
Inspirationsbilder 

Ovan: utskurna, målade pappfigurer. Invirkad text på mikrofon.
Nedan: Tecknade bävrar på pussel av papp och boksidor



På resande fot
Med inspiration från resandet, förflyttningen och det förbisusande. Det är något fint i att 
lämna kvar små spår, utan att förstöra något, till de som sitter på din plats efter dig.
Ovan: Klippt, skriven och tryckt text, huvudskydd på tågstol. Korsstygnspussel vid tågräls.
Nedan: Text ”det här borde en göra oftare” på egensytt huvudskydd. Tecknat på tåg.



Skyltar
Det finns massor av skyltar som kan göras 
om, skyltar vars text nötts bort, ytor som 
kan ses som skyltar och så vidare. Här är 
några skogsexempel som på enklaste vis 
fått ny text. Det kan göras både på plats 
och efteråt i datorn.



Textila texter
Ovan: Tryckt text på tygpåse. Broderat mönster, urklippt och klistrad text på tyg. 
Nedan: Applikation på kudde. Broderad text.



Bokbyggen
Till vänster och ovan: Två bok-
troner byggda av gamla böcker, 
en avdankad fåtölj och trälim.
 
Nedan: Två olika gömmor av 
teknik., uppbyggda tematiskt av 
facklitteratur och anpassade till 
respektive plats



Inklätt i gamla boksidor
Jag klr in prylar med gamla boksidor uppblötta 
i tapetklister och lackar sedan med till exempel 
trälim eller vattenbaserat lack.
Ovan: Affisch för Textival 2009
Till höger: Inklätt piano
Nedan: Klädda platsglas på vernissage



Foton + utskurna 
bokstäver
Här har jag skurit ut bokstäver 
ur en gammal bok, fotat av dem 
och sen lekt loss i datorn. De går 
också fint att placera direkt i mil-
jöer, på golv eller kanske på krop-
pen och sen fota av.

Ovan: ”Hej” i kläm och ”rakt in i 
solen” - en önskan om att kasta 
sig handlöst
Till vänster: ”Som om”



Foton + egna typsnitt
De här är gjorda genom att jag tecknat 
egna typer och scannat in dem för att 
sedan klistra in och flytta om i bildbe-
handlingsprogram.



Samma text, olika platser
De här har jag tryckt med en gammal stämpelsats och vanlig stämpelfärg, på boksidor och 
återvunnet papper.
Ovan: Tryckt text på boksida, på tågfönsterbleck
Nedan: Tryckt text på fotokollage, i skog och på godisskål.
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