Back then a family would share just a 
single room (‘spiselrum’), but later the 
house was converted into one-bedroom 
apartments. In the 1880’s a mansion was 
built as residency for Mr Öhrvall, the 
mill owner. After the 1940’s the mansion 
has housed all sorts of functions, such as 
administration, dentist, and reception 
centre for refugees. Nowadays it hosts 
various organisations. The first paper 
mill was introduced in 1872 but burned 
down in 1903 only to be rebuilt 1905 in 
its current location. Concurrently the 
islet became an island as the channel 
was constructed. Today the island is lush 



14 15

planteringar medan Smedbruket 
använde stora ytor till odlingslotter för 
grönsaker och bär. Idag finns runt 40 
fruktträd kvar på Ön.

Den långa historien, blandningen av 
strömmande vatten och gamla frukt-
träd står i bjärt kontrast till det mäktiga 
och mullrande pappersbruket. Vi vill 
dela med oss av den här unika platsen 
och låta människor möta den och vår 
historia genom konsten. Konsten har 
kraften att överbrygga tidsrymder 
och synliggöra platsen och de män-
niskor som levt, lever och verkar här 
på nya sätt. Genom konsten kan vi få 
en annan förståelse av oss själva, som 
Skärblackabor, som människor, som 
del av historien.

Cecilia Ahlqvist
Cecilia Johansson
Projektledare, Leaderprojektet 
Ön - en oas för oss på 2000-talet
/
Project managers, the Leaderproject 
The Island - an oasis for us in the 
2000s

KONSTÖN OCH FLUGORNAS 
NYA HERRAR 

I William Godlings klassiska äventyr 
Flugornas Herre, hamnar Simon plötsligt 
framför ett grishuvud som spetsats på 
påle av hans kamrater för att skrämma 
bort öns inbillade monster. Rädslan 
och solens hetta gör att han börjar få 
för sig att grishuvudet börjar tala till 
honom. Och vad är det han hör? Att 
ondskan inte finns där ute, utan inom 
oss och det gäller att ta itu med den här 
och nu. Konsten fungerar på samma 
totemistiska sätt. Den påminner oss om 
något vi egentligen redan vet.

Det har blivit fashionabelt att hävda att 
all konst är politisk. Det är en form av 
språkmissbruk som är vanligt före-
kommande inom konstvärlden. Nej, 
den verkligt politiska konsten är den 
konst som vägrar mimesis, som inte 
nöjer sig med att avbilda verkligheten, 
utan också försöker förändra den. Men 
hur förändrar man något inifrån? Hur 
ger man sig i kast med denna mörka 
kontinent som vi alla bär på? Många 
konstnärer väljer att reproducera ondskan 
för att få oss att reagera på den. Jag 
tänker på Santiago Sierra som tatuerar 
ett streck på lågavlönade, illegala 
arbetares ryggar eller Renzo Martens 
som reproducerar neo-koloniala 
mönster i Kongo i ett försök att lära 
ut kapitalismens innersta hemligheter. 
På den motsatta sidan har vi feel-good 
konstnären som försöker försköna 

with a wide range of vegetation. Maps 
dating back to the 17th century indicate 
that cabbage was cultivated. During 
the 19th century the mill’s gardener, 
with his greenhouses and plantations 
that remained until the 1970’s, could be 
found here. It was the location for the 
mansion’s flowerbeds, whilst Smedbruket 
used large areas of the land as allotments, 
cultivating vegetables and berries. There 
are still some 40 fruit trees on the Island.

The long history, the combination of 
running water and old fruit trees, stands 
in stark contrast to the noisy and impos-
ing paper mill. We want to share this 
unique place and let people experience 
it and our history through art. Art has 
the power to – in new ways – bridge 
time and space and make the places 
and the people that have lived, live, 
and work here, visible. Through art we 
can understand ourselves in new ways: 
as residents of Skärblacka, as humans, 
as part of history.

.

ART ISLAND AND THE NEW 
LORD OF THE FLIES

In William Golding’s classic novel 
Lord of the Flies, Simon suddenly finds 
himself standing in front of a pig’s 
head impaled on a pole by his friends 
to scare off the imaginary monsters 
of the island. The fear and the heat 
of the sun make him believe that the 
pig’s head is talking to him. And what 
does he hear?That the evil is not out 
there, but inside of us so we better face 
it here and now.  Theoretically, art 
operates in the same totemic way. It 
reminds us of what we already know. 

It is in fashion to claim that all art is 
political. It is an abuse of language com-
mon in the art world. No, true political 
art refuses mimesis, and doesn’t solely 
depict reality, but also brings about 
a change. But how does one change 
something from within? How does one 
tackle his or her dark continents? Many 
artists choose to reproduce evil actions 
in order to provoke reactions. I think of 
Santiago Sierra who tattoos a line on the 
backs of low-wage illegal immigrants, 
or Renzo Martens, who reproduces 
neo-colonial structures in the Congo 
in an attempt to teach the innermost 
secrets of capitalism. On the opposite 
side we have the feel-good artist, for 
example the artist collective Love and 
Devotion that tries to beautify public 
institutions, or construct micro-utopias 
where they can subsist in symbiosis 
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samhällsinstanser som till exempel 
konstnärsgruppen Love and Devotion, 
eller bygga mikroutopier där de kan 
leva i symbios med naturen och andra 
likasinnade som till exempel Kultivator. 
Båda dessa ytterligheter är intressanta, 
men det finns också de som försöker 
bygga samhällen på nytt, om så i en 
liten skala.

Konstnärerna Jenny Berntsson och 
Felice Hapetzeder bestämde sig en 
dag för att göra ett samarbetsprojekt 
med skolungdomar och en rad olika 
institutioner, som skulle gå ut på 
kollektivistisk omskrivning av en plats 
historia, närmare bestämt Skärblacka, 
en bruksort i Norrköpings kommun, 
som har blivit lite av en utflyttningsort 
med många negativa mytbildningar.
Konstnärsduons inspirationskälla är 
just Flugornas Herre - historien om 
ett litet kollektivs uppgång och fall. 
För vad är det vi kan lära oss av denna 
mörka historia? Utan ett samhälleligt 
kontrakt, utan regler och estetiska ramar, 
hamnar vi snabbt i ett allas krig mot 
alla.

Berntsson och Hapetzeder bestämde 
sig för att försöka förvandla en halvö 
i centrala Skärblacka till en riktig 
“konstö”. Konstnärsduon tog en mel-
lanstadieklass till denna ö och bad dem 
tillverka gömställen utifrån en bunt 
estetiska regler. Barnen förvandlades 
till aktörer som fick både bestämma 
hur hyddan skulle se ut samt var den 
skulle placeras. Den lilla prototyps-

hyddan blir således både en temporär 
skulptur och en symbol för framtida 
utvecklingsmöjligheter. Ön har blivit 
utopins existensform par excellens, 
från Thomas Moores Utopia till 
Swoons nomadiska ö-konstellationer, 
och vi vet alla allt för väl att utopi 
betyder icke-plats och kan därför ald-
rig riktigt realiseras, men det faktum 
att barnen bygger gömställen gör att 
tankarna också går till en av vår tids 
största tragedier - Breiviks terroratten-
tat. Dröm och mardröm vävs således 
samman till ett tvetydigt scenario. I en 
film produ-cerad av konstnärsduon ser 
man var och en av dessa barn stå mitt 
framför kameran, lyfta upp hyddan inför 
kameraögat, vrida på sig och börja gå 

Stillbild från Konstön / Video stills from Art Island

with nature, and other like-minded 
collectives such as Kultivator. Both 
of these extremes are interesting, but 
there are also those who attempt to 
reconstruct societies, if only in small-
scale. 

One day the artists Jenny Berntsson 
and Felice Hapetzeder decided to initi-
ate a collaborative project with school 
children and a number of institutions, 
to collectively rewrite the history of a 
place, namely Skärblacka, a mill-town 
in the Norrköping Municipality, domi-
nated by outmigration and negative 
mythologies. The artist duo is inspired 
by Lord of the Flies – the story of the 
rise and fall of a small collective. What 
can we learn from this dark story? 
Without a social contract, without 
rules and aesthetic frameworks, we 
will easily end up in a war of all 
against all. 

Berntsson and Hapetzeder decisively 
tried to transform a peninsula in cen-
tral Skärblacka to a real ‘art island’. 
The artist duo brought a group of 
middle school pupils to this island and 
asked them to construct hideouts based 
on a number of aesthetic guidelines. 
The children became players in charge 
of both the design and the location of 
the hut. Thus the small prototype-hut 
becomes both a temporary sculpture 
and a symbol of future potentials. 
The island has become the ultimate 
utopia, from Thomas More’s Utopia to 
Swoon’s nomadic island-constellations 

– and we all know too well that utopia 
is a non-place and therefore can 
never be realised, but the fact that the 
children build hideouts makes us think 
of one of the greatest tragedies of our 
time – Breivik’s terror attack. Dream 
and nightmare are woven into an 
ambiguous scenario. In a film produced 
by the artist duo one can see each child 
standing in front of the camera and lift-
ing the hut before turning around and 
walking away. Eventually one realises 
that the child has a rope tied to the 
waist, pulling the film crew along. 

The film is structured according to 
a dialectic model where we see one 
thing but hear another. The depicted 
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mot en självvald riktning. Efter ett tag 
märker man att barnet har ett rep kring 
midjan som drar filmteamet efter sig.

Filmen är uppbyggt enligt en dialektisk 
modell där vi ser en sak, men vi hör 
något annat. Bilderna på barnen åtföljs 
av ett par ungdomars berättelser om 
andra platser och livsöden. Det som inte 
figurerar i filmen, men som är spökligt 
närvarande i berättelsen är just den plats 
som berättelserna handlar om, nämligen 
Norrköpings vänort Riga. För till saken 
hör att konstnärsduon begav sig iväg 
till Riga med en rad ungdomar för att 
bland annat besöka ett judiskt ghetto. 
24000 judar från detta judiska ghetto 
mördades 1941 i Rumbula massakern. 
De tillbringade en längre tid med att ta 
del av och analysera olika historier och 
platser och de fick så småningom dela 
med sig av sina egna berättelser.

I Jenny Berntssons och Felice 
Hapetzeders film har identitetsmarkörerna 
redigerats bort, även om det är just 
barnen som fungerar som historie-
flugornas nya herrar. Vi får se barnen 
placera ut miniatyrkojorna i ett kargt 
skogslandskap, men det enda vi får 
höra är ungdomarnas tankar kring vad 
det är som bestämmer en människas 
identitet och vem som har rätten till 
historieskrivning. Diskrepansen mellan 
bilden och berättelsen framhäver skill-
naden mellan 1) filmens materialitet 
som alltid binder oss till ett specifikt 
visuellt rum, nämligen ön i Skärblacka,  
2) det vi inte får se, nämligen Rigas 

utrotningsläger och 3) berättelserna om 
människans universella utsatthet. Det är 
upp till betraktaren att göra montagear-
betet, att skapa förbindelselänken mel-
lan då och nu, här och där, vi och dem.

Då och då ser man en bunt individer 
som står samlade i en grupp, komma 
fram till kameran, en efter en, och 
vrida på kameraobjektivet så att bilden 
snurrar runt ett varv. Handlar det om 
att vrida tillbaks klockan framåt eller 
bakåt? Det beror på vilken sida av 
kameran vi befinner oss på. För dem 
är det bakåt, för oss är det framåt. 
Revolution betyder som bekant både 
att snurra runt kring sin egen axel och 
att skapa en radikal förändring. Ibland 
är det väldigt svårt att avgöra när en 
verklig revolution ägt rum eller inte.

När jag tar ytterligare ett varv runt 
Jenny Berntssons och Felice 
Hapetzeders självupphävande konst-
närskap, när jag sätter mig in i deras 
idoga pedagogiska arbete under åren, 
deras vilja att arbeta långsiktigt, inter-
kulturellt och multilateralt, inte minst 
estetiskt och humoristiskt, utan att för 
den sakens skulle förvänta sig några 
sociala specialeffekter, så inser jag att 
den sanna revolutionen ligger i evolu-
tionen, i viljan att skapa en estetisk 
hållbar utveckling som inte behöver 
jaga några institutionella trender eller 
teoretiska modeflugor. Det tycks också 
finnas en vilja att igångsätta osynliga 
sociala processer som aldrig kommer 
kunna analyseras eller utvärderas. 

children are accompanied by narra-
tives of young people telling the stories 
of other places and destinies. Absent in 
the film but hauntingly present in the 
narrative, is the actual place the story 
refers to, the twin town of Norrköping, 
Riga. As a matter of fact, the artist duo 
went to Riga with a group of young 
people to visit a Jewish ghetto. 24,000 
Jews that lived in this ghetto were 
murdered in the Rumbula massacre 
in 1941. They spent substantial time 
studying and analyzing a variation of 
narratives and places before eventu-
ally sharing their own stories. 

In Jenny Berntsson and Felice Ha-
petzeder’s film all identity markers 
are edited out, although it is the very 
children who are the story’s new lords 
of the flies. We witness the children 
place the miniature huts in a barren 
forest landscape, but what we hear are 
the young people’s reflections on what 
determines a person’s identity and 
who has the right to write history. The 
discrepancy between the image and the 
narrative emphasises the difference be-
tween 1) the materiality of the film that 
always ties us to a specific visual space 
– the island in Skärblacka, 2) what 
we do not see – Riga’s extermination 
camps, and 3) the history of  universal 
human vulnerability. It is the respon-
sibility of the beholder to assemble a 
montage, to create a link between then 
and now, here and there, us and them.

Occasionally one observes a bunch of 

people, gathered in a group, approach-
ing the camera, one by one, turning 
the lens making the image complete a 
full circle. Is it a matter of turning time 
backwards or forward? It depends on 
if we are in front of or behind the cam-
era. It is backwards for them, forward 
for us. Obviously revolution is both 
about revolving as well as generating 
radical change. Sometimes it is very 
difficult to determine if a real revolu-
tion has occurred or not.  

Revolving once again Jenny Berntsson 
and Felice Hapetzeder’s self-abolishing 
artistic practice, as I get more 
acquainted with their industrious peda-
gogical work throughout the years, their 
determination to work with a long-term 
perspective in mind, intercultural and 
multilateral, especially aesthetically and 
with humour, but without expecting any 
social special effects, I realise that the 
true revolution is in the evolution, in the 
desire to create a sustainable aesthetic 
progression without a need for chasing 
institutional trends or theoretical fads. 
There is also a willingness to initiate 
invisible social processes that can never 
be analysed or evaluated. If there is 
something that always manages to escape 
the obsessive instrumentalisation of 
individuals or institutions, it is the 
psychological domino effects of art. 

The flies are buzzing around the pig 
head of history, awaiting a new leader. 
How will islands be constructed in the 
future? We can only speculate. But 
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För om det är något som alltid lyckas 
undkomma individers eller institutioners 
instrumentaliseringsiver, så är det kon-
stens mentala dominoeffekter.

Flugorna snurrar kring historiens grishu-
vud i väntan på nya ledare. Hur kommer 
framtidens öbyggen se ut? Vi kan bara 
spekulera. Men en sak är säkert. Konstön 
i Skärblacka har alla chanser att bli något 
så paradoxalt som en “realiserad utopi”.

Sinziana Ravini 
Chefredaktör, Paletten
Teorilärare, Sorbonnes Universitet, 
Paris 
Oberoende kritiker och curator
/
Editor-in-Chief, Paletten Art Magazine
Lecturer in Art Theory, Paris 1, 
Sorbonne University 
Independent Critic and Curator

MIN PLATS

Oliver 
elev från Mosstorpskolan
/
pupil from Mosstorpskolan

MY SITEone thing is certain. The Art Island 
in Skärblacka has the potential to 
become something as paradoxical as a 
‘realised utopia’.

.
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Stillbild från videon Konstön/ Video still from Art Island
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NORRKÖPING V/S RIGA

Jag går från hemma till pendeltåget. 
Innan jag gick såg jag att Felice hade 
likeat min bild på facebook och då 
kom jag på att jag hade lovat att skriva 
en text till publikationen. Plus att jag 
redan missat en deadline för texten. 
När jag kommer fram till stationen 
kommer jag att upptäcka att det är 
kristihimmelsfärdsdag som är röd och 
därför går tågen bara en gång i timmen 
så jag har missat tåget. Texten jag ska 
skriva ska handla om konst och samhälle 
och civilisation och historia tror jag. 
Det är lite luddigt kanske. Det ska 
också handla om upplevelser från när 
vi var i Riga. När jag går på gångvä-
gen så kommer det en cyklistklunga på 
bilvägen. Alltså det är som en klump. 
Med folk som cyklar. Det låter ungefär 
som en bisvärm. Det ska handla om 
det som vi/jag upplevde i Riga. Jag 
försöker därför lite snabbt (re)konstruera 
lite minnen och tankar därifrån. Det 
var ungefär fyra månader sedan men 
nu är det sommar. Fast istället så snöar 
jag in på begreppet minnen. Jag tänker 
att det är en ganska så viktig tematik 
i det här projektet. Minnen och vad 
som är ett minne och vems minne det 
är och om det finns kollektiva minnen 
och vad det är och vad som är ett minne 
och vad som är något annat och relationen 
mellan minne och historia och historie-
skrivning och minnen och konst och 
minnen och samhälle och hur minnen 
skapas och vad som är värt att lägga på 
minnet och vad en gör bäst i att förtränga 

NORRKÖPING V/S RIGA

I leave home for the train. Before I left 
I saw that Felice had liked my picture 
on Facebook and I remembered I’d 
promised to write a text for the 
publication. Plus I’ve already missed 
one deadline for the text. When I reach 
the station I notice that it’s Ascension 
Day, a red-letter day, so the train only 
departs every other hour and I’ve 
missed the train. The text I will write is 
to be about art and society and 
civilisation and history I think. Maybe 
it’s a bit vague. It’s also to be about 
experiences from when we were in 
Riga. When I walk on the sidewalk a 
group of cyclists approach on the road. 
It’s like a clump. Of people on bikes. It 
kind of sounds like a swarm of bees. It 
will be about what we/I experienced in 
Riga. So I will quickly try to (re)construct 
some memories and thoughts from there. 
It’s about four months ago but now it’s 
summer. However, I get fixated on the 
concept memories instead. I think it’s a 
rather important theme in this project. 
Memories and what’s a memory and 
whose memory it is and if there are 
collective memories and what that is 
and what’s a memory and what’s 
something else and the relationship 
between memory and history and 
historiography and memories and art 
and memories and society and how 
memories are produced and what’s 
worth to be remembered and what’s 
better to forget rather than remember-
ing for the sake of oneself and the 

istället för att minnas för sin egen och 
det omgivande samhällets skull. När 
jag var liten var min favoritbok en 
poesibok som min mamma hade när 
hon var liten och som hennes kompisar 
hade skrivit dikter i. Det var också 
som en minnesbok. Jag tänker att det 
var autentiskt. På varannan sida stod: 
Om ditt hjärta nångång brister laga 
det med Karlssons klister. Jag tänker 
att jag minns det och att jag samtidigt 
minns något av det som min mamma 
mindes och att detta bygger upp en 
personlig historia kring mig och min 
mamma och den plats där allt det här 
hände. Den platsen ligger ganska nära 
Skärblacka. Det är typ därför jag är 
med i det här projektet. Jag och Henrik 
pratade om Skärblacka en gång när vi 
var i Riga och åt mat på en restaurang 
som verkade ganska så lyxig. Jag dricker 
inte alkohol. Vi pratade om Mosstorp-
skolan och våra gamla lärare. Jag ska 
inte skriva vad vi sa ifall att någon 
skulle bli sårad då. Nej, jag skämtade, 
vi var inte så hemska. Jo, det var vi. 
Det var hemskt. Nej, jag är ironisk. Allt 
jag säger är sant. Jag har snöat in lite 
på det här med historia och hur historia 
är en ständig konstruktion av ett förflutet 
som har relevans för nutiden. En 
människas/varelses/icke-människas/
djurs livslängd är försvinnande kort 
i jämförelse med den totala historien 
(jag tänker att vi för enkelhets skull 
kan betrakta det som ett förkroppsli-
gande av en avgränsad tid fast egent-
ligen är det omöjligt för det finns inga 
gränser och allt handlar om evigheten) 

society. When I was little my favourite 
book was a poetry book my mom had 
when she was little and her friends had 
written poems in. It was also like as a 
book of remembrance. I think it was 
authentic. On every other side stood: If 
you ever break your heart and are 
feeling blue, get smart and fix it with 
Elmer’s glue.  I think I remember it 
and at the same time remember some 
of what my mother remembered and 
that this constructs a personal history 
about me and my mother and the place 
where it all happened. The place is 
quite close to Skärblacka. That’s kind 
of why I’m part of this project. Henrik 
and I once spoke about Skärblacka 
when we were in Riga having food at 
this restaurant which seemed quite 
fancy.  I don’t drink alcohol. We spoke 
about     Mosstorpskolan and our old 
teachers. I won’t write what we said in 
case someone would be offended. No, 
I’m joking, we weren’t that horrible. 
Yes, we were. It was terrible. No, I am 
ironic. All I say is true. I’ve become a 
bit obsessed with this thing with 
history and how history is a continu-
ous construction of a past that has 
relevance in the present. A human’s/
creature’s/non-human’s/animal’s life is 
vanishingly short in comparison to the 
history’s totality (for the sake of 
simplicity, I think we can consider it as 
an embodiment of a limited time 
although that’s actually impossible 
since there are no limits and it’s all 
about eternity) and therefore we have 
to make a selection. The selection is 
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och därför måste ett urval göras. Urvalet 
baseras på den position en har i förhåll-
ande till resten av världen. Urvalet 
görs ofta i relation till en professionell 
urvalsgörare, till exempel en sån som 
skriver läroböcker i historia (om en 
befinner sig i en sådan position att en 
läser ämnet historia i en skola och att 
denna skola har läroböcker i historia 
det kan också vara på många andra 
sätt). En del urvalsgörare har mer makt 
än andra. Det handlar om att skriva ner 
FAKTA. Det kan vara bra att i relation 
till FAKTA vara medveten om ens egen 
position och riktning samt positionen 
och riktningen hos den som berättar 
fakta. När vi var i Riga var vi på ett 
museum som hette Holocaustmuseet 
som handlade om judarnas historia i 
Riga. Där fanns inga judiska historier 
(jag såg dem inte i alla fall). Där fanns 
berättelser om: Judarna. Jag är på anti-
rasistiskt forum i Stockholm ganska 
långt senare. Där är en anti-rasistisk vit 
man som har skrivit en bok om fascism 
som han pratar om. Han är mycket 
fascinerad av fascism. Det är intressant. 
Han är också rolig och drar skämt. Till 
exempel ett som handlar om att han på 
flashback blivit utpekad som smygjude. 
Det var en nyhet för mig säger han. 
Det är ju absurt säger han. Jag tänker 
att jag får som en konstig obehaglig 
känsla i magen. Som att jag inte fattar 
varför det är absurt att han skulle vara 
judisk och varför det är relevant att 
han inte är det som att han måste tala 
om för alla att han inte är det fast att 
det ändå är meningen att han ska stå 

based on the position one possesses in 
the relation to the rest of the world. 
The selection is often made in relation 
to a professional selection maker, such 
as those who write history textbooks (if 
one is in the position to take history as 
a subject in school and that this school 
has history textbooks it can also be in 
many other ways). Some selection 
makers have more power than others. 
It is about writing down FACTS. In 
relation to FACTS it can be good to be 
aware of one’s own position and 
trajectory as well as the position and 
trajectory of the fact-teller. When we 
were in Riga we visited a museum 
called the Riga Ghetto and Latvian 
Holocaust museum that was about the 
Jewish history of Riga. There were no 
Jewish stories (well, I didn’t see them). 
There were stories about: The Jews. 
Much later I’m at Anti-Racist Forum 
in Stockholm. There’s an anti-racist 
white man there who’s written a book 
about fascism that he’s talking about. 
He’s very intrigued by fascism. It’s 
interesting. He’s also funny and tells 
jokes. For example, one is about him 
being accused on the internet forum 
Flashback for secretly being a Jew. It 
was news for me he says. It’s absurd he 
says. I think that I get a strange 
uncomfortable feeling in my stomach. 
As if I don’t get why it’s absurd that he 
would be Jewish and why it’s relevant 
that he’s not as if he needs to tell 
everyone he’s not though it’s presup-
posed he should be on their side. The 
Jewish side. Or not the Jewish. He Foton: Anna Nygren / Photos: Anna Nygren
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på deras sida. Den judiska sidan. Eller 
inte den judiska. Han ska stå på de 
svagas sida. Fast han ska själv vara stark. 
Hans vita manlighet ska vara som en 
trygg muskulös bringa som alla svaga 
diskriminerade människor ska kunna 
luta sig mot. Han är så fascinerad av 
fascism. Jag känner att jag blir lite 
upprörd. Jag är också lite blöt i rumpan 
för bänken som jag sitter på när jag 
väntar på nästa tåg är lite fuktig för 
det har regnat inatt. Det är inte bra att 
skriva saker som ska tryckas när en 
är upprörd. Det är lätt att skriva saker 
som en senare ångrar. Som att jag 
kommer komma på senare att jag tycker 
att det är asbra att vita män för en anti-
rasistisk kamp för jag tänker att kampen 
är deras, det är ju dem som är som 
förövarna och en kan inte lägga 
ansvaret på den förtryckta. Kommer 
jag tänka sen. Men sen igen kanske jag 
kommer tänka att det också är en anti-
rasistisk handling att som vit man låta 
bli att säga något så att kanske en annan 
människa (förslagsvis en icke-vit icke-
man eller liknande) kan säga något. 
Efter det så var vi på ett annat museum 
som hette Ockupationsmuseet. Det 
handlade om nationell identitet skulle 
jag säga. Och hur en sådan skapas. Nu 
sitter jag på pendeltåget och det luktar 
kiss på pendeltåget. Jag tänker att jag 
senare (alltså mycket senare) kommer 
tänka att jag skrev den här texten i 
hjärtat av mitt politiska uppvaknande 
när jag var en nyfrälst feminist och följde 
med i en politisk ström som sköljde 
över landets unga (vita) universitets-

stands up for the weak. Though he will 
be strong. His white masculinity will 
be like a protective muscular torso all 
weak discriminated people can lean 
on. He’s so fascinated with fascism. 
I’m feeling I’m getting slightly upset. 
My bottom is also a bit wet because 
the bench I sit on waiting for the next 
train is wet since it rained last night. 
To write things that will be printed 
when one’s upset isn’t good. It’s way 
too easy to write regrettable things. As 
I later will think that white men’s 
anti-racist struggle is bloody great 
because I think that it’s their struggle, 
for it’s they who are the perpetrators 
and one can’t hold the oppressed 
responsible. Will I later think. But then 
again maybe I will think that’s also an 
anti-racist act in which white men 
resists saying anything so that maybe 
another person (preferably a non-
white non-male or the like) can say 
something. After that we went to 
another museum called Museum of the 
Occupation of Latvia. I’d say it was 
about national identity. And how such 
is produced. Now I’m on the train and 
it smells of pee on the train. I think 
that I later (well, much later) will think 
that I wrote this text in the very heart 
of my political awakening when I’d 
just gotten into feminism and just 
followed the mainstream political 
discourse that swept over the country’s 
young (white) university students. And 
that I will smile and laugh a little in an 
age when I’m thinking that: I’m not an 
activist (any longer). And I get a bit 

studenter. Och att jag kommer le och 
skratta lite i en ålder då jag tänker att: 
Jag är ju inte aktivist (längre). Och jag 
blir lite ledsen när jag tänker på mitt 
framtida fruktansvärda jag. Och jag 
bestämmer mig för att göra motstånd. 
För det känns i kroppen. Framtiden: 
Jaha, vad spännande, utveckla förklara. 
Jag låg vaken på The Naughty Squirrel 
Hostel efteråt, på natten, och kunde 
inte sova för jag tänkte på nationell 
identitet som utesluter massor av män-
niskor och på hur historien är väldigt 
komplicerad för om en till exempel har 
bott i ett land som varit ockuperat kan 
en till exempel känna att en har rätt att 
diskriminera andra människor som en 
tycker är onormala. Jag såg till exempel 
en film som hette Homo@Latvia som 
utspelade sig i Riga och handlade om 
en prideparad som skulle anordnas 
där men det gick inte så bra för dem 
som var emot prideparaden var fler än 
dem som gick i den. En kompis sa att 
hon och en annan kompis hade varit i 
Riga när det skulle vara prideparad men 
de hade inte hittat paraden och jag sa 
(som ett sorts referat från filmen) att 
det var för att det hade varit nödvän-
digt att hålla prideparaden i en park 
som var avspärrad för utomstående. 
Till exempel om en är judisk eller flata 
är det kanske lite svårt att känna den 
nationella identiteten eftersom den 
nationella identiteten inte inkluderar en 
enligt den historieskrivning som kommit 
fram till den nationella identitetens 
natur. Typ. Om en inte har bott i ett 
land som varit ockuperat kan det också 

sad thinking of my horrible future self. 
And I decide to resist. Cause it feels in 
ones body. The future: Well, how 
exiting, unpack explain. Afterwards, at 
night, I lay awake at the Naughty 
Squirrel Hostel and couldn’t sleep 
because I was thinking of national 
identity that excludes a lot of people 
and how the history’s very compli-
cated, if one for example lived in an 
occupied country can one for example 
feel eligible to discriminate others one 
think are strange. For example, I 
watched a film called Homo@Latvia 
that took place in Riga and was about 
a Pride parade that was to be held 
there but it wasn’t very successful since 
more people were against the Pride 
parade than those taking part in it. A 
friend told that she and another friend 
had been to Riga during the Pride 
parade but hadn’t found the parade 
and I said (as a kind of reference from 
the film) that it was because it had 
been necessary to keep the Pride 
parade in a park sealed off to outsid-
ers. For example, if one’s Jewish or a 
dyke it’s maybe a bit difficult to 
emancipate the national identity since 
one isn’t included in the national 
identity due to the historiography 
that’s defined the very nature of the 
national identity. Kind of. If one has’nt 
lived in an occupied country it can 
also be difficult to tell someone who 
has that this person doesn’t have the 
right to discriminate. It can be difficult 
when people say one uses complicated 
words like discrimination, national 
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identity, racialisation, queer theory, 
class analysis, intersectionality and 
such, to try to explain that the compli-
cated words also are about them who 
find them complicated. And one can 
feel very limited, small and worthless. 
On red banners the occupation 
museum told the history of Latvia in 
different rooms. At the bottom of the 
banners a symbol, either the swastika 
or the hammer and sickle, represented 
the occupying power. The present 
hadn’t any symbol (but I thought a 
smiley might been suitable) and a 
newfound freedom was articulated. I 
think that it hurt and that I got upset. 
Then I think that I haven’t lived in an 
occupied country and it‘s only this 
position and trajectory that enables me 
to have these kinds of thoughts. Then I 
think that it’s because I’m an egocen-
tric academic elitist I think that I can’t 
have all these thoughts. And I still 
can’t sleep. The sun shines through the 
train window. I was supposed to write 
about art too. I think that art is about 
politics. In particularly art that isn’t 
political art or doesn’t claim to be 
political art, is political, I think. Like 
one defines art as non-political, 
therefore without opinion, therefore 
non-problematic. As an art-y equiva-
lent to FACTS. There’s a bookstore in 
Stockholm called konst-ig (art-y). I like 
to play with hyphenations. Hyphe 
nations. An example is: Artist. When. 
Art is. When is artist? I think it’s about 
politics. What’s art. What’s the art 
world. I want art, kind of, to be about 

vara svårt att säga till någon som 
gjort det att den personen inte har rätt 
att diskriminera. Det kan vara svårt 
när folk säger att en använder svåra 
ord som diskriminering, nationell 
identitet, rasifiering, queerteori, klas-
sanalys, intersektionalitet och så vidare 
att försöka förklara att de svåra orden 
också handlar om dem som tycker 
att de är svåra. Och en kan känna sig 
väldigt avgränsad, liten och värdelös. 
På Ockupationsmuseet berättades 
Lettlands historia i olika rum på röda 
vepor. Längst ned på veporna satt en 
symbol som antingen var hakkorset 
eller hammaren och skäran för att 
symbolisera vilken makt som ockuper-
ade. Nutiden hade ingen symbol (men 
jag tänkte att det kanske hade passat 
med en smiley) och där beskrevs en 
nyfunnen frihet. Jag tänker att det gjorde 
ont och att jag blev upprörd. Sen 
tänker jag att jag har ju aldrig levt i ett 
ockuperat land och det är min position 
och riktning som gör det möjligt för 
mig att tänka den här typen av tankar. 
Sen tänker jag att jag är egocentrisk 
och utbildningselitistisk som tänker 
att inte alla kan tänka dessa tankar.
Och så kan jag fortfarande inte sova. 
Solen skiner in genom pendeltågs-
fönstret. Jag skulle skriva om konst 
också. Jag tänker att konst handlar om 
politik. Särskilt den konst som inte är 
politisk konst, eller som inte utger sig 
för att vara politisk konst, är politisk 
tänker jag. Som att en definierar en 
konst som opolitisk, alltså utan åsikter, 
alltså oproblematisk. Som en konst-ig 

Foto: Anna Nygren
Photo: Anna Nygren
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understanding the world. That one 
feels something when one experience 
art. Like that one understands the 
world. Though it might be impossible 
to describe.  Maybe impossible to 
describe the feeling but kind of through 
the artwork. That art would be like 
observing the world from the outside 
or to see it from the inside but outside 
for people, kind of. Then I think that 
art is an articulation (art-iculation)  
that follows the rules of the rest of the 
society. So: what’s art and which art is 
given value as art and who defines 
what art is and who’s got the right to 
be an artist and why isn’t everything 
art and is art fun and does everybody 
get art and is art about society or is it 
like a memory where one just remem-
bers a very small piece and makes art 
out of a small piece and who’s art 
personified and what relations does art 
have to the history and to the power.
It’s about a selection I think. For 
every human is a potential artist. I 
feel there’s a lack of originality in my 
thoughts. The arts are obsessed with 
originality. Originality is returned if 
one post by prepaid return mail, kind 
of. I think of repetitions. Laws are 
about repetition. Today I like cats. 
Tomorrow I like cats. All days I like 
cats. Today I draw a horse. Tomorrow 
I draw a horse. All day I draw horses.  
Everything’s always all the same. 
Everything’s never the same. I wonder 
if it’s compatible with the desire to 
change the world and the art world 
and everything else. Or compatible 

motsvarighet till FAKTA. Det finns en 
affär i Stockholm som heter konst-ig. 
Jag tycker om att leka med hur ord kan 
särskrivas. Sär skrivas. Ett exempel 
är: Konst. När. Alltså konstnär. Konst 
när. När är en konstnär? Jag tänker 
att det handlar om politik. Vad är 
konst. Vad är konstvärlden. Jag vill att 
konst ska handla om att förstå världen 
typ. Som att en när en upplever konst 
ska känna något. Som att en förstår 
världen. Fast det kanske inte går att 
beskriva. Kanske inte går att beskriva 
känslan på något annat sätt än genom 
just det konstverket typ. Som att konst 
ska vara som att se världen utifrån, 
eller att en ser den inifrån fast för folk 
utifrån, typ. Sen tänker jag att konst 
är en konstruktion (konst-ruktion) 
som följer samma regler som resten 
av samhället. Alltså: vad är konst och 
vilken konst ges ett värde som konst 
och vem definierar vad som är konst 
och vem har rätt att vara konstnär och 
varför är inte allt konst och är konst 
kul och fattar alla konst och handlar 
konst om samhället eller är det som ett 
minne att en bara minns en liten del 
och gör konst av en liten del och vem 
är konsten personifierad och vad har 
konsten för relation till historien och 
till makten. Det handlar om ett urval 
tänker jag. För att varje människa är 
en potentiell konstnär. Jag känner att 
det finns brist på originalitet i mina 
tankar. Konsten är besatt av originalitet. 
Original returneras om en skickar med 
frankerat återskickningspaket typ. Jag 
tänker på upprepning. Lagar handlar 

om upprepning. Idag gillar jag katter. 
Imorgon gillar jag katter. Alla dagar 
gillar jag katter. Idag ritar jag en häst. 
Imorgon ritar jag en häst. Alla dagar ri-
tar jag hästar. Allt är alltid samma. Allt 
är aldrig samma. Jag undrar om det 
är kompatibelt med en önskan om att 
förändra världen och konstvärlden och 
allt annat. Eller kompatibelt med per-
sonlig utveckling. Personlig utveckling 
behöver sättas i ett samhällsperspektiv 
tänker jag. Jag kliver av pendeltåget 
på den station där jag tänkt att jag ska 
kliva av. Det känns lite grann som om 
jag kissat på mig. Eftersom jag är blöt 
i rumpan och luktar kiss. Jag tänker att 
folk ser det på mig. Det känns pinsamt 
och skamfyllt. Jag känner skam trots/
för att jag har en ljus hudfärg, har ett 
inte så utåtriktat könsorgan, har flera 
hundra universitetspoäng, är tjugotvå 
år, aldrig har bott i ett land som varit 
ockuperat, blir kär (ofta olyckligt) i 
tjejer, är för självmedveten, ser mig 
själv som världens centrum, inte gör 
något. Och. Så. Vidare. Om/När jag 
gör konst kommer detta vara en del 
av konsten. Jag tänker att en kan se 
livet som konst. Livskonst. Det låter 
som ett säljargument men jag håller 
egentligen bara på med projekt. När 
jag ska gå in i stationsbyggnaden 
genom glasdörrarna som är av den 
sort som på engelska kallas sliding 
doors vill de inte öppna sig och jag 
tänker att det är väldigt symboliskt. 
Jag skrev inte det där kritiska om Riga 
för att det handlade om Riga utan för 
att det handlade om världen, allt. Jag 

with personal development. Personal 
development needs to be socially 
contextualised I think. I get off the 
train at the station where I thought of 
getting off. It feels a bit like I’ve wet 
myself. Since my bottom is soaking and 
smells like pee. I think people can see 
it. It’s embarrassing and shameful. I 
feel shame despite/because I have a 
light complexion, haven’t got an extro-
vert sex, have hundreds of university 
credits, am twenty-two, haven’t lived in 
an occupied country, fall in love (often 
unrequited) with girls, am too self-
conscious, consider myself to be the 
centre of the earth, don’t do anything. 
And. So. On. If/When I make art this 
will be part of the art. I think one can 
understand life as art. The art of liv-
ing. It sounds like a sales argument 
but I’m just really working on these 
projects. As I’m about to enter the 
station through glass doors of a kind 
that in English is called sliding doors, 
they won’t open and I think it’s all very 
symbolic. I didn’t write all that critical 
stuff about Riga because it was about 
Riga but because it was about the 
world, everything. I feel ashamed that 
I wrote “the world, everything” when 
I really meant Sweden. I feel ashamed 
of Sweden. I think of art because art as 
I think is he opposite to FACTS. I think 
that art is problematic and exclusive. 
I think that I will change the world. I 
think that I love art. I’m probably the 
wrong one to change the world. I count 
the number of times I’ve written “I” so 
far: I feel ashamed that I’m egocentric 
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skäms för att jag skrev ”världen, allt” 
när jag egentligen menade Sverige. 
Jag skäms för Sverige. Jag tänker på 
konst för att konst så som jag tänker det 
är motsatsen till FAKTA. Jag tänker att 
konst är problematiskt och uteslutande. 
Jag tänker att jag vill förändra världen. 
Jag tänker att jag älskar konst. Jag ä 
nog fel person att förändra världen. 
Jag räknar antalet gånger jag hittills 
skrivit ”jag”: Jag skäms för att jag 
är egocentrerad och utan ögon ut 
mot övriga världen. Jag ändrar mig och 
tänker att det är viktigt att poängtera 
att det handlar om mig. Men jag är en 
del av världen. Vad fan. Jag skriver 
självklara saker. I Riga kunde en gå på 
strippklubb. Konst är alltid politisk. 
Ens val är alltid politiska. Ens val är 
alltid konst. Typ. Historieskrivning är 
lika subjektivt som konst. En konstnär 
kan bli en nationalhjälte. Vem har rätt 
till en identitet och vem har rätt till en 
arena. Jag älskar konst. Att älska är en 
mycket problematisk känsla. Konsten 
kan fungera som förändring. Eller jag 
tror att konst inte kan det. Jag tror att 
det beror på. Jag hatar konst. Att hata 
är en mycket problematisk känsla. 
Jag tror att jag kommer avsluta med 
något klyschigt om att en alltid måste 
försöka för det är det enda en kan göra 
om en inte är en übermensch. Typ. Jag 
avslutar med att skriva: Vi måste göra 
konst. För samhällets skull. Och annars 
så dör vi. Sen skriver jag att konsten 
har en funktion i civilisationen. Tror 
att Jenny och Felice skulle gilla det. 
Skriver så alltså. Okej. Hej då.

.

and blind to the world. I change my 
mind and think it’s important to em-
phasise it’s about me. But I’m part of 
the world. What the fuck. I write what’s 
obvious. One could visit a strip club 
in Riga. Art’s always political. One’s 
choice is always political. One’s choice 
is always art. Kind of.  Historiography 
is as subjective as art. An artist can 
become a national hero. Who’s got the 
right to an identity and who’s got the 
right to an arena. I love art. To love 
is a very problematic feeling. The arts 
can operate as change. Or I believe 
that art can’t. I think it depends. I hate 
art. To hate is a very problematic feel-
ing. I think I will end with some cliché 
that one always has to try for it’s the 
only thing one can do if one’s isn’t a 
Übermensch. Kind of. I conclude by 
writing: We must make art. For the 
sake of society. And otherwise we’ll 
die. Then I write that art has a function 
in civilization. Think that Jenny and 
Felice would like that. So I write that 
then. Alright. Bye.

Anna Nygren
Studerar litteratur och skriver drama 
/ 
Studying Literature and writes drama

Qr-code for the video in Konstön. 
With english subtitels.

Qr-kod till videon i Konstön. 
Utan textning.
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Konstön framför Norrköping stadsbibliotek. Foto: Felice Hapetzeder
Art Island in front of  Norrköping City Library. Photo: Felice Hapetzeder
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Konstön framför Norrköping stadsbibliotek. Foto: Felice Hapetzeder
Art Island in front of  Norrköping City Library. Photo: Felice Hapetzeder
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