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FÖRORD
I utställningen Mellanplatser / Places in Between visar Linda Maria Thompson sin 
pågående konstnärliga forskning om representation och visualisering av migration 
utifrån ett personligt och politiskt perspektiv i både då- och nutid. Projekten #fromproject 
(2011-2014), In Place of Memory (2013-2016) och Emigrant Memoir (2015-2019). 
Den röda tråden i de tre delprojekten i utställningen Mellanplatser / Places in Between, 
är förhållandet till tid och plats i relation till migration. Utifrån egen erfarenhet av olika 
kulturer relaterar hon till amerikanska och svenska migrationshistorier fyllda med längtan, 
kärlek och förlust undersöker Linda Maria Thompson tillståndet av att befinna sig 
i mellanrummen. Hennes inkännande fotografier tar oss med till den ofta romantiserade 
amerikanska västern eller till hennes nuvarande hemtrakter i Ångermanland. 
Verken i Mellanplatser / Places in Between omfattar olika material och tekniker; äldre analoga 
fotografiska processer, växtbaserade emulsioner, skärmdumpar, reprofotografier av 
arkivbilder, filmer och texter. Tillsammans vävs verken samman i berättelser om livsöden 
av utvandrare, invandrare – då och nu – och lyfter frågor om hur vi ser på 
och upplever migrationen samtidigt som det ger en möjlighet att reflektera över vår relation 
till den dokumentära bilden. 
In the exhibition Mellanplatser / Places in Between Linda Maria Thompson shows her 
ongoing artistic research about representation and visualization of migration from 
a personal and political perspective; past and present. The projects #fromproject (2011-2014), 
In Place of Memory (2013-2016) och Emigrant Memoir (2015-2019). The common thread 
weaving through all the works in Mellanplatser / Places in Between is the consideration 
of place and time as it relates to migration. Using her own experiences of different 
cultures, she relates to Swedish and American migration histories filled with longing, 
love and loss researching the experience of being in-between. Her photographs take us 
to the often-romanticized American West and the environs surrounding her present-day 
home in Ångermanland. The works in Mellanplatser / Places in Between embraces a variety 
of materials and techniques, including antique analog photographic processes, plant-based 
emulsions, screen-capture, digital photography of archival film, images and texts. 
Together, these works weave together the fates of emigrants, immigrants, migrants 
- past and present, raising questions about how we see and experience migration while 
offering an opportunity to reflect upon our relationship to the documentary image. 



FROM PROJECT (2011-2014)
Strax efter har återvänt till Sverige 2011 började Thompson fotoserien #fromprojektet 
(2011-2014) genom improviserade porträttfotograferingar och intervjuer utforskar hon 
de komplexa svaren på en till synes enkel fråga: ”Var kommer du ifrån?”. Den frågan kan 
upplevas som artig i en konversation eller som en politisk kategorisering. Var och en av 
de porträtterade personerna ombads att svara på två frågor “Var kommer du ifrån?” och 
“Är det viktigt?” Förutom de porträtt som ursprungligen publicerades på en blogg, och en 
crowdsourced del på Instagram, finns en kort videoinstallation från de platser i Västerbotten 
och Västernorrland som ingår i hennes egen ursprungsberättelse. Den fotografiska doku-
mentationen vävs samman med de intervjuades svar.
Shortly after returning to Sweden in 2011, Thompson began the #fromproject (2011–2014) 
which, through impromptu portrait photography and interviews, explores the complex 
answers to a seemingly simple question: “Where are you from?” This question can be 
experienced as polite conversation or overtly political categorization. Each of the 47 people 
photographed was asked to answer the question “Where are you from?” and the follow-up 
“Is it important?” In addition to a selection of the portraits originally published on a blog, 
and a crowdsourced element on Instagram, is a film where places in Västerbotten and 
Västernorrland that are part of Thompson ś own narrative of origin are interwoven with 
the interviewees answers. 

1 Maria från . . . 
  “Jag brukar säja att jag är från Gud, men jag är född i Malmö, i Skåne.”
  ”Om du hade frågat mig, när jag var i din ålder (om det är viktigt var man kommer  
  i från), hade jag sagt ’nej’. Men nu känner jag att jag har alltid prioriterat mitt språk,  
  min dialekt.
  Jag tänker på när vi växte upp, när vi var barn, Jag tror att dialekten vi lever med   
  som barn är på något sätt en del av ens identitet. För mig, nu, det är mycket viktigt  
  med mina burrande ’R’ar finns. Det är viktigt. Det finns so mycket med barndommen  
  som påverkare en – även om man flyttar långt bort – som knyter en till sina rötteer.  
  Jag kan inte säga varför det är så. Jag kan bara påpeka det. Jag har inte bott i Malmö  
  för 50 år, men jag kan tänka mig vilja dö där.”
  Maria from . . . 
  “I often say that I am from God, but I was born in Malmö, in the Skåne region.”
  ”If you had asked me when I was your age, I would have said ‘no.’(it is not important  
  where you are from) but now I feel that I have always made it a priority to keep my  
  language, my dialect.  
  I think about when we grew up, when we were kids, I think that the dialect we live  
  with as children is in some way a part of your identity. For me, now, it is very im-  
  portant that my burring “R”s exist.“It is important. There is so much with childhood  
  that still characterizes you –even if you move far away –that ties you to your roots. 
  I can’t say why it is that way. I can only point it out. I haven’t lived there (Malmö) in  
  50 years, but I can imagine that I would like to die there.”



2 Maria från Stensele, Sverige
  “Det är en svår fråga… På ett sätt är det viktigt var man kommer ifrån. Med tanken  
  på hur det påverkar oss till en viss del. Och, åt andra sidan, nej. För att vi är alla   
             människor. Vi är i grunden mycket lika. Jag får ofta frågan var jag kommer ifrån 
  eftersom jag är Muslim och mitt svar är Sverige.”
  Maria from Stensele, Sweden
  “It is a difficult question…In one way it is important (where you’re from). Seeing as  
  this affects us to a certain extent. And, on the other hand, no. because we are all   
  people. We are, fundamentally very much alike. I am often asked where I am from  
  because I am Muslim and my answer is Sweden.”

3 Ibrahim and son Hassan från Palestina
  “Det är hemlandet man alltid längtar till. Särskilt när man har aldrig varit där. 
  Jag är född som flykting in Syrien, och pojken är född i Sverige.”
  Ibrahim and son Hassan from Palestine
  ”It is the homeland one always longs for. Especially when one has never been there.  
  I was born a refugee in Syria, and the boy is born in Sweden.”

4 Bernadette med döttrar Grace och Jacqueline från Congo Kinshasa (från vänster)
  Bernadette
  ”Det är mycket viktigt för mig var jag kommer ifrån. För att det är mitt hemland.   
  Mina förföräldar är född där. Mitt hjärta är där.”
  Grace
  ”Det är viktigt. För att man har sin identitet där. Ursprung är viktigt men också 
  kultur. 
  Jacqueline
  ”Det är viktigt att känna till sin ursprung. Med alltting…det är viktigt att känna till  
  början och slutet. Det är viktigt för mig att veta att jag har mitt hemland.”
  som var en militärfästning, utan att ha särkilt intyg eftersom vi var amerikanska 
  medborgare. 
  Bernadette with daughters Grace and Jacqueline from Congo Kinshasa (left to right)
  Bernadette
  ”It is very important (where I am from). Because it is my homeland. 
  My grandparents are born there. My heart is there.”
  Grace
  ”It is important. Because you have your identity there. To have origin is important,  
  and also to have culture.”
  Jacqueline
  ”It is important to know your origin. In everything...It is important to know the   
  beginning and the end. (It is important to me) to know that I have my homeland.”
  



5 Edwin och Sebastian från Umeå (från vänster)  
  Edwin
  ”Det är inte något man skryter om, men jag är stolt att vara Norlänning. Men det är  
  inte att jag skulle skryta om det….det är bara något man frågar för att börja prata   
  med någon.”
  Sebastian 
  ”Jaha, jag är inte en Söderlänning i alla fall. Jag är ifrån Norrland. Från det kalla.   
  Norrlänningar är hårdare än Söderlänningar. Det är inget fel på de, men för helvete  
  jag är Norrlänning.”
   Edwin and Sebastian (left to right)
  Edwin
  ”Det är inte något man skryter om, men jag är stolt att vara Norlänning. Men det är  
  inte att jag skulle skryta om det….det är bara något man frågar för att börja prata   
  med någon.”
  Sebastian 
  ”Jaha, jag är inte en Söderlänning i alla fall. Jag är ifrån Norrland. Från det kalla.   
  Norrlänningar är hårdare än Söderlänningar. Det är inget fel på de, men för helvete  
  jag är Norrlänning.”

6 Emma och Peter
  Emma från Villhelmina
  ”Det är en svår fråga. Det påverkar ens personlighet ganska mycket. Jag märker att  
  mina erfarenheter har varit annorlunda – min barndom var annorlunda. Jag har fler  
  erfarenheter i naturen än andra från staden. Skillnaden mellan Umeå och där jag   
  växte upp är att folk tänker annorlunda. Det finns mer framtidstro här.”
  Peter från Umeå
  ”Jag är född i Teg (Umeå) och uppvuxen utanför Umeå i Yttersjö. När jag flyttade ifrån  
  Umeå, kom jag tillbaka. För att jag kände att inget annan plats var hemma. Jag har  
  rötter i Umeå och känner många här, och vet hur det funkar.”
  Emma and Peter
  Emma from Villhelmina
  ”That’s a difficult question. It influences your personality quite a bit. I notice that
  my experiences have been different -m childhood was different. I have more 
  experiences in nature (than others from the city). The difference between Umeå and  
  where I grew up is that people think differently. THere is more faith in the future   
  here.”
  Peter from Umeå
  ”I was born in Teg (Umeå) and raised in Yttersjö (near Umeå). When I moved from  
  Umeå, I ended up moving back. Because I felt that no other place was home. I have  
  roots in Umeå and know a lot of people (here) and know how things work.”



7 #fromproject Video installation                                                                                                  
  Platser med betydelse för Thompsons egen ursprungshistoria sammanvävt med 
  intervjusvaren till frågorna ”Var är du ifrån? Och är det viktigt?”     
  #fromproject Video installation    
  Place of significance to Thompson’s own origin story woven together with the answer  
  to the interview question ”Where are you from? And is it imporant?”

IN PLACE OF MEMORY (2013-2016)

Projektet In Place of Memory utgår ifrån personliga minnen samt nutida dokumentation 
av människorna och miljöerna i flera sammanvävda byar i Ådalen i norra Sverige. 
Området är kanske mest känt för ”Skotten i Ådalen 1931” men genomgick under 
projektets gång stora förändringar i form av en ständig utflyttning av lokalbefolkningen 
samtidigt som det var en stor inflyttning av flyktingar till platsen.
Boken och Utställningen In Place of Memory (Teg Publishing, 2016) har fått stöd från Svenska 
Fotografernas Förbund, Sune Jonsson Vänner Stiftelse, Längmanska Kulturfonden och en 
Kickstarter insamling.
The project In Place of Memory (2013-2016) draws upon personal remembrance while 
photographing the people and environments of several interconnected villages of Ådalen 
in northern Sweden. The area, known for the historic workers movement of Ådalen ’31, 
was during the project-time undergoing change due to a combination of years of steady 
depopulation and an increase in the population of asylum seekers. 
In Place of Memory (Teg Publishing, 2016) book and exhibition has received support 
from the Swedish Association of Professional Photographers, and the Sune Jonsson 
Friends Society, Längmanska Kulturfonden, and a Kickstarter fundraiser.

 8 Utansjö, 2015
 9 Hälledal, 2013
10 Gamla Vallen, 2013
11 Nordansjö, 2013
12 Veda, 2013
13 Gamla Vallen, 2013
14 Björnlandshöjden, 2013
15 Utansjö, 2015
16 Nordansjö, 2013
17 Veda, 2013
18 Nordansjö, 2014
19 Ramsås, 2014
20 Hälledal, 2013
21 Hälledal, 2013
22 Nordansjö, 2014
23 Utansjö, 2015
24 Ramvik, 2014



25 Nordansjö, 2014
26 Gamla Vallen, 2013
27 Hälledal, 2013
28 Gamla Vallen, 2013
29 Gamla Vallen, 2013
30 Veda, 2013
31 Veda, 2013
32 Veda, 2013
33 Utansjö, 2013
34 Utansjö, 2014
35 Utansjö, 2013
36 Utansjö, 2013
37 Södra torpet, 2013
38 Utansjö, 2013
39 Ramvik, 2013

EMIGRANT MEMOIR (2015-2019)

Med Emigrant Memoir inspireras fotografen Linda Maria Thompson av sin egen, såväl som  
av svenska och amerikanska migrationshistorier fyllda av längtan, kärlek och förlust i en 
utforskning av tillståndet av att befinna sig i mellanlandet. Bilderna tar oss ofta till den 
romantiserade amerikanska västern och till omgivningen av hennes nuvarande hem i 
Ångermanland som hon väver samman med emigranter och invandrare – då och nu. 
Hon omfamnar subjektivitet genom olika material och tekniker, gamla analoga fotografiska 
processer, växtbaserade emulsioner, skärmdumpar, stillbilder ur arkivfilmer, fotografier, 
brev och dokument. Emigrant Memoir ställer frågor om hur vi ser och upplever migration 
samtidigt som erbjuder möjlighet till att reflektera över vårt förhållande till den 
dokumentära bilden. 
Med stöd från Sveriges Författarfonden, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Region 
Västernorrland och Högsjö Hembygdsförening.
Emigrant Memoir is the continuation of an ongoing investigation of the visualization 
of the migrant experience past & present; the collective & personal. Channeling her own, 
as well as collective Swedish and American migration histories of longing, love and loss, 
with Emigrant Memoir photographer Linda Maria Thompson explores the state of 
being that is in-between. Her site-responsive approach takes us to the often-romanticized 
American West, to the environs of her current home in Ångermanland weaving together 
the fates of emigrants, immigrants, migrants - past and present. Formally trained as 
a photojournalist, Thompson’s practice is in itself in migration; embracing subjectivity and 
a variety of materials and techniques, including antique analog photographic 
processes, plant-based emulsions, screen-capture, digital photography of archival film, 
images and texts. This work raises questions about how we see and experience migration 
while offering an opportunity to reflect upon our relationship to the documentary image. 
With financial support from the Swedish Authors Fund, Helge Ax:sson Johnsons 
Foundation, Region Västernorrland and Högsjö Hembygdsförening.



KONTAKT
CONTACT

I den här bildsviten (åter)besöker Thompson platser av betydelse för hennes egen och den 
kollektiva migrationsberättelsen i framför allt Ångermanland och Montana i USA.
In this series Thompson (re)visit places of significance to her own and the collective 
migration narrative in primarily Ångermanland, Sweden, and Montana, USA. 
Gelatin silverkontaktprintar 18 x 24 cm och 9 x 12 cm, tagna 2015–2017
Gelatin silver contact prints 18 x 24 cm and 9 x 12 cm, taken 2015–2017
         
40 Härnösand, Västernorrland, Sverige/Sweden, 2015
  Amerikansk emigrant med andra barnet. Vi sa att vi skulle bo här i två år
   – det blev åtta och vi är fortfarande här.
  American emigrant with the second child. We said we would stay here two years –  
  it has been eight and we are still here.

41 Härnösand, Västernorrland, Sverige/Sweden, 2017
  Köksfönstret i vår gamla lägenhet.
  Kitchen window in our old apartment.

42 Härnösand, Västernorrland, Sverige/Sweden, 2015. 
  Klåvastenen, den kluvna stenen, användes vid kartläggning och undersökningar 
  redan 1559. 
  Klåvastenen, the split stone, was used in mapping and investigations as early as 1559.

43 Hemsön, Västernorrland, Sverige/Sweden, 2017
  Lunchpicknick på midsommarafton. När jag var liten, så fick vi inte vistas på   
  Hemsön, som var en militärfästning, utan att ha särkilt intyg eftersom vi var 
  amerikanska medborgare. 
  Midsummers Eve picnic lunch. When I was a kid, we couldn’t visit the island                        
             Hemsön, which was a military fortification, without having special certificates 
  because we were American citizens.

44 Hemsön, Västernorrland Sverige, 2017
  Midsommarafton, midnattsljus över ett blomsterfält. 
   Midsummers Eve, midnight light in a wildflower field. 

45 Bondsjöhöjden, Västernorrland Sverige, 2017
  Felix på kalhygget bakom vårt nya hus. Han följde med från Montana när vi flyttade.
  Felix in the clear-cut behind our new house. He came with us from Montana 
  when we moved.

46 Stigsjö, Västernorrland Sverige/Sweden, 2017
  Klipporna vid ett favoritbadställe.
  The cliffs at a favorite swimming spot.



Bjurholm, Västerbotten.
Arkivbläckstråleprint
75 x 100 cm 2019



47 Bondsjöhöjden, Västernorrland, Sverige/Sweden, 2017
  Gården med det nya huset, sommaren då vi flyttade in.
  The backyard during the summer we moved in.

48 Bondsjöhöjden, Västernorrland, Sverige/Sweden, 2017
  Vi flyttar in i vårt nya hus. Efter sex år i hyreslägenhet köpte vi hus och möbler, 
  och målade väggarna.
  Moving into our new house. After 6 years in rented apartment we bought houses,
  and furniture, and painted walls.

49 Bondsjöhöjden, Västernorrland, Sverige/Sweden, 2017
  Det finns en död myrstack på kalhygget bakom vår tomt. Jag har fotograferat den   
  många gånger när jag gått förbi, och när jag inte gör det önskar jag att jag hade gjort  
  det. Det finns mening i den men jag har inte fångat den än. 
  There is a dead anthill in the clear-cut behind where we live. I have photographed it  
  many times when I pass by, and when I do not, I wish I had it. There is meaning in it  
  but I haven’t captured it yet.

50 Viksjö, Västernorrland, Sverige/Sweden, 2016
  Viksjös älskade skolhus skulle få nytt liv som gruppboende för ensamkommande 
  flyktingbarn men förstördes av en anlagd brand 2016. 
  Viksjö’s beloved schoolhouse would have been given new life as a group home 
  for unaccompanied refugee children but was destroyed by arsonist(s) in 2016.

51 Kålaboda, Västerbotten, Sverige/Sweden, 2017
  Gästjägare vid första maj. Varje höst längtar han hem till Montana och jakten. 
  Guest hunter around the first of May. Every autumn he longs for Montana 
  and the hunt. 

52 Mjällom, Västernorrland, Sverige/Sweden, 2017
  Jag drömmer om att bo här.
  I dream of living here.

53 Mjällom, Västernorrland, Sverige/Sweden, 2017
  Jag drömmer om att bo här.
  I dream of living here.

54 Själandsjön, Västernorrland, Sverige/Sweden, 2017
  Ruiner av Tilda Vallangers hem. Nitton år gammal, gravid och ensam, emigrerade   
  hon till USA 1892. Hon återvände och bodde ensam där tills hon flyttade en sista gång  
  till det lokala ålderomshemmet. 
  Ruins of Tilda Vallanger’s home. Nineteen, pregnant and alone, she emigrated to the  
  United States in 1892. She returned and lived there by herself until she moved one   
  last time to the local nursing home. 



55 Själandsjön, Västernorrland Sverige/Sweden, 2017
  Ruiner av Tilda Vallangers jordkällare, byggd av hennes far som var nybyggare. 
   Ruins of Tilda Vallanger’s root cellar built by her homesteading father. 

56 Missoula, Montana, USA, 2017
  Här bodde jag under min studenttid under sent 90-tal. Huset har rivits sen dess 
  för att ge plats för ett nytt skandinavieninspirerat bibliotek och kulturhus. 
  Jag bodde på övre våningen. 
   I lived here during my university studies in the late 90’s. The house has been 
  demolished since then to make room for a new Scandinavian inspired library and   
  cultural center. I lived on the upper floor.

57 Missoula, Montana, USA, 2017
  Det är vemodigt att återvända till vårt hus i Montana. Vi köpte det innan vi gifte oss,  
  vi renoverade och drömde om en framtid där. Sen flyttade vi till Sverige med ett 
  par resväskor var. 
   It is bittersweet to return to our house in Montana. We bought it before we got 
  married, we renovated it, and dreamed of a future there. Then we moved to Sweden  
  with a pair of suitcases each.

58 Butte, Montana, USA, 2017
  Gruvan Berkeley Pit i Butte ödelade delar av staden under gruvexpansionen. 
  Där genomförs nu den största federala miljöreparationen i USA söder om Alaska. 
   Berkeley Pit in Butte swallowed parts of the city in its mining growth and it is the   
  largest environmental superfund site in the lower 48 states of the United States. 

59 Anaconda, Montana, USA, 2017
  Free Swedish Mission Church, Fria svenska missionkyrkan, byggdes 1899 av svenska  
  avhoppade lutheraner. Den är numera privatägd av ett antal skandinaviska kyrkor i  
  Anaconda. 
   The Free Swedish Mission Church was built by Swedish Lutheran dissenters in 1899.  
  It is now privately owned and is owned by several Scandinavian churches in 
  Anaconda. 

60 Anaconda, Montana, USA, 2017
  Skorstenen vid Anaconda Smelter är den högsta fristående murkonstruktionen i   
  världen med sina 178 meter. Marken under cirka 1000 hus i Anaconda har visat sig 
  ha höga mängder av tungametaller.
   The Anaconda Smelter stack is the highest remaining freestanding masonry structure  
  in the world, 585 ft / 178 m. The soil below about 1,000 homes in Anaconda has been  
  found to have high amounts of heavy metals.



61 Anaconda, Montana, USA, 2017
  Bakom husvagnarna, ligger kullar av svart slagg bestående av huvudsakligen 
  kopparsulfid, kopparsyrasulfid och koppararseniksulfid. 
  Behind the caravans, mountaineering lies black piles of slag which consists mainly  
  of copper sulphide, copper acid sulphide and copper arsenic sulphide.

62 Paradise Valley, Montana, USA
  Tankar väcks om en ursprungsbefolkning som tvingades i väg när immigranterna   
  kom till nuvarande Yellowstone National Park, liksom tankar på de som numera inte  
  har råd att bo kvar i de gentrifierade områdena i nordvästra USA. 
  Thoughts arise about how indigenous people in the present-day Yellowstone 
  National Park were forced away by immigrants, as well as thoughts on those who   
  today cannot afford to live in the beautiful and increasingly gentrified West.

63 Paradise Valley, Montana, USA, 2017
  Här levde svensk-amerikanskan Margaret (Peterson) Carlston som hade rykte om sig  
  att vara stark och som drev boskap på ett sätt som gav henne titeln »Cattle Queen of  
  Montana« vilket står att läsa på hennes gravsten.
  Here lived the Swedish-American immigrant Margaret (Peterson) Carlston. She had 
  a reputation of strength that drove cattle in a man’s Montana that earned her the   
  title of one of the “Cattle Queen of Montana” as it stands on her tombstone. 

64 Pray, Montana, USA, 2017
  Emigrant Peak reser sig vid västsidan av Absarokabergen över Paradise Valley.   
  Bergstoppen fick namnet Emigrant 1864 efter att emigranter börjat bryta guld i 
  området, trots protester från indianer som levde där.
  Emigrant Peak rises from the western edge of the Absaroka Mountains over Paradise  
  Valley. The name Emigrant Peak was coined in 1864 after emigrants began breaking  
  the area for gold, despite protests from local Indians. 

65 Emigrant Creek, Emigrant, Montana USA, 2017
  Här har brutits guld sedan 1864, trots att lokala indianstammar försökt hindra det.  
  Kanadensiska gruvintresenter undersöker för närvarande möjligheter att åter bryta  
  guld i området
  This river has been subjected to gold mining since 1864, despite the local
  Crow/Apsáalooke tribe trying to combat it. A Canadian mining group is currently 
  re-exploring gold mining.

66 Pray, Montana, USA, 2017
  Sista morgonen vid Chico Hot Springs utanför Yellowstone National Park. 
  När vi bodde i Missoula var Chico ett av våra favoritresmål och jag längtar dit 
  varje höst, vinter och vår. 
  The last morning at Chico Hot Springs outside of Yellowstone National Park. 
  When we lived in Missoula, Chico was one of our favorite destinations and I long
  for it autumn, winter and spring. 



Maybe Michigan
Arkivbläckstråleprint
75 x 100 cm 2019
Bilden är beskuren



67 Pray, Montana, USA, 2017
  Första gången till häst i Montana. Min pappa kallade mig hans »Montana 
  Cowgirl« trots att jag aldrig satt på en häst under min tid som student vid 
  University of Montana. 
  First time on the horse in Montana. My dad called me his “Montana Cowgirl” 
  even though I never sat on a horse during my time as a student at the University 
  of Montana.

68 Gardiner, Montana, USA, 2017
  Roosevelt Arch vid Yellowstone National Park har inskriptionen ”For the benefit and  
  enjoyment of the people” – till folkets nytta och glädje. 
  Roosevelt Arch at the entrance to Yellowstone National Park is inscribed with 
  “For the benefit and enjoyment of the people”. 

69 Mammoth Hot Springs, Yellowstone National Park, Wyoming, USA, 2017
  Raven och tjejerna på Mammoth Hot Springs. Mina föräldrar introducerade mig till  
  den amerikanska västern och jag har alltid tyckt om att åka tillbaka. 
  Raven and the girls at Mammoth Hot Springs. My parents introduced me to 
  the American West and I have always loved to go back.

70 Mammoth Hot Springs, Yellowstone National Park, Wyoming USA, 2017
  Min familj vid Orange Spring Mound. Min man och jag tänkte båda två att vi skulle  
  uppfostra våra barn i den amerikanska Västern.
  My family at Orange Spring Mound. My husband and I both thought that we should  
  raise our children in the West. 

71 Lava Creek Trailhead, Yellowstone National Park, Wyoming, USA 2017
  Sagebrush är en typ av nordamerikansk salviabuske som växer vilt i Västern. 
  Jag stänger mina ögon och försöker minnas doften av det som tränger igenom den  
  torra sommarvärmen.
  Sagebrush is a type of salvia bush native to North America and growing wildly throug 
  hout the American West. I close my eyes and try to remember the scent of what 
  penetrates the dry summer heat.  

72 Blackfoot River, Montana, USA, 2017
  Bilden är tagen i närheten av en av mina favoritplatser för fiske och bad som jag 
  längtar till varje sommar.
  The picture is taken near one of my favorite fishing and bathing places that I long 
  for every summer. 

73 Ninemile Prairie, Montana, USA, 2017
  Biodling på prärien i Blackfoot Riverdalen. 
  Beekeeping in prairie in the Blackfoot River valley.



74 Grey Cliff Prairie Dog State Park, Big Timber, Montana, USA, 2017
  Raven spanar västerut. Det finns berg, men man kan inte se dem. 
  Raven looking west. There are mountains but you can’t see them.

75 » Finntown«, Butte, Montana, USA 2017
  Det mesta av det framför allt finska men också skandinaviska området försvann med  
  den expanderande gruvverksamheten i Berkeley Pit. Några hus finns kvar.
  Most of the mainly Finnish but also Scandinavian neighborhood disappeared 
  in the expanding mining business of Berkeley Pit. Some houses remain.

76 37 Butte, Montana, USA, 2017
  Finlen Hotel från 1924 ritades för att se ut som Hotel Astor i New York. 
  Finlen Hotel from 1924 was designed to look like Hotel Astor in New York City.

77 Butte, Montana, USA, 2017
  Snöstorm i september. Butte växte under gruvboomen med 218 procent under ett   
  decennium. 1890 var nästan 45 procent av stadens befolkning född utanför USA, 
  de flesta jobbade inom gruvindustrin.
  Snowstorm in September. Butte grew during the mining boom by 218 percent over  
  a period of 10 years. By 1890, almost 45 percent of the city’s population was foreign  
  born, most of them working in the mining industry.

78 Peterson Creek, Deer Lodge Montana, USA, 2017
  Här blev den svensk-amerikanska änkan och fembarnsmamman Margaret Eliasson 
  en av de första kvinnliga nybyggare att registrera mark under Homestead Act. 
  Here Margaret Eliasson, a Swedish-American widow with 5 children, became one 
  of the first female settlers to register land under the Homestead Act.

79 Little Bighorn Battlefield National Monument, Crow Agency, Montana, USA, 2017
  Slagfältet där George Armstrong Custer och den amerikanska arméns 7:e kavalleri  
  besegrades i juni 1876 efter att ha angripit flera indianstammar som samlats för att  
  fira Sun Dance.
  The battlefield where Lt Col. George Armstrong Custer and the 7th Cavalry in the 
  US Army were defeated after attacking multiple tribes that had been gathered to cele 
  brate the Sun Dance in june 1876. 

80 Utansjö, Västernorrland, Sverige, 2016
  Det norska kryssningsfartyget Ocean Gala skulle bli Sveriges största flyktingboende  
  med mer än 1700 asylsökande. 
  The Norwegian cruise ship, Ocean Gala, was planned to house more than 1700 people  
  seeking asylum in Sweden. 

  Arkivbläckstråleprint /Archival inkjet print 100 x 75 cm
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81 Little Bighorn Battlefield National Monument, Crow Agency, Montana, USA, 2017   
  Löjtnant George A. Custer heroiserades efter sin död i Little Bighorn, trots hans   
  rykte om att använda icke-stridande som mänskliga sköldar. Den indianska segern  
  kom efter en eskalerande kampanj som syftade till att ge plats för nybyggare. Nästan  
  40% av Custer 7:e kavalleri var utländskt födda. Två var svenskar som tros ha dragit  
  sig tillbaka till denna plats under slaget. 
  Lt Col. George A. Custer’s death at Little Bighorn was first heroicized, despite his
   reputation of using non-combatants as human shields. The Native-American victory  
  came after an escalating campaign aimed to make room for settlers. Nearly 40% of  
  Custer’s 7th Cavalry were foreign-born. Two were Swedes believed to have retreated  
  back to this site.

  Arkivbläckstråleprint / Archival inkjet print 133 x 100 cm, 2019 

82 Bonsdsjöhöjden, Västernorrland Sverige
  Min dotter i kojan i kalhygget bakom vårt nya hus. 
  My daughter in the fort in the clear-cut behind our new house.

  Arkivbläckstråleprint / Archive ink jet print 133 x 100 cm, 2019 

83 Norris, Montana USA, 2017
  I dag uppgår Norris befolkning till 110 varav 18 svenskättlingar vilket gör staden till  
  den mest svensktäta i Montana. 
  Today, Norris’s total population is estimated at approximately 110 and is home to 
  the highest percentage of Swedish descendants in Montana.

  Arkivbläckstråleprint /Archive ink jet print 100 x 75 cm, 2019

84  Bondsjöhöjden, Västernorrland Sverige, 2017
  Kalhygget bakom vårt nya hus. 
  The clear-cut behind our new house. 
  Arkivbläckstråleprint /Archive ink jet print 133 x 100 cm, 2019

DÅ OCH DÄR STILLS
THEN AND THERE STILLS

85  Skärmdumpar från familjearkivets vattenskadade 8mm film och diabilder. 
  Printade 2019. 
  Screenshots from family 8mm films and salvaged slides from flood-damaged family  
  archive. Printed 2019. 

86  Möjligtvis Michigan, USA 
  Maybe Michigan, USA  
  Arkivbläckstråleprint / Archive ink jet print 100 x 75 cm, 2019



87  Bjurholm, Västerbotten, Sverige / Sweden
  Pappas första intryck av Sverige 1966. 
  Dad’s first impressions of Sweden in 1966.

  Arkivbläckstråleprint / Archive ink jet print 75 x 100 cm, 2019 

88 Nära gränsen mellan Sverige, Norge och Finland 
  Från pappas första besök i Sverige 1966.
  Close to the three-country border between Sweden, Norway and Finland
  From Dad’s first visit of Sweden in 1966.

  Arkivbläckstråleprint / Archive ink jet print 70 x 100 cm, 2019 

89 Min mamma beskriver skadorna av översvämningen i hennes familjearkiv som 
  ”Det tredje traumat” i hennes liv. De två första är i kronologiska ordning; (1.) 
  förlusten av sina föräldrar (mina svenska morföräldrar) i en flygplansolycka 1994   
  efter ett besök hos oss i mellanvästra USA (2.) min fars tidiga död till följd av bröst-
  cancer 2001. Mamma försökte noggrant för att rädda de dokument som dels 
  ingår i vår familjs in/utvandrare identitet, inklusive pappersdokument, 8mm 
  filmer, negativ, diabilder och reel-to-reel ljudbrev. 
  Klipp från reel-to-ree brev 1960 & 70-talet mellan svensk och amerikansk familj,   
  sammanställde 2018 ca, 3 minuter.
  Video sammanställd från familjearkivet, 2019 ca 3 minuter.
  My mother describes the flood damage to her family archive as “The Third 
  Trauma” of her life. The first two are chronologically; (1.) he loss of her parents 
  (my Swedish grandparents) in a 1994 plane crash following a visit to us in the 
  Midwestern USA, and (2.) my father’s premature death as a result of breast cancer  
  in 2001. She painstakingly tried to rescue the documents that are a part of her (and  
  our family’s) im/emigrant identity, including paper documents, 8mm films, 
  negatives, slides and reel-to-reel audio letters. 
  Clips from reel-to-reel audio letters from 1960-70s between my Swedish and 
  American family, compiled 2018, ca 3 minutes.
   Video compiled from family archive, 2019 ca 3 minuter.

ÅTERVÄNDARNA
THE RETURNERS

 90 Återvändarna / The Returners, är en serie av antotyp-printar inspirerat av arkiv-   
  bilder på svensk-amerikanska migranter först tagna mellan ca. 1850-1920, frå
  Nordiska Museets arkiv, Västerbottensmuseum arkiv och Högsjö Hembyggdsförening  
  arkiv. Den växt-baserade antotyp processen var uppfunnen av John Herschel år 1842  
  och har i stort sätt blivit ignorerat eftersom det blir inte ”fast” – eller bli kemiskt   
  fixerad. Detta drag av obeständighet, som har setts som en nackdel, är omtänkt i   
  Återvändarna / The Returners. Arkivbilderna förvandlas digitalt och bearbetas   
  innan de exponeras på handfärgade papper med solljus. Emulsionen i sig är gjord 
  av blåbär (ofta beskrivet som en naturlig växt kopplad till den svenska  självbilden)  



  och Lupinblommor (ofta beskrivet som en ”invasiv art” som kom till  Sverige från  
  Nordamerika ca. 1870). Processen blir ett sätt att visualisera förgängligheten och   
  migration och även ta upp frågor om det mänskliga tillståndets impermanenta natur. 
  The Returners is an on-going series of anthotype prints inspired by re-appropriated  
  archival photographs of Swedish-American migrants taken between ca. 1850-1920  
  from a variety of public archives. The plant-based anthotype process invented by  
  John Herschel in 1842 has been argely ignored for its inherent impermanence; 
  its inability to remain fixed. This trait, once seen as a drawback, is re-envisioned in  
  Återvändarna. The archival images are digitally captured and reworked before being  
  exposed on hand-dyed paper for 2-6 weeks using sunlight. The emulsion itself i   
  made from blueberries (often described as a native plant tied to the Swedish self-  
  image) and Lupine flowers (often described as an “invasive species” brought to 
  Sweden from North America ca. 1870). The process becomes a way to visualize   
  the transience of the migrant experience and also raise questions about the imper- 
  manent nature of the human condition.
 

FÖR OCH NAKTDELAR
PROS AND CONS

 91 Många som har övervägt en flytt - oavsett om den är liten eller stor kanske känner  
  igen listan »fördelar och nackdelar«. Min amerikanska far skrev mycket under sitt liv. 
  Hastigt nedtecknat i anteckningsblock och organiserad i en mapp av »Allens skrifter,  
  tankar« finns de kvar.
  Many who have weighed a move- whether large or small may recognize the 
  “pros and cons” list. My American father wrote many throughout his life. 
  Scribbled on notepad paper or organized in a folder of “Allen’s writings, thoughts”. 
  Archival inkjet print from digital photograph 2017 40 x 60 cm.

DETTA ÄR MINA ORD
THESE ARE MY WORDS

 92 Mycket oroad över den pågående utvandring som ledde till att ca en femtedel  
  svenskar åkte till (främst) Nord Amerika, agerade Sverige 1907 med att etablera   
  “Emigrationsutredeningen” som resulterade i en rapport med 21 volymer. Till   
  det; forskningsrapporter, utredningens intervjuer med utvandrare under sina trans- 
  atlantiska resor, samt eftersökta brev och skrivelser från utvandrare som redan var  
  bosatta i Amerika. Vad ledde till att du lämnade Sverige? Dessa svar är publicerade  
  i ”Brev från svenskar i Amerika” samanställda i volym VII, en 263-sidig dokument  
  av utvandrares vittnesbörd, privata brev om hemlängtan, till skrivelser med avslag  
  forna hemlandet till sång och poesi. Även om platserna, datum, och omständig-
  heterna skiljer sig, känner jag igen mig. Jag skär ut fragment från en kopia av 
  originalet och behåller de som mina egna.  
  Deeply concerned about the on-going exodus that led circa one-fifth of swedes to   
  leave for (primarily) North America, in 1907 the Swedish government established   
  The “Emigrationsutredning” or Emigration Investigation Commission resulting in 



  21 volumes of findings. In addition to research reports, the commission agents inter 
  viewed emigrants on their sea-journey to America as well as solicited letters from  
  past emigrants. The main question being: What led you to leave Sweden? These 
  “Letters from Swedes in America” are compiled into a 263-page document of 
  emigrant testimony, from heartfelt texts of longing for home, to angry rejection   
  letters of their former homeland, and even poems and songs. Though the places,   
  dates and circumstance differ, I recognize myself in their words. I have sliced the 
  following fragments from a copy of the original and keep them as my own. 

  168 hand cut paper text fragments in cardboard box, 22 x 26 X 2 cm, 2018 and audio  
  installation (7 minute loop).

      93 Brev numrerade 39 – 48/427
  Återstoden av hundratals brev som min mamma desperat försökte spara efter en   
  översvämning förstörde mycket av ett familjearkiv som innehöll bland annat 
  migrationsdokument, kärleksbrevet mellan henne och min pappa under slutet av 
  1960-talet. Hon lämnade små lappar för att dokumentera de frånvarande brev som  
  också var för utsuddade för att spara.
  Arkivbläckstråleskrivare från digitalt fotografi 2017 30 x 40 cm.
  The Letters numbered 39 – 48/427
  Remains of out of the hundreds of letters that my mother tried desperately to save  
  after a flood destroyed much of a family archive that held among other migrant 
  documents the love letters between herself (Swedish) and my father (American)   
  during the late 1960s. She left small notes to document the absent letters that were  
  too washed out to save.
  Archival inkjet print from digital photograph 2017 30 x 40 cm

94 Window Seat, 2017
  Under vintern 2017 letade jag igenom mina hårddiskar efter ett fotografi och snubb- 
  lade över familjefilmer som mamma hade överfört från vattenskadade super 8mm- 
  filmer. Jag satt framför min dator och tittade på de tysta rörelserna ifrån förfluna   
  julfiranden, semestrar och flyttarna till och från Sverige och USA som filmades av   
  min mamma, pappa och morfar. Jag såg flygplan efter flygplan. Inte konstigt med   
               tanke på att min familj finns på två sidor av Atlanten, men där var de; flygplanens  
  lyftningar och landningar, brorsan som leker med flygplan, flygplatsavsked och åter- 
  föreningar. Jag såg världen som var innan jag föddes och världen som kom efte flyg- 
  kraschen som dödade mina morföräldrar. Det var där i ett ögonblick allt jag behöv- 
  de var nyckel cmd + shift + 4 på min dator som skapade en skärmbild.      
  Diabilder och skärmdumpar från ett familjearkiv, Bläckstråleprintar 2019.
  In the winter of 2017 I was looking for a photograph in my hard drives and stumbled  
  upon a folder of family movies my mom had transferred from flood damaged 
  super 8mm films. I sat in front of my computer watching the silent moving moments  
  of past Christmas celebrations, vacations and moves to-and-from Sweden and the   
  USA filmed by my mother and father and Swedish grandfather. I kept seeing air-



Utansjö 2015
Arkivbläckstråleprint
56 x 70 cm
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  planes. Not strange considering that my family is split across the Atlantic Ocean; but  
  there they were; foreboding, take-offs and landings and my brother playing with   
  planes and airport goodbyes and hellos. I saw the world that was before I was born  
  and the world that came after the plane crash that killed my grandparents, and it   
  was there in one moment – all I had to do was key cmd+shift+4 on my computer 
  creating a screen-captured image. 
  Slides & screenshots from the family archive.
  Archival inkjet prints 2019.
  
95 Vattenskadade fotografier från familjearkivet i hängande plexilådor. 
  (storlek varierar).  
  Waterdamaged photographs from the family archive (size varies).

Producent: Maria Sundström
Textbearbetning: Linda Maria Thompson
Teknisk samordning: Per Ahlenius
Tekniker: Per Ahlenius och Hans Erik Holmkvist
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