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 ”Jag är sakletare,” säger Pippi en 
 dag till Tommy och Annika.
 ”En sakletare, vad är det för nånting,”  
 säger Tommy.
 ”En som letar reda på saker vetja,”  
 säger Pippi. ”Hela världen är full  
 med saker, och det behövs verkligen  
 att någon letar reda på dom. Och  
 det är just det som sakletare gör.”
 
 Astrid Lindgren, 1945, 
 Pippi Långstrump

Det är inte bara Pippi Långstrump som är 
sakletare. De flesta av oss letar då och då 
efter något vi behöver men inte omedelbart 
hittar. Det kan vara våra nycklar, fjärrkontrol-
len till TV:n, cykelpumpen eller något annat. 
Michael Johansson är också sakletare, men 
hans letande är av ett annat slag. Han letar 
inte efter det som behövs för stunden, utan 
snarare efter saker som hamnat i skymun-
dan just därför att de inte behövs. Där har 
sakerna så småningom glömts bort.

För Johansson finns det många platser att 
leta på. Massor av utrymmen är fulla med 
saker som sorterats bort för att de inte längre 
behövs. Tänk bara på alla källare, vindskon-
tor och garage. Men sakerna vi förvarar där 
har vi trots allt inte helt klippt banden till. 
De befinner sig snarare i ett gränsland, vi 
använder dem visserligen inte längre men de 
är inte heller bortkastade. De har fått respit. 
Ibland plockas de fram igen och går en ny 
framtid till mötes, ibland återstår endast den 
sista resan till soptippen eller återvinnings-
centralen.

Som sakletare arbetar Michael Johansson 
som en samtidsarkeolog. De söker efter  
saker som kan berätta något viktigt och  
gärna överraskande om oss själva och vår 
egen tid. Ibland gräver de i jorden, ibland 
söker de på andra platser. Johansson gör 
sina fynd på loppmarknader och i förråds-
utrymmen. Han får leta länge för att hitta  
de ting som hör ihop i just det här samman-
hanget. Fynden förs samman och fogas med 
minutiös noggrannhet ihop till nya helheter.  
I skulptural form bildar de öar av saklighet 
omflutna av tomrum, eller så fyller de mellan-
rum som tidigare gapat tomma.

Infogade i sitt nya sammanhang blir sakerna 
synliga på ett nytt sätt. De framstår inte 
längre som bortsorterade utan har fått en 
suggestiv laddning som berör. Saker vi 

 “I’m a thing-finder,” Pippi tells 
 Tommy and Annika one day.
 “A thing-finder, what’s that?” 
 asks Tommy
 ”Someone who finds things, of 
 course,” says Pippi. “The whole 
 world is full of things, and some-
 body has to find them. And that’s 
 what a thing-finder does.”

 Astrid Lindgren, 1945,
 Pippi Longstocking

Pippi Longstocking isn’t the only thing-finder. 
Most of us have to look for things we need  
now and then, without finding it at once. It 
could be our keys, the remote for the TV, the 
bicycle pump or something else. Michael  
Johansson is also a thing-finder, but his 
search is of another kind. He doesn’t look for 
what he needs at the moment but for things 
that are gathering dust somewhere because 
the are not needed. And eventually, these 
things are forgotten.

Johansson looks in many places. Some of 
them are full of things that have been weeded 
out because no one needs them any more. 
Just think of all the basements, attics and 
garages. But we still have ties with the things 
we keep there. They are in limbo, we no longer 
use them but we haven’t thrown them away 
either. They have been given a reprieve. 
Sometimes, we take them out again and give 
them a second chance; other times, all that 
remains is that last journey to the dump or 
recycling centre.

As a thing-finder, Michael Johansson is a 
contemporary archaeologist, looking for  
objects that can provide useful, and some-
times surprising, information about us and 
the times we are living in. Sometimes archae-
ologists dig in the ground, or they search in 
other places. Johansson makes his finds at 
jumble sales and in storage spaces. He then 
assembles them with meticulous precision 
to form new objects. As sculptures, some are 
islands of matter-of-factness surrounded 
by empty space, while others fill spaces that 
were previously gaping holes.

In their new context, these objects acquire 
new visibility. They no longer appear like 
rejects but are charged with new possibilities 
that affect us. Things we recognise from our 
own past strike us with a peculiar impact,  
appearing at once both familiar and remark-



ably strange. There are many fond reencoun-
ters: there’s a glass cabinet like the one 
grandma and grandpa had; that wall clock 
is like the one in our kindergarten, and those 
grey filing cabinets, just like the ones in dad’s 
office. Recognition triggers memories; sud-
denly, we remember things that we would 
never have thought of otherwise, things we 
thought were forgotten. We recall people  
and places, tears and laughter, situations  
and events that happened long ago. These 
memories come to us whether we want to 
or not; we are defenceless against these 
objects, they do something to us.

With his sculptural installations, Michael  
Johansson explores our relationship to  
objects and to our own history. Since I grew 
up during the economic boom of the 1960s 
and 70s, this encounter with this material 
inheritance of the Swedish welfare state 
prompts a plethora of thoughts. Many of the 
objects that were once modern and appealing 
now appear remarkably uniform and actually 
quite tasteless. How could we find them attrac-
tive back in those days? And now, when we 
come across these objects, we realise with 
some surprise how similar many homes must 
have looked. Suddenly, our own personal his-
tory no longer seems quite as unique.

The installations are made of things extracted 
from their original setting. Despite this, they 
don’t appear dislodged. On the contrary, 
inserted as they are in new geometric forms, 
each item seems to have found its right place. 
Nothing sticks out unnecessarily. Perhaps 
this new order has something important to 
tell us about the old order where these things 
formerly belonged, something we could not 
previously see or understand.

The whole world is full of things, as Pippi 
Longstocking once observed. Michael 
Johansson helps open our eyes to things that 
we would normally let our eyes sweep across 
without noticing. They can be rejected or 
tossed aside, but as triggers of memories  
and thoughts they retain their poignancy.

känner igen från vår egen historia drabbar 
oss med särskild styrka, de framstår nu på 
samma gång både välbekanta och märkligt 
främmande. Det blir många kära återseen-
den; där är ett likadant vitrinskåp som fanns 
hemma hos mormor och morfar, där är vägg-
klockan som hängde på dagis, och de där grå 
arkivskåpen är av samma slag som fanns på 
pappas kontor. Med igenkännandena följer 
minnen; plötsligt kommer vi ihåg sådant som 
vi annars inte skulle ha tänkt på och som vi 
trodde oss ha glömt. Vi minns personer och 
platser, tårar och skratt, situationer och hän-
delser som utspelade sig för länge sedan. 
Minnena kommer till oss vare sig vi vill det 
eller inte; vi kan inte värja oss från sakerna, 
de gör något med oss.

Med sina skulpturala installationer utforskar 
Michael Johansson vår relation till tingen och  
till vår egen historia. För mig som är uppväxt  
under 1960- och 70-talens rekordår väcker 
inte minst mötet med den materiella kvar-
låtenskapen från det svenska folkhemmet 
tankar. Många av de saker som en gång var 
moderna och läckra ter sig nu påfallande 
likriktade och faktiskt ganska smaklösa. 
Tänk att vi tyckte att de var snygga då. Och 
när vi nu träffar på sakerna igen inser vi med 
förvåning hur lika varandra många hem 
måste ha varit. Plötsligt framstår vår person-
liga historia inte längre som så unik.

Installationerna är uppbyggda av saker som 
inte längre befinner sig i sitt ursprungliga 
sammanhang. Men trots det framstår de inte 
alls som lösryckta, infogade i sin nya geome-
triska form tycks varje sak tvärtom ha funnit 
sin rätta plats. Ingenting sticker ut i onödan. 
Kanske säger oss denna nya ordning något 
viktigt om den gamla ordning som sakerna 
tidigare ingick i, något som vi tidigare inte 
såg eller förstod.

Hela världen är full av saker, precis som Pippi 
Långstrump en gång konstaterade. Michael 
Johansson hjälper oss att få upp ögonen för 
saker som vi i vanliga fall skulle låta blicken 
svepa förbi utan att särskilt registrera. De 
kan vara bortvalda och utrensade, men som 
framkallare av minnen och tankar är de fulla 
av kraft.



Recapturing a Contemporary Past
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Domestic Kitchen Planning



Rubiks Kök
Rubik’s Kitchen





Han hade packat hela natten
He had been packing all night
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What we don’t realise about ourselves when 
we are small is revealed to us many times over 
later in life, when we grow up.
 Hilde Karmiller was a great kid! When she 
was only a few months old she had already 
charmed all four of her grandparents to 
the extent that they were almost fighting to 
babysit for her. Hilde’s parents just laughed. 
Hilde gurgled. They forgot about going to the 
theatre. All six in the Karmiller family stayed 
at home and took turns mashing bananas.
 In her infant years, Hilde’s bedroom was a 
riot of dolls, toy cars, clay and plastic beads.
 She persisted happily with her habit of 
wearing one red and one yellow sock until she 
was around 25.
 Hilde loved finger paint. Her kind and under- 
standing parents didn’t wallpaper her room. 
They repainted the walls white once a month.
 In her early teens, Hilde was the most 
vociferous pupil in the classroom. She 
answered without holding up her hand. 
She liked dressing in leopard-patterns and 
purple. She chewed pink bubble-gum.
 There was never a Friday throughout her 
school years when she didn’t contribute 
in some way to the Fun-Time Hour. If her 
classmates could only remember one single 
person from those days, it would be Hilde 
Karmiller. She was a whirlwind.
 Yes, and she was also a bit of a whirlwind 
in the way she was always scattering her 
belongings; she could never find her glasses, 
her pen, her money. And there was always 
someone who knew where she had left them. 
Because they couldn’t take their eyes off her.
 She was committed to the cause of endan-
gered fish and molluscs, and found inspira-
tion in psychedelia for her textile collages. 
But these interests were superseded by 
surfing and ball gymnastics after a few years.
 Hilde Karmiller was not only athletic, she 
also had a flexible mind. Chemistry had al-
ways been her favourite subject, but after only 
one term at university – during which time she 
was highly active in the university film club, 
the voluntary fire brigade and the Saturday 
orienteering competitions – she instead 
wanted to see the world.
 They had her promise that she would re-
turn. The Chemistry Department didn’t want 
to lose her.
 For a few years, however, she disappeared 
from the radar. One could also say that she 
“swam out of the picture”.
 Occasionally, she was spotted in Mexico 
City. And at the carnival in Rio. She was really 
living it up! The nightlife in Madras, Berlin, 

Det man inte anar om sig själv när man är 
liten, blir man många gånger varse längre 
fram i livet, när man är vuxen.
 Hilde Karmiller var en härlig tjej! Redan 
vid ett par månaders ålder hade hon charmat 
både far- och morföräldrarna så pass att 
de nästan grälade om att få sitta barnvakt. 
Hennes föräldrar bara skrattade. Hilde gur-
glade. De kom inte iväg på teater. De sjöng. 
Alla sex var hemma hos familjen Karmiller 
och turades om att mosa banan.
 Under småbarnsåren var hennes flickrum 
en explosion av dockor, leksaksbilar, lera och 
pärlplattor.
 Vanan att ta på sig en gul och en röd 
strumpa hängde obekymrat med upp i tjugo-
femårsåldern.
 Hilde älskade fingerfärg. Hennes goda 
och milda föräldrar tapetserade inte hennes 
rum. De målade om väggarna vita en gång i 
månaden.
 Den unga tonåringen Hilde var den som 
hördes mest i klassrummet. Hon svarade 
utan att räcka upp handen. Hon klädde sig 
gärna i leopardmönstrat och lila. Hon tug-
gade rosa bubbelgum.
 Det fanns inte en fredag under hela skol-
tiden utan att hon på något sätt var inblandad 
i roliga timmen. Om hennes kamrater bara 
skulle minnas en enda klasskompis i hela 
livet så var det Hilde Karmiller. Hon var ett 
yrväder.
 Ja, hon var litet yr också på det sättet att 
hon hela tiden förlade saker; hon kunde 
aldrig hitta sina glasögon, sin penna, sina 
pengar. Och det var alltid någon som visade 
var sakerna fanns. Det gick inte att ta ögonen 
från henne.
 Hon engagerade sig för utrotningshotade 
fiskar och blötdjur, hämtade inspiration ur 
psykedelian i sina arbeten med tygapplika-
tioner. Ett intresse som dock trängdes undan 
av surfingen och bollgymnastiken efter 
några år.
 Hilde Karmiller var inte bara spänstig, hon 
var vig i huvudet också. Kemi hade alltid lockat 
mest, men redan efter en termin – vilken 
hann inkludera engagemang i universitetets 
filmklubb, frivilliga brandkåren och lörda-
garnas orienteringstävlingar – så lockade 
världen.
 Hon fick lova att återvända. Kemiska Insti-
tutionen ville inte mista henne.
 Men under ett antal år förlorade man 
henne ur sikte. Man skulle också kunna säga 
att hon ”simmade ur bild”.
 Vid något tillfälle sågs hon i Mexico City. 
Även vid karnevalen i Rio. Hon hade verkligen 



Washington never stops!
 Every Christmas, it was said, she returned 
to the Karmiller family, to make jam, marzipan 
and cheese, dance around the Christmas tree 
and build snow lanterns.
 The years went by and made their imprint 
on Hilde, just as she had always made a last-
ing impression on all the people she met. She 
had a generous and effervescent personality, 
candid, yes, perhaps even too candid, about 
her private life. Everyone thought they knew 
her. And she never did anything she didn’t 
enjoy. She lived life to the full.

But then one day, she returned for good. 
Because she had been away so long, she had 
to visit the university to obtain a stamped cer-
tificate. The university archivist was Miss B.

Many eyebrows were raised in their circle of 
friends, or rather, Hilde Karmiller’s circle, be-
cause she had one, when Hilde, at the age of 
43, met Miss B., fell madly in love, got married 
and changed her lifestyle completely.
 Miss B.’s life had been considerably more 
ordered and structured.

roligt! Nattlivet i Madras, Berlin, Washington 
upphör aldrig!
 Efter varje jul fick man veta att hon varit 
hemma med släkten Karmiller och syltat, 
gjort marsipangodis, ystat ost, dansat kring 
granen och byggt snölyktor.
 Åren gick och färgade av sig på Hilde i 
samma utsträckning som hon gjorde out-
plånliga intryck på de människor hon mötte. 
Hon var en generös och sprudlande själ, 
öppen, ja kanske till och med litet för vidöp-
pen med sitt privata. Alla tyckte att de kände 
henne. Och hon gjorde ingenting hon inte 
tyckte var roligt. Tog ut svängarna, ordentligt.

Men så kom dagen då hon faktiskt återvände. 
Med anledning av att hon varit borta så länge 
var hon tvungen att uppsöka universitet-
sarkivet för att få fram stämplade intyg. På 
universitetsarkivet arbetade Fröken B.
 
Det var en del i bådas bekantskapskretsar, 
eller rättare sagt Hilde Karmillers, det var hon 
som hade en sådan, som höjde på ögon-
brynen då Hilde vid fyrtiotre års ålder mötte 
Fröken B., blev tokförälskad, gifte sig och 
kom att växla livsstil totalt.
 Fröken B. hade levt hela sitt liv betydligt 
mer ordnat och inrutat.



Strövtåg i tid och rum
Strolls through time and space



Echoing Shades



Bleka Minnen
Faded Memories

Följande uppslag/Following spread:
Doppelgänger





Rubiks Kurve
Rubik’s Curve
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Följande uppslag/Following spread:
Dagar och Namn
Days and Names
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Monokrom Anakron
Monochrome Anachron





Fyrahundra nyanser av brunt 
Four Hundred Shades of Brown





Fyrahundra nyanser av brunt II
Four Hundred Shades of Brown II

Följande uppslag/Following spread:
Ghost II
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Följande uppslag/Following spreads:
Ghost V







Half Empty





Michael Johansson’s museum
Ýrr Jónasdóttir
Director at Ystad Art Museum

Michael Johanssons museum
Ýrr Jónasdóttir
Chef på Ystads konstmuseum



Michael Johansson samlar saker och visar 
dem i ett nytt sammanhang. Jag kan inte låta 
bli att tänka på museernas uppdrag vars tre 
nyckelord är samla, bevara och visa. Även 
om just bevarandeaspekten har en annan 
betydelse i Johanssons konstnärskap än hos 
museerna, så finns det helt klart paralleller 
mellan Johanssons konst och museernas 
uppdrag. Och likheten blir som mest påtaglig 
om man jämför med ett historiskt- eller ett 
etnologiskt museum, där det just samlas på 
föremål och där det är dessa som tillsam-
mans får berätta historier när de visas i  
utställningar. Föremål kan läsas som ord 
som tillsammans bildar meningar. De får sin  
innebörd utifrån sitt sammanhang och många  
ord kan skapa en berättelse. Johanssons 
föremålshantering är högst personlig. Genom 
att presentera många saker tillsammans 
berättar han en historia men han bygger 
också en skulptural form. Han sätter upp sina 
egna regler för samlande och presentation 
och han tar avstamp i det estetiska. 

Det går att dela in Michael Johanssons verk, 
som görs utifrån ”samla och visa” principen, i 
två olika varianter. Först är det fristående verk 
gjorda med föremål som han har samlat ihop 
på loppmarknader, och som han bygger ihop 
till en skulptural form. Tingen som finns i ver-
ket förvandlas för evigt till konst. Dessa verk 
kan visas i olika rum på olika ställen. Verket 
Monokrom Anakron har exempelvis blivit en 
del i en samling då det numera tillhör Malmö 
Konstmuseums permanenta konstsamling. 
Verket Monokrom Anakron från 2008 är gjort 
av enbart bruna och genomskinliga föremål. 
Det kan läsas som en monokrom målning, en 
stiliserad skulptur och som en installation. 
En installation som är gjord av saker som 
kan tillhöra en människa, ett hem. Det är ett 
tredimensionellt pussel där böcker, klockor, 
spel, glas, karaffer, kläder och skor utgör 
pusselbitarna. Verket Dagar och Namn 2010, 
kan ses som en abstraktion av ett kontor. Här 
har en arkivställning på hjul fyllts med andra 
saker som för tankarna till ett kontor, som 
pärmar, lådor och portföljer. Allt är som alltid 
hos Johansson noga utvalt utifrån färg och 
form. De kantiga formerna och de grönbruna 
tonerna får mig att tänka på bland annat 
Picasso och Braques kubistiska målningar.

En annan variant av verk är de platsspecifika. 
Johansson samlar ihop föremål från en given 
plats och förvandlar dem till konst på samma 
ställe. När han skapar ett platsspecifikt 
verk på Ystads konstmuseum gör han det 

Michael Johansson collects things and shows 
them in a new context. I can’t help thinking of 
the three words that sum up the task of a mu-
seum: collecting, preserving, showing. Even 
if preserving stands for something different in 
Johansson’s oeuvre than in a museum, there 
are undeniable parallels between Johansson’s 
art and the role of a museum. And the similari-
ties are striking when it comes to a historic 
or ethnological museum, where objects are 
collected and tell their story when they are 
shown together. Objects can be read like 
words that make up sentences. They get their 
meaning from the context, and many words 
can form a story. Johansson has a unique way 
of handling objects. By presenting them en 
masse, he tells a story, while building a sculp-
tural design. He defines his own rules for 
collecting and presenting, based on certain 
aesthetic criteria. 

Michael Johansson’s works are created ac-
cording to a “collect-and-show” principle and 
can roughly be divided into two categories: 
Firstly, the free-standing works, made of ob-
jects from jumble sales, which he combines 
into sculptural shapes, transforming them 
forever into art. These works can be exhib-
ited in different spaces and locations. The 
work Monochrome Anachron, for instance, 
now belongs to the permanent collection of 
Malmö Konstmuseum. This work from 2008 
consists entirely of brown and transparent 
objects. It can be read as a monochrome 
painting, a stylised sculpture, or an installa-
tion; an installation made of things that could 
once have belonged to a person, a home. It 
is a three-dimensional jigsaw puzzle, where 
the pieces consist of books, clocks, games, 
glasses, decanters, clothes and shoes. The 
work Days and Names from 2010 is like an 
abstract representation of an office. A filing 
unit on wheels has been packed with things 
suggesting an office environment, including 
binders, drawers and briefcases. As always 
in Johansson’s works, each item is carefully 
chosen for its colour and shape. The angu-
larity and brownish-green hues conjure up 
cubist paintings by Picasso or Braque.

A second category is his site-specific works. 
Johansson gathers together objects from a 
given place and transforms them into art in 
the same location. When creating a site-
specific work at Ystad Art Museum, he uses 
only things found in the building. The objects 
he chooses are everyday objects, not the mu-
seum’s valuable art collection. Rummaging 

med saker som han hittar i byggnaden. Han 
väljer bruksföremålen, ej museets värde-
fulla samlingsobjekt. Han letar i källaren, 
på kontoren, i förråden, i verkstaden och 
han samlar ihop lösöre som lätt kan avvaras 
under hela utställningsperioden, vilket be-
tyder att de i vanliga fall inte används i någon 
större utsträckning. Det är lådor, stolar, bord, 
askar mm. Verket utgör en slags berättelse 
om verksamheten i huset med fokus på det 
som händer bakom kulisserna. Vi får ta del av 
saker som museet samlat på sig, en betydligt 
mindre medveten samling föremål än Konst-
museets egen samling som finns placerad i 
byggnadens övriga salar. 

I de platsspecifika verken samspelar Johans-
son med arkitekturen när han låter rummets 
begränsningar utgöra en ram. Han hittar en 
plats i byggnaden, ett mellanrum, en paran-
tes, en ram och fyller den med saker, med 
ord, med konst. De platsspecifika verken kan 
bara visas på det ställe de kommit till på och 
föremålen slutar vara konst när utställnings-
perioden är över.

Men de platsspecifika verken fotograferas 
och bevaras och genom dessa bilder får 
de temporära installationerna ett liv efter 
utställningarna fast i en ny kontext. Genom 
att visa de fotografiska verken i ett nytt sam-
manhang berättar de nya historier. 

Jag funderar över hur långt jag skall gå tillbaka 
i konsthistorien för att hitta referenser till 
Johanssons konst. Kanske till 1600-talet och 
till de målade stillebenen. Stillebenmålarna 
skapade en komposition genom att, i likhet 
med Johansson arrangera föremål och att 
hitta en balans i färg, form och rumslighet. Ett 
klassiskt motiv som det sedan experimenter-
ades mycket med inom måleriet under mod-
ernismen. Johanssons skulpturer kanske 
kan ses som ett slags samtida stilleben. Det 
går också att dra referenser till Donald Judds 
skulpturer och deras minimalistiska form-
språk. Judds sätt att komma fram till formen 
genom olika matematiska system kan liknas 
vid Johanssons strikta pusselsystem. 

Johanssons verk får en abstrakt karaktär då 
en mängd saker pusslas ihop efter form och 
färg. Men föremålens funktion är också viktig 
då han väljer att sätta ihop just saker som 
kan höra ihop utifrån funktion, tid och/eller 
plats. Johanssons konstnärskap för även tan-
karna till Duchamp, konceptkonstens fader, 
som vände upp och ner på hela konstbegrep-

through basements, offices, storage spaces, 
workshops, he collects things that can be 
spared throughout the exhibition period, that 
is, things that are not used that often: cases, 
chairs, tables, boxes. In this way, the work 
tells a story about the activities in the building, 
focusing on what happens behind the scenes. 
We are shown things that have somehow 
ended up here, a far less consciously accu-
mulated collection than the one shown in the 
public galleries of the art museum.

In his site-specific works, Johansson interacts 
with the architecture and uses the confines  
of the space as a frame. He finds a place in  
the building, a gap, a parenthesis, a frame-
work, and fills it with things, with words, with 
art. These site-specific works can only be 
shown in the place where they were created, 
and the objects cease to be art when the 
exhibition ends.

The site-specific works are photographed 
and preserved, however, and the temporary 
installations live on in these photos after the 
exhibition, albeit in a new context. When the 
photographic works are shown in a new set-
ting, they tell a different story. 

I am wondering how far back in art history I 
can find parallels to Johansson’s art. Perhaps 
17th century still-lifes: the still-life painters 
created their compositions by arranging 
objects, like Johansson, and achieving a 
balance in colour, shape and spatiality. This 
classical motif was also the subject of lively 
experimentation in modernist art. Johans-
son’s sculptures could perhaps be seen as 
contemporary still-lifes. Parallels can also be 
drawn to Donald Judd’s sculptures, with their 
minimalist formal idiom. Judd’s way of arriving 
at shapes by means of various mathematical 
formulae is comparable to Johansson’s strict 
puzzle system.
 
Johansson’s works are abstract, in the way 
the objects are puzzled together according 
to shape and colour. But the purpose of the 
objects is also important, and he chooses 
and combines things that could belong 
together based on their purpose, time and/
or place. Johansson’s oeuvre also brings to 
mind Duchamp, the father of conceptual art, 
who turned art on its head by introducing 
his found objects to the art space. Objects 
became art, and ideas were more important 
that form. Like Duchamp, Johansson takes 
the mundane out of its context, places it in 



pet när han placerade existerande föremål 
i konstens rum. Tingen blev till konst och in-
nehållet blev viktigare än formen. I likhet med 
Duchamp plockar Johansson det icke värde-
fulla, placerar in det i konstrummet, ändrar 
kontexten och därmed betydelsen. Jag ser 
Johanssons verk som en kombination mellan 
form och innehåll, mellan måleri, skulptur 
och konceptkonst, mellan det abstrakta och 
det figurativa och mellan att samla, visa och 
till slut även att bevara.

the art space, changing its context and thus 
its meaning. I see Johansson’s works as a 
combination of form and idea, of painting, 
sculpture and conceptual art, of the abstract 
and the figurative, and of collecting, showing 
and, ultimately, preserving.
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Bleka Minnen
Faded Memories
2009
Stol, böcker, lådor, kameror, radio, etc. Arm-
chair, books, boxes, cameras, radio, etc.
0,55 x 0,8 x 0,6 m

Box Office
2011
Arkivskåp, kontorsutrustning, lådor, böcker, 
etc. Cabinet, office equipment, books, boxes, 
etc.
1,1 x 1,2 x 0,4 m

Bunker
Hypoteksföreningen, Lund (SE)
2007
Platsspecifika möbler, utrustning och doku-
ment. Site specific furniture, equipment and 
documents.
10 x 10 x 3 m

Cake Lift
Århus Kunstbygning (DK)
2009
Föremål från Århus Kunstbygnings förvaring-
sutrymmen. Objects from storage rooms at 
Aarhus Art Building. 
1,4 x 5 x 0,8 m

Dagar och Namn
Days and Names
2010
Arkivsystem, foldrar, pärmar, diaprojektor, 
telefon, etc. Archive system, folders, binders, 
slide projector, telephone, etc.
0,7 x 0,6 x 0,25 m

Domestic Kitchen Planning
2010
Kökspall, köksutrustning. Kitchen stool, 
kitchen equipment.
0,4 x 0,6 x 0,45 m

Doppelgänger
2010
Röda möbler, röda föremål. Red furniture, 
red objects.
0,5 x 0,6 x 0,7 m x 2

Echoing Shades
2011
Stol, böcker, lådor, skivspelare, etc. Armchair, 
books, boxes, record player, etc.
0,6 x 0,8 x 0,5 m

Fyrahundra nyanser av brunt 
Four Hundred Shades of Brown
Alma Löv Museum, Östra Ämtervik (SE)
2009
Trämöbler. Wooden furniture.
2,5 x 2 x 2 m

Fyrahundra nyanser av brunt II
Four Hundred Shades of Brown II
Haninge Konsthall, Haninge (SE)
2010
Trämöbler. Wooden furniture.
2,5 x 2,8 x 2,5 m

Garden Pack
Galleri Arnstedt, Östra Karup (SE)
2008
Gräsklippare, skottkärra, trädgårdsutrust-
ning, etc. Lawnmower, wheelbarrow, garden 
equipment, etc.
2,1 x 0,6 x 1 m

Ghost
Akershus Kunstsenter, Lillestrøm (NO)
2009
Vita möbler, vita föremål. White furniture, 
white objects.
1,75 x 1,75 x 1,75 m

Ghost II
Galleri Arnstedt, Östra Karup (SE)
2009
Vita möbler, vita föremål. White furniture, 
white objects.
2,9 x 2,9 m

Ghost V
The Flat - Massimo Carasi, Milan (IT)
2011
Vita möbler, vita föremål. White furniture, 
white objects.
2,2 x 2,2 m x 2

Green Piece
Galleri Arnstedt, Östra Karup (SE)
2009
Grön trädgårdsutrustning. Green garden 
equipment.
0,6 x 0,6 x 0,6 m

Half Empty
2011
Glasbord, glasföremål. Glass table, glass 
objects.
0,5 x 0,6 x 0,4 m



Han hade packat hela natten
He had been packing all night
2005
Lådor, väskor. Boxes, bags.
4 x 0,6 x 0,4 m

Konstakademien
Konstakademien, Stockholm (SE)
2010
Föremål från Konstakademiens förvarings-
utrymmen. Objects from storage rooms at 
Konstakademien. 
1,7 x 2,6 m

Mind the Gap
Sølyst Castle Park, Jyderup (DK)
2010
Kylväskor, solstolar, picknickbord, trädgårds-
utrustning, etc. Cooling boxes, sun chairs, 
picnic tables, garden equipment, etc.
0,6 x 3 x 0,35 m

Monokrom Anakron
Monochrome Anachron
2008
Bruna möbler, bruna föremål, glasföremål. 
Brown furniture, brown objects, glass objects.
1 x 1,8 x 1,3 m

Monolit
Bastard, Oslo (NO)
2007
Föremål från Bastards förvaringsutrymmen. 
Objects from storage rooms at Bastard. 
3,5 x 0,8 x 0,6 m

Platsspecifikt
Particularly placed/Placed particularly
Galleri Arnstedt, Östra Karup (SE)
2007
Snickarbänk, verktyg, lådor, burkar, stege, 
trädgårdsutrustning. Carpenter bench, tools, 
boxes, cans, ladder, garden equipment, etc.
2 x 1,3 x 1 m

Recapturing a Contemporary Past
Archaeological Museum, Bologna (IT)
2011
Möbler och föremål från Bologna stads för-
varingsutrymmen. Furniture and objects from 
Bologna’s city deposits.
2,9 x 2,9 x 3,1 m

Rubiks Kurve
Rubik’s Curve
Svartlamon, Trondheim (NO)
2010
Vardagsföremål, metallådor, trävägg. Every-
day objects, metal boxes, wooden wall.
15 x 3,5 m.

Rubiks Kök
Rubik’s Kitchen
2007
Köksbord, köksutrustning. Kitchen table, 
kitchen equipment. 
1,2 x 0,8 x 0,9 m

Sandwich 
Trøndelag Senter for Samtidskunst,  
Trondheim (NO)
2008
Föremål från Trøndelag Senter for Sam-
tidskunsts förvaringsutrymmen. Objects 
from storage rooms at Trøndelag Centre for 
Contemporary Art.
1,5 x 2,5 x 4 m

Self Contained
Galleri Andersson/Sandström - Umedalen 
Skulptur, Umeå (SE)
2010
Containrar, husvagn, traktor, Volvo, pallar, 
kylskåp, etc. Containers, caravan, tractor, 
Volvo, pallets, refrigerators, etc.
8,2 x 10,8 x 2,4 m

Steglöst
Stepless
Haninge Konsthall, Haninge (SE)
2010
Föremål från Haninge Konsthalls förvarings-
utrymmen. Objects from storage rooms at 
Haninge Konsthall. 
0,8 x 0,2 x 0,3 m

Strövtåg i tid och rum
Strolls through time and space
2009
Stol, böcker, lådor, radio, klocka, etc. Arm-
chair, books, boxes, radio, clock, etc.
0,55 x 0,85 x 0,6 m

Tetris – Den Frie Udstillingsbygning
Den Frie Udstillingsbygning,  
Copenhagen (DK)
2011
Föremål från Den Frie Udstillingsbygnings 
förvaringsutrymmen. Objects from storage 
rooms at Den Frie Centre of Contemporary Art.
2 x 2,8 x 1,5 m

Tetris - FACT
FACT, Liverpool (UK)
2009
Föremål från FACT Liverpools förvarings-
utrymmen. Objects from storage rooms at 
FACT Liverpool.
2 x 3,2 x 1,5 m

Tetris - Landskrona Museum
Landskrona Museum, Landskrona (SE)
2011
Föremål från Landskrona Museums förvarings-
utrymmen. Objects from the storage rooms at 
Landskrona Museum.
2,2 x 2,3 x 1 m

Tetris - Liljevalchs
Liljevalchs Konsthall, Stockholm (SE)
2009
Föremål från Liljevalchs Konsthalls förvarings-
utrymmen. Objects from storage rooms at 
Liljevalchs Konsthall.
4,7 x 1,7 x 0,6 m

Tetris - NIMk
NIMk - Netherlands Media Art Institute, 
Amsterdam (NL)
2010
Föremål från NIMks förvaringsutrymmen. 
Objects from storage rooms at NIMk.
1,7 x 4,1 m

Tetris
2007
Föremål från ett förråd; dörr, madrass, väs-
kor, lådor, etc. Objects from a storage room; 
door, matress, bags, boxes, etc. 
2 x 1,2 x 1,5 m

Tipi
Konsthallen Trollhättan, Trollhättan (SE)
2007
Föremål från Konsthallen Trollhättans förvar-
ingsutrymmen. Objects from storage rooms 
at Konsthallen Trollhättan
5 x 2 x 1 m

Triptyk
Triptych
Galleri 21, Malmö (SE)
2010
Föremål från Galleri 21:s förvaringsutrymmen. 
Objects from storage rooms at Gallery 21.
8 x 2,6 x 4 m + 2 x 1 m

1,5m2
21m2, Stavanger (NO)
2008
Föremål från förvaringsutrymmen: lådor, 
verktyg, kontorsutrustning, etc. Objects from 
storage rooms: boxes, tools, office equip-
ment, etc.
1,9 x 0,8 x 1 m

27m3
Bergen Kunstmuseum, Bergen (NO)
2010
Föremål från Bergen Kunstmuseums förvar-
ingsutrymmen. Objects from storage rooms 
at Bergen Art Museum.
3 x 3 x 3 m

3D Tetris – Galleri Thomassen
Galleri Thomassen, Göteborg (SE)
2009
Föremål från Galleri Thomassens förvarings-
utrymmen. Objects from storage rooms at 
Gallery Thomassen.
1 x 3 m
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