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MELLAN TID OCH ROM är ett projekt som undersöker 
hur arkitektur kan gestaltas  med hjälp av minnen 
som redskap. Projektet har sin utgångspunkt i en 
Dagbok skriven av två konstnärssystrar mellan 
1881-1883. Dagboken skildrar systrarnas tid i Rom 
och ger läsaren en målande bild av deras liv men 
också av staden. 

Projektet är processbaserat och beskrivs därför som 
en undersökning snarare än ett definierat projekt, 
där olika frågeställningar har drivit arbetet och lett 
fram till en slutgiltig frågeställning. Undersökningen 
resulterade i skapandet av fem arkitektoniska verk. 
Verken beskrivs i rapportens sista kapitel och är 
rumsliga tolkningar av dagbokscener som relaterar 
till två platser och som befinner sig mellan tid och 
Rom. 

SAMMANFATTNING 

BETWEEN TIME AND ROME is a project that 
investigates how architecture can be shaped with 
the help of memories as a tool. The project is based 
on a Diary written by two artist sisters between 
1881-1883. The diary narrates the sisters’ time in 
Rome and gives the reader a good understanding 
of their lives and the city at that time. 

The project is process-based and is therefore 
described as an investigation rather than a defined 
project. Various questions have driven the project 
and helped resulting in one final question of issue. 
Finally, the project resulted in five architectural 
works, which are described in the last chapter of 
the report. The works are spatial interpretations of 
diary scenes that relates to two places and exists 
between time and Rome.
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Dagbok nr. 32

1.2 MED MINNEN SOM REDSKAP 

Hösten 1880 reser två systrar från den lilla svenska 
kyrkbyn Tun till Rom för att utveckla sina konstnärliga 
kunskaper. Efter uppmaningar hemifrån dokumenterar 
systrarna sin tid i Rom i form av en dagbok. 

I dagboken får läsaren följa med systrarna på besök 
hos påven,  på middagsbjudningar hos Ibsens och 
sommarsemester på Capri. Men läsaren får också 
höra katten Perlas jamande i trappuppgången och hur 
systrarna oroar sig för frosten som lagt sig som ett 
täcke över klosterträdgården. Dagbokens färgstarka 
skildringar, både bildliga och litterära, ger läsaren en 
tydlig inblick i systrarnas liv i Rom. Liv som präglas av 
konstens och litteraturens områden.   

1.1 INLEDNING

100 år senare, 1981, ges dagboken ut i 100 
exemplar med titeln ”Dagbok ifrån Italien 1881-
1883”. Ytterligare 40 år senare, 2021, kommer 
en ung arkitektstudent över ett av exemplaren, 
närmare bestämt nr. 32, närmare bestämt jag 
själv! 

Med nr. 32 i min hand så vecklas en resa ut framför 
mig, en resa som skall ta mig mellan tid och Rom. 
Resan, systrarnas men också mig egen, ligger till 
grund för mitt examensarbete i arkitektur 2021. 

Mitt examensarbete är processbaserat, där varje 
del av processen har dikterat och legat till grund 
för nästa. Det har därför varit svårt för mig att 
endast förhålla mig till en frågeställning, eftersom 
varje ny del genererat i nya frågor. 

En process drivs av frågor. För att väcka liv till 
mina har jag använt mig av systrarnas berättelser 
i dagboken (minnen) som hjälpmedel. 

Processen är uppdelad i en tidslinje 
(innehållsförteckningen) där varje del är tillägnad 
ett kapitel i rapporten. Vissa delar har varit mer 
eller mindre frågvisa. 

Värt att nämna är att processen har varit långt 
ifrån så linjär som den beskrivs i rapporten. Jag 
vill också poängtera att den till viss del fortfarande 
pågår. 

Slutligen har vårens arbete resulterat i fem 
arkitektoniska verk. Verken beskrivs i rapportens 
sista kapitel och är rumsliga tolkningar av 
dagbokscener. 

Hur kan vi med minnen som redskap, förstå, 
undersöka och gestalta rum? är frågeställningen 
som min process har landat i. 
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SYSTRARNA KYLBERG



2.1 SÅTENÄS HERRGÅRD

1795 köpte hovförgyllaren Laurentius Kylberg 
godset Såtenäs i Tuns socken i Västergötland. 
Under tre generationer, fram till 1893 tillhörde 
godset familjen. På grund av dåliga investeringar 
såldes herrgården 1893 till Hovjägmästare 
Peder Andreas Lund. 1938 köptes herrgården av 
svenska staten och omvandlas till flygflottilj varav 
herrgårdsbyggnaden blev officersmäss. Idag går 
herrgården under namnet ”Såtenäs parkmäss” 
och ligger på den statliga flygflottiljen F7. Mässen 
används vid lunchserveringar på flottiljen 
men också vid evenemang och representativa 
tillställningar (Lillieroth 1981).

För att kunna förstå systrarnas tid i Rom behövde 
jag få en bild av vilka de var som personer. Jag 
sökte därför information över hur de levde innan 
Rom, under tiden i Rom och efter Rom. 

Eftersom systrarnas historia är mindre känd var det 
svårt att få tag på material. Mycket har hämtats 
ur en beskrivande del från den tryckta dagbokens 
förord samt litteratur om Tun. 

Släkten Kylberg beskrivs som en utpräglad 
konstnärssläkt och när Laurentius son Lars 
Wilhelm Kylberg tog över godset sägs den 
konstnärliga begåvningen slå ut i full blom. Lars 
Wilhelms konstnärliga entusiasm inspirerade hans 
14 barn som alla ägnade sig åt olika former av 
konstutövande. Friare som kom för att uppvakta 
hans döttrar sägs ha bemötts kyligt eftersom han 
ansåg att det var viktigare för döttrarna att ägna 
sig åt kreativitet. Han lät den äldsta dottern Marina 
(1828–1864) åka ensam och studera konst vid den 
berömda Düsseldorfsskolan. Marinas utbildning 
i Düsseldorf beskrivs ha banat väg för den yngsta 
dottern Reginas utbildning i både Stockholm 
och Paris. Och till sist, Ellen och Reginas tre års 
konstnärliga resa till Rom (Lillieroth 1981).

2.2  SLÄKTEN KYLBERG

Regina (1843–1913)  beskrivs otvivelaktigt 
som den mest begåvade av döttrarna. Regina 
var yngst av familjens 14 barn och började sin 
konstnärliga utbildning tidigt. Som ung fick 
hon en gedigen utbildning i Stockholm där hon 
studerade landskapsmålning vid Konstakademien 
under professor Per Daniel Holm. Under tiden i 
Stockholm beskrivs hon ha gjort flera studieresor 
tillsammans med sina studiekamrater till Norge. 
Efter föräldrarnas bortgång fortsatte Regina att 
utbilda sig. Äldsta brodern Hjalmar gav henne 
tillåtelse att ensam åka och studera i Paris. Hon 
vistades i Paris 1878–1879 och studerade bland 
annat under den franska konstnären Léon Joseph 
Bonnat. Bonnat hade under sin tid många senare 
erkända konstnärer som studenter, bland annat 
Henri de Toulouse-Lautrec (Lillieroth 1981).

2.3 REGINA



Ellen & Regina ca. 1870

Gabriella ”Ellen” (1836–1921) sägs även hon ha 
varit en duktig konstnär. Dessvärre finns ingen 
information om att hon någonsin utbildade sig. 
Hon beskrivs gladeligen ha stått tillbaka för att 
Regina, som ansågs vara den stora begåvningen, 
skulle få glänsa. I Rom studerar Regina i Accademia 
Internationales lokaler och Ellen hemma. I 
dagboken framkommer det att Ellen gärna målar, 
men också att hon gärna uppehåller sig med 
andra handarbeten, såsom broderi och stickning  
(Lillieroth 1981).

2.4 ELLEN

Det är inom akvarellkonsten som Reginas konst 
anses nå längst, framförallt hennes naturskildringar. 
Georg von Rosens uttalande; ”den otvivelaktigt är 
en av de yppersta akvarellmålningarna utförda av 
svenska hand” anses vara en värdefull vittnesbörd 
i omdömet av Reginas konst. 

Efter året i Paris åkte Regina hem till Tun. Hon 
fortsätter att göra studieresor till Norge men 
beskrivs längta tillbaka till söderns glödande färger. 
Hur och varför det kommer sig att hon får lov att 
resa till Rom är okänt. Hösten 1880 reser Regina 
tillsammans med systern Ellen till Rom där de 
stannar i tre år (Lillieroth 1981).



Ett år efter systrarnas ankomst till Rom får Ellen ett 
brev hemifrån där systrarna uppmanas att skriva 
dagbok. Brevet blir starten för deras två år långa 
gemensamma dagbok från tiden i Rom. 

Dagboken är författad växelvis av Ellen och Regina i 
”vi-form” och på grund av att systrarnas handstilar 
är så lika är det svårt att avgöra vem som har 
skrivit vad. Som det framgår tydligt i dagboken 
så höll systrarna ihop och de delade både ideal 
och intressen. Den förmedlar såväl vardagliga 
och roande episoder som mera betydelsefulla 
tilldragelser (Lillieroth 1981).

Med sin okonstlade enkelhet bjuder den in läsaren 
att få inblick i en närmare 150-årig kulturhistorisk 
miljö. Den är koncentrerad främst till konstens, 

2.5 DAGBOKEN

litteraturens och musikens områden, vilket tydligt 
tjänar som systrarnas stora intressen. 

Dagboken är rikt illustrerad med cirka 150 
illustrationer vilket också förhöjer dess värde. 
Bilderna som är gjorda av både blyerts och akvarell, 
ger en levande bild av systrarnas italienska liv 
och fängslar läsaren med sin oförställda realism 
(Lillieroth 1981).

”Fick Ellen ett långt bref från Broder Hjalmar 
i hvilket han önskade underrättelser från oss i 

Dagboksanteckningar hvarföre dessa börjas från och 
med denna dag.”

Dagboksanteckning 19 nov. 1881
(sid. 17) 



Man kan fråga sig varför systrarna, framförallt 
Regina, förblev relativt okända. Att Reginas konst 
har hamnat i skymundan har många förklaringar. 
En trolig anledning är det bistra klimatet som 
rådde för kvinnliga konstnärer kring sekelskiftet. 
Kvinnans ställning var ofta i diskussion, särskilt i 
frågor kopplade till frigörelse och rösträtt. Hennes 
ställning tyckte många fortfarande hörde hemma 
i hemmet - och så även hennes konst. Kvinnor fick 
gärna ägna sig åt konstnärligt utövande så länge det 
stannade i hemmet. När (om) kvinnors konst tog 
plats i det offentliga rummet utmanades mannens 
självklara plats. Många manliga konstnärer 
motverkade därför kvinnliga konstnärer. Väl 
känt är Carl Larssons förakt för kvinnors plats 
inom konstakademien. I ett känt brev till Viktor 
Rydberg skriver Carl Larsson sina kvinnofientliga 

2.6 SYSTRARNAS KONST

åsikter; ”Nej, kvinnan skola vi ha vid vår barm, ömt 
smekande och stolt beskyddande mot världens 
allra värsta kantigheter. Men ur konstakademien 
skall hon – att börja med.” Utdraget ur brevet är 
ett tydligt vittnesbörd över hur många män såg på 
kvinnor inom konsten (Cavalli-Björkman 1981). 

Reginas konst beskrivs utvecklas en hel del under 
hennes vistelse i Italien, särskilt hennes känsla 
för ljus, färg och figurer. Reginas produktion ifrån 
resan sägs ha varit mycket omfattande, närmare ett 
hundratal målningar. I övrigt så avslöjar dagboken 
inte särskilt mycket om Regina som konstnär, 
men man får en tydlig bild av hennes rutiner som 
konstnär. Hon målar så gott som varje dag, allra 
helst utomhus. Ellens konst omnämns sällan, om 
än alls (Hallbäck 1981).

2.7 HEMKOMSTEN TILL TUN

Någon närmare dokumentation över systrarnas 
liv efter Rom finns inte att tillgå, men båda flyttar 
tillbaka till Såtenäs Herrgård. När Såtenäs herrgård 
säljs flyttar Ellen hem till en av bröderna. Hon förblir 
ogift men sägs ha ägnat sig hängivet åt konstsömnad 
resten av sitt liv. Hennes konstsömnad är okänd. 

Fyra år efter hemkomsten gifter sig Regina med 
prosten och änkemannen Karl Josef Bobeck 
(1842-1914). Hon flyttar in på prästgården som 
ligger bredvid Tuns kyrka. Äktenskapet beskrivs 
som lyckligt, men de får inga egna barn. Under 
äktenskapet fortsätter Regina sitt skapande. Efter 
Reginas styvdotters död testamenteras en samling 
på omkring ett hundra akvareller och teckningar 
till Tuns pastorat. Teckningarna är idag placerade 
på nedre våningen av i Silvii 1700-talsskola i Tun. 

Ett hundratal av Reginas akvareller från Frankrike 
och Italien donerades till Västergötlands 
Fornminnesförening som förvaltar dem i 
Skaraborgs Länsmuseum i Skara tillsammans med 
dagboken (Lillieroth 1981). 
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DAGBOKEN



Ellen och Reginas liv i Rom präglas av en inrutad 
vardag. Eftersom dagboken börjar året efter deras 
ankomst, så bjuds läsaren direkt in i deras vardagsliv. 
Dagboken beskriver möten med människor, scener 
från gatulivet och utflykter. Sällan skriver systrarna 
om sevärdheter som destinationer. I förbifarten 
nämner Ellen att de har tagit promenaden ”förbi 
Panteon” eller köpt blommor ”bredvid Trevi”. 
Detta anser jag vittnar om att dagboken beskriver 
systrarnas liv när de redan har fått en vardag i Rom. 
Under sina tre år gör systrarna två längre resor 
inom Italien, en till Neapel och en till Perugia. På 
resorna skriver de om sin längtan ”hem till Rom” 
men också ”hem till Tun”.

En konstant brevväxling till hemmet på Såtenäs gör 
att de behåller en stark koppling till Tun. Breven 

3.1 SYSTRARNAS LIV I ROM

tycks beskriva vardagliga händelser och årstider, 
vilket ibland återberättas i dagboken. 

Brodern som bekostar deras uppehälle är den som 
uppmanar Ellen att skriva och skicka hem rapporter. 
Pö om pö framkommer det att det saknas stycken 
ur dagboken. Ellen beskriver i en anteckning att 
hon rivit ur sidor och skickat hem till Tun. Jag 
misstänker att många av dagbokens sidor återställs 
när systrarna kommer tillbaka efter resan, men 
också att många sidor har gått förlorade. 

Det saknas tre månaders dagboksblad från deras 
sista vinter i Rom. Våren innan hemfärden är även 
den en aning brokig. Det är svårt att kartlägga 
deras liv på samma koncisa sätt som i början 
av dagboken. Rutinerna som ständigt hägrar är 

Reginas målande och Ellens skrivande. Eftersom 
dagboksanteckningarna inte är signerade så är det 
svårt att tyda vem som har skrivit vad. Men nästan 
allt är skrivet utifrån Ellens perspektiv. Regina 
uppfattas vara otroligt upptagen med sitt målande.

Min personliga åsikt är att Ellen har skrivit dagboken 
och gjort de flesta av skisserna. Ibland har Regina 
gästspelat. Vid de tillfällena där det är tydligt att 
Regina har skrivit, så är språket mer informativt 
och inte lika levande. Ellen beskriver gärna dofter 
och färger på ett romantiskt sätt. Hon noterar även 
skvaller som pågår runt deras gata. Eftersom Ellen 
är den som är hemma blir det tydligt att det är hon 
som bevittnar livet runt hemmet, och därför också 
hon som skriver om det.



CAFÉ DEGLI ARTISTI 
Dagboksanteckning 26 jun. 1882 

(sid. 127)



3.2 PLATSERNA I ROM 

Dagboken är fylld av intressanta platser och 
anekdoter, vissa starkare och tydligare än andra. 
Nedan följer en samling av de platser jag tycker är 
viktigast i systrarnas liv. 

Hemmet
Under tiden i Rom bor systrarna på två olika 
platser. Mitt emot systrarnas första lägenhet ligger 
en klosterträdgård. Ellen noterar återkommande 
ofta dess tillstånd i relation till väder och vind.

Flytten till deras andra bostad sker efter systrarnas 
hemkomst från Perugia den 26.09.82. När de 
kommer tillbaka till Rom står de utan bostad. På 
gatan stöter de på en ”gråhårig italienare” som 
säger sig ha en vän, en gammal Belgare, som inte 
längre målar. Dennes lägenhet och studio finns 

till uthyrning. Systrarna följer (som erbjudet) 
med italienaren för att kika på studion. De blir 
överförtjusta och äntligen har de hittat en ny 
boning. Systrarna flyttar sina saker från den gamla 
studion till den nya. Varför de inte kunde stanna 
i den gamla förblir oklart. Det framkommer att 
studion varit väldigt kall under vintern och att de 
är rädda för att bli sjuka.

Första bostaden: 
Vicolo S Nicola da Talentio
(Nära Via dei Condotti och Via dei Pontefici)

Andra bostaden: 
Via dei Pontefici N. 55 piano 3

”Nu har vi fått det städat och fint i vårt Artisthem – 
Regina fäster upp en gammalromersk lampa vid sidan 

af mitt toilettbord – ”Kom och se Ellen” ropar hon 
och jag är icke sen att komma, se och beundra hennes 

tillställning hvilken tager sig nätt ut.”

Dagboksanteckning 19 nov 1881 
(sid. 18)

”Den 2 nov. flyttade vi från Vicolo öfver Corson till 
Via dei Pontefici N. 55 piano 3 – Vår förra Portier 

följde med flyttlasset för att ansvara för 
att det gick rätt till.”

Dagboksanteckning 2 nov 1882 
(sid. 174) 

”Dagboksanteckning 30 dec. 1881 (sid. 50)
30 rätt kaltt och mycket frost i Munkarnes trädgård 
– nu fryser kålen – och alla de små ny-planterade 
kålplantorna skola väl fara illa – men bara solen 

kommer fram smälter frosten hastigt bort och jorden 
ser blott fuktig ut.”

Dagboksanteckning 30 dec. 1881 
(sid. 50)

”15 Klosterträdgården var hvit af frost i dag på 
morgonen! – och ej en vattendrppe i vattenledningen 
– vi klaga på Portièren och han kommer upp med en 

flaksa vatten helt missmodig, trodde visst vi borde 
kunna reda oss utan vatten.”

Dagboksanteckning 15 jan. 1882 
(sid. 59)



Ateljén
Regina målar i Accademia Internationales ateljéer, 
som ligger i närheten av deras första bostad. Under 
en kort tid i december 1882 målar Regina i Canovas 
ateljéer. Orsaken förblir okänd, men troligtvis för 
att studion är dåligt uppvärmd under vintern. Ellen 
målar hemma. 

Skandinaviska föreningen 
Skandinaviska föreningen utgör centrum för alla 
skandinaver i Rom under tiden systrarna är där. 
Byggnaden ligger nära Augustus Mausoleum men 
är idag riven. Föreningen anordnar fester och 
flera dagar i veckan kommer det skandinaviska 
tidningar. Det blir en naturlig plats för systrarna att 
gå till för att läsa nyheter hemifrån men också för 
att samtala och träffa vänner. 

Ibsens 
Under flera tillfällen blir systrarna hembjuden till 
Ibsens. Mellan raderna förstår man att de både 
beundrar och förundras av paret. 

Ibsens adress: 
Via di Capo le Case, vid slutet av gatan mot Palazzo 
Barberini

Café 
I Portofino provar systrarna att dricka café au lait 
för första gången. I Rom håller de sig till att dricka 
kaffet svart, ofta och gärna på serveringar.

Café:
Antico Caffé Greco
Kaffé å Parlamento vid Corso 

”17. Det ser ut i Studion nu som en fruktbod, lök 
morötter, ”finochia”, kronärtskockor, etc – allt skall 
målas af – ty det är för omöjligt kunna noggrant få 
studera sådana saker ute på gatan. Brottom att få 
färdig några aquareller för att sända hem – vi taga 

emot besökande nere i salongen - ”

Dagboksanteckning 17 mar 1883 
(sid. 195)

”…I morgon äro vi bjudna till Ibsens. Vore hellre 
hemma men man har ju äfven nytta af att vara 

tillsammans med andra så vi gå nog om vi annars må 
väl i morgon.”

Dagboksanteckningar 7 dec. 1881 
(sid. 30) 

”Dagboksanteckningar 24 dec. 1881 (sid. 46)
…Men det var en röst som talade om strid och denna 

röst var Ibsens hvilken i dessa dagar mycket hårdt 
bedömdes för sin bok ”Gengangerne” – (hans me-ning 
i den skall vara, säger hans fru att uppenbara verldens 

ondska).”

Dagboksanteckningar 24 dec. 1881 
(sid. 46)



Promenader  
Systrarna har stor passion för att promenera och 
plocka blommor. Dagboken skildrar årstiderna i 
Rom med hjälp av vilka blommor som har slagit 
ut. Ellen relaterar till förgående år i Rom, genom 
att jämföra när vissa blommor började slå ut.  
Blommorna reflekterar systrarnas relation till Rom. 
Hur staden växer och blir deras hem. När de längtar 
efter Tun målar Regina snödroppar och ställer 
teckningen på bordet. Blommorna blir symboler 
av tillhörande. 

Återkommande promenader: 
Villa Doria Pamphili
Pincio Promenade
Villa Borghese
Protestantiska kyrkogården 

Restauranger 
Systrarna besöker flera restauranger, osterior samt 
trattorior i Rom, men främst äter de ute när de  
beger sig på sina lite längre resor. 

Välbesökt källarrestaurang i Rom: 
Della Croce 

Postkontor 
Brevväxling till syskonen hemma på Såtenäs sker 
flitigt. Men också till och från andra skandinaver de 
möter och säger adjö till under sin tid i Rom.  

Postkontoret de oftast använder:   
Via Sistina

”Den 16 Feb. med solen blid och löftesrik fram-för oss 
begåfvo vi oss naturligtvis till Villa Doria Pamphili, 

denna gång med Consulens lilla Syster i följeslag. 
Regina för att måla men vi andra för att plocka 

blommor både med och utan rötter. Anemonerna 
blomma i hvitt och Violett, Margheriten lyser med sin 
bländande stjerna, Violen gömmer sig under bladens 

grönska der murgrönan, sedan den klädt tufvan väl tätt 
bredvid Violens gömställe, stiger upp för jernekens eller 
Piniens höga stam för att sedan kasta sina nya, späda 
rankor nedåt. Här får man se blomsterplockerskor af 
alla åldrar, hvarje Måndag och Fredag är denna park 
till-låten, hit kommer den gamle gråhårsmannen för 
att njuta och plocka blommor, lika väl som den lilla 

Marghariteklädda flickan med sin grannt klädda 
sköterska. Här får man se den fina damen stiga ut sin 

beqväma vagn bredvid ungdomsskaran som varm 
och trött andas ut efter den långa promenaden från 

staden; Här får man se hvad folk älskar blommor och 
skön natur, vacka hästar får man äfven se här och mer 

eller mindre lustiga equipager och följer man vägen 
längre ned i parken så kommer man till Svandammen 

och Cameliaträdgården och här kan man väl vilja 
instämma med den här sångaren Hiller:”

”Till att prisa Herren Gud 
mana dig med tusen ljud 

Toner som från strängar gå
Och som luftens fåglar slå”. 

Dagboksanteckning 17 mar 1883 
(sid. 195) 



Kyrkor 
Den kristna tron är central i systrarnas liv. De 
högläser ur bibeln för varandra varje söndag. 
Ibland följer de med vänner till olika kyrkor och på 
mässa. På Capri går systrarna på gudstjänst och 
innan de besöker Vatikanen köper de svarta slöjor. 

Kyrkor: 
Basilica di San Giovanni in Laterano
Waldenserkyrkan 
Tyska kyrkan 

Bagaren 
Systrarna köper nybakat bröd var och varannan 
dag nära Fontana di Trevi. 

Exkursioner 
Systrarna målar allra helst ute i naturen. Nästan 
varje vecka åker de på olika exkursioner för att hitta 
nya platser att måla vid. Systrarna åker gärna på 
utflykter med nyfunna bekantskaper, där de alltid 
tar med sig material för skiss och blomplockning. 

Exkursioner: 
Petridomen 
Palatin
Belle Vedere 
Porta Salaria 
Campagnan 
Villa Wolkonsky 
Villa Mathei 
Villa Patrizi 

”…utrustade med lite färger, penslar och ritböcker 
nalkas vi i omnibus till den storartade Piazza St. Pietro 

i Vatican – klockan mellan 10 och 1/2 11 stiga man 
uppför den långa rundgången.

…Taket öfver Petridômen liknar ju en stad för sig. – 
Man promenerar och stannar der på små torg och har 

den grannaste vy öfver staden.”

Dagboksanteckning 26 jan. 1882 
(sid. 66)

”…Hvad boutikerna här lätt minnas deras kunders 
nummer – en gång hade vi från en bagarebod låtit 

sända upp bröd och nu ville vi göra upp i ”Evas 
bagarebod”, att få tillsändt oss bröd 2ne gånger i 

veckan – hvetebröd att rosta och groft ”segelbröd” – 

Men vet Ni adressen? Si Signora! Vicolo S Nicola da 
Talentio numero venti, Secundo 

piano e studio numero tre”!

”E possiamo pagare il ragazzo?”
”Securo – e quandono voglio”! – ”Grazie” 

”buona Sera.” 

Dagboksanteckning 14 jan. 1882 
(sid. 58) 

”En mörk Italienare som det syntest till det yttre – 
förrättade Gudstjensten – först hela altartjensten 

på Engelska och sedan höll han en kort predikan på 
Italienska – Den mörke Italienaren blef oss under tiden 

helt ljus, för allt det sanningens ljus och kärleken till 
Herren Jesus som stålade fram!”

Dagboksanteckning 5 mar. 1882 
(sid. 90)
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Reflektioner Maj 2021 Tun
Jag är uppvuxen på en gård mellan fält och remsor 
av skog. Tar man sig förbi alla dessa fält och all 
denna skog så hamnar man i Tun. Det är tyst. Så 
tyst. Man hör bara naturen. Man blir knäpp om 
man stannar för länge. Så tänkte jag iallafall alltid 
när jag var yngre. Varför skulle någon någonsin 
välja Tun när det finns platser som... Rom? 

Med det sagt så är Tun ändå en plats jag har 
spenderat en ansenlig del av mitt liv på, sex års 
skolgång och en massa utflykter. De enstaka tillfällen 
jag har haft vägarna förbi i vuxen ålder har varit på 
uppdrag av min mor. Antingen för att hämta ut ett 
paket på ”Cul i Tun” eller för att på samma plats 
köpa en liter mjölk till söndagspannkakorna (inget 
annat än mjölk, något annat vore ett rån). 

4.1 MITT TUN

När jag kom tillbaka till Tun i början av våren hade 
jag ingen aning om att min barndoms by skulle ta 
mig med storm (okej storm är kanske att ta i), men i 
iallafall en liten trivsam bris. Med nya ögon såg jag 
charmen i den bortglömda och sömniga lilla kyrkbyn. 

Under våren blev det tydligt att jag aldrig skulle 
komma iväg till Rom. Istället hamnade jag i Tun. 
Systrarnas resa till Rom hade mystiskt nog fört mig 
på en resa tillbaka till Tun. Hela tiden hade systrarna 
funnits där. Hela tiden hade Rom, på något märkligt 
vis, funnits i Tun. 

Att inte resa till Rom gav nya förutsättningar för min 
gestaltning. Jag fick resa till den eviga staden det 
med hjälp av mina och systrarnas minnen. 
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Tun är en liten kyrkby i Tuns socken i Västergötland. 
Småorten ligger i Lidköpings kommun, ungefär 
två mil utanför Lidköping och har ett invånarantal 
under 200 personer. 

I anknytning till Tun ligger Skaraborgs flygflottilj 
F7 som är en av kommunens största arbetsgivare. 
Tun är även känt för att ha ett antal fornlämningar, 
varav en av dem är ett av Sveriges största stenrösen 
(Stenkullen). Fornlämningarna är daterade till 
bronsåldern. 

Tun!

2400km Rom!

4.2 TUN PÅ KARTAN

Tun!

Vänern

Lidköping



1 Tuns kyrka
2 Tuns skola
3 Silvii 1700-tals skola
4 Silvii skolmagasin
5 Hembygdsgård
6 Prästgård 
7 Ingång till kyrkoparken 
8 Gravkullen (fornlämning från bronsåldern)
9 sittplatser
10 Cul i Tun (mack & café) 
11 Busshållplats
12 Stenkullen (fornlämning från bronsåldern)
13 Kuskällan (offerkälla från 1800-tal)
14 Bänk & damm 
15 Bänk 

Vid mitt platsbesök i början av våren kartlade jag 
byggnader och platser i Tun som jag på olika sätt 
tyckte stack ut eller/och kopplade till Ellen och 
Regina. 
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1 Tuns kyrka
2 Tuns skola
3 Silvii 1700-tals skola
4 Silvii skolmagasin
5 Hembygdsgård
6 Prästgård 
7 Ingång till kyrkoparken 
8 Gravkullen (fornlämning från bronsåldern)
9 sittplatser
10 Cul i Tun (mack & café) 
11 Busshållplats
12 Stenkullen (fornlämning från bronsåldern)
13 Kuskällan (offerkälla från 1800-tal)
14 Bänk & damm 
15 Bänk 

(1) TUNS KYRKA



(2)  TUNS SKOLA (3) SILVII 1700-TALS SKOLA



(4) SILVII SKOLMAGASIN (5) HEMBYGDSGÅRD



(6) PRÄSTGÅRD (7) INGÅNG TILL KYRKOPARKEN 



(8) GRAVKULLEN (FORNLÄMNING FRÅN BRONSÅLDERN) (9) SITTPLATSER 



(10) CUL I TUN (AFFÄR, MACK  & CAFÉ) (11) BUSSHÅLLPLATS



(12) STENKULLEN (FORNLÄMNING FRÅN BRONSÅLDERN) (13) KUSKÄLLAN (OFFERKÄLLA FRÅN 1800-TALET)



(14) BÄNK & DAMM (15) BÄNK 
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Reflektioner April 2021 Lund
Jag tänker mycket på mina egna minnen av Rom. 
Jag antar att det är oundvikligt med tanke på att 
jag reser dit hela tiden, mentalt förstås och med 
dagboken som guide. Med dagboken så är jag 
i systrarnas Rom. Ibland är jag Regina, ibland är 
jag Ellen, men oftast så är jag en bisittare. Nästan 
som en osynlig tredje syster. Jag sitter bredvid 
Ellen när hon knypplar om kvällarna och jag står 
bredvid Regina i ateljén när hon målar långt in 
på småtimmarna. Men jag är inte helt passiv. 
Jag möter också deras vänner och smakar det 
vinägerkantade vinet... Mina egna besök till Rom 
har varit brokiga. Jag funderar på om min senaste 
resa har påverkat minnet av min första resa. Och 
inte minst, om dagboken har påverkat mina egna 
minnen av Rom. 

5.1 MITT ROM 

Jag minns när jag var 21 år och jag och Yvonne 
möttes upp i Rom. Det var första gången i Italien 
för oss båda och jag minns att vi blev otroligt 
överväldigade av staden (kan man ens benämna 
Rom som en stad? Hon - Rom- är ju så mycket mer). 
Den där första gången minns jag som om det vore 
igår. Vi var så otroligt naiva. Hon hade rest från en 
liten by (med 600 invånare utanför Bergen) och jag 
hade rest från Tun (äntligen lämnat mina föräldrars 
alldeles för avlägsna gård, som enligt mig låg mitt 
ute i ingenstans). Jag minns också att ingen av oss 
ville åka tillbaka hem. Men universiteten väntade 
på oss så vi sa hejdå och lovade att det inte 
skulle dröja en till livstid innan vi återsåg Italien 
(dramatiskt, jag vet). 



Men det märkliga är att samtidigt som mina 
minnen är otroligt starka så har de börjat blanda 
sig med systrarnas. Jag känner mig som en tredje 
syster, som 140 år senare har följt med på deras 
resa och som tagit delar av deras Rom med mig 
tillbaka till Sverige. Tillbaka till Tun. Jag har börjat 
minnas deras resa i Rom i mina egna resor. 

Första gången jag åkte till Rom var veckorna innan 
jag började på arkitektutbildningen. På något 
sätt känns det inte mer än rätt att jag har med 
systrarnas dagbok hamnat där vid slutet av min 
utbildning. 

Min senaste resa till Rom gjorde jag förra våren 
tillsammans med vänner från arkitektskolan. Vi åkte 
för att få ligga på rygg inne på Palazzo Barberini. 
En konstig anledning kan tyckas - men det är 
långt ifrån den konstigaste anledningen som tagit 
arkitekter kors och tvärs jordklotet för att uppleva 
arkitektur. Vi hade palatset för oss själva och vi låg 
och stirrade upp i taket i säkert två timmar. Taket 
som har en enorm fresk målad av Pietro Cortona, 
går enligt mig inte att beskriva med ord. Inte mina 
iallafall, de skulle inte göra det rättvisa. Från den 
här resan minns jag Rom i kallt ljus. Dova färger. 
Färgerna var inte alls desamma som när jag var 
21. Då var alla byggnader glödande och vi sprang 
runt svettiga i tunna klänningar (och blev utskällda 
när vi besökte Vatikanen). 

Dulcius urbe quid est? An villa apta sit puellae? 

Vad kan vara ljuvare än staden? Är verkligen en lantvilla 
lämplig för en flicka? 

Sulpicia, ca 0.f.kr 



Dagboksanteckning ”Julen” 1882
(sid. 210)

5.2 SYSTRARNAS FÄRGER AV ROM 

Under processen har jag återkommande brottats 
med frågan ”vad är Rom”? Efter mycket om och 
men kom jag fram till att jag egentligen borde 
fråga mig  ”vad är systrarnas Rom?”

I dagboken reflekterar de ofta över stadens färger 
och ljus. Ellen pressar blommor för att minnas 
platser och Regina gör färgstudier. När systrarna 
åker på utflykter väljer de att åka häst och 
vagn istället för tåg för att komma närmare sin 
omgivning. Deras målande  beskrivningar av sin 
omgivning fick mig att undra och undersöka hur 
staden egentligen såg ut under mitten och slutet 
av 1800-talet. 

”Vesuv tog sig godt ut i morgonens solbad och efter 
en stund sett och åter sett på detta stora skådespel 

och druckit vårt kaffe latte i den stora väluppassade 
matsalen, gingo vi ut i staden för att söka Svenska 

Consulen, höra efter bref returnerade från Roma och 
se oss litet omkring. – Hvad Neapel förefaller ljus och 

varm i jemförelse med Rom.” 

Dagboksanteckning 9 feb. 1882 
(sid. 73)

”…solen gick ned i Medelhavets våg --- Med Ischia 
rodnande på ena sidan och Capri på andra.”

Dagboksanteckning 19 feb. 1882 
(sid. 81) 



5.3 ROMS FÖRVANDLING 

1861 blev Italien ett enat kungadöme och tio år 
senare, 1871, utsågs Rom till huvudstad. Den 
nya titel som huvudstad påverkade staden och 
arkitekturen. Ett intensivt utvecklingsarbete satte 
igång och staden växte mycket snabbt (Bjur & Bjur 
2015). Invånarantalet ökade från 200.000 1870 till 
520.000 1900 (Lange 1990). 

Infrastrukturen anpassades efter sin tid och 
järnvägar togs in och bröt igenom Roms antika 
mur. Det mest omvälvande byggprojektet sägs 
vara de gigantiska vallarna (muraglioni). Vallarna 
började byggas 1876 för att hindra Tiberns ständiga 
översvämningar. Med industrialiseringen slog även 
nya byggnadsmaterial som järn och glas igenom. 
Rom moderniserades genom järnstolpar för 
gaslycktor, broar av järn, grindar och balkongräcken 

men behöll sina traditionella fasader av travetin. 
Ett tidstypiskt exempel är slakthusen Mattatoio 
i Testaccio (idag museum) av Gioacchino Ersoch 
1891, byggdes med traditionella fasader och ett 
modernt inre, med taksolar av järn, dragband och 
flyttbara järnkrogar. Till Hotell, museum, kontor och 
bostadshus byggdes eleganta trapphallar belysta 
av dagsljus genom glas i gjutjärnskonstruktioner. 
I Caffé Graco kunde man fram till mitten av 
1800-talet dricka kaffe i glastäckta rum.

Under samma tid uppkom även en hel del byster 
och monument över hjältar som tog torg och gator 
i besittning men också stadens parker. Några år 
efter att den nya utsiktsparken på Giancolo invigdes 
1887, placerades en ryttarstaty av Giuseppe 
Garibaldi (Bjur & Bjur 2015). 

När Rom tar form som huvudstad behöver hon 
skapa sig en metod för att uppnå en enhetlig 
monumental storstadskänsla. Lösningen blir 
en ny färgsättning av staden, där ockra blir den 
gemensamma nämnaren för det nya och gamla 
Rom. Gamla akvareller visar att Rom, innan 
ommålningen, var en ljus stad med vita fasader 
(Lange 1990). 

Det finns flera anledning till att Rom byter färg från 
ljust gyllene toner till djupa jordfärger. En förklaring 
till färgvalet är att färgsättningen av putsade hus 
följde den nya tegelstensarkitekturen. Färgerna 
anpassades efter de nya maskin-framställda 
tegelstenarna, som med renare lera och nya 
blandningsmetoder fick mer intensiva kulörer 
(Lange 1990).

BENTE LANGE ROMS FARVER, 1990
Fig. 81 (Sid. 100)

Med tiden blir Rom mörkare, men det beror inte 
på att pigmenten oxiderar, eftersom jordfärgerna 
är nedbrytbara i naturen. Istället är det orenheter 
i pigmenten som får färgerna att rosta och därför 
mörkna (Lange 1990).

Det finns även ett politikst budskap bakom den 
mörknade färgsättningen. I motsättning till 
barockens himmelsfärgade byggnader (med sin 
lätta, flytande, diffusa karaktär) gav jordfärgerna 
Roms en annan karaktär (robusta, starka, massiva 
och beständiga) som var närmare förenligt med 
det politiska klimatet i Rom under den tiden (Lange 
1990).
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6.1 Arkitektoner 



6.1 ARKITEKTONER 

När jag skulle börja gestalta föll jag snabbt in i 
en fyrkant, som tog mig längre och längre bort 
från dagboken. För att komma närmre dagboken 
använde jag mig av arkitektoner som ett redskap 
för att påbörja min kreativa process. 

Först valde jag scener ur dagboken som på många 
sett gav mig en rumslig bild av systrarnas liv i 
Rom. Därefter skrev jag intuitiva texter kopplade 
till scenerna. Texterna översatte jag senare till 
arkitektoner (modeller i kork). Ur arkitektonerna 
karvade jag fram viktiga fragment som fångar 
essensen av scenernas rumsligheter. 

Det hela resulterade i nio rumsliga tolkningarna 
av dagbokscener. 

FONTÄNEN
GOLVET
TRAPPAN
BALKONGEN
LOGGIAN
LYKTAN
ALTARET 
FÖNSTRET
RUMMET

FONTÄNEN 

Systrarna går ofta för att köpa bröd i en liten 
källare bredvid Fontana di Trevi. Vid ett tillfälle 

stöter de på sina vänner, som är där för att 
avlägga en avskeds rit. Enligt italienarna skall 
besökare i Rom ta sig en klunk av fontänens 
vatten innan denne reser. Om Trevi (Rom) 
tycker om besökaren kommer vattnet ge 

besökaren en sådan törst att besökaren alltid 
kommer att återvända. 

Scenen spelar en intressant roll i systrarnas 
relation till staden. Rom ses inte längre som 

en plats utan som något abstrakt (kanske 
andligt), något med värderingar. För att få 
stadens godkännande måste besökaren 

kroppsligt interagera med den. 

Fontänen blir portalen till det abstrakta 
(andliga), och som uppmanar till kroppslig 

interaktion och kontemplation.

”…Vandra ned åt Fontana di Trevi – der vattnet 
strömmar och dufvorna trifvas- dit alla fremlingar sista 
aftonen i Rom alltid begifva sig för att dricka en bägare 

vatten. -Om Romaren tycker om främlingen nästan 
nödgar han honom att dricka af Fontana trevi vatten 

innan han lemnar Roma, på det att en outsläcklig törst 
att återkomma till Roma skall bemägtiga sig honom – 

och denna törst gifver Fontana Trevi vatten.”

Dagboksanteckning 2 nov. 1882 
(sid. 174)



GOLVET

En kväll när systrarna har middagsgäster 
snubblar Regina och spiller ut all mat på golvet. 
Scenen är egentligen ganska anonym, men Ellen 
berättar den (i både skiss och text) med humor 
och inlevelse. Hur potatisarna rullar ut på det 

nysopade golvet. Plötsligt tar det anonyma golvet 
form och plats.  

Golvet är det mest anonyma men också platsen 
som binder samman alla strukturer. 

Dagboksanteckning 18 dec. 1881
(sid. 41)

När Ellen en sen kväll sitter hemma och väntar 
på Regina, väljer hon att tassa ut och sätta sig i 

trappuppgången. I trappan jamar en liten vit katt 
som blir en ljuspunkt i det mörka rummet. 

I trappuppgången är hon ensam, men hon är 
ändå mindre ensam jämfört med när hon var 

ensam i lägenheten. Att vara i ensam i det privata 
skiljer sig från att vara i ensamhet i det offentliga - 

fast att avsaknaden av anda är lika stor. 

Trappan är en gradient mellan platser. En 
gradient som förstärker platsen/platserna mer 
eller mindre, beroende på var du befinner dig i 

den. 

TRAPPAN

”Ännu höres ej Regina till. Nu tror jag att hon kommer! 
– medan jag väntar läser jag i en Fransk bok inte kan 

man sitta och sticka eller sy när man är ensam, det går 
inte – då är det bäst antingen att spela – läsa – skrifva 

eller rita- det går lättare. – 

”Och när jag kom nere i trappan sat Carins lilla hvita 
katt i månstrålen och visste väl ej att han ställde till en 

ljuspunkt i taflan som var för söt!”

Dagboksanteckning 7 nov. 1881 
(sid. 31)



BALKONGEN

Mitt emot systrarnas första lägenhet ligger en    
klosterträdgård. På morgnarna kliver Ellen ut på 
balkongen och ser ut över trädgården. Hon följer 

dess tillstånd i relation till väder och vind och 
noterar det återkommande.  

Balkongen fungerar som en plats där tid (årstid) 
går att betraktas fysiskt. 

”Dagboksanteckning 30 dec. 1881 (sid. 50)
30 rätt kaltt och mycket frost i Munkarnes trädgård 
– nu fryser kålen – och alla de små ny-planterade 
kålplantorna skola väl fara illa – men bara solen 

kommer fram smälter frosten hastigt bort och jorden 
ser blott fuktig ut.”

Dagboksanteckning 30 dec. 1881 
(sid. 50)

”15 Klosterträdgården var hvit af frost i dag på 
morgonen! – och ej en vattendrppe i vattenledningen 
– vi klaga på Portièren och han kommer upp med en 

flaksa vatten helt missmodig, trodde visst vi borde 
kunna reda oss utan vatten.”

Dagboksanteckning 15 jan. 1882 
(sid. 59)

LOGGIAN

Återkommande nämns systrarnas loggia, i form 
av både skisser och dagboksanteckningar. Loggian 

är platsen innan de kommer in i sin lägenhet, 
platsen de stöter på sina grannar och platsen de 

ställer ut mjölkflaskan till mjölkbudet.

Loggian är aldrig i fokus, utan nämns bara för 
vad det faktiskt är, ett mellanrum. Ett mellanrum 

mellan ute och inne, offentligt och privat. 

Loggian är både en fysisk och mental plats som 
är ett mellanrum/en passage mellan platser. 

Den 2 feb var väl en välkommen morgon då den bar 
solen med sommarens blida rådnande sken i sitt sköte 
– Hvad är det? Kan Solen skapa en så ny verld? Hvart 
har mörkret, hvart har dysterheten tagit vägen – solen 

värmer, solen lyser – gläder – fönster stå öppna. Barnen 
skratta, småfoglarne, ha´ vi några här? Hvad är det 

som qvittrar? Hvad är det som smakar vår och sommar 
på en gång – Allt är som med ett trollslag förvandlat i 
ljus, i färg, i lif – Några vissnande blommor som stått 

i glas inne i Studion störtas utför Loggian men se, i 
deras fall lyser solen äfven på dem och en stor utslagen 
anemon faller sakta ned lika som flägen den buren af 

solstrålar.

Dagboksanteckningar 2. feb. 1883
(sid. 182)



LYKTAN

När systrarna promenerar hem om kvällarna 
är gränderna som oftast fulla av liv. Gränderna 
lyses upp med gatlyktor, vissa med färgat glas 

andra med klart. Skenet från lyktorna möjliggör 
aktiviteter och möten. 

Systrarna målar flera akvareller över kvällsscener 
och beskriver att de många gånger stött på 

bekanta när de är ute på kvällspromenad. Ibland 
oroar sig Ellen när Regina ensam promenerar hem 

om kvällarna, men hon tröstar sig med att det 
alltid är liv ”längst med corson”. 

Lyktan fyller inte bara sin omgivning med ljus, 
den fyller omgivningen med nya möjligheter.

Dagboksanteckning 9 dec. 1881
(sid. 32)

Dagboksanteckning 11 jan. 1882
(sid. 53)

ALTARET

Systrarna har stor passion för att promenera och 
plocka blommor. Dagboken skildrar årstiderna i 
Rom med hjälp av vilka blommor som har slagit 
ut. Ellen relaterar till förgående år i Rom, genom 

att jämföra när vissa blommor började slå ut. Hon 
kriver också drömmande om vilka blommor som 
kan tänkas ha slagit ut i Tun vid samma tidpunkt. 

När Ellen känner stark längtar efter Tun, så målar 
Regina en akvarell föreställande snödroppar 
till henne som tröst. Akvarellen placeras på 

köksbordet, där knippet med snödroppar borde 
ha stått. Köket är hemmet hjärta.  

Köksbordet blir ett altare för reflektion och 
tillbedjan. För hemmet, för längtan och för livet 

som pågår parallellt i Tun.



FÖNSTRET

Systrarna kliver upp vid halv 4 på morgonen och 
finner en himmel full av stjärnor, en himmel 

full av historier och magi. Fönstret kallar dom 
sitt stjernefönster. I samma rum finns även 

solfönstret, som beskrivs ta in all sol som Italien 
har att bjuda på. 

Rummet i lägenheten har två fönster som ger 
systrarna inspirerande upplevelser vid olika tider 

på dygnet, och aldrig samtidigt.

Fönstren speglar natten och dagen, två 
motpoler som är helt beroende av varandra 

men som aldrig kan existera samtidigt. 

Dagboksanteckningar 19. nov. 1882
(sid. 18)

När Ellen och Regina går till Vatikanen för att se 
påven, måste de dölja sig med svarta slöjor för 
att få tillträde. Dagbokskissen är gjord utifrån 
ett betraktande perspektiv. Betraktaren (den 

beslöjade kvinnan) tittar utifrån och in. In till ett 
rum fyllt av män. Fönstrets ljus faller över klungan 

av män och det finns något gudomligt i scenen. 
Men det gudomliga är inte för alla, för rummet är 

förbjudet för betraktaren  - för kvinnan. 

Illustrationen är kopplad till deras ställning 
inom konsten. Ellen och Reginas konst tillhörde 

hemmet, det privata rummet. Det offentliga 
rummet tillhörde mannen, och därför fick inte 
deras konst ta plats där. Om kvinnors konst tog 
plats i offentligheten utmanade det mannens 

ställning i samhället. 

Rummet är en plats som med gränser, både 
synliga och osynliga, förstärker strukturella 

åtskillnader. 

RUMMET

Dagboksanteckning 22 jan. 1882
(sid. 65)
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7.2 Spöken



Efter gestaltningen av arkitektonerna visste jag inte 
riktigt hur jag skulle översätta dem till arkitektur, 
samt få dem att tala till två platser, både Rom och 
Tun. Jag letade därför efter en referens som kunde 
guida mig och fann till min stora lycka John Hejduk 
och hans Victims. 

1986 ritade arkitekten John Hejduk förslaget 
”Victims” innehållande 67 strukturer. Hejduk 
dedikerade Victims till staden Berlin och menade 
att det var upp till dess invånare om projektet 
skulle/ska byggas eller inte. Förslaget som är 
sammanställt i en bok, introduceras med en rad 
gåtfulla meningar under titeln ”Thoughts of an 
architect”  (till höger). Ingen mer förklarande eller 
hjälpande text ges till projektet (Hejduk 1986). 

7.1 JOHN HEJDUK 

Vidare beskrivs projektet som en rekonstruktion 
av en dagbok, där de 67 strukturerna uppstår 
som dunkla tolkningar av scener och karaktärer 
ur dagboken. Strukturerna föreslås placeras på en 
plats i centrala Berlin som under andra världskriget 
huserade Gestapos tortyrkammare. Idag är 
byggnaderna till stor del rivna. Alla 67 strukturer 
är individuella men fungerar också som en kollektiv 
idé, genom sin placering och relation till varandra. 
Det är tydligt var strukturerna är utsatta, men inte 
varför eller hur de intar sin plats. Efter Hejduks död 
försöker flera av hans kollegor hitta ett samband 
mellan kontexten och strukturernas specifika 
platser. Gersten beskriver det själv som om Victims 
”speaks to the unseen”. 2006 upptäckte två 
arkitektstudenter på Pratt Institute att placeringen 
av strukturerna inte bara  relaterade till den 

       Thoughts of an architect 

1 The architectural tracings are apparitions, outlines, figments.
 They are not diagrams but ghosts. 

    2 Tracings are similar to X-rays, they penetrate internally.

   3 Erasures imply former existences. 

  4 Drawings and tracings are like the hands of the blind
       touching the surfaces of the face in order to understand  
      a sense of volume, depth and penetration. 

   5 The lead of an architect’s pencil disappears (drawn away)
          metamorphoses. 

To take a site: present tracings, outlines, figments apparitions,
X-rays of thoughts. Meditations onthe sense of erasures. 
To fabricate a construction of time. 

   To draw out by compacting in. To flood (liquid densification)
   the place-site with missing letters and disappeared signatures. 
     To gelatinize forgetfulness. 
 

Introduction 
John Hejduk Victims, 1986



Hejduks spöken öppnade upp för skapandet av en 
terminologi. Jag kunde se på mina arkitektoner 
som spöken. Men vad är då ett spöke? Ett spöke 
är enligt nationalencyklopedin den mest allmänna 
men också vagaste svenska termen för ett 
dödsväsen. Min egen terminologi följer: 

Spöket har levt i en kroppslig värld men vid sin 
död inte tagit sig vidare till en själslig värld. Spöket 
lever i mellanrummet mellan två världar, samtidigt 
som den bebor båda världarna. Spöket talar likväl 
till det osedda som det sedda, det själsliga som 
det kroppsliga. Spöket uppträder inte med någon 
speciell avsikt utan nöjer sig med att manifestera 
sig genom sin närvaro. Närvaron är ett bevis på att 
spöket är kontaktsökande till det kroppsliga och 
påverkar fysisk form. 

7.2 SPÖKEN

aktuella platsen, utan också den befintliga platsen 
under andra världskriget. Slås planen över Victims 
samman med planen över den gamla platsen 
(när tortyrkamrarna var intakta) så tydliggörs det 
att strukturerna tangerar och relaterar till båda 
platserna. Varje struktur adresserar genom sin 
placering det före detta arkitektoniska rummet 
som inte längre existerar. Genom att de nya 
strukturerna relaterar till de gamla strukturerna 
blir det gamla förstärkt inuti det nya. ”The presens 
of one time takes the form of a shadow withing 
another time.” (Gersten 2017). 

När man förstår att Victims relaterar till två platser, 
två olika tider, förstår man också Hejduks ord i 
början av boken: They are not diagrams but ghosts. 

 Plan över 67 strukturer
 John Hejduk Victims, 1986

 Plan över 67 strukturer ovanpå plan av Gestapos rivna byggnader
Pratt Institute, 2006
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8.1 NIO TAR FORM 

Efter skapandet av min terminologi översatte jag 
arkitektonerna till nio stycken spöken. 

Jag valde jag att förhålla mig till en ”verktygslåda”, 
där alla verktyg/delar hade genomgående 
dimensioner. Alla spöken fick en bottenplatta på 
3x3m, och på så vis blev ingen mer eller mindre 
dominant. 
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9.1 VILSE

Översättningen av arkitektonerna gick bra fram 
till att de skulle finna sin plats i Tun. Vid detta 
avgörande skede fann jag att Tun kändes väldigt 
långt bort. Under gestaltningens krokiga del hade 
både jag och mina spöken lyckats gå vilse. 

Jag behövde påminna mig om vad jag definierat 
som ett spöke: 

”Spöket lever i mellanrummet mellan två världar, 
samtidigt som den bebor båda världarna. Spöket 
talar likväl till det osedda som det sedda, det 
själsliga som det kroppsliga.” 

Spöke måste bebo båda världarna samtidigt. De 
måste relatera till systrarnas minnen av Rom, 
samtidigt som de relaterar till att nya minnen 

skapas i Tun. När jag var vilse hade jag tappat Tun. 
Jag behövde få mina spöken att relatera till Tun. 
Så det fanns bara en sak att göra, åka tillbaka till 
Tun! 

Tun 14.05.21
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10.1 TILLBAKA TILL TUN 

I Tun möttes jag av grönska. Jag återsåg alla platser 
som jag vid mitt första besök dokumenterat. 

Den här gången var platserna annorlunda. Eller 
var det jag som hade förändrats? Min blick var 
inte densamma. Vårens undersökning hade gett 
mig nya filter att se igenom. 

Jag var inte längre (bara) Matilda: före detta elev 
på Tuns skola och arkitektstudent. Jag var också 
Matilda: medresenär till Ellen och Regina. 

Tun 14.05.21
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11.1 FEM HITTAR HEM 

Jag tänkte på mina resor till Rom och hur mina nya 
minnen på många sett har dekonstruerat mina 
gamla minnen. 

Därför kändes det fel att ta bort existerande 
platser och ersätta dem med mina spöken. Mina 
spöken var trots allt rumsliga tolkningar av Ellen 
och Reginas minnen. Jag kunde ju inte plocka 
bort minnen som redan fanns i Tun och ersätta 
dem med Ellen och Reginas. Då skulle syftet med 
hur minnen konstrueras och dekonstrueras gå 
förlorad. 

Jag letade därför efter platser som redan innehöll 
fragment av mina rumsligheter. På så sett kunde 
mina spöken förstärka men också förstärkas. 

Fem av spökena hittade hem. Samtidigt som deras 
närvaro förstärktes så kändes de andra fyra  helt 
apart. Jag valde därför att låta de andra fyra bero 
och fortsätta utveckla de som hittat hem.

FONTÄNEN TRAPPAN

LOGGIAN LYKTAN

RUMMET





Plats med existerande fragment SpökenStigar 

FONTÄNEN

BÄNK & DAMM

INGÅNG TILL 
KYRKOPARKEN

FLYGFOTO 1:2000

LOGGIAN

LYKTAN

BUSSHÅLLPLATS

LYKTSTOLPE

SILVII SKOLMAGASIN

RUMMET

TRAPPAN

1m 100m
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På varje spöke finns nio 
stycken glas. De färgade 

glasen markerar 
spökena som hittat 

hem, de transparenta 
markerar de som 
fortfarande söker. 

12.1 FEM TAR FORM 

Platserna som kunde förstärka mina spöken fanns 
redan i Tun. Därför kändes det inte mer än rätt att 
låta mina spöken ta dess form. Spöket skulle på så 
sätt tala till både själsliga (Rom) men också det 
kroppsliga (Tun). 

Samtidigt behövde mina spöken utveckla sitt eget 
språk, som stärkte och vittnade om systrarnas tid 
i Rom. 

Eftersom deras form blev så osammanhängande 
sinsemellan valde jag att knyta samman dem 
genom att konsekvent använda samma material 
och designprinciper. 

FÄRGAT GLAS 
Ett av de färgade glasen 

bryter i kulört, för att visa 
vilket spöke i ordningen 

det är. 

Färgförändringarna i 
cortenstålet representerar 
hur färgerna i Rom byter 

kulört. 

Vissa av de existerande 
platserna/byggnaderna 
i Tun har genomgående 

ett material som grundar 
byggnaden till marken. 

CORTEN BETONG

- alla spöken kopplar till marken med betong 

- alla spöken är klädda/består av corten 

- alla spöken har nio stycken insättningar av färgat 
glas. Placeringen av glasen markerar en viktig del 
ur dagboksscenen. Ljuset och reflektionerna som 
uppstår ger liv åt systrarnas Rom.



ARKITEKTONER 

SPÖKEN



FONTÄNEN (BÄNKEN & DAMMEN) 

Bänken och dammen ligger i anslutning till 
Stenkullen och Kuskällan. Kuskällan är en offerkälla  
som beskrevs redan 1860-talet som en mycket 
gammal offerkälla. Idag är platsen inhägnad. 
Bänken står placerad bredvid dammen, så att 
besökaren skall kunna blicka ut över både den och 
landskapet.  

FONTÄNEN höjer upp den existerande dammen 
och skapa en vattenspegel. Till vattenspegeln 
kopplas en bänk, som påminner om en fontäns 
rundning. Bänken riktar sig således bort från 
dammen, och tvingar besökaren att antingen 
stå på knä eller böja sig över för att interagera 
med vattnet. Den uppmanar således, precis som 
dagbokscenen, till kroppslig interaktion för att 
uppnå andlig kontemplation. 

Fontänen blir portalen till det abstrakta 
(andliga), och som uppmanar till kroppslig 

interaktion och kontemplation.

KOLLAGE ÖVER DESIGNPROCESS

FÄRGAT GLAS CORTEN BETONG



FÄRGAT GLAS 

CORTEN 

BETONG





TRAPPAN (+ INGÅNG TILL KYRKOPARKEN) 

Vid ingången till kyrkoparken finns en existerande 
trappa i sten. Trappan, precis som trappan i 
dagbokscenen, skapar en gradient mellan platser. 

TRAPPAN förstärker gradienten genom att 
placeras vid ingången till kyrkan. Gradienten 
hamnar mellan ingången till kyrkoparken och 
ingången till kyrkan. Beroende på vart i trapporna, 
varit i gradienten du befinner dig, förstärks de 
olika platserna mer eller mindre. 

Trappan är en gradient mellan platser. En 
gradient som förstärker platsen/platserna 

mer eller mindre, beroende på var du 
befinner dig i den. 

KOLLAGE ÖVER DESIGNPROCESS

FÄRGAT GLAS CORTEN BETONG



FÄRGAT GLAS 

CORTEN 

BETONG





Loggian är både en fysisk och mental plats som 
är ett mellanrum/en passage mellan platser. 

LOGGIAN (+ BUSSHÅLLPLATS) 

Busshållplatsen i Tun är ett mellanrum mellan 
platser, både fysiskt och mentalt. Att vänta 
på bussen är att vara varken i Tun eller på 
slutdestinationen. 

LOGGIAN är ett mellanrum genom att vara en 
passage mellan platser utan kodad funktion. En 
plats där du mentalt och fysiskt kan vara i ett 
gränsland. Varken inne eller ute, varken i Tun eller 
Rom, varken resa eller stanna. 

KOLLAGE ÖVER DESIGNPROCESS

FÄRGAT GLAS CORTEN BETONG



FÄRGAT GLAS 

CORTEN 

BETONG





Lyktan fyller inte bara sin omgivning med ljus, 
den fyller omgivningen med nya möjligheter.

LYKTAN (+ LYKTSTOLPEN) 

Lyktstolpen bredvid busshållplatsen skapar 
aktivering vid den tidpunkt på dygnet då solen 
inte är uppe. 

LYKTAN skapar ett nytt lager av aktivering 
av platsen, i form av ett annorlunda ljus och 
ljusreflekterande. 

KOLLAGE ÖVER DESIGNPROCESS

FÄRGAT GLAS CORTEN BETONG



FÄRGAT GLAS 

CORTEN 

BETONG





Rummet är en plats som med gränser, både 
synliga och osynliga, förstärker strukturella 

åtskillnader. 

RUMMET (+ SILVII SKOLMAGASIN)

Skolmagasinet byggdes i anslutning till Silvii-skola. 
Skolan var unik eftersom den bjöd in alla barn 
till utbildning, även de fattiga. Men de mindre 
bemedlade barnen fick äta i skolmagasinet, 
inte inne i den fina skolbyggnaden. Idag står 
skolmagasinet tomt, men den utgör en viktig del i 
Tun eftersom den (bland annat) tillsammans med 
byggnaden mittemot, hembygdsgården, skapar 
en portik in och ut ur Tun. Samtidigt som den har 
en otroligt stark egen karaktär så är den beroende 
av Silvii-skola. Utan skolan hade den aldrig byggts. 
I Silvii-skola hänger idag en permanent utställning 
av Reginas finaste akvareller från Italien. 

Som barn var jag aldrig tillåten att gå in i Silvii-
skola. Jag har med andra ord aldrig sett Reginas 
akvareller från Italien. Aldrig fått skymta det Rom 
som funnits så nära hela tiden. Skolmagasinet är 
inte ett förbjudet rum, men har huserat dem som 
inte varit tillåtna i det förbjudna rummet, Silvii-
skola. 

RUMMET är en utställningshall som fungerar 
precis som skolmagasinet. Det huserar dem som 
inte blivit tillåtna in i konstens förbjudna rum, 
kvinnorna, men också barnen. Barnen är en grupp 
som sällan får lov att ta plats i konstens offentliga 
rum.

KOLLAGE ÖVER DESIGNPROCESS

FÄRGAT GLAS CORTEN BETONG



Utsnitt över Rummet PLAN 1:2000 1m 100m



SILVII-SKOLA 

HEMBYGDSGÅRDEN

SKOLMAGASINET

KYRKOGÅRD

Gräs Grus Gärdsgård Byggnader Asfalt PLAN 1:200 1m 10m





FÄRGAT GLAS 

TRANSPARENT GLAS

CORTEN 

BETONG

AXONOMETRI



FASAD SÖDER 1:200

1m 10m



FASAD ÖST 1:200

1m 10m



FASAD NORR 1:200

1m 10m



SEKTION 1:200

1m 10m





Jag tänker på hur jag har rest. Jag kom aldrig till 
Rom, men systrarnas resa tog mig ändå mentalt 
dit. Mentalt i Rom tog jag mig kroppsligt till Tun. 
Det är som om jag, precis som mina spöken, har 
funnits mellan två platser. Desperat försökt fånga 
en tid i en annan. 

Varje del av processen har format min resa. Jag 
hade en föreställning i början av terminen vad mitt 
projekt skulle bli. Processen gjorde att jag snabbt 
blev varse om att det inte skulle bli vad jag hade 
tänkt mig. Men det blir väl sällan resor? 

Jag lät min undersökning guida mig. Förlitade mig 
på att det skulle klarna under resans gång. Det 
har gjort att resultatet på många sätt inte är helt 
färdigt, eftersom processen fortfarande pågår. 

Processen har varit utmanande och intim. För att 
använda sig av minnen, mina, men också andras, 
är som att leva dubbelt. Det är svårt transformera 
minnen till rumsligheter. För att göra det måste 
man mentalt resa dit. Leva i fragmentet av den 
tiden. 

Sen så skall det paketeras. Och senare packas 
upp. Och hur paketerar man något så stort, som 
Rom, för att sedan packa upp det i Tun? Men 
så påmindes jag om att jag inte skulle utfärda 
den omöjliga uppgiften att paketera Rom. Bara 
systrarnas Rom. 

I delarna av processen där jag har ”fastnat” har 
det varit av största vikt för mig att återvända 
till dagboken och använda deras minnen som 
redskap. Att mentalt resa till Rom. 

12.2 MIN RESA

*Jag rekommenderar att läsa dikten till höger innan följande text 

Men även att fysiskt resa till Tun har varit 
avgörande för projektet. Att ta plats, fysisk plats, 
kräver kroppsligt interaktion. Det var omöjligt för 
mig att förstå alla lager av Tun på distans. När 
jag kom dit, med mina nya filter, såg jag platsen 
annorlunda och i det fysiska kunde det mentala 
komma till liv.

Genom att vara i mellanrummet, bebor man 
också båda platserna samtidigt. Jag behövde 
vara på båda platserna, Rom och Tun, för att hitta 
mellanrummet. För att få mina spöken att landa. 

Jag tänker på Hildebert de Lavardins dikt som jag 
läste i början av terminen. Jag tror inte riktigt jag 
förstod den då. Men jag tänker att jag kanske gör 
det nu. Bättre i alla fall. Det går aldrig att återge 
Rom, eftersom Rom är det enda monumentet över 
Rom. Omöjlig att kopiera eller efterlikna. Jag har 
under våren försökt fånga systrarnas Rom, men 
aldrig självaste Rom. Samtidigt så är ju systrarnas 
minnen av Rom en del av Rom. För minnen är ju 
trots allt det som skapar en plats. Både kroppsligt 
och mentalt. 
 
Det som är beständigt förstörs av tiden. Bara det 
som undflyr förgänglighet, kan vara evigt. Minnen 
undflyr förgänglighet. Likaså spöken. 

Vilket betyder att de gör motstånd mot tiden. 

Du nyanlände, som söker Rom i Rom,
och som inte finner något av Rom i Rom;

dessa gamla palats, dessa gamla bågar som du ser,
och dessa gamla murar, det är detta som man kallar 

Rom. 

Rom är det enda monumentet över Rom, 
och endast Rom har besegrat Rom. 

Bara Tibern, som flyr bort mot havet,
återstår av Rom. O världsliga förgänglighet! 

Av tiden förstörs det som är beständigt,
och det som undflyr gör motstånd mot tiden. 

”Les Antiquités de Rome”
Hildebert de Lavardin, 1100-tal
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