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Genom sin 175-åriga historia har Konstfack satt sin prägel  
på samhället. I allt från designade produkter, inredningar  
och offentlig konst till barnböckernas illustrationer och 
grundskolans bild- och slöjdlärare. Konstfack finns överallt  
i vardagen, säkert i de flesta människors liv. Även attityder, 
begrepp, debatt ämnen och konstruktiv konfrontation kan 
spåras till oss.  
 Hur skrivs en sådan institutions historia? Och framför  
allt – av vem? Frågorna aktualiserades senhösten 2018  
inför vårt 175-årsjubileum. Svaret kom snabbt: Vi ville inte  
ge uppgiften till en eller några få utvalda. Istället ville vi  
komma åt personliga minnen från de som varit med. Att  
utgå från Konstfack som plats och miljö blev angeläget,  
både för att tillåta en institutionell själv förståelse och för  
att visa vad en konsthögskola är, eller kan vara.  
 Sagt och gjort. Vi gick ut brett och efterlyste berätt elser  
från alla möjliga håll, olika röster från skolans många vrår  
och från olika generationer.  
 Ibland liknar jag Konstfack vid ett tivoli, ibland en ur- 
skog eller ett torg. Ett tivoli där hisnande erfarenheter kan  
göras i en förhållandevis trygg miljö, där olikheter möts 
men där ingen stannar för evigt. En urskog där letandet 
efter stigar, smultron, gläntor och kullar står för det per- 
sonliga utforskandet tillsammans med andra. Och torget – 
platsen för förhandlingar, demonstrationer, fester och 
utbyten där drömmare, reformister, troende, tvivlare, 
individualister, kollektivister, entreprenörer, flanörer och 
andra sökare möts. 



REKTOR MARIA LANTZ,  
HÖSTEN 2019

Så välkommen att ta del av ett myller av röster 
och minnen från det ständigt föränderliga och 
livs levande Konstfack.
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Den initiativrike Nils Månsson Mandel  gren ville 
förbättra husslöjden och konst utbildningen, fram-
förallt genom kurser för arbetarklassen. Hans  
ambition var också att värna om den svenska  
hantverksskickligheten inför skrå väsendets  
upplösning 1846. Oron fanns nämligen att om 
kvalitets stämpeln en skråmedlem hade gick om 
intet, skulle kvaliteten sjunka när inte skråna kunde 
ställa krav på skicklighet. På sin lediga dag skulle 
därför hantverksgesäller och lärlingar få möjlighet 
att vidareutbilda sig inom sig bland annat orna-
ments- och frihands ritning och få mer konstnärlig 
bildning. Därför donerade den gode NMM också 
600 böcker och planscher till skolan för ytterli-
gare förkovran. Nio olika hantverksyrken fanns 
representerade i första kullen på söndagsritskolan, 
bland annat kakel  ugns makare och sidenvävare. 
Svenska Slöjdföreningen (numera Svensk Form) 
bildades i oktober 1845 som ett stöd till skolan  

och året därpå byttes namnet till Svenska Slöjd- 
föreningens skola när den officiellt övergick från  
Mandelgrens ägo till Slöjdföreningens. Undervis-
ningen gavs nu också både på tisdags- och fredags- 
kvällar.
 Skolans förste föreståndare, Baltzar Cronstrand, 
var en ingenjörsutbildad militär och egyptolog. På 
Wikipedia omnämns han också som ”Konstfacks 
grundläggare” och hans inställning var att arbetar-
nas förstånd och smak borde höjas genom under-
visning i teckning och matematik. För denna åsikt 
motarbetades han, främst av Teknologiska insti- 
tutets lärare och 1859, efter 13 år i tjänsten, avgick 
han. Det matematiska inslaget i undervisningen 
minskade då betydligt. Vem var han egentligen?

Läs gammelsvenskan här bredvid som vi publicerar 
på initiativ av Torsten Dahlin, elev på Fackavdel-
ningen för metallarbete åren 1953–58. 

1844–2019
Den 20 oktober 1844 startades en ”Söndags-Rit-Skola  
för Handtverkare” av konstnären och folklivsforskaren  
Nils Månsson Mandelgren. 175 år, tiotusentals studenter 
och medarbetare senare, minns några av dessa sin tid  
på skolan som idag heter Konstfack. Här följer en kollektiv  
historieskrivning där historiska fakta och milstolpar  
samsas med generöst delade minnen om framgång,  
motgång, lärda läxor och vardag. 
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ETT LÅNGT LIF AF STOR SKICKLIGHET, FLIT OCH VILJEKRAFT.
NEKROLOG ÖVER BALTZAR CRONSTRAND (1794–1876).

Texten är hämtad ur och finns i sin helhet i boken  
Ur vår samtid (P.A. Norstedt & söner, 1880).

 ”Den åttioårige ynglingen”, så nämndes ofta  
Baltzar Cronstrand vänner emellan och han små-
log godt öfver skämtet, ty han kände väl att det 
låg sanning i den. När han med två steg i språng-
et ilade uppför ett hundra fyra trappsteg till sina 
kära böcker, planscher och samlingar, i sin enkla 
studentlika bostad, gjorde han visserligen skäl för 
ynglinganamnet, trots sina snart fylda 82 år. Han 
kunde mycket, och han kunde det väl. Men då han 
skulle göra författarens bruk af allt det myckna,  
fliten och skickligheten samlat, besannades ord-
språket, att det bästa är det godas fiende. Aldrig 
blef det honom bra nog, det, som skulle vittna om 
hvad han kunde åstadkomma, och äfven det hade 
han vid 82 år af ynglingen på de 20, att det rika ut-
sädet i den goda jordmånen ej ännu burit de gylle-
ne skördar, man så berättigadt väntade. Men inom 
ett skede af sitt lif, en tid af halftannat årtionde, 
hade han dock en utåt riktad verksamhet som bar 
rika frukter, en verksamhet som väl afbröts af en 
kortsynt nitälskan, men hvars grundläggande be-
tydelse för den svenska slöjdskolan vän och fiende 
nu tacksamt erkänna. 
 Trenne söner af salpetersjuderidirektören Lars 
Cronstrand, bosatt på Törneby egendom i Kalmar 
län, kommo hvar efter annan till hufvudstaden, der 
de alla gjorde sig ett namn inom ”det lärda vapnet”. 
Den tredje, Baltzar, har i 34 år tillhört ingeniörkåren. 
Han föddes på Törneby den 15 maj 1794 och inskrefs 
som student i Upsala 1809, hvarefter han i flera år 
egnade sig åt i synnerhet matematiska studier och 
1815 antogs till underlöjtnant i kongl. ingeniörkåren, 
der han efter afläggande af ”stora officersexamen” 
blef löjtnant 1820 och från följande år till 1825 tidtals 
tjenstgjorde som adjutant hos chefen.
 Redan 1823 utnämndes Cronstrand till kapten i 
generalstaben, var åren 1830–32 fortifikations be-
fälhafvare i Karlskrona, blef sistnämnda år kapten 
i ingeniör-kåren och riddare af svärdsorden samt 

beordrades 1833 att vara fortifikations-befälhaf-
vare på Karlsborg. Men samma år fick Cronstrand 
permission till utrikes resor, med uppdrag att i 
främmande länder inhemta kännedom i sitt yrke. 
Skulle detta vara en nåd eller en onåd? Cronstrand 
hade retat många ömtåligheter, ty han gaf alltid 
luft åt hvad han tänkte och blef aldrig skyldigt svar 
på tal. Hur som helst, afbrottet i hans tjenstgöring 
som ingeniörofficer blef långvarigare, än man fö-
restält sig, ty det dröjde i åtta år, innan han, efter 
mångfaldiga förnyade order och hotelser, ändtligen 
återkom och med någon tids arrest fick umgälla 
sin halsstarrighet att med allt för långt sträckt ihär-
dighet ha studerat forntidens byggnadsminnen 
och nutidens fästningar. För honom fanns ingen 
skillnad mellan arkitektens och ingeniörofficerens 
studieområde.
 Då han lemnade Sverige 1833, begaf han sig till 
vestra Europa och genomreste under detta och 
nästföljande år Holland, Belgien, Rhenländerna, 
England och Frankrike, Schweiz och Sardinien, 
hvarefter hela året 1835 egnades åt Italien, Sicilien 
och Malta. (Efter detta Nildalen, Egypten, Syrien, 
Konstantinopel, Grekland, Italien igen och slut ligen 
Österrike – reds. anm.) 
 Den envise kaptenen lemnade den behagliga 
kejsarstaden 1841 och återsåg kort derefter Stock-
holm, efter åtta års frånvaro. Efter 26 kaptensår 
tog han 1849 afsked, ur krigstjensten.
 Men hans lifliga intresse för arbetarens yrkes-
skicklighet hade föranledt honom att redan 1845 
egna sig åt en annan verksamhet än ingeniör- 
officerens. När idén om en slöjdskola för arbetare 
inom yrkena skulle söka sig form i verkligheten, 
hade den åtskilliga förberedande stadier att  
genomgå: så begynte artisten Mandelgren en  
söndagsskola för ritning, och qvartersmannen  
J. F. Andersson sökte bilda en förening för att  
understödja den.
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Ofverståthållaren Sprengtporten, general Lefrén 
m.fl. togo föreningsstiftandet om hand, och så  
blef ”Svenska Slöjdföreningen” mot slutet af 1845 
en, om ock ringa, verklighet, med hufvud sakligt 
ändamål att understöda en skola för bi bringande 
af konstfärdighet åt yrkesidkande arbetare. 
Cronstrand valdes till den blifvande skolans före-
ståndare, och att valet var godt, derom vittnar ej 
blott hans fjortonåriga verksamhet som skolans 
skapare och ledare, utan ock hans afgång, då han 
mot majoriteten – icke inom slöjdföreningen, men 
inom dess direktion – icke kunde upprätthålla 
de grundsatser, för hvilka han kämpat. Från 1849 
lefde Cronstrand i ett helt decennium uteslutande 
för sin skapelse, och han var outtröttlig att åt den 
samma skaffa lärare, understöd och erkännande. 
Efter val af handtverks-föreningen erhöll han 1851 
ett stipendium för att besöka verldsutställningen i 
London, och nu gick det i synnerhet upp för honom, 
hur nödvändigt det var att höja arbetarens förstånd 
och smak, om hans arbete skulle följa med sin tid 
och vittna om en högre grad af odling i hans land. 
Förståndet skärptes bäst genom matematik, sma-
ken genom konststudium, och på undervisning i 
matematik och teckning ville derför Cronstrand att 
hufvudsakligt afseende skulle fästas i en slöjdskola. 
Han höll föredrag, han tryckte dessa som brochyrer 
och tidningsartiklar, han fick igenom grefve Platen 
en motion framförd på riddarhuset 1854, han ingaf 
betänkanden till Kongl. Maj:t och disputerade med 
direktionen.

Så var han kommen derhän, att skolan egde godt 
anseende, 26 lärare (bland hvilka 11 voro f. d. lär-
jungar) och 5–600 elever, att K. M:t begärt och riks-
dagen beviljat ett års-anslag åt skolan af 10 000 
kronor och skolans öfvertagande af staten endast 
väntade på den formela bekräftelsen i ett till utfär-
dande förberedt kongl. bref – det är dagtecknadt 
den 23 sept. 1859 – då slöjdföreningens direktion 
lät sin skattmästare vägra utbetalning af den af 
Cronstrand ingifna betalningslistan för lärarne 
under den redan nästan afslutade vårterminen 
1859 och sålunda på ett minst sagdt ohöfligt sätt 
förberedde hans afgång från platsen som skolans 
föreståndare – hvartill han för ingående läsår icke 
återvaldes.
 Med anledning af de vidtagna ”förbättringarna”, 
att som undervisningsämne utesluta figurteckning 
och mekanik samt betydligt nedsätta matematiken, 
anförde Cronstrand Galileis svar på frågan hvartill 
geometrien gagnar: ”Att väga, att mäta och att räk-
na; att väga de okunniga, att mäta de dumma och 
att räkna dem allesammans.”
 Cronstrand var emellertid utesluten från sin kära 
slöjdskola, och ledningen kom i andra händer. Men 
skolan gick framåt, ny, ståtlig lokal fick den, an-
slag och lärarepersonal som vida öfvergick hvad 
Cronstrand ens vågat föreslå; och med fogligare 
lämpor har kanske vunnits äfven med afseende på 
undervisningens artistiska del, hvad som ej vann 
seger när i en ogynsam tidpunkt hårdt sattes mot 
hårdt. Så slöt Cronstrands verksamhet för slöjd- 
skolan. En ädel oegennyttig och välgörande verk-
samhet, hvars erkännande af konung Oskar I redan 
1856 erhållit form af vasa-ordens kraschan. 
 Regelbunden i sina vanor och sparsam i sina be- 
hof kunde han bestå sig sin enda lyx, böcker, och 
lefde godt på sin lilla statspension, tills helt plötsligt 
döden afbröt hans bana, genom en af dessa till  - 
fällig  heter, för hvilka både ung och gammal stupar.  
En förkylning efter ett bad lade honom på sjuk-
sängen, och här slocknade hans öga fridfullt, näst- 
an leende, den 26 januari 1876, efter få dagars plåga. 
 Slöjdskolans lärare och lärjungar, dåvarande och 
forna, slöto sig vid hans graf till vännerna, och så 
ringa man än må finna frukterna under ett långt lif 
af så stor skicklighet, så stor flit och så stor vilje-
kraft, som Baltzar Cronstrands, behöfver man blott 
hänvisa på Slöjdskolans grundläggning ock första 
fjorton års utveckling för att erkänna, att ” trädet 
burit god frukt” och att Baltzar Cronstrand icke 
lefvat förgäfves.
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Under Baltzar Cronstrands tid välkomnade skolan sina  
första kvinnor att studera. 1857 började mamsellerna  
Sofi Granberg och Matilda Andersson och året därpå  
hälsades kvinnliga elever välkomna officiellt. Några år  
senare bytte skolan namn till Slöjdskolan i Stockholm  
som läsåret 1864–65 hade 635 manliga och 426 kvinnliga 
elever. 1868 flyttades verksamheten till en pampig, ny-
uppförd byggnad på Mäster Samuelsgatan 44, kvarteret  
mellan nuvarande Slöjd- och Sergelgatan. Detta efter  
att från starten ha legat på Rödbodtorget bredvid Kons t-
akademien där överintendent Mikael Gustaf Anckarsvärd  
generöst ställde en lokal till förfogande. 

Nio år senare var det dags för att placera ytterligare en  
milstolpe i Konstfacks historia. Det menar i alla fall Sophie 
Hedin, bibliotekarie 1987–2016 och Jan Hjalmarsson, 
bibliotekschef. År 1877 registreras nämligen, genom en  
blyerts   anteckning i skolbibliotekets bokkatalog, en upp- 
 laga av Diderots encyklopedi från 1700-talet. På följande 
uppslag presenterar de bland annat hur studenter kan  
använda uppslagsverket för att utveckla sitt praktiska  
görande.
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Diderots encyklopedi är ett centralt uppslagsverk 
från upplysningstiden med idéer och tankar som 
sägs ha bidragit till den franska revolutionen 1789.  
I Konstfacks bibliotek finns 28 volymer, varav 11  
volymer med 2 900 planscher. Dessa 11 volymer  
är av stort intresse för oss. Bilderna består av 
koppar stick i original som med stor detaljrikedom  
visar hantverk, jordbruk och industri från 1700-talet. 
 Den franska titeln på uppslagsverket från 1761  
är Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des  
sciences, des arts et des métiers, och det nämns 
ofta i historieböckerna som upplysningstidens 
mest centrala verk. Arbetet med encyklopedin 
leddes av Denis Diderot tillsammans med Jean 
D’Alembert och ett stort antal filosofer som skri-
benter, de så kallade encyklopedisterna. Diderot 
reste själv ut till verkstäder och industrier tillsam-
mans med tecknaren Goussier. Diderots grundsyn 
utgick från de praktiska konsternas värde – hant-
verket var för honom oerhört centralt för samhäl-
lets utveckling. Det märks tydligt i encyklopedins 
illustrationer. Här idealiseras arbetsplatserna:  
verkstäderna och rummen flödar av ljus och rymd,  
i verkligheten var de mycket trånga och mörka.  
Arbetet utfördes ofta av kvinnor, och på bilderna 

ser vi kvinnor i verkstäder, i jordbruket, och själv-
klart i avsnitten om mode, sidentillverkning, 
handsk sömnad och knapptillverkning. I den forsk-
ning som Geraldine Sheridan genomfört lyfts det 
fram att även många av gravörerna var kvinnor. 
Gravörer utbildades på Academie Royale och ge-
nom Sheridans forskning har namnen på flera  
blivit kända: Catherine Haussard, Angelique  
Moitte, Marie-Jeanne Ozanne. Men många signa-
turer är skriva med enbart efternamn vilket betyder 
att antalet kvinnor kan vara betydligt fler än vad vi 
har kunskap om idag. 
 Det är i illustrationerna som Diderot visar sitt 
framåtblickande. Han har uppenbart förstått bild-
ernas didaktiska funktion. En annan faktor som 
man inte får glömma var att bilder var undantag-
na boktillsynen, det vill säga censuren som hade 
ögonen på encyklopediprojektet. Utgivningen av 
Diderots encyklopedi präglades av återkommande 
ingripanden av censuren. Redan med första bandet 
så möttes de av starkt motstånd, för att slutligen 
hamna på ett index över förbjudna böcker. Utgiv-
ningen av encyklopedin pågick mellan åren 1751 
och 1772.
 Hur används encyklopedin på Konstfacks biblio-
tek idag? Encyklopedin introduceras i flera sam-
manhang för studenter och lärare, som en ingång 
för att utforska och förstå den egna praktiken i 

VAD GÖR DIDEROTS ENCYKLOPEDI  
PÅ KONSTFACK?  
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ett historiskt perspektiv. En lärare på kandidat-
programmet Grafisk formgivning och Illustration 
efterfrågade en längre föreläsning om Diderots 
encyklopedi i en kurs om bokhantverk. Idén var att 
visa vad ett bokverk kan berätta om sin samtid, och 
i det här fallet även om sin spännande tillkomsthis-
toria. Student erna fick sedan bläddra i bildvolymer-
na, studera tryckteknik, bokbindarkonst, vinjetter 
och guldsnitt. På så sätt kunde studenterna sedan 
upptäcka bilder på hantverk som ligger nära deras 
egen praktik. 
 Vid ett tillfälle frågade en student oss hur hen 
skulle hitta information om hur man binder fisknät.  
Näten skulle användas till ett textilt konstverk i  
stort format. Vi hittade mycket pedagogiska bilder  
i uppslagsverket som visade precis hur man gör. 
Bilderna om hur man sätter form och gjutkanaler 
för att gjuta en bronshäst med ryttare i naturlig 
storlek har använts till ett läromedel om gjutning 
på högskolan. För keramikern finns bilder på hur 
man bygger en drejskiva, och industridesignern 
hittar bilder på innovationer inom jordbruk och in-
dustri. För textilstudenterna finns mycket att hämta 
från sidentillverkning till interiörbilder från verk-
städerna i Paris och så vidare. 
 Att öppna ett band av uppslagsverket är som  
att dyka rakt ner i upplysningstidens Frankrike. 
Därför har Diderots encyklopedi under åren också 
väckt stort intresse vid studiebesök och visningar 
för externa grupper. Encyklopedin hade även en 
central plats i Konstfacks utställning Upptäckts-
resa i ett konstbibliotek [urval från Konstfacks 
arkiv och bibliotek] i och med Konstfacks 150-års-
jubileum. 
 Hur hamnade då Diderots encyklopedi på Konst-
fack? Ingen av uppslagsverkets volymer har en 
Konstfackstämpel, men i bibliotekets bokkatalog 
från 1877 finns en senare upplaga av uppslags-
verket registrerad. En blyertsanteckning i kanten 
talar om en äldre svit i folioformat. Encyklopedin 
finns alltså dokumenterad för drygt 140 år sedan. 
Vi har gått igenom gamla inventarieförteckningar 
och gåvobrev i arkiven, men inte funnit några spår 
mer än en bunt lösa illustrationer som donerats av 
bokförläggaren Albert Bonnier. Kanske handlar 
det om en tidigare donation? Kan det vara så att 
encyklopedin ingick i den bok- och planschdona-
tion som Nils Månsson Mandelgren, grund aren av 
”Söndags-Rit-skola för Handtverkare”, gjorde år 
1844? Det var ju denna donation som lade grunden 
till Konstfacks bibliotek. 

Encyklopedins starka symbolvärde påminner oss 
om bibliotekets centrala roll på högskolan – en  
institution för både tradition och förnyelse. 
 Även i dagens samhälle återfinns upplysnings-
tidens idéer om att allt vetande skulle kunna organi-
seras i en encyklopedi. Idag använder våra studenter 
ofta Wikipedia. Men istället för en grupp encyklope-
dister finns wikipedianer – meningen är att vem som 
helst ska kunna bidra till innehållet i uppslagsverket. 
Att alla kan bidra är en demokratisk tanke, men upp-
slagsverket speglar också samhällets olika aktörer 
med maktanspråk såväl som olika intressekonflikter. 
Även kvalitetsgranskningen av artiklarna i Wikipedia 
görs av användarna, och det finns ingen egentlig 
redaktion för uppslagsverket. En intressant fråga 
är därför hur vi på Konstfack skulle kunna använda 
Wikipedia i utbildningarna för studenters lärande 
och i deras bildningsprocesser.
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Vid en omorganisation 1879 var det dags för namnbyte  
igen – Tekniska skolan! Denna delades in i fem olika  
avdelningar, bland annat en för ”kvinnliga lärjungar”.  
Indelningen kom, liksom namnet, att bestå i 66 år.

TEKNISKA AFTON- OCH SÖNDAGSSKOLAN

Inrättad 1844, för ynglingar och män, främst  
sådana som redan inträtt i tekniskt yrke.

TEKNISKA SKOLAN FÖR KVINNLIGA LÄRJUNGAR 

Inrättad 1859 och försåg de kvinnliga eleverna med 
teoretiska och konstnärliga insikter.

HÖGRE KONSTINDUSTRIELLA SKOLAN 

HKS, inrättad 1879. Här utbildades 
mönstertecknare, dekorationsmålare,  
modellörer, ornamentsbildhuggare,  
möbelritare, ciselörer, gravörer och  
konstsmeder, tecknare för tryck och  
bokhantverk samt lärare i teckning,  
välskrivning och modellering.

BYGGNADSYRKESSKOLAN 

Inrättad 1879, som utbildade  
arbetsledare inom byggnads -
branschen.

MASKINYRKESSKOLAN 

Inrättad 1890, som utbildade arbetsledare  
inom de mekanisk-tekniska yrkena.

Rivning i Klara, t.h. Konstfackskolan.  
Foto: Jan Ehnemark

Slöjdgatan norrut mot Hötorget,  
t.h. Konstfackskolan.  

Foto: Lennart af Petersens
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1945 blev Konstfackskolan det nya namnet. Anledningen 
var att ämnena länge hade kallats för just ”fack” och  
angavs med romerska siffror:  

Fack I       Textil arbete 
Fack II      Dekorativ målning 
Fack III     Skulptur
Fack IV    Keramik
Fack V     Möbler och Inredningar
Fack VI    Metallarbete
Fack VII   Reklam och Bokhantverk
Fack VIII  Förberedande Utbildning för Teckningslärare
 
Dessa beteckningar användes ofta. ”Fackskola” var  
dess utom en tysk benämning av en yrkesförberedande 
skola vilket passade bra eftersom det skulle dröja ytter-  
  ligare tre decennier innan Konstfack blev högskola. 

Utsikt över Klarakvarteren i riktning mot 
Konstfackskolan. Foto: Göran Jarborg, 1955

Gamla Konstfackskolan rivs.
Foto: Lennart af Petersens
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FRESK, STUCCO LUSTRO, MOSAIK OCH MÅLERI

Minnesbilderna av Konstfacks byggnad är frag-
mentariska. Men dock: Spiraltrappan, facksalarna 
och Dekens ”monumentalateljé” där vi utförde våra 
skisser i full skala. Trängseln vid stafflierna i den 
mindre ateljén, pysande element, vinterkyla och 
värmelampa framför modellen. Monumentalateljén  
användes för utställningar, föreläsningar, fester.  
I omgångar under årens lopp delades salen upp  
i mindre rum. Senast var under krigsåren då den 
delades upp i små bås av bruna masonitväggar. 
1950–51 revs mellanväggarna och hela salen må-
lades vit. Sen dess kallad Vita havet. Namnet var 
ironiskt menat antar jag. Tror att man syftade på  
en stor sal på Kungliga slottet i Stockholm.
 Skolan började rivas sommaren 1954. På hösten 
flyttade HKS Deken till Brännkyrkagatan 11 på  
Södermalm där vi huserade på två våningsplan.  
För oss fyra avgångselever var det gott om plats 
och man kunde stanna kvar till sent på kvällen. Det 
var ett intensivt och lustfyllt arbetsår. Resten är  
historia som det heter.

Konstnären och kulturjournalisten Sonja Carlsson började 
på Deken 1951 och minns ovan hur alla ville måla.  
 Fem år senare kom Lars-Ove Bernhager in som  
special elev i frihandsteckning. Under sammanlagt elva år  
studerade han också reklam, bokhantverk, figur teckning  
och skrift. Här tecknar han sina erfaren heter i vad han själv  
kallar för ”The Ove Story”:

Dekorativt måleri. Vi nyintagna elever hade nog 
inte klart för oss den distinktionen. Alla ville måla. 
Stå vid staffli och måla modell, porträtt och stille-
ben. Men skolan hade ett stramt yrkesupplägg som 
innebar tillämpning av murala tekniker för offent-
liga miljöer –en ämnestradition från 1844. Vi som 
började hösten 1951 var omedvetna om de stora 
förändringar som bokstavligen väntade för skolan, 
Stockholms city och samhället i stort. Skolkvarte-
ren raserades och försvann efterhand. För mig var 
denna ödeläggelse mindre verklig än tillvaron inom 
skolans väggar. Det som gällde var eftertraktade år 
av konstnärlig utbildning och gemenskapen med 
kamrater och lärare. Av de sistnämnda minns jag 
Hugo Borgström, Tor Hörlin, Erland Melanton och 
Carl Riese som extra viktiga. Vi fick grundläggande 
kunskaper i fresk, stucco lustro, mosaik och förstås 
måleri. Och det fanns en underbar verkstad för 
marmorhuggning, uppläggning av provplattor för 
fresk och mosaik, blanda murbruk, riva färgstoff för 
oljefärg och tempera. Vi bekantade oss med sten- 
och glasmästerier.
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THE OVE STORY 

Min mamma var måttligt förtjust i mina planer att 
bli reklamtecknare. Hon tyckte jag hade ett bra 
jobb och trodde troligen att jag skulle bli något 
konstnärsaktigt med osäkra inkomster och b o-
hemaktigt leverne. 
 Jag började på HKS hösten 1964. Skolan hade  
sen några år tillbaka flyttat till Valhallavägen i en  
ny byggnad med Gärdets stora gräsytor alldeles 
utanför. Två härliga år följde med inspirerande  
lärare, trevliga klasskompisar, kul lektioner och 
uppgifter, studiebesök, skolresa till Portugal och 
fester! En underbar tid som jag minns med stor 
glädje. Nu väntade reklambranschen ivrigt på mig!

”Ove, ska inte du också söka till Konstfack?”
 Mats Andersson, dekoratörselev på varuhuset 
Tempos dekorationsavdelning precis som jag, viftar 
med ansökningshandlingarna till en av dåtidens mest 
prestigefyllda konst- och designskolor.
 – Nja, jag vet inte om jag kommer in där.
 – Jo, för fan, man kan gå som specialelev i några 
ämnen på kvällarna, det skall jag göra och då är det 
bara att pröjsa terminsavgiften, 35 spänn!
 – Jaså, ja då så, när skall du gå dit?
 – Nu på lunchen, hänger du med?
 – Ja, OK! 
 Sagt och gjort. På lunchen knallade Mats och jag 
iväg från varuhuset, tvärs över Hötorget och ett kvar-
ter till Konstfack där skolan låg vid slutet av 50-talet. 
Just så startade min reklamtecknarkarriär, först ett år 
några kvällar i veckan som specialelev med frihands-
teckning och skrift på schemat (jag var klasskamrat 
med Robban Broberg som liksom jag bodde i Solna 
så vi hade ofta sällskap på bussen hem). Sedan tre 
år alla kvällar i veckan, som ordinarie student på 
facket ”Reklam och Bokhantverk”. I kursen ingick att 
man skulle lära sig binda böcker och tillverka diverse 
prylar. Ingen ifrågasatte detta kursinslag och det var 
ganska trevligt, så alla knåpade på med sina böcker. 
 Tiden på KA (Konstindustriella Aftonskolan) upp-
skattade jag mycket trots att det var undervisning 
varje kväll från klockan sex till halv tio och med hem-
uppgifter som man skulle lösa i stort sett varje helg. 
Jag minns att vi var 27 elever i årskurs ett men vi var 
bara 12 kvar som gick ut i årskurs tre. 
 Jag sökte lite jobb efter kvällsskolan men förstod 
snart att jag också behövde den högre utbildningen 
som fanns på skolan, så jag sökte till HKS (Högre 
Konstindustriella Skolan) men kom inte in på grund 
av mitt halvdana betyg i skrift. Jag är vänsterhänt  
och mycket av skriftkursen byggde på övningar och  
uppgifter med bredpenna som är problematiskt för 
vänsterhänta då alla skrivna bokstavsformer är gjor-
da av högerhänta. Som specialelev hade min lärare  
i skrift skakat på huvudet och undrat hur det skulle  
gå för mig i mina fortsatta skriftövningar. Det kom  
att gå mycket bra faktiskt! 
 Gick ett år som specialelev i skrift och höjde mitt 
betyg. Sökte på nytt året därpå och kom in på HKS. 
Den undervisningen bedrevs på dagtid så jag blev 
naturligtvis tvungen att säga upp mig från mitt de- 
koratörsjobb. Några av Oves arbetsprover.
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Bilder från Tekniska skolan på Mäster Samuelsgatan 44, 
med elever och lärare in action.
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Skulpturer och gipser i det som kallades Museet och låg  
på översta våningen i anslutning till lanterninen. 
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Här ses Åke Stavenow, rektor åren 1946–1964, ge sin sekreterare  
instruktioner. Bordet till vänster i bild används idag för lunch och 
fika på ledningens kansli. Spegeln och några av konstverken  
hänger i våra kontorsrum.
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Konstfackskolan vid Mäster Samuelsgatan 44.  
Foto: Lennart af Petersens, 1954
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Hela byggnaden på Mäster Samuelsgatan revs i samband med 
Norrmalmsregleringen, som också kallades Citysaneringen.
Foto: Lennart af Petersens, 1954



28



29

1959 invigdes Konstfacks nya skolbyggnad på Vallhalla-
vägen 191 på Östermalm, precis vid Gärdet. Arkitekten 
som vunnit den av Kungl. Byggnadsstyrelsen utlysta  
tävlingen var Gösta Åbergh och skolan fick ett så kallat  
New Modern-utseende, en populär stilepok vid tiden.  
Idag är fasaden K-märkt.  
 Med den nya byggnaden fick eleverna (som de kall ades 
ända fram till 1978 då skolan blev högskola och de blev 
studenter) för första gången tillgång till välutrustade 
verkstäder. Några av dessa elever, bland andra Lasse  
Åberg och Jan Lööf, gav 1962 ut skivan Konstfackjazz. 
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Janne (Jan Lööf) och jag träffades på Konstfack och 
gjorde en mycket märklig skiva tillsammans. Den 
hette Konstfackjazz. Janne spelade sax och jag gi-
tarr. Det var några unga killar, bara 19–20 år gamla, 
som kom till skolan och frågade om vi ville lira in en 
EP. Skivbolaget hade det Göteborgsvitsiga namnet 
Sir Isaac Nyton. Bossanovan hade precis dykt upp, 
med Stan Getz och hela ligan. Janne var kapell-
mästare och vi tyckte nog att det var rätt coolt att 
få göra en skiva. Den kom 1962. Jag spelade faktiskt 
låtarna när jag vinterpratade i P1 nyligen, man kan 
konstatera att de är väldigt cementerade i tiden. 
 Bara några år tidigare hade farsan tagit hem en 
gitarr till mig. Janne var kunnig på harmonik och 
lärde mig några snygga jazzackord som jag kunde 
harva med.

Det var mycket umgänge mellan facken på skolan 
och vi hade fester och danser. Janne var med på en 
maskis där jag var kanin. Jag minns inte vad han var 
utklädd till. 
 Han är ju en rätt lång man och när vi möttes i  
korridorerna fick jag titta upp på honom. På den 
tiden var jag 1,90 och inte så van vid att känna mig 
liten. Janne såg alltid ut som han bar på en hemlig-
het om dig, han log och det kändes som han innerst 
inne tyckte att du var rätt så komisk i all din enfald. 
Det kunde man känna blandade känslor inför. Vi 
umgicks mest genom musiken och hade jazz som 
gemensam nämnare. Sedan har vi setts då och då 
genom åren. Jag kommer ihåg när han hade en katt 
som kunde apportera, det var jag jäkligt imponerad 
av. Det jag kanske beundrar mest hos Janne är hans 
anarkistiska läggning. He takes no shit!

Lasse Åberg, Reklam och Bokhantverk  
(sedermera Grafisk formgivning) 1960–64
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Mellan 1961 och 1966 utbildas Rosa Taikon på Konstfack 
och blir med tiden en av Sveriges viktigaste smyckekonst-
närer. Hennes konstnärskap präglas av ett långsamt och 
fysiskt krävande skapande jämte kampen för mänskliga 
rättigheter. Smycken och kamp, sida vid sida.

Silversmycken, filigran av silversmeden  
Rosa Taikon. Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet

År 2014 hade studenter och personal på Konstfack  
privilegiet att få lyssna till Rosa Taikon då hon före-
läste på skolan. Med stor skärpa, humor och genero-
sitet höll hon den stora publikens uppmärksamhet i 
över två timmar. Hon talade om sitt konstnärskap men  
berättade framför allt den viktiga historien om romer  
i Sverige, om sin egen familjs villkor och om sin syster 
Katarina Taikons kamp för svenska romers rättigheter. 
 När Rosa Taikon gick bort den 1 juni 2017 efterläm-
nade hon ett stort arv både i kampen för mänskliga 
rättigheter och i förståelsen för smyckekonst i  
Sverige. Hennes alster finns idag i många museers 
samlingar och Hälsinglands museum arbetar i skriv-
ande stund med att skapa såväl ett Rosa Taikon- 
arkiv och en permanent utställning om hennes arbete. 
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1962 grundade två nyblivna alumner den evangelisk- 
lutherska kyrkans konst- och hantverkscenter i Syd afrika.  
Ulla och Peder Gowenius, som gått Textil respektive  
Skulptur och Teckningslärar institutet, skapade en verk-
samhet som kom att få en stor betydelse för konstscenen  
i Sydafrika. Centrets utbildning var den första där svarta  
sydafrikaner kunde utbilda sig till konstnärer och konst- 
hantverkare.

1961 bildades en kommitté i Stockholm med ambitio-
nen att främja afrikansk konst och konsthantverk. Ett 
av resultaten var att Ulla och Peder Gowenius startade 
ELC Art and Craft Centre året därpå. Berättelsen om 
centret är en historia om och en kamp för demokrati, 
kultur, utbildning och konst. Ulla och Peder Gowenius 
elever hade under 1960- och 70-talen många väl-
besökta utställningar i hela Sverige, till exempel på 
Moderna Museet i Stockholm, men också på Danska 
Nationalmuseet och på Cape Town National Gallery 
där det var den första utställningen med svarta konst-
närer någonsin. Våren 2018 var jag med och organise-
rade ett öppet seminarium på Konstfack för att lyfta 
kunskapen om centret och dess betydelse, om paret 
Gowenius banbrytande arbete och om då- och nutid-
ens diskussion om solidaritet och makt. Ambitionen 
var att både kollegor, studenter och allmänhet skulle 
bli varse ett av många sätt att kunskapa tillsammans 
och samtidigt göra motstånd. Under seminariet visa-
des dels filmen Ett samtal med Peder Gowenius om 
Rorke’s Drift från 2018, dels den sydafrikanska filmaren 
Cedric Nunns dokumentär Rorke’s Drift Revisited från 
2014. Seminariet bidrog dels till en viktig diskussion 
om vilka nya historier som skrivs utifrån gamla, dels 
påminde det om hur Konstfacks alumner bidrar på 
många olika sätt med sin kunskap, på många olika 
ställen i världen. Därefter har arbetet tagits vidare vid 
ytterligare symposium på University of the Witwaters-
rand i Johannesburg.

Viktoria Kindstrand,
konstnär, bildpedagog och adjunkt på Konstfacks
institution för Bild- och slöjdpedagogik
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För att inte råka illa ut förvandlade 
eleverna i skolan i Rorke’s Drift sina protester 
över den rådande samhällsordningen till  
vävda mönster. Sibongile Mabasos väv  
The red, hungry lion (1963). 
Foto: Peder Gowenius
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Andra berättelser från 1960-talets Konstfack handlar 
om allt från ett annorlunda julfirande till de årliga drak- 
festerna på Gärdet. För dessa var elevkåren drivande  
med Bengt Carling i spetsen och den första drakfesten,  
som ägde rum i maj 1965, blev så uppskattad och väl-
besökt att den snabbt blev en tradition för många  
stockholmare. Under ett par år på 1990-talet anord - 
nades även drakbyggarkurser veckan innan festen. 
När Konstfack fyllde 150 år 1994 var Gärdet fullt av folk 
och skyn full av drakar. 
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– 2003 dog Drakfesten på grund av att en av de 
profiterande korvmojarnas ägare inte ville betala 
det lilla bidrag som alla försäljare och vi hade  
kommit överens om för kostnader av containrar 
och bajamajor. Han anmälde ärendet till Stock-
holm stad varpå de genast höjde vår hyra från  
3000 till 25 000 kronor vilket Konstfack vägrade 
betala. Så Drakfesten lades ner och gubben fick 
inte sälja sin korv – han var verkligen ett stolp - 
skott! Men festen återuppstod 2018 i samarbete 
med Stockholms kinesiska förening, som under 
några år arrangerat en egen drakfest, berättar 
Bengt Carling, som gick på Fackavdelningen för 
möbler och inredning mellan 1960 och 1967. Han 
fortsätter:

– Jag startade som specialelev kvällar, sen ordi-
narie elev i aftonskolan, därefter två år på HKS.  
Tog examen 1967 och erhöll då Åhléns-stipendiet.  
Med hjälp av dessa pengar gick jag ett år som  
påbyggnadselev, då jag utvecklade mitt examens-
arbete Tiltingmadrassen (tilting = lägesförändring),
ett hjälpmedel i första hand för barn med rygg-
märgsbråck.

Foto: Tommy Punsvik
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1968 bjöd både Konstfack och Kungliga Konsthögskolan  
in ensamma och hemlösa till alternativ jul som en protest  
mot kommersialiseringen av högtiden. Tiden präglades  
generellt av politik vilket inte minst syns i ett av denna 
publikations musikaliska inslag – en raptext författad av 
Arne Kockum:

En stark ungdomlig vänster gjorde sig  
hörd och synlig under 1 maj 1968.  
Foto: Arne Kockum
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Sextioåtta sjuttiofem vilka år det var min vän
Trotskij, Lenin, Mao Zedong
Mah-Jong, Mah-Jong, Mah-Jong

Melina Mercouri Stockholm 68 första maj
talade om Grekland och militärdiktaturen
ville förändra den politiska strukturen
alla skanderade: frihet och solidaritet! 

Martin Luther Kingen
vände andra kinden
USA bomba Vietnam
Bob Dylan kom med vinden

Långt nere i Paris
var det på annat vis
studenterna ockuperade sina ateljéer
skapade poesi till gatan för ett bättre liv

På Teckningslärarutbildningen på Konstfack  
en revolution
efter studenter och lärares heta opposition 
Teckningsläraren fick börja filma och fotografera
alltid bra och så även numera

Gert Z med sin semiotik
och polariserande metodik
Med honom blev bilden ett språk
sedan blev inget mera sig likt

Magister Nyhlén skrev bästa låten
kunde ha hamnat på kåken
du undrar säkert vilken då?
Jo, Staten och kapitalet sitter i samma båt
Ja, jäklar vilken fet låt!

Vi trodde musiken skulle förändra världen
utan kommersiella värden
Om bildkonsten gällde samma sak
ingen aktie för de redan rika

Sextioåtta sjuttiofem vilka år det var min vän
Trotskij, Lenin, Mao Zedong
Mah-Jong, Mah-Jong, Mah-Jong

Vi målade realistiskt
som de gamla mästarna faktiskt
eller som Tillberg med
”Blir du lönsam lille vän”

Bildanalys och projektarbeten
djupare kunskap om helheten
att bli medveten var grejen
för att fatta verkligheten

Vi ville ge barnen inre optimism
i polaritet mellan fantasi och realism
allas liv var olika
inget för konstens eskapism

Våra kroppar bar Mah-Jong i alla väder
fötterna näbbskor i läder
om halsen en sjal från Palestina
ja, det var faktiskt våra kläder

På Ladugårdsgärde lät vi tusen drakar blomma
dit kom proggen sjöng och lirade
för friheten som vi gillade
måhända, skulle den komma

Kanske var våra ögon blåa
men våra tankar var röda och gröna
Makten från höger kallade oss Maoister
möjligen var några det
andra socialistiska utopister och centerpartister

Sextioåtta, sjuttiofem vilka år det var min vän
Trotskij, Lenin, Mao Zedong
Mah-Jong, Mah-Jong, Mah-Jong

Text av Arne Kockum 2019, utexaminerad  
teckningslärare vid Konstfack 1973. Lärare i  
bild, svenska, idrott, medie- och estetiska  
ämnen. Redaktör för ”Bild i skolan” under 15 år,  
Lärar förbundets tidskrift för bild, konst och  
media. Föreläsare inom bildpedagogik, 
skribent, fotograf och bildkonstnär.

KONSTFACK SEXTIOÅTTA – SJUTTIOFEM 
MAH-JONG, MAH-JONG, MAH-JONG

Refrängen i fet stil på melodin Freight train  
(Stefan Demerts översättning SJ, SJ, gamle vän)



40

Melina Mercuri, skådespelare och politisk aktivist mot militärjuntan  
i Grekland hyllas på Östermalms idrottsplats den 1 maj 1968.   
Foto: Arne Kockum. Målningen av Ann-Charlotte Röver från 1972  
föreställer en klass på Teckningslärarutbildningen framför Konstfack  
på Valhallavägen.
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På Teckningslärarinstitutet gick det vilt till under 1960-  
och 70-talen. Eleverna var missnöjda och revolt erade.  
I en artikel i SvD ställdes frågan ”Vad händer på Teck-
ningslärarinstitutet – landets enda medvetna skola  
eller vänsterradikalt centrum?”. 
 Marie Nordin gjorde 2018 sitt examensarbete vid  
Konstfacks ämneslärarutbildning: Teckningsrevolt – 
Förändringsprocesser i teckningsundervisning med  
68-vågen på Konstfack. Här sammanfattar hon det:

Får konsten plats i verkligheten och ligger Konstfack 
verkligen på jorden? Sådana frågor kom jag i kontakt 
med när jag undersökte vad som hänt med Konst-
facks Teckningslärarinstitut under 1968-radikalise-
ringarna. 
 Under 1960-talet studerades konst som måleriska 
och skulpturala tekniker med teckning som grund, 
men foto och film började bjudas in i storfamiljen. 
På det i skolan nya mediet filmremsor gick det inte 
bara att fixera ljusprojektioner utan också att rispa in 
teckningar, sprungna ur möten mellan yttre och inre 
verklighet, för att låta dem dansa. 
 Teckningskunnande övades inför elevernas kom-
mande roller som lärare i det statliga skolämnet 
teckning. Klassiska gipser, tygers materialitet, natu-
ralier – levande och döda, ljusets skuggverkande fall, 
rostiga kugghjul och människokroppars balans…
 Någon frågar artigt:
 – Vad gör du då? 
 – Pluggar till bildlärare.
 – Då är du skicklig på att teckna och måla! 
 – Tja, sådant har jag inte tid med. Det är så mycket 
med skolarbetet på Konstfack. 
 Någon blir ett frågetecken.
Att stå med limpistolen i högsta hugg för att i sam-
arbete med klasskamrater limma ihop fynd från sop- 
containern på tema politik, innan nästa uppsats ska 
skrivas. Sedan kommer en ny budgetlösning. Här an-
vänder vi bara performativa handlingar som material, 
på tema utopi. 

Nej, teckning och bild är inte samma ämne. 1980 
blev teckning till bild. Det föregicks av reformer  
för samhällstillvändning. Kring 1968 pratade för-
ändringsivrare om ett nytt bildämne, influerat av 
behov att medvetandegöra det samtida medie-
brusets manipulativa reklam. Andra ville kalla  
ämnet konstpedagogik. Men konstnärer var väl  
sådana som målade sentimentala akvarellhav  
tills det dammade pigmentrester ur tårkanalerna?  
Sådant gick väl inte att hålla på med 1968 när  
världen, sådan den känts igen, exploderade?  
Teckningslärarinstitutet, som förtvinade bakom 
tjocka murar där urtida spindlar spann slöjor för 
elevernas ögon, blev det nyupptäckta jordklotets 
mittpunkt där allting kokade. Vrid fenomen till sin 
spets och ställ dem mot varandra! Samhället visavi 
teckningen. Nyanserna höll för ögonen av skräck 
när de generaliserades för anpassning till sceen-
trycksramarnas serieproduktion. 
 Under några få omvälvande år gjordes konflikt-
fyllda förändringar i kursplaner och kollegium för 
de blivande lärarna. Det verbalas roll stärktes vid 
raserandet av konstskolans murar mot samhället. 
Bildskapandets hantverk skars ner. Nu svävar 
Bilden runt i rymden och trånar efter Konsten som 
strandat på månen medan Teckningen långsamt 
hasar ut på äventyr i sina jordiska tofflor.

KONSTFACK, TECKNINGEN OCH VERKLIGHETEN
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1968 var också året då Claes Frössén och Ulf Lamby  
började studera industridesign. Tillsammans med Lars  
Lallerstedt, deras lärare och landets förste professor i  
ämnet, svarade de på efterlysningen av minnen till  
denna jubileumspublikation. Lallerstedt var också  
rektor för Konstfack mellan 1999 och 2003.

TUNGVRICKANDE ÖVNING MED DESIGNLEGEND 

1970 var året då en av dåtidens mest synliga design-
profiler kom till Sverige och Konstfack för första 
gången. På bland annat studentkårens initiativ bjöds 
den amerikanske designern Victor Papanek in för att 
föreläsa, leda workshops och projekt med student-
erna. Han var en mycket känd, politisk designprofil, 
en förgrundsfigur för många inom den politiska 
68-världen på Konstfack. Han var även känd för 
ståndpunkten att designern skulle ta ett ansvar 
genom att skapa lösningar som gynnade mänsklig-
heten. Han var omtalad för att han skapat en unik 
fungerande radio för framför allt utbildningssyfte i 
Afrika. Den drevs av kodynga där värmen i förmult-
ningsprocessen skapade energi som utnyttjades för 
att driva radion. Han talade om syftet, möjligheten 
och ansvaret med design för produkt- och samhälls-
utvecklingen.

Studenterna fick två alternativa uppdrag. Den ena 
var att skapa ett muskeldrivet fordon för person-  
eller godstransport i utvecklingsländer. För stor-
stad eller väglöst land. Förslagen var en mängd mer 
eller mindre realistiska tramp- och handdrivna for-
don. Den andra uppgiften var en kreativ utmaning 
där det gällde att finna användningsområden för 
en av Victor Papaneks favoritformer som han själv 
experimenterat med – en så kallad Tetrakaideka-
eder. En volym med sidor av sex kvadrater och åtta 
sexhörningar som kan staplas utan att det uppstår 
tomrum mellan enheterna, en så kallad close pac, 
en egenskap som egentligen bara fyrsidiga figurer, 
som kuben och tetrapacken, har.  

Lösningarna kan sammanfattas som intressanta 
med varierande kreativ höjd och inspiration till ny-
tänkande och eftertanke. Arbetena redovisades i 
nyhetsinslag i såväl SVT som i tidskriften Form och 
industridesigneleverna var de som tog sig an Victor 
Papaneks uppgift på största allvar. Det var en ynn-
est och unik chans att ha fått delta i projektet, hur 
stort det var slog oss dock inte förrän långt senare.
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Lärare och elever i Konstfacks skulpturateljé på Valhallavägen, 1968.
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Teckningslärarna kämpade mot den statliga utredningen 
LUK, Lärarutbildningskommittén, som föreslog en ny  
utbildning för teckningslärare där ämnesutbildningen  
skulle halveras. Här en demonstration 1973.



47 Foto: Per L-B Nilsson
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1973 kommer Stina Ekman in på Teckningslärarinstitutet.  
Året därpå vill hon något mer och annat. Här är hennes  
minnen om hur hon letade – och vad hon fann.

och behöver en bultsax att klippa av metall tråden 
som är i spänn med en snurr ad pinne. (Inget spänn-
band på den tiden). Bult saxen finns ingenstans och 
vi letar överallt. Senare visade det sig att bultsaxen 
var ingjuten på en form som yttre armering! Någon 
hade fått panik strax innan jobbet gick till spillo och 
sträckt sig efter första bästa trä- eller metallstycke 
att snabbt gjuta fast över sprickan på formen där all 
gips hotade att tränga ut som en tsunami. 
 Och krokin som var så viktig för oss, och rolig! 
Det var dansare, brottare, till och med hönor. Helt 
plötsligt bodde det hönor under den långa arbets-
bänken i modellrummet. Och de bodde där länge. 
Minns att jag mockade hönsskit nån gång. Vilken 
påträngande lukt! 
 Jag minns också vilken respekt intill rädsla jag 
hade för rektor Gunilla Lagerbielke. Satt på vänt 
utanför hennes expedition i en hård soffa med 
gipser bredvid. Lite dunkelt också. I dunklet fanns 
en avgjutning av ett romerskt hästhuvud som jag 
förlorade mig i och kunde slappna av lite.
 Händelsen med bultsaxen skulle utredas demo-
kratiskt och grundligt. Eftersom jag ”alltid” befann 
mig i verkstäderna blev jag kallad till den otrevliga 
utfrågningen som efter ett tag förändrades till en 
frågestund under ett kafferep. Vi hade ett härligt 
konstruktivt möte om bultsaxar och konstnärlig 
frihet med mycket skratt, kommunikation och kon-
centration. Jag är Konstfackskolan mycket tacksam 
över alla resurser som erbjöds oss elever och som 
för mig blev starten att finna den källa som jag fort-
farande öser ur.

Jag minns hur jag började vandra i korridorerna på 
Konstfack skolan som låg i en byggnad längst ut vid 
Gärdet, granne med Filmhuset och Cinemateket. 
Att jag blev lite bekant med alla avdelningar och 
verkstäder. Att jag beslöt mig för att fråga första 
bästa lärare jag mötte, om det kanske fanns ett 
hörn någonstans där jag kunde sitta med utan att 
störa. Det var huvudläraren i Skulptur, Olle Aldrin, 
som råkade passera mig i det ögonblicket och jag 
tordes ställa min fråga… Att han bad mig återkom-
ma i morgon och visa något. Jag tog med två små 
objekt som jag gjort, bränt och glaserat på krukma-
keriet jag varit på den sommaren. Att han bad mig 
komma ut till Eriksdalskolan på Söder, helst idag, 
och känna efter om detta kunde vara ett alternativ 
att prova?  Att jag började Konstfacks förbere-
dande hantverkarutbildning en dryg månad in på 
terminen och anförtroddes till måleriläraren Sahn 
Gnista, konstnär med ett totalt färggehör. Hon lär- 
de oss bland mycket annat att hantera penslar och 
pigment, att ådra trä med mahognyådring – ”det 
finns inte rätt sorts pilsner längre, ådringen blir 
sämre numera”, att förgylla med guld. Vid förgyll-
ning måste träet isoleras med schellack så att 
guld grunden kan ”töjas ut” till ett tunt skikt. Shel-
lackflingorna späds ut med T-sprit ”så att lösningen 
blir tjock som en bondflickas piss”, menade Gnista. 
 Sedan åren på ”riktiga” Konstfack som på den 
tiden fortfarande sågs som en förberedande skola 
till bland annat Mejan. Vid terminens slut var det 
stressigt att hinna med alla gjutningar som skulle 
vara klara i tid för inlämning av arbetsprover dit. Jag 
minns en dag när jag skulle öppna en stor gipsform 

BROTTARE, HÖNOR  
OCH EN KÄLLA ATT ÖSA UR
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1978 föreslår regeringen i en proposition att Konstfack 
ska bli högskola och beslutet verkställs 1 juli samma år.  
I samband med detta börjar elever kallas studenter. 
 Tre år senare slutar studenten Jonas Bohlin pro-
grammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign. I sin  
examensutställning ställer han ut något som kom  
att bli en av landets mest omdiskuterade och kända  
stolar/skulpturer. Concrete, som möbelföretaget  
Källemo senare producerade i 100 exemplar, slog ner 
som en bomb i det svenska arkitekt- och formgivar-
fältet. Provokativ i gestalt och material ledde den till en 
skandalsuccé och stundvis hetsig diskussion mellan 
funktionsförsvarare och konstnärlighetsivrare. Jonas 
Bohlin återvände sedan till Konstfack som professor 
åren 2004 –2009.

Foto: Jonas Bohlin
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1987 registreras ytterligare en viktig händelse i Konst - 
facks historia i och med installationen av skolans fem  
första professorer. Tidigare studenten Erika Lagerbielke  
(Industridesign 1979–83), tillika dåvarande rektor Gunilla 
Lagerbielkes dotter, berättar om händelsen.
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FEST MED DANS

 – Vi begär mycket av våra professorer. Jag menar 
att de inte bara ska bedriva konstnärlig forskning. 
De ska finna formen för den, avslutade Gunilla  
Lagerbielke sitt tal.
 Verk av de nya professorerna ställdes ut i utställ-
ningslokalen Vita havets montrar och utgjorde 
även högtidlighetens gestaltning. Middagsborden 
arrangerades i tre nyanser av blått med Signe  
Persson-Melins design av porslin, glas och bestick 
som gästerna fick ta med hem. Vita havet gestalta-
des under ledning av Vassil Simittichev och Janne 
Ahlin med skolans stora gipsskulpturer och en 
mängd konstnärliga verktyg och redskap.
 Att en konstnärlig högskola installerade sina 
första professorer hade nyhetsvärde. Åsa Wall på 
Svenska Dagbladet skrev att i ceremonin fanns 
både akademisk festivitas och lekfullhet. ”Magni-
fika rektor Gunilla Lagerbielke i blixtrande blågrönt 
siden och blänkande rektorskedja i silver behärs-
kade situationen som en fältherre på gott humör”. 
 Installationen övergick i en festmåltid med 190 
gäster, kvällen avslutades med dans till två olika 
orkestrar. Konstfacks första akademiska ceremoni 
hade präglats av konstnärlighet, högtidlighet och 
glädje – helt enligt intentionerna.

De stolta professorerna Vassil Simittchiev, Lars Lallerstedt, 
Signe Persson-Melin, Janne Ahlin och Leif Andersson.

– Jag ser det som en utmaning att denna händelse 
också blir en dag av glädje och kanske en smula 
galenskap, skrev rektor Gunilla Lagerbielke 1987 
inför installationen av Konstfacks allra första  
professorer: Signe Persson-Melin (keramik och 
glas), Janne Ahlin (inredningsarkitektur), Vassil  
Simittchiev (skulptur), Lars Lallerstedt (industri-
design) och Leif Andersson (måleri).
 Installationen hölls den 23 januari 1987 i Vita 
havet på Konstfackskolan på Gärdet i närvaro av 
utbildningsminister Lennart Bodström. Installator 
var universitetskansler Carl-Gustaf Andrén iförd 
en färgstark installationskrage speciellt skapad 
av textilstudenten Malin Ringsberg. Konstfack 
utformade med stor omsorg under textilkonstnär 
Gunilla Flemmings ledning en högtidlig och seriös 
ceremoni som skulle spegla skolan och samtidigt 
vara en lekfull festlighet. Förutom internt inbjudna 
månades om en bred representation från olika 
kulturområden och konstnärliga utbildningar samt 
från näringslivet och av olika beslutsfattare. 
 I de inledande talen poängterades betydelsen 
av att konstnärlig verksamhet nu tog plats i hög-
skolan samt behovet av utveckling av konstnärliga 
forsknings metoder. 
  – Det är glädjande att man vill öka medveten-
heten om det konstnärligas betydelse inom hög - 
skolevärlden liksom i samhället i övrigt, sade 
Carl-Gustaf Andrén.
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Erika Lagerbielke, idag verksam formgivare för bland  
annat Orrefors, skildrar också inledningen av denna  
glasbruksrelation där en av landets mest framgångsrika 
glasserier såg dagens ljus.

FRÅN KONSTFACK TILL ORREFORS  
OCH MÅLTIDENS ARTEFAKTER

arbete, jag valde att försöka lära mig att blåsa glas. 
Första sommaruppehållet gick jag en kurs på Glas-
skolan i Orrefors, glas blev allt mer viktigt. Under 
tredje utbildningsåret av fyra, 1982, sökte jag  
Orrefors-stipendiet som hade inrättats året innan. 
 Man sökte med arbetsprover, jag och Carin 
Johansson från Keramik & Glas blev utvalda som 
stipendiater. Direkt efter stipendieperioden erbjöds 
jag en provanställning och möjligheten att utföra 
mitt examensarbete i glas. I början av åttiotalet 
fanns ett stort intresse från näringslivet att sam-
arbeta med Konstfack för att nå unga begåvningar 
och intressera dem för att arbeta med industrin.  
Ett flertal stipendier inrättades och många olika 
projektsamarbeten genomfördes.
 Ett av mina första designuppdrag var en serie 
vinglas. Design i början av åttiotalet handlade 
mycket om pigga detaljer, det fanns inte en kavaj 

Upplevelsen av glas drabbade mig redan som barn. 
Mina föräldrar hyrde ett sommarhus med en liten 
glasveranda. De färgade rutorna var magiska: blått 
glas, grönt glas, rött glas – de lyste som juveler i 
ett underbart samspel mellan glas och ljus. Mina 
föräldrar Gunilla och Lars var konstnärliga entre-
prenörer, utbildade på Konstfack i textil och grafisk 
formgivning. De gav mig ett konstnärligt språk, 
känsla för färg och form och en självklar bild av att 
det är ett yrke att vara konstnär. 
 Efter gymnasiet valde jag mellan Konstfack och 
akademiska studier. Valet föll på Konstfack; flera 
vuxna jag kände hade gått där, dessutom var 
mamma Gunilla rektor och berättade entusiastiskt 
om de olika linjerna. Industridesign under Lars 
Lallerstedts ledning framstod som mest intressant, 
med en inriktning som var både konstnärligt och 
intellektuellt utmanande. Viss tid var avsatt till eget 
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som inte hade röda trekantiga knappar. Jag ville 
lägga till en färgaccent i min design och experi-
menterade en hel del med det. Parallellt intressera-
de jag mig för traditionell hantverksteknik. Många 
äldre glas har en droppformad luftbubbla i benet, 
ett fint hantverk med nackdelen att bubblan inte 
syns så väl. Jag fick tanken att kombinera idén om 
en färgaccent med den traditionella luft-tekniken. 
Jag frågade min vän glasblåsaren Hans Johansson: 
 – Kan droppen vara blå?
 – Vi får prova lite, svarade han.
 Modellen på glaset utvecklades snabbt, det var 
det blå som var svårt. Vi provade olika färgtyper, 
metoder och verktyg. Jag svär på att vi färgade hela 
hyttan blå. En dag visade Hans mig ett glas med 
en lysande blå droppe som var fantastiskt vackert. 
Han berättade långt senare att han och mekani-
kern Enar Liljegren hade arbetat fram den tekniska 
innovationen på sin fritid. Efter en period av re-
sultatlösa experiment hade Hans blivit tillsagd att 
upphöra med provtillverkningen, men han trodde 
så starkt på min idé och var så envis, att han gjorde 
proverna ändå trots tillsägelsen. 

Designen döptes till Intermezzo och visades första 
gången 1984 på en utställning på NK i Stockholm. 
Glasen fick erkännande som innovation och design- 
en ansågs djärv, på gränsen till att vara före sin tid. 
1987 slog serien stort, tiden var i fatt. Betydelsen 
som serien Intermezzo har haft för mig och för varu - 
  märket Orrefors kan inte överskattas. Bra att Hans 
och jag är så envisa, bra att vi tog oss för att färga 
hyttan blå.
 Efter studierna på Konstfack kommer ett yrkesliv, 
en lång period som påverkas av samhällets föränd-
ringar och egna ambitioner och förutsättningar. 
Jag har fortsatt mitt arbete med glasdesign och är 
dessutom utbildare. Sedan 2005 är jag professor 
i glasdesign, från 2010 på Linnéuniversitetet. Jag 
forskar tvärvetenskapligt utifrån mitt forsknings-
intresse Måltidens Teater, om måltidens artefakter 
och materiella kultur. Dessutom i glasets hållbara 
utveckling och glasets kulturarv. Glas och design 
är lika viktigt för mig idag som det var när jag gick 
på Konstfack. Jag blir fortfarande direkt lycklig av 
upplevelsen av glas och ljus i samspel. Intermezzo 
tillverkas fortfarande på glasbruket i Kosta.
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Jeanette Fyhr, som började på Konstfack 1987, har  
mörka minnen från sina år på skolan. Konflikter  
och ensamhet gjorde att examen blev en lättnad.
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PÅ LIV OCH DÖD

Lärarna höll på med sina egna produkter, och när 
man ville fråga om någonting eller tilltala någon 
av dem fick man känslan av att man störde. Det 
var meningen att man skulle sköta sig själv, lämna 
lärarna i fred så att de kunde arbeta med sitt, så att 
de kunde glömma alla studenter.
 De äldre studenterna arbetade med masspro-
duktion, ugnarna gick varma, de hann aldrig svalna 
och jag brände väldigt få produkter under min tid 
eftersom jag inte riktigt fick plats. Jag försökte 
komma dit tidigt på morgonen, då kunde man få  
tid där alldeles ensam. Jag passade också på  
under sommarloven. Då satt jag uppe på något av 
arbetsborden i skräddarställning och modellerade, 
lät leran formas genom mina fingrar. Som genom 
magi. Så trivdes jag, på det viset.
 Tiden gick och jag fann mig i att ett avhopp 
inte var ett alternativ, i stället avskärmade jag mig 
mer och mer. Både rumsligt och tidsmässigt. Ofta 
hängde jag på andra klasser, på andra institutioner, 
för att komma ifrån keramiken. Ofta blev det grafisk 
design istället. Sista året arbetade jag uteslutande 
med glas. Jag insåg att det var väldigt spännande 
material som jag ville utforska.
 Första året under utbildningen hade vi varit en 
period på Orrefors glasskola. Där fastnade jag 
för sliperiet och gravering, och jag älskade att 
sandblästra. Det fortsatte jag med på Konstfack. 
Jag behövde inte trängas med de andra som 
nervöst kämpade med sina verk inför examens-
utställningen. Jag kunde vara ganska mycket  
ifred. Jag kunde koncentrera mig på min egen 
konstnärliga utveckling.
 Vi fick en ny professor. Han var inspirerande.  
Examen blev ändå en lättnad. Jag var glad att kom-
ma därifrån. Jag fick flera stipendier i anslutning till 
avslutningen. Jag frigjorde mig från Konstfack och 
mina minnen därifrån. Åren gick och nu, 27 år  
senare finner jag mig själv med ateljé i G-studion 
i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik. En ganska 
overklig sits, men tumultartad och utvecklande. 
Det är en stor utmaning att efter så många år kon-
fronteras med mina minnen och personer med 
koppling till min Konstfackstid... och jag känner 
mig åter igen annorlunda. Fast nu, nu när jag är  
äldre, ser jag det som någonting positivt. Det  
gjorde jag inte då.

För mig var mina år på Konstfack, 1987–1991, som 
en strid där varje student krigade för sin överlevnad 
och jag som var pacifist ställde mig vid sidan om. 
Jag hade inte räknat med att hamna i en krigszon. 
Jag hade trott att jag skulle få vänner, inte fiender.
 Besvikelsen fick mig att hålla mig undan och 
göra mig mindre än jag egentligen var. Jag bevitt-
nade hur vissa studenter ägde institutionen och hur 
de tilläts och uppmuntrades att bre ut sig. Hur vissa 
studenter lyftes och andra förbisågs. Hur vissa fick 
blåsa upp sig, vidgas och ta plats medan andra 
krympte. Till slut kände jag mig som det osynliga 
barnet.
 Min Konstfackstid blev helt fel. Jag hatade det, 
nästan hela tiden. Nästan helt från början, från dag 
ett. Jag var ung, bara nitton år, men såg så mycket 
yngre ut än så. Innan hade jag suttit och drejat 
nästan oavbrutet i flera år (först på St Görans gym-
nasium Hantverkslinjen, inriktning Keramiker och 
därefter på Nyckelviksskolan). Under tiden hade jag 
drömt om att bli en stor konstnär. Så kom jag in på 
Konstfacks linje för Keramik och Glas. Det var stort. 
Stort för mig. Jag kände mig erkänd. Nu skulle jag 
äntligen bli det som jag drömt om hela tiden.
 Utbildningen började med en drejkurs. Jag höll  
på att dö inombords. En hel månad skulle vi sitta 
och bara dreja. Det jag redan gjort nästan oav-
brutet i tre års tid! Det var som om jag började om 
från början. Från noll. Vad jag tidigare kunde hade 
ingen betydelse. Jag var så besviken, frustrerad.  
Jag hade bråttom. Ville inte slösa bort min tid på  
att sitta framåtböjd över en drejskiva. Jag drömde 
om att göra konstverk, inte krukor.
 Alla lärare var formgivare. De gjorde avskalade 
stilrena bruksprodukter för industrin. Jag tyckte att 
det var dödens ointressant, så jättetråkigt. Det var 
inte alls vad jag hade tänkt mig. Det var som att få 
en smäll i ansiktet. Alla mina drömmar plattades 
till. Jag tvingades att dreja tekannor men pipen var 
för lång och örat felplacerat, som om det fanns en 
mall som bestämde hur pipar och öron skulle se 
ut, och att den mallen skulle följas. Hur funktionen 
skapades hade jag för länge sedan lärt mig, det var 
det estetiska som kritiserades. En pip skulle ha en 
viss längd och örat sitta i mitten.
 Den första tiden förfasades jag över min insikt. 
Där satt studenter och drejade i värsta krukmakar-
stil, brände ugn efter ugn, som i en egen industri. 
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När vårutställningen 1987 började planeras väcktes 
stora protester från oss studenter på textilfacket.  
Vi hade, som också årgångarna innan oss, börjat 
arbeta stort och skulpturalt. I skissen vi nu hade 
framför oss var vår avgångsklass tilldelade ett 
utrymme som långt ifrån skulle räcka för våra ge-
staltningar. Konstnären Barbara Berther reagerade 
snabbt. Hon var handledare för oss textilstudenter 
som hade valt en konstinriktning och undervisade 
på Konstfack från mitten av 1970-talet till 2007. 
Skolan på Valhallavägen hade några olika inner-
gårdar och en av dessa skulle bli vårt alternativa 
utställningsrum – under Berthers ledning monte-
rades byggställningar och skyddsplast spändes 
upp som tak. Vi utmanades att använda det enor-
ma rummets förutsättningar – ljus och rymd men 
också ställningsrör, plast, grus, stenplattor och 
lanterniner.

Bilden visar en del av mitt examensarbete: En 
installation med olika ”bås” med stora bemålade 
pappersreliefer och textiltryck hängandes mot fas-
aden. Till arbetet hörde också ett diabildspel som 
projicerades underifrån upp i en av lanterninerna. 

Text av Inger Bergström,  
konstnär och 2005–2012  
professor på Konstfack 

För Barbara Berther och oss studenter var det 
alternativa utställningsrummet inte bara en prag-
matisk lösning. Att ta plats och synas blev också 
ett statement. Fortfarande fanns förväntningar 
kring textil som kunde upplevas som begränsande, 
vi ville hävda att textil inte behövde stanna vid ett 
försiktigt, dekorativt uttryckssätt. Under Barbara 
Berthers ledning hade vi fått internationella influ-
enser – konstnärer som exempelvis Magdalena 
Abakanowicz och Ursula Plevka visade hur textil 
kunde användas monumentalt och rumsligt. Vi 
uppmuntrades också att pröva textilens gränser 
och undersöka vad som händer när textil möter  
andra material och även andra medier, såsom  
exempelvis den då nya videotekniken. 

TEXTILA MINNEN
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I mars 2019 gick fotografinestorn och prorektorn  
Olof Glemme i pension. Dessförinnan var han prefekt  
på Institutionen för konst, institutionssekreterare vid  
Akademin för fotografi, lärare både vid densamma och  
Institutionen för konst. Här berättar han om till  komsten  
av nyss nämnd akademi, där han började sitt långa  
Konstfacksliv som student mellan 1986 och 1988.

DET VAR PÅ KONSTFACK  
SOM DET INTRESSANTA HÄNDE 

Centralt i undervisningen var projektet. Lärarna 
lade upp ett ämne med stor bäring på vår samtid. 
Det kunde vara: Natursyn, Sverige (om det natio-
nella), Tyska fältstudier (studenterna agerade an-
tropologer för att studera vår egen kulturs vagga  
i Tyskland), Nattvard (den sista magiska handling  
vi utför tillsammans) och Allt kött är hö (om hur 
ekonomin har tagit över naturens roll som bärare  
av det sublima, det som är större än oss själva).  
 För att vidga projektet och närma sig övriga  
program, där intresset var mycket stort för vad  
som hände på Akademin för fotografi, bjöds också 
övriga studenter in. Det var det första steget mot att 
skapa en samlad konstinstitution.

Akademin för fotografi är en betydande del av 
Konstfacks samtidshistoria. Inom den högre konst-
ut bildningen ansågs Akademin för fotografi stå för 
praktiken bakom de postmoderna teorierna inom 
konsten på 80-talet i Sverige. Startpunkten var ut-
ställningen Implosion på Moderna Museet 1987 och 
den tsunami av upprördhet som skapades av den  
följande kulturdebatten, ledd framför allt av Dagens 
Nyheters konstkritiker Lars O. Ericsson.
 Modernistiska tankar om geniet, originalet, and  - 
l iga anspråk och hyllandet av det unika ifrågasattes.  
I stället plockade man isär och granskade bestånds-
delar, dekonstruerade, lånade friskt och drev grum-
ligheter till sina absurda spetsar. Konstens heliga  
kor rörde oroligt på sig i sin hage.
 De nya tankarna togs upp av Hans Hedberg, lärare 
på Akademin för fotografi. Han var arkitekten bak-
om genomslaget för institutionen och ledde senare 
utvecklingen av utbildningen. Han förstod att knyta 
nyckelpersoner till Akademin för fotografi som före-
läsare och gästlärare. Lars O. Ericsson var den vikti-
gaste av dessa. 
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Metoden var återkommande. Ett antal föreläsare, 
var och en specialist på en aspekt av ämnet, bjöds 
in till föreläsning. En samling texter, skrivna för 
kursen eller hämtade ur internationella tidskrifter, 
utgjorde underlag för seminarier och diskussioner.

Studenterna gjorde sedan varsitt individuellt ar-
bete utifrån en idé eller inspiration de fått så långt. 
Under handledning arbetade de fram sina verk 
som till slut presenterades i en stor utställning på 
skolan dit media bjöds in. 

För Konstfack och dess konststudenter, inte bara 
på Akademin för fotografi utan också på Måleri, 
Skulptur och Textil konst, innebar det att konst-
utbildningen på skolan inte längre låg i bakvattnet, 
främst i förhållande till Kungliga konsthögskolan, 
”Mejan”. 

I stället var det på Konstfack  
som det intressanta hände. 

Jämfört med tidigare var det påfallande många 
fler kvinnliga konstnärskap som lyftes fram. En  
av de viktigaste förklaringarna var förstås det 
stora inslag av feminism som bildade kärna i kri-
tiken mot modernismens hyllande av det manliga 
geniet. Förebilderna var också många, framför 
allt i den amerikanska delen av det framväxande 
paradigmet: Cindy Sherman, Barbara Kruger, 
Laurie Simmons, Martha Rosler (som förresten 
gjorde en gästprofessorstermin på Konstfack) 
med flera. De dekonstruerade ideologin bakom 
den konst som tidigare varit tongivande och pe-
kade ut nya riktningar för studenterna att göra 
till sina egna. En ny generation gallerister stod 
beredda att knyta de unga konstnärerna till sig. 
Upprördheten och avskyn hos stora delar av den 
etablerade konstvärlden var belöning i sig.

Studentutställningarna på skolan recenserades 
plötsligt i de stora dagstidningarna. Studenterna 
fick erbjudanden om utställningar runt om i landet. 
Många av dem blev erkända konstnärer redan un-
der sin studietid på Konstfack. Här märktes bland 
andra Annika von Hausswolff, Lotta Antonsson, 
Martin Sjöberg, Henrik Håkansson, Maria Miesen-
berger, Christine Ödlund, Miriam Bäckström och 
Sofie Backström. Flera av dem kom att represen-
tera Sverige vid biennalerna i Venedig.
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Annika von Hauswolff, Back to Nature, 1992
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MINA BÄSTA ÅR FULLA MED GRÄNSLÖSA  
VÄRLDAR AV LÄRORIK KREATIVITET!

Första gången handlade det om De fem sinnena. Vi  
byggde en låååång gång/tunnel genom korridorerna  
och klassrummen delvis totalt mörklagd (i gamla huset  
på Gärdet förstås) och folk fick känna sig fram med hjälp 
av sina sinnen. Det roligaste var på slutet där alla sluss-
ades till ett månlandskap och fick sin belöning genom 
att äta sig en god soppa (som jag lagade åt flera hundra 
hungriga studenter och lärare) efter att de hade varit på 
en äventyrsresa som delvis var krävande och på gränsen  
till knäckande!

Andra året var temat Ett pedagogiskt experiment 
och undertecknad kom med idén att installera 
hundra tals gröna äpplen hängandes i snören från  
taket och på ungefärlig mun-nivå så att folk skulle  
äta utan att använda sina händer men med diverse 
kreativa metoder. 

Var och en fick först en egen pusselbit vid entrén 
som skulle vara ledtråden till att hitta sitt eget äpple 
som passade pusslet (den andra passande delen av 
pusselparet hängde i snöret som en indikator på just 
det äpplet). Det blev förstås riktigt galna och roliga 
scener eftersom det var som en tidsbaserad tävling 
om vem som äter upp sitt äpple först. 

En gång om året hade vi den så kallade Design  - 
dagen ledd av de två eminenta professorerna  
Håkan Lindström och Dan Jonsson. Alla fyra klass-
erna fick blandas ihop och tillsammans skapa ett 
event (utställning/performance etc) baserad på ett 
tema och redovisa för hela skolan i slutet av dagen.

Tredje året hade vi temat Helvete och det mest an-
märkningsvärda var en grupp som försökte gestalta 
helvetet i en bastu med dekorationer mestadels gjor-
da av papper som naturligtvis började brinna när de 
satte på värmen!!

Det blev kaos på riktigt när bastun stod i lå-
gor och hela skolan blev rökfylld och brand-
kåren anlände. Alla trodde länge att det hela 
ingick i ”helvetes-föreställningen"! Det blev 
sista gången med Designdagen. Något att 
minnas!

Majid Modir (grafisk formgivare och konstnär)  
som gick Grafisk design & Illustration 1990–94



65

1993 byter Konstfackskolan namn till Konstfack, helt 
sonika eftersom det var vad alla kallade oss. I samma  
veva inser ledningen att lokalerna på Valhallavägen  
börjar bli för små. Dessutom behöver verkstäderna ut- 
vecklas vilket resulterar i att skolan drygt tio år senare  
flyttar till Telefonplan.  
 1993 är också året då Nille Svensson börjar som  
student på Grafisk design & Illustration. På nästa upp  - 
slag följer hans iakttagelser av skolans anpassning  
till den alltmer digitala världen.
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Konstfack fick sina två första Macintosh-datorer 
strax innan jag började, jag minns att de var helt 
nya. Vi började direkt att fetischera datorerna, kall-
lade den ena för Mamma och den andra Pappa. När 
skolan sedan beställde in flera fick de namn efter 
planeterna i solsystemet. Hal, var det också förstås 
någon dator som fick heta. Jag tror vi till och med 
hittade på skojiga namn på varje 31/2 tums diskett. 
Det var nytt och spännande och man ville liksom 
göra det ännu mer speciellt. De var blåa eller svarta 
och rymde runt 2 mb. Datorerna var inte alls lika 
osynliga som de är idag, det var en stor grej. Tekno-
logitransparensen gällde inte datorer än, gick man 
in i ett rum med en dator så var det “åh, de har en 
dator”. Och ingen hade dator hemma etc.
 Men systemen var opålitliga. Jag vet inte om jag 
har kvar något från den tiden. Datorerna kraschade 
hela tiden och disketterna man sparade saker på 
slutade att fungera. Det var mycket voodoo. Mega-
voodoo. Vissa disketter fungerade bara i somliga 
läsare och vissa scsi-sladdar bara om man vände 
dem åt rätt håll. Lagringsutrymme var kostsamt  
så det var ständig kallsvett att inte få plats med  
filerna, backup blev för dyrt. Å andra sidan fick  
man röka i datasalen.
 Datorerna var inte uppkopplade och internet 
fanns ju knappt. Så förhållandet till datorerna var 
som till kopiatorn eller mörkrummet, de var grafisk  
design-datorer, inte plattformar där man skötte 
halva sitt liv och inhämtade typ all kunskap. Allt vi 
skapade då syftade ju till tryck och datorn var en 
maskin som skulle underlätta det genom att digi-
talisera en tidigare analog process. Vi var den sista 
årskursen som fick lära oss hur en reprokamera 
fungerade. I början kunde lärarna ingenting. Ingen 
kunde något. Vi kunde inte surfa och hitta kunskap. 
De elever som var mest intresserade lärde sig själva 
och vi lärde varandra.
 Även fast programmen som fanns – Quark- 
Xpress, vektorbaserade Illustrator och Freehand – 
var gjorda för att härma analoga designprocesser 
med ritpennor och gnuggbokstäver etc. så märkte 
vi såklart så småningom att det gick att göra med 
datorn som inte hade gått att göra tidigare, eller 
hade tagit så långt tid att det knappt var lönt att 
prova, spärra ut ord oregelbundet till exempel. Och 
varje gång det blev fel blev det fel på ett nytt intres-
sant sätt, bokstäver som beskars konstigt, blanda 

typsnitt etc. Alla dessa ”happy mistakes” blev  
grunden till en slags DTP-estetik. Det fanns även  
en slags teknisk ”fulsnygg” exakthet i datorn. Man 
kunde skapa perfekta cirklar, perfekt geometri.
 Också andra nya, teknikspecifika artefakter, som 
att något kan vara ”pixligt” fick ett stort egenvärde. 
Datorerna förändrade också detta med typsnitt och 
typografi på ett mer generellt plan. Folk i allmänhet 
visste inte vad olika typsnitt var på den här tiden, 
man tänkte inte på det. Inte som nu när alla måste 
välja typsnitt för att kunna skriva något över huvud 
taget. Uppfattningen om vad grafisk design är har 
spritt sig något oerhört jämfört med 1990-talet.
 I och med att allt som kändes ”nytt” bar på digital 
estetik så tror jag att det analoga skapandet sjönk 
lite i värde under ett par år på nittiotalet. Som ex-
empel blev illustration lågstatus, det ansågs gam-
malt. Under en period pratade man om att grafisk 
design och illustration skulle slås ihop som ämne. 
Att digital formgivning skulle innebära att illustra-
tion och design flöt ihop till en slags samkonst.
 Nu är teknologin i en annan fas. Datorer är både 
yrke och vardag. Och nyckeln till den största kul-
turella infrastrukturen. Samtidigt som själva skär-
marna och datorerna är så att säga transparenta, 
helt avobjektifierade i sin egen rätt. Jag har inte 
namngivit någon av mina senaste tio datorer tror 
jag. Datorerna kom i kapp med lagringskapacitet, 
hastighet och pålitlighet. De flesta formgivare 
kunde börja jobba på bärbara datorer för kanske 
tio år sedan. Det som händer nu är att de digitala 
verktygen nått en nivå där de börjar påverka vårt 
skapande inte bara indirekt genom mer eller min-
dre oväntade effekter skapade av programmens 
begränsningar eller inneboende egenheter. Istället 
börjar nu apparna mer aktivt och på en mer avan-
cerad nivå att hjälpa oss i den kreativa processen. 
Till exempel ge förslag på vilka färgskalor jag ska 
använda, eller formatera om en layout till andra 
dimensioner. Och våra mobiler ger oss olika filter 
som vi kan lägga på våra fotografier för att göra 
dem bättre. Teknologin kan assistera och därmed 
i viss mån styra våra val. Och vi kommer se mycket 
mer av det i takt med att hela vår tillvaro blir mer 
”assisterad”. Samtidigt skapas ett slags feedback 
loop som bestämmer vad normalitet är, vilket både 
är en fara och möjlighet för formgivare. Form foll-
ows function påstås det, men jag har alltid tyckt att 

VOODOO, QUARKXPRESS OCH  
ALANIS MORISSETTE
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det stämmer bara om det är verktygens funktion 
man menar. Att bekvämligheten i att använda tek-
nologi på det enklaste föreslagna sättet är det som 
verkligen styr hur saker blir till och ser ut.  
 I nästa fas kommer vi få se mer exempel på helt 
maskinskapad design. Redan idag finns det app-
ar som skapar loggor gratis. Visst är de flesta av 
dem skrattretande dåliga, men gör man tillräckligt 
många finns säkert någon som duger, nästan helt 
gratis dessutom. Dessutom kommer de själv-
lärande systemen att kunna förstå vad som fun-
gerar eller inte och på ett mer flexibelt sätt kunna 
omforma den i olika kontexter för olika mottagare 
eftersom det går att direkt använda de allt större 
mängder användardata för att finslipa designen 
över tid. Just för att det är så enkelt, billigt och  
passar in i den digitala infrastrukturen kommer  
det att ersätta mycket av de designuppgifter som 
idag sköts av människor.
 Även fast vi nog anade det då, så tycker jag vi  
var dåliga på att omfamna att de digitala verktygen 
skulle kunna utvecklas till att vara plattformar för 
design i sig själva. När internet exploderade miss-
ade vi akademiska grafiska formgivare det tåget 
nästan helt. Utvecklingen av hur hemsidor skulle  
se ut till exempel skedde på helt andra platser 
som vi inte hade någon koll på alls. Som yrkeskår 
blundade vi sjukt länge för webben och hur den 
utvecklades grafiskt. Och det hänger kvar än idag 
tycker jag, att ”digital design” har lite lägre status, 
samtidigt som formgivare slaviskt hashtaggar 
#norrbackatryckeri på insta för att signalera att de 
”värnar hantverket”. What’s up with that?

Nille Svensson 
Grafisk design & illustration  
1993–1997

EXEMPEL PÅ PLATTOR (CD-skivor)  
SOM SNURRADE I DATASALEN  
(fritt från minnet utan inbördes ordning)

1.    Haunted dancehall – Sabres of Paradise
2.    Empero Tomato Ketchup – Stereolab
3.    Black Sunday – Cypress Hill
4.    Maxinquaye – Tricky 
5.    Protection – Massive Attack
6.    Mellow Gold – Beck
7.    Debut – Björk
8.    dubnobasswithmyheadman – Underworld
9.    Ill Communication – Beastie Boys
10. Jagged little pill – Alanis Morissette

Foto: Dennis Eriksson
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1994 kom jag in på Konstfack. Jag hade dessför innan 
studerat vid Väfskolan i Borås under ett och ett halvt  
år och praktiserat i en mattreparationsateljé i Istanbul  
i ett halvår. Studierna på Konstfack kunde liknas vid 
frihet under ansvar. Men vad förväntades av mig och 
vad ville jag? 

Jag reste tillbaka till Väfskolan i Borås redan hösten -94 
och vävde. Mest för att förstå och försäkra mig om min 
identitet och ett sammanhang som kändes utmanat  
på Konstfack där ingen vävde 1994. Då vävde jag den 
blå sammeten i ull. Skuren och oskuren sammet med 
vävda veck. Den påminner mig om min beslutsamhet 
och envishet och relation till vävning.

Åsa Pärson, konstnär och adjunkt  
i vävning på Institutionen för  

konsthantverk

FRIHET UNDER ANSVAR



69



70

1994 fyller Konstfack 150 år.
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Utställningen Konstfack 150 år ägde rum på Stockholms-
mässan 1994. Möbler, armaturer och mattor visades på en 
vit, halvcirkelformad yta ihop med byggbelysning. Montern 
utformades av inredningsarkitekterna Sara Szyber och 
Carl-Johan Rydell.
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Under 150-årsjubileumsåret visar Dan Wolgers  
Konst f acks bredd genom att kuppa Smart Show. 
Lite senare får Mårten Claesson, Eero Koivisto och 
Ola Rune stor uppmärksamhet för sitt examensarbete.  
Trion startar 1995 ett arkitektkontor som senare ut-
vecklas till en av landets mest kända, internationellt 
verksamma design- och arkitekturstudios.  
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1995 kommer Jenny Althoff in på skulpturlinjen där hon  
går till och med 1998. Idag är hon lektor i design på ett  
program där människan inte längre är alltings mått.

ANTAGANDEN
 
Failure is the new black.
 Samtiden tycks älska risktagare, entreprenörer, 
innovatörer som delar sina storartade misslyck-
anden. Hen satsade allt, kämpade mot alla odds, 
fallerade, och sedan – success story. 
 Men det finns andra misslyckanden och risk-
taganden som är betydligt mindre grandiosa. Situ-
ationer som handlar om sårbarhet och en känsla av 
att inte ha koll på något som andra verkar initierade 
i. Om att söka sin flock, sitt sammanhang och att till 
en början ha mycket skruttiga verktyg.

Att vara ung. Att välja väg. Vad vore spännande? 
Vilket är mitt sammanhang? Var kan jag göra  
skillnad (jo alltså hur förändrar en världen)? 

Mitt arbete som bagare var inte så dumt. Leverera 
bra bröd som människor uppskattade. Då arbets-
dagen tog slut återstod många ljusa timmar som 
kunde ägnas åt måleri. 
 Men det blir tydligt att måleriet, skulpterandet  
be hövde sättas i rörelse bortom det privata rum met. 
Vad Konstfack var, ja det var ganska abstrakt. Nå-
got slags moderskepp för aspirerande konstnärer. 
 Arbetsproven skickades per post.
 Inte antagen. Aj.

Ur anteckningsboken:
postmodernism. så jobbigt. allt flyter. går  
liksom inte att skapa som Camille Claudel  
längre. (Rodin is out too).

Viss kunskap gör att världen öppnar sig omedel-
bart, annan kunskap tar tid innan den kan använ-
das som en möjlighet.

Några år senare säger läraren på en förberedande 
konstkurs:  
  – Äh, Konstfack, de vill inte ha perfektion, de vill 
ha experimentlusta och potential!
 Det blev en nyckel till ett sätt att pröva, visa och 
förhålla sig. Ett nytt landskap vecklade ut sig full 
av koder kopplade till den kultur som inbegriper 
konstskola, konstnärer och samtidskonst. 

När det var vår i Stockholm traskade unga männ  i    - 
skor omkring med stora kartongark (70 × 100 cm) 
under armen. Det var flocken som sökte till konst-
högskola. Lång sträckte sig kön längs Valhallavä-
gen på inlämningsdagen. De som hade nonchalant 
hår, var svartklädda eller bar second hand-kläder 
skulle förmodligen söka Konst? De där unga lite 
sportiga killarna med fräsiga sneakers – kanske 
Industridesign eller Grafisk form?

Dags för andra försöket. Denna gång köandes.
Kallad till intervju. Trodde jag. 
 Tolv personer dök upp. Vi konkurrerade om sex 
platser och blev utplacerade i ett seminarierum 
med varsin kub lera placerad framför oss. 
  – Ni har 20 minuter på er. Kör igång!
  Blackout. Total. I frustration smackades leran 
ihop till en klump och fickornas innehåll tömdes i 
leran: hårnålar, ett kvitto, trasig pennstump, skräp. 
Inte bra. På något sätt. 
 Konstfack, aldrig mer.

Det fanns en annan konsthögskola också, kung-
lig tydligen. Två mäktiga stenskulpturer flankerar 
dess entré. På ena sidan en lejonhanne och på den 
andra ett vildsvin. Någon hade sagt det om Mejan 
(som den kungliga kallas), ”man kommer in som  
ett lejon och ut som ett svin”. Kanske Konstfack  
var tvärtom? In som ett svin ut som… nääeh. 
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Utanför den stora entrén på Valhallavägen växte 
en kraftig rododendronbuske med mörkrosa blom-
mor. När jag lämnade den så kallade intervjun 
fanns bara ilska och skam. 
 Och ändå… efter några dagar började trots allt en 
tanke gro. Tänk OM mina inlämnade arbetsprover 
höll – trots lerklumpen. 
 Så kom brevet: Antagen. 

Ny fas börjar. Det finns ett tydligt efter. Efter att en 
kom in. Nu handlar det om att komma åt. Försök 
att komma åt konsten, utveckla kärnan i det egna 
arbetet, hur och under vilka premisser det skulle 
kunna vara ett yrke. Ny professor tillträder, stöper 
om skulpturlinjen. Konceptkonst, konstteori, in-
ternationella gästspel och fler kvinnliga lärare tar 
plats. Video släpps in i undervisningen. En över-
levnadskurs för konstnärer etableras på schemat. 
 Vi initierar en faxtidning där Sveriges fem konst-
högskolor tilldelas en veckodag för att leverera en 
sida som sänds till de övriga. Konsthögskolorna 
domineras av liknande tidstypiska diskurser men 
präglas kanske ännu mer av vilka lärare befinner 
sig just där och då. Det var spännande att höra 
knattret från faxen och se vad som dök upp. Men 
det går sådär med tidningen. Vissa av oss var lite 
mer ivriga än andra.

Jag lär mig mer om det där med experimentlusta 
och potential på Konstfack. Och om MIG-svetsning, 
internet och Lacan. Om prestationsångest, politik 
och gemenskap. 

Under ett decennium finns inte Konstfack på  
den egna kartan. Så många andra territorier att 
upptäcka.

 Tidsmässigt och geografiskt blir sedan avståndet 
tillräckligt stort för att det ska bli spännande igen 
att docka till vid moderskeppet som också föränd-
rats förstås. Det blir olika uppdrag och utmaningar. 
Så småningom blir det dags att komma ut som lä-
rare på avdelningen för sportiga killar med fräsiga 
sneakers. 
 Fast det stämmer ju inte. I skrivande stund är 64 % 
av studenterna på Industridesign kvinnor. 
 Skodonen varierar. 

Vid mitt första tillfälle som gästlärare på Industri-
design utformade studenterna en hemelektronisk 
produkt med fokus på form och funktion. Idag ingår 
som del av introduktionskursen ett projekt där stu-
denterna designar för och tillsammans med ung-
domar med särskilda behov. 
 När uppgifterna formuleras inför antagningen 
försöker vi ställa oss frågor om vilka som kan ha/
inte ha erfarenhet eller tillgång till de olika teman 
som vi föreslår. Ingen blir plötsligt placerad framför 
en lerkub och förväntas vara kreativa.
 Det är inte bara människor med olika erfaren-
heter och villkor kollegiet strävar efter att inkludera 
som studenter eller i designprocesser. Vår plane-
tära situation kräver att vi på designprogrammet 
försöker arbeta för perspektiv där människan inte 
längre är alltings mått, utan del av ekosystem, be-
roende av andra arter. Vi misslyckas förstås ofta, 
ibland lyckas vi.

Världen förändras, Konstfack med den. De unga 
människor som söker sig till oss på Telefonplan har 
andra erfarenheter än jag själv hade. Ibland möts vi 
vid ett intervjutillfälle. De är fulla av experimentlus-
ta och potential. Av sårbarhet och mod, och mycket 
mycket mer.
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1999 startade CuratorLab – en koncentrerad utbildning  
där curatorer fick möta konstnärer i en konsthögskole- 
miljö. Initiativet var Måns Wranges när han var professor  
på Institutionen för konst och Karina Ericsson Wärn, idag  
rektor på Beckmans Designhögskola, blev den första att  
leda utbildningen. Renée Padt och Joanna Warsza har  
därefter utvecklat den.

Konstnärer, utställningsproducenter, gallerister  
och kritiker från hela världen fortsätter att söka sig 
till Konstfack och CuratorLabs ettåriga kurs med  
hög konstnärlig och intellektuell profil. Vid sidan av 
de utställningar som skapats har en rad internatio-
nellt etablerade curatorer lett och gästat utbildning-
en. Bland dessa Maria Lind, Anna Tomaszewska, 
Michele Masucci, Mateo Luchetti och Judith Wie-
lander. Utöver samarbeten inom Konstfack och med 
internationella institutioner, sker dessa också med 
konsthallar och andra organisationer i Stockholms-
trakten. Joanna Warsza, kursansvarig för CuratorLab 
sedan 2014, berättar mer:

– CuratorLab reinkarneras varje år kring ett nytt 
huvudtema som följs av studiobesök, seminarier, 
föreläsningar och resor, organiserade tillsammans 
med deltagarna. CuratorLab syftar till att utvidga be-
greppet curating och vad det innebär bortom utställ-
ningsformatet och till att direkt behandla samtidens 
brännande frågor. På senare år har vi jobbat med 
offentliga program tillsammans med Tensta konst-
hall, till exempel iscensättandet av the Operaist Trial 
(operaismo-rättegången, reds. anm.) med konst-
nären Rossella Biscotti och en antologi om kärlek 
och revolution med inspiration av den bolsjevikiska 
revolutionären Alexandra Kollontai, tillsammans 
med konstnären Dora García och curator Maria Lind. 
CuratorLab är öppet för vem som helst som är nyfi-
ken på att utmana dagens curatorpraktiker. Vårt mål 
är att hitta en grupp deltagare med gedigna erfaren-
heter samt ett djupt intresse och stort engagemang 
för att tillsammans dela en inlärningserfarenhet.
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Italienska konstnären Rosella Biscotti i sitt verk The Trial/Il 
Processo (2010/2017), curerat och framfört av CuratorLab 
på Festival of Future Nows i Berlin 2017. Verket är baserat på 
rättegången mot medlemmar i rörelsen Autonomia Operaia 
(Arbetarnas självstyre).
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Bilden, som här är scannad från en solblekt kopia, är från 
slutet av 1990-talet då jag gick min första photoshopkurs. 
Lite taffligt gjord men jag minns hur magiskt jag tyckte det 
var att jag äntligen kunde göra mig central i den klassen 
där jag aldrig kände mig hemma.

Elsa Chartin, Textil 1996–2000,  
nu adjunkt på samma program.

Många är de studenter som kommer tillbaka till  
Konstfack i andra roller. Elsa Chartin till exempel.  
Andreas Berg studerade dock på Beckmans innan
han blev vår professor i illustration.
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Jag provföreläste på Konstfack någon gång i början 
av hösten 1997 på temat illustration som intellek-
tuell verksamhet. Jag använde ett latinskt citat: 
”De gustibus non est disputandum”. Av den efter-
följande intervjun minns jag bara att en av student-
representanterna, Dorinel Marc, frågade efter mitt 
stjärntecken.
 Att det skulle finnas en professur i illustration på 
Konstfack var ingen självklarhet. Tom Hedqvist, 
professor i grafisk form, hade fått rådet att lägga 
ned inriktningen. Det hände på många skolor runt 
om i västvärlden. Vid den här tiden dyrkades be-
greppet design och illustration passade inte riktigt 
in i det. Många trodde att den digitala utvecklingen 
skulle göra allt hantverk obsolet.
 Utvecklingsoptimismen var mest påtaglig på 
avdelningen för industridesign där man drömde 
våta drömmar om 3D-skrivare. Samtidigt hade 
post modernismen fått fullt genomslag inom ut-
bildningarna i konst – där textverk, foto och video-
installationer dyrkades. Det var inom konsthant-
verket som ett paradigmskifte först kunde märkas. 
Tom Hedqvist var uppmärksam och noterade ett 
tilltagande intresse för analoga tekniker bland  
studenterna. 
 När jag utbildade mig och började arbeta var 
illustration ett ringaktat begrepp. Även bland ut-
övarna – det dåliga självförtroendet tog sig inte 
sällan uttryck i bitterhet och självömkan. Det var en 
inställning som provocerade mig och jag tog tidigt 
på mig att vara illustrationens advokat. Jag var van 
att lägga ut texten. ”Du kan snacka!” sa min svåras-
te konkurrent efter provföreläsningen. 
 Jag promenerade hem efter intervjun. Tyckte att 
jag hade gjort så gott jag kunnat och tänkte att det 
fick gå som det ville. Hemma på Högbergsgatan 
fanns min ettåriga dotter och en lägenhet som var 
ett renoveringsprojekt.
 Det första jag gjorde när jag tillträdde efter års-
skiftet var att intervjua alla studenter. I min ansökan 
hade jag uttryckt uppskattning för formuleringen i 
skolans vision att sätta studenten i centrum. Jag har 
så starka minnen från de där intervjuerna att jag är 
övertygad om att de präglade mig. Det var inte så 
att jag var okunnig om skolan och avdelningen.  
Ett par år tidigare hade jag varit sakkunnig vid  
Högskoleverkets utvärdering av avdelningen och 

jag hade varit inbjuden som gästlärare och oppo-
nent, men jag hade begränsad erfarenhet av att 
undervisa på hög nivå.  
 Redan innan jag kom till Konstfack hade jag  
alltså antagit rollen som illustrationens advokat.  
Nu gjorde jag det till min uppgift att motarbeta 
uppgivenheten och föraktet för moraliska värden 
som Roy Andersson beskrev i ”Vår tids rädsla för 
allvar” – hållningslösheten som yttrar sig i ”skräck 
för allvaret och hat till kvaliteten”.
 Det hände många allvarliga saker under min tid 
på Konstfack. Jag minns samtalet med en student 
på skolgården dagen efter Backabranden 1998.  
Jag minns hur TV:n stod på i receptionen den 11 
september 2001 och den påtagliga tystnaden på 
skolan den dagen. Jag minns hur jag blev uppringd 
på jullovet 2004 av rektor som undrade om några  
av mina studenter befann sig i Thailand.
 Jag minns också lyckliga ögonblick. Jag minns 
hur kollegorna bjöd på champagne när jag hade 
fått min andra dotter, och festen på taket för Koji 
Akamatsu, då Florence Valentin spelade. Jag minns 
när studenternas jinglar började sändas på SVT. 
Jag minns när Kerstin Ekman kom till skolan för 
att titta på studenternas tolkningar av ”Händelser 
vid vatten”. Jag minns hur vi badade i Djurgårds-
brunnsviken efter vårfesterna. Och studenten som 
var i Thailand kom hem välbehållen.
 Den första ordentliga kurs som jag genomförde 
handlade om pornografi. Ambitionsnivån var hög 
och den blev ett storslaget misslyckande. Men  
det var en lärorik erfarenhet och jag och Channa  
Bankier, som jag bjudit in som gästlärare, hade 
mycket roligt! Jag hade en idé om att arbeta med 
attraktion som utgångspunkt för diskussion, men 
det lyckades bättre när temat var mindre explicit – 
som mat eller mode.
 Jag var Konstfacks yngste professor och såg 
dessutom yngre ut än min ålder. Att jag blev tagen 
för student var snarare regel än undantag. Jag hade 
inte en heltidstjänst men jag jobbade som en gal-
ning. Samtidigt utökades familjen hemma. Ibland 
var jag tvungen att ta taxi till dagis för att hämta 
barnen. I efterhand tycker jag inte att det var konst-
igt att jag gick in i väggen. Nu gick det inte så illa. 
Skolans HR-chef skickade mig till en terapeut och 
jag hittade balansen.

PÅ KOLA-HALVÖN BOR  
ETT SEGT FOLK
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I praktiken fungerade skolan som en federation. 
Avdelningarna hade en hög grad av autonomi. 
Den som var professor var i allmänhet också pre-
fekt, med budget- och personalansvar. I slutet av 
90- talet var det stora debattämnet i professors-
kollegiet koordineringen av den högre utbildningen 
inom EU – Bolognaprocessen. Vid sidan av detta 
diskuterades rektorsfrågan och skolans lokaler 
livligt. Snedrekryteringen diskuterades också, litet 
mindre livligt, under en period.
 När det gällde utbildning hade alla avdelningar 
olika upplägg. Min avdelning erbjöd ett fyraårigt 
program som gav två examen, först kandidat- och 
därefter automatiskt en masterexamen. Efter 
många om och men kom vi fram till att komprimera 
den befintliga utbildningen till tre år och avsluta 
den med BA-examen och skapa en helt ny utbild-
ning som ledde till en MA-examen.
 Det låter enklare än det var. Studenterna som re-
dan var antagna var tvungna att acceptera föränd-
ringen och söka på nytt om de önskade gå vidare 
efter tre år. Det är inte konstigt att de blev oroliga. 
Under den här processen slutade Tom Hedqvist 
och Hans Cogne tog hans plats som professor i 
grafisk design. Det var tur för mig att jag fick en så 
rutinerad kollega vid min sida. Han hade undervisat 
i många år på Beckmans, där jag hade honom  
som lärare, och lämnade en professur på HDK i  
Göteborg för Konstfack.
 En liten klass vågade satsa på det oprövade 
MA-programmet i grafisk design och illustration. 
När läsåret tog slut satte någon upp affischer med 
en illustration av ett sjunkande skepp med avdel-
ningens namn. Det var många affischkampanjer 
på Konstfack vid den här tiden – samtidigt som ett 
generellt affischförbud diskuterades i Stockholms 
Stadshus.
 Jag minns en kampanj som riktade sig mot 
skolans säkerhetsansvarig sedan han förbjudit 
fotboll i Vita havet. Någon manipulerade ett foto 
från början av 70-talet av en domare som visar rött 
kort för en spelare som slår ut med händerna. Den 
säkerhetsansvarige hade gjorts till domare och 
på spelarens rygg kunde man läsa min avdelnings 
namn. En annan affischkampanj, eller om det var 
ett konstprojekt, riktade sig mot mig. Joanna Rytel 
utnämnde mig till ”gubbprofessor” och propagera-
de för att jag skulle ”utkvoteras”.
 Jag är evigt tacksam mot de studenter som vå-
gade satsa på att det skulle bli meningsfullt att gå 

MA-programmet från början. Själv gav jag allt jag 
hade och lät klassen bland annat designa tapeter 
till Wittgensteins villa och gå en kurs i osynlig de-
sign. Det lönade sig. MA-klassen som gick ut 2002 
är en av de mest briljanta klasser som jag har haft. 
Jag missade några av examinationerna morgonen 
då min tredje dotter föddes.
 Beslutet att skolan skulle flytta till Telefonplan 
kom som en överraskning för mig. Dåvarande rek-
tor satsade allt på att skolan skulle ligga kvar på 
Valhallavägen. Något rimligt alternativ till lokalerna 
på Valhallavägen fanns inte för honom. Avdelning-
arna fick önska sig förbättringar, det fanns inga 
gränser, och ett arkitektkontor hade uppgiften att 
tillmötesgå alla önskningar. Men plötsligt skulle vi 
åka tillsammans med styrelsen för att titta på en 
gammal fabrik vid Telefonplan, i bygghjälmar och 
under bevakning. Stämningen var surrealistisk. 
Min äldsta dotter satt på mina axlar för att kunna ta 
bättre fotografier när statsminister Göran Persson 
invigde byggnaden. Jag undrar vem som hade hit-
tat på att han skulle slå en stav i scengolvet?
 Jag har lärt mig att tycka om den nya skolan. 
Byggnaden är mer överskådlig. Arkitekten har ut-
nyttjat den gamla monteringshallen med dess tak - 
 fönster fint. Jag gillar att man tog med sig namnen 
på samlingssalarna, men kvaliteter fanns på Val-
hallavägen som inte går att återskapa. Material-
valen och precisionen i detaljerna var suveräna.  
Till och med dörrarnas gångjärn var specialgjorda. 
Nu arbetar jag i Norge och där gillar man träpane-
ler men jag har aldrig sett så fina paneler som på 
gamla Konstfack.
 Läget var också överlägset. Jag såg ut över  
Gärdet från mitt arbetsrum. På Telefonplan såg  
jag bara studenternas arbetsplatser. När jag be- 
klagade flytten inför Tom Hedqvist förklarade han 
för mig att skolans själ inte sitter i väggarna utan  
i det allmänna med vetandet. Jag tog det till mig 
som en illustration av Herakleitos utsaga om att 
man inte kan kliva ner i samma flod två gånger.
 Även om man inte kan ta med sig väggar så  
kan man ta med sig företeelser och traditioner. 
Konstfack har förvaltat koncepten julmarknad  
och vår utställning på ett imponerande sätt – så  
att de är viktiga för många. Drakfesten var i av-
tynande redan innan skolan flyttade. Det fatta - 
des också en del kloka beslut när skolan flyttade. 
Avdel ningarnas autonomi minskade, men man  
behöll studentköken.
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Formuleringen om studenten i centrum försvann 
från skolans vision, men vi jobbade på som tidi-  
gare. Jag minns ett fantastiskt studiebesök som 
professorskollegiet gjorde på Royal College of Art 
i London, då vi åt i lärarnas matsal med målningar 
av David Hockney på väggarna, på porslin med 
skolans emblem. En annan gång besökte profes-
sorskollegiet möbelmässan i Milano och vi kom 
fram till att minsta gemensamma nämnaren mel-
lan oss var dragningen till dockskåp.
 Vi hade nöjda studenter och ett ökande söktryck  
på avdelningen, men rektor ville något annat och 
mer. Han begärde en engelskspråkig profil för res-
pektive MA-program. Premissen var att vi inte fick 
använda de gamla yrkesrelaterade titlarna. Hans 
Cogne och jag anlitade några unga industridesig-
ners som konsulter. Vi beskrev våra ambitioner och 
ideal och bad om hjälp att beskriva verksamheten 
så att en student på Handelshögskolan skulle 
förstå vad vi höll på med. Det var så beteckningen 
”Storytelling” kom till.
 Jag bestämde mig för att lämna min tjänst efter 
vårterminen 2007 – en termin i förtid – lika mycket 
för min efterträdares skull som för studenternas. 
Den mest grundläggande uppgiften man har som 
lärare är att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för studenterna att göra sitt bästa. Det var 

mycket tillfredställande att den sista MA-klassen 
som jag examinerade var så bra. Deras utställning  
i Höglagret var fantastisk.
 En av de saker som blev mycket bättre på Tele-
fonplan än på Valhallavägen var biblioteket, mycket 
tack vare Lisa Martling Palmgren, som var ansvarig 
under flytten. Jag blir glad när jag kommer till sko-
lan och kliver in i Vita havet, ett av Stockholms 
mest dynamiska rum, hör slamret från restaurang-
en och ser att biblioteket ligger kvar. Jag tänker på 
det gamla Blandar-citatet: ”På Kola-halvön bor ett 
segt folk.”

PS Namnet Vita havet är det enda som följt med skolan 
från Mäster Samuelsgatan – vid sidan av gipserna som 
finns här och där på skolan. Han som var tillförordnad 
rektor när skolan flyttade ville inte veta av dem men jag 
gillar dem – också. Till skillnad från gipserna vill jag tro att 
namnet Vita havet kom från studenterna. Det är ett uttryck 
för studenthumor att uppkalla ett namn på skolan efter 
den största salen för umgänge på slottet – och kanske ett 
uttryck för en republikansk anda. Blandaren var en stu-
denttidning som hade sina glansdagar på 1950-talet. Den 
geografiska platsen för Vita havet är vid Kola-halvön. DS

Andreas Berg 
professor i illustration 1997–2007
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Stockholm utnämndes till europeisk kulturhuvud-
stad år 1998. Men i stort sett inga officiella aktivite-
ter skulle handla om design och konsthantverk – en 
brist tyckte styrelsen för FormMuseets Vänner där 
jag ingick som representant för Konstfack. Om det 
var några som skulle behöva ett designmuseum var 
det skolans studenter och lärare samt alla som gått 
där under årens lopp. 
 Det visade sig att Designstudion på Konstfack, 
under ledning av professor Lars Lallerstedt, var 
beredd att arbeta fram en fullskalemodell av ett 
formmuseum. Studion utformade ett förslag och 
fick sedan uppdraget att hitta en lämplig lokal. 
Fastighetsverket tipsade om några hus som stod 
tomma. Lars Lallerstedt, Love Arbén, professor i 
inredningsarkitektur, och jag beslöt att undersöka 
dem. Vi blev alla tre förälskade i Hus 117 vid Östra 
Brobänken på Skeppsholmen. Husets ruffa inred-
ning passade perfekt. Läget vid Saltsjön lika så, 
nedanför Moderna Museet och med Vasamuseet 
på andra sidan vattnet. Bättre byggnad skulle bli 
svårt att hitta, insåg vi och meddelade Fastighets-
verket. Vi hade inga pengar till hyran eller till upp-
fräschningen av interiören, men det låtsades vi då 
inte om. Ett gråmålat golv, vitmålade väggar, en 
toalett, ett pentry var allt som behövdes. Fastig-
hetsverket såg till att detta genomfördes och från 
Bildkonstnärsfonden kom det första ekonomiska 
bidraget. Fler stiftelser och sponsorer ställde upp. 
Vi kunde klara en försöksverksamhet under tre  
månader och därmed uppmärksamma behovet  
av ett formmuseum. 
 Vi behövde ha något att visa. Lars Lallerstedt 
skapade ett billigt utställningsmontage av alumi-
niumstegar och transportvagnar på hjul. Styrelse-
medlemmen Coco Unger och jag for runt i hennes 
bil till alla de konsthantverkare jag kände och som 
gått på Konstfack. Vi lånade med oss arbeten, allt 
från stora pjäser i silver, glas, keramik till smycken 
och grafisk design. Lars Lallerstedt samlade in  
industridesign från sina före detta studenter.  

Konstfackskraft bakom Forum för Form

Professor Gösta Wessel kom med sina färgpigment- 
 studier, Song Ping, skolans dataspecialist hjälpte 
till med bildvisningsapparatur. Den tidi gare inred-
ningsstudenten Christofer Jeglinski visade ett 
fantastiskt mobilt konstverk, ”Rörelse”, med hela 
färgspektrum. Resultat från Cheryl Kolers form-
undervisning med industridesignstudenterna in- 
  förlivades. En grupp med tidigare studenter mon-
terade och såg till att metallstegarna höll sig på 
plats. Avsikten var att visa alla de medel – material, 
färg, form – som formgivare hanterar. I rasande  
takt byggdes utställningen upp. Ingen av oss sov 
den natten. Undertecknad skrev texter som Ted 
Hesselblom – styrelsemedlem och utbildad i graf-
isk design på Konstfack – typograferade. Han 
formgav också hela det grafiska programmet. 
 Trots endast några få månaders förberedelsetid 
och till att börja med utan några ekonomiska re-
surser lyckades vi genomföra projektet. Forum för 
Form blev ett konkret exempel på hur ett design-
museum skulle kunna se ut och fungera. Den 9 juni 
ägde invigningen rum. 
 Under sommaren 1998 avlöste två olika bas-
utställningar varandra, innehållande allt från 
unika konsthantverksföremål till högteknologisk 
industridesign. Tolv tillfälliga utställningar visades 
parallellt. Dessutom anordnades en rad debatter, 
presentationer och andra evenemang . Stärkta av 
framgångarna beslöt Formmuseets Vänner att fort-
sätta när hösten kom. Med hjälp av ett anslag från 
Bildkonstnärsfonden, några sponsorer, entusiasm 
och frivilligt arbete lyckades vi driva verksamheten 
till december 1999. Forum för Form blev en arena 
och mötesplats. Utan studenterna, lärarna och 
professorerna på Konstfack hade Forum för Form 
aldrig blivit av. 

Kerstin Wickman, 
professor emerita i design-  
och konsthantverkshistoria
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Grafisk form av Ted Hesselbom, Grafisk design & Illustration 1984-88
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Arbetsprover till Konstfack ur serien Självporträtt  
i Sverige och Jugoslavien, 1991–1992.  
Silvergelatin, 40 × 50 cm.

Snežana Vučetić Bohm, student på Akademin  
för fotografi 1995–97, specialår på Måleri 1998. 
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Livet som hyrestant för Konstfackselever är långt 
ifrån händelselöst. Jag har hyrt ut i 20 år till ungefär 
15 hyresgäster. Hyr fortfarande ut och bor i Väster-
torp. Ju närmare skolan studenterna bor desto stör-
re tidsoptimister blir de och ibland går det alldeles 
för fort. Soppåsen i ena handen och nycklarna i den 
andra. Så händer det som inte får hända. Istället för 
soppåsen åker nyckelknippan ner i sopbehållaren. 
Fullt av hala påsar och nycklarna hotar att glida 
ner till botten av sopsäcken. Nu är goda råd dyra. 
Vi surrar fast en krok från en klädhängare på ett 
sopskaft och min fingerfärdiga inneboende lyckas 
få knippan på kroken redan vid första försöket. 
 Ibland har jag fått agera bollplank för idéer, tröst-
are vid kärlekssorger och klädrådgivare inför en 
dejt. En av de ovanligare uppgifterna var att äta 
yoghurt. Men inte vilken yoghurt som helst utan 
den med ett foto av en hundraåring från Georgien. 
Den blivande fotografen ville få ihop så många 
tomma förpackningar som möjligt för ett foto-
projekt. Jag äter fortfarande yoghurt, men jag såg 
aldrig till något foto.
 Från Belgien, Tyskland, Jämtland, Thailand,  
Norge, England och Mexiko har en härlig mix av 
hyresbarn passerat revy i mitt hem. Med dem har 
världen kommit till min femtiotalslägenhet i när-
heten av Konstfack.
 Som man säger numera: Älskar er!

Ann Bergström

Bollplank, kärlekströst och klädråd 
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Mitt examensarbete 1999 bestod dels av ett bord 
lämpat att dansa på, med belysning underifrån 
som ett discogolv. Dels av en soffserie med olika 
läktarsektioner och en pendelarmatur som man 
kunde svinga sig i. En serie konceptuella produkter. 
Under min examination visade jag ett klipp från 
Hair när George Berger swingar sig i en kristall-
krona. Min tes var att man skulle gå sin egen väg. 
Min klasskamrat Peter Andersson och jag var helt 
inne på konceptuell design. Det var även Droog 
Design från Holland som fick syn på svinglampan 
i Frame Magazine. Droog kontaktade mig. De ville 
ha med armaturen på en utställning under design-

veckan i Milano året därpå. Utställningen hette Do 
Create och visade objekt som bjöd in betraktaren 
att vara en del av produkten. Min svinglampa fick 
namnet Do Swing och ställdes ut i sex exemplar 
i ett eget rum och blev mässans stora snackis. 
Droog tog fram en pressbild på en stel lärarinna 
som krampaktigt svingade sig. Jag tog en egen på 
mig själv med skitiga fötter som jag tycker repre-
senterar lampan bättre. 

Thomas Bernstrand,  
Inredningsarkitektur & Möbeldesign, 1994–1999
och Konsthögskolan i Stockholm 2005–2006

Mässans stora snackis
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En grupp studenter delar en vision med några som 
nyligen gått ut – Frida Fjellman, Jakob Robertsson, 
Linus Ersson, Ludvig Löfgren, Maria Boij, Pontus 
Lindvall, Sara Isaksson From, Gabriella Höglin,  
Andrea Djerf och Åsa Jungnelius. De har en önskan 
om att bredda uppfattningen av samtida konst-
hantverk och dessutom förändra/utveckla sättet 
det behandlas och visas på. 
 WeWorkInAFragileMaterial grundas. En konst-
hantverksgrupp, förkortad WWIAFM, som vill modi- 
fiera vad som uppfattas som ”standard” inom fältet, 
expandera etablerade estetiska normer, komplett-
era det traditionella, ställa nya/andra frågor på nya/
andra platser. WWIAFM talar hellre om sociala kon-
ventioner och beteendemönster, relationen mellan 
makt, kön, nationalism och exotism – än om estetik. 
Framför allt använder de görandet som metod för 
att kommentera sin samtid och synliggöra hur vär-
deringar och tankeprocesser formas av föremålen 
som omger oss. 

Runt millennieskiftet smids planer på programmet  
för Keramik & Glas. Planer som skulle komma att ge  
betydelsefulla avtryck i det svenska konsthantverks - 
livet genom gruppen WWIAFM.

Mellan 2003 och 2009 gjorde WWIAFM ett femton-
tal utställningar på bland annat Stockholm Art Fair, 
Tensta konsthall, Skoklosters slott, Kabel fabriken i 
Helsingfors, Sixpm project space i London och PS1  
i New York. Den senaste, på Gustavsbergs konst- 
hall hösten 2009, hette Tumult – Dialog om ett 
konsthantverk i rörelse och var resultatet av ett 
samarbete mellan konsthallen, formhistorikern 
Christina Zetterlund och WWIAFM. Med utgångs - 
punkt i den samhällsengagerade svenska konst- 
hantverks scenen främst kring 1970-talet fördes 
ett resone mang kring såväl dåtid som nutid. Här 
både presenterades, analyserades och initierades 
nya samtal kring två generationers konsthantverk. 
WWIAFMs take på 70-talet var att ikläda sig ca-
mo-dräkter och skyddsmasker, fylla konsthalls-
rummet med en enorm klätterställning av reglar 
där de sedan hade en närgången paintballshoot-
out. Resultatet blev en tredimensionell målning  
av furu och blå skyddsplast översållad med oran-
gea blöta färgsplattar. Medlemmarna, samtliga 
med framgångsrika karriärer som individuella 
konsthantverkare och konstnärer, säger idag att 
WeWork InAFragileMaterial inte är formellt avslu-
tad, trots att det var länge sedan ett gemensamt 
verk producerades. Gruppen existerar och viljan 
finns. 
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Foto: WWIAFM

Saxat ur pressreleasen från Skylight studios i New York 
2006: “Happy Campers is an interactive exhibition / 
workshop that features some of Sweden’s most exciting 
young design groups. Instead of promoting finished pro- 
ducts, it is a creative experiment that will grow and evolve 
during three days. Four young collaborative design groups 
from Sweden: defyra, Research and Development, Ugly-
cute and We Work In A Fragile Material, will build their 
installations and lead workshops on site with the help of 
the public. They will create a metaphorical ’camp ground’ 
and explore issues of collaboration, social interaction,  
the Swedish relationship to nature, and mobile living. 
Visitors will participate in the growth of a 13 feet troll, stuff 
hot dog pillows by the yard and spend a virtual day in the 
Stockholm archipelago.”
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År 2000 börjar tolv studenter på Konstfacks program 
Textil. Nitton år senare ställer en av dem, Christina 
Nordlind Hejdenberg, några frågor till de andra. 
Observera bredden på yrkesrollerna!

KATHARINA BJERKE
Textilformgivare

Vad var ditt mål när du började skolan?
 Jag tror att jag drömde om att bli anställd och få 
resa massor i mitt flashiga jobb som formgivare, nu 
är jag jätteglad att vara egen och kunna välja bort 
flygresor!

Har du något särskilt minne?
 Den elfte september 2001 hade vi konsthistoria, 
ämnet för dagens föreläsning var byggandet av 
höghus i städer. Efter föreläsningen kom vi ut i Vita 
havet och på receptionens TV visades bilder från 
World Trade Center i New York.

Om du idag kunde säga något till dig själv när  
du gick på skolan – vad skulle det vara? 
 Att våga testa idéerna och projekten även utanför 
skolan. Ta vara på kontaktnätet redan under skol-
tiden!

Hur använder du dina studieerfarenheter i din  
professionella roll idag?
 Vi hade ett projekt med Marie Dreiman där vi 
fick delta i ett verkligt projekt på UAS och träffa de 
människor som skulle arbeta i den miljö som vi fick 
vara med att forma. Att sätta sig in i deras vardag 
och förstå deras behov var essentiellt. De erfaren-
heterna har varit jätteviktiga i projekt jag gjort 
senare.

Berätta om någon personlig erfarenhet som  
tiden på skolan gav dig.
 Vi var en väldigt mångfacetterad klass men med 
en fin sammanhållning. Vi umgicks mycket och 
skavdes mot varandra och lärde känna oss själva 
genom varandra. Fortfarande är den gamla klassen 
en trygg oas i en bransch med hård konkurrens.

CHRISTINA NORDLIND HEJDENBERG  
Formgivare, föreläsare, textilkonstnär

Vad var ditt mål när du började skolan?
 Jag hade en vag tanke om produktformgivning, 
de fria konsterna och ett nöjsamt liv.

Har du något särskilt minne?
 Konstprojektet på neonatalavdelningen på  
Uppsala Universitetssjukhus var fantastiskt. In-
sikter om vårdgivarnas behov, arkitekternas utma-
ningar och min möjlighet att bidra till att förbättra 
för vård tagarna gav betydelsefull kunskap för min 
framtida yrkesroll. Inredningen och konsten finns 
kvar och är fortfarande superfin.

Om du idag kunde säga något till dig själv när  
du gick på skolan – vad skulle det vara? 
 Skaffa en mentor, skaffa en terapeut, ta vara på 
allt. Och sätt in stipendiepengarna på ett sparkonto.

Hur använder du dina studieerfarenheter i din  
professionella roll idag?
 Speciellt kontakten och tiden med Fanny  
Aronsen var givande - en stark, drivande och  
ödmjuk person som ingöt mod i mig. Kombina-
tionen av textil utbildning och cykelintresse har  
lett till undervisning på ID under temat hållbar  
utveckling. Otroligt givande!

Berätta om någon personlig erfarenhet som  
tiden på skolan gav dig.
 Styrkan i vänner blev tydlig. Klassen var grym  
och jag är glad över alla fina kontakter från åren  
i skolan.
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MARTIN BERGSTRÖM
Designer, konstnär, lektor

Vad var ditt mål när du började skolan?
 Att arbeta med mode och konst.
 
Har du något särskilt minne?
 Blev utvald att visa ett plagg på en couture- 
tävling Paris. Tror det var tredje året på kandi - 
daten. Innan tävlingsresan kom Drottning Rania  
av Jordanien och Drottning Silvia till Konstfack på 
besök och jag visade plagget för dem. Jag fick en 
total blackout när jag skulle berätta om inspira-
tionen och sa något invecklat om renässans och 
svampar som var helt fel men Silvia bara log och 
önskade mig lycka till. Det är ett fint minne.

Om du idag kunde säga något till dig själv när  
du gick på skolan – vad skulle det vara? 
 Njut av skoltiden! 

Hur använder du dina studieerfarenheter i din  
professionella roll idag?
 En konstnärlig utbildning handlar om att laborera 
och experimentera. Lära sig och finjustera sin egen 
handstil och uttryckssätt. Jag sådde frön på utbild-
ningen som jag arbetar och vänder och vrider på 
hela tiden i min yrkesroll idag.

Berätta om någon personlig erfarenhet som  
tiden på skolan gav dig.
 Professor Gunila Axén lärde mig att för att få ut 
något måste man ta in något. Det lät så enkelt då 
men ju mer jag jobbar desto mer komplex blir den 
meningen.

CAMILLA TILLBERG AASA
Textilformgivare, kulturvetare,  

bibliotekarie

Vad var ditt mål när du började skolan?
 Jag hade som mål att bli textilformgivare med 
inriktning mot inredningsdesign. 

Har du något särskilt minne?
 Det jag minns mest från Konstfack är verk-
städerna, så fantastiskt att få tillgång till dem  
och all kunskap som lärarna delade med sig av.  
Jag minns även mötet med alla färgstarka studie-
kamrater. 

Om du idag kunde säga något till dig själv när  
du gick på skolan – vad skulle det vara? 
 Mitt råd till mig själv på Konstfack är att utnyttja 
verkstäderna ännu mer, att kämpa på och att inte 
tappa bort mig själv.
 
Hur använder du dina studieerfarenheter i din  
professionella roll idag?
 Jag har jobbat som frilansande textilformgiva-
re med uppdrag mot offentlig miljö. Jag är även 
kultur vetare i grunden och har även jobbat som 
museipedagog, då kunde jag utnyttja både mina 
historiska och textila kunskaper. Det är så roligt 
att lära sig något nytt varje dag, och spännande 
att inte alltid veta var livet tar en. Just nu jobbar jag 
som bibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek 
och har det textila som sidoverksamhet.

Berätta om någon personlig erfarenhet som  
tiden på skolan gav dig.
 Livet är komplext och allt hänger ihop, så visst 
använder jag kunskaper från Konstfack både privat 
och professionellt idag. Det ena berikar det andra.
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Vi blev ombedda att göra något till invigningen av 
nya Konstfack på Telefonplan så jag och min klass-
kamrat Maja Gunn iscensatte en modedemonstra-
tion. Den gick från Karlaplan vid skolans gamla 
byggnad, till den nya. Modellerna  bar plakat med 
kärleks- och fredsbudskap och var iklädda våra 
designade plagg med inspiration från Mah-Jong, 
ett svenskt klädmärke från 70-talet vars upphovs-
kvinnor Helena Henschen, Veronica Nygren och 
Kristina Torsson också gått på Konstfack. Vi avslu-
tade med en catwalk när vi nådde vår nya hemvist.

Maja Sjöberg, Textil 2000–2006
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EMMA SANDHAAG
Global Product Manager

Vad var ditt mål när du började skolan?
 Jag hade som mål att jobba som designer på  
något modeföretag.

Har du något särskilt minne?
 När jag tänker tillbaka är det som först kommer 
till mig alla vänner jag fick under den tiden.

Om du idag kunde säga något till dig själv när  
du gick på skolan – vad skulle det vara? 
 Oroa dig inte, du kommer att forma utbildningen 
så att den passar dig bäst.
 
Hur använder du dina studieerfarenheter i din  
professionella roll idag?
 Dagligen i mitt arbete använder jag mig utav 
kunskapen att utveckla produkter.

Berätta om någon personlig erfarenhet som  
tiden på skolan gav dig.
 Konstfack lärde mig att kämpa för det jag vill 
åstadkomma och hur jag på mitt sätt kan göra det.

MAJA GUNN
Professor i konsthantverk, Fil. Dr. i Design, 

designer, forskare, konstnär, curator

Vad var ditt mål när du började skolan?
 Jag hade inte några konkreta långsiktiga mål vad 
jag minns mer än att få arbeta med textil och konst-
närlig praktik på något sätt. 

Har du något särskilt minne?
 Jag minns när jag fick antagningsbeskedet, hur 
otroligt glad och lättad jag var över att ha kommit 
in. Jag tänkte: det är nu allt börjar.  Sedan när jag 
gick på Konstfack minns jag mest att fritid och 
skola flöt ihop. Jag spenderade otroligt mycket tid 
på skolan. Mycket jobb och mycket fest. Jag har 
så många minnen, upplevelser och erfarenheter 
kopplat till den här tiden att jag har svårt att välja 
ett specifikt minne. 

Om du idag kunde säga något till dig själv när  
du gick på skolan – vad skulle det vara? 
 Det blir bra. 

Hur använder du dina studieerfarenheter i din  
professionella roll idag?
 Jag minns att vår professor Gunila Axén sa att 
hon ville att vi skulle lära oss att hålla många bollar 
i luften samtidigt. Idag har jag ofta flera projekt 
igång parallellt och jag använder mig av mina texti-
la kunskaper på olika sätt och i olika sammanhang.

Berätta om någon personlig erfarenhet som  
tiden på skolan gav dig.
 Jag fick flera nära vänner som har påverkat mig 
på många sätt. Men jag har också nu de senaste 
åren arbetat med en person (Karin Ehrnberger) som 
jag träffade på Konstfack, men som jag sedan inte 
hade någon kontakt med på många år. Det visade 
sig, inför att vi skulle jobba ihop för några år sedan, 
att hon mindes ett projekt/en skoluppgift jag gjort 
på (det som då hette) Färg och Form och att det 
var en av anledningarna till att hon gärna arbetade 
med mig nu. För mig blev det en påminnelse om 
att allt räknas, att minsta uppgift i skolan kan vara 
betydelsefull. Den erfarenheten tar jag med mig när 
jag idag handleder studenter.  Jag tror att tiden på 
Konstfack påverkat mig enormt, både privat och 
professionellt.
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Om du idag kunde säga något till dig själv när  
du gick på skolan – vad skulle det vara? 
 Följ ditt hjärta. Tro på dina idéer. Gå dina egna 
vägar. Håll ut. Var nyfiken och lyhörd. Lär av dina 
misstag. Njut av dina framgångar.

Hur använder du dina studieerfarenheter i din  
professionella roll idag?
 Jag tror på autonomi i samverkan och jobbar idag 
som slöjdlärare i en materialintegrerad slöjdsal på 
en fantastisk skola i Stockholm och är ofta långt 
utanför klassrummet med mina uppgifter, exempel 
och tankar. Det är hos barnen framtiden ligger, i 
handens kunskap och tankens vindlingar vilar mor-
gondagens möjligheter. Idag har många barn ned-
satt finmotorisk förmåga och saknar ofta uthållig-
het, allt ska gå så lätt och fort, minsta motståndets 
lag. Jag pratar med eleverna om värdet av att ha ett 
växande tankesätt och att de inte ska vara rädda 
för att göra fel utan istället se värdet i och lära av 
sina misstag. Det är viktigt att fortsatt utbilda barn 
och unga i materialkunskap och resurshushållning, 
att se och tro på dem och få dem att se möjligheter, 
tro på sig själva och göra kloka framtida val. ”Du 
kan inte bli bättre än någon annan, du är redan bra
som du är, det viktiga är ju att du blir bättre än du
själv har varit tidigare”.

Berätta om någon personlig erfarenhet som  
tiden på skolan gav dig.
 Den textila institutionen kontaktades 2004 av  
Eva Lundkvist, pionjär inom ekologiska egenvårds-
produkter med naturligt fyllnadsmaterial, med sitt 
dåvarande företag Bioforte. Eva undrade om det 
var någon av studenterna som ville samarbeta vad 
det gällde formgivning av värme- och stödkuddar 
med naturligt fyllnadsmaterial. Jag skulle just,  
tillsammans med mina kurskamrater, ställa ut en 
leksak på en Formexmässa och behövde fyllning 
som var lätt och formstabil. Vi träffades och tyckte 
om att ömsesidigt inspirera varandra och började 
sam arbeta. Vi tog fram en serie färgstarka och 
tvättbara värmeprodukter som till en början såldes 
på Designtorget, på apotek, i museibutiker och 
på nätet. Senare utvecklade vi fler modeller och 
tryckte upp olika mönster i starka färger på ekolo-
giskt tyg. Vi skapade tillsammans varumärket och 
aktiebolaget Nyttadesign, gjorde en egen linje för 
hjälpmedelsföretaget ”Swereco” och jobbade till-
sammans under nästan 10 år.

JOSEPHINE DRAKENBERG
Designer MFA, slöjdlärare,  

återbruksformgivare

Vad var ditt mål när du började skolan?
 Att utvecklas som formgivare och hantverkare. 
Göra något som var ”viktigt, på riktigt”.

Har du något särskilt minne?
 Jag hade gått tre hantverksutbildningar innan jag 
började på Konstfack och såg fram emot att ägna 
tid åt fördjupat lärande och kreativt skapande. 
Eftersom jag har jobbat mycket inom äldreomsorg 
och daglig verksamhet ville jag som examensarbe-
te på Textil linje göra snygga och praktiska hjälp-
medel som gör världen vänligare och vackrare. 
Efter ett brett researcharbete tog jag fram ett stort 
antal prototyper som skulle underlätta och förgylla 
vardagen för personer med funktionsnedsättning. 
2006, året efter jag gick ut, fick jag konstnärligt 
utvecklingsanslag, vilket gjorde det möjligt att ut-
veckla mitt magisterprojekt ”Morgondagens hjälp-
medel” till en produktlinje för köket som jag ställde 
ut på Riksdagen som replik till att Sverige skulle 
vara tillgängligt år 2010. Produkterna som lanse-
rades under namnet ”Smart” har synts i tidningar, 
på bokomslag och i TV och även exporterats ut-
omlands. Ett av våra förkläden fick pris för bästa 
design ”Grand Prix” av den franska tidningen Table 
et Cadeu och har nyligen valts in, som ett exempel 
på god utländsk design, i de fasta samlingarna i ett 
industridesignmuseum i Nagano, Japan.
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THERESE KAHNLUND 
Printdesigner på H&M Home

Vad var ditt mål när du började skolan?
 Jag ville formge textilier, inom inredning. Arbeta 
med olika företag för att skapa egna mönster. Men 
jag var väldigt intresserad av offentlig utsmyckning 
också. Tänkte jag skulle kombinera dessa två och 
frilansa.

Har du något särskilt minne?
 Tiden i det textila tryckeriet på Konstfack var  
fantastiskt! Både att få lära sig hantverket och 
utvecklas konstnärligt. Men mest den fina sam-
manhållningen och att alla hjälpte varandra, med 
både det praktiska och med stöttning av sin egen 
formgivning. Guld värt att få ”kollegor” direkt i skol-
världen.

Om du idag kunde säga något till dig själv när  
du gick på skolan – vad skulle det vara? 
 Utnyttja verkstäderna mer utöver kurserna!  
Sådan lyx att ha tillgången.
 Tänk mer yrkesmässigt, hur vill jag som form-
givare arbeta när skolan är slut. Konkret. Inte bara 
konstnärligt hur, utan vart och med vad. Mer kon-
kret, vad är målet? 

Hur använder du dina studieerfarenheter i din  
professionella roll idag?
 Mitt färg och form-seende blev mycket säkrare. 
Mycket tid användes till personlig utveckling som 
jag har nytta av idag. Men jag önskar att jag och 
min klass hade fått mer utbildning i det verkliga 
yrkeslivet. Mer lärande i design-metod, arbeta 
direkt mot företag/kund. Mer riktiga uppdrag och 
problem lösning inom formgivning. Allt detta har 
jag lärt mig i yrkeslivet nu. Men tycker det borde 
ingå mer i skolgången under 5 år på Konstfack.

Berätta om någon personlig erfarenhet som  
tiden på skolan gav dig.
 Att få träffa så många kreativa människor med 
olika mål och uttryck gav mycket i min personliga 
utveckling. Examensarbetet både för kandidaten 
och magistern banade vägen för vad jag gör idag. 
Även om det inte blev exakt vad jag tänkt mig innan 
de 5 åren på Konstfack.

MAJA SJÖBERG
Färgare / patinerare,  

textilformgivare ,  konstnär

Vad var ditt mål när du började skolan?
 Jag ville nog bara göra, se vad det blev och vara i 
en kreativ miljö med likasinnade för att utvecklas.

Har du något särskilt minne?
 Jag minns alla trevliga vinbarer som var efter 
skolan första året och som vi hängde på. Jag minns 
vår första uppgift som ny klass. Vi skickades ner till 
Värtahamnen av Gunilla Axén för att teckna till vår 
första kurs, textilt tryck, alla tecknade lyftkranar.

Om du idag kunde säga något till dig själv när  
du gick på skolan – vad skulle det vara? 
 Ta det lugnt det ordnar sig, gör din grej.

Hur använder du dina studieerfarenheter i din  
professionella roll idag?
 Jag kom i kontakt med färgning och patinering 
för teater på en av de kostymkurser vi hade och  
det ledde till att jag idag är ansvarig färgare och 
patinerare på Kungliga Operan i Stockholm.

Berätta om någon personlig erfarenhet som  
tiden på skolan gav dig.
 Vi började ju på gamla Konstfack som låg på 
Valhallavägen och där satt det liksom i väggarna, 
alla som gått där tidigare och miljön som andades 
60-70 tal med nutid. Tänker på vissa lärare som 
jag haft på Konstfack med tacksamhet och minns 
alla fina valbara kurser som fanns då. Tänker också 
tillbaka på alla knäppa modevisningar vi gjorde 
och hur mycket folk som kom till dem. Och sist men 
inte minst Konstfacks fina bibliotek med alla skatt-
er och dess fina personal. Att vara i den kreativa 
miljön som Konstfack är och med så många möj-
ligheter och med så många begåvade människor 
omkring sig så är tiden på Konstfack mina bästa år! 
Jag trivdes så bra och varje gång jag går in genom 
dörrarna på Konstfack så blir jag glad.
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ELIN GRÖNLUND
Smyckesdesigner

Vad var ditt mål när du började skolan?
 Jag hade ingen klar bild av vad det skulle leda till 
efter utbildningen utan tänkte bara att jag ville job-
ba med design. Var otroligt lyxigt att jag fick signa 
ett jobb innan jag tog min Master så jag visste vad 
jag skulle göra när jag gick ut! 

Har du något särskilt minne?
 Minns hur lyxigt det var när jag gjorde min Master 
att jag kunde ockupera ett helt rum där jag fick vara 
dygnet runt med mina enorma teckningar. Extra 
lyxigt blev det när vi bildade matlagningsteam så 
att vi inte glömde äta & slapp handla/laga mat varje 
kväll.

Om du idag kunde säga något till dig själv när  
du gick på skolan – vad skulle det vara? 
 Gör samarbetsprojekt tillsammans med studen-
ter från de andra linjerna för att knyta fler kontakter 
och utnyttja alla verkstäder på skolan!

Hur använder du dina studieerfarenheter i din  
professionella roll idag?
 Jobbar som smyckesdesigner så jobbar inte textilt 
men alla designkunskaper använder jag dagligen.

Berätta om någon personlig erfarenhet som  
tiden på skolan gav dig.
 Kan inte komma på någon personlig erfarenhet 
men för mig som var nyinflyttad till Stockholm så 
gav Konstfack mig en hel bekantskapskrets som 
jag har kvar idag.  

MARIE HOLMGREN
Produktdesigner

Vad var ditt mål när du började skolan?
 Först var mitt mål att jag ville jobba på teater/TV 
som kostymör, sedan fokuserade jag på textil in-
redning med några klasskompisar och slutligen 
blev det kläder. Så mina år på Konstfack var ganska 
”sökande” för att känna efter vad som passade mig.  
Men så här i efterhand var det bra!

Har du något särskilt minne?
 Tyckte vi hade en underbar klass med väldigt bra 
sammanhållning och många som man fortfarande 
träffar, minns våra häng på 7-eleven på Karlavägen 
med kaffe och triangelbröd. Allt knepande och 
knåpande inför julmarknader, alla dimmiga konst-
facksfester. Blod, svett, tårar och massa skratt. En 
obekymrad tid.

Om du idag kunde säga något till dig själv när  
du gick på skolan – vad skulle det vara? 
 Att skaffa en vettig praktikplats, att aldrig sluta 
kämpa, ansöka, ringa och att våga vara jobbig, allt 
kommer att ordna sig.

Hur använder du dina studieerfarenheter i din  
professionella roll idag?
 Jobbar som produktdesigner på H&M sedan 2007 
och har varit på olika barnavdelningar under den 
tiden. Kunde känna när jag började 2007 att jag 
inte hade så stor datakunskap och hade önskat att 
skolan hade känts lite modernare i sitt förhållnings-
sätt till det, att det funnits större verklighetsför-
ankring till hur man faktiskt jobbar på företag med 
plaggskisser och design i t.ex. Illustrator.

Berätta om någon personlig erfarenhet som  
tiden på skolan gav dig.
 På många sätt kunde skolan kännas som en 
”skyddad verkstad” mot världen utanför, så det  
var rätt chockartat att ta examen och tänka ” vad 
händer nu?”.
 Allt står och faller inte med ett arbete eller projekt 
som inte blev precis som du tänkt det. Tro på din 
idé och kör på den, och kanske det viktigaste av 
allt, att inte stressa upp sig. 
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En studios uppgång och fall

Färg och ljus är sammansatta fenomen, de bygger 
vår föreställning om rummet och är grundläggande 
inom arkitektur, konst, design och kommunikation. 
År 2000 startades på Konstfack en pedagogisk 
studio för perception/färg och ljus – Perceptions-
studion. Initiativtagare var Gösta Wessel, professor 
i måleri vid Institutionen för färg och form och jag 
själv, lektor i visuell gestaltning och färgteori vid 
Institutionen för bildpedagogik.
 Den nya studion fick inga extra resurser – till buds 
stod kvarlevor från tidigare verksamhet, egen de-
ponerad privat utrustning och sådant vi fått som 
gåvor. Ett förrådsrum städades ut och målades, på 
dörren sattes en skylt med texten ”Perceptions-
studion” – sen gick vi igång. Studion levde av entu-
siasm och ideellt arbete. Från start till min pension 
2011 ansvarade jag för studions verksamhet – till-
sammans med Gösta Wessel tills hans professors-
tid gick ut 2003.
 Konstfack flyttade till Telefonplan, färg- och 
ljuskurser hade utvecklats för samtliga design-
avdelningar och nu fick vi anpassade lokaler. Fokus 
låg på undersökande ateljéstudier kring färg, ljus 
och rum där innehållet relaterades till studenternas 
yrkesutbildning. Forskning kom igång och i kurs-
erna fanns en bra balans mellan teorin, praktiken 
och forskningsanknytningen. 2005 anställdes ljus-
designern Anders Winell.

2003 till 2008 pågick det konstnärliga forsknings-
projektet Visuella världar 2, finansierat av Veten-
skapsrådet. Det hade initierats av Gösta Wessel, 
som en samverkan mellan Konstfack och Psyko-
logiska institutionen vid Stockholms Universitet.  
I anslutning till projektet bildades en ideell för  e-
 ning med samma namn – senare bytt till Se Rum – 
Förening för ökad kunskap om färg och ljus  
(2005–2018). Bland medstiftarna fanns Karin Fridell 
Anter, som 2000 doktorerat vid KTH:s Arkitektskola 
med en avhandling om hur man uppfattar färg på 
husfasader, och 2009 knöts hon till Perceptions stu-
dion där hon svarade för forskningsanknytningen.
 Mellan 2010 och 2013 drev hon och jag forsk-
ningsprojektet Syn-Tes – Human colour and light 
synthesis med följdprojekt (KK-stiftelsen och 
Energi myndigheten) som syftade till en integrering 
av färg och ljus. Det främsta resultatet var att en 
plattform för ett samlat kunskapsfält skapades.  
Allt i samverkan med fem andra nordiska universi-
tet och fyra ledande företag inom färg- och ljus - 
branscherna. Genom föreningen Se Rums för-
medling och med mig och Karin Fridell Anter 
som redaktörer utgavs 2014 en bok baserad på 
Syn-Tes-projektet Färg & Ljus för människan –  
i rummet. Kopplingen färg-ljus-rum väckte upp-
märksamhet internationellt och vi hade besök från 
högskolor i Danmark, Norge, Finland, Tyskland,  
Italien, USA, Sydafrika och Taiwan. Vid pensionen 
2011 lämnade jag Perceptionsstudion som hölls 
igång av Anders Winell fram till 2016. Året därpå 
lades den ner. Inte bra alls – för Konstfack.

Ulf Klarén,  
Bildpedagog, färgforskare  
och illustratör

För att glädja Ulf och många andra kan redaktionen  
meddela att Perceptionsstudion har återuppstått.Ill
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Catti Brandelius, student på Konst 1997–2000.  
Under den här tiden var alla professorer på Insti tu- 
tionen för konst män. Flygbladet gjordes 1998 och 
delades ut till alla studenter, lärare och professorer. 
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Konstfacks förberedande kurs i måleri var inled-
ningsvis förlagd till Enskede Yrkesskola och senare 
skorstenshuset på Erikdalsskolan. Lärare var konst-
nären Bruno Ekblom som engagerats av Konstfack 
för undervisning av målare och skulptörer i klassis-
ka  måleritekniker, med inriktning på konstnärliga 
material, metoder och måleri inom scenens sfär. 
Kunskaperna praktiserades tillsammans med in-
stitutionen Textil genom samarbetsprojekt med 
Scenskolan, Kungliga Operan och Balettakademin 
med uppspel på Södra teatern. Arkitekter från 
Ahlséngruppen undervisade vilket genererade  
projekt av arkitektonisk natur och gagnade i för-
längningen färggestaltningsuppdrag med arki- 
tekter.
 Jag engagerades av Konstfack för den fortsatta 
verksamheten när Bruno Ekblom pensionerades. 
Förändringens vind blåste i Europa. Inom uni versi- 
tetsvärlden ställde studenterna nya krav på utbild-
ningen. En grupp studenter på IA; Karin Nyrén,  
Monalisa Brieditis, Christer Carlsson och Lars 
Pettersson begärde undervisning i ämnet. Måleri-
tekniker utvecklades för IA till en institu tions -
anpassad obligatorisk kurs, med fokus på färg-
gestaltningens betydelse; det fysiska rummets 
yta, textur och imaginära rumslighet. Färgens 
inter aktion med form och rummen färgmässigt till 
varandra.
 Vår verksamhet integrerades på Konstfack, 
Valhallavägen. Miljö- och arbetsmiljöfrågor var 
brännande samhällsfrågor och en aspekt i ämnet 
måleritekniker. Nu krävdes ändamålsenliga under-
visningslokaler. Jag engagerades som brukare i 
Byggnadsstyrelsens planering av Måleristudion, 
som uppfördes på bottenplanet och blev en del av 
Konstinstitutionen vid sammanslagningen av insti-
tutionerna Måleri, Skulptur, Foto och Textil konst. 
Konstfack blev högskola. Uppdraget att utveckla 
och integrera färghistoria och ämnesteori var en 
utmaning.
 Straxt efter millennieskiftet bytte verksamheten 
institution till den för Färg & Form, F&F. När Konst-
fack flytt ade till Telefonplan genomförde jag pla-
nering av en ny Måleristudio i samarbete med den 
dåvarande professorn på IA, Love Arbén. Ämnet var 

en kom po nent i Konstfacks uppdragsutbildning  
för Söder törns högskola. Genom F&F blev ämnet 
och Måleristudion en resurs för hela Konstfack, 
med ny hemvist på IA vid nedläggningen av F&F. 
 I vårt högt industrialiserade land har datorise-
ringen en central roll och introducerades i utbild-
ningen redan på Valhallavägen, med ökade resurser 
på Telefonplan. Ett nytt ämnesområde som efter 
hand verksamhetsanpassades, men krävde goda 
kunskaper för att fullt nyttjas. 3D-skrivare introdu-
cerades. I den mödosamma process ett skulpturalt 
verk kan utgöra, från idé till färdigställt resultat 
kunde det framstå som en önskedröm; som när en 
student som hört talas om det nya tillskottet vid ett 
tillfälle frågade efter ”skulpturmaskinen”.
 Kunskap i färghistoria och färgteori som jag 
integrerat i praktiken har en central roll i undervis-
ningen och den skapande processen. Att förstå 
pigmenten och bindemedlens egenskaper, kreativt 
nyttja aktuella färgsystem och förutse det fysiska 
resultatet, estetiskt och funktionellt. En ny utma-
ning är LED-ljuset som ställer krav på utveckling 
av färgrecepten, om färgresultaten i dagsljus kva-
litetsmässigt ska motsvaras i artificiell belysning. 
Forskning pågår. I samråd med Karin Nyrén, då 
som professor på IA, ändrades benämningen på 
ämnesområdet måleritekniker till färggestaltning. 
Måleristudion benämndes av lärare och studenter 
allt oftare ”Färgstudion”. 

Sahn Gnista
konstnär och 1980–2018 adjunkt
i färggestaltning med ansvar för måleristudion
på Telefonplan. Lektorsprövad 2013.

Bland nya krav och skulpturmaskiner

Illustration: Ulf Klarén
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Joanna Rytel studerade på Institutionen för konst 
mellan 1999 och 2004, Fia-Stina Sandlund mellan 
2000 och 2003. Tillsammans arbetade de med  
politiska och feministiska konstaktioner under 
namnet Unfucked Pussy. 
 Attacken mot männen bakom Fröken Sverige 
ledde till den stereotypbefästande skönhets-
tävlingens död, trots upplivningsförsök av en  
manlig baddräktsproducent några år senare. 
 2002 bjöd TV3 in Rytel och Sandlund till en 
talkshow för att där förklara sitt ”finalsabotage”. 
Hårt bevakade lyckades de ändå med ytterligare 
en stark protest mot kanalen genom utlösandet 
av ett överfallsalarm fäst runt Fia-Stina Sandlunds 
midja. De blev utslängda och lika hårdhänt neka-
de inträde till dåvarande års Fröken Sverige-jippo 
kvällen därpå. Aftonbladet skrev om och doku-

Året är 2001. Precis innan vinnaren i den TV3-direktsända 
Fröken Sverige-finalen koras springer Konstfackstuden-
terna Joanna Rytel och Fia-Stina Sandlund in på scen och 
vecklar ut sin gubbslemsbanderoll. Detta var deras första 
gemensamma politiska performance-kupp med resultatet 
att tävlingen försvann. 

menterade deras blåmärken. Unfucked Pussy  
gjorde även performance-attacker mot tidningen 
Café och Sveriges Lucia; allt med syftet att få fler 
att uppmärksamma vad som konserverar köns-
roller, skapar komplex hos unga tjejer och hur män-
nens makt upprätthålls i ett patriarkaliskt samhälle. 
Fia-Stina Sandlund fortsatte sedan med protester 
tillsammans med regissören Marcus Lindeen på 
Guldbaggegalan 2003 där de planerat att uppmärk- 
samma den obalanserade könsrepresentationen. 
Detta avstyrdes dock av producenten. Samma 
år kom hon och konstnären Michele Masucci till 
Grammisgalan utklädda till gorillor (en blinkning till 
Guerrilla Girls) för att inbjudna av The Knife ta emot 
bandets statyett för bästa popgrupp. Denna gång 
riktades protesterna mot den manliga dominansen 
inom skivindustrin.

”Ett Gubbslem har: Brist på empati. Tror sig 
ha förtur på alla plan. Tar för sig på andras 
bekostnad. Vill att andra ska behaga hans 
förväntningar. Tål inte kritik. Har en fejkad 
mjukisfasad. Talar om för andra hur saker  
och ting ligger till. Brer ut sin kropp utan att 
märka det. Tycker att en representant för det 
manliga könet säger viktiga saker trots att det 
var en upprepning av vad en representant för 
det kvinnliga könet precis sagt. Kräver upp-
märksamhet dygnet runt. Roffar. Roff, Roff!”

Text i citat av Joanna Rytel / Unfucked Pussy

Foto: Ulf Höjer, Aftonbladet
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Från exjobb till livräddande produkt

En sensommareftermiddag 2001 befann jag mig 
i en liten segelsnipa alldeles innanför Älvsborgs 
fästning, tillsammans med Mikael Hinnerson, 
som var utbildningsansvarig på Sjöräddningssäll-
skapet. Han undrade om jag hade bestämt mig för 
något exjobb ännu. Han avfärdade snabbt mina 
funderingar med frågan: “Skall du inte göra något 
nyttigt istället?” Och så förklarade han att Sjö-
räddningssällskapet just hade fått en stor donation 
för att bygga en ny, större båt – räddningskryssaren 
Gad Rausing. Den behövde en ny typ av däcksbåt 
och ryktet sade att man på Hawaii hade börjat an-
vända vattenskotrar för livräddning. Kanske kunde 
man använda en sådan på något vis?
 Några månader senare lämnade jag ett vintrigt 
Gärdet för en studieresa till just Hawaii och tio  
dagar med Oahus lifeguards. Man använde mycket 
riktigt vattenskotrar och hade utvecklat en sorts 
släde som hängde bakom för att kunna rädda 
människor i brytande surf. Utrustningen och tek-
niken var banbrytande och innebar en fantastisk 
hjälp i de skrämmande förhållanden som finns runt 
öarna. Men de hade också en del brister och risker. 
Hemma igen på Industridesign kom jag fram till 
att det borde vara möjligt att designa bort riskerna 
och samtidigt förstärka fördelarna från den hawaii-
anska lösningen. Mitt exjobb blev helt enkelt en 
illustration av hur en sådan båt skulle kunna se ut. 

Resultatet blev väl mottaget och jag fick seder - 
mera förtroendet att utveckla först en prototyp  
och därefter en serie båtar åt Sjöräddningssäll-
skapet. Rescuerunner belönades med utmärkelsen 
Design S år 2006, ställdes ut på den nya ambassa-
den i Washington och hamnade på frimärke. 
 Idag är produkten avknoppad till en egen firma. 
Sjöräddningssällskapet har i skrivande stund 57 
Rescuerunners, alla donerade av privatpersoner 
och företag. Det finns ytterligare ett stort antal  
båtar runt om i världen, t.ex. i Norge, Sydafrika, 
Hongkong, Island och i Egeiska havet. Se där vad 
det kan bli av en segeltur!

Fredrik Falkman, 
master Industridesign 2000–2002
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Foto: Fredrik Falkman



108

Kerstin Wickman, professor emerita i design- och  
konsthantverkshistoria, beskriver sitt ämnes väg in 
i undervisningen på Konstfack och vad ett stort kök 
kan betyda för utvecklingen.  

Mitt intresse för konsthantverks- och desig- 
nområdet – för hur tingen blir till – växte alltmer. 
Därför tog jag med glädje emot en förfrågan från 
Konstfacks dåvarande rektor, Gunilla Lagerbielke  
1983. Samma fråga gick till mina kollegor, konst- 
historikerna Peter Cornell och Sten Dunér. Kunde  
vi lägga upp en kurs för samtliga studenter på 
Konstfack? Konstfack hade blivit högskola och an-
modats att förbättra den teoretiska undervisning-
en. En dag i veckan skulle vi ta hand om samt liga 
studerande i årskurs ett, två och tre. Vi satte oss 
ned och planerade så att våra föreläsningar och  
seminarier blev delar av en helhet. Sten ansvarade 
för den äldre historien, Peter och jag tog vid från 
det sena 1800-talets och 1900-talets konst- res-
pektive konsthantverks- och designhistoria. Det 
här tvärfackliga angreppsättet skiljde sig från hur 
konsthistoria undervisades på universiteten. Vi 
flätade in filosofi, idé- och musikhistoria, liksom 
socialantropologiska och tekniska aspekter i före-
läsningarna.

I början av 1970-talet anställdes jag på Tecknings-
lärar institutet, någon dag i veckan. För övrigt  
jobbade jag på tidskriften Form. Mitt ämne hette 
miljö kunskap och bestod av en blandning av 
arkitektur historia och designhistoria. Åren dessför- 
innan hade jag lagt upp en sådan kurs för Konst- 
historiska institutionen vid Uppsala universitet.  
Nya aspekter skulle integreras i undervisningen, 
samtiden – inte bara historien – ingick.
 På TI (som 1980 blev BI, Bildlärarinstitutet, reds 
anm.) fick studenterna undersöka olika bostads-
områden, diskutera ekologi samt de regelverk som 
Statens Planverk och Bostadsstyrelsen utvecklat. 
Det fanns ett stort intresse för olika samhällspro-
blem. Vi undersökte verkligheten, den värld som 
fanns omkring oss. Studiebesök och exkursioner 
var återkommande inslag. Kunskaperna skulle bi-
dra till att studenterna – och även vi lärare – skulle 
bli aktiva samhällsmedborgare. Vi läste Lewis 
Mumfords Teknik och Civilisation, Wolfgang Fritz 
Haugs Kritik av varuestetiken och Hans Palmstier-
nas Plundring, svält, förgiftning. 

 
Min ambition var att kvaliteten på mina kursplaner 
skulle var minst lika hög som på andra motsvarande 
skolor i andra länder. De som då kommit längst med 
undervisning i designhistoria var Royal College of 
Art, RCA, i London och Parsons School of Design 
samt Pratt Institute i New York. Jag jämförde våra 
scheman och vår kurslitteratur. 
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På 1980-talet förskräcktes många studenter när vi 
krävde att de skulle formulera sig i text och muntligt 
på seminarierna. Lika bestörta var de över att be-
höva läsa artiklar och böcker. Men med tiden blev 
det självklart. 

År 2001 fick jag i uppdrag av Lars Lallerstedt, 
skolans rektor, att skapa ett Centrum för teori 
och historia. Vi fick tillgång till ett stort kök. 
Den lilla skara på Konstfack som arbetade med 
konsthantverks- och designhistoria började ses 
för att diskutera och dokumentera de teorier 
och analysmodeller som vi använde. Det blev 
ett kompendium som förhoppningsvis finns i 
skolans arkiv.   

Samma år, 1983, som jag började undervisa i  
design- och konsthantverkshistoria bildades en 
sammanslutning med de få designhistoriker som  
då fanns i Norden, Nordisk Forum för Design-
historiska studier. År 2002 var det min uppgift att 
ansvara för en nordisk designhistorisk konferens. 
Konstfack blev denna gång platsen. Skolans in-
ternationella kansli, Eva Åkesson och Coco Unger, 
hjälpte till med organisationen, för att inte tala om 
Panos, skolans underbare vaktmästare. Ett flertal 
lärarkollegor bidrog och deltog. Temat var ”Norden 
och omvärlden”. 

Även om vi hade fått anslag räckte inte pengarna 
till måltiderna. Min kollega Denise Hagströmer 
tipsade mig om att Lantbrukarnas Riksförbund 
kanske skulle kunna sponsra. Jag gick upp till de-
ras kontor och träffade konsumentchefen Carita 
Wallman-Larsson. Jag hade tur. LRF sponsrade 
Svenska kocklandslaget och om Konstfack kunde 
hjälpa dem på något sätt så skulle skolan få bidrag 
till några måltider. Efter diverse samtal med Kock-
landskapets ledning beslöts att stjärnkockarna 
Magnus Ek och Sayan Isaksson skulle ordna en 
kvällsbuffé. Jag bad inredningsarkitekten, konst-
nären och läraren Bengt Carling om att skapa en 
scenografi kring måltiden. Två studenter vid insti-
tutionen för inredningsarkitektur och möbeldesign, 
Lisa Grape och Agnes Fischer, hjälpte honom. Det 
blev fantastiskt vackert, fantasifullt och poetiskt 
utan några kostnader för material och möblering.  
Hur de två kockarna lyckades få till denna festbuffé 
i verkstan för glas och keramik är ett under:

Vad sägs om bland annat terrin med matjessill, 
mangold och dillkryddad potatispuré, terrin  
med silverål, bleksellerisallad brynt i smör, rökt  
oljevinägrett, kryddbakad ytterfilé av ren med  
körsbärskompott, rådjurssylta med syltad svamp, 
pistage- och kumminkryddad fläsksylta med  
äppelsallad, rökt skinka med torkad frukt och  
ostkräm. Och så ostkaka med hallonsylt, choklad 
petit-fourer och geléhallon som dessert.

Roligare arbete än det jag hade på Konstfack finns 
inte, hävdar jag. Visserligen var pengar och resur-
ser ofta ett problem och tiden räckte inte alltid till 
allt det jag ville göra. Många nätter gick till förbe-
redelser av föreläsningar och pappersarbetet, som 
växte de senaste åren. Men tråkigt var det aldrig!  
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Mellan 1996 och 2005 hade Konstfack en  
institution för animation och animerad film –  
i småländska Eksjö!

Redan på 1960-talet diskuterades i den så kallade 
Fackskoleutredningen möjliga filialer till Konstfack. 
Jönköpingsregionen, där Eksjö ingår, var på hugget 
redan då.

Det var Sveriges första animationsutbildning 
på högskolenivå i en tid när intresset för ämnet 
exploderade i takt med att upplevelse industri 
blev ett begrepp och nya audiovisuella medier 
och möjligheter introducerades.  
 I slutet av 1980-talet hade animatören,  
regissören och producenten Stig Lasseby 
(1925–1996) tagit initiativ till en utbildning i  
klassisk animation på Komvux i Eksjö där han 
bodde. En av eleverna där var Witold Nowak 
som sedan utvecklade programmet, såg till 
att det knöts till Konstfack och därefter blev 
prefekt. Bland de mest tongivande lärarna på 
utbildningen där drygt 120 studenter föränd-
rade den svenska animationskonsten i grun-
den fanns Claes Jurander, Johan Hagelbäck, 
Caroline Leaf och Piotr Dumala. Bland studen-
terna sågs till exempel Teresa Glad, Johannes 
Nyholm, Sabine Ravn, Kalle Sandzén och 
Stanislaw Przybylski Linder. Den sistnämndes 
erfarenheter av det som också kallades för 
Konstfack A, kan du läsa här intill.
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2001 när jag först kom i kontakt med Konstfack var 
jag elev vid ett bildkonstgymnasium i Lodz, Polen. 
Jag började drömma om att studera i Sverige och 
därmed också intresserade jag mig för utbudet av 
konsthögskolor där. 
 2002 sökte jag till flera olika institutioner på 
Konstfack: Animation, Konst och GDI, men jag kom 
inte in på någon av dem. Jag minns att jag skrev 
ett desperat mejl till institutionssekreteraren på 
Konstfack A med frågan: ”Kom jag inte in för att jag 
är från Polen?” Hon svarade mig att min nationalitet 
definitivt inte var orsaken och hon rekommende-
rade mig att försöka på nytt nästa år. Hennes svar 
uppmuntrade mig till att göra ett sista tappert  
försök och ett år senare söka enbart till Konstfack  
A i Eksjö, samtidigt som jag var mentalt förberedd 
på att misslyckas även denna gång. Till min stora 
förvåning och enorma glädje så blev jag till slut  
antagen till Konstfack A.
 Hur var då Konstfack A som jag började på  
1 september 2003 och hur blev mina två år där?
 Först och främst måste man komma ihåg att 
Konstfack A till sitt utseende var så långt man  
kunde komma ifrån dess stockholmska stora- 
syster. Institutionen för animation och animerad 
film var inordnad i gamla, anrika militära lokaler 
på i12- området i Eksjö (infanteriregementet, verk-
samt fram till på 1990-talet), närmare bestämt 
det så kallade kanslihuset. Huset låg längst in på 
området och reste sig högst och ståtligast över de 
övriga garnisonbyggnaderna som idag inrymmer 

både skolor, fritidsverksamheter, bostäder och en 
bowlinghall. Det kallades Animationens hus. Det lät 
pampigt, tyckte jag. Måhända att namnet speglade 
de höga ambitioner som låg bakom tillkomsten av 
Konstfack A. Mannen bakom ambitionerna och 
visionerna var min landsman Witold Nowak, insti-
tutionens prefekt. 
 Jag minns att jag kikade in på skolan dagen före 
uppropsdagen – det var en söndag och min andra 
eller tredje dag i Eksjö; jag var nyfiken på allting. 
Några ur personalen och några studenter från 
årskurs 2 höll på att koka fisksoppa i ett av skolans 
kök. Jag blev rätt paff över att skolan verkade som 
ett andra hem åt både studenter och lärare. Det var 
inte bara en plats för undervisning som man läm-
nade så fort tillfället gavs. Tvärtom – folk satt gärna 
kvar efter skoldagens slut, lagade gemensamma 
måltider, umgicks och fortsatte finslipa sina anima-
tionsfärdigheter. Sakta men säkert förstod jag att 
skolan var mer än bara en skola just för att den låg 
i lilla Eksjö. Eksjö – upplystes jag av mina svenska 
klasskamrater – var inte som övriga Sverige. En 
av mina klasskompisar sa flera år senare, när vi 
försökte arrangera en återträff, att hon ”fick panik” 
i Eksjö och helst inte ville återvända dit. Själv upp-
levde jag den småländska trästaden som en vack-
er, mysig och lugn plats. Visserligen hade den sina 
underliga sidor och egenheter (en numera nedlagd 
antikvitetsaffär som helt öppet sålde Nazitysklands 
militärordnar, till exempel) men vilken småstad har 
inte det?

MINNEN FRÅN KONSTFACK A,  
TIDEN NÄR JAG BLEV VUXEN
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Tack vare Eksjös storlek kunde vi i alla fall fokusera 
på våra studier. Förutom undervisning i klassisk 
animation, manus, dramaturgi, filmdesign och 
animationshistoria, hade vi specialveckor med ani-
mationsvärldens legender som gästlärare: Caroline 
Leaf lärde oss den finstämda tekniken att animera 
bilder av underbelyst sand; Piotr DumaIa visade 
oss hur man skrapar fram animation i svartmålade 
gipsplattor. De elever som ville jobba med dockani-
mation fick inreda dockfilmsstudior i skolans källa-
re, vilket var lämpligt på grund av ljusförhållandena 
(man vill inte ha dagsljus när man animerar). I sam-
ma källare hade skolan inrett en ljudstudio med 
isolerade väggar, utrustad med stora trälådor fyllda 
med sand och grus för inspelning av olika gång-
läten (tramp). I källaren hölls också – mindre offi-
ciellt – skolfesterna, under vilka vi rökte inomhus 
(idag – fullständigt otänkbart)!
 Konstfack A brydde sig om oss studenter på ett 
närmast föräldralikt sätt. Jag var inte den mest 
välbeställda eleven, om man uttrycker det milt. 
Som polsk medborgare hade jag inte rätt till CSN. 
Skolan erbjöd mig därför ett extrajobb som deltids-
vaktis på skolan. Tack vare detta jobb kunde jag 
dryga ut mina knappa studiepengar som annars 
bestod av egna besparingar, banklån och diverse 
småstipendier. 
 Det var inte bara min studentekonomi som var 
ansträngd. När vi gick i årskurs två fick vi veta att 
institutionen för Animation och Animerad film käm-
pade för sin överlevnad. Om jag ska ta upp något 
negativt om Konstfack A så var det den bristfälliga 
planeringen och misskötta ekonomin som ledde till  

nedläggningen av institutionen. Skolan hade sedan 
några år tillbaka levt på ”lånad tid”. Plötsligt fanns 
det inga pengar att driva den vidare. Storasystern 
från Stockholm ville inte kännas vid sin lillasyster- 
lantis. Eksjö kommun, som aldrig riktigt förstått 
vitsen med ett gäng ungdomar som sitter och ritar 
gubbar i deras fina kanslihus på i12-området, vän-
de oss också ryggen till slut. Vi elever protesterade. 
Vi tog dit både lokaltidningen och SVT. Vi ställde 
oss på skolans balkong och viftade med plakat i 
protest mot beslutet att lägga ner utbildningen. Vi 
skrev till kulturministern. Ingenting hjälpte. Anima-
tionens hus stängdes för gott hösten 2005. 
 Vissa studenter gillade inte Konstfack A och 
sörjde inte dess nedläggning. Jag hörde folk från 
olika årskullar prata om att skolan var för flummig. 
För konstnärlig. För lite insatt i hur man finansierar 
animerad film. För lite kommersiell. Andra tyckte 
ganska precis tvärtom. Att utbildningen var för 
tillrättalagd, för lite fritänkande. För elitistisk. Det 
fanns de som hoppade av just av dessa anledning-
ar. För mig var Konstfack A mer än en utbildning i 
animation. Det var en dörröppnare till en ny värld 
och ett nytt liv. Min tid på Animationens hus var två 
år som till stor del formade mig till den människa 
jag är idag; två år som gav mig kunskaper i ett ge-
diget hantverk och en mångfacetterad konstform; 
två år då jag fick vänner för livet; två år under vilka 
jag blev vuxen.

Stanislaw Przybylski Linder 
Konstfack A, 2003–2005

Bilder från en animerad film om Eksjö av Stanislaw Przybylski Linder.
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I början på 2000-talet var rörlig design ett nytt 
’hett’ ämnesområde. Grafisk design & Illustration 
hade, som första svenska designutbildning, ämnet  
som schemalagda kurser redan från hösten 2000, 
inledningsvis i tekniskt samarbete med institu-
tionen Färg och Form. Gästlärare var bland andra 
Graham Wood (Tomato), Laurie Haycock Makela, 
Hanna Heilborn och Brian Baderman. Marika 
Lindgren, SVT, var beställaransvarig för de mellan-
programsvinjetter som SVT2 sände 2002–2004.  
På Telefonplan anställde GDI 2009 en adjunkt för 
ämnet Rörlig design. 

Hans Cogne, professor i Grafisk design 2000–2012 
som också sparat tidningsurklippet från Dagens 
Nyheter från 2003.

När rörligt blir hett

Stillbild från ”Beeline 1–3 ” av David Giese, 
MA i Grafisk design & Illustration, 2003
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Pressbild, examensarbetet Finsta Chainsaw av Finsta, 2004. Fotomontage, på bilden  
syns Konstfacks gamla byggnad på Valhallavägen, senare samma år ägde flytten rum.
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2004 sker ett av Stockholms största flyttprojekt  
när Konstfack överger innerstan för Telefonplan.

Valet stod mellan att flytta ut från och sedan till- 
baka till Valhallavägen eller att flytta en enda gång 
till nya lokaler. Det förstnämnda hade inneburit att 
vissa stackars årskurser skulle ha tvingats flytta två 
gånger. Efter många turer presenterade plötsligt 
dåvarande styrelserepresentanten från Arkitektur-
museet, Göran Lindvall, LM Ericssons gamla tele- 
fonfabrik som det bästa, mest kostnadseffektiva  
förslaget. Ritad av arkitekt Ture Wennerholm,  
färdigbyggd 1940. Och så fick det bli. Wingårdhs  
Arkitekter ritade om 20 300 kvadratmeter i K- märkta 
funkislokaler för att passa för skolans ändamål  
och Love Arbén, tidigare professor i Inrednings-
arkitektur & Möbeldesign, tog sig an inrednings-
arkitekturen i samarbete med nämnda Wingådhs. 
 Den tomma lokalen kallades för ”Stockholms 
största etta” eftersom den upplevdes som ett enda 
gigantisk rum. 

Statsminister Göran Persson inviger Konstfack  
och dåvarande rektor Ivar Björkman lyssnar.
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Jag började min anställning på Konstfack strax innan 
julen 2005. Som sekreterare i Högskolestyrelsen ville 
jag vara väl förberedd inför första styrelsemötet: Hur 
ordnade jag kaffe? Var låg lokalen? Hur var den utrus-
tad och möblerad? Fortfarande osäker på att hitta i 
huset letade jag mig fram till ett sammanträdesrum 
på entresolplanet dagen innan mötet. Stod osäker 
utanför den glasade väggen. Tittade in. Var det verk-
ligen detta rum som jag hade bokat?
 Ett långt sammanträdesbord med cirka 25 stolar, 
projektor, duk och whiteboard. Så långt allt väl. Men 
något vitt virvlade långsamt i luften i takt med ven  - 
ti lationen. Varje stols- och bordsben var begravda  
i något snöliknande decimeterdjupt. I hela rummet.
Bredvid ett antal provdockor längs med väggarna 
fanns förklaringen. Ett flertal fyrkantiga, vita säckar 
om cirka en kubikmeter vardera. Delvis uppskurna. 
Fyllda med dun.

Konstfack hade endast ett par sammanträdesrum 
som rymde fler än 20 personer runt ett sammanträ-
desbord. Detta var ett av dem. Jag lyckades flytta  
mötet till det andra rummet och gick upprymd däri-
från med en märklig insikt: så här oförutsägbart  
skulle mitt dagliga arbete bli på Konstfack. 
 Året efter var jag mindre upprymd när följande mail 
kom från en lärare på textil någon dag innan styrelse-
mötet: 
 ”Jag måste meddela dig att E1 inte kan utrymmas, 
salen är fylld med dun. Vi har ett projekt med en ex-
tern uppdragsgivare, och måste ta ett utrymme i an-
språk, pga materialets karaktär. Jag måste göra dig 
besviken, men om ni ämnar ha möte i E1 kommer du 
att få klagomål på det. Det blir katastrof för styrelsen 
att sitta inne i dunmolnen.”
 Catwalken med många märkliga, vackra dun - 
kläder på Kulturhuset var en fin avslutning på mitt 
minne av dun.
 Senare kom debatten igång om djurplågeri vid 
plockning av ejderdunen. Nya, oväntade problem 
fanns att lösa.

Elisabet Nordwall, Konstfacks första  
förvaltningschef, 2010 –

Illustration: Joanna Hellgren, 
Grafisk design & Illustration, examen 2004

Minne av dun
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Resan till Vita havet Växeln kopplar vidare. Första flickvännen, hon 
var högutbildad och jag bara en pizzeriason. Det 
störde inte henne. Vi var som gjorda för varandra 
tills hon gjorde slut. Då gjorde jag något drastiskt, 
lämnade allt, mitt alldagliga liv i Stockholm för att 
förverkliga min dröm. Bild var jag bäst på, därför 
flyttade jag till Uddevalla och pluggade konst.  
I Trollhättan sökte jag praktik som scenografi - 
assi stent till filmen “Kontorstid”, en film som  
det visa de sig att både publiken och regissören  
Thomas Alfredsson snabbt skulle glömma. Men  
jag kommer aldrig glömma. Det var värt varje  
obetald sekund att se mitt namn i eftertexten. 
 Hade jag fått hybris? Jag borde ju vara nöjd med 
mitt jobb som scentekniker på Kungliga Operan. 
Räddningen efter avslagen. Nu hade jag förlorat 
allt för att jag lockats av en prestigetörstig chef 
på Operan, som visat sig sitta i styrelsen för en 
dekormålarutbildning för film, TV och teater. Man 
måste chansa! Han anställde ingen av oss. Naivt 
men jag trodde han hade en plan. I TV blir talanger 
upptäckta. Inte här! Hade sagt upp mig och börjat 
i Folkuniversitetets lokaler på Kungstensgatan. Vi 
fick lära oss allt möjligt om scenografi och gjorde 
1700-tals dekor till Kjerstin Dellert på Confidencen. 
Jag blev en nydiplomerad dekormålare men dröm-
marna hade slocknat. 
 Träffade kvinnan som förändrade mitt liv och 
som gick i föräldrarnas fotspår på lärarutbildning-
en. Jag nyktrade till från drömmen med tillfälliga 
jobb, sena kvällar och kort varsel.  Nej, jag ville ha 
ett yrke med fast lön och trygg anställning. Inte bli 
fattig pensionär som Peter Harryson. Inte bo kvar i 
svärföräldrarnas lägenhet. Konstfack och bildlärar-
utbildningen kunde bli räddningen. Skolor finns det 
gott om. Dessutom blev man akademiker. 
 Så kom brevet från Konstfack. Jag var antagen. 
Vilken skola! Tänk att ställa ut i Vita havet. Inred-
ningen är vit och svart, som yin och yang. Livet är 
inte det. Här ser lärarna dig. Så ska jag bli. Släppa 
mitt ego och bli altruistisk och satsa på andras 
drömmar. Ödet höll liv i drömmen. Nu gällde det 
att leva ut sin kreativitet i medieinriktningen och 
TV-studion hos Len Luckhurst. Examensarbetet 
blev ett barnprogram och upptakten till mitt livs 
största misslyckande. Men det är en helt annan 
historia.

Raffael Guariglia
Ämneslärarprogrammet design och media,  
2005–2010

Jag måste ringa Konstfack och höra hur det gått. 
Det är nog kört då det gått så lång tid. Tidigare 
hade jag sökt till Dramatiska institutets scenogra-
fiutbildning. Jag kallades inte till intervju. Drömmar. 
Vissa lyckas förverkliga sina och har de roligaste 
och bäst betalda jobben. De kämpar. Vi också men 
vi kapitulerar för den alldagliga vardagens ekonomi 
och för att hinna hämta och lämna barnen. Hade 
jag hittat mitt drömyrke? Bildlärare. 
 Hur gick det till? Jag och barndomskompisen 
Anders, han med sned mun som alla utom jag lagt 
märke till, vi älskade filmer. Vi hyrde och kopierade 
filmer till vår samling genom att koppla ihop våra 
VHS-spelare. När hans mamma dött och han tving-
ats flytta till sin pappa så förlorade vi kontakten. 
Men min dröm blev att göra film.  
 Samtalston. Betygen från gymnasiet var usla. 
Jag tvingades gå Komvux. Trots allt var jag ensam 
i familjen om att gå ut gymnasiet. Jag skulle gå i 
pappas fotspår och ta över pizzerian. Men efter 
konkursen så blev vi arbetslösa. Jag hade lyckats 
betydligt bättre i grundskolan trots att jag gått i 
samma klass som ett gäng betygshetsande tjejer. 
De snodde åt sig alla fyror och femmor. På åttiotalet 
kunde lärarna bara dela ut ett visst antal fyror och 
femmor och jag hamnade utanför den kvoten i alla 
ämnen utom bild. Där fick jag en femma vilket gav 
mig självförtroende. Tjejgänget tävlade om allt. De 
skulle vara duktigast i skolan, ha snyggast kläder, 
snyggast frisyrer, ja till och med coolast pojkvän. 
Det gick så långt att en av tjej erna hade nervösa 
tics. Men hur de än överträffade varandra så fanns 
ändå en tjej i området som de aldrig skulle bräcka. 
Det var Eva Röse. Henne vet vi hur det gått för. Jag 
vet dock inte vad det blev av tjejgänget. Inte heller 
hur det gått för mig. 
 Satt i telefonkö. Kanske skulle jag också hetsat 
på? Då kanske jag hade lyckats. Blivit någon. En 
person med självförtroende att överglänsa alla. 
Som min klassföreståndare som beundrades av 
tjejerna i klassen. Han var stilig i sin mustasch 
och gillade att imponera på dem. Jag såg upp till 
honom, men mamma skällde ut honom för att han 
aldrig såg mig. Sa man fel svar så kunde han inte 
låta bli att flina. En sådan lärare vill jag inte bli.  
Han blev ordförande i Lärarnas riksförbund.
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Efter flytten till Telefonplan behövde skolan ett skylt-
system för att bland annat nya studenter och gäst- 
 lärare skulle hitta sina lokaler. Hans Cogne, professor  
i Grafisk design 2000–2012, utvecklade tillsammans 
med Karolina Keyser, Wingårdh Arkitekter (som hade 
ritat lokalerna) och Iréne Thisner, grafisk designer,  
ett informationssystem som i huvudsak placerades  
på golven för att inte konkurrera med studentarbeten 
på skolans väggar. Idag, 15 år senare, är texterna slitna 
och nya orienteringsidéer på gång.
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Foto: Hans Cogne
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Under utbildningen i industridesign trivdes jag 
inte så bra, det var få kvinnor i klassen och även de 
flesta lärarna var män. Det odlades en kultur och en 
jargong som jag kände att jag var tvungen att an-
passa mig till om jag skulle klara mig i branschen: 
den såg ju likadan ut! Kurserna och uppgifterna 
präglades av en traditionell syn på designarbetet, 
företagen vi samarbetade med kom ofta från mans - 
dominerade branscher vilket så klart också påver-
kade vilka sorts produkter vi arbetade med. Bi l - 
design stod högst i kurs och jag kommer ihåg att 
vi vid ett tillfälle samlade pengar ur egna fickor för 
att anställa en skisslärare utanför studietiden som 
skulle lära oss att bli grymma bildesigners! 
 Jag tog min masterexamen i industridesign våren 
2006 med arbetet Design och genus – hur vi form-
ger produkter och hur de formar oss. Jag ville titta 
normkritiskt på hur till synes oskyldig design för 
vidare socialt konstruerade föreställningar om 
manligt och kvinnligt, hur begrepp som effektivitet, 
logik, styrka och känsla associeras med kön och 
uttrycks i olika konsumtionsvaror. Det resulterade 
bland annat i Borr en Dolphia och Mega Hurricane 
Mixer där formgivningens signalspråk blev tydligt 
och visar hur lätt vi bygger in föreställningar om 
vad som är manligt och kvinnligt, starkt och effek-
tivt respektive mjukt och känslomässigt. Syftet 
med bytet var att visa dels att det till stor del är 
normer som styr, dels att göra det ogenomskådliga 
genomskådligt och visa på hur starkt våra värde-
ringar är kopplade till respektive formspråk och 
respektive artefakt.

Karin Ehrnberger, idag forskare strategiska håll-
barhetsstudier vid ABE-skolan, KTH. I mars 2017 
disputerad inom design och genus med av-
handlingen ”Tillblivelser – En trasslig berättelse  
om design som normkritisk praktik”. 

Att genomskåda det  
ogenomskådliga och  
göra det osynliga synligt 
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2007 inrättades Konstfacks masterprogram som leder  
till en konstnärlig examen i design, konst respektive  
konsthantverk. Samma år startade KonstfackAlumni,  
ett professionellt nätverk öppet för alla med examen  
från skolan. Det är också nu Randi Grov Berger upp - 
lever hur Konstfacks arkitektoniska utformning  
påverkar hennes psyke.

Jag kom till Telefonplan 2007 och fick då en av de 
nyrenoverade studiolägenheterna i närheten.  Jag 
minns omgivningen väldigt väl, skolbyggnaden  
var rymlig, modern, öppen och folk traskade om-
kring i enhetliga uniformer från studion till föreläs-
ningar, lunchavtal och gruppsamarbeten. 
 Jag kände verkligen i hela kroppen hur den ar-
kitektoniska utformningen påverkade psyket; det 
kändes som om jag bedrev studier inom det vikti-
gaste fältet i samhället. 
 En otrolig energi fanns i skolan under de här två 
åren, tack vare flera nya masterprogram och den 
stora internationellt sammansatta elevgruppen, 
där många bodde i närheten och därmed tillbringa-
de 24 timmar om dygnet i skolan. 
 Ett intensivt samarbete pågick kors och tvärs 
mellan de olika fackområdena och de delade 
föreläsnings serierna, som öppnade våra sinnen 
och fick oss att tänka på nya sätt. I synnerhet kom-
mer jag ihåg professor Ronald Jones överraskande 
poänger och professor Rolf Hughes långa tanke-
gångar. 
 Så påbörjade jag studierna i den nybildade 
master examen om konst i offentligheten, under 
professor Marysia Lewandowskas ledning; en 
konstnär med radikala idéer om konstens roll i 
offentligheten. Våra samtal handlade om andra 
sätt att arbeta på som konstnär än det traditio nella 
sättet. Studierna under denna period användes till 
forskning, tänkande, läsning och skrivande. Köket 
var mötesplatsen mellan oss immateriella konst-
studenter och de mer material baserade, här delade 
vi både mat och tankar. Diskussionerna gällde 
lagstiftning, rättigheter, upphovsrätt, intellektuell 

egendom, biennal format, konstutställningar som 
form, allmänhetens tillgång till olika offentliga rum. 
Naturligtvis blev även studieprogrammen, utbild-
ningsinstitutionen och professorerna utsatta för en 
del kritik. Det var svårt att lägga tidigare praktise-
rade metoder bakom oss och tänka på nya sätt att 
arbeta på. 
 Under en period var korridorerna fulla av journa-
lister, som ville ha den senaste informationen om 
hur ledningen tänkte kring en av våra bachelor-
studenter, som hade hamnat i blåsväder, för att ha 
gjort ett konstprojekt som verkligen bröt in i offent-
liga svårigheter, nämligen Anna Odell. Projektet 
skapade mycket rabalder på skolan, alla hade olika 
tolkningar och åsikter om hennes projekt. Kunde 
man som konstnär göra såhär? Och skulle ledning-
en ta ansvar, ställa sig bakom henne?
 Jag upplevde att skoltiden tog bort all romantik 
som jag hade för mitt ämne, men tro mig, på ett po-
sitivt sätt, jag kände att allt skulle vara möjligt som 
konstnär, att det var vi som skulle förändra världen 
med våra projekt som bröt in i offentligheten. 
 2009 var vi sex studenter som gick ut och de pro-
jekt vi skapade var i form av karnevaler, en dating-
app, en kalkylatorform för samarbetsuppbyggnad 
(wikipedia), informativ video- och läshörna om 
manipulerings teknik vid ett närliggande bibliotek, 
arabisk språkinlärning som integrationsteknik i det 
svenska samhället med mera.
 Min värld kretsade sig intensivt kring vad som 
hände på Konstfack och när jag gick ut hade jag ett 
enormt självförtroende och en tro på konsten, som 
har bestått.
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2009 Hans Isaksson
2010 Mia Zeeck 
2011–12   Gustaf Nordenskiöld
2013–14  Johanna Karlin
2015–16  Uglycute (Jonas Nobel & Fredrik Stenberg)
2017–18   Marti Manen
2019–20  Asrin Haidari & Emily Fahlén

Under dessa år har tävlingen om  
Vårutställningens grafiska koncept  
vunnits av följande alumner:

2007 Erik Wappling & Håkan Ängqvist
2008  Ritator
2009  Viet Cuong Truong & Alexis Holmqvist
2010  Sara Kaaman & Martin Falck
2011  Eva Jauss & Joakim Nyström 
2012  Ludwig Haslberger & Andrejs Ljunggren
2013  Stefan Engblom, Aron Kullander-Östling  
            & Stina Löfgren
2014  Moa Pårup & Laura Silke
2015  Josefin Carlén & Elin Nilsson
2016  Oli Svenblad
2017  Minna Sakaria
2018  Oskar Laurin & Emil Andersson
2019  Jennifer Bergkvist & Moa Sundkvist

Grafiskt vårutställningskoncept 2014,
skapat av Moa Pårup och Laura Silke.

År 2007 tog dåvarande rektorn Ivar Björkman (2003–2012), 
tillsammans med utställningsansvariga Ikko Yokoyama, 
initiativet till att låta en utomstående curator ansvara för 
Konstfacks mest publika, årligen återkommande event –  
Vårutställningen. Först ut var Renée Padt som också  
curerade utställningen året därpå. Efter henne har  
ansvaret legat hos följande proffs:
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Några mediestormar har det också blivit under åren. När 
Magnus ”Nug” Gustafssons videoverk Territorial pissing 
ställs ut på Konstfacks vårutställning 2008 är det dock 
lugnt. I detta magisterarbete i konst sprejar en maskerad 
person ner en tunnelbanevagn och kastar sig sedan ut på 
perrongen genom ett av vagnens fönster som krossas.  
Året därpå blir det dock ett rejält medialt liv i luckan när 
verket visas på konstmässan Market och upprör dåvar ande 
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. 
 2008 och 2009 hamnar också Anna Odell på löpsedlar-
na med sitt projekt Okänd, kvinna 2009-349701. Magnus 
Bärtås, professor i konst, återger händelseförloppet.

Den 24 augusti 2009 ställdes konstfackstudent 
Anna Odell inför rätta. Åtalet gällde falskt alarm, 
våldsamt motstånd och oredligt förfarande. Sve-
riges viktigaste media var på plats i Stockholms 
tingsrätt. Utanför byggnaden höll medlemmar i 
Riksförbundet för social och mental hälsa upp  
plakat med texten ”Reformera tvångsvården”  
och ”Fria Anna Odell”. 
 Ett halvår hade gått sedan den första artikeln  
om Anna Odells examensarbete på Konstfack 
publicerats i Aftonbladet, en artikel som kom att 
leda till en lavin av texter och uttalanden. Medie-
rapporteringen handlade om en konstfackstjej  
som skrikande och sparkande togs av polisen då 
hon försökt hoppa från Liljeholmsbron. Hur hon  
sedan klöst och spottat på personalen på S:t  
Görans sjukhus. Folk fick intryck att hon gjorde  
det för sitt nöjes skull, som en kul grej.

Vid tiden för rättegången var mycket annorlunda. 
Flera debattörer och en initierad konstpublik hade 
då satt sig in i berättelsen. De flesta hade också 
förstått en avgörande aspekt av verkberättelsen: 
att Anna Odell tretton år tidigare blivit tvångsin-
tagen på S:t Görans sjukhus, att det var den egna 
erfarenheten som hon nu med nästan kuslig likhet 
återuppförde, trots att hon egentligen inte kunde 
ha förutsett att det var just på S:t Görans sjukhus 
som hon återigen skulle bli bältes lagd och tillfälligt 
berövad alla sina rättigheter. 
 Inte heller kunde hon förutse att överläkaren på 
akutmottagningen offentligt skulle uttala sig på 
följande sätt: ”Hon är välkommen hit så ska jag 
själv spruta henne med Haldol så får vi se hur roligt 
hon tycker det är. Det blir en fin installation.” 
 Vid tiden för rättegången hade konstnären fram-
trätt i en rad intervjuer och debatter. Även vi lärare 
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vid konstinstitutionen på Konstfack hade uttalat 
oss; skrivit artiklar, svarat på frågor. Ändå: fort-
farande var det mycket hätska stämningar runt 
verket och runt Annas person. Under öppnings-
dagarna på Vårutställningen på Konstfack hade 
hon haft livvakt dygnet runt.
 Från januari till maj 2009 hade pressen varit hård 
på Anna Odell och på Konstfack. En spricka hade 
uppstått inom skolan – mellan de som uppfattade 
arbetet som värdefullt och de som tyckte det för-
störde skol ans rykte. Människor utanför hade varit 
rasande, intensiva kampanjer bedrevs av politiker 
mot skolan – ”inga mer skattepengar till Konst-
fack!” – sponsorer drog in bidrag, enskilda hotade 
både Anna Odell och oss lärare. Det som gjorde 
både allmänhet och media än mer frustrerad var 
skolans och konstnärens vägran att svara på frågor 
om motivet och vad verket innehöll. Att vägra svara 

media visade sig vara det mest provocerande. Det 
enda vi kunde säga var: vi står bakom verket, det 
innehåller svåra etiska överväganden men det är 
ett angeläget, högst seriöst arbete och vi vill inte 
hindra genomförandet eller på något sätt censure-
ra det. Vi poängterade att vi förstod upprördheten 
hos de personer som ovetande blev involverade i 
Odells handling, men ännu viktigare var det faktum 
att psykiatrin inte kan vara ett fredat fält för infiltre-
rande, kritiska handlingar. 
 En stor del av upprördheten handlade om att  
verket var ett examensarbete från en skattefinan-
sierad konsthögskola. Kan sådant få försiggå på  
en skola? Har skolan inga etiska riktlinjer? Riktigt  
är att konstverk som görs på en statlig utbildning 
inte kan ses på samma sätt som ett verk som görs 
av vem som helst i konstvärlden, även om dessa  
två världar står i direkt förbindelse med varandra. 

Stillbild ur Territorial pissing.



134

I princip kan inte en konsthögskola ställa sig bak-
om ett verk som involverar olagliga handlingar. 
Konststudenter står inte över lagen och har inte 
rätt att kräva någon form av särbehandling, rätts-
ligt, moraliskt och etiskt. Anna Odell och hennes 
närmaste handledare var väl medvetna om det och 
därför var hon också noggrann i sina frågor under 
processens gång om de rättsliga aspekterna av 
den planerade gärningen. Men att det var olagligt 
att uppträda som psykiskt sjuk kunde ingen av de 
till frågade experterna med bestämdhet hävda. Här 
fanns det huvudsakliga dilemmat: få konfliktfyllda 
platser i samhället är så slutna för omvärlden som 
psykiatriska enheter. Det finns helt enkelt bara ett 
sätt ta sig in på en psykiatriavdelning och uppleva 
vården ur det utsatta patientperspektivet – genom 
att spela sjuk. Verket bar på en etik som handlade 
om den svages rätt. 

Alltså var det en missuppfattning att Anna Odells  
uppträdande på Liljeholmsbron var en performance 
i det offentliga rummet. Istället ska det läsas in i en 
historia av undersökande handlingar i Günter Wall-
raffs anda. Skådespeleriet hade ett instrumentellt 
syfte. Däremot har inte Okänd, kvinna 2009-349701 
ett övergripande instrumentellt syfte, som jag ser 
det. Det gör att det skiljer sig från vedertagen jour-
nalistik och även från aktivism. Det är svårt att ut-
läsa ett samlat, överordnat budskap i verket. Anna 
Odell är inte emot tvångvård i sig. Snarare finns en 
inre konflikt i verket, det rör sig kring något svårlöst, 
något som vi som betraktare måste uthärda eller 
arbeta med.
 Anna Odells verk fick efter hand en nästan pe-
da gogisk funktion när det kom till att få en större 
grupp människor att föreställa sig vad ett konst  verk 
kan vara och vad det kan utföra. För allmänheten 
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Publiken var rekordstor på  
2009 års vårutställning  
där Anna Odell (på bilden)  
visade sitt examensarbete.

vid gades konstbegreppet en aning. Åren efter  
att verket blev känt kunde man – om en offentlig  
person uppträtt på ett ambivalent sätt – läsa i  
tidningarna: ”är den här personen i själva verket  
ett projekt från Konstfack?”. Mycket ilska riktades 
mot skolan av samma skäl. Det hävdades att det 
var det elitistiska Konstfack som bestämde vad 
som var konst. Odells verk tycktes på så vis röra 
upp flera konflikter, som överhuvudtaget inte hade 
med psykiatrin att göra, och en av dessa gällde 
frågan om varför allmänhetens förväntningar på 
konst har så lite med den samtida konsten att göra. 
Vi tvingades många gånger förklara att Konstfack 
inte vaktar konstbegreppet – tvärtom betonade  
vi att det är öppet för alla medborgare. Alla som 
hävdar att deras handlingar bör betraktas som 
konst har den rätten. 

Det tredje explosiva området i Odells verk är förstås 
psykiatrisk vård. I Stockholm ledde faktiskt diskus-
sionen kring Anna Odells verk till större uppmärk-
samhet på rutinerna för bältesläggning. Verket fick 
därmed en reell effekt.  
 Okänd, kvinna 2009-349701 berör alltså tre kän s  - 
 liga ämnen men som tillsammans bildar en explo-
siv blandning: konstutbildning (=skatte pengar), 
konstens roll och psykiatrin. Åtalet mot Anna Odell 
var en uppenbar överreaktion från samhällets sida 
och förvånade inte bara oss som stött henne utan 
även många av dem som varit kritiska. Det fyrtio-
talsdoftande juridiska be  greppet ”Oredligt förfar-
ande” används vid lättare former av bedrägerier 
som genomförs utan personlig vinning. Att använ-
da det mot konst eller journalistik var märkligt och 
skulle kunna skada yttrandefriheten. 
 Men något viktigt hände i tingsrätten under den  
i radio direktsända rättegången: Anna Odell fick 
tala i en timme. Inte en enda gång blev hon avbru-
ten. Många detaljer vecklades upp denna dag. Det 
framgick att vittnen inte längre var så tvärsäkra på 
hur hon hade uppträtt, det framgick att sjukhuset 
brutit sin sekretess när de uttalade sig i medierna 
om den patient som simulerat psykos, det framgick 
att den ”omotiverade kostnaden” som hon föror-
sakat Stockholms norra psykiatri uppgick till två 
injektioner à 35 kronor. 
 Anna Odell dömdes ändå för oredligt förfarande 
och våldsamt motstånd. Hennes böter på 2 500 
kronor täcktes genom en insamling på Konstfack 
och överskottet gick till RSMH. Hon tackade för det 
genom att säga: ”Jag vill tacka verklighetens folk 
och alla som så tydligt tagit ställning till konstens, 
likaväl som journalistikens, rätt att genomföra sam-
hällskritiska undersökningar.”
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Du spänner fast den runda silverplåten mot trä-
patronen du har svarvat i snickeriet, spänner fast 
dig själv i trycksvarven med den tjocka läderrem-
men, fettar in plåten och ett av de blankpolerade 
tryckstålen med långa träskaft. Sedan drar du 
igång trycksvarven. Ställer dig bredbent, bakåt-
lutad mot spännremmen och tar spjärn mot an-
läggningsstödet när du med en bestämd och 
kontrollerad gest trycker järnet mot den snurrande 
plåten, som ger vika och blir lätt skålformad. Det 
gäller att inte gå för fort fram, då hinner inte plåten 
med, utan börjar vecka sig och får som en volang 
runt om. När man väl har fått en volang är det bara 
att kasta plåten och börja om. Det har du lärt dig. 
Du vet inte att man egentligen ska stödja rondellen 
från baksidan med en mothållarpinne av trä och 
att man inte ska gå direkt på den slutliga patronen 
utan använda stegvisa förpatroner. Ingen har lärt 
dig det och du har ännu inte kommit på det själv. 
 Du lossar den lätt skålade plåten och tar med den 
ut i lödrummet, glödgar ur den varsamt, låter den 
svalna en stund och lägger sedan ner den i betba-
det. Den ger ifrån sig ett svagt fräsande när den 
försvinner ner i den turkosfärgade vätskan. Du går 
ut i köket, häller upp kaffe i en kopp och dricker det 
vid diskbänken medan den utspädda svavelsyran 
löser upp kopparoxiden i silverplåtens ytskikt och 
får betbadet att långsamt anta en allt djupare blå-
grön nyans. 
 Trycksvarven har stått oanvänd länge och när 
du bad att få lära dig trycksvarva var det ingen av 
lärarna som trodde att du skulle klara av det. Men 
det är inte svårt. När du står där lutad mot läder-
remmen och tar spjärn med tryckstålet fylls du av 
en berusande känsla av kompetens. Du har lätt 
för saker. Du har någonting; en känsla för material 
och riktningar, färgskiftningar och temperaturför-
ändringar, tryck och hållfasthet. Du vrider aldrig en 
nyckel eller en kran åt fel håll. Du har inte sönder 
saker, du lagar dem. Du är född med denna svår-
definierbara gåva: hantverkarens gåva. 

Gåvan syns inte utanpå, och du blir ständigt ifråga-
satt. Du har långt hår och kort kjol och förväntas 
därför inte kunna hantera en skiftnyckel. Än mindre 
en svets, en vinkelslip eller en skärbrännare. Du 
tvingas ständigt försvara dig, förklara dig. Jo, jag 
vet vad jag pratar om. Jag är inte här av misstag. Ja, 
jag har svetsat ihop den här lådan själv. Nej, min 
pappa har inte hjälpt mig. Detta tänker du på när du 
dricker ditt kaffe. 
 Efter några minuter går du ut i lödrummet igen, 
tar upp skålen ur betbadet, kratsar av den, torkar 
den och tar med den tillbaka till trycksvarven. 
Spänner fast den mot patronen igen, spänner fast 
dig själv med läderremmen, plockar fram järnet 
och fettar in det, trycker på knappen och blir på nytt 
ett med den dånande maskinen. 
 Så upprepar du samma procedur ända tills plå-
ten sitter som klistrad mot patronen och har antagit 
precis samma form som den: ett halvklot, bortsett 
från den platta yta som krävs för att spänna fast 
plåten mellan patronen och mothållet. Den slår du 
ut för hand med planerhammaren mot en faff med 
precis rätt rundning. Nu har du ett halvklot. Du gör 
ett till, likadant. Du betraktar de två halvkloten. De 
är precis lika stora som ett par bröst. Större än de 
du har, men inte osannolikt stora. Du går in på toa-
letten och stoppar in dem i behån. Resten av dagen 
går du runt i korridorerna med perfekt rundade 
silver bröst och ett tyst jublande skratt inom dig.

Sara Engberg
Kandidat Konst 2008 – 2011

Ode till en trycksvarv
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Illustration: Channa Bianca, Visuell kommunikation, examen 2017
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Du väljer inte din familj, inte  
heller dina lunchgrannar.

1.

8.

2.

3.

6.

7.

4.

5. Om det sätts på kaffe i kaffebryggaren, ta inte  
kaffe innan bryggaren bryggt klart, eftersom  
det endast kommer leda till att alla de andra  
kommer få blask igt kaffe, och antingen får du  
magsår eller blir stämplad som individualist.

Instruktioner till dig som ska äta lunch 
på Konst, plan fyra.

Om det finns två mikrovågsugnar, och  
alla använder den ena, gör det du med.  
Den andra är antagligen:

3.1 Strömförande
3.2 Illa-luktande
3.3 Saknar den där glasplattan, så tallriken kommer 
snurrar runt på ett asymmetriskt vis för den inte är 
ställd på den där glasplattan. Och tallriken kommer 
ramla in i den bakre väggen och all mat kommer 
falla ned och det kommer bli sorgligt och geggigt, 
och du kommer fortsätta att vara hungrig resten av 
dagen, och dessutom kommer du behöva torka ur 
denna illa luktande, lite lätt strömförande maskinen 
inför alla andra som sitter ned och äter.

Kom ihåg att ”Zeitgeist” betyder tidsanda, skriv  
upp i handen om det behövs. Personer som  
slängersig med detta begrepp ska inte få det  
sista ordet i samtalet, bara för att du panik-googlar 
i smyg när de talar, så du tappar tråden och de  
hinner äta upp och gå.

Du kan använda ordet ”struktur” både i 
sam hälle liga samtal och i samtal om måleri.

Det finns tre typer av lunchgrannar, de som använder  
jodsalt, och tycker att det är salt. De som häller ört-
salt på sin mat och tycker det gör allt bättre och de 
lunchgrannar som kommer med megasmå rivjärn 
och river himalaya-salt över allt de kommer över.

På institutionen kanske det går, 35 – 40 personer,  
och av någon outgrundligt anledning, finns det i 
genomsnitt mellan 6–9 gafflar i köket och ungefär  
25 knivar, och 12 skedar (70 procent av skedarna är 
mikroskopiskt små teskedar, resterande är stora 
men rostiga så maten tar smak) . Dessa 6–9 gafflar, 
roterar i ett unikt eko-system. Som ettagluttare, är 
du längst ned i hierarkin och du kommer antagli-
gen äta med mikro-sked, eller med rostig sked de 
första 9 måna derna. Högst upp är Master-2:orna 
och de får ny- diskade bestick, och de behöver inte 
ens diska efter sig. Så är det bara.

Det finns tre typer av lunchgrannar, de som drick-
er snabbkaffe och blir glada av koffeinet, de som 
dricker bryggkaffe och blundar och njuter på ett 
nästan lite kristet sätt, och sen de som maler sina 
egna böner i en liten-roterande-grej-maskin, och 
de har nästan alltid en egen mocka-bryggare (sä-
kert från Italien) som är in-fettad med kaffe-fett, 
och som gärna vill involvera dig i varför kaffefettet 
är nyckeln till en god kopp kaffe.
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9.

19.

Jennifer Sameland 
Kandidat Konst 2010 – 2013

Om du vill flörta med någon, ta med dig djup-
fryst mat. Det ger dig upp till fem–sex minuter 
innan maten är klar, du kan alltså då röra dig 
helt fritt i köket under tiden och bara råka sitta/
stå bredvid ditt kärleks- objekt. Så kärleks-
objektets noterar din existens, därifrån kommer 
du kunna arbeta in dig till att bli en del av 
dennes verklighet och sen kanske eventuellt 
ta den med storm, vid tillfälle.

10. Det kommer finnas en överpre-
sterande tjej-kvinna som diskar 
alla andras disk, och hon kommer 
explodera en dag, visa henne 
hänsyn då. 

11. Om du är målare måste du ha färgfläckar 
på dina arbetskläder, och fläckarna ska se 
autentiska ut. Rekommenderar dig att gå 
till bib lioteket och att du kollar igenom hur 
modernist-gubbarnas skjortor såg ut, så du 
verkligen får till den där jag-är-målare-och-
jag-bryr-mig-inte-om-fläckar-känslan.

12. Det är fruktansvärt påfrestande att vara en 
kaffe drickare med mjölkbehov på en institu-
tion. Mjölk blir stulen, mjölk blir för gammal 
och mjölk tar slut. Lös detta genom en kollek-
tiv överenskommelse, för det är svårt att på 
regelbunden basis gömma mjölkpaket  
i en kyl under två, tre eller fem år.

13. Ge dig inte in i debatten  
om att mode är konst, det  
slutar aldrig bra.

14. Om du tar med dig egna bestick och  
förvarar dem i din ateljé kommer du  
framstå som en folkpartist, fråga dig  
själv om det är värt stämpeln för att  
slippa mikro-skeden/rost-skeden.

15. Det finns tre typer av lunchgrannar, de som 
tycker ketchup är en allt-till-allo-krydda, de 
som tycker ketch up innehåller för mycket 
socker, och de som gör sin egen ketchup.

16. Om du inte har något att säga i en diskussion 
men ändå vill säga nåt kan du alltid säga:
16.1  ”Det är verkligen komplext.”
16.2 ”Foucault har skrivit om det där” (kan 
både vara en fråga (?) eller ett påstående (!)) 
16.3 ”Hegemoni, lixom” 
16.4 ”Så mycket Zeitgeist”17. Den som har mest funktionella arbetskläder 

vinner. Här talar vi om byxorna med många 
fickor och som har mjuka fyrkanter på knä-
na. Underställs-tröjor som andas på ett unikt 
sätt (säkert från Norge) samt skor som är 
ergonomiska med gummisula och som låter 
lite som bäbis-pip när de går genom korri-
doren. Denna tävling inbegriper bara män. 
Vi andra tvingas tyvärr vara publik.

18. Ibland är de stora konstinstitutionerna helt  
rätt i tiden, ibland är de bara pinsamma, detta 
förändras från vecka till vecka, håll utkik!

Det finns tre typer av lunchgrannar, de som har  
maten i ekologiska glaslådor med plastlock, de 
som inte har några matlådor överhuvudtaget utan 
kommer med fryspåsar fyllda med mat, och de 
med retro-matlådor som är gjorda i metall och  
från femtiotalet.

20. Låt ingen annan bestämma över  
vad du ska äta på din lunchrast. 

21. Det finns sju andra student-lunch-rum och en 
restaurang på Konstfack, du behöver inte äta 
din lunch på Konst under flera år, du kan ta 
hissen ned och äta med andra personer.
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2009 gör den så kallade Kamälgen entré som rondell - 
djur mellan Konstfack på Telefonplan och Västberga. 
Skulpturen är skapad av dåvarande konststudenten  
Linda Shamma och är hennes vinnande bidrag i täv - 
lingen Rondell2009, utlyst av en grupp fastighets - 
ägare i området.

Djurets egentliga namn är Älg i postformulerat 
tillstånd och föreställer en korsning av en baktrisk 
(historiskt landskap i Centralasien) kamel och en älg. 
Mankhöjden är 2,30 meter och materialet ursprungli-
gen glasfiberarmerad plast. 2015 köpte Vasa kronan, 
som är Konstfacks hyresvärd, Kamälgen och flyttade 
den ännu närmare skolan vid Telefonplans torg. 2018 
försvann den för att gjutas i brons och är snart på 
väg tillbaka.

Foto: Linda Shamma
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Som en reaktion på Anna Odells och Nugs examens-
arbeten myntas ett nytt begrepp i slutet av 00-talet.  
”Är det ett examensarbete från Konstfack?” 

Den som undrar gör det ofta på Twitter när något 
upplevs som negativt/bisarrt. Allt från helikopter-
rånet i Västberga till Micael Bindefelds bjudresa. 
Andra exempel är en artikelrubrik i dagstidningen 
Norran: ”Är Donald Trump egentligen ett examens-
arbete från Konstfack?” och här, Kent Wisti:
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2010 visar Roxy Farhat sitt examensarbete  
Middle Class Paradise.

Verket är en parafras på Coolios 90-talshit  
Gangsta’s Paradise. Låten var soundtrack till  
filmen Dangerous Minds vars handling kretsade 
kring elever från utsatta områden som kämpade  
för att ta sig fram i utbildnings systemet. Middle 
Class Paradise spelades in på Konstfack och  
handlar om skolans sociala homogenitet.

Stillbilder ur Roxy Farhats examensarbete  
BFA Konst 2010; Middle Class Paradise,  

HDV video 03:36.
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”Ett ämne till?” löd rubriken i ett mejl som Lisa  
Öhman, prefekt för Konstfacks bildlärarutbildning 
(BI), skickade ut till kollegiet. 2010 hade Riksdagen 
beslutat att Sveriges lärarutbildningar skulle änd-
ras och kvalitetssäkras. 
 Lärarutbildningen skulle förändras, så att lärare  
i grundskolan skulle kunna undervisa i tre ämnen. 
På BI insåg man att det skulle bli en stor utmaning 
att göra en tre-ämnesutbildning i samarbete med 
ett eller två andra lärosäten. Bättre då med ett ämne 
till på Konstfack. Jag fick ta del av mejlet och tog 
genast kontakt.
 Sedan 1991 hade jag arbetat med textillärarut-
bildning vid Uppsala universitet. Det var en bra  
utbildning i fina lokaler med modern utrustning. 
Studenterna behövdes på arbetsmarknaden – det 
var och är fort farande mycket stor brist på slöjd-
lärare i svensk grundskola.
 Stor var därför vår bestörtning då vi meddelades 
att universitetet beslutat att avveckla utbildningen. 
Studenter och personal kämpade tillsammans för 
att diskutera andra lösningar med universitetsled-
ningen, fast läget var låst. Men alla möbler och  

annan utrustning var ju statlig egendom som borde 
kunna följa med om utbildningen kunde fortsätta 
någon annan stans – på Konstfack? Slöjd och bild 
var dessutom en kombination jag själv hade från 
norsk lärarutbildning för skol -ämnet Kunst og 
håndverk.
 Förslaget blev väl mottaget och arbetet med att 
söka examensrätt startade. Då kom besked från 
Stockholms universitet att de beslutat att inte söka 
examensrätt för ämnesutbildningen i trä- och  
metallslöjd.  
 Den nya ämneslärarutbildningen för grundskolan 
skulle innehålla tre ämnen omfattande 90 hp, 45 
hp och 45 hp – kunde det vara bild, textilslöjd och 
trä- och metallslöjd? Nej, svarade Högskoleverket 
och motiverade med att ämnet heter slöjd i grund-
skolan. Här fick jag ett dilemma att brottas med: 
Från en ämneslärarutbildning med 120 hp ämnes-
studier i textila material skulle den utbildning jag 
var med att söka examensrätt för, endast ge 45 hp 
ämnesstudier i textil, trä och metall. Delar i bildäm-
net ingår i landets slöjdlärarutbildningar, men det 
var verkligen inte tillräckligt för att ge kvalificerade 

Slöjden, en lönsam utbildning!
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lärare för slöjdundervisning på högstadiet, även om 
Konstfack, i motsats till andra slöjdlärarutbildning-
ar, krävde förkunskaper i form av arbetsprover.
 Vi sökte inom de givna ramarna, men arbetade 
samtidigt för att kunna erbjuda fördjupade ämnes-
kunskaper i slöjd. Redan under studietiden för BI’s 
första slöjdgrupp, öppnades för möjligheten att 
slöjd i kombination med bild kunde ingå i en två-
ämneskombination. De flesta studenterna valde 
detta, och Konstfack beslutade att endast erbjuda 
tvåämnesutbildning: bild (90 hp) och slöjd (90 hp). 
Konstfack fick alltså examensrätt för bild- och 
slöjd lärarutbildning, och den första studentgruppen 
antogs hösten 2012. 
 Hösten 2013 skulle de första slöjdkurserna börja. 
Avtal skrevs och maskiner, möbler, böcker och 
annan utrustning från Uppsala och Stockholms 
universitet transporterades till Konstfack. Nu gällde 
det at bygga lokaler för undervisningen. Placering-
en bestämdes utifrån närhet till maskinparken i 
all männa snickeriet och det sades att ”slöjden fick 
Konstfacks finaste ateljéer”.

Ledningen var lyhörd för slöjdens önskemål och 
behov. Det öppnades för fönster i korridorerna så 
slöjden skulle synas. Inne i de två lokalerna efter-
strävades en enhet trots behov av avskilda rum på 
grund av damm, ljud och andra specifika förhållan-
den kopplat till slöjd-materialens olika karaktär. 
 Två lektorat i slöjd lystes ut. Det blev Esko Mäkelä 
och jag själv som tillsammans startade undervis-
ningen i flexibla lokaler. Målet är att ge goda äm - 
nes  kunskaper för slöjdundervisning i olika mate-
rial, och utnyttja möjligheterna ämneskombina-
tionen med bild ger. Samarbete med Konstfacks 
övriga personal och verkstäder utvecklas också 
fortlöpande.
 2015 blev vi Institutionen för bild- och slöjdpeda-
gogik (IBIS). Våren 2020 görs det första självstän-
diga arbetet i slöjd. Vi hoppas nu på master- och 
doktor and  studier. 
 Behovet av slöjdlärare är stort, så redan innan 
ex amen har de flesta jobb med hög lön. Ur ett sam-
hälls perspektiv är det sålunda en mycket lönsam 
utbildning!

Siri Homlong,  
lektor i Slöjd på Konstfack
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Hanna Gustavsson, serietecknare och illustratör  
som gick både kandidat- och master programmet  
Grafisk design & Illustration respektive Storytelling. 
Med sitt examensarbete 2013, serie novellen  
Nattbarn, debuterade hon samma år. 2015 kom  
en fristående fort sättning – Iggy 4-ever.

På Grafisk design & Illustration varje år är det hårt 
tryck inför julmarknaden, alla vill tjäna massa peng-
ar och det som säljs bäst från GDI är screentryckta 
affischer. Ett år försökte två klasskompisar till mig 
fundera ut hur de skulle kunna tjäna så mycket 
pengar som möjligt genom att välja ett strategiskt 
motiv utifrån vad som var inne just då. 
 De satte ihop en affisch och tryckte upp väldigt 
många av den. På själva julmarknaden lyckades 
de bara sälja en enda, till en person som sedan 
ångrade sig och kom och ville ha tillbaka pengarna. 
Antiklimax! 
 Affischerna låg sedan i en tjock bunt inne på GDI 
hela vårterminen som en påminnelse om misslyck-
andet. På våravslutningsfesten bestämde sig de två 
som gjort dessa affischer att de skulle göra ett stort 
bål av dem på baksidan av Konstfack. 

Så på natten efter festen släpade de ut affischerna 
på parkeringen och startade en brasa. Folk samla-
des runt den och det blev en upptrissad stämning. 
Både studenter och lärare drogs med i stämningen 
och fyllde på brasan med lastpallar och annat tills 
det blev en jättebrasa. Ett riktigt affischbål.
 Veckan därpå skickades ett argt mail ut till alla 
studenter om att Vasakronan ville ha ersättning 
för att asfalten på parkeringen blivit förstörd. Och 
efterlyste vilka som låg bakom brasan som orsakat 
hålet i asfalten. 
 Jag har för mig att alla inblandade (en ganska 
stor grupp studenter och en mindre grupp lärare) 
tillsammans teg om det. Jag antar att Vasakronan 
själva fick betala för att reparera asfalten. 

Något annat jag minns är när en student målade en 
av de vita statyerna orange med blå prickar... minns 
inte storyn bakom eller vad det fick för följder, men 
jag skickar med en bild på det!

Affischantiklimax
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Redaktionen för denna jubileumspublikation kan informera om  
att det i Svenska Dagbladet, den 31 maj 2011, publicerades en notis med rubriken 

”Konstfack stoppade examensarbete”. Brödtexten berättar att konstnären bakom 
verket, Yonas Millares, målade en vit staty i skolans foajé vilket skolan 

polisanmälde som vandalism. Men ”utsmyckningen” var en del av Millares 
examensprojekt, som då inte tilläts visas på den årliga vårutställningen eftersom 

skolan ”inte vill stödja skadegörelse”. Millares erkände åverkan men ansåg att 
Konstfack främst ville tysta ner obekväma åsikter.
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Forskningsmiljön på Konstfack är ung, stadigt växande  
och präglas av en samverkan mellan konstnärliga och  
vetenskapliga perspektiv. Ett övergripande mål är att den 
ska bidra till ett mer hållbart samhälle. 2014 disputerade 
den första doktoranden som Konstfack finansierade, 2016 
den andra och i februari 2019 den tredje.

Allting började på allvar 2011 då en forsknings-
ledare anställdes för att formulera en strategi och 
diskutera tänkbara inriktningar. De som då bedrev 
olika forskningsprojekt, ibland tillsammans med 
externa aktörer, samlade sig i grupper och föreslog 
fyra forskningsområden. Dessa blev Designdriven 
och gestaltande kunskapsproduktion, Materiella 
kulturer, Narrativa processer och Sensorium; rums-
liga perceptioner. De tre första kvarstår medan den 
fjärde idag är Visuella kulturer och lärande. 
 2011 skrevs också en avsiktsförklaring med KTH 
om en gemensam doktorandutbildning vilket fyra 
år senare resulterade i det gemensamma program-
met Konst, teknik och design. Programmet utgår 
från frågor som klimatpåverkan, urbanisering, 
migration och krympande tillgång på icke-förny-
bara resurser och målet är att bidra till ett radikalt 
omtänkande av relationen individ-samhälle-miljö 
och skapa förutsättningar för ett mer hållbart sam-
hälle. Antalet sökande till de första fem platserna 
var överväldigande och samma sak nu senast, 
2018, när ytterligare fyra tjänster skulle tillsättas – 
totalt 185 potentiella doktorander sökte och antalet 
KTD-studenter är nu tolv stycken.  
 Samma år som KTD startade 2015 introducerades 
även det årliga evenemanget Konstfack Research 
Week. Där lyfts skolans egen forskning fram och 
det diskuteras alla möjliga olika forskningspers-
p ektiv relaterade till konst, hantverk, design, in-
rednings arkitektur, visuell kultur och slöjd. Många 

inbjudna gäster, också internationella, och öppet 
för alla har bidragit till att veckan blivit en viktig 
samlings punkt för många intresserade både inom 
och ut anför skolan att ta del av forskning på både 
konstnärlig och vetenskaplig grund. Konstfack Re-
search Week har snabbt blivit en publik dragande 
händelse.
 2018 tillsattes en vicerektor med ansvar för forsk-
ningen vilket var ytterligare ett steg i processen 
att utveckla forskningsmiljön på Konstfack. Forsk-
ningsorganisationen har en bred representation 
från alla Konstfacks inriktningar vilket stärker både 
forskningsmiljön och konsthögskolans ämnen. 
Dessutom har nya seminarieformer lanserats lik-
som möjligheter för lärarna att söka utökad forsk-
ningstid i sin tjänst. Professor i design, Martin Avila, 
fick också landets första postdok på konstnärlig 
grund i design från Vetenskapsrådet, vilket vi är 
jättestolta över.
 Konstfack ansökte 2010 om att få examensrätt 
för doktorsexamen men fick avslag. I motiveringen 
angavs att det saknades ”en utarbetad strategi för 
hur högskolan ska kunna säkra uppbyggnaden av 
ett samman hållet doktorandkollegium under de 
närmaste åren”. Med en sådan på plats försöker vi 
naturligtvis igen. 

Magnus Bärtås, vicerektor och forskningschef 
Bo Westerlund, tidigare studierektor för KTD- 
programmet

FORSKNING PÅGÅR!
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Erik Sandelin, doktorand på KTD-programmet,  
gav 2018 ut boken Designer and Goldcrest, om  
människo decentraliserad design.

Bilder från Frida Hållanders utställning 
Att ta strid på Gustavsbergs konsthall 2017. 
Foto: Frida Hållander
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Våren 2011 bestämmer styrelsen för Konstfack att  
en rekryteringsprocess för ny rektor ska inledas. Ivar 
Björkman slutar nämligen året därpå efter nio år på  
posten. Maria Lantz, konstnär med bas i fotografi, får  
ett samtal från någon hon tror är en telefonförsäljare  
och ska just lägga på...

Som alltid skeptisk till okända nummer skulle jag 
just avsluta samtalet när jag uppfattar orden ’upp-
drag, rektor, Konstfack’. Aha, en rekryteringsfirma 
som vill ha tips på kandidater, tänkte jag, för visst 
hade jag ett rätt brett kontaktnät och bra koll inom  
bild- och formområdet. Jag var då prorektor och  
lektor på Kungl. Konsthögskolan där jag sedan  
länge drev kursen Konst & Arkitektur för yrkes- 
verksamma inom konst- och arkitekturfältet. Jag 
hade suttit som ledamot i Bildkonstnärsnämnden 
i sex år och arbetat som konstkritiker för Dagens 
Nyheter. Men personen på tråden ville inte ha några 
namn – det var jag som var tipset! 
 Under den sex månader långa rekryteringspro-
cessen gjordes flera djupintervjuer och skojiga 
tester, utan att jag hade en tanke på att jag skulle 
få jobbet eftersom idén om rektorsjobbet var vag. 
Istället tänkte jag: det kostar mig ingenting att gå 
igenom det här och kanske lär jag mig något om 
mig själv på vägen. Och det gjorde jag! Bland annat 
det lite pinsamma faktumet att jag kan reagera 
negativt på kritik men att jag samtidigt döljer det 
väl och att jag har värdelöst närminne när det gäller 
siffror (ett handikapp men ingen nyhet). Vidare att 
jag är ”värderingsstyrd” – och tur är väl det. För vad 
är motsatsen – en hedonist eller cyniker? När jag så 
småningom blev erbjuden jobbet tänkte jag: Shit. 
Det här är stort. Nu väljer vi varandra och jag ska 
banne mig göra mitt bästa.
 Den 1 juni 2012 började jag. Det luktade surt i 
lokalerna efter våravslutningsfesten kvällen innan 
och just när jag satt mig i min nya stol ringde en 

representant för Sveriges Arkitekter som undrade 
vad jag tänkte göra åt bristen på inredningsarki-
tekter i landet. Jag lovade att återkomma när jag 
lärt mig var toaletten på mitt våningsplan låg.
 Sedan började jag intervjua mina ungefär 200 
medarbetare vilket gav en grym insikt i vad Konst-
fack var för ett ställe. Stolthet, hög ambitionsnivå, 
misstänksamhet mot ”de andra” på skolan, stor 
passion och ett otroligt engagemang för studen-
terna kan sammanfatta mina första intryck. Men 
trots att skolan de senaste åren hade genomgått 
stora förändringar med flytt och nytt, gemensamt 
masterprogram – så mycket att vara stolt över – så 
var det som om alla var trötta. Kanske var det alla 
mediestormar efter Anna Odell och Nug. Kanske 
var det just alla förändringar som varit utmattande. 
På sina håll fanns det både studenter och lärare 
som på olika sätt mådde dåligt. Jag tänkte – nu 
måste vi börja tala om det som är gemensamt på 
skolan. Och om det som är roligt, om det vi är bra 
på, det vi vill utveckla framåt. Vi måste samarbe-
ta. Bara så kan problemen bli meningsfulla och 
få lösningar. Arbetet resulterade bland annat i en 
delning av en stor institution och förändringar i 
upplägg av masterprogrammet, som åter igen 
delades upp i inriktningar. Även forskningen lyftes 
som del av det gemensamma och vardagliga på 
Konstfack – inte som något ovanpå allt annat, eller 
vid sidan av. 
 Ett par år senare, under MeToo-kampanjen, blev 
det också angeläget att se över relationer. Så klart 
mellan lärare och studenter men också studenter 
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emellan – och mellan lärare. Gamla historier kom 
upp till ytan och debatten om såväl sexuella trakas-
serier, diskriminering och maktmissbruk ventilera-
des. Detta är frågor som jag känner djupt för. Mina 
egna erfarenheter både som student och som lä-
rare på olika konsthögskolor har gjort att jag både 
erfarit och sett saker som jag inte vill att någon ska 
uppleva. För mig som rektor var det därmed både 
jobbigt, ledsamt, utmanande och samtidigt djupt 
tillfredsställande att MeToo satte igång samtalet. 
 2018 tyckte jag att vi var på rätt väg, på så många 
plan, inte minst inom utbildningarna och de nyre-
kryteringar vi gjort. Så när jag detta år JO-anmäldes 
för ”politisk styrning av akademien” av Academic 
Rights Watch blev jag förtvivlad. Twitterflöden och 
okvädesord. Vilken ironi att bli anmäld av en orga-
nisation som säger sig värna akademisk frihet när 
det är just den och den konstnärliga friheten – samt 
vårt ansvar för densamma – som jag själv ständigt 
proklamerar i olika sammanhang! Det var sanno-
likt ordet ”normkreativitet”, med betydelsen ”att 
teckna bilder utan att upprepa stereotyper”, som 
fick ARW att reagera under vår rekrytering av en 
professor i illustration. Enligt mitt sätt att se var det 
ett av många Konstfack-bidrag till både samhälle-
lig och akademisk utveckling. Och JO meddelade: 
”Anmälan föranleder inte någon åtgärd eller något 
uttalande från min sida. Ärendet avslutas.” En kort 
tid därefter skrev jag i ett slags positivt raseri en 
debattartikel i Universitetsläraren (180423) med 
rubriken ”Konstfack tillvaratar och använder den 
akademiska friheten”.

 Tack och lov överväger dock det roliga; som att  
initiera och delta i olika sammanhang, inom och 
utanför akademien, lokalt, nationellt och interna-
tionellt. Och att se att vi som skola blir bättre. Det 
kan handla om att bjuda in både allmänhet och 
hela skolan till den allmänbildande föreläsnings-
serien Friday Lectures med fokus på omvärlden och 
teman som Radical Rethinking, Beyond Humanism, 
Share and Care Beyond Markets and States och 
Homo Futurus. Eller att försvara slöjdens vikt i sko-
lan i det så kallade Smörknivsupproret 2016, i en 
artikel med rubriken ”Slöjd är både ett filosofiskt 
ämne och en förutsättning för innovation och ett 
hållbart tänkande”. Eller att vara med och bidra till 
uppbyggandet av en konstnärlig fakultet på uni-
versitetet Bir Zeit i Palestina. Och när våra alumner 
gång på gång på gång låter tala om sig på olika 
platser och poster i samhället blir jag löjligt stolt... 
Men också när jag stöter på objekt och bilder som 
härrör från tidigare Konstfackare. Skolans avtryck 
finns ju överallt i allas vår vardag – i besticklådan 
och i den offentliga miljön, i barnböckerna och på 
Nobelfesten. Det är ganska fantastiskt. Så natur-
ligtvis blev jag glad när jag 2018 fick förtroendet 
att stanna kvar i ytterligare tre år som rektor. Att få 
vara en del av det viktiga skapandet för samhället 
gör mig djupt lycklig.
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Det är slutet på mars 2013. Textilverkstans lokaler 
står tomma och från de dåligt isolerade fönsterna 
bildas ett kallras. Utanför ligger slarvigt plogade 
snöhögar med grus och hundkiss. Det är ungefär 
så jag känner mig nuförtiden – som en långsamt 
smältande snöhög.
 Det är påskafton eller möjligtvis påskdagen,  
jag vet inte. Det enda jag vet är att det snart är 
vårutställning – mållinjen som plågat mig sedan 
jag fick mitt glädjande antagningsbesked för snart  
tre år sen.
 Visserligen finns här både ateljéer och öppna 
ytor, men när bristen på planering blir uppenbar 
och målarsuget smyger sig på beskyller jag skolan, 
med alla sina låsta dörrar, för att vara byråkratisk. 
Den här gången var jag dock förutseende. Tidigare 
i veckan lånade jag nyckeln till tryckverkstan.
 Målmedvetet drar jag på mig engångshandsk-
arna från Clas Ohlson och lyfter locket på den 
Kleinblå burken med emulsion som står under 
diskhon. Jag in halerar den välbekanta doften och 
ser mig vant omkring i textilköket. Blocktryckta 
indigo tyger som hänger på tork längs väggarna 
och på arbetsbänken spår från förra veckans kurs  
i vaxtryck.
 Jag konstaterar att jag måste hinna måla 24 
kvadrat meter tyg på fyra dagar om jag ska hinna 
klart. Det spelar ingen roll om alla andra äter cho- 
kladharar ur stanniol och målar ägg – jag måste  
bli klar. 

Året innan jag började på Konstfack gick jag på  
Nyckelviksskolan. Där hade vi en röd textilpenna 
som gick under epitetet ”abortpennan” eftersom 
den eventuellt kunde framkalla missfall hos den  
havande. Ibland tänker jag på ”abortpennan” när 
jag befinner mig i Konstfacks textilkök. Med en 
utrustning som består av ett munskydd som fram-
kallar yrsel på grund av andningssvårigheter och 
skyddsglasögon ovanpå mina egna glasögon 
mäter jag försiktigt upp färg pulver på den digitala 
vågen. Jag häller ner pulvret i en plastburk med 
emulsion och dagdrömmer om att jag är en kemist 
som håller på att upptäcka ett botemedel mot krea-
tiv ångest. I pärmen antecknar jag hur många gram 
färgpulver jag använt och avrundar kraftigt nedåt i 
väntan på nästa utbetalning från CSN.
 Det vita sammetstyget ligger uppspänt över det 
klistriga tryckbordet där jag senast lämnade det.  
Bredvid ligger några mårdhårspenslar vars borst 
stelnat och på fönsterblecket står en halvfylld pet-
flaska med ljummen påskmust. Jag doppar penseln 
i plastburken med färgpigment och emulsion tills 
borsten lösts upp. Sedan drar jag försiktigt några 
penseldrag över tyget. Färgen blir exakt så som  
jag vill ha den – det kemiska experimentet verkar 
ha lyckats.  
 Jag letar upp en nedladdad gammal P3 Doku-
mentär som jag lyssnat på minst hundra gånger. 
Det finns något meditativt i det repetitiva, att lyssna 
på samma gamla dokumentär samtidigt som pen-
seln vant dansar över tyget. Tid och rum försvinner 
men det är först när mörkret lägger sig som ett 
tjockt täcke över lokalen som jag inser att jag mis-
sat sista tunnelbanan hem. Det blir ännu en natt  
på skolan. 
 Jag sträcker mig efter flaskan med påskmust  
och bälgar i mig den sötsliskiga drycken varpå  
jag släcker och smyger in i textilsalen vägg i vägg.  
I salens ena hörn står två nedsuttna soffor, en svart 
från IKEA med mystiska färgfläckar och en mörk-
grön vars stoppning väller ut på sidorna. Jag kryper 
upp i den gröna soffan, drar en fleecefilt över mig 
och tänker att om jag somnar kanske den kreativa 
ångesten försvinner.

Sofie Svensson 
Kandidat Textil 2010–2013

Kreativ ångest
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Medan limmet torkar

Jag har alltid upplevt Konstfack som en levande 
och nästan självförsörjande organism. Ett eget 
litet samhälle med sina gator, verkstäder, kontor, 
restauranger och bibliotek. Konstfack är lite som 
en hantverkargata i en medeltida europeisk stad. 
Det är en sinnlig upplevelse att gå mellan skolans 
olika verkstäder. Längs Konstfacks korridorer finns 
bland annat snickerier, glashytta, vävstuga, ateljé-
er, metallverkstäder och grafikrum. Konstfack är 
bokstavligt talat en dröm fabrik. Här kan man till-
verka vad som helst och man gör allt själv. Denna 
pragmatiska hållning bidrar starkt till en positiv  
och konstruktiv stämning.
 Under min tid på Konstfack har jag tillbringat 
gan ska mycket tid i snickeriet. Inne i snickeriet 
hade in  red nings  arkitekt Lars Stensö sitt kontor. 
Medan jag väntade på att limmet skulle torka eller 
på att jag skulle komma till beslut i en viss formfrå-
ga gick jag ofta in på Lars Stensös rum och pratade. 
Stensös lärarstil beskrivs kanske bäst som helt be-
friad från ledaregenskaper och dominanta inslag. 
Stensö sade aldrig hur det var. Han tillrättavisade 
aldrig. Han sade överhuvudtaget mycket lite såvida 
han inte blev till frågad men då, på något underligt 
sätt lyckades han leda in samtalet på ett för projek-
tet fruktbart spår utan att egentligen ha styrt det i 
någon synbar riktning.

Andreas Nobel: ur doktorsavhandlingen  
Dimmer på upplysningen: text, form och  
formgivning, 2014.

Andreas gick Inredningsarkitektur & möbeldesign  
1996–2000, kom tillbaka några år senare för att komplet-
tera sin underkända examination och är idag professor  
i möbeldesign på Malmstens, Linköpings universitet.

Andreas Nobels första kontor som doktorand  
på Konstfack. Täljhäst, avlastningsytor, hyllor, 
pennställ har det gemensamt att de alla vilar  
på, tar stöd av, parasiterar på befintlig arkitektur, 
inredning och/eller möbler.  Foto: Andreas Nobel
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Utifrån den icke-vita konstnärens 
kropp och erfarenhet

( r )evolve verkade mellan 2011 och 2014 och var 
den första konstnärsgruppen i Sverige bestående 
av icke-vita konstnärer. Gruppen bildades som ett 
forum för samtal utifrån den icke-vita konstnärens 
kropp och erfarenhet och bestod av Cecilia Germain 
(Magister * i Konst 2006), Lina El Yafi (Master i Konst 
2010), Linda Shamma (Master i Konst 2010) och  
Paula Urbano (Magister i Konst 2008). 

( r )evolve producerade performance- och ljudverk  
i en kollektiv process. På bilden sitter konstnärerna  
vid ljudverket Nuance3 som visades på FemTech- 
festivalen i Uppsala 2014.

Foto: ( r )evolve

* Konstfack erbjöd tidigare magisterutbildningar men  
övergick 2007 till två-åriga, konstnärliga masterprogram.
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Den lesbiska action-komedi-musikalen Dyke Hard 
började som ett sommarlovsprojekt på GFIs dåvar-
ande masterprogram Storytelling där jag, filmens 
regissör, var student. Den utvecklades till att bli  
ett examensprojekt och växte efter skolans slut till 
att bli en långfilm som fick internationell premiär  
på Berlins filmfestival 2015. Produktionen är ett 
ideellt grupp arbete med ca 350 personer inblanda-
de, till stor del från Stockholms HBTQ-community. 

Kärngruppen som skrivit grundmanus och drivit pro-
duktionen består av Martin Borell, Alexi Carpentieri 
och mig. Då filmen var färdigfilmad och grovklippt 
fick projektet oväntat stöd från Svenska Filminsti-
tutet och därigenom hjälp av produktionsbolaget 
Filmlance International med slutproduktionen. Detta 
innebar framför allt professionell ljudläggning och 
bra färger trots den hopplösa bildkvalitén (den är fil-
mad med Konstfacks då sämsta videokamera efter-
som den alltid var ledig). Många av scenerna i filmen 
är inspelade i Konstfacks lokaler och i närområdet 
och många skolkamrater och personal medverkar 
som statister. 

Bitte Andersson
Kandidat Konst 2003 – 2006
Master Storytelling 2010 – 2012 
Idag gästlärare på Grafisk form - 
givning (tidigare design) & Illustration

Det började med en fejktrailer för en lesbisk 
actionfilm som inte fanns

Från början var Dyke Hard en fejktrailer för en lesbisk 
actionfilm som inte fanns. Det var den första i en serie 
fejktrailers som jag, Martin och Alexi tänkt skapa som 
inspiration till filmindustrin att göra mer inkluderande 
genrefilm. Men efter att ha upptäckt hur jobbigt det 
var att bara göra en fejktrailer beslutade vi oss för att 
slå ihop alla traileridéer till ett långfilmsmanus istället.  
 Filmen fick handla om ett band (inspirerat av det 
verkliga bandet Dyke Hard som jag spelade i 2 000 – 
2 004) på en roadtrip som liksom löper genom olika 
film genrer. Tanken var att synliggöra två saker:

1. att HBTQ-film inte behöver vara allvarlig, 
tragisk och problemorienterad och 
2. att genrefilm inte behöver vara mans domi - 
nerad och normativ kring kön och sexualitet.  

Med andra ord är Dyke Hard både en queer kritik 
och en queer hyllning av genrefilm i form av en 
riktig lågbudget, men stolt B-film. 
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Grafisk design: Fredrik Fockstad 
Stillbildsfoto: Stephanie Wiegner
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Det separatistiska POC (People of Colour)-kollektivet  
Brown Island startas 2016 av studenter från skolans  
olika institutioner. Genom olika aktiviteter gör de mot-
stånd mot den annars normativa vithet som råder på  
skolan och i konstvärlden. Brown Island är ett utrym-
me för mångfald av kultur, sexuella läggningar och  
identiteter som aktivt lyfter transnationella och dia - 
sporiska röster.

Gruppens andra gemensamma utställning 
Brown Island in the White Sea 2.0 äger rum  
hösten 2018 och ”utgår från behovet av att  
skapa ett unikt rum där konstnärerna själva  
sätter agendan, berättar och berör genom  
konst som utgår från erfarenheteroch hist - 
orier som de besitter. Utställningen inne   - 
håller en unik, radikal och stark samling verk  
av studenter med ambitionen att förändra  
och revolutionera konst  världen redan innan  
de avslutar sin utbildning”.
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FLOATING IN THE WHITE SEA
A Foray into the Contemporary Art Institution

From Mäster Samuelsgatan to Valhallavägen and 
finally to Telefonplan, Vita Havet followed. In 2004 
Konstfack moved into the refurbished Ericsson 
factory building, claiming the emptied out factory 
floor. Opaque white walls were raised, sequestering 
workshops and departments from one another be-
hind code-access doors. Vita Havet found its place 
at the entrance making it an unavoidable formal 
public space.

Nearby in Sweden’s Royal Palace sits another Vita 
Havet. This Vita Havet is incredibly ornamented in 
a revival of Baroque styles. Far from a non-white 
space, however, the room speaks of a different 
whiteness, a display of white bodies and western 
power externally representing and making visible 
its wealth and privilege. In contrast, Vita Havet at 
Konstfack with its white, empty walls embodies 
modernism and encourages minimalism — today’s 
fashionable expression for high culture and good 
taste — keeping its privileges less clear, seemingly 
invisible, though certainly present. Both Vita Havets 
serve the same role for each respective institution 
as a space for the presentation and representation 
of power.

PURIFYING THE SOCIAL BODY
In the early 20 th century, modernist ideas began 
to spread which proclaimed ornament to be not 
only in bad taste but a disease, a crime that “inflicts 
serious injury on people’s health, on the national 
budget and hence on cultural evolution.”3 Moder-
nism’s ambitions to reshape and make new our en-
vironment, and thus the world, was simultaneously 
a project that quarantined and removed that which 
was seen to hold back progress. This rhetoric en-
couraged support for eugenic and race biology 
practices, furthering the othering of non-normative 
bodies.4

In Sweden, between 1935–1975, the government 
enforced ‘sterilization laws’ which attempted to  

ORIENTATION BEGINS
A new academic year has come, and Vita Havet,  
its waves now calm from restful summer months,  
is once again ready for students and faculty to 
inhabit its halls. It has been a year since we first 
stepped into Konstfack’s main exhibition space 
our selves, an arrival which marked the beginning 
of our master’s studies. The two of us entered as 
strangers: to each other, to Stockholm, and to the 
expanse of white walls and concrete called Vita 
Havet, the White Sea. Our orientation began in this 
sea of white, and are continually oriented by it as 
we navigate its halls day after day. 

On the surface, Vita Havet appears obvious: the 
vast, empty space with towering white walls and 
the sky through the vaulted windows above renders 
its name transparent, rational, maybe even natural. 
As an art space, the name invokes idealized visions 
of untouched landscapes as represented in a blank 
canvas or a blank piece of paper, a naked presence 
full of possibility. Within the art institution, however, 
the silence and austerity of Vita Havet imbues its 
white, smooth surfaces with an assumed neutral, 
aesthetic purity that may not be as innocent as we 
might believe.  

What enunciations are privileged or undermined 
by a sea of white that demands order and smooth-
ness? What expectations are implicitly imposed 
upon those who inhabit such a space, one that 
makes some bodies feel “uncomfortable, exposed, 
visible, different”?1

SEARCHING FOR A SOURCE
Vita Havet at Konstfack emerged in the 1950s while 
the school was located at Mäster Samuelsgatan. 
Previously called “Predikosalen”, it was eventually 
used as classrooms subdivided with brown maso-
nite walls. During the renovations in 1950–1951, the 
masonite was torn down, the roofs and walls were 
painted white, and “the magnificent assembly hall 
appeared in all its glory”.2
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‘purify’ the social body of those that were conside-
red out of place or offending against evolutionary 
order, resulting in almost 63 000 sterilisations.5 The- 
se laws were systematically carried out on people 
deemed as inferior based on rhetoric constructed 
to allow the privileged to retain power and legiti-
mize the removal of those that have been othered, 
an attempt to create a homogeneous social body. 

This is part of the modernist tradition Vita Havet 
emerges out of; traumas of contemporary wes-
tern history linger within its smooth surfaces. If 
“aesthetics in the modern sense is itself [...] already 
an anesthetic” that removes feeling and “calms 
the nerves,” as Beatriz Colomina writes, then this 
anesthetic doesn’t simply suppress bodily sensa-
tion but facilitates the control and even the silen-
cing of what has been felt. Any perceived friction is 
smoothed out, depriving the inhabitants of leaving 
any traces, thus, memory.6 The constant white-
washing performs as the ultimate anesthetic, a  
perpetual process of sterilization that communi-
cates the incessant need for silence and order. 

FADE TO WHITE
When the overcrowding of early Paris Salon style 
rooms was seen to diminish the quality for visitors, 
it was abandoned for emptier gallery walls. “For 
the first time, the colour of the walls was explicitly 
up for discussion.”7 Museums began to experiment 
with wall colors, shifting away from the once gray-
green hue to colors such as red, light gray-brown, 
and white. As the dust settled, we found ourselves 
under the tyranny of the White Cube. Vita Havet is 
an embodiment of this practice; it is a White Cube, 
a “bourgeois ivory tower of high culture”8 that pro-
duces a space where both objects and subjects  
are “sanitized, sequestered, cut off from ‘reality’.”9 

By co-opting the Fordist factory, Vita Havet furthers 
its processes of separation and isolation. Having 
been emptied out and reoccupied, the factory is 
reborn as an empty shell framing the art space. As 
actual factories are relocated to the global south to 
dominate the lives of the global poor, the art institu-
tion has transformed into a symbolic factory which 
reproduces, maintains, and panoptically surveils 
the constant labor toward the production of cul-
tural capital for dominant cultural and economic 
power. The factory, which at one time was consi-
dered an “ugly and ordinary”10 everyday building, 

has now become a symbol, a monument which ro-
manticises the perpetual production of capital and 
the persistent reproduction of the “modern”. In the 
unmarked walls of Vita Havet, a background which 
attempts to claim its presence as neutral context, 
exists both the White Cube and the symbolic facto-
ry. It is in this way that the white walls and empty 
space dotted with white Neoclassical sculptures 
and reliefs perform as dogmatic content, trans-
forming what intends to be a free art space into a 
ritual space, preserving a certain order and logic  
of “modernity”.

SEEING THE INVISIBLE
People who inhabit whiteness take an unmarked 
and invisible racial position against which other 
non-dominant groups are examined, thus repro-
ducing a sense of differentness and deviation 
from the norm.11 The world, made ‘white’ through 
colonialism12 and repetitive acts of oppression 
makes its surfaces a mould where some bodies fit 
better than others. Konstfack along with other art 
institutions have, as Sara Ahmed would explain, 
become ‘orientated around whiteness’, as they have 
acquired the ‘skin’ of the bodies that have inhabited 
them through history. In the book13 where we found 
fragments of Vita Havet’s history, we encountered 
images of a performance held during a big autumn 
party, in which teachers and students wore black-
face and referred to their characters as “n***** 
chief” and “n***** children”. This is part of the his-
tory Konstfack and Vita Havet have been oriented 
around. Whiteness appears invisible for those who 
inhabit it and even to those who get so used to it 
that they learn not to see it. It becomes ‘a straighte-
ning device’ where bodies learn necessary codes in 
order to ‘line up’ making them indistinguishable in 
the vast sea of whiteness.14 

Vita Havet has been continuously reconstructed  
in ways that allow certain kind of bodies to be at 
ease with their environment, becoming ‘bodies-  
at-home’ by moving without losing their way.15 
While some thrive in comfort, the rest get caught 
up in the exhausting act of dragging their body/ies 
in various directions, encountering “difficulties in 
the development of [their] bodily schema”16. This 
marks a clear separation between the body made 
self-conscious and its surroundings, turning what 
is assumed to be an innocent neutral background 
into a frozen sea. 
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REORIENTATION BEGINS
This year, reorientation begins in Vita Havet. Bright 
light still descends into the “holy land”17, valorizing 
the “ritual space”18 which keeps the outside world 
at a distance. But we now know the silence of the 
white sea, we recognize the effects of the sterile, 
panoptic, institutional public space, and we refuse 
to be estranged from the places we inhabit.

At the beginning of our investigation, we set out to 
write a piece that would make a case for changing 
the name of Vita Havet. We felt that its linguistic 
symbolism should not be taken lightly, as the name 
frames meaning for what happens within. However, 
this alone will not resolve the issues we have been 
discussing. We must also call attention to what sits 
beyond the name, the invisible structures that ma-
intain the institutional status quo, and the histories 
and voices that have been left out. 

We need manifold strategies and diverse practi-
ces to address the complex issues we experience 
within the contemporary art institution, as well as 
to acknowledge and respond to the institution as a 
condition of broader society. Despite the walls and 
structures that impede dialogue and community, 
we must develop tactics to transgress institutional 
boundaries, while collectively demanding and 
claiming spaces where we can dwell. What kinds of 
spaces do we need while in residence? What might 
an art institution look like if it were collectively 
imagined and created out of dialogue to allow for 
diverse bodies to feel at home? Vita Havet is fast 
approaching the age of 70; is it not time for us to 
seek beyond the waters of the sea to realize spaces 
where a plurality of voices can reside side by side?

Written by Johnny Chang  
& Louise Khadjeh-Nassiri, 
September 2018
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FORMING ISLANDS 
CLAIMING SPACE

THAT NOD OF RECOGNITION
SHARING KNOWLEDGES

FOR US, BY US
MARKING PRIVILEGE

A HUG, A SMILE
A SHOULDER

SPACE TO BREATHE
SUPPORT GROUP

THERAPY
BIG BELLY LAUGHS

COOKING TOGETHER
EATING TOGETHER

BREAKING DOWN THE GAZE 
UNPACKING ALL YOUR SHIT

GETTING IT TOGETHER
MAKING NOISE

SITTING ON THE FLOOR
FLOATING IN THE WHITE SEA

MAKING VISIBLE

(A Handbook for a Collective Practice) 
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This text has been shortened by request from the 
editors of this book. The full text can be found in  
the Brown Island handbook published in 2019.
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Foto: Hinke Tovle
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Hösten 2016 var jag i full färd med att förbereda 
mitt kandidatexamensarbete på Industridesign. 
Idén kom från det faktum att det varje år skjuts  
ungefär 80 000 älgar i Sverige. Av en älg beräknas 
55 procent av vikten som ätbart kött och 45 procent 
slängs och jag ville ta till vara på ”resterna” på ett 
mer meningsfullt sätt. För mig handlar det om re-
spekt; om en tar livet av ett djur så borde målet vara 
att ta till vara på så mycket av det som möjligt. 
 Under hösten hade jag samlat in dessa rester 
och arbetade undersökande med hår, ben och hud 
från älg. Jag hade bland annat ogarvade älgskinn 
som behövdes läggas i blöt för att bearbetas. Jag 
hade tagit ett bås på herrarnas toa/duschrum i be-
sittning för att blöta upp dessa råhudar – sjukt bra 
med kaklade väggar, golv och golvbrunn liksom!
 Jag dumpade alla hudar jag hade i nån slags balja 
jag hade hittat och tog upp och använde de bitar 
jag behövde för stunden. Vad som sedan hände var 
att baljan lämnades några dagar eller kanske veck-
or för länge, med hudar i...
 Efter en helg, där dessutom en röjig pub/fest 
hade hållits i närliggande lokaler, var synen och 
odören inne på herrarnas toalett som att gå in i en 
vägg. Jag skulle beskriva lukten från skinnbaljan 
som en blandning av kadaver, avföring och alger. 
 Min lösning på problemet var att hänga alla skinn 
på tork över duschbåsens sidor vilket i efterhand 
kanske inte var en så trevlig syn. Jag tänkte ju att 
om de tork ade skulle de sluta lukta, att vattnet var 
problemet.   

Så vad som väntade på städarna på måndagen  
var som nån slags scen hämtad ur Ed Geins* käl-
lare. Ölburkar överallt, en lukt från helvetet och 
genomskinliga, skrynkliga hudar hängandes över 
duschbåsens väggar. 
 Jo, det blev lite grinigt och jag fick efteråt höra  
att städarna vägrade städa toaletterna ett tag.  
Hur som helst resulterade allt i möbelkollektionen 
Alces alces som fick ett mycket varmt välkomnande  
i såväl jakt- som möbelpress. Våren 2019 var delar 
av kollektionen med på utställningen på XXII Tri- 
ennale di Milano – Broken Nature: Design Takes  
on Human Survival, vilket var rätt tungt eftersom 
Paola Antonelli från MoMA var en av curatorerna. 
Efter det, mellan juni och oktober bar det av till en 
utställning i Belgien på Le CID – ett innovations- 
och designcenter i Grand-Hornu. Roligt det med!

PS Jag och två klasskompisar är dessutom skyldiga till 
att utomhusarbete nu är förbjudet på Konstfack efter att 
några grannar blev galna efter en helg av slipande och 
borrande. Förlåt! DS 
 
*Ed Gein (1906–1984) var en amerikansk mördare ökänd  
för sitt nekrofilistiska beteende.

Victor Alge,  
Masterexamen i Industridesign, 2019

Skrynkliga hudar över  
duschbåsens väggar
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Sara Engberg, konsthantverksbaserad  
konstnär med en masterexamen från Ädellab.  
Även författare av Ädellaboratoriet, en roman  
”för dig som har gått, går, vill gå, alternativt  
försöker leva ihop med någon som går, har gått,  
eller vill gå, på Konstfack” (Nilleditions 2017).

Ett trettiotal ansökningar hade kommit in till åtta 
platser. Statistiskt sett var det alltså enkelt att kom-
ma in på metallinjen jämfört med många andra 
konstnärliga högskoleutbildningar. Det svåra var 
att över huvud taget åstadkomma arbetsprover av 
den tekniska svår ighetsgrad som krävdes för att 
kunna söka. Arbetsproverna måste innehålla en rad 
tekniska moment, från smide, drivning och lödning 
till charnér, det vill säga handgjorda gångjärn. Där-
utöver krävdes förstås konstnärlig talang och ett 
tydligt, personligt formspråk. Stilen spelade ingen 
roll, bara den var konsekvent genomförd. Vi satte 
oss över sådant som personlig smak och fokusera-
de på mer objektiva kvaliteter. 
 Antagningskommitténs arbetsvecka inleddes 
med att packa upp alla inkomna arbetsprover och 
placera ut dem på de långa konferensborden i 
seminarierummet. Dörren till rummet var låst och 
gardinerna fördragna. Ingen annan än vi i kommit-
tén fick veta vad som hände här inne.
 Ett av arbetsproverna skilde direkt ut sig från 
mängden. Det var en konstfullt ciselerad svan i 
kopparplåt, ungefär trettio centimeter hög. Den 
påminde om ett prydnadsföremål i porslin, eller 
kanske en barock bords dekoration. Kopparsvanen 
var skickligt utförd, men ett så smaklöst arbetsprov 
hade ingen i kommittén sett förut. Vi saknade ord, 
och gick förbi den gång på gång utan att ens kom-
mentera den. 
 Efter ett par varv runt borden stannade ändå 
professorn framför svanen och lyfte upp den i ena 
handen. Han bet sig i läppen, kisade teatraliskt och 
vände sig till mig. 
 – Är det här ironi eller?  
 Som enda student i kommittén fick jag repres-
entera min generation, den generation som hade 
kommit att kallas den ironiska. Professorn trodde 
sig veta att i den ironiska generationen gillade man 
kitsch – sådant som självlysande krucifix, kulörta 
lyktor och draperier gjorda av plastblommor – men 
inte för att man tyckte om det på riktigt, utan som 
ett slags skämt. Kitsch var i grunden fult och smak-
löst, och därför per definition omöjligt att uppskat-
ta på allvar, men om man valde det medvetet kun-
de det ha motsatt effekt och fungera både som en 
markör för god smak och en spännande, lite vågad 
personlighet.

Kanske var jag för ung eller för allvarlig för att verk-
ligen tillhöra den ironiska generationen. Hur som 
helst var jag inte alls ironisk. Jag tyckte om kulörta 
lyktor och självlysande krucifix på riktigt. Jag hade 
aldrig kunnat göra någonting sådant själv – funk-
tionalismen hade satt alltför djupa spår i mig – men 
min kärlek till den indiska discolampan hemma i 
mitt kök var uppriktig. Ingen kunde tro det, alla tog 
för givet att man skämtade. Alla utom mina jämn-
åriga kurskamrater. 
 Vi var pionjärer som vågade stå upp för det som 
ingen annan tog på allvar: en estetik som lärar-
generationen förkastade som låg, skamlig och 
löjeväckande. 
 Ändå var det något med den där kopparsvanen 
som stötte bort också mig. Kanske var det själva 
materialet. 
 Koppar, en prålig och billig metall, alltför förför-
isk. Så vek och lättarbetad att den kändes som ett 
slags fuskmaterial. Och så var det den där insmick-
rande persikofärgen...
 – Jag tror inte att det är ironi, sa jag. 
 Professorn ställde ner svanen på konferens-
bordet igen och skakade på huvudet, som om 
han sörjde att en sådan teknisk begåvning skulle 
slösas bort på att producera smaklöst krafs. Mer 
än så blev inte sagt om det här arbetsprovet; det 
sorterades bort i första omgången utan närmare 
förklaring.

En icke-ironisk, bortsorterad svan 
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Sara Engberg, konsthantverksbaserad  
konstnär med en masterexamen från Ädellab.  
Även författare av Ädellaboratoriet, en roman  
”för dig som har gått, går, vill gå, alternativt  
försöker leva ihop med någon som går, har gått,  
eller vill gå, på Konstfack” (Nilleditions 2017).

Illustration: Lotta Sjöberg, Grafisk design & Illustration, examen 2000
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Bilder formar vår uppfattning av världen, andra 
männi   skor och oss själva. Många saknar nöd vändiga 
kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck, vilket 
blir extra plågsamt när det gäller rasistiska och anti-
semit iska stereotyper som reproduceras i det offent-
liga rummet. Jag, Joanna Rubin Dranger, affilierad 
professor knuten till Konstfack, bildberättare och 
illustratör och Moa Matthis, fil dr, författare, skribent 
och lärare på Visuell Kommunikation/GFI har i nära 
samarbete med Bilders Makts advisory board skapat 
Kunskaps banken Bilders Makt. Det är en nätbaserad, 
fritt tillgänglig kunskaps bank med bilder, film, för-
klarande texter och pedagogiskt material om stereo-
typer. Genom att berätta om bildernas ursprung, his-
toria och funktion erbjuder Bilders Makt ett verktyg 
för fördjupad visuell läskunnighet. Kunskapsbanken 
lanserades i juni 2017 och drivs av Mångkulturellt 
centrum som en kunskapspilot inom Unesco, finan-
sierad av Postkodlotteriets kulturstiftelse. 

Joanna Rubin Dranger  
Professor i illustration 2007—2017

Joanna Rubin Dranger och Moa Matthis skapar  
2017 en folkbildande kunskapsbank om rasistiska  
och antisemitiska stereo typer, öppen och tillgänglig  
för alla.

STOPP FÖR STEREOTYPER!
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Icke-stereotypa bilder innebär att alla människor 
eller figurer kan tecknas på ett oändligt antal sätt, 

utan att göra stereotyper. 

Bilder av, från vänster till höger:
 

FÖRSTA RADEN: Siri Ahmed Backström, Kalle Johansson, 
Hanna Gustavsson, JRD, Erica Jacobson, JRD 

ANDRA RADEN: Bitte Andersson, Erica Jacobson, Siri Ahmed Backström, 
Elin Molander, JRD, Hanna Gustavsson  

TREDJE RADEN: Erica Jacobson, Marcus-Gunnar Pettersson, JRD, 
Kalle Johansson, Karin Rönmark, Erica Jacobson.
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Tankar vid ett draperi

Många unga och gamla konstfackare var 
där och så många minnen dök upp! Bland 
annat då jag betraktade bilden av fasaden 
på Konstfack vid Mäster Samuelsgatan. 
Året var 1950. Jag var 7 år gammal och stod 
tillsammans med andra barn i stentrappan 
utanför den stora porten vid Konstfack vid 
Mäster Samuelsgatan en eftermiddag i 
veckan och väntade på att dörrarna skulle 
öppnas klockan 15:00. 

Jag och min tvillingsyster, Gunilla Kropp, gick 
i teckningslärarnas övningsskola. Man fick 
gå upp till vindsvåningen. Jag kommer fort-
farande ihåg hur den ljusa stentrappan böjde 
sig i en båge. 

Där uppe var utrymmet stort och högt i 
tak. Tanter och farbröder gick omkring i 
sina vita rockar. Nu förstår jag att de var 
teckningslärarstuderande. Vi barn fick  
stå vid stora stafflier och teckna och måla. 

Jag ser mig själv stående vid ett sådant 
staffli tittande bortåt i lokalen där de ljusa 
kropparna rörde sig. Jag kommer väl ihåg  
det dunkla ljuset med ljusstrimmor som sila-
de in i den lite dammiga lokalen och hur gott 
det luktade av färg! Det var vår mamma som 
var så klok och lät oss stifta bekantskap med 
Konstfack så tidigt i våra liv.

Efter detta har både jag och min syster  
utbildats vid Konstfack, min syster på  
Keramik och glas (examen 1974) och jag  
själv vid Teckningslärarinstitutet, TI  
(nuvarande IBIS) med examen 1967. 

1982 började jag arbeta som lärare 
vid Konstfack. Jag blev prefekt för 
BI 1995 (var också prorektor något 
år) fram till min pension 2008. Nu 
är jag ordförande sedan många år 
för Föreningen Insigt och flit Konst-
facks vänner! 

Visst är det fantastiskt – hela livet 
har jag levt med Konstfack. Två av 
mina tre barn har också sin examen 
från Konstfack (och jag arbetade där 
då de studerade där – fantastiskt 
kul!): Lotta Kühlhorn, Grafisk form-
givning och Illustration, examen 1987 
och Paul Kühlhorn, Grafisk formgiv-
ning och Illustration, examen 1995. 
Även min systers son, Martin Kropp, 
tog sin kandidatexamen vid skolan, 
Industridesign 1995, och gick vidare 
till Masterutbildningen vid Royal 
Collage of Art i London och blev bil-
designer i Tyskland. 

Allt detta kom jag att tänka på vid draperiet,  
där min dotter Lotta Kühlhorn också har  
bidragit med ett bildfragment.

Britt Marie Kühlhorn
Examen från Teckningslärarinstitutet 1967

Den 23 maj 2018 invigdes draperiet som hänger i 
restaurangen på Konstfack. Draperiet är ett vävt 
fotografiskt collage, designat av designgruppen 
Uglycute i samarbete med formgivaren Johan Bisse 
Matsson och konsthantverkaren Amica Sundström.  
Collaget består av bilder gestaltade av 97 olika 
konstnärer och speglar Konstfacks 175-åriga  
historia.
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Foto: Svante Larsson
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Dramatisk flykt, politiskt engagemang 
och undersökande av dolda strukturer

Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

2016 flyr Mohammad Ali kriget i Syrien över Medel-
havet, tar sig till Sverige, söker och kommer in på 
Konst facks masterprogram i konst året därpå. 2018  
är han en av 40 konstnärer som ställer ut på den 
prestigefulla Modernautställningen som med ”både 
svärta och innerlighet reflekterar över det svenska 
samhället, över en natur som inte längre är som den 
en gång var, och över en framtid som redan tycks  
ha börjat”. Mohammad Ali, född 1982 i Al-Malikiyah,  
deltar med tre verk om krigets realiteter.
 I mars 2019 öppnar en liten utställning, full av guld-
korn ur ett brett och långt konstnärskap, även den  
på Moderna Museet. Tecknade scener 1964–1984  
visar Gunilla Palmstierna-Weiss rika produktion. 
Teck ningar, collage, modeller och keramiska objekt 
i skärningspunkten mellan scenografi och bildkonst 
där hon så länge har verkat. Född 1928 gick hon på 
Konstfackskolan mellan 1944 och 1951 och utbildade 
sig även på Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam 
och på École nationale supérieure des arts décora 
tifs i Paris. Hon kom snabbt att tillhöra den krets av 

Gunilla Palmstierna-Weiss, skiss till  
scenografi, Vietnamdiskurs, 1967  
© Gunilla Palmstierna-Weiss / Bildupphovsrätt 2019
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konstnärer och kreatörer runt vilken Moderna Mu-
seets verksamhet växte fram under tidigt 1960-tal. 
Utbildad keramiker, mest känd som scenograf men 
har också arbetat som kostymör och skulptör. Hen-
nes konstnärliga och politiska engagemang har 
tagit henne till studentuppror, befrielsekamper och 
kulturcentrum över hela världen. Tecknade scener 
1964–1984 var Gunilla Palmstierna-Weiss första 
separatutställning på Moderna Museet och som av 
en händelse är Asrin Haidari och Emily Fahlén cura-
torer både för den och för Konstfacks vårutställning 
samma vår. 

Haidari och Fahlén arbetar med ett särskilt intresse 
för radikal konstproduktion, generationsöverskrid-
ande möten och platsspecifika interventioner. I sitt 
arbete med jubileumsårets vårutställning har de 
aktivt valt att söka efter var på skolan de kritiska 
diskurserna tar plats, i vilka rum och från vilka med-
vetandehorisonter de sker, allt med ambitionen att 
lyfta den större frågan om en skolas historieskriv-
ning; finns dolda historier i skolans arkitektur, sys-
tem och befolkare?
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I maj 2019 invigs den 58:e Venedig-biennalen där  
Ingela Ihrman representerar Sverige i den nordiska  
paviljongen med verket A Great Seewead Day. Under  
ett Iaspis- arrangemang på biennalen framför hon också 
Giant Otter Giving Birth, en performance. Ihrman gick på 
Konstfack mellan 2007 och 2012 och hennes examens- 
arbete var en oförglömlig hyllning till naturfilmaren, zoo- 
logen och visselkonstnären Jan Lindblad. Bland annat  
ingick en diger filmfestival och ett jubileumsprogram till  
firandet av hans 100-årsdag 2032.
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The Last Party, Anna Tedestam,  
CRAFT! Keramik & Glas

Bird City, Axel Dernevik,  
Inredningsarkitektur & Möbeldesign

Much of the Beautiful Light Owns its Existence to the Dark,
Freja Ullert, Inredningsarkitektur & Möbeldesign

Det är redan kul, Clara Nergårdh, Textil

I Submit to Desire, Freja Willborg, 
Textil

Anteckningar om tegel, Erik Hidemark,  
Individuell studieplan i Design

VERK FRÅN KONSTFACKS VÅRUTSTÄLLNING 2019

Foto: Gustav Karlsson Frost
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Våren 2019, den 28 mars närmare bestämt, väljs Anne 
Swärd in som ny ledamot i Svenska Akademien. Hon är 
författare och har varit verksam som konst pedagog och 
illustratör efter att 1993 tagit examen vid Konstfacks bild-
pedagogikutbildning. Anne efterträder Sara Stridsberg  
på stol nummer 13 och är ett exempel på den bredd som  
skolans alumner visar i sina fortsatta samhällsgärningar.
Här minns hon det som var hennes värld framför andra.

Mörkrumstimmarna. Jag tror inte det är någon 
överdrift att räkna dem i tusental. Det är vad jag 
minns bäst från mina Konstfacksår, förutom fes- 
terna på den stora innergården, förstås, och den 
dagliga kampen och gemenskapen i ateljéerna. 
Men den världen var min värld framför andra – 
mörkrummets lilla universum: skumt, trångt, kvavt 
och alldeles, alldeles under bart. Jag upptäckte 
det på allvar på Konstfack efter att ha nosat på det 
på en förberedande konst skola åren innan. Foto-
labbet, fyllt av möjligheter och sitt speciella röda 
undergångsljus, var en plats jag omedelbart kände 
mig hemma på när jag första gången mötte den. 
Biten och beroende direkt. Att fånga världen med 
min kamera och sedan framkalla den igen – den 
sortens enkla och verklighetsnära svartkonst till-
talade mig verkligen. Kanske romantiserar jag den 
tiden i början på 1990-talet (ja, det gör jag säkert) 

men det känns som att lokaler sällan låstes, åtmin-
stone inte larmades, i alla fall inte på Konstfack.  
Jag brukade – efter en lång dag i mörkrummet – 
helt sonika sticka en sko i dörren för att den inte 
skulle slå igen medan jag kilade över till Film husets  
Cinematek på kvällen, helst både på tidiga och 
sena föreställningen. För att närmare midnatt 
återvända till fotolabbet igen och fortsätta bildtroll-
andet där, besjälad av all cool och visuellt inspire-
rande finsmakarfilm jag just sett. Cykla hem först 
i gryningen i ett moln av fixativångor. Bedövad av 
kemikalier och trötthet. Tom och lycklig, som ska-
pande alltid gör mig.
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 – Undervisningen Konstfacks första år var väl-
digt lågintensiv måste man säga. Mandelgren, 
som brukar beskrivas som vår grundare, hyrde 
de första åren in sig i Konst akademiens hus på 
söndagsförmiddag arna mellan nio och ett. Om vi 
tittar tillbaka och betraktar Nils Månsson Mandel-
grens ritskola, Slöjdföreningens skola, Tekniska 
skolan och Konstfacksskolan, innan vi blev hög-
skola, blir det uppenbart att skolan bytt skepnad, 
organisation och huvudmän ganska många  
gånger under årens lopp. Men många föredrar  
att betrakta denna kedja av skolor som en helhet, 
säger han.
 I det nya styrelserummet står några gamla blåa 
skåp med stillebenföremål inuti. Skåpen har fun-
nits i skolans lokaler i mer än hundra år: på Mäster 
Samuelsgatan, på Gärdet och nu här på Telefon-
plan. De målades blåa någon gång i mitten av  
förra seklet. Låsen glappar på flera av dem men  
en restaurering är på gång. Skåpen finns avbildade 
i boken Gamla Konstfack, en liten rundvandring 
som gavs ut 1959. 
 Innehållet har skiftat genom åren. På fotografiet 
från 1957 är det trångt i skåpen, de är fulla med 
föremål med olika färger, former och material: glas, 
porslin, ett strykjärn, skor, fåglar, djurskelett. Idag 
är det glesare bakom glasen. Björn har gjort en 
utrensning.
 – När det nya styrelserummet invigdes upphöjde 
vi skåpen med innehåll till representanter för vår 
historiska kontinuitet. De rostiga kaffepannorna, 
gamla skor och det kantstötta porslinet åkte ut. 
Kvar är en samling föremål som ska vara mer repre-

sentativa stillebenföremål i traditionell bemärkelse: 
gipsavgjutningar av klassiska skulpturer, maskin-
delar, krukor och geometriska former, säger han. 
  Att skapa en fast installation som beskriver 
Konstfacks historia i det här huset där det produ-
ceras 50–80 utställningar per år är inte lätt. Både 
Konstfacks studenter och undervisande personal 
är kreativa. Äldre föremål uppfattas ofta som att de 
står i vägen eller som att de behöver kommenteras. 
De historiska artefakterna hamnar hela tiden i sam-
tal med Konstfacks dagliga energier. Resultatet kan 
bli både intressant och nedslående. 
 – För några veckor sedan när jag kom in här, hit-
tade jag till exempel ett slags utbyggnad, en filial 
till de blå skåpen som en student hade byggt och 
sedan fyllt med lerskulpturer. Det finns ju något 
glädjefyllt i en sådan appropriering, men samtidigt: 
När det dagliga flödet manifesterar sig så äventy-
ras våra försök till autentiska, historiska återblickar. 
Allt kan inte vara rörelse hela tiden, säger han.
 I slutet av 1800-talet var det vanligt att man 
skänkte föremål och samlingar av olika slag till 
universiteten och de högre utbildningarna som ett 
sätt att stärka utbildningen. Museerna var inte lika 
dominerande på den tiden när det gällde att samla 
äldre föremål. 
 – Jag besökte Central Saint Martins och Uni-
versity of College London förra året och tittade på 
deras arkiv och äldre samlingar. De har liksom vi 
fått många donationer genom årens lopp. De har 
samma historia som oss, men har en annan finan-
siering vilket gör att de kan behålla sina äldre sam-
lingar på ett annat sätt. Här på Konstfack finns det 

Främst forskare från hela världen men också alumner,  
anhöriga, studenter, anställda och curatorer hör ofta av  
sig till Konstfack och ställer frågor. Det kan handla om  
allt mellan himmel och jord. Den som svarar heter Björn 
Larsson, arkivarie och ansvarig för Konst- och föremåls-
samlingen. Här berättar han skolans historia genom dess 
samlingar för textredaktör Jenny Morelli som skrev.
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många som älskar de äldre föremålen eftersom de 
härbärgerar vår historia. Men samtidigt: de äldre 
föremålen är liksom hela tiden på väg till soptippen, 
eftersom de inte riktigt passar in i våra modernis-
tiska, funktionella verkstads- och kontorslokaler, 
säger Björn Larsson. 
 Vi lämnar skåpen, passerar de stora gipsstatyer-
na i kafeterian, om vilka Björn berättar att de väcker 
begär att klottras på. När de sedan rengörs blir de 
väldigt vita. Vi passerar också en gipsavgjutning av 
en romersk relief som är signerad som busstreck 
”Sten Dunér”, ännu ett fall av appropriering.
 Dunér var lärare och professor under många år 
fram till på åttiotalet, och en känd kritiker av form-
övningar som utgick från klassiska förlagor. Vi är 
på väg till arkivet och Lorenz Dietrichsons register, 
ett av Konstfacks tyngre historiska dokument. 
 Registret är skrivet med sirlig och vacker handstil 
som är svår att tyda. Här finns en förteckning över 
de teckningar och skisser som utgjorde Konstfacks 
konst, skisser och föremål som en gång har tillhört 
Konstfack. Registret upprättades när Karl XV på 
1870-talet skänkte dessa studieobjekt till Slöjdför-
eningens skola. Registret innehåller 895 stycken 
poster, bland dem Louis Masreliez skisser till inred-
ningen i Gustav III:s paviljong på Haga. 
 Skisserna och teckningarna var ämnade att 
fungera som studiematerial för eleverna. Konstfack 

grundades inte av kungen som Konstakademien. 
Slöjdskolan hankade sig fram de första åren. Hälf-
ten av kostnaderna utgick från Stockholms stad. 
Skolan var underfinansierad. 
 – Jag tycker mycket om det här registret för det 
beskriver en romantisk och idealistisk gest. Karl XV 
ville ge oss dessa studieobjekt för att stötta oss på 
vägen. Vi utbildade bildhuggare, porslinsmålare, 
slöjdare och konsthantverkare. Ämnet fri konst 
fanns ju inte då. Det handlade om konsthantverk, 
men när vi fick vårt första egna hus på Mäster 
Samuelsgatan 1879 så skulle det ändå dröja femtio 
år innan den första egentliga verkstadsutrustning-
en installerades, säger han.
 Björn Larsson jobbar med många typer av doku-
ment som rör Konstfacks dagliga verksamhet. Upp-
emot 400 olika handlingstyper finns i Konstfacks 
dokumenthanteringsplan. Det finns fyrtio digitala 
system som innehåller information av olika slag. 
 – Men de äldre föremålen och arkiven upptar en 
rätt stor del av min tid. 1844 brukar ju anges som 
årtalet för Konstfacks grundande. Vi har tillgång 
till alla arkiv som täcker denna 175-åriga period, 
och då gäller det att försöka överbrygga detta tids-
spann. Det finns människor som alltid lever i nuet. 
Allt händer nu för dem. Själv står jag med ena benet 
i det förflutna. Det som hände på 1800-talet händer 
också nu. Allt händer samtidigt.
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I Dagens Industri publiceras den 30 mars 2019 en  
artikel med rubriken ”Konstbröderna: Ingen av oss  
visste vad en konstnär var”. Om Jakob och Joakim  
Ojanen som gick ut Konstfack 2008 respektive 2012. 
Här en sammanfattning som skribenten Caroline  
Åkerlund generöst delar med sig av till denna  
jubileumstidskrift.
 

HUR FÖRSÖRJER MAN SIG  
PÅ DET HÄR?

Med varsin utställning har bröderna Jakob och  
Joakim Ojanen varit aktuella på två kontinenter i 
mars. Nu ger konstnärerna sin första gemensamma 
intervju, och konstaterar att de bottnar i samma 
kärna – trots sina olika formspråk. De tillhör den 
nya generationen svenska konstnärer på fram-
marsch. Sedan Jakob och Joakim gick ut Konstfack 
2008 respektive 2012 har de båda visats på ett fler-
tal gallerier i Sverige och nu har en internationell 
publik också fått upp ögonen för Joakim Ojanens 
verk.
 – Vår storebror, som är sex år äldre, var fotbolls-
nörd så det började med att han tecknade fotbolls-
spelare. När graffitin blev stort på 1980-talet börja-
de han måla det och jag och Joakim hängde på. Så 
det kreativa har alltid funnits där, även om ingen av 
oss visste vad en konstnär var, säger Jakob Ojanen 
och får medhåll från brodern:
 – Vi har båda haft behov av att få utlopp för krea-
tiviteten. Men vi hade inte en uppväxt där konst var 
en del av vardagen, utan det var Jakob som började 
med konst och introducerade mig för det... Men 
även om vi inte växte upp med konst har vi alltid 
backats av våra föräldrar. Även om de också oroat 
sig för vad det innebär att vara konstnär.
 Som alla från arbetar- eller småföretagarklassen 
har de ju undrat: hur försörjer man sig på det här? 
Men efter alla utställningar som farsan varit på är 
han nog lite lugnare.

Joakim Ojanen, Father To Pink Dog – I’ll Play A Tune, 
Could You Sing About Better Times? They Say Life’s 
Short But Don’t Believe Them, 2019, glazed stoneware,  
37 × 38 × 34 cm
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SOM GALNA NISSAR

Utgångspunkten i mitt arbete kretsar ofta kring 
måleriet, både som material och idé. Installationen 
Tomteverkstan från 2006, med med halvfärdiga 
schackbräden och öppnade målarburkar med rutig 
färg var en kommentar till Konstfacks julmarknad 
som skulle pågå samtidigt som min utställning. 
Veckorna innan marknaden blir halva skolan som 
galna nissar som springer runt i verkstäderna och 
ska hinna få klart allt i tid. Ganska likt det man kan 
se i Kalle Ankas jul varje år. Tomteverkstan var ock-
så ett av Konstfacks bidrag till Sollentuna konst-
mässa 2007.

Jakob Ojanen

Joakim Ojanen, Sunday Boy Deep In The Cup, Can’t 
Take Another Week Like This, 2019, glazed stoneware, 
55 × 37 × 37 cm

Jakob Ojanen, Tomteverkstan, 2006
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Året var 1978 när jag började på Konstfack, jag var 
21 år och gravid med mitt första barn. Jag började 
jobba på timme och städade på kvällarna, jag kom 
när dagpersonalen gick hem. Min man Panos arbet- 
 ade redan där och hans pappa före oss. Sedan dess 
har Konstfack varit min arbetsplats, jag blev städ-
ledare, sedan arbetade jag i växeln, biblioteket och 
som säkerhets ansvarig. Nu jobbar jag i receptionen.
 Vi flyttade till Telefonplan 2004 men för mig är 
Konst fack fortfarande Valhallavägen, där arbetade 
jag i 26 år. Man luktade Konstfack när man kom 
hem från jobb et, det var en väldigt speciell doft.  
Jag tyckte mycket om den. Men nu doftar det inte 
på samma sätt.
 Mina barn är också uppväxta på skolan på 
Valhalla vägen, de gick på Gärdesskolan och kom  
alltid till mig på jobbet när de hade slutat. Min man 
Panos blev AV-tekniker så småningom men gick i 
pen sion för två år sedan.
 På gamla skolan var det öppet överallt. Folk kun-
de gå runt hur som helst. Det fanns ett låst rum på 
skolan, ett litet förråd som vi inte kunde komma in 
i. Och post försvann från facken. En dag lyckades vi 
öppna dörren till skrubben, då vällde det ut travar 
med oöppnad post som någon hade lagt därinne. 
Det var en psykiskt sjuk man som stal posten och 
gömde den i skrubben.

Inez Svensson var rektor. Jag satt då i växeln, det 
var en glaslucka framför, som ett fönster. Vi i recep-
tionen ville piffa upp och bestämde oss för att ord-
na med gardiner. Jag hittade ett fint blommigt, rött, 
grönt och vitt tyg, sydde gardinen och hängde upp. 
Så kom Inez Svensson upp för trappan och såg  
gardinerna. Hon gapade stort. Sedan sade hon:  
Det här är ingen boudoir! Bort med gardinerna!  
Så vi tog ned gardinen direkt. Men jag sparade 
dem. När hon sedan skulle sluta som rektor ordna-
de vi en fest för henne. Jag tog fram gardinen och 
sydde om den till ett förkläde. Hon fick det som av-
skedspresent. Hon var jätteglad för det! Hon hade 
tänkt om.
 Ingen dag har varit likadan på Konstfack. Jag har 
sett så mycket under årens lopp. En gång gjorde 
student erna en konstinstallation i utställnings-
rummet Vita havet. De stoppade slaktavfall i sop - 
säckar i mitten av rummet. När vi kom på morgo-
nen stank det i hela huset. Och så hörde vi ett  
underligt ljud. Det var vita maskar som rörde sig. 
Bibliotekarien Olle Holmqvist fick sätta för dörren 
till biblioteket så att maskarna inte skulle ta sig in 
där och äta upp böckerna. Men jag har blivit så 
berörd och sett så många otroligt fina saker. Jag 
har köpt mycket av studenterna. Jag har ett vackert 
fruktfat hemma som är en halvmeter i diameter. 
Och en massa fint glas. Konstfack har verkligen 
varit mitt andra hem.

Helena Ioannidou, 
receptionist 

MITT ANDRA HEM

Om det är någon som borde få en medalj är det  
Helena Ioannidou. När hon 2008 hade chansen  
att välja en för ”nit och redlighet” under 30 år i  
rikets tjänst, ville hon dock hellre ha en klocka.
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Illustration: Siri Carlén, Grafisk design & Illustration, examen 2015



184

MATT SMITH
Professor i konsthantverk med  

inriktning keramik & glas

Under hela 1900-talet har det funnits en tendens  
att se på konst och hantverk som två helt separata 
och distinkta verksamheter. Men denna godtyck-
liga och polariserande tankefigur håller på att 
brytas upp då vi ser fler och fler verk i keramik och 
glas i konst världen och allt fler konstnärer som ut-
forskar keramik och glas i sin praktik.  Det kommer 
att finnas ett begär för det som är handgjort – för 
färre, bättre saker. Den personliga och unika idén 
som konstnären kan koppla samman med keramik 
och glas - och hantverk i större utsträckning - har 
potential att skapa heterogenitet och återspegla 
det moderna samhällets och identiteternas kom-
plexitet. Praktiken har alltså ett bredare anspråk  
än att bara stå för funktionsföremål och eller lyx-
konsumtion.

CHERYL AKNER KOLER
Professor i formlära

Det estetiska fältet har en otrolig framtidspotential, 
bland annat eftersom det idag finns ett vetenskap-
ligt stöd för att kroppen spelar en viktig roll för det 
mänskliga meningsskapandet. Estetik innehåller inte 
längre bara studier av skönhet – under de senaste 20 
åren har också människans sensoriska uppfattning 
blivit allt viktigare, även för andra forskningsfält.  
 I mitt nuvarande konstnärliga forskningsprojekt 
Haptica, stöttat av Vetenskapsrådet och förlagt till 
Konstfack, utvecklas estetisk kunskap genom att 
undersöka hur haptiska upplevelser – effekterna av 
beröring och kroppsrörelser – driver skapandet av 
produkter och måltidsupplevelser. Haptisk informa-
tion är stundom nödvändig när de övriga sinnena 
inte räcker till och därför viktigt inom gestaltning och 
görande. För Hapticas konstnärliga ledning ansvarar 
jag, sommelier Mischa Billing och värdskapsexpert 
Annika Göran-Rodell från Campus Grythyttan Örebro 
Universitet.

Världen förändras och Konstfack med den.
Hur tror du att ditt ämne kommer att utvecklas?

SARA KRISTOFFERSSON
Professor i designhistoria och -teori

Konst, konsthantverk och design skapas inte i ett 
vakuum utan är en del och ett uttryck av sin samtid. 
Fälten reflekterar normer, ideal och synsätt i det 
omgivande samhället. Men det handlar inte bara 
om en passiv spegling utan de medverkar även till 
att forma människors föreställningsvärldar och på-
verkar sam hället. Detta är inte självklart för studen-
ter utan måste synliggöras och diskuteras. 
 Ämnet handlar också om att ge studenterna per-
spektiv på sin egen verksamhet. Att med hjälp av 
utblickar mot såväl en historisk fond som ett sam - 
tida sammanhang kunna relatera sin prak tik till 
ett större sammanhang. En teoretisk bas och his t-
oriska insikter bidrar till en ökad medvetenhet om 
och utveckling av den konstnärliga praktiken. Att 
blott understryka vikten av historia och teori räcker 
dock knappast. Det bör också föras en diskussion 
om varför och hur ämnet spelar en viktig roll. 
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FREDRIK LINDSTRAND
Professor i medieteori

Vi lever i en föränderlig tid där såväl teknologisk, 
social och kulturell förändring ställer oss inför nya 
ut maningar. Hur kan vi förhålla oss till en tid där 
tecken och betecknad skiljs åt ytterligare – genom 
”alternativa sanningar”, virtuella influencers och 
liknande. Om vi ser till medieanvändandets intensi-
fiering under senare år är det rimligt att frågor som 
är relaterade till det medieteoretiska området, med 
särskilt fokus på visuell och multimodal analys, 
kommer att få större utrymme i framtidens skola. 
En aspekt är förhållandet mellan rollen som konsu-
ment och producent, som har förändrats och flutit 
samman på betydelsefulla sätt under de senaste 
årtiondena. Vad gäller de medier och format som 
kan tänkas vara under framväxt, verkar teknologier 
förknippade med Virtual Reality vara under stark 
utveckling just nu, parallellt med utvecklandet av 
nya typer av interaktiva medier. 

ANDERS LJUNGBERG
Professor i konsthantverk med  

inriktning smyckekonst & corpus

Den samtida synen på smyckekonst inbegriper 
kropp en som en arena för berättelser. Möjligheten 
att med den enskilda kroppen föra fram ett bud-
skap, att bli sitt eget galleri, står i stark kontrast till 
de generaliserande berättelser om kroppen och 
våra identiteter som vi ofta erbjuds idag. 
 Den diskussion kring corpus (objekt med förank-
ring i en silversmidetradition)- och smyckekonst 
som pågår på Ädellab, tar fasta på en samtid i vil-
ken vi kan lyfta fram andra, alternativa, perspektiv 
på mötet med materialen och vad som följer med 
dem utifrån sina specifika rötter i en corpus- och 
smycketradition. På Ädellab undersöker vi hur 
smyckekonst och corpus kan omsättas i olika 
praktiker med fokus på samtid och framtid snarare 
än att bekräfta redan existerande föreställningar. 
Detta betyder att vi fokuserar på smycke konst och 
corpus både som metod och objekt. 

MARTÍN AVILA
Designer, forskare och professor i design

Vi håller på att förflytta oss från ett elektromekaniskt 
paradigm till ett biologiskt- ekologiskt. Det innebär 
två förändringar. Det ena är att vad vi kallar ”en pro-
dukt” kommer att förstås dynamiskt och inte statiskt 
som vi tänker på begreppet i dag. Och männi skans 
roll förskjuts från centrum och blir en del av ett mer 
holistiskt förhållningssätt där det vi kallar det arti-
ficiella blir biocentrisk eller ekocentrisk istället för 
antropocentrisk. Synen på design som något som 
skapas till nytta och glädje bara för andra (privilegie-
rade) människor är alldeles för snäv och kortsynt för 
att hålla i längden.
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Hackerspace är en digital och elektronisk verkstad 
som jag har byggt upp under de senaste fyra fem 
åren tillsammans med mina studenter och kolle-
gor. Innan jag började på Konstfack startade jag 
Stockholms första hackerspace, Sparvnästet. Verk-
staden tar avstamp i en dynamisk teknikutveckling, 
inte minst där open source-plattformar sänker kun-
skapströsklar och ökar kunskapsflödet. I verksta-
den kan Konstfacks olika avdelningar mötas med 
parallella synvinklar. Vi jobbar med flera olika platt-
formar för att skapa interaktiva installations- och 
programmeringsspråk för att skapa olika for mer av 
visualiseringar genom att generera och manipulera 
bilder, ljud, videokällor, VR och 3D. Det digitala for-
matet underlättar översättning mellan olika typer 
av medialitet och öppnar upp ett framväxande fält 
där mixade verkligheter står i centrum.
 Vi undersöker och utvecklar förståelsen för hur 
algoritmiska och digitala mönster, verkligheter, 
metaforer, materialiteter och rumsligheter kan tol-
kas och aktualiseras genom översättningar och 
sammankopplingar med analoga ekvivalenter. 
Labbet sätter fokus på den utveckling som är ett 
resultat av digitalisering och präglar samtiden där 
olika fält och medialitet smälter samman.
 Labbet öppnar också för kritiska undersökningar. 
Styrningen av våra sociala sammanhang, iden-
titeter, kroppar och liv genom digital integration, 

gör tekniken närvarande men samtidigt osynlig. 
Utvecklingen får demokratiska konsekvenser när 
genomlysning av protokoll och styrsystem blir allt 
mer osäkra och komplexa. På det framväxande 
algoritmiska fältet kan under sökningar och konst-
verken ta fasta på de dubbel bundna relationerna 
mellan performativitet och teknik. Genom att hacka 
sig ur programmets logik kan vi skapa nya möjlig-
heter. Strategier för att förskjuta programmens 
logik bortom dess tänkta användning pekar ut ur 
teknikmonopolens makt och har därför möjlighet 
att spegla samtiden på ett intressant sätt.
 Idag växer ett område fram mellan det hand-
gjorda och det industriella som skapar en ny intres-
sant utgångspunkt. Den traditionella distinktionen 
mellan det handgjorda och industriellt tillverkade 
suddas ut i haptisk modellering, robotik och inbäd-
dad elektronik. Det gäller 3D-skrivare, DIY-drones, 
biohacking, och teknik-recycling som pekar mot 
hur en ny typ av digital mekanisering kan demo- 
kratisera produktion och kreativitet. Samtidigt  
som tekniken blir alltmer inbäddad i vår vardag och 
våra kroppar, blir vi alltmer beroende och sårbara. 
Längs dessa linjer kan det skapas nya hybrider men 
det kräver att de nya styrsystemen är öppna och 
solidariska. Teknikens demokratiska konfiguration 
kommer att vara avgörande för konst, design och 
vetenskap men också för livet självt.

Palle Torsson,  
lektor i konst

Nya hybrider i Hackerspace
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Illustration: Rui Tenreiro, Storytelling, examen 2010
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Han blev 51 år och var en av Nordens främsta textil-
konstnärer, utbildad på Konstfack 1993 till 1997 
med verk representerade på bland annat National-
museum och Röhsska. Han var under en tid också 
professor vid HDK. Pasi Välimaa ställde ut över hela 
världen och 2004 fick han The Nordic Award in 
Textiles och tio år senare Prins Eugen-medaljen för 
framstående konstnärlig gärning. En gärning som 

I juli 2019 nås omvärlden av meddelandet om 
Pasi Välimaas död och konstfältet blev med  
ens betydligt mindre och gråare. 

rörde sig mellan det pyttelilla stygnet och monu-
mentala installationer, mellan det ljust spröda och 
det kolsvart brända. Gärna i siden och organza, all-
tid med ett djupt personligt uttryck och ett nyfiket 
utforskande av textil kvalitet, färg, textur och form. 
Lust, skönhet och sensualism var Pasi Välimaas 
röda tråd, både i konsten och livet.
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175  år har passerat, vad ligger då framför oss? En 
lika betydelsefull tid för Konstfack som den som 
förflutit, det vill jag tro och det hoppas jag inner-
ligt. En institution som vår måste precis som alla 
andra stå stark och säker i en tid när populism, 
aggression och annat otyg lurar runt alla hörn. 
Nyttighetskrav på konsten, politisk klåfingrighet 
och detaljstyrning av både kultur- och utbildnings-
institutioner är andra utmaningar vi brottas med. 
Dessa måste ständigt analyseras, diskuteras och 
hoten motas i grind.  
 Jag har mängder av tips och råd till mina efter-
trädare. I bland surt förvärvade kunskaper base-
rade på egna misslyckanden som exempelvis 
beslutet att sälja en lägenhet som donerades till 
Konstfack. Avkastningen på försäljningssumman 
delas visserligen ut som stipendier till våra studen-
ter men behovet av gästbostäder är enormt i den 
dyra staden Stockholm. Nästa gång någon skänker 
Konstfack en bostad – behåll den.
 När det kommer till vår konstnärliga forskning 
gäller det att med en dåres envishet fortsätta 
att förklara för en ännu skeptisk omvärld att den 
behövs. Det handlar inte om att förminska den 

konstnärliga praktiken, utan om att fördjupa den. 
Både inom materialkännedom, tekniker, metoder, 
uppfinningar och reflektioner kring skapande men 
framförallt genom att låta konstens uttryck och 
utsagor få bidra till att känna, ifrågasätta och härda 
ut i en allt mer komplex värld.
 Mitt råd om upphandlingsregler som begränsar 
vad vi vill och får göra som statlig myndighet är 
snudd på aktivistiskt. Våra kärnvärden måste beak-
tas när vi väljer leverantörer: Etik och estetik måste 
ingå som kriterier när vi köper varor och tjänster, 
det går – vi har lyckats, men det kräver skicklighet. 
Och ”förpappringen” – kravet på mätning och kon-
troll på längden och tvären som kräver massor av 
arbetstimmar. Minimera den! Våra kompetenta ad-
ministratörer behövs för oss i vardagen, inte för att 
hålla igång system åt andra.
 Att bredda deltagande och hela tiden utveckla 
våra utbildningar är självklart något vi måste fort-
sätta med för att vara relevanta. Ska tatuering vara 
en del av våra utbildningar i framtiden? Och när 
kommer arkitekt- och möbelbranschen att bidra till 
vår inredningsarkitekturutbildning, inte bara ställa 
krav på den? Glöm aldrig att diskutera ämnesut-

Råd till framtiden: Lär av mina  
misstag och ha en dåres envishet!
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veckling brett, också med utomstående. Annars 
tenderar vi att enbart upprepa oss och inte att se 
bortom vår egen horisont.
 Med detta sagt är det ändå den konstnärliga och 
akademiska friheten som är den mest väsentliga. 
Den får aldrig tummas på. Att vi själva får bestäm-
ma vad vi vill utveckla och avveckla är fundamen-
talt. Det ska inte politiker eller näringslivet göra. 
Däremot ska vi som är experter berätta och ha en 
dialog med omvärlden. 
 Våra många unika verkstäder är ett exempel som 
visar hur knepigt det kan vara att kombinera ut-
veckling och tradition: Kraven på att behålla unika 
metoder och samtidigt förnya finns ständigt där, 
sida vid sida. Vi ska helst kunna blåsa glas, göra 
screentryck, laborera med ljus och spela in VR-film. 
Tillverka limträ och CSN-fräsa, svetsa och gjuta 
silikon. 
 Jag brukar likna önskan om expansion med att 
blåsa upp en ballong. Vid något tillfälle är ballong en 
full. För att få plats med ny luft måste man släppa  
ut gammal. Jag vill att Konstfacks passionerade  
lärare och grymma forskare leder denna utveck-
ling. Kollegialt ledarskap är det enda rimliga,  
studenternas röster ska självklart också höras. För 
att detta samtal ska ske med aktuella impulser från 

det konstnärliga fältet är det nödvändigt att vi får 
behålla den konstnärliga grunden för anställningar. 
Det flöde av experter som kommer och går på sko-
lan, ger av sin erfarenhet och delar med sig av sina 
kontaktnät, garanterar en sådan optimal utveck-
ling. Detta tjänar både skolan och omvärlden på.
I framtiden kommer dock vissa läraranställningar 
att permanentas, det är min övertygelse. Det har 
med uppbyggandet av vår forskningsmiljö att göra 
där cyklerna blir längre när den tredje utbildnings-
nivån för doktorander kommer in. Då kommer 
sanno likt inte alla lärare att vara anställda på tids-
begränsade 5+5 år. Det gäller också särskilt meri-
terade pedagoger som säkert kommer att kunna  
få tillsvidareanställningar i framtiden.
 Att både ha tidsbegränsade och permanenta 
tjänster för lärare är alltså optimalt. Men att få 
ekvationen att gå ihop så att det blir tydligt hur en 
karriärväg inom högskolan kan se ut, det överlåter 
jag med varm hand till min efterträdande rektor 
för Konstfack – världens roligaste och smartaste 
konstnärliga högskola.

Hej från rektor Maria Lantz!
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