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Åsa Ny berg Botshinda 
Förord

På Passagen Linköpings Konsthall är vi måna om att genom våra utställningar 
problematisera aktuella samhällsfrågor i åtminstone en utställning varje år. Bak-
grunden till utställningen Becoming by Recalling - Att bli genom att blicka bakåt 
står att finna i det s.k. supervalåret 2014. Det var ett turbulent år i  svensk politik och 
samhälle. En tanke väcktes att vi som konstinstitution med samtiden som utgångs-
punkt borde ta pulsen på vår tid med fokus på frågor om Kulturarv och Identitet.  
Genom 12 konstnärers ögon skapades utställningen Becoming by Recalling - Att bli 
genom att blicka bakåt. På ett personligt sätt berörs frågor utifrån ord som t.ex. sam-
la, bevara och minnas. Det är ord som lätt förknippas med historia men represen-
terar också ett förhållningssätt om att ta tillvara  på den mångfald av identiteter och 
upplevelser som finns i vårt samhälle. Konstnären är en frispelare som utifrån sin 
person och egna historia finner  faktorer som alla finns med och bidrar till skapndet 
av vårt gemensamma kulturarv.  
 Utställningen tar plats på olika platser runtom i Linköping.  En intressant plats 
i sammanhanget är Friluftsmuseet Gamla Linköping  som för många represente-
rar en idyllisk tillbakablick. Inslagen i utställningen talar om  tillvaratagande men 
också om att tänka nytt. Lilla Torget  i centrala Linköping är en naturlig mötesplats 
med kaféer och torgmöten. Där uppmuntarar och hyllar det konstnärliga inslaget 
Det fria ordet men också till eftertanke om den rättigheten som inte är så självklar 
på andra platser. Ett bibliotek är en naturlig  samlingspunkt för berättande och på 
Stadsbiblioteket i Linköping fokuserar utställningen på berättelser från människor 
som i många fall levt länge i hemlighet om sin sexuella identitet men som sökt och 
funnit förbilder i litteraturen och annan populärkultur. Genom att lyssna på berät-
telserna förstår vi att ingenting är nytt men mycket är nyheter. 
 Vi hoppas att Becomming by Recalling - Att bli genom att blicka bakåt ska inspi-
rera, väcka frågor och ge svar. Passagen Linköpings Konsthall vill  rikta ett särskilt 
stort tack till Susanne Ewerlöf som varit curator för utställningen.

Linköping Juni 2015 
Åsa Nyberg Botshinda är konstpedagog på Passagen Linköpings Konsthall
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Passagen Linköping Konsthall are keen that through our exhibitions problematize 
current social issues in at least one exhibition every year. The background to the 
exhibition Becoming by Recalling can be found in the ’super election year 2014. It 
was a turbulent year in Swedish politics and society. One idea was brought, that 
we as art institution with a base in the contemporary would take the pulse of our 
time with a focus on cultural heritage and identity. Through the eyes of 12 artists 
the exhibition Becoming by Recalling was created. The exhibition is approaching 
subjects connected with words like collecting, preserving and remembering. These 
words are easily associated with history but also represent an attitude of nurturing 
the diversity of identities and experiences that exists in our society. The great variety 
of artistic expression in the exhibition reflects our society today where cultural heri-
tage is constantly created and converted on the basis of both old traditions and new 
influences. An artist is free to draw inspiration from their personal history and have 
the possibility to portray pieces of what is included in the creation of a common 
cultural heritage. 
 The exhibition takes place at several locations in Linköping: A point of inte-
rest in this context is the Open Air Museum Gamla Linköping, for many visitors 
representing an idyllic flashback. The feature of the exhibition speaks about both 
nurturing our old traditions but at the same time think new. Lilla torget in central 
Linköping is a natural meeting place with cafes and public meetings. Here another 
feature of the exhibition encourages and celebrates the free speech but also contri-
bute to a reflection on the freedom of speech, which is not everyone’s right in other 
places. A library is a natural focal point for the narration. The feature our exhibition 
in Linköpings City Library focus on those who many times lived in secret with their 
sexual identity but sought and found role models in literature and popular culture. 
By listening to the stories, we understand that nothing is new but much is news. 
 We hope that Becoming by Recalling both inspires, raises questions and gives 
answers. Passagen Linköping Konsthall would especially like to thank Susanne 
Ewerlöf who is the curator of the exhibition.

Linköping June 2015 

Åsa Nyberg Botshinda is an Arts Educator at Passagen Linköpings Konsthall

Åsa Ny berg Botshinda 
Preface
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Susannne Ewerlöf 
Att bli genom att blicka bakåt

Utställningen Becoming by Recalling är formulerad kring idéer om arv och iden-
titet. Den länkar bevarandet av gemensamma minnen till nationalstatsprojektet 
och personliga strävanden att förstå sin plats i världen eller i en viss gemenskap. 
Kulturarvet existerar i en komplex hanteringsapparat grundad i en dynamik av 
hågkomster och identitetsprocesser. 
 Frågan om värde i förhållande till den materiella och icke-materiella kulturen 
innebär motsägelser och olösta konflikter och relaterar till aktuella debatter om 
identitet. I det rådande politiska klimatet i stora delar av Europa har det uppstått 
nya definitioner av nationell tillhörighet. Detta sammanfaller med processer av att 
komma till rätta med det förflutna utan att använda arvet som ett sätt att dölja obe-
hagliga händelser i historien. Individer och grupper hävdar rätten att kommunicera 
minnen och definiera sig själva. Från det följer ny politik och nya förutsättningar 
för museer och konstproducenter. Kontrollen över arvet granskas och kulturmiljön 
förändras snabbt med ny maktfördelning som följd. 
 Nyligen har bilder på nyheterna visat hur kulturarv slås sönder i Irak och Syrien, 
att riva minnen från tidigare regimer för att lättare etablera nya berättelser och ideo-
logier är i sig något som kan spåras i historien. Makt och kulturarv går hand i hand 
på olika sätt. 
 Utställningen engagerar tolv unga konstnärer som närmar sig förhållandet 
mellan identitet, minne och arv genom olika perspektiv. Några konstnärer behand-
lar allmänna frågor som rätten att minnas, till exempel genom att dela upplevelsen 
av att vara del av det samiska samhället. Andra tittar på specifika kulturmiljöer och 
hur historien uttrycks där. Tillsammans erbjuder de ett kritiskt förhållningssätt till 
strategier för bevarande och hegemoniska uppdelning av inflytande när det gäller 
att utvärdera det gemensamma kulturarvet. 
 Utställningen syftar till att presentera vår nutida kultur som något konstruerat 
över tid; ett resultat av många traditioner och värderingar som har hybridiserats 
gång på gång genom historien. De normer som råder i dag är resultatet av identi-
tetskamp som har inträffat under tidigare epoker. Människor som lever i dag och 
har makt att påverka samhället, är ansvariga för det arv vi lämnar till kommande 
generationer. 
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 Verken i utställningen är gjorda i olika medier och erbjuder olika vägar in i 
tematiken. Ett par av konstnärerna närmar sig allvarliga ämnen som tillhörighet 
kontra uteslutning genom att använda populärkulturens format, såsom mode och 
musikvideor. Andra använder nya metoder att visa ikoniska bilder och traditionella 
presentationer som leker med betraktarens erfarenhet av hur man skall närma sig 
konst och kulturarv. Tillsammans erbjuder verken en visuell och icke-didaktiskt 
förhållningssätt till arv och historia. 
 Projektet Becoming by Recalling består av en serie utställningar och evenemang 
som äger rum i Sverige och utomlands 2015-2017. Den första utställningen presen-
teras på Passagen Konsthall i Linköping under sommaren 2015 och är en storskalig 
version med nyproducerade verk och många lokala samarbeten.

Utställningsvy genom/Exhibition view through Carola Grahn - Samisk vrede, draperi 

Susannne Ewerlöf 
Becoming by Recalling

The exhibition concept is formulated around a number of notions regarding heri-
tage and identity. It links the activity of preserving communal memories to the na-
tion-state project as well as the personal endeavour of understanding one’s place in 
the world or a given community. The making of heritage consists of many cultural 
acts and expressions and a complex dynamic of memories and identities.  
 The question of value in relation to material and non-material culture involves 
contradictions and unresolved tensions and relates to current debates about iden-
tity. The political climate in Scandinavia and large parts of Europe has arisen new 
definitions of national identity. This coincides with processes of coming to terms 
with the past without using heritage as a means to hide unpleasant occurrences in 
history. Individuals and communities are asserting the right to communicate me-
mories and define themselves. This is coming to play through new policies as well 
as new approaches in museums and the arts. Takes on heritage is under scrutiny as 
media and cultural environment is changing rapidly with new divisions of power as 
a result.  
 Recently, images on the news showed how cultural heritage was destroyed in 
Iraq and Syria , to demolish the memories of past regimes to help establish new 
narratives and ideologies is in itself something that can be traced in history. Power 
and heritage go hand in hand in various ways. 
 The exhibition engages twelve young artists who approach the discursive rela-
tionship between identity, memory and heritage through various perspectives. A 
few artists deals with general issues that refers to the right to memory, for instance 
dealing with the experience of being part of the Sámi community. Others are look-
ing at specific heritage sites and the way history is expressed there. Together they 
offer a critical approach to strategies of preservation and hegemonic division of 
authority when it comes to evaluating the common cultural heritage.  
 The exhibitions aims to present our present-day culture as something construc-
ted over time; a result of many traditions and value systems that has hybridized 
time and time again throughout history. The norms that prevail today are the out-
come of identity struggles that have occurred in past eras. People living today, who 
has the power to influence society, is responsible for the legacy we leave to future 
generations. 
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 The works in the exhibitions are made in various media and offer different routes 
into the thematic. A couple of the artists approach serious topics such as belong-
ing vs. exclusion by using formats from popular culture such as fashion and music 
videos. Others have new approaches to iconic imagery and traditional displays that 
plays with the viewer’s experience of how to approach arts and cultural heritage. 
Together the works offer a visual and non-didactic approach to Heritage and Me-
mory.  
 The project Becoming by Recalling is a series of exhibitions and events taking 
place in Sweden and abroad 2015-2017. The first exhibition is presented at Passagen 
Konsthall in Linköping during the summer of 2015 and is a large-scale version with 
new commissions, many local collaborations and an artistic/academic seminar.
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Mikela Lundahl 
Kulturarvsbruk: för vem, av vem?1

 
Under lång tid har kritik riktats mot museer och andra kulturarvsaktörer för att de 
varit för traditionella, prioriterat ”finkultur”, och på senare tid har många aktörer 
– även inom sektorn – utmanat traditionen och utvecklat strategier för att utmana 
museers och kulturinstitutioners traditionstyngda innehåll. Blev det bra så? 
 
 Från kolonisering till benchmarking 
Kulturarv har alltid handlat om identitet på ett eller annat vis. Våra stora kulturin-
stitutioner formulerade och förmedlade vår nationella identitet och de mindre 
lokala institutionerna gjorde samma sak rörande den lokala identiteten. De senaste 
decennierna har identitet emellertid kommit att diskuteras allt mer explicit och 
intensivt och har blivit en vara som kommuner och företag bör investera i. I sin 
grundbetydelse är identitet något mycket basalt: det handlar om att känna igen sig 
själv och andra från dag till dag: jag är den jag var igår, och jag kommer att vara den-
samma i morgon. Det är en fiktion som skapar kontinuitet och ordnar tillvaron för 
individer och grupper av människor som behöver särskilja sig från varandra inom 
sin grupp och därigenom identifiera sig själva genom att accentuera vissa särdrag, 
men också identifiera sig med varandra för att särskilja sig från andra: smålänning-
ar från skåningar; svenskar från danskar. Dessa processer förefaller ha pågått så 
länge som mänsklig kultur och språk har funnits.  
 I alla komplexa samhällen politiseras denna process. För att hålla saker och 
människor på plats; för att mobilisera till krig; för att mobilisera till kolonisation; för 
att mobilisera en region till att känna samhörighet. Under de senaste decennierna 
har varumärkesbyggande och benchmarking blivit självklara delar av varje företags 
eller offentlig kropps verksamhet. Varje företag, varje ort, måste hävda sig i den 
globala konkurrensen heter det. Men är det sant, eller så enkelt? Vilka intressen och 
vilken syn på världen och ”oss” inryms i en sådan till synes oskyldig praktik? Vilka 
intressen ligger bakom att ”vi” – svenskar – understödjer en självbild som säger 
att vi är bäst på till exempel jämställdhet, produktionen av bilar, glas eller design? 
Hur konstrueras det ”vi” som tjänar på denna bild? Är det enbart av godo? Om det 

1. Texten bygger på ett föredrag hållet på ett seminarium om Glasrikets framtid, i Orrefors, 
i Designarkivets regi, 22 februari 2013, och publicerades första gången i Reform Glasriket, 
utgivet av Designarkivet.
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finns ett ”vi” som är bäst, måste det kanske finnas någon som inte är det, som är 
lite sämre, som inte har vad vi har? Producerar vi både vinnare och förlorare när vi 
benchmarkar?  
 De ”nya” produktionsländerna i Östeuropa och Asien är ett slags vinnare. Men 
finns det anledning för ”oss” (alla som identifierar sig med svenskt näringsliv) att 
påminna världen på olika sätt om att det är ”tack vare oss” som länder som Indien 
och Thailand numer är så framgångsrika? Den postkoloniala kulturkritikern Homi 
Bhabha använder begreppet mimikry för att beskriva hur kolonialismen inte bara 
– eller kanske inte ens främst – är en fråga om territoriell makt, eller nykolonial 
makt över resurser och naturtillgångar, utan också handlar om hur vi tänker kring 
förnuft, självständighet, skaparkraft, autenticitet, innovationsförmåga och identi-
tet.2 Kolonialismen producerade, förutom välkända varor som bomull, socker och 
slavar, uppdelningar av världen i centrum och periferi; människor i rika och fattiga; 
förnuftiga och oförnuftiga; civiliserade och vilda; i aktiva och passiva raser; i kreati-
va människor och de som bara är efterapare.  
 Men vi inbjuds ständigt att tänka att kolonialismen hör till det förgångna, till 
1800-talet, till det förflutna vi lämnat bakom oss. Men det är för det första inte 
riktigt sant: den allra största delen av koloniseringen av exempelvis Afrika skedde 
under förra seklet – 1900-talet – samma sekel som producerade vårt eget svenska 
välfärdssamhälle som vi visserligen ser vittra sönder, men som vi ändå inte riktigt 
placerat på historiens soptipp. De var inte två åtskilda processer, utan tvärtom tätt 
sammanflätade. En av nycklarna till att förstå hur kolonialism och nykolonialism 
fungerar, hur det kommer sig att Euroamerika kan fortsätta utarma Afrika, är just 
att uppmärksamma hur de framställs som åtskilda och därmed vidmakthålls och 
legitimeras den europeiska överhögheten och dess makt över världens resurser.  
 För det andra kan vi inte hur gärna vi än skulle vilja välja vårt förflutna. Vi kan 
visserligen välja att hylla och identifiera oss med det ”goda” och göra det till sär-
märke för vårt land, vår bygd, vårt företag, eller oss själva. Myntets baksida får vi på 
köpet. Även om vi skulle önska att vi kunde skriva (om) vår egen historia så tenderar 
alla om- och utskrivna element att hemsöka berättelserna på oönskade sätt.3 Om 
historia och kulturarv ses som viktigt måste också de mindre smickrande delarna 
dessvärre också integreras. 
 Kolonisering och mission – liksom bistånd, som är samtidens motsvarighet 

2. Homi K Bhabha, ”Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse”, The 
Location of Culture (London; New York: Routledge 1994 (1987)). Homi K Bhabha, ”Om 
mimikry och människan. Den koloniala diskursens ambivalens”, Divan, 8 (1994).
3. För en fördjupad analys av detta fenomen med exemplet etnografiska museer, se Lisa 

Karlsson Blom & Mikela Lundahl, ”Museala hemsökelser. Etnografi, kolonialitet och ömma 
punkter”, Glänta 2–3, 2012. (Finns också online: http://www.eurozine.com/articles/2012-12-
18-blom-sv.html.)

– syftar till att bistå och lyfta, att civilisera och sprida välstånd. Detta kolliderar 
emellertid med andra nationalistiska föreställningar som att Sverige ska vara i 
världsklass och framkant inom områden som industri och design. Hur kan vi 
samtidigt bevara vår plats på toppen och arbeta för lyfta tredje världen till vår nivå? 
Detta är en inneboende och alltför lite diskuterad konflikt i alla jämlikhetssträvan-
de projekt. Både frågan om vilken nivå som är den mest eftersträvansvärda, alltså 
vilken måttstock man ska använda, men också frågan om huruvida vi verkligen vill 
uppnå jämlikhet, och därmed avstå från platsen på den av oss definierade toppen. 
Vår samtida välvilliga hjälpsamhet har alltså en baksida: det kan bli precis som 
avsågs: de bistådda blir som oss, och det är ett av de fenomen Bhabha belyser med 
begreppet mimikry.

 Kulturarvisering 
Inom samtida kritisk kulturarvsforskning diskuteras flitigt den pågående trenden 
att kulturarvisera mängder av kulturella och historiska fenomen. Fenomen som i sig 
inte är nya, men som existerat under andra namn och tidigare omgärdats av andra 
praktiker och diskurser. Många aktörer hävdar idag att det är en fråga om demo-
krati, att alla kan kulturarvisera, och det sammanhänger med en viktig uppgörelse 
med det som kulturarvsforskaren Laurajane Smith kallar the Authoritative Heritage 
Discourse – den auktoritära kulturarvsdiskursen – som museer och akademiker har 
stått för.4 Denna uppgörelse kritiserar nationalstatens, och dess institutioner som 
museer och universitet, outtalade monopol på att skriva historia, i form av natio-
nalistiska berättelser om hur exempelvis Sverige blev Sverige. Kvinnor, underklass 
och ickesvenskar (samer, resande, romer, sverigefinnar och judar exempelvis) och 
andra minoriteter skrevs ut. Utifrån insikten att denna exkluderande nationalistiska 
berättelse har blivit obsolet har en mängd maktkritiska ansatser utvecklats, som 
kvinnohistoria, arbetarhistoria, slaveriets historia, kolonialhistoria, LGBTI-historia 
och lokalhistoria.  
 Idag ser vi kommersiella eller semikomersiella (som i ”regional utveckling”) 
exempel på hur en del av denna retorik används för att ta sig rätten att skapa ”egna” 
historier, i delaktighetens namn, med det egentliga syftet att berätta säljbara histo-
rier för att öka besökssiffror – när det gäller offentliga kulturarvsinstitutioner – eller 
för att dra in pengar – i eventindustrin. Denna maktkritiska ansats som syftar till 
ökad jämlikhet och inklusion utnyttjas av aktörer som tar sig rätten att skriva en his-
toria som passar den egna självbilden och legitimerar egna intressen, inte sällan av 
ekonomisk art. Det är dock inte helt enkelt att på ett hållbart sätt omvandla kultur-
arv till en säljbar vara, vilket antropologen Rosemarie Boswell uppmärksammar:

4. Laurajane Smith, Uses of heritage (London; New York: Routledge 2006). En förespråkare 
för att alla kan ”kulturarva” är riksantikvarieämbetets Qaisar Mahmood.
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heritage cannot be easily turned into a product for consumption. It relies on subjec-
tive interactions with the heritage to produce a meaningful and continually rele-
vant product. By casting tourism as heritage tourism, national leaders, destination 
branders, tour operators and heritage professionals have to work to make sites carry 
”more” meaning and therefore evoke more of an emotional response from tourists. 
The ”gaze” (Urry 1990) of the tourist is coordinated to encounter particular vistas and 
to evoke particular feelings. Specific mementoes are sold to reinforce memory main-
tenance, stories are told to create the sense of ”live” or real experience of the time gone 
by and the site is ”marked” to emphasise its distinctiveness form the everyday.5 
 
Seriösa kulturarvsaktörer – offentliga såväl som privata – som vill värna sin hem-
bygd och sin region bör fokusera mindre på kommersiella möjligheter. De är en 
möjlig bieffekt, inte självändamål, av ett väl utfört arbete för att värna de ”subjektiva 
interaktioner” Boswell talar om, och kan i bästa fall bidra till en hållbar regional 
utveckling.

 Kulturarvsbruk 
Inom kritiska kulturarvsstudier är en viktig uppgift att syna vem som ges rätten att 
definiera kulturarvet och vem som tillåts skapa berättelserna om dem. Tidigare har 
målet varit nationalstaten och dess förlängda arm i form av museitjänstemän och 
universitetsprofessorer (som oftare än man kan tro var en och samma person) och 
deras tendens att skriva fram traditionella eurocentriska, patriarkala, borgerliga, 
och heteronormativa berättelser. Idag har andra mål blivit viktigare att syna i takt 
med att denna form av auktoritär kulturarvsdiskurs radikalt minskat sin maktbas. 
Istället måste motståndet granskas: exempelvis det som Qaisar Mahmood kallar 
”den utspridda expertrollen”.6 Vad klassas som kulturarv; av vem, för vem, vilka 
intressen understödjer det i och med de samtida demokratiseringsambitionerna, 
får de verkligen avsedda demokratiserande och inkluderande effekter? Det som 
studeras är alltså inte främst kulturarvet i sig: tingen, föremålen, monumenten, 
föreställningarna, utan processerna de ger upphov till, deras sociala och idémässi-
ga sammanhang. Eller som många forskare säger: bruket av dem – kulturarvsbruk 
eller historiebruk.7 Hur använder olika aktörer kulturarv för att understödja olika 
intressen? Och vilka är dessa intressen? Har tid – i bemärkelsen förflutenhet – blivit 
ett varumärke för samhällsutveckling på lokal och regional nivå? Kan tid användas 

5. Rosabelle Boswell, Re-Presenting Heritage in Zanzibar and Madagascar (Addis Abeba: 
OSSREA 2011) s 30f.
6. Vid SKLs höstkonferens i Luleå, 8–9 oktober 2012.
7. Peter Aronsson, Historiebruk: Att använda det förflutna (Lund: Studentlitteratur 2004); 

Owe Ronström, Kulturarvspolitik. Visby: från sliten småstad till medeltidsikon (Stockholm: 
Carlsson 2008).

som en oändlig resurs hursomhelst, eller måste den liksom andra resurser värnas? 
Kanske inte för att den ”tar slut” men för att dess värde riskerar att devalveras om 
den används ovarsamt? 
 Idag omtalas fenomen, platser, ting, etcetera som kulturarv – fenomen, platser 
och ting som tidigare inte ingått i en sammanhållen kategori. Ibland är det bort-
glömda men verkligt värdefulla kulturskatter som lyfts fram. Ibland är det soppa på 
en spik, vilket Stig Claesson gör litteratur av i romanen Vem älskar Yngve Frej? där 
kulturarvisering av några stenar genom att kalla dem fornminne utgör intrigen.8 I 
de flesta fall finns substans i det som kulturarviseras, med hopp om att stärka en 
identitet, bygga ett varumärke och att öka besökssiffror. Men hur görs detta på ett 
trovärdigt och hållbart sätt?

 Kulturarv som tröst? 
David Lowenthals bok The past is a foreign country, som blev en klassiker om detta 
med att besöka det förflutna och konsumera historien, var ett av de tidiga försöken 
att beskriva den kulturarvisering vi ser explodera idag.9 Han fastslog att det finns 
alla möjliga skäl att besöka det förflutna, men en viktig ingrediens är föreställning-
en om att det förflutna är trösterikt. Vi härstammar från det förflutna, medan vi är 
smärtsamt medvetna om att vi i framtiden är döda. När vi reflekterar över framtiden 
är det en viktig poäng att ha med sig eftersom det gör framtiden så mycket mer 
skrämmande än det förflutna någonsin kan bli. Framtiden är liksom det förflutna 
ett främmande land, men ingen har kommit tillbaka därifrån, inga arkiv beskriver 
det och vi har inga spår därifrån. Trots det – eller kanske just därför – är våra bilder 
från framtiden märkligt nog mycket lika dem från det förflutna, eftersom det är 
därifrån vi hämtar dem. Det förflutna är ett sätt att fly bort från den skrämmande 
framtid som vi obönhörligen är på väg emot. 
 En med trösten sammanhängande frestelse hos det förflutna är att det är färdigt 
vilket varken nuet eller framtiden är.10 Just därför är det också möjligt att manipu-
lera – att förpacka på ett passande sätt. Den auktoritära kulturarvsdiskursen gjorde 
just det. Förpackade det förflutna på ett sätt som passade maktens intressen. Även 
dagens kulturarvisering är ett slags förpackningsindustri: den är ett gränssnitt, ett 
sätt visa och framställa det förflutna. Vi tror oss veta vad som hände och det finns 
ingen här som kan vittna om att vi har fel. Olika historiker kan visserligen träta, men 
det är ändå bara käbbel. Samtiden, däremot, låter sig inte paketeras så nätt och 
smidigt – samtiden är stökig och mångfaldig och många gör anspråk på att veta. Det 

8. Stig Claesson, Vem älskar Yngve Frej? (Stockholm: Bonnier 1968).
9. David Lowenthal, The Past is a Foreign Country (Cambridge: Cambridge University Press 

1988).
10. Den amerikanske historikern Hayden White talar om historikers längtan efter att tillsluta 

[closure] historien, att kunna göra en sammanhängande berättelse.
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är svårare att vara en auktoritet när det finns många levande vittnen som inte nöd-
vändigtvis har någon samsyn. Det förflutna är alltså en behagligare plats att resa till 
än framtiden, säger Lowenthal. I det förflutna har vi definitivt en framtid, och det är 
mycket hoppfullt och trevligt. Framtiden är alltså ett resmål för äventyrare, medan 
det förflutna är en plats att resa till för att få tröst. Och tröst behöver alla

 Från kollektiv till individuell historia 
När Lowenthal besökte Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm hösten 2012 
reflekterade han över vad som hänt med vår syn på det förflutna under de 25 år som 
förflutit sedan han skrev boken.11 Han ser ett domesticerande av det förflutna. Ofta 
talar vi i termer av översättning när det gäller att göra det förflutna – eller det fjärran 
– begripligt och i översättningsforskningen används begreppsparet domesticera och 
förfrämliga som beteckningar på två olika strategier översättare använder: det ena 
att försöka ta udden av de skillnader som finns genom att hitta paralleller i vår egen 
tid, på vår egen plats, eller i vårt eget språk. Den andra tendensen arbetar med att 
förstärka skillnader, närmast överdriva dem. Ingendera är bättre eller sämre: de är 
kontextbundna, men de säger något om den specifika kontext i vilken översättning-
en är gjord, och vilka manipulationer som behövts för att åstadkomma överföring-
arna. 
 Enligt Lowenthal domesticerar samtiden mer än förfrämligar det förflutna, till 
skillnad från när han skrev sin bok. Vi verkar sträva efter att känna igen oss mer, vi 
hittar likheter och paralleller, medan modernitetens kulturarvisering strävade efter 
att betona uppbrottet från det förmoderna. I senmoderniteten är det inte längre 
relevant, men den postmoderna kritiken av de stora berättelserna – nationalstaten, 
framsteget, upplysningen etcetera – ger plats för nya berättelser om sammanhang, 
kontinuitet och tillhörighet, när nationalstat och folkhem inte längre övertygar, 
vilket möjligen förklarar det domesticerande historiebruket. 
 Paradoxalt nog har det förflutna blivit en sorgligare plats än det brukade vara. 
Länge handlade kulturarvet om att fira nationalstatens ärorika förflutna. Kulturarv 
som ber om ursäkt för primitiva eller fruktansvärda händelser har blivit vanliga-
re – vilket är ett sätt att säga ”vi vet bättre nu”.12 Det är visserligen fortfarande vårt 
förflutna, men det är inte vi, vi har blivit andra, moderna, bättre människor. Som lär 
av det förflutna, som inte skulle kunna delta i förintelser etcetera. Lowenthal identi-
fierar en tendens att skuldbelägga det förflutna i högre grad än tidigare. Modernis-
terna anklagade historien för att motverka framsteg. I samtiden anklagar vi histo-

11. Den 13 september 2012, KTH, avdelningen för miljöhistoria.
12. Antropologerna Jean Comaroff & John L. Comaroff diskuterar denna tendens i Theory 

from the south, or, How Euro-America is evolving toward Africa (Boulder, CO: Paradigm 
Publishers 2012), s 135.

riens människor för att vara onda och korrupta i jämförelse med oss. Om ”vi” hade 
hanterat historien: hade ”vi” aldrig accepterat slaveri, förintelse etcetera. Kanske är 
det sant. Men ”vi” hade aldrig kunnat vara dem vi är om vi inte levt just nu och här. 
Med historiens misstag bakom oss. Skyddar det oss från att begå nya missdåd? Titta 
en gång till! 
 Lowenthal se fler dispyter än förr. Auktoriteten kring att beskriva det förflutna 
har utmanats. Alla har sin egen uppfattning om flydda tider och händelser. Kul-
turavet görs personligt och kretsar kring den egna bakgrunden, om mitt eget och 
särpräglade kulturarv. Intresset för det gemensamma, den kollektiva bakgrunden 
minskar. Det sammanhänger möjligen med att föreställningen om ett enhetligt 
kollektiv har mattats – åtminstone i alla kretsar som helst håller sig på armlängds 
avstånd från Sverigedemokraterna. 
 Både bland allmänhet och forskare har intresset ökat för minnet och därige-
nom har muntlig historia blivit allt viktigare. Vittnesbörder och minnen invaderar 
historien. Mikrohistoria och lokalhistoria blir nya metoder för att berätta det bort-
glömda och marginaliserade.13 Människor tycks lita mer på minnen än på historia 
idag, enligt Lowenthal. Visuella och personliga representationer av det förflutna, 
reenactments, processer, bilder blir allt mer populära – inte bara som förströelse 
utan som ett sätt att lära. Visuella medier dominerar idag hur människor lär sig om 
det förflutna. Det finns förstås ett myller av vägar till det förflutna, och två trender 
dominerar enligt Lowenthal: 1. En total omfamning, vilket leder till ett överflöd 
av bilder och fakta om det förflutna. 2. En avsevärd backlash, i form av frågor om 
kulturarviseringen inte snarast är en regredierande kraft istället för ett framsteg i 
historieskrivningen; vi måste kritiskt granska vad vi bevarar och varför.

 Kultur(arv) och rättvisa 
Lowenthal pekar på hur annorlunda vi idag förhåller oss till vad han kallar det 
åttonde underverket: det alltjämt växande gapet mellan de rika och de fattiga: 
den största strukturella uppdelning som människan åstadkommit. För bara några 
decennier sedan fanns ännu starka rörelser för att krympa detta gap, vilket också 
återspeglades i vilket förflutet vi då ville resa till. Idag är dessa rörelser närmast obe-
fintliga, och stora delar av samhället har gett upp denna strävan, och det syns i hur 
förflutenhetens landskap konstrueras. Vad människor plockar upp från det förflut-
na är inte längre baserat på en känsla för en gemensam global historia, utan snarare 
på vår egen identitet och på vår individuella historia. Drömmen om en gemensam 
bättre framtid har ersatts av en dröm om en individuell god framtid. 

13. Comaroff och Comaroff kritiserar det samtida uppsvinget för minnesprocesser och 
sanningsberättande. Också glömskan kan vara nödvändig. Men framförallt kan inte 
minnesprocesser och sanningsberättande ersätta rättvisa. Ibid s 147f.
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 Att göra det förflutna mer och mer likt nuet raderar skillnaderna. Historiker bru-
kade förklara hur det förflutna övergick i nuet vilket är ett slags översättning. Idag 
skriver historiker fragmenterat och rörigt – i enlighet med hur vi uppfattar historien. 
Ett slags decentraliserad historia, vilket stämmer med en postmodern vetenskaps-
syn, men vilka blir konsekvenserna av att det förflutna hör nu till alla – och att alla 
därmed har fått rätt att skriva sin historia? Det må vara demokratiserande men det 
har inte lett till att vi idag har en bättre förståelse av det förflutna, snarare till att 
vi har olika förståelser av det förflutna som står i konflikt med varandra. Och på 
sätt och vis är det rimligt eftersom det förflutna faktiskt är olika beroende på vilket 
perspektiv som anläggs. Men vad gör vi med dessa delvis motsägande och fragmen-
tariska berättelser? Varthän jag tittar ser jag manipuleringar av historien, och inte 
alltid i god tro, avslutade Lowenthal. Hur ska vi förhålla oss till dessa manipulering-
ar? Det är lättare att titta bakåt och bedöma äldre praktiker och se deras felslut. Men 
vad får det för konsekvenser att aktörerna är många, att auktoriteten är utmanad, 
och att var och en kan skapa ett eget fornminne, eller sin egen historia? 
 Jag har inga säkra svar på det, men om man som jag tror att vi har stora gemen-
samma utmaningar, i städer, regioner, nationer och globalt, måste vi då inte kunna 
tala med varandra? Och behöver vi i så fall inte gemensamma plattformar? Den här 
”demokratiseringen”, föreställningen om att alla kan kulturarva, leder den till ett 
bättre – mer jämlikt – samhälle? Eller leder det snarare till känslan av ett bättre sam-
hälle? Känslan av delaktighet? Jag argumenterar inte för att vi ska gå tillbaka till det 
gamla auktoritativa kulturarvsparadigmet, men för att vi nog bör fundera över om 
de senaste decenniernas ”utveckling” kan ha lett till att vi också förlorat något vär-
defullt, och vilka strategier vi behöver för att återerövra det, utan att därmed återgå 
till nationalistiska patriarkala heteronormativa borgerliga historieskrivningar.

 Vem älskar kulturarv? 
Det mesta av det som vi i dagligt tal betecknar som kulturarv är å ena sidan sett som 
oumbärligt och ”viktigt” – och vi får ofta höra, och kanske själva upprepar, dygden i 
att lära av historien. Och vi ser en samtida boom för kulturarv. Kulturarv älskas från 
höger till – ja hur långt då? Älskar vänstern också kulturarv? Förmodligen inte i sig. 
Men det gör inte högern heller. SD älskar svenskt kulturarv. Det gör vår förre kultur-
minister Lena Adelsohn Liljeroth också. Men hon tycks ha lite bredare smak. Men 
hon tenderar att älska kulturarvet i sig. I ett uttalande från sin första mandatperiod 
hävdade hon att museernas viktigaste uppgift är att bevara och förvalta samling-
arna. Få museiarbetare skulle instämma i det, trots att de är experterna. Det beror 
kanske på att de genom sin närhet till kulturarvet förstår att kulturarv i sig inte har 
stort värde för människor om det inte, som Rosabelle Boswell poängterar, interage-
rar med människorna vars arv det skall föreställa. 
 Den största delen av det existerande kulturarvet har tillkommit genom politiska 

och kulturella maktkamper. Många av dessa kan vi inte identifiera oss med eftersom 
de representerar en människosyn och demokratisyn som vi placerar i en annan tid. 
Det ultimata – och samtidigt det mest extrema – exemplet är kanske de egyptiska 
pyramiderna, resta som monument över döda diktatorer och färdigställda under 
fruktansvärda produktionsvillkor. Men också i ett sammanhang där tiden uppfatta-
des annorlunda: tid var inte liktydig med ständig förändring och utveckling. Tidens 
essens var inte förändring. Snarare var essensen kontinuitet, ett antagande om en 
relativt obruten existens från det förflutna, till framtiden, med nuet som en likvärdig 
mellanstation. Att vi idag inte ser framtiden på det sättet, att vi har svårigheter att 
investera i stora projekt för framtiden, som kanske inte kommer att stå färdiga/visa 
resultat förrän långt efter vår livstid, har med denna förändrade syn på tid att göra. 
Det blir allt svårare att föreställa sig hur framtiden ska se ut eller att alls tro att den 
ska infinna sig. 
 En annan men delvis besläktad förändring är det som med antropologen 
och geografen David Harveys term kallas rumtidkompression.14 Det handlar om 
vad den moderna tekniska utvecklingen gör med vår tids- och rumsuppfattning 
och därmed hur vi uppfattar oss själva i världen vi lever i. Idag tillhör det många 
människors vardag att kommunicera i realtid med andra människor på stora fysiska 
avstånd i chattar, via epost, skype, facetime och telefoni. Tid och rum är inte längre 
nödvändigt skilda åt som förr då fjärran platser tog lång tid i anspråk för att nås. 
Både tid och rum uppfattas annorlunda idag när vi kan resa till andra sidan jorden 
på ett dygn, och sedan se hemmet i realtid i sin telefon. Marcel Proust är kanske den 
första att beskriva vad dessa och liknande fenomen gör med oss och vår percep-
tion i På spaning efter den tid som flytt. Han beskriver hur telefonen frikopplar en 
röst från dess kropp, och vad det gör med hur vi uppfattar varandra, hur rösten blir 
annorlunda när den inte kommer från en kropp utan från en lur, när den alltså är 
medierad. Och hur därmed också medvetenheten om denna frånvarande kropp 
skärps.15 
 Kulturarv är ett sätt att förhålla sig till tid och rum. Många av de museer vi lever 
med är producerade i en tid ganska annorlunda vår egen. Museerna från förra och 
förrförra seklet hade som främsta uppgift att sprida kunskap om Sverige, svenskhet, 
eller om Norden och nordiskhet och utgick från att denna ”kunskap”, som vi idag 
snarare skulle kalla ideologi, skulle vara giltig över lång tid. Museerna var centrala 
institutioner i processen att skapa den nya nationlighet som var en förutsättning för 
att legitimera en ny politisk ordning som växte fram i Europa, från 1700-talet och 

14. David  Harvey, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural 
Change (Cambridge, MA: Blackwell 1990).
15. Se exempelvis Sara Danius, ”En försmak av evig skilsmässa – Proust och telefonen”, Ord & 

Bild 6 1998.
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framåt. Kulturarvet bidrog till att framställa denna nya ordning, och de nya gränser-
na, som ”naturliga”.16 Detta är inga nyheter men det tål att repeteras. För vad hör vi 
idag från landsända efter landsända, från stad efter stad: jo varje stad med självakt-
ning måste ha en egen slogan. Till förväxling lika vilket gör att de knappast lyckas 
med sin uppgift, och förmodligen har de kostat skattebetalarna en smärre förmö-
genhet. Till vilken nytta? Hur blev det så? Visste vi inte bättre? Har vi inte lärt oss av 
de fåfänga pyramidbyggarna – eller beställarna av dem för att vara noggranna – och 
av konstruktörerna av tjusiga idéer om de olika nationernas inneboende kvaliteter?  
 När vi verkställer samtidens krav på att bygga varumärke, vilket i stort sett är 
det samma som att skapa monument, men i quickfixformat och ofta utan mycket 
substans – vad är det då vi gör? Vilken logik ligger bakom? På kort och lång sikt? 
Pyramiderna är trots allt fortfarande sanslöst mäktiga att strosa runt. De är objekt 
med ett obestridligt värde i sig själva, bortom vad faraoerna ville kommunicera. Om 
vi tänker på framtiden, på att vad vi gör idag, på ett eller annat sätt kommer att leva 
kvar – i form av vad vi gjorde, eller vad vi inte gjorde – exempelvis stoppade eller 
inte stoppade vår vettvilliga livsstil medan tid var, och därmed lät eller inte lät växt-
huseffekten löpa amok. Den politik vi för idag – och då skulle jag vilja understryka 
att detta i synnerhet gäller kultur(arvs)politiken – vem gynnas av den? Syftar den till 
att legitimera – som monument och stats- och stadskultur nästan alltid gjort – mer 
eller mindre maktfullkomliga styrelseskick? Jag påstår inte att vi lever i diktatur idag, 
det gör vi inte, åtminstone inte i formell mening. Men vi lever i en tankens diktatur, 
och där spelar rumtidkompressionen en viktig roll. Föreställningen om historiens 
slut – vilket bland annat aktualiserades av murens fall och därmed inte bara en 
vidrig samhällsstruktur föll samman, men också den samtida närvaron av ett väldigt 
annorlunda samhällsbygge, vilket gav kött åt tanken ”en annan värld är möjlig” – är 
central för den samtida tankens trånga rum. Dagens demokratiprojekt som talar om 
delaktighet handlar kanske mest om att få oss att känna oss delaktiga i en tid som 
samtidigt hamrar in att bara en värld är möjlig, att det bara finns en väg framåt? 
 Den samtida vurmen för delaktighet och ”alla” har ”sitt” kulturarv – är det bara 
en skenmanöver? Ett sätt att skapa ny legitimitet för samtid politik, för den samtida 
makten. Antropologen James Siegel skriver angående de stora omgörningarna som 
de europeiska etnografiska museerna genomgått att den stora allmänheten redan 
hade förlorat intresset för ”de etnografiska andra”. Dagens stora museiomgörningar 
kanske bara syftar till att skapa en ny form, en yta, som förefaller demokratisk, men 
möjliggör att berätta om oss och dom, men nu i uppgraderad mångkulturell form?17

16. Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens 
ursprung och spridning (Göteborg: Daidalos 1993 (1991)).
17. James T Siegel, Objects and objections of ethnography (New York: Fordham University 

Press 2011) s 123f.

 Vilken värld kulturarvar vi fram? 
Vi lever inte i den bästa av världar, inte heller i den enda möjliga. En av kulturens 
centrala uppgifter är att hjälpa oss att föreställa oss andra världar. Och kulturpoli-
tikens uppgift att är skapa förutsättningar för kulturarbetare att hjälpa oss i detta 
gemensamma arbete. Att bygga monument, materiella eller immateriella, handlar 
om ta makt över framtiden, att skriva in sig själv i framtiden – och i vårt föreställda 
förflutna, när vi istället borde öppna framtiden, skapa möjligheter istället för att 
definiera den. Vi behöver därför granska den kulturpolitik vi är en del av, så att den 
inte lyckas slå i oss – som den brukar – att tro att just vi, just nu, lever i om inte den 
bästa av världar, så i alla fall i den enda möjliga världen. 
 Istället bör vi verka för ett framtida kulturarv och en samtida kulturproduktion 
som kan hjälpa oss att se bristerna i vår egen tid, i vår egen värld och världsbild, 
och öppna våra ögon för andra möjliga världar så att vi alla kan fortsätta vårt arbete 
för att närma den här verkligheten vi delar, till – om inte den bästa av världar – en 
oändligt mycket bättre värld för många många flera än idag, och då krävs att vi 
funderar över vad det är vi gör när vi ”kulturarvar” – som individer, företag, eller 
offentlighet. 
 Framtidens kulturarv är ingenting som kan tänkas ut av oss, eller ens bör tänkas 
ut av oss – det är en förmäten politik och en fåfäng önskan att likt faraonerna vilja 
leva vidare i monument i tusentals år. Istället borde vi tillfredsställa vår fåfänga 
genom att göra skillnad – på riktigt – i samtidens stora ödesfrågor. Miljön, integra-
tionen, resursfördelningen. Att ge framtiden de bästa möjliga förutsättningarna, 
och då måste vi tänka långt. Vi måste tänka i kontinuitet: det vi gör nu, gör vi i hög 
utsträckning för att vi tänker på ett visst sätt både om historien och framtiden. Vilka 
konsekvenser får det egentligen i framtiden? 
 Det är ändå alltid framtidens människor som till syvende og sidst kommer att 
avgöra – välja ut – vad som blir kulturarv – och hur detta kulturarv blir tolkat. Vårt 
jobb – samtidens – är att efterlämna ett så användbart och rikt material som möjligt.
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Mikela Lundahl 
Uses of Heritage: For Whom, By Whom?1

 
 
For a long time, museums and other actors involved in cultural heritage issues have 
been criticised for being too traditional, for prioritising ”high-brow” culture, and 
lately many actors – even within the sector itself – have challenged tradition and 
developed strategies in order to challenge the tradition-heavy contents of museums 
and cultural institutions. How did that work out?

From Colonisation to Benchmarking 
In one way or another, cultural heritage has always been about identity. Our natio-
nal identities have been formulated, and mediated, by grand cultural institutions, 
while their lesser local counterparts did the very same thing concerning local iden-
tity. During the last few decades however, identity has been discussed in a more 
explicit and intense fashion, thus becoming a commodity that municipalities and 
corporations are well advised to invest in. Fundamentally, identity is quite primor-
dial: it’s about recognising oneself and others from day to day: I am the same as I 
was yesterday, and I will remain myself tomorrow. That which creates continuity 
and brings order to both individuals and groupings in need of discerning themsel-
ves from others within their collective, thus labelling themselves by accentuating 
certain distinctive features as well as identifying with each other to discern from 
others still, is fictional: people from Småland and Skåne; Swedes and Danes. These 
processes appear to have been a constant in human culture and language since the 
very beginning 
 This process is politicised in all complex societies. In order to keep people in 
place; to mobilise in the event of war; to mobilise for colonisation; to mobilise a 
region towards an imagined community. During the last decades, branding and 
benchmarking have become natural parts of all corporate and public body ope-
rations. All corporations, every city, need to assert themselves in the global com-
petition, or so we are told. But is that really true, or rather, is it that simple? What 
interests, and outlooks on the world and ”us”, are contained in such a, seemingly, 

1. This text is based on a seminar lecture held in Orrefors 22, February, 2013, organised 
by Designarkivet about the future of Glasriket. It originally appeared in Reform Glasriket, 
published by Designarkivet.
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innocent practice? What interests govern the fact that ”we” – that is, Swedes – sup-
port a self-image of being number one when it comes to equality, producing auto-
mobiles, glass or design? How is this ”we” that benefits from this constructed? And, 
is it altogether beneficial? If there is a superlative ”we”, maybe there needs to be a 
poorer counterpart, deficient in what we possess. Does our benchmarking produce 
both winners and losers? 
 The ”new” production countries in Eastern Europe and Asia are, in a manner 
of speaking, winners. But do ”we” (who identify with Swedish trade and industry) 
have reason to remind the world that it’s ”thanks to us” that countries like India 
and Thailand are so successful nowadays? Postcolonial cultural critic Homi Bhabha 
uses the term mimicry when describing not only – maybe not even primarily – how 
colonialism is a question of territorial power, or neo-colonial power over assets and 
natural resources, but also how we imagine questions of reason, independence, 
creative force, innovation and identity. Besides well-known commodities such as 
cotton, sugar and slaves, colonialism begat a dividing up of the world in centres and 
peripheries; humans in rich and poor; sensible and insensible; civilised and savage; 
active and passive races; creative people and those who simply mimic. 
 But we are constantly tempted to believe that colonialism is a thing of the past, 
appertaining to the 19th Century, the past we have left behind. First of all, this is 
not quite true: the major part of, for instance the colonisation of Africa, took place 
during the last century – the 20th – the very same century that produced our own 
Swedish welfare state that we are witnessing the demise of, even though we have 
yet to cast it aside on the refuse dump of history. These were not two separate 
processes; quite on the contrary, they were clearly intertwined. One of the keys in 
understanding how colonialism and neo-colonialism works, or how Euro-America 
is able to continue its impoverishment of Africa, is precisely by bringing attention 
to how they are described as separate, thus maintaining and legitimating European 
supremacy and power over the world’s resources. 
 Secondly, no matter how much we would like to, we cannot choose our own 
past. Granted, we can choose and celebrate and identify with the ”good”, making 
this a characteristic of our country, our district, or ourselves. The reverse of the 
medal is included in the bargain. Even though we may wish to (re)write our own 
history, both recorded and rewritten elements tend to come back to haunt the 
narratives in unwanted ways. If history and heritage are to be seen as important, 
unfortunately that means the less flattering parts must be integrated as well.2 

 Colonisation and missionary work – just as foreign aid, which is the contempo-

2. For further analysis of this phenomenon, using the ethnographic museum as an example, 
see Lisa Karlsson Blom & Mikela Lundahl, »Haunted museums. Ethnography, coloniality and 
sore points« http://www.eurozine.com/articles/2012-12-18-blom-en.html.

rary equivalent – aims to assist and boost, civilise and spread welfare. However, this 
collides with other nationalistic conceptions, such as the idea that Sweden should 
be world-class, on the front edge, when it comes to industry and design. How can 
we simultaneously remain on top while working to boost Third World countries in 
an attempt to raise them to our level? This conflict, which has not been sufficiently 
debated, is inherent to any project striving for equality. The question of what level of 
equality is desirable, i.e. which scale is to be used, and whether or not we in reality 
want to achieve equality, thus conceding our place at what we have defined as the 
top. In other words, our contemporary benevolence has a downside: the aim may 
very well turn into reality: the once aided become just like us, and that is one phe-
nomenon Bhabha elucidates with the concept of mimicry. 
 
Heritagization 
Within contemporary heritage research, the on-going trend of actively turning a 
variety of cultural and historical phenomena into heritage is widely discussed. 
Phenomena that are not new per se, they have existed under another epithet and 
previously been surrounded by other practices and discourses. Today, many would 
argue that it is a question of democracy, and that it is cohesive with the dispu-
te with, what heritage researcher Laurajane Smith denotes as, the Authoritative 
Heritage Discourse, embodied by museums and academics.3 This faction criticises 
the nation-state, along with its institutions such as museums and universities, for 
its tacit monopoly on writing history in the form of nationalistic stories about how 
Sweden became Sweden. Women, the lower-classes and non-Swedes (for instance 
Sami, travellers, Romanies, Finland-Swedes and Jews) and other minorities were 
written out of the narrative. The realisation that this excluding nationalistic narrati-
ve is obsolete has prompted a vast variety of disciplines challenging existing power 
structures, such as the histories of women, workers, slavery, colonisation, LGBTI 
and the history of the local. 
 Today we see both commercial and semi-commercial (as in ”regional deve-
lopment”) examples of how this rhetoric is used to assert the right to create one’s 
”own” histories, in the name of participation, with the true purpose of telling 
marketable narratives to increase the number of visitors – when it comes to heritage 
institutions – or make money – for the event industry. This critical theory inception 
aims to increase equality and inclusion is abused by participants asserting the right 
to produce narratives befitting of their own self-image and legitimises their own in-
terests, not seldom financial. However, creating a durable commodity from heritage 
is hardly a simple matter, as anthropologist Rosabelle Boswell highlights:

3. Laurajane Smith, Uses of heritage (London; New York: Routledge 2006). An advocate of 
the fact that anyone could ”heritagize” is Qaisar Mahmood at the National Heritage Board.
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heritage cannot be easily turned into a product for consumption. It relies on 
subjective interactions with the heritage to produce a meaningful and continually 
relevant product. By casting tourism as heritage tourism, national leaders, destina-
tion branders, tour operators and heritage professionals have to work to make sites 
carry ”more” meaning and therefore evoke more of an emotional response from 
tourists. The ”gaze” (Urry 1990) of the tourist is coordinated to encounter particular 
vistas and to evoke particular feelings. Specific mementoes are sold to reinforce me-
mory maintenance, stories are told to create the sense of ”live” or real experience of 
the time gone by and the site is ”marked” to emphasise its distinctiveness form the 
everyday.4

Serious heritage participants – public and private – wishing to safeguard their 
hometown and their region should focus less on commercial opportunity. That is a 
possible spillover, not an end in itself, of a job well done protecting the ”subjective 
interactions” mentioned by Boswell that, at best, can contribute to a durable regio-
nal development.

Uses of Heritage 
Within critical heritage studies, examining who is given the right to define cultural 
heritage, and who is allowed to create the narratives describing them, is a crucial 
task. In the past, the targets were the national-state and their right-hand-men in 
the form of museum officials and university professors (more often than not, these 
were the same people) and their tendency to expound traditional Eurocentric, 
patriarchal, bourgeois and hetero-normative narratives. Today, other targets have 
become more important to examine, concurrently with a radical decrease of power 
in this authoritarian heritage discourse. Instead the resistance needs to be exami-
ned: for example what Qaisar Mahmood calls ”the dispersed role of the expert”.5 
 What is classified as cultural heritage; by whom, for whom, and, taking contem-
porary democratisation ambitions into account, what interests supports it and are 
the democratising and inclusive ambitions really having an effect? The objects of 
study are in other words not heritage in itself: things, objects, monuments, concep-
tions, but the processes they give rise to and their social and ideational contexts. Or 
what many researchers call: the uses of heritage or history.6 How do different par-
ticipants use heritage to support different interests? And what are these interests? 

4. Rosabelle Boswell, Re-Presenting Heritage in Zanzibar and Madagascar (Addis Abeba: 
OSSREA 2011) p. 30–31.
5. At the SKL fall conference in Luleå, Sweden 8–9 October, 2012.
6. Peter Aronsson, Historiebruk: Att använda det förflutna (Lund: Studentlitteratur 2004); 

Owe Ronström, Kulturarvspolitik. Visby: från sliten småstad till medeltidsikon (Stockholm: 
Carlsson 2008).

Has time – meaning the past – become a benchmark for social progress on a local 
and regional level? Could time be used as an infinite resource in just any way, or 
is it, like other resources, in need of preservation? Maybe not because we will ”run 
out”, but because careless use might devalue it? 
 Phenomenon, sites, objects, et cetera are today referred to as heritage – phe-
nomenon, sites, objects that previously were not categorized together under one 
name. At times it is forgotten albeit truly precious cultural treasures that are brought 
out. Other times it is simply making a lot out of nothing, which Stig Claesson turns 
into fiction in the novel Vem älskar Yngve Frej? (Who loves Yngve Frej?) in which 
the cultural announcement of some random rocks by labelling them precious cul-
tural treasures makes up the plot. In most cases, what is announced, in the hope of 
strengthening an identity, building a brand, or increasing the number of visitors, is 
substantial. But how can this be done while maintaining credibility and durability?

Heritage as Consolation? 
David Lowenthal’s classic book The Past is a Foreign Country, about visiting the 
past and consuming history was an early attempt to describe the trend of cultural 
announcements we see exploding today.7 He maintained that there are different 
reasons for visiting the past, but a vital factor is the notion that the past is conso-
ling. We descend from the past while painfully aware of our future demise. When 
we reflect on the future, it is a point that is important because it invariably makes 
the future all the more frightening than the past could ever be. The future, like the 
past, is a foreign land from which no one has returned, no archives describe it and 
it leaves no traces. Despite this – or maybe because of it – our visions of the future 
are strangely similar to those of the past, because that is where we collect them. The 
past is a way to escape the frightening future we are invariably heading towards. 
 Connected to the consolation aspect of the past is the temptation intrinsic to its 
ready-made state, which neither the present nor the future can be said to possess.8 
And that is why it is possible to manipulate – package in an appropriate fashion. 
The authoritarian heritage discourse did exactly that. Packaged the past in ways that 
suited the interests of power. The cultural announcement of today is a sort of pac-
kaging industry as well: it is an interface, a way of depicting the past. We think we 
know what happened, and there is no one to testify otherwise. Historians may well 
argue, but it is nonetheless just bickering. The present, on the other hand, is in no 
way as easily packaged – the age in which we live is untidy and manifold, and many 

7. David Lowenthal, The Past is a Foreign Country (Cambridge: Cambridge University Press 
1988).
8. The American historian Hayden White talks of the historians’ longing for closure when it 

comes to history, being able to produce a coherent narrative.
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are those who claim to have the right answers. It is much more difficult to be an au-
thority when there are so many living witnesses whose views might not be concur-
rent. According to Lowenthal, the past is therefore a more pleasant destination than 
the future. In the past we definitely have a future, and it remains hopeful and nice. 
So the future is for adventurous travellers, while the past is a place for consolation. 
And we all need consolation.

From Collective to Individual History  
In the fall of 2012, Lowenthal visited the Royal Institute of Technology (KTH) and 
reflected on what has happened to our vision of the past during the 25 years since 
his book was published.9 He recognizes a domestication of the past. Oftentimes, we 
speak in terms of translation when making the past – or the distant – comprehen-
sible, and in translation studies, the pairing of the terms domestication and 
alienation are used to describe two different strategies employed by translators: one 
to take the sting out of the differences by finding parallels in our time, our place or 
our language. The other to reinforce differences, almost to the point of exaggeration. 
Neither one is better or worse than the other: they are bound by context, but they 
say something about the specific context in which the translation was made, and 
what manipulations were required to bring about the conveyance. 
 According to Lowenthal, our present domesticates more than it alienates the 
past, as opposed to when his book was written. We seem to strive more for recogni-
tion, finding analogies and parallels, while the cultural announcement of moderni-
ty strived to accentuate a departure from the pre-modern. In late modernity this is 
no longer relevant, but the postmodern critique of the grand narratives – the 
nation-state, progress, enlightenment et cetera – allows room for new narratives 
concerning context, continuity and association when the nation-state and the 
welfare state no longer is cogent, which might explain the domesticating use of 
history. 
 Paradoxically however, the past has become a sadder place than it used to be. 
For a long time cultural heritage was about celebrating the glorious past of the 
nation-state. Heritage apologising for primitive or atrocious occurrences have 
become more common – which is a way of saying, ”we know better now”.10 It is true 
that it is still our past, but it is not us, we have become other, modern, better people. 
People that learn from the past and would never participate in holocausts et cetera. 
Lowenthal identifies a growing tendency to incriminate the past. The modernists 

9. 13 September 2012, KTH, the Department for Environmental History.
10. Anthropologists Jean Comaroff & John L. Comaroff discuss this tendency in Theory from 

the south, or, How Euro-America is evolving toward Africa (Boulder, CO: Paradigm Publishers 
2012), p. 135.

accused history of mitigating progress. In our time we accuse historical peoples of 
evil and corruption in comparison with ourselves. If ”we” had handled history, ”we” 
had never accepted slavery, holocausts et cetera. Maybe that is true. But ”we” had 
never been who we are if we had not lived right here and now. With the mistakes of 
history behind us. Does this protect us from committing new atrocities? Look again! 
 Lowenthal sees more disputes than before. The authority surrounding the 
description of the past has been challenged. Everyone has their own perception of 
bygone days and past events. Heritage is made personal and revolves around our 
own background, my own and distinctive heritage. Interest in the communal, the 
collective background wanes. This is possibly connected with the fact that the 
notion of a uniform collective has become weaker – at least in all circles preferring 
to keep at arm’s-length from Sverigedemokraterna (The Sweden Democrats, a 
right-wing populist party). 
 Both the general public and researchers have become more interested in 
memory, owing to which oral history has become all the more important. Testimo-
nies and memories are invading history. Micro-history and local history have 
become new methods to recount the forgotten and marginalised.11 According to 
Lowenthal, people seem to rely on memory more than history today. Visual and 
personal representations of the past, re-enactments, processes, images are beco-
ming increasingly popular – not only as recreation but as ways to learn. Today, the 
visual media dominates how people learn about the past. However, there is of 
course a multitude of paths leading to the past, and two trends are dominating 
according to Lowenthal: 1. A total embrace, leading to an abundance of images and 
facts on the past. 2. A considerable backlash in the form of questions regarding 
cultural announcement, and whether it is a regressive force rather than historio-
graphical progress; we must scrutinise that which we preserve as well as the 
rationale for making this selection.  
 
Heritage and Equity 
Lowenthal points to how different our attitude to what he calls the eighth wonder is 
today: the perpetually growing gap between the rich and the poor: the biggest 
structural division ever produced by man. Only just a few decades ago strong 
movements working to narrow this gap were still operating, which was also reflec-
ted in the particular past we wanted to go back to then. Today, these movements are 
next to non-existent, and large parts of society have given up this ambition, which is 
manifested in the construction of the landscape of the past. What people pick up 

11. Comaroff and Comaroff criticise the contemporary memory process and truth narrative 
boom. Forgetting can be necessary too. More importantly, memory processes and truth 
narrative cannot replace justice. Ibid. p. 147–148.
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from the past is no longer based on a sentiment of a common global history, rather 
on our own identity and individual history. The dream of a better, shared future has 
been replaced by a dream of a good individual future. 
 Making the past increasingly like the present erases the differences. Historians 
used to explain how the past develops into the present, which is a translation of 
sorts. Today, historians write fragmentary and jumbled – in accordance with our 
perception of history. A sort of decentralised history, concurrent with a postmodern 
conception of science, but what are the consequences when the past is anyone’s 
property – and everyone has been granted the right to write their own history? It 
may be democratising but it has not led to a greater understanding of past, if 
anything it has led to our conflicting comprehensions about the past. And in a way 
this is reasonable considering that the past really is different depending on which 
perspective we choose. But what to do with these partially conflicting and fragmen-
ted narratives? Wherever I look I see historical manipulations, and not always in 
good faith, Lowenthal concluded. What attitude is one to take to these manipula-
tions? It is easier looking back, judging older practices and seeing their fallacies. But 
what are the consequences when the actors grow in numbers, that authority is 
challenged, and that anyone can create their own relics, or their own history? 
 I have no definite answers, but if one, like me, believe that we face great collecti-
ve challenges, in cities, regions, nations as well as globally, must we not be able to 
speak to each other? And do we not need common platforms? This ”democratising”, 
the idea that anyone can make heritage, does it lead to a better – more equal – so-
ciety? Or does it in fact lead to a feeling of a better society. The feeling of participa-
tion? I am not arguing for a return to the old authoritarian heritage paradigm, but 
we ought to consider whether the ”progress” during these last decades may have 
caused a loss of something valuable, and what strategies we require to reconquer it 
without resorting to nationalistic patriarchal heteronormative bourgeois historical 
writing. 
 
Who Loves Heritage? 
Most of what is colloquially referred to as heritage is on the one hand seen as 
indispensable and ”important” – and we are often told, and maybe even repeat, the 
virtues of learning from history. And we are witnessing a contemporary heritage 
boom. Heritage is adored from the right to – well, how far? Does the left love 
heritage too? Probably not in itself. But then again, neither does the right. The 
Sweden Democrats love Swedish heritage. So does Sweden’s former Minister of 
Culture, Lena Adelsohn Liljeroth. But her taste seems somewhat broader, but it 
seems as if she loves heritage in itself. During her first term in office, she made a 
statement saying that the most important task at hand for the museums is to 
preserve and manage the collections. Few of the museum staff would agree,  in spite 

of being experts. Maybe this is owing to the fact that their vicinity to the heritage 
makes them understand that heritage in itself has little value to people unless it, as 
Rosabelle Boswell points out, interacts with the people whose legacy it is supposed 
to be. 
 The lion’s share of the existing heritage has come about through political and 
cultural power struggles. We are unable to identify with many of them because they 
represent an outlook on mankind and democracy that we associate with a different 
time. The ultimate – and the most extreme – example is probably the Egyptian 
pyramids that were raised as monuments memorialising dead dictators and 
completed under dreadful production conditions. But also in a context where time 
was perceived differently: time was not synonymous with constant change and 
development. The essence of time was not change. If anything, continuity was the 
essence, a supposition saying that a relatively uninterrupted existence from the 
past, to the future, with the present as an equal intermediate station. The fact that 
we do not look at the future in this way, that we have difficulties investing in major 
projects for the future that might not be completed/show results long after we are 
gone, has to do with this changed perception of time. It is becoming increasingly 
difficult to imagine what the future will be, or even that it will one day present itself. 
 A different, albeit partially related, change is what anthropologist and geograp-
her David Harvey has termed space-time compression.12 This pertains to what the 
modern technological development does to our perception of time and space, and 
our own place in the world accordingly. Today it is commonplace for many to 
communicate in real time with other people separated by great geographical 
distances in chat rooms, via email, Skype, Facetime and telephone. Time and space 
are no longer necessarily separated as before when far-off places required time in 
order to be reached. Both time and space are perceived differently when we can 
travel to the other side of the world in 24 hours and then see our home in real time 
on our phones. Marcel Proust might have been the first to describe what these, and 
similar, phenomena do to us and our perception in his In Search of Lost Time. He 
describes how the telephone disengages a voice from its body, and what that does 
to our perception of others, how the voice changes when it does not emanate from a 
body but from a receiver, in other words when it is mediated. And also how the 
absence of the body sharpens the awareness of it.13 
 Heritage is a way of relating to time and space. Many of the museums among us 
were produced during a time fairly different from our own. The museums of the 

12. David Harvey, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural 
Change (Cambridge, MA: Blackwell 1990).
13. See for example Sara Danius, ”En försmak av evig skilsmässa – Proust och telefonen”, Ord 

& Bild 6 1998.
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past century, and the one before that, had as their primary task the spreading of 
knowledge about Sweden, Swedishness, or the Nordic countries and Nordicness 
while presupposing that this ”knowledge”, which we would call ideology today, 
would remain valid for a long time. The museums were primary institutions in the 
process of creating the new nationality required to legitimise a new political order 
taking root in Europe in the 18th century and onwards. 
 The heritage contributed to the production of this new order, and the new 
borders, as ”natural”.14 This is not news, but worthy of reiteration. For what are we 
told today from all parts of the country, city after city: why, every self-respecting city 
must have its own slogan. More or less interchangeable, they have hardly achieved 
their goal, and have probably cost the taxpayers a small fortune. To what end? How 
did this happen? Did we not know better? Have we learnt nothing from vain 
pyramid builders – or the people who commissioned them to be exact – or the 
designers of fancy ideas about the innate qualities of different nations? 
 As we carry the contemporary demands for branding into effect, which is more 
or less the same as building monuments in quick-fix mode and often without 
substance – what are we actually doing? By what logic is this done? In the short 
term and the long? The pyramids are after all still insanely grandiose to be strolling 
about. They are objects of incontestable worth in themselves, far beyond what the 
pharaohs wanted to communicate. 
 If we consider the future, and that whatever we do today in some way will live on 
– depending on what we did, or did not do – as an example stopped or did not stop 
our mad way of life while there was still time thus letting or denying global warming 
from running amok. The politics of today – and I should like to stress the politics of 
heritage – who benefits from it? Is its purpose to legitimise – as monumental or 
nation or city culture have nearly always done – more or less autocratic forms of 
government? I am not suggesting that we live under dictatorship today, we do not, 
at least not formally. But we do live under the dictatorship of thought where 
time-space compression plays a major role. The notion of the end of history – in 
part actualised by the fall of the Berlin Wall when not only a repulsive social 
structure collapsed, but also the contemporary presence of a very different society 
which gave food for thought to the idea that ”another world is possible” – is central 
to the narrowness of contemporary thought. The democracy projects of today 
speaking of participation are maybe mostly about making us feel like we are 
participating in a time that simultaneously hammers in that there is only one 
possible world, only one path forward. 
 Contemporary passion for participation and that ”everyone” has ”their own” 

14. Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism, (London, Verso 1983).

heritage – is that a mere diversion? A way to create a new legitimacy for contempo-
rary politics, for a contemporary power structure? Anthropologist James Siegel 
writes regarding the great alterations the European ethnographic museums have 
undergone that the general public had already lost interest in ”the ethnographic 
other”. The museum alterations of today is maybe only trying to create a new form, a 
space, that appears democratic but facilitates narratives about us and them, now in 
upgraded and multicultural form.15

What Sort of World Are We Heritagizing? 
We do not live in the best of worlds, and not in the only one possible. One of prima-
ry tasks of culture is to assist us in imagining other worlds. And the task of cultu-
ral politics is to create conditions for cultural workers to help us with this shared 
labour. Building monuments, be they material or immaterial, are ways of seizing 
power of the future, writing oneself into the future – and in our imagined past, when 
we should be open up the future, create opportunities instead of defining it. That is 
why we need to scrutinise the cultural politics we are a part of so it does not manage 
to talk us into – as it usually does – believing that we, right now, live in if not the best 
of worlds, at least the only possible world. 
 Instead we should devote ourselves to a future cultural heritage and a contem-
porary cultural production that help us see the flaws of our times, in our own world 
and our conception of the world while opening our eyes to other possible worlds 
so that we can all continue our labour towards the reality we share, to a – if not the 
best of worlds – an infinitely better world for many many more than today, and that 
requires considering what it is we do when we ”heritage” – as individuals, corpora-
tions or public. 
 The heritage of the future cannot be worked out by us, and it should not – it is a 
presumptuous politic and a vain wish to, like the pharaohs, desire to live on in mo-
nument form for millennia to come. Instead we should try to satisfy our vanity by 
making a difference – for real – in the fateful questions of our time. The environme-
nt, integration, the distribution of resources. To give to the future the best possible 
chance, and we must think far ahead. We must think in terms of continuity: what we 
do now, we do to a great extent due to a certain idea of history and the future. What 
consequences will that actually have for the future? 
 Still, it will be the people of the future who, when all is said and done, will deter-
mine – choose – what will be heritage – and how this heritage will be interpreted. 
Our job – in the present – is to live behind a material as useful and rich as possible.

15. James T Siegel, Objects and Objections of Ethnography (New York: Fordham University 
Press 2011) p. 123f.
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Roxy  Farhat 
Silje Figenschou Thoresen 
Carola Grahn 
Sasha Huber 
Sofia Hultin 
Ingela Ihrman  
Martin Karlsson Tebus 
David Larsson 
Elin Magnusson 
My kola Ry dny i 
This is Sweden 
Mattias Åkeson
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Roxy Farhat 
1984, Iran/Sweden

Roxy Farhat har använt musikvideons format 
både när hon skapar videokonstverk och 
gör videos åt artister och utmanar därmed 
en gräns mellan fin- och populärkultur. For-
matet och känslan i verket är inte det enda 
som avgör vad det är utan även det rum eller 
sammanhang där det visas.  
 I Zhalas musikvideo till låten I’m in Love 
ser man en grupp kvinnor som tycks dela en 
särskild gemenskap. De flätar varandras hår 
i en oändlig cirkelrörelse, ett slutet system av 
ömhet där omvärlden tillfälligt saknar rele-
vans. Verket väcker tankar om separatistiska 
rum och systerskap.

Roxy Farhat has used the music video as 
an artistic format, both when she creates 
art works and makes videos for artists and 
thus challenging the boundary between 
high-brow and popular culture. The crucial 
determination of the piece are expressed not 
only through the format and feel but also its 
space and context.  
 In Zhala’s music video for the song I’m in 
love we see a group of women who seem to 
share a special fellowship. They braid each 
other’s hair in an endless circular movement, 
a closed system of tenderness where the 
outside world is temporarily irrelevant. The 
work evokes thoughts of separatist rooms 
and sisterhood.

I’m in Love, Zhala (2014)
Video, 03:55
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Roxy Farhat har använt musikvideons format 
både när hon skapar videokonstverk och 
gör videos åt artister och utmanar därmed 
en gräns mellan fin- och populärkultur. For-
matet och känslan i verket är inte det enda 
som avgör vad det är utan även det rum eller 
sammanhang där det visas.  
 I Zhalas musikvideo till låten I’m in Love 
ser man en grupp kvinnor som tycks dela en 
särskild gemenskap. De flätar varandras hår 
i en oändlig cirkelrörelse, ett slutet system av 
ömhet där omvärlden tillfälligt saknar rele-
vans. Verket väcker tankar om separatistiska 
rum och systerskap.

Roxy Farhat has used the music video as 
an artistic format, both when she creates 
art works and makes videos for artists and 
thus challenging the boundary between 
high-brow and popular culture. The crucial 
determination of the piece are expressed not 
only through the format and feel but also its 
space and context.  
 In Zhala’s music video for the song I’m in 
love we see a group of women who seem to 
share a special fellowship. They braid each 
other’s hair in an endless circular movement, 
a closed system of tenderness where the 
outside world is temporarily irrelevant. The 
work evokes thoughts of separatist rooms 
and sisterhood.

What Are Your Intentions Here (2011) 
HDV, 13:02
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Silje Figenschou Thoresen 
1978, Norway
Ka som e ruinnar enn det ruinnaste hjul/ 
What’s rounder than the roundest wheel (2015) 
Mixed media

Silje Figenschou Thoresen är intresserad av 
hur man förhåller sig till material och design 
i den samiska kultur som hon själv tillhör. 
Enligt henne är det typiskt att tillvarata 
och återbruka föremål och sådant som blir 
över när man tillverkat något. Varje brädbit 
och reservdel kan komma att behövas vid 
en framtida problemlösning. När behovet 
uppstår tar man det som finns till hands, 
eventuellt kompletterar man med en inköpt 
bit snöre eller annan lämplig anordning för 
att skapa den funktion man vill åt. Samma 
pragmatiska förhållningssätt präglar Siljes 
konstnärliga process. Hon återanvänder det 
som blivit över i någon annans skulpturtill-
verkning, ett bygge eller en flytt. 
 Hennes skulpturer har ett enkelt uttryck 
men en elegant balans. De relaterar till 
element i rummet och är skapade särskilt för 
sammanhanget. Silje gör verk som förhåller 
sig till den plats där det ska visas. Även om 
delarna tidigare varit del av en annan skulp-
tur så är enheterna alltid nya.

Silje Figenschou Thoresen is interested in 
how one relates to materials and design in 
the Samí culture which she herself belongs 
to. According to her, it is typical to utilize and 
repurpose objects and what is left over when 
you make something. A piece of wood or any 
spare part can be used for future problem 
solving. When the need arises you take what 
is at hand, possibly complement it with a 
purchased piece of rope, or other suitable 
devices for creating the object you need. A 
similar pragmatic approach characterizes 
Siljes artistic process. She applies what is left 
over when someone else has made a sculp-
ture, built something or left behind after 
having moved away. 
 The sculptures have a simple expression 
but convey an elegant balance. They relate 
to elements in the room and are created spe-
cially for the context of this exhibition. Silje 
creates works for each site they are displayed 
in, even if the parts are repurposed, the final 
units are always new.
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From the project Indigenuity by Silje Figenschou Thoresen and Joar Nagno 
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Carola Grahn 
1982, Sweden
Samisk vrede, draperi (2015) 
Textile

Carola Grahn skapade en ny flagga för Lin-
köping. Den har ett kamouflagemönster i de 
samiska färgerna och skulle vajat stillsamt på 
flaggstänger runt om i staden och påmint om 
strömningar och känslor som finns hos grup-
per i samhället och som sällan ventileras. 
Kommunen avböjde att låta flaggorna sättas 
upp med hänvisning till regelverk. Myndig-
heter som stat och kommun har tidigare 
varit i konflikt med den samiska gruppen 
och utsatt individer för kränkande behand-
ling. För konsthallen har Carola skapat ett 
draperi med samma mönster som flaggorna. 
Besökaren måste ta sig förbi det för att ta sig 
an den övriga utställningen.

Carola Grahn created a new flag for Linkö-
ping. It has a camouflage pattern in the Sami 
colours and was supposed to flutter quietly 
on flagpoles around the city as a reminder 
of rarely articulated tendencies and feelings 
found within certain groups in society. 
The municipality declined the request to 
put them up with reference to regulations. 
Authorities such as states and  municipalities 
have previously been in conflict with the 
Sami group and many times subjected them 
to degrading treatment. Carola has now crea-
ted a drapery with the same pattern as flags 
for the gallery space.
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Sasha Huber 
1975, Switzerland/Finland
Shooting Stars (2014) 
Leaf silver on metal staples and larch wood

Bildserien Shooting Stars är tillägnad offer 
för väpnat våld som utövats av politiska, 
etniska eller ideologiska skäl. Konstnä-
ren Sasha Huber använder ofta en tryck-
lufts-häftpistol när hon skapar bilder. Hon 
har tidigare sett handlingen som ett sätt att 
”skjuta tillbaka” när hon behandlat frågor 
om förtryck och postkoloniala teman. Här ef-
terliknar gesten förövarens våldshandlingar 
som stoppade dessa offer medan de försökte 
förbättra historiens gång. 
 Shooting Stars skildrar historiska perso-
ner, såsom människorättskämpen Martin 
Luther King (1925-1965); ledaren för den 
indiska självständighets-rörelsen Mahatma 
Gandhi (1869-1948); svenska statsministern 
Olof Palme (1927-1986); och mindre kända 
offer såsom den brasilianska fackförenings-
ledaren och miljöaktivisten Chico Mendes 
(1944-1988) och en medlem av konstnärens 
egen familj: ex-officern Henri Perpignand 
(1914-1958), som återvände till Haiti från sin 
exil i Miami 1958 och blev skjuten under ett 
kuppförsök mot diktatorn François ”Papa 
Doc” Duvalier (1907-1971).

The Shooting Stars series is dedicated to the 
victims of gunshot assassinations perpetra-
ted for political, ethnic or ideological rea-
sons. The artist Sasha Huber often uses the 
act of shooting a compressed-air staple gun 
to depict images. She has previously seen it 
as an act of ”shooting back” when addressing 
issues regarding oppression and post-colo-
nial themes. Here she re-enacts the violent 
action of the people who managed to stop 
these victims while attempting to improve 
the course of history.  
 The piece portrays historical figures, such 
as African-American Civil Rights Movement 
leader Martin Luther King (1925-1965); le-
ader of the Indian Independence Movement 
Mahatma Gandhi (1869-1948); Swedish 
Prime Minister Olof Palme (1927-1986); and 
less well-known victims, such as the Brazili-
an trade union leader and environmentalist 
Chico Mendes (1944-1988) and a member of 
the artist’s own family: ex-army officer Henri 
Perpignand (1914-1958), who returned to 
Haiti from exile in Miami in 1958 and was 
shot during an attempted coup against 
the dictator François “Papa Doc” Duvalier 
(1907-1971)
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Sofia Hultin 
1982, Sweden
I’m Every Lesbian (2013-2015) 

Mixed media

Sofia Hultin arbetar ofta med performance 
och i verken I’m every Lesbian och Innan 
vi fanns skildrar hon erfarenheter från 
HBTQI-personer. I det förra har hon samlat 
berättelser från lesbiska i sex städer (hittills) 
och återgett dem genom stadsvandringar där 
hon själv guidar grupper, först på plats och 
sedan genom en nedladdningsbar audiogui-
de. Publiken tar del av personliga berättelser 
som förhåller sig till platser i de olika städer-
na som Sofia återger i jagform. På Passagen 
erbjuds besökare möjlighet att ta del av 
hennes inspelningar och följa vandringarna i 
Tirana, Belgrad, Norrköping, Malmö, Tensta 
och Boxholm.  

Sofia Hultin often works with performance 
art and in the works I’m every Lesbian and 
Before we existed, she relates to the expe-
riences of LGBTQI -people. In the former, 
she has collected stories from lesbians in six 
cities (so far) and reproduced them as city 
walks where she leads guides tours, first on 
site and then through a downloadable audio 
guide. Viewers access the personal stories 
that relate to locations in the different cities 
where Sofia re-enacts in  first person. Pas-
sagen offers visitors the opportunity to take 
part of some of her recordings and follow the 
walks through Tirana, Belgrade, Norrköping, 
Malmö, Tensta and Boxholm. 
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Before we existed is a performance as well 
as an installation shown at Linköping City Li-
brary as one of many works in the exhibition 
Becoming by Recalling that takes place out-
side the gallery. There, Sofia Hultin presents 
cultural works, such as books and films, that 
LGBTQI-people have referred to when she 
asked them to talk about which role models 
they related to when they were younger and 
sought their gender and sexual identity.

Innan vi fanns/Before we existed (2015)  
Performance, mixed media 

Innan vi fanns är en performance och en  
installation som visas på Linköpings stads-
bibliotek som ett av många verk i utställ-
ningen Becoming by Recalling som tar plats 
utanför konsthallen. Där har Sofia Hultin 
utgått från kulturella verk, som böcker och 
filmer, som HBTQI-personer refererat till när 
hon frågat efter förebilder de förhållit sig till 
när de i ung ålder sökt sin köns- och sexuella 
identitet.

Batman (1989) 
© Warner Bros.
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1   Busshållplatsen / 

      The bus stop

2   Studs

3   Lava

4   En speciellt bra person / 

       A particularly great person

5   Kvinnohuset / 

       The women’s house

6   Hästa gård

7   RFSL

8   Lesbisk nu / LN / Ellen

9   Tensta konsthall

10 Ross Tensta Gymnasium

11 Frigörelseveckan / 

       Liberation week / Pride

12 Stadsdelsförvaltningen / 

       The district administration

13 Antippa

14 Partnerskapslagen / 

       Registered partnership

15 Bitch girl club

16 Blomaffären /

      The flower shop

17 Kvarterslokalen / 

       The common space

18 Erikslundsparken

19 Granholmstoppen

20 Blå huset

21 Förskolan regnbågen / 

       The rainbow preschool

22 Moskén / 

      The mosque

23 Högkvarteret

24 Kyrkan / 

      The church

25 Queers tar över Stockholm /

      Queers take over Stockholm

26 Tvålpalatset

27 Sidetrack

28 Lesbisk frukost /

       Lesbian breakfast

29 Lesbisk klubb

       Lesbian clubs

30 Mina lesbiska grannar / 

      My lesbian neighbours

31 Lesbiska Tensta /

      Lesbian Tensta

32 Dig som jag inte träffat än / 

      You whom I haven’t met yet

Selection of references from Before we existed 
 
Lilla Sjöjungfrun, Ron Clements & John Musker (1989) 
Karate Kid, John G. Avildsen (1984) 
Batman, Tim Burton (1989) 
Vem satte dit Roger Rabbit? Robert Zemeckis (1988) 
Alien, Ridley Scott (1979) 
Terminator, James Cameron (1984) 
Christina, Rouben Mamoulian (1933) 
Stekta gröna tomater på Whistle Stop Café, Jon Avnet (1991) 
Änglagård, Colin Nutley (1992) 
Desert Hearts, Donna Deitch (1985) 
Fame, Alan Parker (1980) 
Trettondagsafton, Hans Dahlin (1967) 
Walk on the Wild Side, Edward Dmytryk (1962) 
Basic Instinct, Paul Verhoeven (1992) 
Bound, Andy Wachowski & Lana Wachowski (1996) 
Timmarna, Stephen Daldry (2002) 
Scrubbers, Mai Zetterling (1982) 
Orlando, Sally Potter (1992) 
Hotell New Hampshire, Tony Richardson (1984) 
The Hunger, Tony Scott (1983) 
Purpurfärgen, Steven Spielberg (1985)
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Ingela Ihrman 
1985, Sweden
The Japanese Knotweed Pan Flute Ensemble (2015) 
Mixed media

Ingela Ihrman har skapat ett nytt verk för 
utställningen som kretsar kring växten 
Jätteslide (Fallopia sachalinensis). Under 
utställningens invigning den 23 maj spelade 
The Japanese Knotweed Pan Flute Ensemble 
i en jättesliderabatt i Gamla Linköpings 
örtagård. I ett lusthus invid rabatten har Ihr-
man gjort en installation som går att se hela 
sommaren. Jättesliden klassas som invasiv 
trädgårdsrymling och i Storbritannien finns 
företag som med med gift, dynamit och gräv-
skopa befriar uppgivna markägare från ”the 
growing curse of the Japanese Knotweed.” 
Ihrman föreslår ett annat förhållningssätt till 
växten genom att tillverka panflöjter av väx-
tens fjolårsstammar. Längden på varje flöjt-
pipa motsvaras av ett segment av stjälken. 
Flöjtens tonföljd avgörs alltså av växten själv 
och överensstämmer inte med den klassiska 
tolvtonskalan.

Ingela Ihrman has created a new piece for 
the exhibition that revolves around the plant 
Japanese Knotweed (Fallopia sachalinensis). 
During the exhibition’s opening ceremony 
on May 23 The Japanese Knotweed Pan Flute 
Ensemble played next to a flowerbed where 
the Japanese Knotweed grows. In a gazebo 
next to it Ihrman has made   an installation 
that is on display all summer. The Japanese 
Knotweed is classified as an invasive garden 
escapee and the UK companies liberate 
upset landowners from”the growing curse of 
the Japanese Knotweed” with poison, dyna-
mite and excavators. Ihrman suggests a diffe-
rent approach to the Japanese Knotweed by 
manufacturing pan flutes of last year’s stems. 
The length of each flute pipe corresponds to 
a particular segment of the stalk. Flute tone 
sequences are thus determined by the plant 
itself and not consistent with the classic 
scale.
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Martin Karlsson Tebus 
1976, Sweden
Gamla Linköping (arbetskläder) - Kopior av 1800-tals-
dräkter som används av personalen på friluftsmuseet 
Gamla Linköping (2015)

Martin Karlsson Tebus har i flera tidigare 
verk intresserat sig för hur vi gestaltar his-
toria genom bland annat levande rollspel.  
Han har också besökt och dokumenterat så 
kallade Living History Museums (Frilufts-
museer) i Europa och USA i över ett decen-
nium. Där är det vanligt att man förmedlar 
historia genom att guider och annan 
personal klär sig i tidstypiska dräkter och 
ibland även agerar utifrån roller från det 
förflutna. Kulturarvet är idag en stor del av 
turistindustrin och museer inser värdet av 
att ge besökaren en hänförande upplevelse 
som kanske också kan fungera som ett 
slags virtuella tidsmaskiner som erbjuder 
en flykt från vardagen. 
 Installationen på Passagen Konsthall 
har skapats i samarbete med Friluftsmuse-
et Gamla Linköping som också visar delar 
av utställningen Becoming by Recalling.

Martin Karlsson Tebus has in several previo-
us works been interested in how we portray 
history by including live roleplay. He also 
visited and documented Living History Mu-
seums in Europe and the US for more than 
a decade. It is common to convey history 
by having guides and other staff dress up in 
period costumes and sometimes even acting 
out the roles of the past. Cultural heritage is 
today a major part of the tourism industry 
and museums realize the value in giving the 
visitors a breathtaking experience that might 
also serve as a sort of virtual time machine 
that offers an escape from everyday life.  
 The installation at the Passagen Konsthall 
has been created in cooperation with the 
Open Air Museum Gamla (Old) Linköping 
that also shows parts of the exhibition Beco-
ming by Recalling.

→ www.davidlarsson.net
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December Pasture Farm, 2007, from the Living History Project

The Farm Labourer’s Cottage, 2007, from the Living History Project
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David Larsson  
1981, Sweden
Vårt gemensamma minne,  
vår gemensamma glömska (2014)
Mixed media

Flera av David Larssons arbeten kretsar 
kring att samla, organisera och presentera 
föremål, vilket på sätt och vis liknar de 
aktiviteter som utförs på kulturarvsför-
valtande institutioner. Han tar sig rätten 
att hantera materialet enligt en subjektiv 
logik. Det väcker i sin tur tankar kring 
museernas handhavande. Kan man tala 
om det som objektiva processer? 
 Haninge Hembygdsgille arbetar på 
ideell grund med att ta tillvarata mycket 
av det materiella kulturarv som arkeolo-
ger och museimän valt bort. Drivna av en 
önskan att den lokala historien ska bevaras 
har de samlat föremål och dokumenterat 
äldre byggnader innan de rivits. David 
följde föreningsmedlemmarnas arbete 
i ett års tid och har skapat verket utifrån 
det. I hans installation Vårt gemensamma 
minne, vår gemensamma glömska får 
objekten ett nytt sammanhang, ett nytt liv 
om man så vill och kanske en annan typ 
av värde. Samtidigt lyfter han också fram 
hembygdsgillets eldsjälar och deras sällan 
uppskattade ansträngningar.

Several of David Larsson’s work revolves 
around collecting, organizing and presenting 
objects, which can be likened to the activities 
performed on cultural heritage institu-
tions. He assumes the right to manage the 
material according to a subjective logic. That 
in turn raises thoughts about the museum 
operation; can one speak of it as objective 
processes? 
 Haninge Hembygdsgille (civil homes-
tead organization) is based on a voluntary 
mission to preserve much of the material 
cultural heritage, which archaeologists and 
museum officials opted out. Driven by a 
desire to local history to be conserved, they 
have collected objects and documented the 
older buildings before they are demolished. 
David followed the work of the organiza-
tion’s members for a year and has created 
the work based on it. In his installation Our 
shared memory, our collective forgetfulness 
the items get a new context, a new life, if 
you will, and maybe a different value. At 
the same time he also highlights the rarely 
appreciated efforts of the local enthusiasts.

→ www.davidlarsson.net
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”Kaplansgården stod mitt över gatan från 
Tingshuset i Västerhaninge. När vägen skulle 
breddas plockades huset ner. All stockar och 
brädor märktes noggrant upp och lades un-
der en presenning i väntan på att huset skulle 
byggas upp igen på Tingshustomten. Det blev 
aldrig av. Till slut såldes virket på annons 
och blev till en sommarstuga  i Sörmland. 
Det enda som finns kvar idag är äppelträd 
som stod framför huset. Det sägs att trädet är 
så gammalt och trött att det bara blommar 
vartannat år. ” 
 
David Larsson 2014
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Elin Magnusson 
1982, Sweden
Act on Instinct (2013) 
Video; 16 minutes, sculpture; mixed media

Elin Magnusson arbetar ofta med frågan om 
vad som är naturligt. I samhällen finns nor-
mer som styr över våra livsbeslut, ibland kan 
vi välja att göra på ett visst sätt utan att riktigt 
reflektera. Kanske för att man oftast gör så 
i familjen eller gruppen. I Act on Instinct 
reflekterar ett rådjur över det naturliga i att 
vilja skaffa barn. Är det av naturen givet att vi 
ska vilja producera små kopior av oss själva? 
Rådjuret är konstnärens egen spegelbild och 
i en dräkt av syntetpäls ställer hon kärnfamil-
jen mot väggen.

Elin Magnusson often work with the issue 
of what is considered natural. As cultural 
norms govern our life decisions, we some-
times choose to do things in a certain way 
without really reflecting upon it. Maybe be-
cause it is common behaviour in our families 
or extended groups. In Act on Instinct a deer 
reflects on whether it is natural wanting to 
have children. Has nature conditioned us to 
enjoy producing small copies of ourselves? 
The deer is the artist’s own reflection and, 
wearing a costume of synthetic fur she con-
fronts the concept of the nuclear family.
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Orden och ordningen (2015) 
Skulpturer i gran och skylt i mässing 

Sculptures; spruce wood, plaque; brass 

Linköping är en stad med aktiva torg, det är 
platser för bland annat handel och möten. 
Elin Magnusson lyfter frågor om hur det 
offentliga rummet har använts genom his-
torien och hur samtida tendenser utmanar 
den demokratiska rörelsefriheten. Verket 
består av en talarstol som vem som helst är 
fri att använda. Uppe på podiet möter den 
som vill säga sin mening ett citat från Moa 
Martinssons roman Sallys söner. Mitt emot 
står en liknande kropp som delar podiets 
estetik men som för tankarna till ett vakttorn. 
Till skillnad från talarstolen kan besökare 
inte kliva upp i det vilket gör den bevakande 
positionen anonym och fördold. 
 Elin Magnusson säger själv: ”Jag har tänkt 
på traditionen runt det fria ordet, att använ-
da rösten som ett maktmedel, vikten av att 
föra historier vidare från dem som gått före 
oss, att blicka bakåt för att kunna se framåt. 
Vad händer om det fria ordet används för att 
dela upp människor, exkludera och stänga 
ute? Hur fritt är det då och för vem?”

Linköping is a city of busy squares with 
trade and room for social interaction. Elin 
Magnusson brings up the issue how the 
public space has been used throughout 
history and how contemporary tendencies 
challenge the democratic freedoms. The 
work consists of a pulpit that anyone is free 
to use. On the podium the person who wants 
to speak their mind encounters a quote by 
the Swedish writer Moa Martinson. Oppo-
site stands an object which resembles the 
aesthetics of the podium but is reminiscent 
of a watchtower. Unlike the pulpit, visitors 
can’t enter it, making the guarding position 
anonymous and hidden. 
 Elin Magnusson herself says: ”I have 
thought of the tradition surrounding Free 
speech, the voice as a tool for power and 
the importance of bringing stories passed 
down from those who have gone before us. 
Looking back in order to look forward. What 
happens if Free speech is used to divide 
people, exclude and shut out? How free is it 
then and for whom”
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You only follow somehow, like the ox by 
his reins. Oh, no you don’t, no, no, you’re 
no flower, no ox, you are a human and can 
therefor act, not by legacy, but by your own 
sense and mind. 

Moa Martinsson 
(free translation) 
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My kola Ry dny i  
1985, Ukraina
Monument/Platforms (2011) 
Video; 2:30 minutes, sculptures; black granite; 45x20x30 cm

Mykola Ridnyi adresserar kopplingen mellan 
makt, historia och minne i sina verk och 
arbetar ofta utifrån situationen i sitt hemland 
Ukraina. Att kulturarvet används för att utöva 
makt och att maktövertaganden ibland leder 
till förstörelse av kulturarv är ett aktuellt 
faktum.  
 Mykola Ridnyis verk består av en 
skulpturgrupp (Platforms) och en video 
(Monument). Offentliga skulpturer i forna 
Sovjetunionen skildrade ofta stormaktens 
politiska ledare och ibland också arbeta-
ren som samhällets hjälte. I videon ser vi 
byggnadsarbetare av idag som river ner ett 
monument i Kharkiv i Ukraina, en symbol för 
dåtidens arbetare och bönder.  Hur påverkas 
ett samhälle där spåren från historien suddas 
ut? Vad blir kvar?

Mykola Ridnyi addresses the link between 
power, history and memory in his art and 
often his works are based on the situation  
in his native Ukraine. That heritage is used to 
exercise and ceasing power thus leading to 
destruction of cultural heritage is a current 
fact. 
 Mykola Ridnyis piece consists of a sculp-
ture group (Platforms) and a video (Monu-
ment). Public sculptures in the former Soviet 
Union often portrayed major political le-
aders and sometimes the worker as society’s 
hero. In the video we see construction wor-
kers of today tearing down a monument in 
Kharkiv in the Ukraine, a symbol of workers 
and peasants from the past. What happens to 
a society when traces of its history is erased? 
What is left?

→ Courtesy of Museum of Modern Art in Warsaw, with support       
     from The Swedish Institute and Verkstad: Rum för konst



92 — Att bli genom att blicka bakåt  Becoming by Recalling — 93



94 — Att bli genom att blicka bakåt  Becoming by Recalling — 95

This is Sweden

This is Sweden (2014) 
Mixed media

Syskonparet Ana och Pablo Londono är 
modeskapare som använder kläder som 
ett sätt att kommunicera. De har arbetat 
i den kommersiella modeindustrin, men 
när de noterade att samma hårda rasis-
tiska vindar som de upplevde på 90-talet 
åter blåser i Sverige så ville de göra något 
annat.  
 This is Sweden är en modekollektion 
och ett mångbottnat allkonstverk som 
dels baserar sig på Ana och Pablos egna 
erfarenheter av att komma som flyktingar  
till Sverige i ung ålder och dels på tio 
tänkta karaktärer. De vill att projektet 
ska motverka rasism och lyfta frågor om 
identitet. Varje plagg och dess tillhörande 
karaktär bär på en berättelse om Sverige. I 
detaljer och symboler signaleras tillhö-
righet och utanförskap. Kollektionen och 
övriga delar av verket visas på Friluftsmu-
seet Gamla Linköping som huserar delar 
av utställningen. På Passagen finns det 
möjlighet att själv ventilera projektets frå-
gor genom en interaktiv version av verket. 
Designgruppen ber publiken svara på vem 
som är svensk, samt vad nationalitet och 
identitet är.

The siblings Ana and Pablo Londono are 
both fashion designers who use clothing as 
a means to communicate. They have both 
worked in the commercial fashion industry, 
but when they noted that the same extreme 
right-wing winds they felt blowing during the 
90’s becoming stronger again they wanted to 
do something different. 
 This is Sweden is a fashion line as well as 
a multilayered art work that is partly based 
on Ana and Pablo’s own experiences of 
coming as refugees to Sweden at a young age 
and partly on 10 imaginary characters. They 
want the project to combat racism by raising 
questions about identity. Each garment and 
its associated character carries a story about 
Sweden. The details and symbols signal both 
belonging and alienation. The collection 
and other parts of the work are displayed at 
Friluftsmuseet Gamla (Old) Linkoping that 
houses parts of the exhibition. At Passagen 
Konsthall an interactive version of the work 
is displayed asking the audience questions 
about Swedishness, nationalism and identity.
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Mattias Åkeson  
1970, Sverige 
Repetitionen/The Rehersal (2004-2015- __) 
Video, 6 min

I Mattias Åkesons Repetitionen (2004 - 2015 
- __ ) ser man ett band repetera i ett nästan 
tomt rum dukat för bröllop. Konstnären själv 
står med en assistent och filmar musikerna 
medan de framför Beethovens 9:e symfoni 
med stycket Ode to Joy; från början en ton-
sättning av den tyske poeten Schillers dikt 
An die Freunde, idag EU:s officiella hymn. 
Valet av den syrianska orkestern har att göra 
med det faktum att syrianerna är en stor 
samhällsgrupp i flera av Sveriges städer och 
att de utgör en stor diaspora runtom i värl-
den. Den kristna befolkningsgruppen, med 
ursprung i dagens Irak, Turkiet, Iran, Syrien 
och Libanon har utsatts för folkmord och 
förföljelse vilket inneburit att huvuddelen av 
folket tvingats på flykt.

In Mattias Åkesons The Rehersal (2004 - 2015 
- __ ) we see a band practicing in a nearly 
empty room set up for a wedding dinner. 
The artist and his assistant are visible and 
film the musicians while they perform the 
piece Ode to Joy from Beethoven’s Ninth 
Symphony; originally the musical setting of 
the German poet Schiller’s An die Freunde, 
currently the official anthem of the EU. The 
choice of the Syrian orchestra has to do 
with the fact that Syrians are a large social 
group in several cities in Sweden and they 
constitute a large diaspora around the world. 
The Christian people, originating in today’s 
Iraq, Turkey, Iran, Syria and Lebanon have 
been subjected to genocide and persecution, 
which has meant that most of the people 
have been forced to flee from their home 
countries.
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De tolv olympierna.  
Efter Nicolas André Monsiau (2015)  
Vattenbehandlad bläckutskrift på papper, blå vägg; färgkod 3560-R80B

Den blå nyansen på väggarna är den samma 
som bakgrunden på EU:s flagga, men kan 
också påminna om himmeln eller havets 
färg. De tolv olympierna är de mäktigaste gu-
darna i grekisk mytologi och är en av många 
referenser till de tolv stjärnorna på EU-flag-
gan. Om man söker information om flaggans 
historia på websidan Wikipedia så finner 
man Monsiaus bild. Bildens behandling kan 
liknas vid hur det höga ideal som ligger bak-
om EU-projektet idag upplevs som urvattnat. 
Konstnären syftar med sin process också 
på Medelhavet som utgör en av de gränser 
som definierar Europa – ett vatten som idag 
sväljer människor och drömmar.

The blue hue of the walls is the same as the 
background of the EU flag, but can also recall 
the sky color of the ocean. The Twelve Olym-
pians are the most powerful gods in Greek 
mythology and is one of many references to 
the twelve stars of the European flag. If you 
seek information about the flag’s history on 
the website Wikipedia you find Monsiaus 
picture. The treatment of the image can be 
likened to how the lofty ideals behind the 
European project today is perceived as wate-
red-down. The artist’s process also refers to 
the Mediterranean which forms one of the 
boundaries that define Europe - the water 
that now swallows both people and dreams.
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