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Förord

Lunds konsthalls utställningar utgår från vår 
belägenhet i rummet och tiden för att vi ska kunna 
förstå vår egen samtid. Vi visar vad konstnärer i det 
omedelbara närområdet är upptagna av men försöker 
också se utöver denna horisont, inte minst för att få 
distans till oss själva. Stundtals är tillbakablickar i
tiden också välbehövliga och välgörande, men vårt
fokus förblir på det som händer här och nu. 
 I utställningen Vilande mängd deltar 
konstnärer som bor och verkar i vår omedelbara 
närmiljö. I sammansättningen ingår även konstnärer 
som inte är bosatta i regionen men som har god 
kännedom om den lokala situationen. Gemensamt  
för deltagarna är att de tar avstamp i berättelser och 
fakta med bäring i det näraliggande, i Skåne.  
 God kännedom om historien varifrån vi 
arbetar främjar självkännedom. Verken i Vilande 
mängd visar hur vår egen tid kan få skarpare konturer 
när historiska samband aktualiseras och aktiveras. I 
katalogessän beskrivs de medverkande konstnärernas 
arbetssätt som genealogiskt utifrån Foucaults synsätt, 
ett försök att förstå nuet genom att lyfta fram dess 
relation till motstridiga och konfliktfyllda narrativ i  
det förflutna. 
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 För att tillgängliggöra utställningen kommer 
vi liksom vid de senaste utställningarna att erbjuda 
en filmad visning som kommer kunna ses på Lunds 
konsthalls hemsida. Det kommer också hållas en 
digital bokcirkel med närläsning av boken A Thousand 
Years of Nonlinear History av författaren, konstnären 
och filosofen Manuel DeLanda, som en möjlighet 
till fördjupad förståelse av utställningen. Därutöver 
kommer kurator Hans Carlsson hålla ett samtal med
konstnären Imri Sandström om att arbeta utifrån 
plats, historia och identitet vilket Sandström, likt 
många konstnärer i utställningen, gör. Också detta 
kommer erbjudas digitalt.  
 Ett varmt tack till konstnärerna Dave Hullfish 
Bailey, Kalle Brolin, Andreas Johansson, Caroline 
Mårtensson och duon Åsa Norberg & Jennie Sundén 
för deras fina medverkan och stora engagemang. Tack 
också till skribenten Rebecka Katz Thor för hennes 
upplysande texter om konstnärerna och till Hans 
Carlsson för att ha samlat de inbjudna konstnärerna 
runt ett tema i denna katalog och i utställningen. Sist 
men inte minst, tack till långivarna som så förtjänstfullt 
bidragit till utställningens genomförande.

Åsa Nacking 
Chef, Lunds konsthall

Preface

The exhibitions at Lunds konsthall start from our own 
position in time and space to allow us to understand 
the present. We reveal what concerns artists in our 
immediate surroundings, but we also try to look 
beyond this horizon, not least to gain a distance 
to ourselves. At times, retrospective views may be 
necessary and beneficial, but we remain focused on 
what is happening here and now. 
 In the exhibition ‘Dormant Quantity’ Lunds 
konsthall takes a closer look at a group of artists who 
live and work in the region, or who are knowledgeable 
about the local context. What all the participating 
artists have in common is that their work departs from 
stories and facts pertinent to a regional reality in 
southern Sweden. 
 Good knowledge of the history of the place 
from which we work helps us attain self-knowledge. 
The works in Dormant Quantity demonstrate how 
the present can become more clearly outlined when 
historical connections are updated and activated. In 
the essay for the catalogue, the working methods the 
participating artists have used to produce these works 
are described as genealogical from a Foucauldian 
point of view: an attempt to understand the present 
by highlighting its relationship to contradictory and 
conflicting narratives of the past.
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 In order to make the exhibition more 
accessible we will be offering a filmed guided tour 
on Lunds konsthall's website, as we have done for 
our recent exhibitions. There will also be an online 
reading group studying the book A Thousand  Years of 
Nonlinear History by writer, artist and philosopher 
Manuel DeLanda as an opportunity to enhanne the 
understanding of the exhibition. In addition to this, we 
will stage a talk between curator Hans Carlsson and 
artist Imri Sandström on working with themes such 
as place, history and identity, which Sandström, like 
many of the artist in the exhibition, does. This will  
also be available online.  
 Warm thanks to the artists Dave Hullfish 
Bailey, Kalle Brolin, Andreas Johansson, Caroline 
Mårtensson and the duo Åsa Norberg & Jennie 
Sundén for their beautiful participation and great 
dedication. Thanks also to the writer Rebecka Katz 
Thor for her enlightening texts on the artists and to 
Hans Carlsson for bringing together the invited artists 
around a theme in his catalogue essay and in the 
exhibition. Last but not least, thanks to the lenders 
who so generously contributed to the realisation of  
this exhibition.

Åsa Nacking 
Director, Lunds konsthall
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Vilande mängd

I Vilande mängd undersöks olika rumsliga och 
temporala berättelser som genomsyrar det lokala. 
Utställningen presenterar sex konstnärer som i sina 
verk utgår från teman som på ett eller flera sätt kan 
kopplas till det som idag benämns som Skåne. Den 
samtid som framställs är rotad i historien och ges en 
global inramning. Men de band som etableras mellan 
här och där och då och nu är inte allenarådande – 
de är snarare försök att förstå nuet utifrån politiska, 
sociala eller materiella horisonter som kan vara högst 
skiftande, ibland till och med motstridiga. 
 Utställningens titel anspelar på att de 
verk som visas skapar länkar mellan händelser eller 
platser som vid en första anblick kan tyckas aparta. 
De deltagande konstnärerna uppmärksammar även 
vad det är som gör att dessa relationer kan etableras 
just nu. De aktiverar med andra ord en mäng noder 
i ett historiskt och geografiskt nätverk som tidigare 
legat i vila.  

Genealogi eller  
brottet som metod

Den arbetsmetod som identifierats hos de deltagande 
konstnärerna kan beskrivas som genealogisk.1 Ordet 
genealogi, som ursprungligen betyder läran om 
människors och djurs historiska band till sina förfäder, 
användes av filosofen Michel Foucault under slutet 
av 1970-talet för att beskriva ett historiefilosofiskt 
synsätt som inte sökte efter linjära samband eller 
kontinuitet.2 Genealogin intresserar sig snarare för hur 
nuet genomsyras av motstridiga och motsägelsefulla 
narrativ. Den låter de ambitioner och incitament – 
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kort sagt den makt – som ligger bakom en vedertagen 
och homogen historieskrivning åskådliggöras. Nuet 
påverkas av det förflutna, men det gör det på olika  
sätt samtidigt.
 I sina texter, huvudsakligen publicerade 
mellan 1950- och mitten på 1980-talet, ägnade 
sig Foucault åt att kartlägga hur det moderna 
samhällets insamlande av information om människan 
också skapade den makt som fick henne att fungera 
som social varelse. Han studerade bland annat 
föreställningen om galenskap som en form för social 
exkludering från tidig modern tid fram till 1900-talet; 
och hur samtidens polisstater och fängelseinstitutioner 
växt fram ur en slags samhällelig ”Double Bind”, där 
omsorg och omhändertagande alltid samtidigt var en 
form av maktanspråk och förtryck. 
 På olika sätt närmade sig Foucault alltså 
de former av mänsklighet som trängts undan av 
majoritetssamhällets normer och institutioner. I en 
föreläsning vid Collège de France 1976 beskrev han 
genealogin som ett verktyg i denna strävan, som ett 
försök att…

…sätta de olika lokala, oregelbundna, 
diskvalificerade och icke-legitima vetandena i 
spel mot den teoretiskt enhetliga instans som 
låtsas urskilja, hierarkisera och ordna dem 
i namn av en sann kunskap, eller i namn av 
den vetenskap som vissa har tillträde till.3

Att praktisera det genealogiska

Foucaults historiesyn kan placeras i en kritisk 
tradition med fler tänkare som arbetade fram teorier 
för en heterogen och motstridig förståelse av nuet. 
Den genealogiska metoden uppvisar släktskap 
med exempelvis Gilles Deleuze och Félix Guattaris 
assemblage, eller Jacques Derridas dekonstruktion, 
och har haft ett enormt inflytande på kultur- och 
samhällsstudier innanför och utanför akademin. 
Termen har inte bara använts för att beskriva 

en filosofisk metod, utan även för att återge ett 
samhällstillstånd. 
 En som använt begreppet på det sättet är 
historikern Pierre Nora. I artikeln ”Reasons for the 
Current Upsurge in Memory” menar han att det i 
franska samhället, och i Europa i stort, råder en 
utbredd ”memoralism”. En genealogisk tendens  
som tar sig en rad olika uttryck. Bland annat en  
kritik av en officiell historiesyn samt ett ökat intresse  
för allt från minnesmanifestationer, lokala museer  
och släktforskning.4

 Nora ser olika rötter till denna nya 
historiesyn som gynnar minnet istället för historien. 
Bland annat legitima krav på historisk upprättelse 
bland grupper som kräver att deras uteslutning 
ur den officiella historieskrivningen rättas till, 
som ett led i en vidare politisk kamp och krav 
på demokratisering av samhällets institutioner. 
Till andra former för progressivt minnesarbete 
räknas de sanningskommissioner som uppstått 
efter militärdiktaturers fall i Latinamerika och 
Apartheidsystemets kollaps i Sydafrika. 
 Anledningen till att det individuella minnet 
fått ett uppsving i Frankrike och Europa är också 
en annan. I och med oljekrisen 1973 nådde flera 
europeiska länder fram till slutet av en period 
präglad av makalös förbättring av människors 
levnadsförhållanden, istället påbörjades nu 
välfärdsstaternas gradvisa förfall. 
 Reaktionerna på krisen blev enligt Nora 
enorma. En nostalgisk längtan tillbaks till det 
förgångna jordbrukssamhället bredde ut sig. 
Ett förflutet som fick representera en form för 
social sammanhållning före Marshallplaner och 
folkhemsbygge och ersätta industrialismens och 
kapitalismens aldrig infriade löften om trygghet och 
ekonomisk stabilitet. Misstron mot den stora berättelsen 
om evigt framsteg och ett bättre liv ledde även till ett 
uppsving för idén att alla ägde rätten till sin berättelse 
om sitt liv och sin bakgrund. En individualiserad 
och entreprenöriell syn på historien som passade 
väl in i föreställningen om den egna familjens, eller 
bygemenskapens, förmodade historiska rötter. 
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*

Sociologen Håkan Thörn har dragit slutsatser som 
liknar Noras. I boken Rörelser i det moderna: politik, 
modernitet och kollektiv identitet i Europa 1789–1989 
beskriver han utvecklingen av politiska och sociala 
rörelser i Europa under flera hundra år. Thörn 
menar att många av de krav på frihet, jämlikhet och 
demokrati som fanns i den franska revolutionens 
massmobilisering går igen i den kollektiva identitet 
som skapades i studentrörelsernas Paris 1968 och av 
senare politiska rörelser.5 Han identifierar dock en rad 
viktiga skillnader. Bland annat att en ”avmystifiering” 
av framsteget skett sedan andra hälften av 1900-talet. 
Den föreställning som etablerades av den franska 
revolutionens förespråkare och aktörer, att historien 
med tvång kunde kopplas till en framtidstro, eller till 
och med framtidsplan, kom nu att problematiseras 
av allt fler grupper i samhället. Det viktiga var inte 
längre historien som fond till en politisk berättelse 
om framtiden, utan istället en föreställning om det 
förflutna som en resurs för simultana kollektivitets- 
skapanden i nuet.6

 Liksom Nora menar Thörn att denna 
”nutopia” springer ur nödvändiga insikter efter 
koloniernas frigörelser från europeisk överhöghet, 
ekonomisk tillbakagång och även Sovjetunionens 
fall.7 Tre stora berättelser som en gång föreföll vara 
vägen till en officiellt sanktionerad framtid, men som 
i och med sitt sönderfall också blottade en myriad av 
anspråk på historisk upprättelse som tidigare legat 
dolda. I avsaknad av dessa har en form av regionalism 
brett ut sig i världen. En regionalism som tagit sig 
uttryck i ursprungsbefolkningars legitima krav på rätt 
till definitionen av den egna kulturella gemenskapen 
såväl som rätten till land. Men regionalismen innebär 
också en slags återgång till föreställningar om 
”hemlandets imaginära gemenskap.”8

 En annan sak som utmärker det sena 
1900-talets sociala rörelser är att de genomgått en 
estetisering. Med det menas att de, likt politiken i 
allmänhet, delvis som ett resultat av massmediernas 
ökande betydelse för dito, är mer beroende av en 

”emotionellt laddad symbolisk gestaltning”, en 
paketering avsedd att mobilisera väljare och lojaliteter. 
Politikens mål är inte längre att beskriva världen, utan 
snarare att skapa det språk som kan definiera den. Till 
detta språk hör konstruktionen av den historia som 
behövs för driva ett specifikt avgränsat politiskt projekt.9

*

Genealogin bär alltså med sig en dubbelhet: den kan 
vara både progressiv och reaktionär; den kan kritisera 
nationalstaten likväl som den kan vurma för den; 
den kan användas för att ge legitimitet åt åsidosatta 
berättelser om kolonialt förtryck eller utnyttjas i 
konstruktionen av den historiska sanning som passar 
för tillfället. För att ge en mer konkret bild av dess 
janusansikte så följer här några kontrasterande 
beskrivningar av Skånes historia från varsin ytterkant 
av det genealogiska spektret: Först en partipolitisk och 
förskönad bild av Skåne från konservativt håll, från 
Skånepartiets vokabulär, och därefter nedslag i Skånes 
historia via de i utställningen deltagande konstnärerna.  

Skånepartiet

Carl. P Herslow grundade 1979 Skånepartiet i 
Malmö, där det var representerat i kommunfull- 
mäktige 1985–2006. Partiets ideologiska grund är 
borgerlig, och man är också uttalat främlingsfientliga. 
Förutom att driva frågan om Skånes separering 
från staten Sverige vill man avmonopolisera 
sprithandeln. Det senare som ett uttryck för en 
allmän etablissemangskritik och misstro mot system 
och auktoriteter. Tomas Peterson, Mikael Stigendal 
och Björn Fryklund beskriver i boken Skånepartiet: 
Om folkligt missnöje i Malmö hur Skånepartiet 
visserligen vilar på främlingsfientlig grund men att 
partiets huvudsakliga agenda är ”småborgerlig”, 
i bemärkelsen att man värnar individens okuvliga 
rätt att driva den näringsverksamhet som hen 
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önskar.10 Det största hotet mot detta projekt anses 
vara statliga monopol och vänsterinitiativ som 
fackföreningsrörelser. Man kan också vara kritisk mot 
kapitalismen, men då i bemärkelsen ”det kapitalistiska 
systemet” som också det ses som ett hinder för 
individens frihet. 
 Skånepartiet vill skruva tillbaka tiden, och 
göra Skåne till det harmoniska lantbrukarsamhälle de 
menar att det en gång har varit innan det förstördes 
av modernisering och socialdemokratisk centralisering. 
Familjen, och i en förlängning bygemenskapen, var 
den främsta formen för kollektivet i ett ospecificerat 
förflutet som nu ska få upprättelse. 
 Många av de som en gång röstade på 
Skånepartiet, eller något annat av de missnöjespartier 
med liknande agenda som bildades under sent 1970- 
och 1980-tal, röstar i dag på Sverigedemokraterna. 
Sverigedemokraterna menar även de att det 
funnits ett slags konfliktlöst ursprungstillstånd, en 
gemenskap som baserades på traditionella värden och 
familjeband. Detta i en påhittad dåtid där nationell 
homogenitet rådde, det vill säga där alla (eller i vart 
fall betydligt fler) inom nationens gränser delade en 
kulturell och ”etnisk” identitet, varför inga konflikter 
uppstod i samhället.11 
 Det är oklart exakt var och när detta gyllene 
förgångna som Skånepartiet och Sverigedemokraterna 
bygger sin ideologi på faktiskt fanns. Att relationer 
och sociala band i det skånska och svenska samhället 
förändrats över tid är en okontroversiell utsaga. Men 
frågan blir genast komplicerad när diskussionen 
börjar gälla rekonstruktion av ett och endast ett 
giltigt förflutet. Den sociala ordning och politiska 
struktur som utmärkte det skånska landskapet har 
historiskt sett varit mycket föränderlig. Det kanske 
mest uppenbara exemplet på detta är att Skåne 
bytt nationell tillhörighet och blev ”svenskt” först 
under 1600-talets andra hälft, efter att ha tillhört 
Danmark.12 Vad det gäller böndernas relation till jord 
och mark så är även den av skiftande natur. Det är 
en väldigt stor skillnad på det Skåne som präglades 
av ett småjordbrukarsamhälle under medeltiden 
och det adelsvälde som växte fram under 1500- och 
1600-talen, då jordägandet centraliserades till  

rika storgods.13 Delar av det skånska landskapet  
har även under långa tider varit kargt, otillgängligt  
och glesbefolkat.14 

Skåne som konfliktyta

Alla föreställningar om ett harmoniskt skånskt 
förflutet lyser med sin frånvaro i Vilande mängd. Istället 
framträder bilden av ett landområde som är under 
ständig omförhandling och som präglas och har 
präglats av sina många konflikter och motsägelser. 
 Så är exempelvis fallet i Kalle 
Brolins videoinstallation Jag är kommen som 
presenterar två obekväma berättelser om Skånes 
efterkrigshistoria. Den ena om överlevare från polska 
koncentrationsläger som sattes i arbete under livegna 
former på skånska sockerbetsfält en månad efter att de 
anlänt till Malmö. Den andra handlar om hur nazister 
smugglades ut ur Tyskland för att gömmas på skånska 
gårdar och gods av svenska fascister.
 De undermåliga arbetsförhållanden för 
flyktingar som beskrivs i Jag är kommen påminner 
om diskussionen om det svenska jordbrukets brist på 
arbetskraft under Covid-19-pandemin. Plötsligt stod 
många jordbrukare utan arbetskraft, då arbetare från 
andra länder inte kunde ta sig hit. Det talades från 
intresseorganisationer och arbetsköpare om en kris. 
Såväl lönerna som arbetsvillkoren, var uppenbarligen 
för dåliga för att locka tillräckligt många människor 
bosatta i Sverige till bet- och rapsfälten. Berättelserna 
om nazisterna på de skånska godsen påminner å 
sin sida om fascismens mer eller mindre konstanta 
närvaro i Skåne, och dess band till den svenska adeln.
 Även Caroline Mårtenssons skånebild 
präglas av konflikt snarare än harmoni. Det år hon 
återvänder till i sina två verk Minnets horisont och 
Utsikt vs Insikt är 1872. En enorm flodvåg förstörde 
då bebyggelse längs stora delar av Skånes kust. På 
konsthallens vägg projiceras vågor som slår in mot 
besökaren, tillsammans med en inspelad föreläsning 
om Backafloden, som 1872 års händelser kallas. I 
anslutning till filmen visas även en serie broderier 
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där man kan avläsa nuvarande och kommande 
havsnivåhöjning i Skåne – ett hot mot befintlig 
bebyggelse i bland annat Skanör-Falsterbo. Med kuslig 
precision aktualiseras en händelse som fallit i glömska, 
och som sätts i relation till naturkatastrofers hotande 
närvaro i den globala uppvärmningens samtid.

*

En av regionalismen och nationalismens mest 
laddade symboler för föreställningen om ett 
nostalgiskt agrart urtillstånd, mjölken, skärskådas 
i utställningen av Åsa Norberg och Jennie Sundén. 
Den typ av regelbundet vardagligt mjölkdrickande 
som många ägnar sig åt idag är en produkt av 
industrialiseringen av jordbruket, och har knappast 
rötter i något bondesamhälle. Trots det får den svenska 
mjölken i många läger representera föreställningen 
om att det finns ett sätt att äta och vara på som har 
nationalistiska historiska rötter. Branchorganisationen 
Svensk mjölks VD uttryckte i den hetsiga diskussion 
som följde efter att matkedjan Lidl offentliggjort sin 
kommande etablering i Sverige att ”vi ser med oro 
på att det svenskaste svenska, mjölken, kan komma 
utifrån.”15 Anledningen var planerad försäljning av 
tysk mjölk. 
 Norberg och Sundén återanvänder några 
av de grafiska former som omgärdat produktionen 
av mjölk (bland annat i Lundaföretaget TetraPaks 
design) i en tapet som pryder Lunds konsthalls 
väggar. En manipulering av den vita dryckens estetik, 
och av nationalismen och fascismens försök att skapa 
ett mytologiskt band mellan vardagshandlingar och 
uppdiktad tradition. 

*

Några av populismens grundläggande dikotomier, 
såsom tradition och kontinuitet kontra industrialisering 
och politisk centralisering problematiseras av Dave 

Hullfish Baileys verk i utställningen. Groundtruthing 
Parables tar delvis avstamp i folkhögskolerörelsen, som 
är en betydelsefull del av Skånes utbildningshistoria, 
då de första svenska folkhögskolorna startades här 
år 1868. Det var bondeklassens män som skulle få 
”medborgarbildning”, utbildning i grundläggande 
färdigheter för att kunna fungera som subjekt i en 
demokratisk stat. Senare skulle svenska folkhögskolor 
även bli en integrerad del av arbetarrörelsens fina 
nät av olika bildningsinstitutioner som främjade 
idén om folkbildning och demokratisk utveckling. 
Det demokratiska uppdraget förvaltas alltjämt av 
folkhögskolerörelsen som också var tidig med att 
inkorporera feministiska idéer i sin undervisning. Även 
ekologiska tankemodeller, som vill främja ett cirkulärt 
förhållningssätt till land och jord kan sägas vara en 
av traditionerna som har präglat svensk folkbildning. 
Folkhögskolan är med andra ord ett exempel på hur 
idéer och föreställningar från jordbrukssamhället  
lever kvar i och påverkar demokratiska institutioner  
i dagens samhälle. 
 Bailey binder i sitt verk samman sin tidigare 
forskning om olika utbildningstraditioner i USA med 
den nordiska folkhögskolerörelsen som grundades av 
dansken Nicolai Frederik Grundtvig 1844. Grundtvigs 
idéer om en utbildning av och för folket som lever 
vidare i Sverige var också en del av ett uppsving för 
demokrati- och välfärdspolitiken i USA:s tidiga 1900-
tal, som i Baileys associativa konst genom direkta 
och indirekta länkar även kopplas till 1960- och 
1970-talets motkulturers pedagogiska ambitioner.

Konsthallsgenealogier 

Avslutningsvis kan Andreas Johanssons verk Sous les 
pavés, la plage! [Under gatstenen stranden!] nämnas. 
En platsspecifik installation som med trompe l’oeil-
effekter låter betraktaren ana en atriumgård, eller 
en ruin av en dylik, bakom ett lager vinrankor. 
Andaktsfull och lite vemodig ligger den där nästan 
inom räckhåll som en påminnelse om det som 
kunde vara men inte blev. Bakom just den vägg där 
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Noter

1.  Delar av resonemanget i det här kapitlet 
återfinns i Hans Carlsson, ”Marguerite

 Yourcenar, Michel Foucault och den 
historiska romanen”, i Förfluten tid och 
nutid: Arton försök, Mattias Hessérus och 
Peter Luthersson (red.), Stockholm: Axel 
och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för 
allmännyttiga ändamål, 2020. 

2.  Michel Foucault, ”Nietzsche, Genealogy,
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Dormant Quantity

Dormant Quantity presents a series of explorations of 
various spatial and temporal narratives highlighting 
local concerns. The exhibition’s six participating 
artists have all based their works on subjects that are 
connected to the geographical region that is currently 
called Scania (Skåne in Swedish). The current state 
of affairs that is presented is rooted in historical and 
global frameworks. However, the ties thus made 
between here and there, and past and present, are 
not uncontested–rather, they represent attempts to 
understand the present from a set of political, social, 
and material vantage points that can be highly 
variable–at times even contradictory.
 The title of the exhibition is a reference to 
the fact that the shown works establish links between 
events and sites that might seem rather unexpected 
at first glance. Further, each participating artist 
highlights the particular aspects that allow these 
connections to be drawn at this particular moment in 
time. In other words, what they are doing is activating 
a cluster of nodes within a historical and geographical 
network that have been dormant until now.

Genealogy, or Discontinuity as a 
Methodological Approach

The mentioned working method of the participating 
artists can be described as genealogical in kind.1 
The word genealogy, which originally denoted the 
study of the historical ties that exist between humans 
or animals and their ancestors, was adopted by 
philosopher Michel Foucault in the late 1970s to 
describe a philosophy of history that was in no way 
preoccupied with linear connections or continuities.2 
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Genealogy, rather, takes an interest in the way the 
present is characterised by conflicting, contradictory 
narratives. It allows the ambitions and incentives–the 
power, to put it bluntly–which underlie the established, 
homogenous mode of writing history to be brought 
to light. The present is influenced by the past, but this 
occurs in a variety of simultaneous ways.
 In his writings, which were mainly published 
between the 1950s and the mid-80s, Foucault charted 
how modern society’s practice of gathering information 
about human beings also served to establish the power 
structures that enabled them to function as social 
beings. Among the subjects he studied were the concept 
of madness and its use as a method for ostracism from 
the early modern age to the 20th century. Foucault 
identified the way that contemporary police states 
and prison institutions emerged from a social double 
bind of sorts, in which nurture and care were always 
simultaneously expressions of claims to power and 
means of oppression. 
 In a variety of ways, then, Foucault 
approached the various strains of humanity that had 
been marginalised by the norms and institutions of the 
social majority. In a lecture given at Collège de France 
in 1976, he described genealogy as a tool to be used in 
this struggle,

… a way of playing local, discontinuous, 
disqualified, or non legitimized knowledges 
off against the unitary theoretical instance 
that claims to be able to filter them, organize 
them into a hierarchy, organize them in the 
name of a true body of knowledge, in the 
name of the rights of a science that is in the 
hands of the few.3

The Practice of Genealogy 

Foucault’s view on history can be framed within 
a critical tradition in which a number of theorists 
strived to do justice to what they understood to be a 
heterogenous, inconsistent present. The genealogical 

method displays a kinship with the assemblage 
theories of Gilles Deleuze and Félix Guattari, as well 
as with Jacques Derrida’s deconstructionism, and has 
had a huge impact on cultural and social studies both 
within and beyond the world of academia. The term 
has not been used exclusively to refer to a philosophical 
method, but also to reflect a societal state. 
 One person who has used the concept in this 
way is historian Pierre Nora. In his article ‘Reasons 
for the current upsurge in memory,’ he claims that 
there is a prevalence of ‘memorialism’ in French 
society, and in European society at large. This is a 
genealogical inclination that comes to expression in 
a number of ways, including critiques of an official 
version of history and an increased interest in a 
variety of phenomena ranging from commemorative 
manifestations and local museums to genealogical 
research in the conventional sense.4

 Nora traces this new view, which emphasises 
memory over history, back to several roots. Among 
these are legitimate demands for a settling of historical 
scores on behalf of groups who have demanded 
their rightful place in history, representing both a 
continuation of their political struggles and a means to 
a broader democratisation of social institutions. Other 
varieties of progressive memory work include the truth 
commissions that were instated after the collapses 
of various military dictatorships and the Apartheid 
system of South Africa. 
 There is another reason why the memories 
of individuals have been afforded greater weight in 
France, and Europe, however: As a result of the 1973 
oil crisis, several European countries reached the end 
of a trajectory which has seen the living conditions 
of their populations improve radically, and instead 
entered a phase that marked the beginning of the 
gradual decline of their welfare states. 
 According to Nora, the reactions to this crisis 
had immense significance. A nostalgic longing for the 
agrarian society of the past grew prevalent. This past, 
which was taken to represent an era of social cohesion 
that predated Marshall plans and the emergence 
of the welfare state, came to take the place of the 
unfulfilled promises of security and economic stability 
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that had been made in the name of industrialism and 
capitalism. As a result of this increasing distrust of the 
great narrative of eternal progress and a better life, the 
notion that each individual owns of the narrative of 
their life and background enjoyed a rise in popularity. 
The individualised, entrepreneurial view of history that 
this represented fits snugly with people’s notions of 
the supposed historical roots of their own families and 
village communities. 

*

Sociologist Håkan Thörn has arrived at conclusions 
similar to those drawn by Nora. In his book, Rörelser 
i det moderna: politik, modernitet och kollektiv identitet i 
Europa 1789–1989 [Movements Within the Modern: 
Politics, Modernity, and Collective Identity in Europe, 
1789–1989], he describes the evolution of political and 
social movements over several centuries of European 
history. Thörn claims that many of the demands 
for freedom, equality, and democracy that fuelled 
mass mobilisation during the French Revolution are 
recurrent in the collective identities that emerged from 
the student occupations of Paris ’68 and the other 
political movements that followed.5 However, he points 
out a number of significant differences, among them a 
‘demystification of progress’ that occurred during the 
latter half of the 20th century. The idea that history 
was by necessity coupled with an optimistic view of the 
future, or even a sense that the future was somehow 
planned out, which had been established by the major 
proponents and players of the French Revolution, now 
faced growing scepticism from an increasing number of 
groups within society. History was no longer regarded 
as a mere backdrop for a political narrative about 
the future, but came increasingly to be treated as a 
conception of the past as a resource to be employed in 
efforts to encourage collective spirit in the present.6

 Like Nora, Thörn suggest that this ‘nutopia’ 
originated in the necessary realisations that were 
made in the wake of decolonisation, economic decline, 
and the fall of the Soviet Union.7 The collapse of these 

three major narratives, which had at different points 
each promised an officially sanctioned path ahead, 
also revealed a myriad of demands for historical 
vindication that had been kept out of view until that 
point. In their absence, a regionalism of sorts has 
spread across the world; expressing itself through 
indigenous people’s legitimate claims to their rights 
to define their own cultural collectives and claim 
their land. However, this regionalism also reflects a 
regression of sorts to notions related to ‘imaginary 
senses of homeland and community’.8

 Another thing that characterises the social 
movements of the late 20th century is the way they 
have been aestheticized. Like politics in general, 
in part as a result of the increasing importance of 
mass media, these movements have grown reliant on 
‘emotionally charged, symbolic representation’ as 
they have sought to package their ideas in ways that 
will mobilise voters and inspire loyalty. The objective 
of politics is no longer to present a certain description 
of the world, but rather, to create a language that can 
be used to define it. One aspect of this language is the 
construction of the history required for engineering 
specific, bounded political projects.9

*

Genealogy, then, is inherently dualistic in nature: it 
can be both progressive and reactionary; it can be 
used to criticise the nation state just as it can be used 
to glorify it; and it can be used to grant legitimacy 
to side-lined narratives of colonial oppression just as 
well as to construct the particular historical truth that 
one’s circumstances require. To paint a more concrete 
picture of its two-faced nature, I will present a few 
contrasting accounts of the history of Scania that have 
been offered from both extremes of the genealogical 
spectrum. First, a glorified image of Scania from 
the conservative Skånepartiet party, and then, a 
few snapshots of Scanian history presented by the 
exhibition’s participating artists. 
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Skånepartiet

Carl. P Herslow founded Skånepartiet in Malmö 
in 1979, and it had representatives in the city’s 
municipal council 1985–2006. The party’s ideology 
is conservative at its core, and they also take an 
explicitly anti-immigration stance. Besides consistently 
promoting the idea of a Scanian secession from the 
state of Sweden, they have also embraced the policy 
of demonopolizing alcohol sales in Sweden, the 
latter mainly as an expression of a broadly anti-
establishment ethos and a lack of faith in systems 
and authorities. In their book Skånepartiet: Om 
folkligt missnöje i Malmö [Skånepartiet: On Popular 
Discontent in Malmö], Tomas Peterson, Mikael 
Stigendal and Björn Fryklund explain that while 
Skånepartiet’s politics are rooted in xenophobia, their 
main agenda is actually rather rooted in a petite 
bourgeoisie sentiment, in the sense that they emphasise 
the individual’s inviolable right to engage in such 
businesses activities as they may desire.10 The main 
threats that this movement perceives to its agenda 
are government-mandated monopolies and leftist 
initiatives like trade unions. They occasionally criticise 
capitalism, but then in the sense of the ‘capitalist 
system’, which is also thought to constrain the freedom 
of individuals. 
 Skånepartiet seeks to turn back the clock and 
return Scania to the harmonious agrarian society they 
suggest it once was, in an age before modernisation 
and social democratic centralisation destroyed it. The 
family, and by extension the village community, were 
the main collective units that existed in this unspecified 
past that they hope to redeem. 
 Many of the people who used to vote for 
Skånepartiet, or the other populist parties with similar 
agendas that emerged in Sweden during the 70s 
and 80s, currently vote for Sverigedemokraterna. 
Sverigedemokraterna also claim that Sweden once 
enjoyed an original state in which it was free from 
conflict, and its communities formed around traditional 
values and family ties. This is supposed to have taken 
place in an imagined past era of national homogeneity, 

i.e., a time when the nation’s whole population (or 
at least a significantly greater portion of it) shared a 
single cultural and ‘ethnic’ identity, which meant that 
conflicts simply did not arise within it.11 
 It is never made clear when or where this 
golden age that Skånepartiet and Sverigedemokra- 
terna base their ideologies on is actually supposed 
to have existed, and no controversy surrounds the 
notion that relationships and social ties in Scanian 
and Swedish society have changed over the passage of 
time. However, the issue becomes complicated when 
the discussion begins to revolve around reconstructing 
a single, uniquely legitimate past state of being. 
Historically, the social orders and political structures 
that have set the Scanian landscape apart have been 
highly variable. There is perhaps no better example of 
this than the fact that the national identity of Scania 
has changed, as the region only became Swedish 
during the second half of the 17th century, before 
which it belonged to Denmark.12 The relationship 
between the local farmers and their lands has also 
shifted in various ways. Vast differences exist between 
the social order of Medieval Scania, which was 
dominated by small-scale farming, and the rule by 
nobility that emerged in the 16th and 17th centuries, 
during which ownership of land became increasingly 
centralised in larger holdings.13 Parts of the Scanian 
landscape have even suffered extended periods of 
barrenness, during which they were inaccessible and 
scarcely populated.14 

Scania as an Arena for Conflict

Conceptions of a harmonious Scanian past are glaringly 
absent from Dormant Quantity. Instead, the exhibition 
presents a picture of the geographical region as being 
subject to constant renegotiation, and characterised by 
its numerous conflicts and contradictions. 
 Such, for example, is the case in Kalle 
Brolin’s video installation Jag är kommen [I Am 
Come], in which he presents two disquieting stories 
from Scania’s post-war history. The first concerns 
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survivors from Polish concentration camps, who were 
put to work on Scanian sugar beet fields in conditions 
highly similar to indentured servitude just a month after 
they arrived in Malmö. The second relates how Nazis 
were smuggled out of Germany to be hidden away in 
Scanian farms and estates by Swedish fascists.
 The description of the unacceptable working 
conditions endured by the refugees in Jag är kommen 
bring to mind the discussions about the labour scarcity 
that affected Swedish agriculture as a result of the 
COVID-19 pandemic. Suddenly, many farmers were 
left without access to necessary workers because of 
restrictions to travel from other countries. Interest 
groups and employers referred to the situation as a 
crisis. Apparently, the compensation and working 
conditions offered were insufficiently attractive to 
encourage people who actually lived in Sweden to 
work the beet and canola fields. On the other hand, 
the stories about Scanian estates being used as 
hideaways for Nazis are reminders of the more or less 
continuous presence of fascist sentiments in Scania, 
and its ties to Swedish nobility.
 Caroline Mårtensson, too, presents a vision 
of Scania that is characterised by conflict rather than 
by harmony. The year she chooses to revisit in her two 
works, Minnets horisont [The Horizon of Memory] and 
Utsikt vs Insikt [Outlook vs Insight] is 1872, when a 
massive flood ruined settlements along large parts of 
the Scanian coast. Waves are projected onto the wall of 
the gallery, where they appear to be crashing in over 
the viewer, and accompanied by an audio recording 
of a lecture on Backafloden [‘The Backa Flood’], which 
was the name given to the events of 1872. Next to the 
film, a series of embroideries are shown. These trace 
the current and future rates of sea level elevation in 
Scania–a present-day threat to existing communities 
in Skanör-Falsterbo and other areas. With uncanny 
precision, an event that had faded into oblivion is 
brought into the present to highlight the looming threat 
of natural disaster in our own era of global warming.

*

Milk, one of the most charged symbols of the 
nostalgic regionalist and nationalist notion of an 
agrarian primeval state, is the object of scrutiny in 
the exhibition’s contribution from Åsa Norberg and 
Jennie Sundén. The habitual, everyday drinking of 
milk that is practiced by many today is a product of 
agricultural industrialisation, and hardly rooted in 
any real-world agrarian society. Despite this fact, milk 
has been recruited by many different camps, which 
have treated it as representative of the notion that 
there is a particular way of eating and being that is 
nationalistically rooted in history. In response to the 
heated debate that followed the announcement of 
the supermarket chain Lidl’s expansion into Sweden, 
the CEO of the dairy trade association Svensk Mjölk 
stated that they noted ‘with concern that the most 
Swedish of products, milk, will now be imported from 
abroad.’15 This statement was motivated by Lidl’s 
plans to sell German milk. 
 Norberg and Sundén recycle some of the 
graphical elements that have been used in connection 
with dairy production (including the Lund-based 
TetraPak company’s designs) in the wallpaper that 
decorates the walls of Lunds konsthall. This constitutes 
a manipulation of the aesthetics of the white beverage, 
as well as of attempts made by nationalists and 
fascists to form a mythical tie between everyday 
behaviour and fabricated traditions. 

*

Some of the basic dichotomies of populism, such as 
the one drawn between tradition and continuity on the 
one hand, and industrialisation and centralisation of 
political power on the other, are put into question by 
Dave Hullfish Bailey’s contribution to the exhibition. 
Groundtruthing Parables is in part inspired by the 
folk high school movement, which has played an 
important role in the educational history of Scania, 
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as this was where the first Swedish folk high schools 
were founded in 1868. The stated intention was to 
provide civic education for men from the farming 
classes, to ensure they would possess the basic skills 
required for participation in a democratic state. Later 
on, the Swedish folk high schools would also come to 
be integrated into the complex web of educational 
institutions that existed within the workers’ movement, 
and which promoted the notions of popular education 
and democratisation. This democratic mission is still 
performed by the folk high school movement, which 
was also quick to incorporate feminist ideas into 
their teaching. The organic farming ethos, which 
emphasises a cyclical approach to the land and 
the soil, can also be counted among the traditions 
of thought that have informed Swedish popular 
education. In other words, the folk high schools 
in Sweden serve as an example of how ideas and 
concepts from agrarian society remain present today, 
exerting their influence on democratic institutions 
within contemporary society. 
 In his work, Bailey connects the dots between 
his past research on various educational traditions 
in the USA and the Scandinavian folk school 
movement that was founded by the Danish polymath 
Nicolai Frederik Grundtvig in 1844. Grundtvig’s 
ideas about education by and for the people, which 
still live on today in Sweden, also contributed to 
a rise of democratic and social welfare policies in 
the USA in the early 20th century, and in Bailey’s 
associative artwork, these phenomena are directly and 
indirectly linked to the educational ambitions of the 
counterculture movements of the 60s and 70s.

Konsthall Genealogies 

In closing, I would like to mention Andreas Johansson’s 
work Sous les pavés, la plage! [Under paving stones, the
beach!]. This is a site-specific installation in which 
trompe l’oeil effects are used to suggest to the viewer 
the presence of an atrium or courtyard, or perhaps 
the ruins of one, behind a layer of vines. Solemn, and 

somewhat melancholic, it rests there, almost within 
reach, as a reminder of what might have been but 
never was. Behind the particular wall on which the 
installation is enacted, there used to be an actual 
atrium, quite similar to the one that still lies at the 
centre of the spaces that comprise Lunds konsthall. 
This open, auxiliary space was removed back in the 
1970s to make room for a workshop. 
 Sous les pavés, la plage! can be regarded as a 
metaphor for the whole exhibition Dormant Quantity. 
The work transforms Lunds konsthall (which has 
been an established fixture of regional cultural and 
social life for over 60 years) into a most concrete 
manifestation of the ways a site can be influenced by 
both present and concealed temporal layers. It reminds 
the viewer that every present houses a multitude of 
dormant narratives, waiting to be activated.

Hans Carlsson
Curator
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Dave Hullfish Bailey

I flera av Dave Hullfish Baileys projekt ligger 
tonvikten på förhållandet mellan markanvändning, 
gemenskap och pedagogik. I Lunds konsthall visas tre 
olika spår i hans pågående efterforskningar som kan 
sägas handla om de rumsliga och utopiska aspekterna 
av utbildning. Den gemensamma nämnaren är en 
högst konkret förståelse av platsbegreppet. För Bailey 
är platsen en föränderlig och relationell konstellation, 
något som på samma gång redan är format och 
fortfarande under konstruktion. Olika lager av tid blir 
föremål för ständig omvärdering och tolkas utifrån 
deras olika förhållande till andra platser, närbelägna 
eller avlägsna. 
 En sådan plats dit Bailey återkommer i sin 
forskning är Drop City, ett övergivet hippiekollektiv 
i Colorado. I projekt som School Section för Tensta 
konsthall (2015) arbetade han med det formella 
förhållandet mellan Drop City och en så kallad 
community school (en offentligt finansierad skola  
som också fungerar som samlingsplats för lokalbe- 
folkningen) alldeles i närheten av dess välkända 
sfäriska byggnader. I projektet jämfördes dessa två 
pedagogiska modeller med varandra och tolkades 
i förhållande till geologiska och meteorologiska 
händelser genom tiderna. 
 Detta intresse för hur lärande kan 
organiseras utanför de sedvanliga institutionella 
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ramarna var också märkbart i projektet What’s Left 
to Its Own Devices (On Reclamation) (2007) som 
fokuserade på tre olika platser: kanalsystemet i 
Utrecht i Nederländerna, ett självorganiserat bibliotek 
i ”Slab City” (ett läger för markockupanter i den 
kaliforniska öknen) och det berömda Schröder-
huset i Utrecht, byggt av Gerrit Rietveld 1924. 
Infrastrukturen och den sociala organisationen på 
dessa sinsemellan mycket olika platser jämfördes, 
och associativa paralleller drogs mellan de naturliga 
och informationsstyrda ordningarna på varje plats. 
Vatten och människornas förhållande till det spelade 
en avgörande roll i projektet: den demokratiska 
tillkomsthistorien bakom Utrechts kanalsystem är 
välkänd, medan Slab City är beläget i en dalgång som 
översvämmades av Coloradofloden när spekulativa 
bevattningsprojekt slog fel. Här, liksom i andra projekt 
av Bailey, blandas de konventionella förhållandena 
mellan plats och samhällelig organisationsform 
med en associativ förståelse där även formella och 
estetiska förhållanden etableras mellan platser, 
händelser och människor. 
 För sin presentation i Lunds konsthall har 
Bailey fört in sina undersökningar på en ny väg. 
Installationen Groundtruthing Parables (2020) utforskar 
hur Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783–1872), 
den danske upphovsmannen till folkhögskoletanken, 
påverkade vissa radikala utbildningsmodeller i 
USA under 1900-talet. Bailey är särskilt intresserad 
av Highlander Folk School i Tennessee, ett 
avgörande men tyvärr ganska okänt centrum för 
fackföreningsrörelsen efter trettiotalsdepressionen där 
Martin Luther King Jr., Rosa Parks, John Lewis och 
andra framstående ledare för femtio- och sextiotalens 
medborgarrättsrörelse studerade. I motsats till de 
mer akademiska principer som John Dewey och 
andra progressiva pedagoger bekände sig till följde 
Highlander den skandinaviska modellen med dess 
tonvikt på att lära och organisera sig ”underifrån” 
utan att tappa kontakten med människors konkreta 
levnadsomständigheter. Fastän Grundtvig kunde 
ta sig till Appalacherna lyckades inte Highlander-
modeller slå igenom i andra delar av USA, inte heller  
i trakterna kring Drop City eller Slab City. 

 Efterforskningarna presenteras i tre olika 
”stationer” tillverkade av lastpallar och mattor. 
De senare uppvisar ett tryckt mönster utformad 
genom manipulation av ett fotografi av växter från 
västjylländska hedar. I varje station visas material 
(bilder i olika format och texter) som kontextualiserar 
de tre olika riktningar Baileys efterforskningar har 
tagit. Verkliga och inbillade paralleller föreslås mellan 
några mycket olika pedagogiska modeller för ett 
bättre samhälle. 

H C
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Dave Hullfish Bailey

Several of Dave Hullfish Bailey’s projects highlight the 
relationship between land use, community making, 
and pedagogy. On display at Lunds konsthall are 
three tracks of his ongoing research that can be said to 
engage with the spatial as well as the utopian aspects 
of education. A common denominator is their highly 
concrete conception of site. For Bailey, site is a shifting 
and relational constellation: something that is both 
already formed and also always under construction. 
Different layers of time are subject to constant re-
evaluation and are interpreted based on their different 
relations to other sites, whether nearby or far away. 
 One such place that Bailey returns to in 
his research is Drop City, an abandoned hippie 
community in Colorado. In previous projects, e.g., 
School Section at Tensta konsthall (2015), he has 
worked with the formal relationship between Drop 
City and a community school that was located next 
to the iconic dome city. In the project, these two 
pedagogical models were compared to one another, 
and interpreted in relation to geological and 
meteorological historical events.
 This interest in models for learning outside of 
conventional institutional frameworks was also present 
in the installation and book project What’s Left to Its 
Own Devices (On Reclamation) (2007), which focused 
on three different sites: the canal system of Utrecht, the 
Netherlands, a self-organised library in ‘Slab City’ (a 
squatters’ camp in the California desert) and Gerrit 
Rietveld’s famous Schröder House in Utrecht, built 
in 1924. The infrastructure and social organisation 
of these very different sites were compared, and 
associative links were made between natural and 
informational orders at each location. Water, and 
people’s relationship to it, played a crucial role in 
the project: the democratic origin story of Utrecht’s 
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system of canals is famous, while Slab City is located 
in a valley that was flooded by the Colorado River 
when speculative irrigation schemes failed. Here, as 
in other projects by Bailey, conventional relationships 
between space and societal organisation are blended 
with an associative understanding in which formal and 
aesthetic relationships are also established between 
places, events and people. 
 At Lunds konsthall, Bailey presents a new 
path of investigation. The installation Groundtruthing 
Parables explores how the ideas of Nikolaj Frederik 
Severin Grundtvig (1783–1872), the Danish founder of 
the folk high school model, informed certain models of 
radical education in the U.S. in the twentieth century. 
In particular, Bailey explores Tennessee’s Highlander 
Folk School, a crucial yet under-recognized centre 
of post-Depression labour organising, and a pivotal 
training ground that was attended by Martin Luther 
King, Jr, Rosa Parks, John Lewis, and other major 
leaders of the civil rights movement of the 1950s 
and 60s. In contrast with the more institutional 
and academic contexts of progressive educators like 
John Dewey, Highlander followed the Scandinavian 
model of learning and organising ‘from below’, while 
remaining rooted in the concrete facts of people’s 
lives. So, although Grundtvig was able to travel to 
Appalachia, the Highlander model failed to translate 
successfully to other regions of the U.S., including those 
surrounding Drop City and Slab City. 
 The research is presented in three different 
‘stations’ made out of pallets and carpets. The 
latter feature a printed pattern which was created by 
manipulating a photo of moorland plants native to 
Western Jutland in Denmark. Presented at each station 
are materials (images in various formats and texts) 
that serve to contextualise the three indicated paths 
of Baileys research, thus allowing real and imaginary 
connections to be made between some very different 
pedagogical models for how to produce a better society. 

H C
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Skolavdelning / School Section  
(Tensta konsthall)

2013/2014
Foto/Photo:  

Jean-Baptiste Beranger/Tensta konsthall
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Provisorisk uppskattning av en konventionell form:  
E x N, maj 2012 (biblioteket i Slab City) / 

Working approximation of a conventional form: E x N, 
May 2012 (Slab City Library)

Arkivbeständigt bläckstråletryck /  
Archival pigment print

2012/2018

Utan titel / Untitled  
(Siphon Six, Coachella Canal)

Arkivbeständigt bläckstråletryck /  
Archival pigment print

2017/2018
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Mätstation, 22 augusti 2017, östra vägrenen av US 
385, norra förgreningarna av South Platte-floden / 

Gaging station, August 22, 2017, east shoulder of US 
385, northern braids of the South Platte

Arkivbeständigt bläckstråletryck /
Archival pigment print

2017/2019
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Kalle Brolin

Enkla robotliknande dockor, konstruerade av kartong, 
trä, silvertejp och nylonband, arbetar på fälten. I deras 
ögonhålor är mänskliga ögon inklippta. Blickarna rör 
sig, flackar till, vilket ger dem ett lite oroligt uttryck. 
Dockorna är ett slags illustrationer av de lägerfångar 
som kom till Sverige med de vita bussarna efter andra 
världskrigets slut och sattes i arbete på de skånska 
sockerbetsfälten. I Jag är kommen (2020) kontrasteras 
dockornas och de verkliga överlevandes arbete mot 
en annan parallell skånsk verklighet: godsens och 
slottens aktiva stöd till flyende nazister. En obehaglig 
förbindelse framträder mellan dem som äger marken 
och dem som brukar den. 
 Detta slags kontrastverkan och montage är 
återkommande i Brolins verk. Historiska skeenden 
belyses och sätts i relation till dagsaktuella frågor. 
Montagen blir synliga i de ofta tvåkanaliga 
videoverken där bilder möter varandra, men även på 
narrativ nivå. Två berättelser skapar en ny historia, 
liksom när de överlevandes tillvaro i Sverige ställs 
mot arbetsgivarnas möjliga politiska sympatier. I 
installationen ingår också en vitrin som presenterar 
delar av konstnärens research, och genom dessa 
böcker, uppslag och citat, presenterade i olika lager, 
frångås montagets inneboende motsättningar. Här 
blir böckerna snarare byggstenar som tillsammans 
konstruerar en möjlig förståelse av den föreställda 
relationen mellan nazister och överlevande i Skåne. 
 Montaget fungerar på ett liknande sätt 
i verket Jag är bergtagen (2020) som utgår från 
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barnarbetarna i kolgruvorna i Skåne vid förra 
sekelskiftet. Barnens brutala arbetsvillkor i gruvan, 
där de hölls som nästintill livegna, kontrasteras mot 
vår samtida råvaruutvinning som ligger bakom 
produktionen av mobiltelefoner och i förlängningen 
ligger till grund för dejtingappar. 
 En tid ställs emot en annan, en generations 
villkor mot en annans, men det är inte bara en 
konflikt som uppstår utan också en linje från då till 
nu. Montage brukar beskrivas som att två bilder eller 
entiteter producerar något tredje. Detta tredje är inte 
en kombination av eller kompromiss kring de två 
ursprungliga entiteterna utan en egen ny sak som 
blir till i betraktarens möte med montaget. I Brolins 
filmer är montagearbetet en utgångspunkt och en 
förutsättning för berättelserna, både som form och 
metod. Kontrasteringen finns redan i konceptet och 
gestaltas genom filmernas två kanaler. 
 I Lunds konsthall visas också Jag är utan 
titel (2019) som följer i en tradition av performativa 
föreläsningar. Brolin definierar i punktform vad en 
skulptur är, för att sedan påvisa att slagghögen i 
Nyvång kan kategoriseras som en sådan. Han bygger 
vidare på konstnären John Lathams undersökningar 
av lämningar från den brittiska gruvindustrin som 
skulpturer i mitten av sjuttiotalet och även på Skånska 
Konstakademin (1979–1983), initierad av svenska 
situationister, som även den utnämnde slagghögen  
till skulptur. 
 Detta verk kan förstås både i avgränsad 
konsthistorisk mening, som en intervention i frågan 
om skulpturens gränser och uttryck, och i relation 
till Brolins övriga verk och tolkningar av historiska 
skeenden. När det presenteras vid sidan av Jag är 
bergtagen framträder ytterligare ett lager: en vidare 
berättelse om blickens relation till gruvan, som 
innefattar relationen mellan dem som arbetar i dess 
mörker och konstnären som betraktar dess spår. Och  
i den rörelsen återvänder vi till montaget. 

R K T
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Kalle Brolin

Simple robot-like dolls, constructed from cardboard, 
wood, gaff tape and nylon ribbons, are working in 
the fields. Human eyes have been edited into their 
sockets. The gazes move and flicker, lending the figures 
a somewhat jittery expression. These dolls stand in for 
the camp inmates who came to southern Sweden with 
the white buses after the end of the Second World War 
and were put to work on the sugar beat fields. In Jag är 
kommen [I am Come, 2020]  the dolls’ and the actual 
survivors’ labour is contrasted with another reality in 
the region: the landed gentry’s active support for fleeing 
Nazis. An unsavoury connection emerges between 
those who own the land and those who till it. 
 Such contrast and montage are recurrent 
features in Brolin’s practice. He illuminates historical 
events and relates them to current topics. The 
montage becomes obvious in the two-channel format 
he frequently uses for his videos, where images keep 
encountering each other, but also at the narrative level. 
Two stories create new history, as when the survivors’ 
existence in Sweden is juxtaposed with the possible 
political sympathies of their employers. The installation 
also comprises a vitrine introducing part of Brolin’s 
research, in which a layered display of book spreads 
and quotes indicates a way out of the tension built 
into the montage. Here the books become building 
blocks gathered to form a possible understanding of 
an imagined relation between Nazis and survivors in 
southern Sweden. 
 There is similar use of montage in Jag är 
bergtagen [translatable as In The Magic Mountains, 
2020], a film departing from the plight of child 
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workers in the southern Swedish coal mines at the 
turn of the last century. The brutal reality of their 
work underground, where they were kept under serf-
like conditions, is contrasted with resource extraction 
today, the underlying condition for the existence of 
smartphones and, ultimately, of dating apps. 
 One period is juxtaposed with another, the 
life of one generation pitted against that of another, 
and what emerges is not just a conflict but also a line 
connecting then and now. Montage is usually defined 
as two images or other entities producing a third. This 
third entity is not a combination of or a compromise 
between the first two but a new thing, coming into 
existence in the viewer’s encounter with the montage. 
In Brolin’s films montage is a precondition for the 
narrative, as form and as method. The contrasting is 
inherent in the concept and brought to the surface in 
the two channels. 
 Another work shown at Lunds konsthall 
is Jag är utan titel [I Am Untitled, 2019], which 
follows a tradition of performative lectures. Brolin 
defines, in bullet points, what a sculpture is. Then he 
demonstrates that the slag heap at Nyvång may be 
categorised as one. He is referring to the artist John 
Latham’s investigations into the traces of the British 
coal industry as sculptures in the mid-1970s and also 
to Skånska Konstakademin (the Southern Swedish Art 
Academy, 1979–83), initiated by Swedish situationists 
who also named the slag heap sculpture. 
 This work may be understood in a specifi-
cally art historical sense, as an intervention into the 
issue of the boundaries and formal modes of sculpture, 
but also in relation to Brolin’s other works and 
interpretations of historical events. When presented 
next to Jag är bergtagen, it reveals yet another layer: a 
wider narrative of the relation between the gaze and 
the mine, incorporating the relation between those 
toiling in its darkness and the artist observing its 
traces. And this movement brings us back to montage.

R K T



63

Jag är utan titel / I Am Untitled
Video
2019

Jag är kommen / I Am Come
Videoinstallation / Video installation 

2020
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Jag är bergtagen / In the Magic Mountain
Videoinstallation / Video installation

2020
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Andreas Johansson

Det mättade solljuset i Andreas Johansson kollage 
är en av de faktorer som placerar motiven någon 
annanstans, på en geografiskt obestämd plats, kanske 
på USA:s västkust. Den torra växtligheten och de 
postindustriella lämningarna, vidderna och den 
föreställda hettan är både begärliga och avskräckande. 
Osäkerheten kring vad detta är för platser föder 
nyfikenhet, men samtidigt är frånvaron av mänskligt 
liv nästintill apokalyptisk. Landskapen är tomma, 
öde och övergivna – eller färdiga att utforskas och 
besittas. Det är fråga om blick och om vem som tittar. 
Betraktaren är den som ger platserna liv, som med sin 
blick projicerar en fantasi om vad landskapen är. 
 När vi närmar oss dem kan vi se glapp i 
deras logik. Utplacerade element saknar kontext och 
funktion, som en trappa som inte leder någonstans. 
Samma element kan upprepas i olika kollage. I 
dessa glapp framträder något centralt i Johanssons 
konst: leken med dimensioner och spänningen i 
seendets vilja att begripliggöra. När betraktaren 
står framför hans kollage, eller i ännu högre grad 
hans skulpturala installationer, aktiveras ögats vilja 
att justera det som förefaller antingen två- eller 
tredimensionellt. De utskrivna fotografier som ligger 
till grund för Johanssons installationer byggs upp 
som scenografier där ögat luras att översätta bildens 
djup till ett rumsligt. Det är en lek med perception, 
med fotografiska element, kollage av föreställda 
platser, optiska illusioner och perspektivförskjutningar. 
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Bilderna uppfattas varken som helt tredimensionella 
eller som tydligt tvådimensionella, och det är detta 
ögat försöker justera. 
 Denna optiska lekfullhet genomsyrar ett 
platsspecifikt verk i Lunds konsthall som återskapar en 
del av konsthallens originalarkitektur. Där verkstaden 
nu är placerad låg först en växtfylld ljusgård som 
besökaren kunde betrakta genom en glasvägg. 
Johansson bygger ett slags replik av denna gård, 
konstruerad av utskrivna fotografier och med hjälp av 
perspektivförskjutning. Den grönskande plats som på 
sjuttiotalet prioriterades bort återvänder nu, men utan 
verkligt liv. Siluetterna av växterna är en gest av solljus 
och dofter, men materian är död. Vad denna gest gör 
är att skapa liv för betraktarens inre blick. Faktiskt 
seende, fantasi och projektion. Genomgående ser vi 
dessa två blickar, en inre och en yttre, som ibland 
möts och ibland kolliderar. Den inre bär en längtan, 
något som liknar tyskans Fernweh – motsatsen till 
hemlängtan, en längtan bort – medan den yttre 
rationaliserar genom sin vilja att förstå. Att betrakta 
Johansson verk är på så sätt att se vad som inte syns 
i relation till vad man tror att man ser. Inte så att 
illusionen är fulländad, tvärtom; det är i glappen som 
seendets brister blir synliga. 
 I From where the sun now stands (2012) blir 
kollagen tredimensionella, vilket bygger vidare på 
dessa glapp. Verket är en pop-up-bok bestående av sex 
uppslag som visar en fiktiv plats från sex olika vinklar. 
Genom till synes enkla vikningar reser sig landskapen 
upp ur boken, och omtagen med de olika vinklarna 
tillåter betraktaren att röra sig runt i dem med blicken. 
Detta distanserande inträde återkommer i många 
av Johansson verk. Betraktaren tittar in men förblir 
utanför. En förskjutning uppstår mellan konstnärens 
fantasi och betraktarens. Vad är detta för platser och 
vad är det vi ser? Kanske är det en eskapism, men 
också en fråga om seendets gränser. 

R K T
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Andreas Johansson

The saturated sunlight in Andreas Johansson’s 
collages is one of the factors locating the motifs in a 
geographically undetermined elsewhere, perhaps on 
the US West Coast. The dry vegetation and the post-
industrial debris, the expanses and the imagined heat 
are both desirable and deterring. The indeterminacy 
of these locations feeds our curiosity, but at the same 
time the absence of human life is almost apocalyptic. 
The landscapes are empty and deserted – or ready to 
be explored and settled. It is a question of gaze and 
of whose gaze. The viewer is the one giving life to the 
locations, the one whose gaze projects a fantasy of 
what these landscapes are. 
 As we get closer to them we discover logical 
gaps. Dispersed elements lack context and function, 
like staircases leading to nowhere. The same elements 
may recur in different collages. In these gaps something 
emerges that is central to Johansson’s practice: a play 
with dimensions, a tension in the will for cognition 
through vision. As the viewer faces his collages, or even 
more his sculptural installations, the eye will want 
to adjust to what appears to be either two- or three-
dimensional. The computer printed photographs that 
Johansson’s installations are constructed like stage 
designs in which the eye is tricked to translate image 
depth into spatial depth. This is a play with perception, 
with photographic elements, collages of imagined 
locations, optical illusions and perspectival shifts. The 
images are neither perceived as fully three-dimensional, 
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nor as clearly two-dimensional, and this is what the eye 
tries to compensate for. 
 At Lunds konsthall this optical playfulness 
permeates a site-specific work that recreates a part of 
the gallery’s original architecture. Where the workshop 
is now located there used to be an inner atrium, full 
of plants, that could be viewed through a glass wall. 
Johansson builds a replica of this atrium, constructed 
from photographic prints and using a perspectival 
shift. The green area, sacrificed for other priorities 
in the 1970s, now returns, but without real life. The 
silhouettes of plants gesture towards sunshine and 
fragrant air, but the matter is dead. This gesture 
creates life for the viewer’s inner eye. 
 Factual seeing, imagination and projection. 
What we experience are these two gazes, an inner and 
an outer, that sometimes meet and sometimes collide. 
The former carries a longing, captured in the German 
word Fernweh – the opposite of homesickness, a drive 
to leave home – while the latter rationalised through its 
will to understand. To view Johansson’s work is, then, to 
see what we cannot see in relation to what we believe 
we are seeing. The illusion is in no way complete. On 
the contrary, it is the gaps that make the deficiencies  
of vision visible. 
 In From where the sun now stands (2012) 
the collages become three-dimensional, continuing 
to build on these gaps. The work is a pop-up book 
consisting of six spreads showing a fictitious place 
from six points of view. Through seemingly simple folds 
the landscapes rise from the book, and the different 
takes from different angles allow the viewer’s gaze to 
move around within them. This distanced entry point 
is a recurrent feature in Johansson’s work. The viewer 
looks in but remains on the outside. A shift emerges 
between the author’s imagination and that of the 
viewer. What are these places and what are we looking 
at? Perhaps this is escapism, but it is also about the 
limits of perception.

R K T
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Dackebadet 2 
Kollage av utskurna färgutskrifter / 

Collage from cut out c-prints
2006
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Utan titel / Untitled 
Kollage av utskurna färgutskrifter / 

Collage from cut out c-prints
2011

From Where The Sun Now Stands
Kollage av utskurna färgutskrifter / 

Collage from cut out c-prints
2012
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From Where The Sun Now Stands
Popup-bok / Pop-up book

Kollage av utskurna färgutskrifter / 
Collage from cut out c-prints

2012
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Place Position
Kollage av utskurna färgutskrifter / 

Collage from cut out c-prints
2014
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Eternal Sunlight
Platsspecifik / Site specfic installation, 

Norrköping
2016

Foto / Photo: Dick Norberg
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Caroline Mårtensson

I Caroline Mårtenssons konstnärskap står naturen i 
fokus. Naturen som obönhörlig kontext, som grunden 
för mänskligt liv, som kraft och villkor. Naturen som vi 
försöker kontrollera, förstör och exploaterar. Sådana 
spänningar märks i de undersökningar som ligger till 
grund för Mårtenssons verk. Hon lyfter fram aspekter 
av ”ekologisk läskunnighet”, förmågan att se och 
förstå det sedda. Att läsa naturen är en fråga om att 
kunna se kontext och att tolka ekosystem, men också 
att förstå att det alltid finns mer att se än det som är 
framför oss. 
 Denna ekologiska läsning löper som en röd 
metodologisk tråd genom Mårtenssons verk och antar 
skiftande former, uttryck och material. Varje kontext 
kräver sin egen läsart och syftet är inte att förklara 
eller slå fast utan att genom bearbetning och reflektion 
dröja kvar. I Minnets horisont (2020) vävs historiska 
fakta, artefakter och nyproducerade komponenter 
samman till en berättelse om en bortglömd 
naturkatastrof, en av de värsta som drabbat Skåne 
och Östersjöregionen. Backafloden är namnet på den 
2,4 meter höga flodvåg som en höstnatt 1872 svepte 
in över Skånes kust med enorm materiell förödelse 
som följd. Hur många som förlorade livet är okänt. 
På en gräsmatta i Skanör står det enda spåret efter 
händelsen, en sten med inskriptionen ”Till foten 
af denna sten gick floden den 13 november 1872.” 
Budskapet är effektivt: vattnet ska inte nå dit, men 
bristen på kontext visar också på frånvaron av dragna 
lärdomar, eftersom Backafloden inte kan förstås 
enbart som något i det förgångna. 
 Som en del i verket ingår en målning av 
skeppet Albanos förlisning, målad av H. Kappelin. 
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Precis som stenen bär den på minnet av händelsen, 
men inte främst genom sin gestaltning utan genom 
att den bevarats av en drabbad släkt och dessutom 
målats efter händelsens inträffande, av en person som 
var barn vid tidpunkten. När Mårtensson nu, 150 år 
senare, återvänder till flodvågen gör hon det via dessa 
minnesarbeten. Minnets horisont skapar en ny närvaro 
och ett samtida minne av en historia som är alltför 
aktuell idag för att förbli bortglömd. 
 En annan del av verket är en projektion av 
ett stormande hav, filmad vid samma kust där skeppet 
Albano förliste. Vindförhållandena är desamma, om 
än med mindre styrka, och vågorna slår över oss om 
och om igen. Minnet av den specifika flodvågen, alla 
vågors repetitiva rörelse, minnet självt som en våg, 
allt påminner om det som skett och det som kan 
komma att ske. Vågen i projektionen möter ett ljudspår 
som återberättar historien om flodvågen, historien och 
medvetenheten om möjligheten att en ny flodvåg kan 
komma att slå emot betraktaren. Det är genom denna 
närvaro och frånvaro (den bortglömda flodvågen) som 
Minnets horisont vänder sig mot samtiden. 
 Mårtenssons läsningar, hennes konstnärliga 
tolkning, utgör ett kvardröjande och en konkret 
bearbetning. I verksviten Utsikt vs insikt (2018) 
broderar hon kartbilder som visar effekterna av 
havshöjningarna längs Skånes kust. De tunna 
linjerna bildar konturer som visualiserar de höjda 
vattennivåerna, medan streckade fält markerar 
drabbade tätorter. I omsorgen blir kvardröjandet 
synliggjort, eftersom handarbetet är så tidskrävande, 
och det som framträder blir en frusen ögonblicksbild 
av var vi står nu. I framtiden kommer vattennivån 
att ha stigit ytterligare. Broderiets material, de lätta 
transparanta linnedukarna och de tunna trådarna, 
uttrycker en skörhet, men vad som visas talar tydligt 
om en pågående klimatkatastrof. Att brodera detta 
kan förstås som en handgriplig bearbetning och 
ytterligare en metod för att läsa en ekologi. 

R K T
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Caroline Mårtensson

Caroline Mårtensson’s practice is focused on nature. 
On nature as the inexorable context, as the fundament 
of human life, as force and condition. The nature that 
we attempt to control, that we destroy and exploit. 
Such tensions form part of the investigations on which 
Mårtensson’s work is based. She highlights aspects of 
ecological literacy, our ability to see and understand 
what we see. Reading nature is about being able to 
discern contexts and interpret ecosystems, but also  
to understand that there is always more than meets 
the eye. 
 This ‘ecological reading’ is the common 
methodological denominator in Mårtensson’s 
practice, however shape-shifting and multi-faceted 
it may be. Each context demands its own reading 
and the purpose is not to explicate or stipulate but 
rather to linger on a topic with the help of reflection 
and transformation. In Minnets horisont [The Horizon 
of Memory, 2020] historical facts, artefacts and 
purpose-made components are woven into a story 
of a forgotten natural disaster, one of the worst 
to hit southern Sweden and the Baltic Sea region. 
Backafloden [‘The Backa Flood’] was the name of 
the 2.4-metre-high wave that engulfed the southern 
lowlands one autumn night in 1872, causing enormous 
material damage. The number of fatalities remains 
unknown. A lawn in Skanör shows the only visible 
trace of the event, a standing stone with the inscription 
‘The flood reached this stone on 13 November 1872.’ 
The message is clear: seawater is not supposed to reach 
until here, but the absence of context also indicates that 
no lesson was learned, because the Backa Wave musn’t 
be understood as only a thing of the past. 
 One component of the work is a picture of 
the shipwreck of the Albano, painted by H. Kappelin. 
Just like the stone, it carries the memory of the event, 
but not mainly because of its representation but 
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because it has been kept by an afflicted family and, 
moreover, was painted after the fact, by a person who 
was only a child when the disaster struck. Now, 150 
years later, when Mårtensson revisits the flood, she 
proceeds through these works of memory. The Horizon 
of Memory yields a new presence and a contemporary 
memory of a story that remains much too topical to  
be forgotten. 
 Another part of the work is a projection 
of a stormy sea, shot at the same coast where the 
Albano sunk. Wind conditions are the same, although 
less extreme, and the waves keep drowning us. The 
memory of a specific wave, the repetitive movement of 
all waves, memory itself as a wave, everything reminds 
us of what has happened and what may yet happen. 
The wave in the projection encounters a soundtrack 
retelling the story of the flood, of history and the 
awareness that a new wave may drown the viewer. It 
is with this presence and absence (the forgotten flood) 
that The Horizon of Memory faces the present. 
 Mårtensson’s readings, her artistic 
interpretation, constitute a lingering and a concrete 
adaptation. In the work series Utsikt vs insikt 
(translatable as ‘Sight vs Insight’, 2018) she embroi- 
ders maps showing the effects of rising sea levels 
along the southern Swedish coast. The thin lines form 
contours visualising the ongoing encroachment while 
shaded areas mark afflicted population centres. The 
painstaking work makes the lingering visible, since the 
handicraft is so time-consuming, and the emergent 
image becomes a snapshot of our current situation. 
In the future the sea levels will have risen even more. 
The material for the embroidery, the light transparent 
linen fabric and the thin threads, express frailty, but 
what can be shown speaks volumes about an ongoing 
climate disaster. Embroidering this may be understood 
as a hands-on approach and yet another method for 
reading ecology.

R K T
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Utsikt vs insikt / View vs Insight
Broderi på linneväv monterat på 

stålramar / Embroidery on linen fabric 
mounted on steel frames

2018
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Minnets horisont (detalj från installation) / 
The Horizon of Memory  

(detail from installation)
Stillbild från video / Still from video

2020

Minnets horisont (detalj från installation) / 
The Horizon of Memory  

(detail from installation)
Oljemålning titulerad Albano utförd efter 

ett trästick av Henric Kappelin (sent 
1800-talet) / Oil painting titled Albano 

made after a wood engraving by Henric 
Kappelin (late 19th century)

2020
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Minnets horisont (detalj från installation) / 
The Horizon of Memory  

(detail from installation)
Minnessten i Skanör (2018) /  

Memorial stone in Skanör (2018)
Fotografi/Photography

2020
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Åsa Norberg &  
Jennie Sundén 

Det finns en färg som är ett medelvärde av alla färger 
i universum. Den är inte kladdigt brun som när alla 
färger på en palett blandas, utan vagt ljus, vit-gul-
beige. ”Cosmic Latte”, som färgen kallas, uppstod 
som en bieffekt av en studie ledd av astronomer från 
Johns Hopkins-institutet 2001. Dess egentliga syfte var 
att undersöka hur stjärnor bildas, men den ledde alltså 
till att universums medelfärg ändrades från en grönvit 
nyans till en beige. 
 Denna hänvisning sprungen ur en mjölk-
kontext är en av många i den väv av referenser som 
konstnärsduon Åsa Nordberg & Jennie Sundén 
skapat i sin installation för Lunds konsthall. Deras 
konstnärskap bygger på omfattande research 
som omvandlas till form, färg och material. Den 
tapet som visas på konsthallen kan betraktas 
både som en estetisk enhet och som ett pussel att 
dechiffrera. Skulpturernas konstruktion är inspirerad 
av futurismens industriella, maskinella och rationella 
ideologi och estetik. Varje detalj bär på en historia. 
 Mjölken figurerar som en lokal ekonomisk och 
kulturell angelägenhet, genom Skånes många gårdar 
och mejerier, det multinationella förpackningsföretaget 
Tetra Pak som grundades i Lund och havredryckens 
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tillkomst på Lunds universitet. Mjölken är ett material i 
både metaforisk och konkret bemärkelse. Den är föda, 
ideologi och material för konstnärlig uttolkning. Cosmic 
Latte (2020) utgår från en mångfald av berättelser och 
myter ur mjölkens historia. Genom bilder, former och 
symboler framträder en komplex konstruktion som 
sträcker sig från världspolitik till byggnadsmaterial. 
 Mjölk som måltidsdryck var en byggsten 
i folkhemmet. Mjölken skulle bidra till att hålla 
den svenska befolkningen frisk och stark, och under 
mellankrigstiden bedrevs ett intensivt kampanjarbete 
för att sprida kunskap om dess näringsriktighet. Trots 
att den svenska mjölkkonsumtionen har halverats 
sedan 1980 är det ännu bara i Finland som det dricks 
mer mjölk. Mjölkdrickandet är nära förknippat med 
nationalism, med idéer om det nordiska och med 
vithet. Mjölk har förknippats med sundhet, men idag 
väljs den allt oftare bort på grund av klimatpåverkan 
och en medveten livsstil. I den amerikanska 
extremhögern lyfts mjölk fram som ett politiskt vapen 
för att skapa åtskillnad. Ungefär 70% av världens 
befolkning är laktosintolerant och detta används som 
ett argument för den rasistiska devisen ”If you can’t 
drink milk you have to go back.” Ett mjölkglas är 
deras favorit-emoji. 
 Norberg & Sundén broderar med ett garn 
av mjölkprotein. Den italienske diktatorn Benito 
Mussolini utvecklade en industri för att producera 
ett tyg av mjölkprotein som han kallade lanital (en 
sammanslagning av orden lana, ull, och ital för 
Italien). Filippo Tommaso Marinetti, upphovsmannen 
till det futuristiska manifestet, stödde projektet och 
skapade verk och skrev till och med dikter till den nya 
textilen. Användningen av mjölkprotein i textilindustrin 
spreds över världen, och under andra världskriget bar 
amerikanska soldater uniformer av materialet. Tyget 
mötte kritik för sin dåliga hållbarhet, och när det blev 
blött luktade det sur mjölk. Idag produceras textilier 
av mjölkprotein igen och hyllas som ett klimatsmart 
och nedbrytbart alternativ. Mjölkprotein har också 
använts som byggmaterial, i flytspackel, vilket på 
åttiotalet orsakade stora hälsoproblem för boende i 
området Dalen i södra Stockholm. 

 Oavsett vilken arena mjölken befinner sig i, 
vilken kontext den läses i, finns konflikten mellan ett 
gott och stärkande och ett metaforisk eller faktiskt 
ruttnande. Mjölkpropagandan hette den organisation 
som under mellankrigstiden kampanjade för att få 
ut mjölken i samhället. Även här finns dubbelheten: 
hälsofrämjande och en konstruktion av ett nationellt 
ideal. Mjölken framstår både som ett slags ur-materia 
och som produkt. Den omfattar allt från amning 
till infekterade konflikter mellan mjölkindustrin 
och vegetabiliska alternativ. Mjölken, oskyldigt vit, 
framstår alltmer som en lätt slemmig hinna över ett 
ruttnade inre – ett inre som inte alls är dess eget utan 
snarare rasismens, fascismens och kapitalismens.

R K T
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Åsa Norberg &  
Jennie Sundén

There is a colour that is an average of all colours in 
the Universe. It is not a muddy brown, as when all the 
paints on a palette are mixed together, but a vaguely 
light white-yellow-beige. ‘Cosmic Latte’, as this colour 
is called, appeared as a side-effect of a 2011 study led 
by astronomers from the Johns Hopkins Institute. While 
its real purpose was to investigate how stars are born, it 
also brought about a shift of the average colour of the 
Universe from a greenish white to a beige nuance. 
 This fact originating from a milky context 
is one of many in the web of references that the artist 
duo Åsa Norberg & Jennie Sundén have created in 
their installation for Lunds konsthall. Their practice is 
based on extensive research that is transformed into 
form, colour and material. The wallpaper installed in 
the gallery may be regarded both as an aesthetic unit 
and as a puzzle to decipher. The construction of the 
accompanying sculptures is inspired by the industrial, 
machinic and rational ideology and aesthetic of 
futurism. Every detail here comes with a backstory. 
 Milk is a significant economic and cultural 
feature of the region. Southern Sweden has many 
dairy farms and dairies, the multi-national packaging 
company Tetra Pak was founded in Lund and oat 
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milk was invented at Lund University. Milk is a 
material, in a both metaphorical and concrete sense. 
It is nourishment, ideology and a vehicle for artistic 
interpretation. Cosmic Latte (2020) is based on a 
multitude of stories and myths from the history of 
milk. Through images, forms and symbols a complex 
construction emerges, spanning from international 
politics to building materials. 
 Drinking milk was a building block of 
folkhemmet, the ‘people’s home’ of the Swedish Social 
Democrats. Milk was to help keeping the population 
healthy and strong, and before the war there was 
an intensive campaign to raise awareness about its 
nutritional value. Although Sweden now consumes 
half as much milk as it did in 1980, the only country 
that still consumes more is Finland. Drinking milk 
is closely associated with nationalism, with ideas of 
Nordic identity and whiteness. While milk used to be 
associated with health, today’s conscious consumers 
increasingly deselect it because of its impact on the 
climate. The American extreme right highlights milk as 
a political weapon for creating division. Around 70% 
of the world’s population is lactose intolerant, and this 
is used as an argument for the racist slogan ‘If you 
can’t drink milk you have to go back.’ A glass of milk 
is their favourite emoji. 
 Norberg & Sundén embroider with a yarn 
made from milk protein. The Italian dictator Benito 
Mussolini developed an industry for producing fabric 
from milk protein, which he called lanital (telescoping 
the words lana, wool, and ital for Italy). Filippo 
Tommaso Marinetti, author of the Futurist Manifesto, 
supported the project, making works and even writing 
poems in honour of the new textile. The use of milk 
protein in the textile industry spread across the world, 
and American soldiers wore uniforms of this material 
during the Second World War. The fabric was criticised 
for not being durable and when wet it smelled of sour 
milk. Today textiles are produced from milk protein 
once again, and this is lauded as a climate-smart 
degradable alternative. Milk protein has also been 
used as building material, in liquid putty, causing big 
health problems for the inhabitants in the Dalen area 
of south Stockholm in the 1980s. 

 Regardless of which area milk finds itself in, 
or which context it is read in, the conflict between good 
nourishment and metaphorical or factual putrefaction 
is there. Mjölkprogagandan ['Milk Propaganda'] was 
the name of the organisation campaigning for milk 
in Swedish society before the war. The division is here 
as well: promoting health and constructing a national 
ideal. Milk appears both as a kind of proto-matter and 
as a product. It comprises everything from breast-
feeding to infected conflicts between the dairy industry 
and plant-based alternatives. Milk, white and innocent, 
increasingly appears as a slightly slimy film covering a 
putrefying interior – which may not belong to it at all 
but rather to racism, fascism and capitalism.

R K T
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Cosmic Latte  
(detalj från installation /  
detail from installation) 

Tapet, mjölkfibergarn, metall / 
 Wallpaper, milk fiber yarn, metal

2020
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Cosmic Latte  
(detalj från installation /  
detail from installation) 

Tapet, mjölkfibergarn, metall /  
Wallpaper, milk fiber yarn, metal

2020
Foto / Photo: Lars Hektor
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Cosmic Latte  
(detalj från installation /  
detail from installation) 

Tapet, mjölkfibergarn, metall /  
Wallpaper, milk fiber yarn, metal

2020
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