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Den tunna ytan är jordskorpan, men kanske också huden. I Hanna 
Ljunghs praktik upplöses de tydliga gränserna mellan oss och vår 

värld, hennes verk rör sig lika gärna ovan och under ytan som vidare ut 
i rymden. 

Genom att inte stanna vid ytan utan i stället bege sig ner under den – 
inåt – in i kroppen och ner under jord, tydliggör hon kopplingarna mellan 
det som är vi och det som omger oss. Det är på många sätt både ett närsynt 
och ett vitt överblickande arbete, där kopplingar görs genom faktiska 
motsvarigheter. Vi består till stor del av samma mineraler som den mark 
vi går på.

Mineralerna i vår kropp, som t ex magnesium, järn och kalcium är grun-
den för en hel industri av näringstillskott och dieter, men berggrunden i 
gruvlandet Sverige är också grunden till en stor del av den ekonomi som 
byggt samhället under hundratals år. Gruvdrift är allt oftare en källa till 
konflikt där intressen ställs mot varandra – hänsyn till klimat, urfolk 
och landskap mot jobbtillfällen och tillgång till de mineraler som är en 
förutsättning för omställningen till ett eldrivet samhälle. Hanna Ljungh 
pekar ut skärningspunkterna. 

Gruvan är en sådan punkt – där är platsen för nedstigandet i det mörker 
som genom historien oftast representerat både ondska och omedveten-
het. En annan, belägen överst i utställningen, är Kebnekaises smältande 
sydtopp och ännu högre befinner sig rymdsonden Rosetta på väg mot en 
komet som en bild av människans oändliga nyfikenhet och ständiga jakt 
efter något att utvinna.

Den tunna ytan är en plats av skärningspunkter och olika riktningar. Ut-
ställningen rör sig vertikalt. Den pekar uppåt mot bergets topp och vidare 
ut i rymden samtidigt som den färdas nedåt under jordskorpan, genom de 
många lagren som ändå bara är en tunn skorpa. Verken tycks vilja borra 
sig nedåt, passera skikt efter skikt och stanna upp där, långt nere mellan 
lagren av sten. Hur skulle det vara att befinna sig där, mellan de tunga 
stenblocken – är det skyddat och tryggt eller en plats full av fara? Den lilla 
sängen av marmor kan läsas som ett gömställe eller som ett existentiellt 
hot – kanske är det dit vi behöver tänka oss för att förstå vår utsatthet.

Hanna Ljungh 
Den tunna ytan

av Helena Holmberg

Hanna Ljungh 
The Thinnest Layer

by Helena Holmberg

The Thinnest Layer is the crust of the Earth, but maybe also the human 
skin. In Hanna Ljungh’s practice, the clear borders between us and 

our world dissolves, her work moves just as well on the surface and under, 
as further out into space. 

By not remaining at the surface but making her way into the body and 
deep down, she points to the connections between what is us and what sur-
rounds us. It is in many ways both a near sighted action and one of overview, 
where correlations become obvious through actual equivalents. We consist 
to a large extent of the same minerals as the ground we walk on.

Minerals in our body, like magnesium, iron and calcium are the foun-
dation for an entire industry of nutritional supplements and diets, but in 
a mining country like Sweden, the bedrock is also the foundation for a 
substantial part of the economy which has built the country for hundreds 
of years. Mining is increasingly a source of conflict, where different interest 
clash – consideration for climate, indigenous people and landscape versus 
jobs and access to those minerals that are a condition for the new electricity 
powered society. Hanna Ljungh identifies the points of intersection.

The mine is one of those points, the place for descending into that dark-
ness which through history often has been an image of evil and uncon-
sciousness. Another point is the melting peak of the mountain Kebnekaise, 
and even higher up, the space probe Rosetta is on its way to a comet like an 
image of the human’s endless curiosity and everlasting quest for something 
to extract.

The exhibition extends vertically. It points toward the mountain peak 
and out into space while it simultaneously travels down through the Earth’s 
crust, through the many strata which in the end are nothing but a thin 
layer. The works are drilling downwards, passing through strata after 
strata, lingering deep down between layers of stone. How would it be to 
lie there, between the heavy blocks of stone – would it be a safe place or a 
space of terror? The small bed of marble can be read as a hiding place or as 
an existential threat – maybe this is the place we must imaging ourselves 
in, in order to understand our vulnerability.



Järn, svavel, lantan yttrium, litium, krom, 
bor, fosfor och zink. I sina kuriosakabinett 
presenterar Hanna Ljungh den mängd av 
dessa mineral som återfinns i våra egna 
kroppar. I vissa av kabinetten ser vi den 
mängd konstnären har i sin egen kropp 
och i andra det som ryms i ett helt gruv-
samhälles kroppar.

I sitt arbete med Curiosity Cabinets: You, 
me, rock, mountain… visar Hanna Ljungh 
på samhörigheten mellan människa och 
berg. Materian som vi utvinner ur berget 
utgör också delar av oss själva. Mätande 
och beräknande som inom industrin syftar 
till att nå maximal effektivitet, prestation 
och vinst, riktas numera i allt högre grad 
också mot våra egna kroppar. 

I arbetet med kabinetten har Ljungh va-
rit intresserad av Quantified Self-rörelsen 
som växte fram i Kalifornien under tidiga 
2000-talet i nära relation till tech-indu-
strin. Genom att med smarta klockor och 
andra hjälpmedel kontinuerligt registrera 
biometriska värden – som hjärtfrekvens, 
sömn, kaloriintag och blodtryck – och 
samtidigt mäta och justera intag av nä-
ringsämnen och mineraler är tanken att 
vi kan optimera oss själva. På samma sätt 
som vi optimerar kod i datorer eller flöden 
inom tillverkningsindustrin är det kvanti-
fierade jaget på jakt efter optimal funktion 
och prestation.

CURIOSITY CABINETS
2017–2022

Iron, sulphur, lanthanum, lithium, chro-
mium, boron, phosphor and zinc. In her 
curiosity cabinets, Hanna Ljungh pre-
sents the amount of these minerals that 
are found in our own bodies. In some of 
the cabinets we see the amount the artist 
has in her own body and in others what is 
contained in a whole mining community’s 
collective body. 

In her work with Curiosity Cabinets: You, 
me, rock, mountain… Hanna Ljungh shows 
the affinity between human and moun-
tain. The matters that we extract from the 
mountain are also components of us. The 
measuring and calculating that in the in-
dustry aims to achieve maximum efficiency, 
performance and profit, is to a larger extent 
now turned towards our own bodies.

Ljungh has in her work with the cabi-
nets been interested in the Quantified Self 
movement, that arose in California in close 
relation to the tech industry during the 
early 2000s. By means of smart watches 
and other technical equipment which 
continuously register biometric values 
like heart frequency, sleep, caloric intake 
and blood pressure – and at the same time 
measure and adjust intake of nutrients and 
minerals – the idea is to optimize the self. 
In the same way we optimize code in com-
puters or flows in the production industry, 
the quantified self is a pursuit of optimal 
function and performance.

I tre nya kabinett som ingår i verket 
(The Expedition) har Hanna Ljungh använt 
polarforskningsfartyget Oden med dess 74 
passagerare som referens. Mineralerna 
som visas är några av de mineraler som 
kan komma att utvinnas ur havsbotten 
i de arktiska områden Oden undersöker 
och kartlägger. Ljungh visar här på den 
nära kopplingen mellan forskningen och 
industrin, hur den fria vetenskapliga 
forskningens resultat kan användas av alla 
oavsett syfte. 

In three new cabinets that are included 
in the work (The Expedition) the artist used 
the polar research vessel Oden and its 74 
passengers as a reference. The minerals 
shown are some of the ones that in the 
future might be extracted from the bot-
tom of the ocean in the areas that Oden is 
investigating and mapping. She shows here 
the close connection between research and 
industry, how the free scientific research’s 
results can be used regardless of its pur-
pose.

Curiosity Cabinets (sulphur 11,1 kg REE mineral Lanthanum 60 mg and Yttrium 45 mg):  
You, me, rock, mountain-commodities of the quantified Universe (The expedition) 
Installation av kabinett innehållande svavel och REE-mineraler/installation with  
cabinets containing sulphur and REE minerals. 2021



In Hanna Ljunghs large image series 
Vivisections we see cross-sections of what 
could be the strata of Earth's layers. The 
term vivisection is originally a surgical 
procedure on a living body in order to 
observe its functions. The photographs in 
the series Vivisections are staged geolog-
ical excavations where layers of time are 
uncovered and depicted physically.

The artist arranges and constructs 
the works in her studio. There is a strict 
order in the images that reminds of a sci-
entific gaze while they at the same time 
are fantasies of an underworld. They are 
planned investigations of something that 
is both memory and matter, present and 
past and maybe even future.

I Ljunghs stora bildserie Vivisections ser 
vi genomskärningar av vad som skulle 
kunna vara jordlagrens strata. Begreppet 
vivisektion är ursprungligen ett kirur-
giskt ingrepp på en levande kropp för att 
observera dess funktioner. Fotografierna i 
serien Vivisections är iscensatta geologiska 
utgrävningar där lager av tid blottläggs 
och gestaltas fysiskt. 

Ljungh arrangerar och bygger upp ver-
ken i sin ateljé. Bilderna har en strikt ord-
ning som för tankarna till en vetenskapligt 
hållen blick samtidigt som de är fantasier 
om en underjord. De är planerade under-
sökningar av något som är både minne och 
materia, nutid och dåtid och kanske även 
en framtid.

VIVISECTIONS
2012–2019

Vivisection VII: copper 1, 2, 3, (triptyk/triptych) 
Pigmentprint på aluminium/pigment print on aluminium. 
2019

Vivisection VII: zinc 1, (del 1 av diptyk/part 1 of diptych)
Pigmentprint på aluminium/pigment print on aluminium.
2019



Genom en serie av kol- och kritteckningar får vi 
följa rymdsonden Rosettas resa till den avlägsna 
kometen 67P/Churyumov–Gerasimenko. Målet 
med färden är att ta prover från kometens yta med 
syftet att eventuellt finna ämnen som kan ha haft 
betydelse för uppkomsten av liv på planeten Jorden.  

I ett dagboksformat växer kometen i storlek bild-
ruta för bildruta från att vara en liten prick till att 
ta upp nästan hela synfältet. Serien är en personlig 
resa med förgreningar och kopplingar till konstnä-
rens eget liv och erfarenheter samtidigt som det är 
en vetenskaplig expedition som har ambitionen att 
ge ledtrådar till vår existens på jorden.  

Through a series of charcoal and crayon drawings 
we get to follow the space probe Rosetta’s journey 
to the distant comet 67P/Churymov-Gerasimenko. 
The purpose of the journey is to take samples from 
the comet’s surface and possibly find elements sig-
nificant to the origin of life on planet Earth.

In a diary format the comet grows in size frame 
by frame from a small spot until it almost fills the 
whole field of view. The series is a personal journey 
with forking paths and connections to the artist's 
own life and experiences while also being a scien-
tific expedition whose ambition is to find clues to 
our existence on Earth.

ROSETTADAGBOKEN
2022

Rosettadagboken [The Rosetta Diary] 
Kol och kritteckningar på papper/charcoal and crayon on paper. 
2022



I verket The Health Spring: DIY Petalite 
Lithium Generator – Erosion Sculpture 
undersöker Hanna Ljungh mineralet 
Petalit och bergarten Pegmatit och dess 
laddning som litiumbärare, hälsomineral, 
medicin, kristall och geopolitisk natur-
resurs. Ljungh utgår från det faktum att 
litiumfyndigheter tycks sammanfalla 
geografiskt med det som en gång i tiden var 
heliga källor och som senare gick över till 
att kallas hälsokällor. 

Skulpturen pumpar runt det som från 
början är kommunalt kranvatten från 
Sundbyberg men som under utställnings-
perioden sakta kan komma att berikas 
med mineraler från de hängande petalit 
och pegmatitstenarna. Besökare kommer 
under utställningen ha möjlighet att dricka 
av vattnet.

Till skulpturen presenteras ett större 
vägghängt text och bildverk där vi följer en 
vandring från den nedlagda Nyköpingsgru-
van på Utö till hälsokällan på samma ö. Utö 
är platsen där man fann mineralet petalit 
och något senare var det ur petaliten som 
litium upptäcktes 1818.

In the hanging sculpture Hanna Ljungh 
examines the mineral petalite and the 
rock pegmatite and their significance as 
lithium bearing health minerals, med-
icine, crystal and geopolitical natural 
resources. The artist’s starting point is 
the fact that lithium deposits seem to 
coincide geographically with what once 
was holy springs, which later came to be 
health springs.

The sculpture pumps around what 
originally is municipal tap water from 
Sundbyberg but during the duration of the 
exhibition slowly becomes enriched by the 
minerals in the hanging petalite and peg-
matite stones. The visitors will be given the 
opportunity to drink the water during the 
exhibition.

Together with the sculpture a large wall 
mounted text and image work follows a 
walk from the decommissioned Nyköping 
mine on the island Utö to the health spring 
on the same island. Utö is where petalite in 
1818 first was found, and later lithium in the 
petalite mineral. 

THE HEALTH SPRING: DIY PETALITE PEGMATITE 
LITHIUM GENERATOR - EROSION SCULPTURE
2022

The Health Spring: DIY Petalite Pegmatite Lithium Generator – Erosion Sculpture 
Petalit, pegmatit, metallkar, petflaskor, slang, pumpar/petalite, pegmatite,  
metal containers, plastic bottles, hoses, pumps.
2022



I am mountain, to measure impermanence 
är ett porträtt av det som fram till 2018 var 
Sveriges högsta punkt – Kebnekaises Syd-
topp. Det är en 5 timmar och 32 minuter 
lång film som visar berget under den dag 
då de årliga mätningarna utförs.

I filmen ser vi sydtoppen på avstånd 
filmad med stillastående kamera placerad 
på nordtoppen. Då och då kontrasteras 
bergets stillhet mot människans rörelser. 
Turister eller vetenskapsmän dyker upp 
på toppen eller syns långsamt röra sig 
uppåt och nedåt längs berget

Stillheten, långsamheten och frånva-
ron av kommenterande förklaringar eller 
närbilder på de bergsbestigande männ-
iskorna bryter mot det antropocentriska 
perspektiv som präglar klassiskt berättad 
film. Trots att mätningen dokumenteras 
är det inte människans handlingar som 
sätts i centrum. Bergets massiva närvaro 
gör människan liten och hennes rörelser 
blir små avbrott i bergets stillhet.

I am mountain, to measure impermanence 
is a portrait of what until 2018 was the 
highest point in Sweden, the southern 
peak of Kebnekaise. It is a 5 hours and 
32 minutes long film that depicts the 
mountain during the day when the yearly 
measures takes place.

In the film we see the southern peak 
filmed from a distance with a fixed cam-
era on the northern peak. From time 
to time the stillness of the mountain is 
contrasted by human activity. Tourists 
or scientists appear on the peak or moves 

slowly upwards and downwards along the 
mountain.

Stillness, slowness and the absence 
of explanative comments or close-ups of 
the mountaineering people go against the 
anthropocene perspective that character-
izes classical film narrative. Even though 
the measuring is documented it is not the 
 humans’ actions that are in focus. The 
massive presence of the mountain makes 
the human small and her movements be-
comes small interruptions in the moun-
tain’s  serenity.

I AM MOUNTAIN, TO MEASURE IMPERMANENCE
2016

I am mountain, to measure impermanence 
Film HD, 5 tim 32 min/ 5 hours 32 mins. 2016 
Tillhör Region Skånes konstsamling,



I ljudverket I am mountain – measurem e-
nts har konstnären läst in alla mätningar 
av Kebnekaises sydtopp fram till idag. 
Neddragna i tempo blir de extremt låg-
frekventa basljud och vibrationer. Till 
detta har Ljungh konstruerat en seismo-
graf, det mätinstrument som används för 
att mäta rörelser i marken. 

I ljudlandskapet möter hon den kropp 
som hon upplever att berget utgör med lju-
det från sin egen kropp, rösten. Läsningen 
av höjdmätningarna blir underlaget för den 
seismiska kurvan. Det lågfrekventa ljudet 
och den seismiska kurva som ritas ut är 
bärare av en mycket specifik men för oss 
otydbar vetenskaplig information.

I am mountain – the waiting är ett blyerts-
frottage av den högsta stenen på Kebneka-
ises nordtopp, Sveriges nu högsta punkt. 
Teckningen gjordes av konstnären samti-
digt som filmen I am mountain, to measure 
impermanence filmades från samma plats. 
Den blir en skör representation av den 
väntande nordtoppen.

I am mountain – the waiting is a graphite 
frottage of the stone at the top of Keb-
nekaise´s northern peak. It´s currently the 
highest point in Sweden. This drawing was 
made by the artist at the same time as the 
film I am mountain, to measure imperma-
nence was filmed from the same location. 
It´s a fragile representation of the waiting 
northern peak.

In the sound work I am mountain – measu-
rements the artist has recorded all the 
measurements of the southern peak of 
Kebnekaise until the present day. Slowed 
in tempo they become extremely low fre-
quent bass sounds and vibrations. For this 
Hanna Ljungh has created a seismograph, 
the instrument that measures movements 
in the ground.

In the soundscape she meets the body 
that, in her experience, the mountain 
con stitutes with the sound from her own 
body, the voice. The reading of the height 
measurements becomes the basis of the 
seismic curve. The low frequent sound and 
the seismic curve that is drawn are bear-
ers of a specific but for us undecipherable 
scientific information.

I AM MOUNTAIN - MEASUREMENTS
2017

I AM MOUNTAIN - THE WAITING
2017

I det nya verket Lithic Rest, Vessel, Shelter, 
Future, Past – Infant bed använder Hanna 
Ljungh materialet sten men talar kanske 
om en resa eller en tanke om varat på 
jorden. Skulpturen är uppbyggd av två 
stenblock som hålls isär av metallsstänger. 
Utrymmet mellan stenblocken skulle kun-
na rymma ett barn. En säng, ett gömställe 
eller kanske en farkost.

Vi ser ofta stenen som ett evigt material, 
ett av de mest hållbara och opåverkade. Ett 
material för slutförvaring. I verket använ-
der Ljungh block av Ekebergsmarmor och 
mässingsstång för att bygga sin stenbädd. 
Dyrbara material för att bygga en plats för 
vila.

In her new work Lithic Rest, Vessel, Shelter, 
Future, Past – Infant bed, Hanna Ljungh 
uses the material stone, but maybe the 
work talks more about a travel or about our 
existence on Earth. The sculpture consists 
of two blocks of stone, kept apart by metal 
bars. The space between the blocks of 
stone could contain a child. A bed, a hiding 
place or a vessel.

We often see stone as an eternal materi-
al, one of the most durable and unaffected. 
A material for final storage. In this work 
the artist uses blocks of Ekeberg marble 
and brass bars to build her stone bed. Ex-
pensive materials to build a place for rest.

LITHIC REST, VESSEL, SHELTER, FUTURE, PAST - INFANT BED 
2022

Lithic Rest, Vessel, Shelter, Future, Past – Infant bed 
Ekebergsmarmor, mässing/ Ekeberg marble, brass.
2022



Filmkameran rusar på i 200 bilder per 
sekund. Den hastigheten behövs för att 
kunna fånga en snabb rörelse, för att 
kunna bromsa in färden nedåt i gruvan. 
Under den fyra minuter långa hissfärden 
passerar vi berg som tagit miljontals år att 
bildas. I filminstallationen Transcendence 
(of Capitalism or Back to Geology) använ-
der Ljungh kamera teknik för att göra ett 
avbrott eller en tempoväxling i den 24/7 
produktion som en storskalig gruvdrift 
innebär. 

Ljungh ser den fiktiva inbromsningen 
som en motståndshandling eller kanske 
ett överskridande. Ett överskridande där 
berget som passerar kameran går från att 
vara en resurs till att bli något i sin egen 
rätt.  En bergskropp som är miljontals 
år av stelnande, veckande, segt flytande, 
pysande, kristalliserande, tillblivande. 

The film camera rushes on in a speed 
of 200 images per second. It´s a pace 
necessary to be able to capture the rapid 
movement down into the mine. During the 
four minutes long elevator ride, we pass 
by mountains created during millions of 
years. In the film installation Transcend-
ence (of Capitalism or Back to Geology) the 
artist uses camera technique in order to 
construct a break or a change of pace in 
the 24/7 production a big scale mining 
industry constitutes.

Hanna Ljungh sees the fictive decel-
eration as an act of resistance or maybe 
one of transcendence. A transcendence in 
which the mountain passing the camera 
eye, evolves from being a resource to be-
ing an existence in its own right. A body of 
mountain consisting of millions of years 
of solidifying, wrinkling, slowly floating, 
panting, crystallizing, becoming.

TRANSCENDENCE
(OF CAPITALISM OR BACK TO GEOLOGY) 
2022

Transcendence (of Capitalism or Back to Geology)
filminstallation/film installation.
detta och nästa uppslag/this and next spread.
2022
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BIO

HANNA LJUNGH (1974) bor och är verksam 
i Stockholm. Hon är utbildad vid Parsons 
School of Design i New York, Kungl. Konst-
högskolan och Konstfack i Stockholm. I sitt 
konstnärskap undersöker hon den materia 
vi benämner som sten, mark, jord, land 
och berg. Här ingår tankar om antropocen, 
resursfördelning och vad vi människor 
 ytterst består av. Ljunghs konstnärskap 
utforskar relationen mellan det organiska 
och det oorganiska, mellan människan och 
naturen där hon omvärderar relationen 
 mellan det vi ser som mänsklig och icke-män-
sklig existens.

HANNA LJUNGH (1974) lives and works in 
Stockholm. She studied at Parsons School of 
Design in New York, The Royal Institute of 
Art and Konstfack in Stockholm. She has for 
some time dedicated her art practice to the 
matter we describe as land, soil, stone and 
mountain. This includes thoughts on the An-
thropocene, allocation of resources and what 
we as humans consist of. Her work reflects 
upon the relation between the organic and 
inorganic, between human and nature where 
she questions the fine line between what we 
call human and non-human forms of existence 
and the complex relations between them.
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