
Inlandsresan
människan i platsen i människan

Utställningen visas på Byhuset 
den 24 juni - 30 juli

ning där vi presenterar tolkningar 
och gestaltningar som söker att ge 
möjliga svar på projektets frågor. 
Utställningen omfattar målning-
ar, text, 3D-utskrivna objekt, gra-
fisk formgivning och film. 

Intervjupersoner
• Bengt Arne Enarsson och Cari-
na Enarsson, Gäddede
• Magnus Rudfell och Maria Selin 
Rudfell, Storvattnet
• Trude Kristoffersson Westgaard, 
Borga
• Susan Lindström och Sven Bo-
eng, Storjola
• Mona-Lis Nilsson och Per-Olof 
Nilsson, Vilhelmina
• Bibbi God, Arvidsjaur
• Lena Lindgren, Arvidsjaur
• Per-Erik Kuoljok, Ruokto
• Kent Renlund, Malmberget
• Per-Erik Jönsson och Marie Le-
andersson, Malmberget

Inlandsresan är ett konstprojekt 
som handlar om människors re-
lation till platsen där man bor. 
Genom ett antal hembesök i 
Norrlands inland har konstnä-
ren Lennart Samor och forska-
ren Jörgen Sparf sökt fånga bety-
delsen av platsens natur, historia, 
människor och ting. Projektet 
startade 2013 och visas nu första 
gången offentligt.

Platser gör något med oss. Natu-
ren, historien, människorna och 
tingen sätter karaktär på platsen, 
blir en del av oss liksom vi en del 
av dem. Men hur går det till? Vad 
är det för krafter som verkar och 
motverkar i detta samspel? När 
blir jaget och viet och platsen ett? 
Kan vi överhuvud taget bli det? 
Vill vi det – eller är vi alltid det? 

Precis som vi människor är plat-
ser mångfacetterade och kom-

plexa. Utställningen ger därför 
inga färdiga svar på frågorna men 
presenterar tolkningar av möjliga 
svar.

Vi som genomför projektet är 
Lennart Samor, konstnär och 
bildlärare i Östersund, och Jörgen 
Sparf, fil.dr i sociologi och forska-
re på Mittuniversitetet. Projektets 
empiriska material samlade vi in 
under en sex dagar lång bilresa 
norrut längs inlandsvägen (E45), 
från Östersund till Gällivare. Hela 
bilfärden filmades inifrån bilen 
och vid tio hembesök gjorde vi in-
tervjuer, fotograferade och gjorde 
skisser.

Efter resan har vi analyserat och 
bearbetat materialet var för sig, 
Lennart med konstnärliga meto-
der och Jörgen med vetenskapliga. 
Därefter har vi arbetat samman 
våra resultat och skapat en utställ-

Vi som gjort konstprojektet är:

Jörgen Sparf
Jörgen Sparf är filosofie doktor och arbe-
tar på Mittuniversitet som universitetslek-
tor i sociologi vid universitetets risk- och 
krisforskningscentrum. Genom projek-
tet vill Jörgen undersöka möjligheten att 
koppla samman sociologiska frågeställ-
ningar med konstnärliga uttryck.

Lennart Samor
Lennart Samor bor i Östersund och är 
verksam som konstnär, främst inom 
måleri men även illustration och grafisk 
formgivning. De senaste åren har Lennart 
haft flera separatutställningar och upp-
drag i Sverige och Norge. 

Konstprojekt


