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ABSTRACT 

I work with the portrayal of the human mind and emotions in the form of 
animal sculptures. I sculpt images that hits me from nowhere. I leave subtle 
traces of myself on them, how I felt when I carved an eye might show. I am 
depicting myself and my emotions. Together with parts of poetic songlyrics 
and the body language of the figures I try to express a deeper and hidden 
sentiment within the sculptures. I want to communicate on an emotional level 
by creating objects that moves the viewer and makes them recognize the 
fragile and vulnerable parts of themselves, the broken parts of our inner self, 
the ugly stuff that’s hidden in the cracks of our minds. I want to lift it out in the 
light and see beauty in the saddest of feelings.  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INLEDNING OCH BAKGRUND 

LIVET ÄR INTE BARA EN LEK, DET ÄR EN DANS PÅ ROSOR OCKSÅ. 

Jag är skulptör och jag arbetar med lera och keramik. Har alltid hållit på och 
gjort saker, målat, kluddat och kletat, byggt. En dröm om konstnärskap har 
funnits med mig i hela mitt liv. Livets hårda skola har dock stått i vägen (eller 
berett vägen?!) för den drömmen under väldigt lång tid. Jag liksom som 
många andra idag lever med en smarrig cocktail av psykiatriska diagnoser. 
Jag har såklart haft perioder i livet när allting varit hyfsat lugnt och fint och 
bra och skönt. Men även skeden som snarare känts epoklånga, som 
dominerats av depressioner. Detta varvat med lättare manier, med inslag av 
panikångest, lite omgångar med OCD-igt beteende, och jag har kanske även 
en släng ADHD samt en personlighetsstörning som i folkkmun kallas 
borderline som komplicerar min vardag. Men alla har sitt eget emotionella 
bagage, vissa räknar sitt i kilon, andra tonvis. Gränsen går ju dock 
någonstans, när någonting går från att vara vardagsdeppighet till en djup 
depression, att vara lite glad och uppåt till att vara manisk. Ibland har man 
kontroll, ibland inte. Men jag är hyfsat nöjd ändå, eftersom jag kan hålla på 
med lera, bygga bilder och uttrycka mig. Det låter så fånigt att säga att man 
är en lidande konstnär. Men så är det bara. Kliché eller plattityd. Må så vara. 
Jag vill använda mig av allt jag bär med mig, fint som fult, sprucket som helt. 
Med skulptur beskriva mänskliga psykologiska tillstånd på ett i mitt tycke 
vackert och poetiskt vis. Det jag berättar i verken är något som inbegriper i 
stort sett alla människor. Jag vill porträttera känslor, sinnesstämningar och 
stämningslägen i form av figurativa skulpturer i djurform. Det som jag vill 
försöka beskriva i porträtten är inte de gladaste eller lättsammaste sakerna, 
men det kommer vi till snart. Angående djurformen, antropomorfism är ju ett 
gammalt och väl beprövat sätt att använda djurs av oss tillskrivna 
egenskaper för att förklara och berätta en historia. Jag vill snarare väva 
samman vår mänskliga och djuriska sida, och använda antropomorfismen för 
att distansera mig från att det ska bli för personligt och utelämnande, dom är 
ju redan självporträtt på en viss nivå.  Jag vill göra skulpturer som berör, och 
får mottagaren att känna igen sig i något, se sig själva. Det är som sagt inte 
helt lättsamt men visst det kan låta banalt. Det kan väl så tyckas, om man gör 
en romantisk bild av någon slags förtvivlan, men vadå, som om t ex känslan 
av djup desperat sorg över en obesvarad kärlek skulle vara ett banalt ämne? 
Det tycker inte jag. Alla vet hur det känns. Det jag vill gestalta handlar om 
helt vanlig ledsamhet till den förtvivlade sorgen, till psykisk ohälsa, men 
också om hur man kan hitta ett sätt att handskas med sig själv och allt sitt 
jobbiga. Hur vi fungerar i samhället med vår ångest, hur ser vi på oss som 
mår skit ibland? Kan jag göra något bra och vackert av allt det ledsna, låta 
ljuset skina in, istället för att drunkna och gå under. Jag ser djuret inom oss, 
som bråkar och vill ut. Det är en aspekt av oss själva, vi är djur på en nivå, 
otämjda, vi har primala drifter, vi vill äta, slåss, försvara revir och få ligga. Har 
man lite biologisk självdistans så är det ganska humoristiskt att tänka på hur 
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vi människor går omkring och försöker bete oss som folk. Ibland försöker vi 
anpassa oss så hårt att vi blir sjuka. Det är kanske det som hänt mig. Jag 
balanserar ofta på gränsen. 

SYFTE 

Det är som förlösande för själen, verkar det som. Att jobba hårt, peta, pyssla, 
bygga, kleta. Göra konst. Ofta känns det som att man skulle bli knäpp om 
man inte fick hålla på. Jag personligen får mer ut av att göra och vara i 
processen av det jag gör än av att titta på slutresultatet, de färdiga verken. 
Men genom att använda min egen konstnärliga förmåga och 
konsthantverkliga kunskaper vill jag inte bara hålla min egen galenskap i 
schack, jag vill dela med mig av den också. Jag hoppas den kan vara flera 
än mig till gagn, det finns ingen anledning att snåla med mina mest 
pinsamma innersta känslor, det må vara banalt eller simpelt. En tjugo år 
oförlöst gammal teenage-angst som dröjer sig kvar.  
Jag har en livscoach, som lyssnar på mig när jag gnäller om mitt struliga liv 
och mina vanliga gamla problem, han uppmanar mig att kämpa på. Ibland 
med några fritt sammanställda rader av Nietzsche, som går att finna i en bok 
som heter Filosofins tröst (2000:286:291) av Alain de Botton. I komprimerad 
form hos oss heter det ”förädla din skit” när det kommer på tal. 

Kan jag på något sätt beröra eller låta mina djur väcka eller påtala det som vi 
upplever som vi vanligtvis inte talar högt eller mycket om. Som till exempel 
psykiska sjukdomar eller personlighetsstörningar. Ett ämne som är ganska 
skamfullt. Jag funderar mycket på sjukdomar. Att vara frisk, normalt funtad, 
inte galen, inte jobbig, utan problem. Lycklig? Det finns ett behov att 
medvetandegöra och belysa och jobba mot stigmatisering av psykiska 
sjukdomar och diagnoseriet i samhället i stort. På ett varmt, vackert och 
framförallt roligt vis, berättas i den animerade filmen Mary and Max, om 
diagnosen Aspergers syndrom, den är baserad på en verklig historia om en 
flicka i Melbourne, Mary Daisy Dinkle, som blir brevvän med Max Horowitz, 
en fyrtiofemårig aspergare i New York. Max skriver till Mary om sin diagnos; “I 
do not feel disabled, defective or I need to be cured. I like beeing an aspie. It 
would be like trying to change the color of my eyes.” Jag känner samma sak 
som honom, om vad det nu är jag har eller är, diagnosticerat eller inte. Samt 
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Bit ihop och håll ut. 
Sublimera, förandliga och upphöj de hinder som 
ligger i ens väg till fruktbarheten. 
Försök inte utrota dina motgångar. 
Kultivera dom. 
-Livscoachen



att jag vill också vill försöka berätta om det på ett vackert och ibland roligt 
vis. 
Genom att närma mig och porträttera obekväma ämnen som sorg, ångest, 
ren och skär olycklighet, vill jag avdramatisera allt det fula och göra det till 
något fint, förädla, upphöja, hitta något vackert i skitigheten som river och 
sliter inne i oss ibland. För det finns där i oss alla. Alla är oroliga och ledsna 
då och då. Och det blir inte bättre av att leva i en värld där allt ska ses 
genom ett glädjefilter, vi skamsköljs dagligen av statusuppdateringar och 
instagrammande om enbart positiva livshändelser. Bilden om vad det är som 
är normalt överensstämmer inte med hur de flesta av oss är. Vi vill inte 
medge det, eller åtminstone inte skylta med det, men alla är ledsna, arga, 
oroliga, äcklade, tvångsmässiga, melankoliska, galna, konstiga. Mer eller 
mindre, ibland eller ofta. Det borde få vara normalt att vara udda. I en mycket 
underhållande och fin bok, De Ovanliga – människor som går mot strömmen, 
av Åke Moberg, som intervjuar ett flertal människor som alla har gemensamt 
att de lever ett i dagens samhälle väldigt annorlunda liv. Dom flesta bor nära 
naturen och väldigt spartanskt, och känner att det normala livet och 
samhället inte har något att ge dom, och vice versa, var fjärde saknar 
elektricitet, och mer än hälften har varken tv, telefon eller dagstidning. Emelie 
Cajsdotter som bor ensligt i skogen med en massa djur, berättar om ett 
avgörande möte i hennes liv då hon tog ett avgörande beslut om hur hon ville 
leva:  

Samtidigt fick jag panik och visste inte hur jag skulle överleva och hade sett 
en kille med dreadlocks och sandaler, som jag gick fram till och frågade hur 
man skulle göra för att överleva. Antingen får man anpassa sig och bli precis 
som dom andra, eller så får man spåra ur helt och hållet, svarade han 
(Moberg, 2006:111) 

Det kan ju mycket väl vara ett vettigt alternativ, håller jag med om, när man 
inte känner sig hemma i vad som anses ”normalt”. Det behöver inte betyda 
att man är galen eller psykiskt sjuk bara för att man inte vill leva som alla 
andra. Själv skulle jag bli tokig om jag var tvungen att ”äta, sova, dö i en 
låda”. Det är ett uttryck jag lånat av en annan god vän och det handlar om 
den instängda känslan av att gå till jobbet och hem till en lägenhet, repeat, 
pension, dö. Specifikt delen med lägenhet, Det är praktiskt, visst, men jag är 
nog allergisk. Vill också helst ha naturen nära inpå. Skulle någon prompt 
undersöka och diagnostisera människorna i De Ovanliga skulle jag inte bli 
särskilt förvånad om många av dom fick både en och annan psykiatrisk 
diagnos. Tord Löwenborg, en annan av de ovanliga säger om sig själv –”Jag 
är en alldeles normal människa, men borde nog ha levt på 1800-
talet!” (Moberg 2006:177). Att inte känna sig hemma i sin tid, sin omgivning, i 
samhället är en tillräcklig anledning för att ses som ovanlig, udda eller knäpp. 
Jag har alltid känt mig udda, det har väl något med min cocktail att göra. Har 
som ett hölje av vemod runtomkring mig, även när jag känner mig som allra 
lyckligast. Det är pinsamt och det gör ont och det krånglar till allt men jag 
tycker det är något fint med det ändå. Lidandet i sig, kan bidra till personlig 
utveckling och det finns så mycket man hämtar inifrån sig själv, sina 
upplevelser, allt som har format en genom livet. Men ibland går sprickorna 
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djupt och livets stötande och nötande gör dom till en avgrund så djup att 
man inte kan ta sig över. När dom försvårar livet till den grad att ens 
vardagsliv är stört, att man inte fungerar längre, när smärtor river och sliter 
och det inte finns någon hejd, då kan man börja tala om att det är dags att 
skaffa lite hjälp och kanske får man då en diagnos på vad som inte stämmer 
så man har något att jobba utifrån. I sådana perioder har stereotypen kring 
den lidande konstnären inte alls varit en källa till kreativitet för mig. Är jag 
deprimerad gör jag ingen konst, ingen bra iallafall. När jag mår bättre kan jag 
plocka från upplevelsen och göra något av den. 
I alla tider har konstnärer beskrivit sin ångest, känslor, allt det som vi tror 
skiljer oss från djur och gör oss komplicerade och kognitiva väsen. 
Konstnärer har besjälat naturen på alla möjliga vis. Under romantiken t ex 
Caspar David Friedrich ansåg att endast konstnärens egna känslor skulle 
bestämma konstverkets karaktär. Man skulle inte endast måla vad man såg 
framför sig utan även vad man såg för sitt inre. Det här är något jag också 
tänker på med mina djurporträtt. Och som Friedrich vill jag också ladda 
bilden, på mitt sätt såklart, istället för att måla sceniska bilder av gubbar som 
kontemplerar vid stormande hav eller ser ut över höga berg så bygger jag 
rådjur, harar, getter och rävar som ser ledsna ut. Jag gillar konst som är 
vacker att se på, lite gammalmodigt sådär, kanske är jag född i fel tidsålder. 

METODEN/PROCESSEN  

BILDEN OCH BYGGANDET 

Jag skulpterar alltså djur i lera. De är inte superrealistiska utan har mera ett 
drag av tecknade seriefigurer, något naivt och barnsligt och gulligt och 
disneyfierat, men de ser samtidigt lite orealistiska och skeva och skruvade ut. 
Jag bestämmer mig tidigt i projektet att jag ska bygga djuren skissartat, i 
solid lera, spontant och intuitivt efter en bild som ploppar in i huvudet, kanske 
den kommer raka vägen från mitt undermedvetna, vad det nu är, jag låter 
bilder komma till mig, för det gör dom alltid utan förvarning, medans jag 
jobbar i verkstan, eller är ute och går och pratar med mig själv i huvudet, 
håller långa monologer och lyssnar på musik. Jag tror aldrig jag har lyckats 
sitta och tänka fram en skulptur. På nåt slags förnuftigt vis. Vet inte ens hur 
det skulle gå till. När jag är ungefär halvvägs i byggandet skär jag itu mina 
skulpturer bit för bit, när de är närapå läderhårda på ytan, gröper ur dom, 
och limmar ihop dom igen med slicker. Jag kallar det salami-metoden, för det 
känns som att man tar en bit till av en korv som man skär itu. Och sen grejar 
jag ett tag till och finputsar dom tills jag känner mig nöjd. Jag vill försöka att 
inte hålla på för länge och släta ut dom för mycket utan jag vill bevara spåren  
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av det slafsiga och hafsiga byggandet, märken efter verktyget och mina 
händer som blir mer som penseldrag i en expressionistisk tavla. 
Jag gör en get som ligger ned med huvudet tungt mot marken, jag målar 
henne med engobe, färgerna går mellan ljusblått till mer lila toner. Ville 
experimentera med ytan, göra nåt mer, det har känts så tråkigt tidigare, har 
haft högbränd oglaserad lite grå lera, eller bara vita djur med transparent 
glasyr. Jag vill måla dom i glada färger, tidigare på konstfack har jag gjort 
dom vita och dom har känts ofärdiga och jag har varit ambivalent kring vad 
jag ska göra som slutfinish, jag har liksom inte vågat göra något. Jag 
freakade dock ut under vår förra kurs under höstterminen, då jag 
engoberade och dekorerade ett skrikande rådjur med sprigs (en relief i lera 
som man gjort i en tryckform och sedan klistrar fast på sitt objekt) i form av 
nervceller som kröp utmed skinnet och såg ut som någon slags parasit-
aliens som ville krypa in under huden på den. Det fick mig att komma igång 
igen med något som jag förträngt under en längre tid. Oräddheten för att 
göra fel, dekorera, måla och göra det där sista på ett sätt som är lika kul som 
själva byggandet av själva skulpturen. 
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Efter geten blev det en rödlila killing som tanken var att den knäböjer framför 
henne. Men jag gillade honom inte, han fick bli ett försöksdjur. Jag glaserade 
honom med en transparent glasyr och avskydde resultatet, det kan ha varit 
för att färgerna var för starka. Men efter den katastrofen vill jag inte glasera 
längre och getvalpen åkte i soptunnan. Men man får se. Jag kanske ändrar 
mig. Måste skärpa mig och börja göra prover. 

  8



! !

Sedan började jag bygga en hare som tittar upp i himlen. Det är kanske med 
längtan men han ser ända ut att vara beredd att ta till flykt. Han blev lite ful 
på nåt sätt. Knölig. Jag klantar mig. Är oförsiktig. Smäller till bakbenet när 
den är snustorr och precis ska stoppas in i skröjen. Lite till går sönder i 
ugnen. Men det går kanske att limma ihop efteråt, eftersom jag bestämde 
mig för att skita i glasyr på dom. Om jag klarar av att stå emot min keramiska 
neuros vill säga, vilken vi också kommer till senare, om ni kan hålla er. Det 
finns ett element av symbolik i vilka djur jag använder mig av, dom förmedlar 
sina egenskaper, inte bara det av oss tillskrivna egenskaper som finns i t ex 
fabler, utan jag ser deras naturliga egenheter och tror att jag använder mig 
av dom, på nåt sätt, inte alltid supermedvetet. Förra terminen gjorde jag 
rådjur som såg sköra och utsatta ut. Kanske kände mig så. Harar är nerviga 
och alltid redo att dra iväg. Geten är ju en typiskt satanisk symbol. Jag drog 
fram en gammal goding, Symboler - en uppslagsbok (1978) av J.C. Cooper, 
slår upp ordet get, får lära att den symboliserar manlighet och flödande 
livskraft och att då den lever och kan ta sig fram i höglänta marker så 
representerar den överlägsenhet och upphöjdhet (Cooper, 1978:61). Men 
just den här geten, hon ser även väldigt nedslagen ut där hon ligger tungt på 
marken. Man kan vara både och på samma gång, det kan finnas en dualitet i 
ett sinnestillstånd. Stark och skör. Hård och mjuk. På och av. Bipolärt och 
dualitet liksom. 
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RÄVARNA 

Sedan kom rävarna. Jag vet bara att jag vill göra ett par rävar. Som håller om 
varandra. Varför vet jag inte, bara att jag vill göra något som ser ömsint ut. En 
omfamning utstrålar ju en massa tillgivenhet och intimitet, men det blev något 
sorgset med deras huvuden som ligger tätt samman. Deras kärlek, eller vad 
dom nu känner, är antagligen omöjlig eller olycklig började jag tycka allt 
eftersom arbetet med dom fortskred. Jag döpte rävarna efter en rad ur PJ 
Harveys låt The Pocket Knife: ”I’m not trying to break your heart, I’m just 
trying not to fall apart”. 
Jag tror inte jag har gjort något rovdjur tidigare. Jag har inte gjort en två-i-
enskulptur heller, den här blev skitkrånglig. Mitt mål var att göra en i veckan. 
Det funkade med geten, killingen och haren. Men rävarna är två så jag tillät 
mig två veckor. Tre veckor senare, i mars har jag precis börjat skära itu och 
gröpa ur och sätta ihop dom igen. Det är så många ben, så många bitar. Jag 
tog mig kanske lite vatten över huvudet. Fick lite hybris. Ville göra nåt svårt. 
Ville vara duktig. Nu kommer Nemesis  och bråkar med mig. Jag måste 1

skärpa mig och göra allting lugnt och metodiskt så jag inte pajar den. Men 
det ordnade sig. Jag gröper ur och sätter ihop. Lyckas hindra mig från att 
neurotiskt stå i timmar och putsa dom helt släta på ytan. Lämnar avtryck, 
smet, klet och rörelser. Jag bestämmer mig för att måla dom gråa istället för 
färgglada. Men allt tar tid. Det var så sjukt mycket annat så dom tog nästan 
fyra veckor att bli färdiga från första kletklumpen till färdigbyggda och 
målade rävar. Det gick fort i början men jag var tvungen att låta arbetet vänta 
emellanåt för att hinna och orka med att göra allt annat som tog min 
uppmärksamhet. Nästa skulptur ska också bli en räv. Jag har bestämt hur 
den ska se ut och jag vet ungefär vad den handlar om. Den har dödat en 
mus. Den håller den döda kroppen i tassen och sörjer, han ångrar sig. Den 
kan inte stå emot att förstöra. Det ligger i hans natur, det är hans instinkt för 
han är ett rovdjur. Den får titeln “They say it’s me, that makes you do things, 
you might not have done, if I was away”. En bit ur låten Be My Angel av det 
Mazzy Star. Jag planerar att hinna med en räv till. Jag har snöat in på rävar 
nu. Jag tror att det bara är dom jag vill ha med i slutgestaltningen. Jag vill att 
den ska se ut som en klassisk ”vita kuben”-grej, lite för att det ska vara nån 
slags kontrast till att det är djur, och jag hade kunnat sätta dom i nån slags 
naturlig kontext, låta dom vara på golvet t ex, det gjorde jag med ett rådjur 
en annan kurs. Dom första jag gjorde, dom sorgsna kramande rävarna är 
tänkta att hängas på väggen som en tavla. Jag vill ha rävskulpturen med 
råttan på ett podium, och den tredje ska stå på golvet och titta på dom på 
väggen, den ska vilja nåt med dom, jag vill att alla ska kommunicera med 
varandra på något sätt, genom placering och titlar. Det ska vara som en 
berättelse. En berättelse som jag mer och mer förstår vad den handlar om 
själv under processen. Det är inte helt klart än. Men det börjar flyta in mer 
och mer på kärleken, den olyckliga, den obesvarade, den som inte fungerar, 

 Nemesis, hämnden och vedergällningens gudinna i grekisk mytologi. Hon straffade 1

människor för övermod, hybris, gentemot gudarna.
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den man saboterar, den som gör en förtvivlad och får ens hjärta att brista. 
Känns lite lökigt och gjort, men det kan inte hjälpas. 

PROCESSBILDER:  

 

  11



LJUDEN OCH ORDEN 

Något som min keramiklärare Torleif Johansen på Capellagården sagt om 
drejande har gjort ett intryck på mig.  

Det går att återskapa ljud i leran. Varje klick i drejskivan kan höras. 
Ljudvågorna går igenom handen och gör ett avtryck. Kan man då höra ett 
helt samtal igen? Ljudvågor som strömmat genom händerna och in i krukan? 

När jag bygger vill jag lämna avtryck och spår efter mig med händer och 
verktyg. Jag lyssnar på mina låtar, jag har flow, jag är i mitt ”absorbed by 
music and emotions-mode”. Jag känner och jag mår på olika sätt, beroende 
på vad jag lyssnar på, beroende på var jag är i min signalsubstansiga 
bergochdalbana. Kommer det synas? Kan jag återskapa ljud i leran som 
Torleif sa? Eller något annat? Ser man spår av hur jag mår, i ansiktet, i 
ögonen, på krökningen av mungipan jag gjorde på min skulptur när jag 
lyssnade på just den där låten? Eller är det bara en teknisk grej? Även om 
man avbildar som ett proffs, riktigt realistiskt, behöver det inte betyda att man 
går miste om känslighet i sitt uttryck. Hoppas jag. Isånnafall kan jag fortsätta 
jobba på att bli duktigare, att få djuren att likna riktiga djur. Åtminstone 
tillräckligt. Det måste se ut som ”mitt djur” också. Jag använder delar av 
låttexter som jag fastnat för som titlar. Jag är ju en blödig brud som sagt, och 
jag lyssnar konstant på elegiska och vemodiga låtar medan jag skulpterar. 
Jag dras med, jag absorberas, får utlopp för typ ångest och hela jag och alla 
mina inälvor är helt i samklang med skräniga, melankoliska, kvidande och 
klagande guror. Att bli sjukt djupt berörd av att uppleva musik är en 
känslomässig begåvning jag besitter och jag praktiserar den som om den 
vore en konstform. Jag är min egen scen, publik och recensent, det går bra 
för mig i den världen, där är jag kung och envåldshärskare. Min egna 
hemsnickrade favoritlista på Spotify heter Gråtlåtar 1.1, den är tre timmar 
lång och fantastisk och totalt hjärtskärande, enligt mig själv. Är jag på bittert 
humör är det Hårdsofta som gäller, en lista med stenhård och melodiskt 
stegrande postrock, postpunk och alternativrock som skränar i mina lurar, 
båda är publika, lyssna på dom en lördagkväll, och ta ett glas rödtjut, eller 
sju (gråtlåtarna måste lyssnas så att Cohen’s ”Famous Blue Raincoat” 
kommer sist, börja ca kl. 01.00, så blir det perfekt tajmat med texten i låten!). 
Jag förvånar mig själv ständigt över det faktum att jag aldrig tröttnar på att 
lyssna om och om igen på samma låtar, samma album, samma listor. Samma 
texter som slår an och griper tag i mig trots att jag hört dom en miljon gånger 
förut. Dom delar av texterna, som jag väljer ut som titlar, sätter ord på nåt jag 
inte själv kan beskriva, dom får ge ytterligare en dimension till det som mina 
verk gestaltar, som även det inte är helt kristallklart. Det kan det inte vara. 
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Is it not strange, that sheep’s guts 
should hale souls out of men’s bodies? 
-Shakespeare, Much ado about 
nothing 1600, akt II scen III



Men här får orden bara vara utan musiken, tillsammans med mina skulpturer, 
ett ljudlöst eko får dröja sig kvar efter att jag, musiken och texten har haft en 
hetsig emotionell och konstnärlig trekant, som frambringar en bild, en 
skulptur, av vad det nu var som hände, vad jag kände. 
Jag är jag, och jag är en känslomässig begåvning, på gott och ont. Jag har 
svårare för att prata och förklara och uttrycka mig i ord. Men jag tycker 
bildspråket i mina skulpturer är anspråkslöst och på något vis lättfattligt, även 
om det inte är övertydligt vad jag menar med ett porträtt. Jag vill ju heller inte 
att mottagarens känslor måste vara jämställda vid mina egna, eller att alla 
ska uppfatta nån slags objektiv mening eller ett faktiskt budskap med dom 
som är som hugget i sten. Det viktiga för mig är att jag gör, för att jag måste 
göra, för att inte duka under. Även om jag lyckas lämna kvar nånting av mig 
på ytan, med avtrycket, i uttrycket så måste folk inte förstå exakt vad.  
Angående att göra sig förstådd eller ej, skriver Alain de Botton, i boken jag 
nämnt tidigare, Filosofins tröst, om 1500-talsförfattaren, humanisten och 
skeptikern Michel de Montaignes tankar kring att uttrycka sig:  

Varje svårbegripligt verk ställer oss inför ett val: är det författarens oduglighet 
som gör att han inte kan uttrycka sig klart och tydligt eller är det vår egen 
dumhet som gör att vi inte fattar det som står på boksidorna? Montaigne 
uppmuntrade oss att skylla på författaren. En obegriplig prosastil är snarare 
ett resultat av lättja än av begåvning, medan det som är lättläst sällan varit 
lätt att skriva. Eller så försöker denna typ av prosa dölja avsaknaden av 
substans – obegripligheten erbjuder ett oöverträffat skydd när man inte har 
något vettigt att säga […]  (Botton. 2000:201) 

Jag tänker ibland på mina skulpturer på samma sätt som Montaigne 
resonerar kring författandet. Jag använder mig helst av ett enkelt språk, både 
i bild och text, dock något fladdrigare och mer förvirrat i tal. Det jag vill 
uttrycka är inte superkrångligt. Det handlar ju om att vara människa och det 
handlar om sorg, om att vara sjuk, om att vara annorlunda, om att vara kär, 
om grundläggande emotioner, om primitiva instinkter. Det är så enkelt och 
basalt att det blir väldigt svårt att genomföra! En liten böj i mungipan på mina 
rävar, och jag får plötsligt en känsla att sorgen dom utstrålar får ton av en 
förnöjsamhet, en sinnnesro som inte var där för en stund sedan. Sen om den 
manifesterades på skulpturen för att jag kanske kände mig rofylld själv eller 
om det gick åt andra hållet vet jag inte heller. 
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ANDRA KONSTNÄRER 

KLARA 

Klara Kristalova är en konstnär som är mest känd för sina keramiska figurer. 
Det är djur, människor, växter, ibland en metamorf blandning av allihopa. 
Dom är stillsamma, obehagliga och mytiska. Flickor med nattfjärilar i ansiktet. 
Varelser med åsnehuvuden. Svart, vita, mörkblå, med blank glasyr. Hon vill 
också gestalta tillstånd som är allmänmänskliga, det är mest kvinnor. Hon 
hämtar inspiration från sig själv och sitt liv och gör diffusa och drömlika bilder 
av det. Hon berättar i en intervju i Kulturdokumentären P1 (2014) om hur hon 
fick en bild i huvudet av sig själv när hon var på en fest, när hon pratade och 
pratade, om sig själv. Det resulterade i en skulptur av flicka som kräks en 
svart flod.

FRIDA 
Och så finns det andra konstnärer som liksom jag rätt och slätt gör djur i 
keramik. Frida Fjellmans djur är i naturlig storlek, och realistiskt utförda, det 
är engoberade i sina naturliga färger, björnen är brun och räven är röd och 
dom är glaserade i en blank transparent glasyr som får dom att knyta an till 
den keramiska traditionen. På Gustavsbergs konsthall under utställningen I 
huvudet på Frida Fjellman, är en hund med bedjande blick placerad på en 
liten piedestal, en rödräv ligger tungt på golvet, livlös, ett litet mårddjur ligger 
på en kudde i satin. En björn i nära nog naturlig storlek står upp mitt i 
rummet. De ser så känsliga ut, det ligger ett djupt allvar över hela 
gestaltningen och man blir berörd. Dom pratar med en, med mig, dom liksom 
vill en något. Det finns en kommunikation mellan mig och hennes verk och 
det är något jag strävar efter i mitt arbete. Att försöka hitta beröringspunkten. 
Själv säger hon om den:  

Utställningen har sin utgångspunkt i en självupplevd resa som tar en otäck 
vändning med kraftiga jordbävningar, tsunamis och totalt kärnkraftshaveri. 
Att gå från glädje och inspiration till rädsla och ovisshet, att känna skräcken 
och radioaktiviteten komma allt närmare. Men också en mardröm kan mynna 
ut i något intressant /.../ utställningen behandlar grundläggande 
sinnestillstånd som vi alla tampas med, såsom rädsla, skräck, utsatthet och 
behovet av trygghet. (mynewsdesk 2015) 

BETH 

Beth Cavener Stitcher, en konstnär som skulpterar djur, på ett sätt som 
imponerar mig något oerhört, och jag kan tycka att hon även gör dom på ett 
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I huvudet på Frida Fjellman, Gustavsbergs Konsthall 2015



liknande sätt som mig, eller tvärtom. Vi har lite samma stil kanske, samma 
formspråk, eller så är det bara önsketänkande från min sida, då jag tycker 
dom är så jävla bra och snygga. Dom är inte direkt realistiska fast ändå 
anatomiskt övertygande, seniga och med mycket synliga muskler under 
huden. Hon är en väldigt skicklig skulptör och hennes verk är extrema och 
dramatiska, hon använder ofta rekvisita till sina skulpturer, som snaror och 
kedjor och tyger. En skulptur av ett får med titeln The Adoration, har fått ligga 
i en sockerlösning i veckor och kristaller bildas över den, som när man gör 
bröstsocker, den hänger i taket smyckad med glasprismor som om den var 
en kristallkrona. Det är något djupt metaforiskt med hela gestaltingen. De 
flesta av hennes skulpturer är stora, gjorda i sektioner och de som är gjorda i 
keramik monteras ihop efter bränningen. Dom behandlar också det 
mänskliga psyket, primitiva djuriska drifter, hon kallar dom psykologiska 
porträtt. Det kan jag kalla mina också. Jag har dock inget problem med att 
vara o-orginell på det viset, allt som är gjort är redan gjort, jag tror man är ute 
på hal is om man tror eller vill vara den enda som gör en viss sak, eller 
kommit på det först, eller bäst. Då gör man sig en otjänst. ”Intet nytt sker 
under solen”, som det står i en gammal bok. Bibeln alltså. Beth är skitbra och 
fruktansvärt skicklig, hursomhelst. Och det vill jag också bli.  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ATT ÖVERKOMMA SIN NEUROS 

Jag har ett splittrat förhållande till keramiken. Jag älskar att arbeta med den 
råa plastiska leran, där möjligheterna är nästan oändliga. Jag är en typisk 
neurotisk och ängslig perfektionist som aldrig blir nöjd med verken om de 
inte uppfyller vissa krav, som jag själv och hela konsthantverkstraditionen, för 
den delen, har satt upp. Om dom kraven uppfylls eller ej avgör sålunda om 
jag tycker att en skulptur har blivit lyckad. Den ska t ex vara hel och utan 
sprickor och inte för tung, helst hyfsat anatomiskt korrekt, bra gjord fin och 
felfri helt enkelt. Om jag stöter på ett problem vill jag alltid identifiera det och 
lösa det. Rent materialtekniskt är det inte helt lätt. Men jag hittar på lösningar, 
lär mig av mina misstag, suckar högt åt mig själv varje gång jag kommer på 
mig själv med att göra slarvfel som jag egentligen vet att dom kommer att 
resultera i katastrofer. Jag brukar inte ge upp trots alla keramiska motgångar. 
Ibland klantar jag mig dock. Nästan alltid faktiskt. Jag är uppe i varv när jag 
jobbar. Jag blir intensiv, fladdrig, spattig och klumpig. Jag har alltid sönder 
saker. Det finns en gräns mellan två typer av arbetsmoment som jag har svårt 
att anpassa mig till, jag fungerar bra i den råa lerans miljö, där jag kan bygga 
och kleta och arbeta fysiskt. Det är i de andra momenten dom flesta 
katastroferna sker. Den torra världen. Strax innan, under, och även efter 
bränningen borde jag ha en assistent som handskas med mina verk. Harens 
ben som jag slog av. Getens ena spene också. Dubbelrävens ena lår och 
svansar fick en spricka, jag hade en riktigt risig dag och kunde inte hejda 
mig, byggde om svansen fastän den egentligen var för torr. Mina brända och 
färdiga verk går också sönder ibland bara jag handskas med dom. Jag 
älskar lera men hatar keramik ibland och allt känns som totalfiasko. Det är 
svårt att lära sig leva med faktumet att man inte lyckas jämt, att man har 
dåliga sidor, man är en klantig galning. Man spräcker och har sönder. Men 
det är också ett slags avtryck av mig. Om jag var perfekt hade jag inte varit 
på dåligt humör den kvällen, säger en inre röst, och då hade jag inte haft 
sönder mina rävar. Eller alla mina andra skulpturer heller. Det pendlar kraftigt 
upp och ner mellan hybris och nemesis genom arbetet. Om jag var ett 
drama, en gammal grekisk tragedi, så borde det komma en katharsis   också 2

och rena mig känslomässigt, och helst låtit mig gå från hela föreställningen 

 Grekiska för rening, rensning. Aristotoles menade att tragedin renade oss från onda 2

tankar. 
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If thou hast a piece of earthenware, 
consider, that it is a piece of earthenware, 
and by consequence very easy and obnoxious to be broken: 
be not therefore so void of reason as to be angry or grieved 
when this comes to pass. 
-Epictetus (A.D.  c. 55-135) (Stone, Hope. 1845)



med en känsla av förnyelse och insikt. Skulpturen blir som vanligt inte 
perfekt. Vilket jag ju vet att den aldrig kommer bli. Den blir lite bättre nästa 
gång. Jag går sönder ibland. Och dom går sönder ibland. Vi har våra 
sprickor. Vissa går aldrig att laga helt och hållet. Och ibland får det vara 
lugnt. Det är ju där ljuset kommer in.  
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APPENDIX 

Resultat då. Hur blev det? Är jag nöjd? Japp. Rävarna som håller om 
varandra blev finast. Dom överlevde sin spricka, jag hittade på ett sätt att 
laga som funkade. Glasfiberförstärkning och kakelfix. Keramikneurosen 
under kontroll där. Det var nog mest den skulpturen jag har varit i under hela 
våren. Det är också där i den jag har landat efteråt. Det där jag trodde jag 
inte kunde få, det jag ville ha, all jobbig skit som jag geggade i 
transformerade och jag landade själv i vad jag trodde var en avbild av något 
avlägset och ouppnåeligt. Något som inte var för mig. Men det var ju där jag 
hämtade det. Även om det inte var ”målet/poängen/meningen” att det skulle 
bli så (för när vet man någonsin vad som är målet?) med att göra dom. Men 
så blev det en slags melankolisk acceptans för mig också. Och 
transformationen satte något annat i rullning. Förädling av skit, ibland måste 
man rasa ner för att bygga upp något nytt och bra. 
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Räven som höll i den döda råttan, ”They say it’s me, that makes you do 
things, you’ve might not have done, if I was away” eller ”Förstöraren” som 
den fick heta eftersom han exploderade i ugnen. Riktigt jävla totalhaveri. Lite 
kul i och med hur jag tänkte kring honom och det faktum att han inte kunde 
hjälpa att förstöra allt som kommer i hans väg. Men det var jag som pajade. 
Ironi. 
Eftersom jag ville ha tre skulpturer byggde jag en till räv, jag hade gjort illa 
handleden och kunde inte lyfta en kaffekopp utan att det gjorde ont så jag 
lindade in den i dubbla stödförband och knaprade ipren och smetade in 
smärtstillande kräm flera gånger om dan och lyckades göra en rävliknande. 
På gestaltningen under opponeringen placerade jag de kramade rävarna i 
ett dunkelt ljus med en enda lampa riktad mot dom. En ylande räv på golvet 
under och den tredje som tittar mot den ylande. Jag tänkte mig att dom 
berättade en historia, jag hade ju varit med dom och kände dom utan och 
innan och kände att det var fullständigt övertydligt med triangeldramat som 
utspelade sig dom emellan. Låtbitarna fanns ju också med i processen på ett 
självklart sätt för mig. Så självklart att jag inte ens tänkte på att ha med dom 
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under uppställningen. Dom lös med sin frånvaro märkte jag, för dom som läst 
min uppsats och visste att musiken och texterna varit med i processen. Jag 
spelade en låt medans folk gick in och satte sig och tittade på verken.  
På vårutställningen graverade jag in låtbitar på fönsterglas och limmade på 
podier och på väggen. Då kunde jag helt plötsligt inte begränsa mig till en 
text utan jag smackade ett helt gäng under dom. Överkompenserande 
kanske. Jag tog bort räven som bara tittar och återinförde den döende/
uppgivna geten som jag gjorde allra först, Revansch. Det blev bra. Hon 
passade in igen. Det frågades om urvalet jag gjort med mina skulpturer 
under opponeringen, varför jag valt bort de andra djuren, om det spelade 
någon roll att dom inte ”matchade” i art eller formspråk, och huruvida min 
berättelse som jag tänkt mig dom emellan, blev otydlig och att skulpturerna 
klarade sig själva som egna individuella verk med sin egen berättelse. Och 
att de andra två rävarna kanske störde dom som hänger i sin omfamning, för 
dom var så mycket i sig själva att man sögs in i dom, och att dom andra då 
kanske kunde passa bättre på egna podier. Min opponent Matti Kalloinen 
gillade dock att dom stod på golvet, man kunde höra ljudet av tassar mot 
betonggolv sa han. Och många uttryckte hur de hängande utstrålar total 
harmoni. Det kändes fint att höra, även om min syn på dom just då 
fortfarande var färgad av hur totalt oharmoniskt det var att vara jag, när jag 
gjorde dom.  
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