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!
ABSTRACT	


!
Serendipity 

- To go in search for one thing, to find another. !
My work is about searching for what usually doesn't show, and 
instead finding how it feels. The innermost that exist. It’s about 
what’s allowed to take place in the mind when one doesn’t make an 
effort or have their defense mechanism switched on, as in the 
awake every day life - and not when trying hard to live up to 
others conceptions and expectations. !
I show a meeting between conscious and subconscious creating, 
which takes shape from dreams and physical thoughts. !
I work with intuition and energy, where the starting point for my 
process is a reality in the shape of something already existing. 
An experience that took place, or a real object.  I reuse its form 
or function. An experience can be a dream that took place in the 
mind. A happening where reality and fiction have met. I collect 
stories from memories in a way to get a second chance to catch 
something that already went by. My work is about time, waiting,  
loss, longing and expectations. Dreams that reflect into new 
shapes of reality, like going on a search for days that escaped. 

!
!
!
!
!
!
!
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Inledning	


Jag skriver att söka en sak, och finna någon annan, och definierar ”sak” som ett skulpturalt objekt. 
Jag har bytt ut ordet ”en” till ”någon”. Detta någon är synonym till människa. D.v.s. att skulpturerna 
symboliserar individ och kropp. Skulpturerna är människorna som mina berättelser talar om.	


  
Kärnan i mitt arbete är att jag förvrider min verklighet och skapar en alternativ värld.  
Jag gör en abstraktion där form och struktur är centralt. Det jag gestaltar är många gånger abstrakt, 
men det abstrakta finns i min verklighet och blir en sanning. Jag tänker att konsthantverklig praktik 
i form av skulpterande gör faktum. Att de blir faktum även om de inte var helt sanna från början. 
Och de blir faktum redan när de görs i form, inte först när de blir skrift. Berättelserna blir riktiga när 
jag skulpterar dem. Även om de inte hänt i våra rum här och nu, så är de sanna för mig.  Det är som 
mannen som vaknade som skalbagge en dag. Han ligger där och försöker vrida sig runt från sitt 
hårda skal. Han kanske visste att det var något fel, men likaväl var det sant (Kafka 2016). !
Jag arbetar intuitivt och på energi där utgångspunkten för min process är en realitet i form av något 
som finns, en händelse som utspelat sig, ett verkligt objekt eller en upplevelse. En upplevelse kan 
även vara en dröm som ägt rum. En händelse där verklighet och fantasi har mötts. Jag återanvänder 
och gör om. Det verkliga jag utgår ifrån kan också vara det fysiska rummet. Badrummet, 
vardagsrummet, sovrummet. Ett privat rum. Jag drar en koppling mellan rumslighet och sömn som 
finns i ett privat utrymme. Det tvetydiga, det privata och det dolda intresserar mig.  Att vilja se en 
sak som också är något annat. Mina berättelser är viktiga för mig och är ingången för min process 
men  är också en del av verkets slutgiltiga skede, där de förändrats från tankar, till skrift, till fysisk 
form.   !
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Serendipity (Serendipitet) är att göra intressanta och viktiga upptäckter, och att få en positiv 
överraskning vid sökande efter, eller utförande av något annat. Ordet användes ursprungligen för 
att beteckna förmågan att ta tillvara upptäckter, som man kommit över av en tillfällighet vid 
sökande efter något annat.                                                                                                                    
                                                                                                                                          
                                                                                                                                       (Psykologiguiden: Serendipitet)  



En ingång och en liknelse till mitt arbete är den dynamiska och topografiska modellen skapad av 
psykoanalytikern Sigmund Freud, och reflekterad över av psykoanalytikern Anna Freud. Den 
topografiska modellen beskriver att psyket består av tre skikt. Det medvetna, det för-medvetna och 
det undermedvetna, och i den dynamiska modellen finns Detet, Jaget och Överjaget. Det 
undermedvetna anses av Sigmund Freuds teorier vara sätet för känslor. Där finns minnesbanken, 
fantasin, intuitionen samt invanda beteenden. Det undermedvetna kan ta plats i vårt medvetna 
genom exempelvis drömmar. I det för-medvetna finns allt i vårt system som funnits i vårt medvetna 
men som fallit ur minnet (Freud, A. 1983).  
 
Mitt arbete är en kombination av ett medvetet, undermedvetet och det för-medvetna skapandet. Jag 
tänker att när en vanligtvis ser på sig själv är det med sitt medvetna sinne. Därför att det är den del 
en är helt medveten och har kontroll över, och därför anser vara sitt riktiga jag. Sigmund Freud 
däremot påstår att den kanske största och mest dominanta delen av sinnet är den man är omedveten 
om, ens undermedvetna. (Utvecklingspsykologi: Freud). Enligt Freuds teorier, rymmer det omedvetna 
element från tidig ålder, som en gång funnits i vårt medvetna men som av olika skäl trängts undan. 
Detet är det undermedvetna, det som är det biologiska arvet. Det styrs av kroppsliga drifter, sexuella 
eller aggressiva energier. Överjaget balanserar mellan impulser och omvärldens krav. Det är 
förnuftigt och logiskt, och Jaget medlar mellan Detet och Överjaget. Överjaget är samhällets och 
andras krav. Det är moralen och vårt enskilda samvete. Följer en inte överjaget drabbas en av 
skuldkänslor (Freud, A. 1983:14-18). 

Min arbetsmetod har samma uppbyggnad som en dröm och verken fungerar på samma sätt. Verket  
ger olika delar av berättelser och säger, ”lite av det här, och lite av det här. ”  En blandning av  
olika pågående parallella berättelser samtidigt. Likt en dröm är det fragmentariskt och  
tvetydigt. Drömmarna är osammanhängande. De blir inte helt förstådda. När jag vaknar förstår 
jag ibland att allt var fiktion, men lika ofta försätter drömbilderna mig i funderingar kring huruvida 
det har hänt på riktigt, eller ej, (jag tänker: men har det hänt i mitt huvud, har det då hänt?) och 
lämnar mig med en stark känsla morgonen därefter. 
                                                  
                    

!
!
!
 !
!
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Jag drömde om pappa och att han valde att dö. !
Han hade bestämt sig för att hans liv var klart. Färdigt. 
Han ville bli lämnad i sin skog i Puostiijärvii med en gammal 
skogstelefon som vi kunde ringa till, ifall vi ville säga något 
mer. Men vi skulle veta att när batteriet dött inom si sådär fem 
dagar, då skulle det vara för sent.  !
Jag grät och grät,  
och kunde inte acceptera att han valde döden, istället för livet 
och oss. Och jag var arg över att han valde att gå miste om 
så mycket som skulle komma,  
i mitt liv. !
Jag gick tillbaka till platsen han satt på i skogen och ville få 
honom att ändra sig, men allt jag var kapabel till att göra var, 
att gråta hulkande. Där satt han nedbäddad, i en grav med jord och 
mossa och det fanns inga ord, inga kärleksförklaringar eller några 
som helst minnen som kunde få honom att ändra sig. Hjälplös. 
Mamma fick mig att gå därifrån, men detta handlade om pappa och 
mig, och jag var arg. !
Till slut hemma förstod jag, att jag bara var tvungen att 
acceptera hans självvalda situation. Så jag ringde till telefonen 
och tackade, för allt han har lärt mig, för att han varit påhittig 
med mig som barn, att jag fått lära mig att se saker på andra 
sätt, att vi ändå har haft roligt.  !
Tackat för att jag fick växa upp i ett hus med trädgård och göra 
vad jag vill med livet. För all hjälp. All kravlös hjälp som 
fodrats hemifrån.  !
Jag sa att mamma har älskat honom så. 
Jag vet inte om det var en lögn när jag sa det, 
men jag sa det i alla fall, och tackade på hennes vägnar för de 
tjugofem åren de haft tillsammans, 
för mamma gick aldrig dit. !
När de fem dagarna hade gått och jag antog att han dött där i 
skogen satt jag med mamma i soffan.  !
Som en kringla låg jag och snörvlade i famnen. 
”Vad bra att du kommer hit” Sa hon. ”Även fast du inte bryr dig om 
din mamma.” Jag grät ännu mer och förklarade att jag älskar ju 
henne mest av alla. För att hon alltid ställer upp och tar skiten, 
när pappa inte bryr sig. För att jag låtit allt gå ut över henne 
för att jag vet att hon inte skulle vända mig ryggen. Hur hon 
alltid tröstat och tjatat för att få höra vad som är fel, och hur 
glad jag är att det var hon som överlevde honom, inte tvärtom.  
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Då skulle jag aldrig överlevt.  !
Under hela tiden i drömmen fanns inte ordet av mina brorsor en 
endaste gång. !!
Jag vet inte varför.  !!
Jag fick ett påskkort från honom på posten igår och jag bölade i 
köket hela morgonen, jag vet inte varför.  !!
Jag vet varför. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Drömmaren och konstnären !
Drömmar används i terapi eftersom de sägs säga sanningen om drömmaren och att det är bra att bli 
ställd ansikte mot ansikte med sanningen om sig själv, och att acceptera den, utan att försvara sig 
eller bli rädd. De härstammar ur de känslor och problem vi har och det undanträngda får chans att 
återuppstå i det avväpnade tillståndet (Ulllman Zimmerman 1981:13-21). 

Jag undrar huruvida dessa känslor ljuger eller ej. Eller om de bara är. Drömbilderna förmedlar 
förhållandet till vårt nuvarande och förflutna liv. Drömbilderna bekräftar existensen av känslorna. 
Det vill säga att det finns saker en känner men inte tänker på lika mycket i det vakna tillståndet. 
Dessa bilder sägs enligt Ullman och Zimmerman tala om hur vi är, istället för hur vi tror oss vara. 
Drömbilderna må enligt mig vara en blandning av Detet, Jaget och Överjaget.  När vi är i en dröm 
väljer vi scener ur ett ändlöst förråd av lagrade, eller egna konstruerade bilder som vår verklighet 
har tillhandahållit oss. Vi använder bilden för att uttrycka vad vi känner eller upplever, likt 
konstnärer gjort i alla år med sina material. Vi använder oss av våra verklighetsbilder och 
kombinerar, förskjuter, och ändrar dem ända tills de stämmer överens med hur vi känner.  
 
Drömmaren och konstnären har likheter sinsemellan (då de tillämpar sitt eget bildförråd) men även 
olikheter då konstnären i slutändan vänder sig mot en publik. Kvar är drömmaren som formulerar 
ett meddelande till sig själv.  Konstnären är medvetet konstnär. Drömmaren är en omedveten 
konstnär, en konstnär mot sin vilja (Ulllman Zimmerman 1981:17). 

Saker som uppstår i vårt drömska tillstånd kan också påvisa resurser och tillgångar vi har, som vi 
försummat eller är omedvetna om. Drömmen är en restprodukt av vårt privata och intima liv, och 
kan genom delning med andra bli förstådd. Genom samtal med andra människor kring deras 
betraktande av mina gestaltade drömmar, kan jag genom deras fantasi komma närmare det jag 
skapat. ”Drömmar är naturliga företeelser. De är en av människolivets normala och allmängiltiga 
dimensioner” (Ullman Zimmerman 1981). 
 
Jag ser inte att det finns en tydlig bild av hur en människa är, det är ju inte svart eller vitt. Vi 
kommer i hela gråskalan och ändras längs vägen och alla lärdomar och upplevelser läggs på hög  
och lagras. Drömmande må säga mycket om oss själva gällande saker vi inte förmår oss att ta tag i, 
i det vakna tillståndet. Drömmarna kan ibland vara fria från Överjagets annars ganska hårt hållande 
hand, och på så vis vara öppnare, friare, vildare och mer frispråkiga. - Men jag har också kommit på 
mig själv med att vara fast i samma normer där, som i det medvetna, vakna tillståndet. !!
!
!

�  av �6 26



	


!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
	


!
	


!
�  av �7 26

Hon säger hej, jag säger 
tja, hon tände till. 
(Visa mig inga lockar eller 
blå ögon). 
Gula, torra, gräsiga och 
gräsliga kullar.  
Grå himmel och gulnat gräs. 
Jag började bråka och slåss.  !
Hon drog en pistol.  
Jag blev ej skjuten,  
men förlorar ändå. 



Bakgrund - Utsida, insida  
 
I mina tidigare arbeten har jag skulpterat rumsligheter inuti skulptur, där de ofta delats mitt itu för 
att visa upp en insida, såväl som skulpturens utsida. Skulpturerna har alltid ett hålrum för att antyda 
om insidan. Inuti dessa rumsligheter, så som sovrum, badrum och källarförråd för förvaring, har jag 
gestaltat miniatyr-möbler, och gett en känsla av rummet som handlar om ensamhet och en 
människas personliga utrymme. I mina gestaltningar finns flera dimensioner, våningar, och lager - 
än den som syns vid första anblicken. I detaljerna finns kärnan.  !
 

!
!
!
!
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Hus utan lister, Viktiga papper och Smutsig kudde (2016) Stengods och porslin. 



Min utveckling utifrån detta har blivit att, delvis, exponera kärnan i 
verket. Tidigare och även i pågående arbete, har jag placerat in 
miniatyr-möbler, inuti i skulpturer. Dessa möbler liknar jag vid 
symboler för människor. Det kan vara ensamma stolar, sängar eller 
badkar.  !
I mitt nuvarande projekt arbetar jag på ett liknande sätt men i en annan 
skala. Jag gör objekten större och mindre än vad de är verkligheten. 
Objekten blir människor och fragment av tid, återskapade i skulptur. 
Jag förstår att verkligheten jag återskapar inte blir realistisk, då en fot 
kan få sex tår och en tändsticka en kroppsstorlek. Det är den skeva 
varianten av det föreställande jag jobbar med. Ingången för mitt arbete, 

har varit att ta fast på nyckelord och meningar ur mina skrivna berättelser, som är baserade på mina 
nattliga drömmar, samt på tankar om tid och intuition. Jag arbetar med väntade och oväntade skalor. 
Det vill säga hur vi är vana, och inte vana, att se objekt i sina storlekar. Jag arbetar vidare med 
dockskåps-format, objekt i naturlig skala och objekt som förhåller sig i storlek till min egen kropp. 
Jag arbetar experimentellt och våghalsigt direkt med undermedvetna berättelser, och med leran som 
material.  

!
!
!
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Metod- Jag sparar allt 
 
Jag vill ha min process närvarande i den färdiga gestaltningen. Jag vill att det ska synas hur mina 
händer har tänkt och format varje del av skulpturen. Mina skulpturer är både mina skisser och 
färdiga verk. När jag arbetar kommer jag in i ett flöde av energi som jag liknar vid eufori. Intensivt 
bygger jag allt i ett sammanhängande flöde, och ibland kapsejsar leran. Ibland river jag ned det med 
flit. Ibland sågar jag sönder skulpturer för att visa på dess upplösning och nedbrytning. Jag sparar 
allt. Jag lagrar allt jag gör, för att sedan känna efter, och titta på det med nya ögon. En skulpterad 
hög byggnad med förvridna portar och trappor blev till tre delar med avskurna väggar och golv. Jag 
tar till mig det som materialet erbjuder mig och försöker vara aktsam med det som kan uppstå när 
mina händer arbetar snabbt. Det blir ett veck, en reva, en böj. Jag är öppen för materialets styrkor 
och svagheter, och tar i mitt arbete tillvara på spontaniteten och intensiteten jag har när jag arbetar. 
Skulpturernas ytor experimenteras med målade glasyrkombinationer där jag tvingar de att rinna in i 
varann. Jag vet vad jag vill ha, men vill oftast ha en överraskning ändå. Det måste vara spännande 
för mig. Ibland råglaserar jag, (torkar leran och bränner direkt till topptemperatur) för att snabbare 
få se vad jag har gjort. Färger och strukturer är viktiga för mig och att mina skulpturer ges karaktär i 
form av icke perfektion. Det intuitiva är ofta i fokus och, från min sida, uppstår väntade och 
oväntade uttryck som förenas i de färdiga verken. 

Jag arbetar med förstoring, förminskning och förtydligande. Likt att stryka under ett viktigt ord i en 
berättelse. Eller på samma sätt som ett barn gör de viktigaste personerna och föremålen större på en 
teckning. Ett så kallat värdeperspektiv, som är ett sätt att framställa personer eller objekt inom 
bildkonsten, genom att göra dessa större eller mindre. 

!
Andra konstnärer  
 
Saga Hedlunds verk ”Sommar 1994” (2016) är ett textbaserat verk där hon arbetar med skalor. 
Utifrån minnen låter hon det förflutna återkomma i en lika flyktig form som tiden själv. En stor 
förkroppsligad smältande isglass är placerad på golvet i utställningsrummet och tillsammans med 
den nuvarande tiden existerar den. Hon gör även delar av minnen i ett nytt beständigt material. T.ex. 
en glasstrut i metall. Det blir ett sätt att hålla fast det icke grepp-bara och visar på hur ens 
önskningar som barn kan te sig: att glassen eller sommaren aldrig ska ta slut (Hedlund 2016). Jag gör 
också en koppling mellan mitt eget arbete och Instagram-kontot ”Dom, Things I have drawn,” där 
en anonym pappa gör verklighetsbilder av sonen Doms teckningar (Instagram: thingsihavedrawn). 
Det liknar sättet som Hedlund visar hur barn upplever sin verklighet. Samt hur barn utifrån sin egen 
värld och förståelse kan gestalta sina sinnliga bilder. Hedlund gör det genom att titta tillbaka i tiden, 
på sig själv och pappan gör det genom sitt barn. Med hans Photoshop-kunskap blir det en verklighet 
fler kan relatera till. Bilderna upplever jag som ärliga då ett barn utan tankar och krav på att ställa in 
sig hos andra har skapat dem.  
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Det är något liknande jag söker efter i mitt arbete. Det äkta som kanske bara kan finnas i det 
undermedvetna tillståndet där vi inte lever upp till andras förväntningar, utan får utlopp för de 
känslor och tankar vi dras med. Jag återkommer till att jag inte tror oss stå fria från normer där. Det 
är något som ligger rotat i kroppen och våra drömmar är en del av lärdomar och föreställningar från 
det medvetna tillståndet.  !
Att känna sig fram 
 
Allting är ett sökande efter förståelse för mitt nuvarande pågående liv, såväl som till mitt förflutna. 
De återkommande bilder jag upplevt är delvis min sanning och ledväg. De är emotionella rester som 
får chans att bearbetas. I mitt arbete är det undersökningen, att känna mig fram, som är i centrum. 
Det är en spegling av mig och andra människor i samtiden, men skiljer sig från vårt samhällssystem 
och går bort ifrån allt det där mätbara. För känslor mäts inte.  
 
Jag tänker på hur samhället är uppbyggt på siffror och bedömning, men här finns inget rätt och fel. 
Jag jobbar inte med fyrkanter, eller med raka linjer som kan överföras från en befintlig plats, och 
kopieras till en annan. För mig måste det bli något annat för varje skulptur, det måste vara en 
förändring från gång till gång. I ett samhälle där bekräftelse från andra tar stor plats handlar mitt 
arbete om ett varande i tiden. Därför är det i grunden inte är avsett att bedömas av andras blickar. 
Det är ett undersökande av det som inte är fattbart. Jag tänker på hur händerna och huvudet hjälper 
och bär varandra när den ena är trött. När tankens kraft tar slut, tar handen vid. Det är ett sökande 
efter en närvaro och en verklighet i ett annat slags varande än de rum som finns här och nu.  
Det handlar om att känna sig fram och om hur känseln i händerna, och känslan i huvudet får ta stor 
plats i leran. 

Mitt konstnärliga arbete kräver ständigt en fullständig närvaro, men kanske inte från mitt huvud. Jag 
tappar aldrig fokus där, men ändå kan jag avlasta huvudet. Dock tar handen stor plats i hjärnan och 
de är starkare länkade nu än tidigare, eftersom att jag jobbar med kombinationen hand och hjärna 
varje dag. I programmet Handen och tanken (Sveriges Radio, Filosofiska rummet) pratar Pernilla 
Norrman, Göran Lundborg och Niclas Flink, om hur händerna känner sig fram och håller kunskap. 
De säger att de vill nämna handen som ett sinnesunderlag, lika viktigt som ögats seende. Att 
beröring hjälper oss att förstå omvärlden. Vi kan känna insidan av en kruka, eller baksidan av en 
skulptur, och det är känseln som får oss att inse att handen och andra kroppsdelar är förankrat till 
oss själva. Lundborg säger i programmet: ”Om man sovit på handen och armen, och den har domnat 
bort, duger den inte längre till någonting. Den kan ju inte längre tala om för mig hur omvärlden 
känns.”  
 
Mina händer är direkt i materialet och jag känner mig aldrig ensam med leran. Mitt skapande 
material är kanske min godaste vän i livet, min största glädje och min bästa tröst.  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I boken Att känna sig fram  (Brännström Öhman, Jönsson, Svensson red. 2011:122) nämns 
emotioner som endel av vår kunskap om världen. Det skrivs även att upplyftande av känslor som 
något icke konstruerat och helt och hållet äkta är problematiskt. Detta tänker jag har att göra med att 
känslor är kopplade till erfarenheter och i sin tur till fler känslor. Det skrivs att människan aldrig kan 
komma fram till något helt ”oförstört” grundtillstånd. Att vi inte kan uppleva något nytt på en 
grundnivå, utan alla lärdomar tas i beaktning. Vi är färgade av tiden.  
 
Att fråga hur saker känns, och kunna ge ett svar, är att hänvisa till känslan som den sista utposten, 
det är att vilja ta fäste vid något som suddar bort all tvivel och osäkerhet. Att fråga hur något känns 
är att försöka få fram det allra viktigaste, det vi mest av allt vill veta.  När en redovisar något som 
kommer inifrån, en känsla, blir det ett kännande efter äkthet och sanning i vår samtid. Det som inte 
går att ifrågasätta, för man säger ju bara hur man känner (Brännström Öhman, Jönsson, Svensson 
red 2011:7). 

Ibland blir jag ledsen över att mitt undermedvetna känner som det gör, att det känns som att det är 
en annan person som skvallrar för mig, om mig. Då blir jag ledsen över att ha porträtterat 
människor i ett kanske orättvist ljus.  Eller så är det så att Jaget är mer förlåtande, medan det 
Undermedvetna är känsligare och därför inte låter några känslor passera oberörda.  

Det finns mycket som går på automatik, och som helst ska göras i bara förbifarten. Det ska gå fort 
att äta, handla, färdas, prata, tvätta. Konsumtionen går fort. Hur maten odlas, hur saker tillverkas, 
hur vi (jag) jobbar. Mitt verk kommer bli ett vakuumrum, ett sinnligt rum, en dörr som öppnats till 
ett förråd med allt möjligt lagrat. Allt sådant som lagras i oss människor som inte syns.  En annan 
slags tid, och en andra chans att vara närvarande i det som gått en förbi.  
 
Jag ska fylla rummet med tiden, längtan, väntan och förväntan.  Med rester av minnen, erfarenheter 
och händelser, i form av skulpturala objekt. Ångest, skam, skuld, förlust. Sorg, rädslor, glädje och 
lust. I mitt verk finns det en möjlighet för objekten och betraktaren att bara få vara, distanserad från 
vardagens aktiviteter. Skulpturerna är personifierade, som i sagor där människor blir inlåsta i saker. 
Precis som att jag inte bestämmer om drömmarna ljuger eller talar sanning, så låter jag de bara vara 
som de är, återskapade i mina ord, på det sätt som jag minns dem. Sedan får skulpturerna, som jag 
liknar vid människor, vara på sina hyllor. Bara ligga, eller stå och vara ifred. Som en människa som 
vilar sig bort från förväntningar och krav. Jag tänker på poeten Bob Hanssons ord: ”Här ligger jag 
och duger” (Hansson 2003). 

!
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Saker som är glömt,  
 eller gömt.  

Som hamnat i skymundan,  
saker som förlagts 

förlorats 
som upplevts 
förbrukats.  !
Åter vunnet, !
åter funnet. !
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Jag har dödat flera människor, jag tror någon var en bror.  
 
Jag har gjort mycket dumt men jag vet inte vad, 

men en lillasyster kan inte bära,  
 
en storebror som tuppat av.  
 !
!
!
!
 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
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Klockan är väl arton 
tjugosju 
men lika mycket 
noll tre tjugonio 
jag är fast här och i ingenstans 
i, i morse och igår 



Gestaltning - Hur känns det då?  
!
Jag arbetar med keramisk skulptur och med flertalet friskulpturer med koppling till varandra, och 
till en berättelse hämtad från mig själv.  Det kommer vara flera skulpturer som hör ihop och pratar 
symboliskt utifrån vad de är för objekt. (Sax, kam, badkar, telefon). Alla individuella skulpturer 
presenteras tillsammans som en helhet. Jag bygger ett hyllsystem till mina verk. Jag vill jobba med 
att bygga ett rum som åskådaren fysiskt kan kliva in i, samt rum som åskådaren kan titta in i. Skalor 
som ställer sig mot, och i förhållande till en mänsklig kropp. Det är viktigt att skapa mängd då det 
blir flera fragmentariska delar som länkas ihop. Hyllorna kommer ha flera skeva fack, hyllplan och 
nivåer. De ska i sin konstruktion vara lika förvridna som skulpturerna som ska placeras där. Det blir 
en blandning av alla skulpturala fragmenterade objekt. Detta hyllsystem ska byggas på samma 
intuitiva, regelfria sätt som mina skulpturer och jag tänker att jag vill samla, och lagra träskivor och 
byggmaterial likt jag lagrat minnen i min kropp, i alla år.  Jag kommer tillämpa slängt trämaterial 
för att konstruera, likt sättet att bygga en koja. Jag ska bygga ihop reglar och skivor till hyllor och 
ben, och skapa en helhet för skulpturerna att upplevas med. Hyllsystemet jag gör har referenser till 
ett vindsförråd men är också en storskalig version av en ”samlarhylla” med massa fack. Som barn 
hade jag en sådan hylla och i de små facken placerade jag in olika slags miniatyr-föremål. 
Souvenirer, minnen, små objekt att spara och titta på ibland. !
Jag kallar det vindsförråd eftersom det är en kroppslig metafor för huvudet, där tankar och drömmar 
kommer ifrån. En vind i ett hus är rent placerings-mässigt närmare himlen, än vad källaren är, och 
himlen upplever jag som monumental och drömsk. Den ser jag som luftig och klar. Moln har i 
teckningsvärlden blivit synonym med ”tankebubblor”. Ett källarförråd däremot, tänker jag är 
dunkelt och rått, och där lagrar vi också saker. Kanske sådana saker vi bryr oss mindre om, där de 
blir skeva och illaluktande om de ligger för lång tid.  Det är en referens till det glömda i en 
människa. Mitt drömska förråd är en kombination av ett vind- och källarförråd. Min gestaltning är 
en blandning av tankar, drömmar, mig, och dessa förvaringsrum som finns i hus. Det hyllsystemet 
är vad jag vill att mina skulpturer ska upplevas med. 
 
I mitt arbete har jag gjort ungefär tjugofem skulpturer. Däribland en delad sax. Symboliken för en 
sax är det centrala, att förstå och se att det är en sax är viktigt men inte att den är helt realistisk. Vad 
gör vi med en sax? (Klipper av, tar sönder, gör om, förändrar. )  
 
 
 !!
!
 

�  av �15 26



Jag känner igen mig i Louise Bourgeois saxar som hon säger har en symbolisk koppling till 
känslomässig lagning. Då hennes konstnärsskap till stor del är baserat på minnen analyserar hon 
gömda känslor och konstruerar de genom sin praktik. 	


 

 
 

 
Av dessa tjugofem skulpturer har jag bland annat gjort en 
skogstelefon i naturlig storlek, där telefonen ses som länk mellan 
människor, för att föra samtal på avstånd. En clown på stol med 
tidtagarur som räknar ner från nio sekunder. Ytterligare en sax, 
som är stor och står på två ben med en spetsig tomte-tå, och en 
liten kaxig sax på ben. Rum med sängar och en större säng 
bredvid. En förminskad version av en mossmark med en grav på 
markplan, och en nivå under som har en trädstams kropp. Virkade 
klänningar på hög. En bebis med en blomma som huvud.  
 
Jag har även gjort sex olika storlekar av tändstickor. Varav en är i 

naturlig stolek, en som är en decimeter lång,  två tjugo cm långa, en 
sextio cm lång, och slutligen en hundrasextio cm lång tändsticka, som är i min egen längd. Tanken 
var från början att det skulle bli realistiska tändstickor. Jag 
vill visa mötet mellan abstrakta skulpturer och 
igenkännbara objekt. En liten badrumsspegel. En 
uppförstorad kam med böjda och skeva piggar, ”för att bena 
och reda ut”. Abstrakta byggnader, och fragment av hus 
som har vandrande ben, varav en har ett platt moln som 
ansikte. Ett badkar som ligger tunt och sprött utvikt som ett 
papper, med kakel och svarta fogar.  Jag arbetar vidare med 
strukturer och färger och komponerar skulpturerna som om 
jag målar upp en bild. Vissa skulpturer är mörka, råa och 
matta, andra är skinande vita. De kommunicerar med varandra med sin symbolik. 	
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Some of us are so obsessed with the past that we die of it. It is the attitude of the poet who 

never finds the lost heaven and it is really the situation of artists who work for a reason that 

nobody can quite grasp. They might want to reconstruct something of the past to exorcise it.  

It is that the past for certain people has such a hold and such a beauty.  
 
                                                                                                    (Tate: Louise Bourgeois scissors 1994)



 

!
 

Fasader bygger rum,  
utsidor håller samman,  
så insidan inte rinner ut. 

Det handlar om ensamhet, 
övergivenhet, 
att vilja skölja bort, 
eller att ha blivit bortsköljd, 
om att rena sig, 
och kanske om att komma till klarhet 
(det gör jag inte). 
Bort från blanka ytspänningar, 
knakande fogar och lyxigt kakel, 
som ska hålla ihop, 
men som faller isär. !
Det är människor på vandring. 
Husen rör på sig, 
kanske i blindo, 
fumlande och med rangliga ben, 
sökande, 
lite roliga, 
och oroliga. 
Vem har levt där i? 
Levt men gått därifrån 
(vart är du på väg?) !
	


!
!
!
!
 
 
 
!
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Jag har en påse med spik i väskan,  

de följer med, helt onödiga överallt. 

De lägger tyngd på min rygg. 

en sax och en tejp också, 

men det är inte samma sak. 

!
Loppet är sprungit, vi kan inte vinna mer. 

!
Nu kommer tåget in, jag tänker hoppa på. 

adjö du vän, eller nåt. 

Vi säger  

vi ses 

men menar 

aldrig mer. 

!
 

!
!
!
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!
Jag är svettig när jag vaknar och sitter vid en fläkt i ett 

halvmeter stort kök. Det är mitt hem där väggarna har gulnat. Jag 

sitter naken på en trästol och gungar framför fläkten, så som jag 

tror att rökare gör. Hela tiden antecknar jag för mig själv vad 

jag varit med om, som att tala om monstren för att få de att 

försvinna. Som att uttala sina drömmar för att de ej ska gå i 

uppfyllelse. Jag undrar vad allt kan betyda, för nu är jag vaken. 

Jag är så berusad hela tiden, 

fast jag inte druckit någonting.  

Alla mina vänner är otäcka och otäckt klädda. 

Nej, alla är normala. Alla skrattar åt mig. 

!!
 
 

 

!
!
!
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Appendix  
 
Inför min examination ställde jag ut mina skulpturer på de individuellt anpassade hyllorna jag 
byggt. Som fragment av ett större hyllsystem spred jag ut hyllorna i rummet. Jag lät spånskivornas 
och reglarnas naturliga träfärg vara presenterad. Jag ville att tanken jag haft kring ett mentalt 
vindsförråd skulle vara igenkännbart i gestaltningen, att det kunde få vara rått och ofixat. Att det var 
omålat trä som inte förskönats i förrådet. Det är ju bara till för att bära upp det som lagras.  

Under min examination med Lina Bjerneld som opponent hade hon skrivit ned kommentarer och en 
sammanfattning om hur hon upplever mitt kandidatarbete. Jag tyckte det kändes fint att hon ägnat 
den tiden att sätta sig in i mitt arbete. Jag har bett att få ta del av hennes anteckningar för det enda 
jag minns att hon sa var att mitt arbete är som en lök. Att man kan skala och skala och skala, och att 
det finns flera dimensioner - dels poesi och skulpturalt gestaltande som går hand i hand. Hon sa att 
man kan skala i arbetet men det är i skalet som kärnan sitter.  

Jag tyckte det var fint att hon hade fångat upp saker som jag försökt förklara, eller kanske viska om, 
och alltså inte sagt rakt ut.  T.ex att jag ibland ställer mina skulpturer som har ”hål” och ”insidor” 
lite gömt, och otillgängligt för att det är en trygghet. Att det känns skönt för mig att inte blotta upp 
det som är kärnan.  

 
Det blev under examinationen mycket diskussion om mina snickrade podium. Lite som att man inte 
ser skogen för alla träd. Jag håller med om det till visso, jag kunde också uppskatta rörigheten som 
fanns i det. (Jag målade sedan allting grått.) Min gestaltning var en ordning av kaos. Jag är nöjd 
med placeringen då det var en plats något i skymyndan, lite mörkt. Till Vårutställningen skalade jag 
dessutom av på löken. Tog bort några utifrån de trettio skulpturer jag gjort i det här arbetet. Jag tror 
att det var bra då det gav åskådaren en tydligare riktning att titta och att skulpturerna i sig fick mer 
kraft att synas. Jag behöll de skulpturer som jag känt starkast för, de som varit nycklar i projektet. 
Tändstickorna, clownen, kammen, saxarna, skogstelefonen bl.a. Jag byggde även ett grått golv, som 
blev som en ö i rummet där hyllorna placerades. Det blev en avskiljning som visar att det här är ett 
urklipp från någon annanstans. Den grå färgen gjorde sig bra, många tyckte det var skönt att det 
lugnade ner intrycket och det gick lättare att se mina skulpturer. Det känns som ett bra val. Den grå 
färgen var också neutral och tråkigt ”vindsförråd-saktig” på ett bra sätt.  !
Jag vet att jag har svårt att se saker för vad de är, när de inträffar, så stund-dels har jag haft svårt att 
se vad det är jag har gjort i mitt arbete nu, men jag tror jag går vidare, och tittar i backspegeln 
sedan. Det har handlat mycket om acceptans för mig själv. Det är vad det är. 

Jag tror att det är mycket jag gör i mitt liv som inte är helt sant mot mig själv. Som jag skriver i min 
uppsats så har arbetet handlat om vad som sker när jag inte anstränger mig eller lever upp till andras 
förväntningar, om sömn som ett oskyddat personligt utrymme att finnas i. Det är en mental plats där 
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jag ägnat mycket tid. En plats som står bortom rätt och fel. Det här projektet har jag försökt göra så 
sant som möjligt för mig själv, anpassat till utställningsform. I övrigt tycker jag att det är intressant 
och nervöst att prata med besökare utifrån, få höra hur de ser på mina skulpturer. Hur de ser på 
dem, och även hur de tror att mina skulpturer låter. Det är kul att det blir olika för mig och andra, för 
mig är det viktigast vad det har varit för mig när jag gjorde dom. Endel kallade mitt arbete för 
surrealistiskt, och jag svarade ”eller verkligt.” Jag ska fortsätta vara sann mot mig själv och det jag 
gör och vara intuitiv i mitt fortsatta konstnärliga arbete. Jag ser fram emot att se vad jag ska ska 
finna i leran framöver.  

!
!
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