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Inledning 
I mitt arbete har jag gestaltat platsen där jag bor, Hallonbergen. Hallonbergen är en 

Stockholmsförort som är en del av miljonprogramsprojektet, då Sverige byggde en miljon 

bostäder inom loppet av 10 år (1965-1975). Hallonbergen är en relativt liten förort med cirka 

6000 invånare. Det är svindlande att tänka på att det byggdes en miljon bostäder under 10 år när 

det innan miljonprogrammsprojektet bara fanns cirka tre miljoner bostäder i hela Sverige. (Hall 

& Vidèn 2005, s. 303) 

I projektet använder jag mig av flera olika material och metoder för att gestalta 

Hallonbergen. Genom gestaltningen kan jag börja förstå platsen på ett nytt sätt och få ny 

kunskap. Om man tittar tillräckligt länge på något, vad ser man då? 

Jag trivs i Hallonbergen. De höga betonghusen tilltalar mig estetiskt. Jag uppskattar 

närheten till naturen och att husen är så bra planerade och därför trivsamma att bo i. Det är något 

konkret med materialmötena vilket ger en närhet till byggprocessen och materialen.  

         Olika diskussioner kring miljonprogramsprojektet har varit svåra att undgå i min research 

om området, det är intressanta diskussioner men det är inte de som driver mig i detta arbete. Det 

har till exempel varit en del debatt om dessa typer av hus. Vissa tycker att husen ska rivas och 

andra att det finns outnyttjad potential. (Johansson 2013) Kanske kommer några av dessa 

synpunkter som jag läst om att sippra igenom i min gestaltning beroende på vad betraktaren 

väljer att se. Det som driver mig är det visuella landskapet som jag upplever genom att bo här. 

Min gestaltning är en liten bit av allt som händer i Hallonbergen, ett fragment av alla berättelser 

som kan och bör berättas här. 

Det urbana landskapet är en verklighet för många av jordens invånare, ett landskap 

behöver inte definieras som enbart natur. Med landskapsmåleriet som utgångspunkt har jag valt 

att tolka Hallonbergen.  
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Oljepastellteckning föreställande hus på Rissneleden. Fasaden vetter mot bilvägen. Bilden är tagen på kvällen och 

ljuset från bilarnas lyktor skapar därför skuggor på fasaden. 

Hallonbergens förortslandskap 
Jag har valt att fokusera på två gårdar som är byggda under samma period, tidigt 1970-tal: 

Rissneleden och Skidbacken. Hallonbergen ligger på en bergig kulle och landskapet består av 

flerbostadshus som är mellan fem och nio våningar höga. Vissa hus sitter ihop med varandra 

medan andra är fristående. Hallonbergen känns som en ö, bilvägar och grönområden skär av 

området mot angränsade bebyggelse och gör det därför lätt att identifiera var Hallonbergen 

börjar och slutar. På grund av nivåskillnaderna i landskapet har man byggt husen i suterräng. 

Detta gör att husen upplevs som olika höga vilket skapar variation i höjd. När man kommer till 

porten på mitt hus kan man räkna till fyra våningar men väl inne märker man att det egentligen är 

sex våningar eftersom man kan åka nedåt i hissen -2 trappor. Det gör att när man kommer från 

utsidan av huset, sidan som inte vetter mot gården är huset högre. Mellan kvarteren finns ett litet 

grönområde som kallas Toppstugeparken som är den högsta punken på denna bergiga kulle. Här 

kan man blicka ut över höghusen nedanför.  

Fasaderna på husen är täckta av Mexitegel som är en fabricerad sandkalksten. Fönster och 

fasader har plåtdetaljer som matchar entréportarna, vilka också är av plåt. På balkongerna och 

längst med kanten på ovansidan och sidan av husen syns betongen som är materialet i husens 

stomme. Balkongerna är ljusgrå på ena sidan av huset och mörkgrå på andra sidan och de har en 
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grov finish så att stenarna i betongen syns. Det gör att de får en stenig grov textur som ger en fin 

kontrast till plåtens blanka släta yta. Balkongerna är indragna i huskroppen och bildar ett eget 

litet rum med tak och väggar. Dessa rum har olika färger: ljusgula, ljusblå eller mörkbruna. 

Färgerna är likadana som husets plåtdetaljer. Många har valt att glasa in sina balkonger, vilket 

förstärker känslan av ett extra rum. 

Under husen finns det stora parkeringsgarage. Gårdarna mellan husen står därför på 

garagens tak. Det innebär att det inte går att odla direkt på marken. På en av skidbackens gårdar 

har man dock löst detta genom att bygga stora rabatter. Dessa bildar en omfattande komposition 

längs med hela gården. Här har man planterat träd och diverse olika växter.  

 

 

                               
Oljepastellteckning av rabatter och hus på Skidbacken. Fågelperspektiv. 
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Oljepastellteckningar av hus på Rissneleden från olika vinklar. Bilden till höger visar ett hus på Rissneleden när man 

är på väg in i området. Bilden till vänster visar hus på Rissneleden inifrån området. 

Skissarbete 
I mitt skissarbete använder jag oljepastellkritor. Utifrån bilderna jag ritar väver jag vävar. Jag 

tror att det kan bli en intressant översättning från en oljepastellteckning till vävning. Kritan gör 

att jag måste förenkla och att linjerna inte blir så exakta. Jag vill luckra upp vävens naturliga 

rutmönster och få den att kännas mer organisk och tror då kritan kan fungera bra som 

skissmetod. Att använda kritan känns mer som att måla än om jag hade använt till exempel 

färgpennor. Det fungerar bra eftersom min utgångspunkt är landskapsmåleriets sätt att observera 

och rita av. Genom att ge och ta från bägge tekniker (vävning och skiss) försöker jag hitta en bra 

balans mellan dem. När jag ritar tänker jag på hur bilden kan fungera i väven och när jag väver 

tänker jag på hur väven kan bli mer som en skiss. Jag fotograferar i området och ritar sedan 

utifrån fotografierna. I min process vrider och vänder jag på fotona fysiskt men också i mitt 

huvud och funderar på hur jag kan manipulerar dem på olika sätt för att få dem att bli min 

tolkning av platsen. Vissa teckningar är ritade utifrån flera olika fotografier som jag satt samman 

till en bild, likt ett kollage. Detta gör jag för att få med allt jag vill visa i en och samma bild. 
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Material och tekniker 
En blandning av olika tekniker och material används i min gestaltning av Hallonbergen, kartong, 

vävning, filtning, screentryck, ull, silke och lin. Genom att använda flera olika tekniker och 

material skapar jag olika tempon som ger verket en balans. Tiden det tar att tillverka något ger 

detta ”något” ett visst tempo. Det blir en spänning mellan materialen/teknikerna som ger snabba 

resultat och de som tar långt tid. Jag använder olika material/tekniker för att skapa dynamik i 

mitt verk. Någonting som går snabbt och spontant kräver lika mycket skicklighet som något som 

går långsamt. Det är en utmaning att växla fritt mellan ett spontant och ett långsamt tempo, till 

exempel att först väva en väv och sedan spontant måla på väven. 

En del av mitt arbete består i att skulptera i kartong. Kartongen är fabriksproducerad och 3 

cm tjock, alltså betydligt tjockare än ”vanlig” kartong. Jag skär ut tvådimensionella delar med 

hjälp av en brytbladskniv. Det krävs kraft för att få igenom kniven genom den semihårda 

kartongen. Man behöver vara bestämd och direkt, karva sig igenom kartongen där det är extra 

svårt att ta sig igenom. En kontrast till kartongens tempo är vävningens tempo. I min vävning 

behöver jag vara varsam och försiktigt, ha ett jämnt tempo så att alla trådar får samma spänning i 

varpen. Det är viktigt att hantera trådarna varsamt och inte göra något förhastat. Då går det  

lättare att väva och kan i slutändan bli ett tyg jag känner mig nöjd med.  

I mitt verk gör jag tvådimensionella delar, i olika tekniker och material. Dessa delar  

arrangerar jag sedan tillsammans så att de skapar en tredimensionell helhet. Relationen mellan 

det tvådimensionella och det tredimensionella är något som jag tänker på mycket i tillblivelsen 

av detta verk. I Hallonbergens tunnelbana står den en skulptur av Elis Eriksson och Gösta 

Wallmark. Den har påverkat mig i mitt intresse för att exprimentera med 2D och 3D i mitt verk. 

Skulpturens delar är utskurna ur platta plåtskivor och sedan målade på. Den fabrikstillverkade 

plåten möter de handmålade detaljerna och ger en fin lekfullhet till skulpturen. Delarna är sedan 

ihopsatta till tredimensionella skulpturer. (hallonbergen-or.se) 
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Vävning 
Förutom skissarbetet är vävningen det som tagit längst tid i min gestaltning. Således får den ett 

eget avsnitt i denna rapport. Vävningen har för mig något magiskt över sig. Att arbete med 

vävstolen, följa dess invanda ritualer steg för steg för att få fram ett tyg är väldigt givande. Det är 

inte ovanligt att något oförutsett händer som kan skapa problem och ta tid att lösa. Till slut blir 

det ändå ett tyg och plötsligt är alla problem ur vägen. Den här gången vävs väven i en TC2 

vävstol som är en datorstyrd Jaquardvävstol. Jacquardvävstolen gör det möjligt att väva 

detaljerade mönster. Varje tråd kan lyftas individuellt, vilket ger möjlighet till stor variation. Det 

passar bra denna gång eftersom jag väver utifrån bilderna i denna rapport som är ganska 

detaljerade. Det är också stimulerande att man kan väva otaliga identiska bilder. Man kan lätt 

variera en färg eller form i datorn som är ansluten till vävstolen och på så sätt snabbt ändra 

uttrycket i väven. Vävens naturliga rutmönster lämpar sig väl för att gestalta fasadernas raka 

vertikala och horisontella linjer. Desto svårare är det att efterlikna naturens organiska mönster i 

väven, det lämpar sig inte lika naturlig men är en intressant kontrast och en utmaning i projektet.  

 

 

                  
Processarbete med vävda bilder utifrån oljepastellteckningar. 
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Till vänster: oljepastellteckning av hus på Rissneleden. Till höger: oljepastellteckning som är ritat utifrån ett kollage 

av flera foton. Fasader från Rissneleden, port från Skidbacken och skuggor på marken från Toppstugeparken. 

Observationer 
Jag funderar över vad man ser och vad man inte ser. Hur alla erfarenheter i livet påverkar hur 

man ser på sin omgivning. Hur kan man se sin omgivning ur andra synvinklar? 

Jag går planlöst runt i området. Avstånden är små. Det känns ovant att ta en annan gångväg 

än den jag brukar. Vid gångvägens slut ligger det en trappa där jag går upp. Det är definitivt 

Hallonbergens skitigaste trappa. Det är blött överallt och det strömmar smältvatten från taket 

ovanför trappan. Trappan är inbyggd och den har olika avsatser där det finns öppningar. Där 

stannar jag upp och tittar ut över landskapet nedanför. Trappans 44 steg tar mig högre upp till 

Rissneleden. Här är husen högre och tätare än på gården där jag bor. Väl uppe observerar jag och 

tar kort men känner mig hoptryckt mellan husen, iakttagen av niovåningshusets alla fönster och 

balkonger som är riktade mot mig. Det gör att det inte finns någonstans där man kan stanna upp 

och vara ifred i sitt iakttagande. Detta är en plats man går igenom, speciellt så här på vintern. 

Uppehåller man sig på gården och allmänt flanerar runt avviker man. Jag är en observatör. Trots 

att jag bor i området får jag en känsla av att inte känna platsen. Jag läser Erik Ottosons text ”På 

drift” och känner igen mig. 
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Den oplanerade vandringen har fördelen att man kan hamna på platser man inte visste fanns, eller 

återupptäcka de bekanta platser utifrån en ny synvinkel. Det man tycker sig veta om en plats 

förändras ibland radikalt om man besöker den under en annan tid på dagen än man brukar, eller 

bara med ett annat syfte. (Ottoson 2009, s. 154) 

 

 

           
      Oljepastellteckning av niovåningshus på Rissneleden. 

 

I arbetet med mina skisser inför vävningen faller snön utanför och täcker in Hallonbergen i ett 

snöskimmer. För att vara Stockholm har det snöat kopiösa mängder, så där som man vill att alla 

vintrar ska vara – snörika utan slask. Gårdarna ligger täckta med snö och jag pulsar runt uppe i 

Toppstugeparken. Jag går ut från gångvägen och in i den höga nyfallna snön som går upp till 

vaderna och ner i skorna. Jag pulsar runt ett tag och tittar på skuggorna från träden som ligger 

över det orörda snötäcket. Snön ser så mjuk ut och helst skulle jag vilja lägga mig ner men det är 

för mycket stenar och träd i vägen. Husen tittar fram bakom träden, snön glittrar i solen och 

landskapet visar upp sin allra bästa sida. 
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Oljepastellteckning. Vy mot Rissneleden från Toppstugeparken. 

 

                                          
Oljepastellteckning av fasader på Rissneleden. 

Landskapsmåleri 
Olika referenser till landskapsmåleri har varit viktiga för mig, främst i mitt skissarbete för att 

hitta nya ingångar till hur jag kan skapa landskapsbilder. Genom att titta på landskapsmålningar 

kan jag lära mig hur olika människor sett på sin omgivning och börja nysta i alla dessa 

berättelser som finns på temat landskap. 
Landskapsmåleriet går långt tillbaka i tiden men har haft olika betydelser på olika platser 

och vid olika historiska tidpunkter. I Kina har landskapsmåleriet länge varit populärt. (Macrì 

2017) På kinesiska är ordet för landskap shanshui som betyder berg och vatten.  
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Berget är det hårda som stiger uppåt och vattnet det mjuka som rinner neråt. Människan återges 

ofta som en liten detalj i ett hörn för att ange skala och avstånd. De kinesiska landskapsmålarna 

undviker centralperspektivet till förmån för ett omvänt, fritt luftperspektiv, där betraktarens egna 

ögon är det rörliga fokus som skapar den rumsliga illusionen. (nationalencyklopedin: kinesiskt 

landskapsmåleri.) 

 

 

                   
Oljepastellteckning som visar vy från Toppstugeparken mot Rissneleden. Här har jag använt ett 

fritt luftperspektiv. 

 

I väst var landskapsmåleriet länge en mindre viktig genré. I ordet landscape kan vi ana 

synen på landskapet som en vy vi människor betraktar, inte en natur vi lever i. Det  

väsentliga var att porträttera människor eller religiösa motiv, inte att porträttera landskapet 

där berättelserna ägde rum. Så småningom fick landskapsmåleriet högre status genom att 

målare började göra historiska landskap som var en blandning mellan landskap och 

historiska målningar. (Bradway 2019, s. 14) 

Mycket hände med landskapsmåleriet under 1900-talet, inte minst genom bilen och 

andra nya tekniska uppfinningars intåg. Genom bilens fönster kunde man nu se landskapet 

snabbt swisha förbi. (Bradway 2019, s. 16) 

Jag går in på Google Earth och tittar på Hallonbergen ovanifrån, ett nytt landskap 

uppstår som består av fält. Jag tar en printscreen och ritar av bilden. Man ser inte riktigt vad 

bilden ska föreställa då allt blir lite kladdigt med de grova oljepastellkritorna.  
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Oljepastellteckning av hus på Rissneleden, ovanifrån. 
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Ramar 
Det finns två typer av ramar jag aktivt tänker på i mitt arbete. Den ena är ramen som är runt en 

tavla. Den andra är ramen ur ett poetiskt perspektiv. Då associerar jag fritt kring begreppet ram. 

Ramen kan då vara det mina ögon kan se i ett och samma blickfång eller så kan mitt hem vara 

ramen för mitt liv, innanför dess väggar. Hallonbergen är min ram för det här projektet och att 

sidorna i denna rapport är ramen för mitt skrivande. Morten Sødergaard beskriver det fint i texten 

Look i boken Frames State Of The Art. 

 
I look out of my eye socklets, the two oval frames in my skull: how much of the edges of my body 

can i see? I can see the tip of my nose. Maybe I can see my own hair. I can see my arms, my 

fingers writing or holding the book with the text. I can see my stomach, my legs and my feet. That 

is my frame. I cannot see my neck or my back, and when I walk I can only see one leg at a time. 

(Bjerkhof 2008, s. 53) 

 

I mitt arbete med min landskapsbetraktelse har båda dessa ramar stor betydelse. Landskapet är 

överväldigande och vikten av att kunna skärma av och bestämma var landskapet börjar och slutar 

är viktigt för mig för att kunna få fram en intressant bild.  

Jag utgår från former från husets stomme/konstruktion och applicerar dessa på mitt verk. 

Stommen har en bärande funktion. Allting vilar på stommen, husets ram. Denna funktion 

applicerar jag på mitt verk. 
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Oljepastellteckning i kollageteknik. Port och fasader från Skidbacken. I porten syns reflektioner från gården på 

Skidbacken och av hus på Rissneleden. 

 

Under långt tid i Europa var det arkitektens uppgift att göra ramen till tavlan. Senare kom det 

även att bli inredningsdesignerns uppgift. Ramen var en del av husets arkitektur och inredning 

och ansågs vara ett byggelement nödvändigt för att bevara bilden. Ett inslag av ornamentik och 

något som skulle framhäva bilden på ett bra sätt. (Penny 2010, s 7)  

Två konstnärer som är viktiga referenser för mig i mitt utforskade av ramen är Lotta 

Hanners och Nadine Byrne. Lotta Hannerz arbetar med att göra bilder/skulpturer som rör sig 

mellan 2D och 3D. I relation till 2D/3D hanterar hon olika typer av materialmöten i sina verk. 

(Hannerz). I mitt slutgiltiga verk kommer jag likt Hannerz arbeta växelvis med 2D och 3D – 

effekter som interagerar, genom att montera ihop två dimensionella delar till ett tre dimensionellt 

objekt.  

         Nadine Byrnes konstnärskap är också relevant för mig i arbetet med ramen, jag intresserar 

mig för hur hon rör sig fritt mellan olika material och skapar objekt för både vägg och rum. 

(Byrnes)   
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                                                         Oljepastellteckning av fasad på Rissneleden.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Att studera en tavla är som att titta ut genom ett fönster. Jag tittar ut genom mitt 

köksfönster i Hallonbergen. Fönstret är stort och landskapet utanför är nära inpå. Landskapet 

känns därför mer påtagligt än den skulle göra om jag bodde längst upp, på till exempel våning 

sex. Ramen skulle då vara en annan. Vyn skulle vara trädkronorna och landskapet bortom 

Hallonbergen. 
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