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Inledning 

 
Ord, ytor och djup - jag vill undersöka dessa tre begrepp utifrån olika perspektiv.  
 
Jag är intresserad av att förstå världen, på mitt eget sätt.  
Genom att forma orden i relation till världen, kan världen förstås. Det är så vi lär oss förstå 
och formulera världen från första början: genom orden.  Men före orden var kroppen, 
smaken, lukten, synen, känseln, hörseln. Förnimmelsen av formen.  
 
Med ordens hjälp kan jag undersöka det fysiskt oåtkomliga.  
Med händernas hjälp undersöker jag det som orden inte vet, som tanken inte kan tänka fram. 
 
Valet av ämne - Ord Ytor och Djup - har att göra med att jag sedan länge intresserat mig för 
vatten både i mitt liv som seglare och i mitt konstnärskap. Jag har under en tid arbetat med 
ytors fysiska form och med sjökort där endast linjer och siffror får representera en verklighet 
under ytan. På liknande sätt kan orden ha svårt att räcka till när de får representera och 
beskriva starka inre upplevelser, som i drömmar.  
 
Jag arbetar med fria associationer som metod. Jag använder mig aktivt av den psykoanalytiska 
metoden, som jag lärt mig under sju år i egen analys. Genom den associativa metoden, kan 
undermedvetna strömmar komma upp till ytan och formuleras.  
 
I mitt arbete använder jag mig av både drömmar, dagdrömmar, associationer och reflektioner 
kring dagshändelser. Till skillnad från situationen i analysrummet är inte målet att nå in i och 
förstå min egen inre värld, utan att använda dessa metoder för att förhålla mig till mitt 
konstnärliga skapande. I detta fall uppstår ett processresultat i form av ord och fysiska objekt. 
 
Jag vill undersöka om och på vilket sätt ett aktivt arbete med fria associationer påverkar mitt 
skapande. Jag kommer att arbeta med min intuition och försöka följa vägar som öppnas för 
mig, för att se vart de kan leda. Jag vill hitta ett sätt att överföra associativt inre arbete till den 
yttre världen. 
 
Att gestalta kan vara som att göra en undersökande berättelse, som att gå in i sin egen dröm, i 
sin egen film, att få ställa frågor och successivt få svar på hur det ska gå. Texten jag skriver här 
växlar mellan skrivande på olika djup, och kan läsas som en vågrörelse som bär processen 
inom sig. 
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Om ord, ytor och djup   
Arbetsprocessen 

 
 
Definitioner. Egna.  

Djup är något som befinner sig rakt nedanför mig, fysiskt, därvarande men utan 
att synas. Något jag känner men inte kan ta på, inte nå. Vertikalitet. Kan också vara det som 
är inåt. 

Yta är utbredning, det som tar emot, det som går att stryka över med handen, 
det närvarande. Gränsen mellan världar och hinnor, skal. Horisontalitet. Släpper ibland 
igenom, ibland inte. 
Båda är platser. Båda begreppen bär på många betydelser.  
 

˜ 

Det började i form av en önskan om att fusionera konst och hav, verk och 
vatten, segling och konstnärlig rörelse. Jag ville segla och skriva. Jag ville skapa därute, befinna 
mig mitt i det jag skulle arbeta med.  

 
Väl där ute på vattnet hann tankarna långt före kroppen, tankarna växte sig för 

stora medan händerna blev kraftlösa och tiden trycktes samman, blev ointaglig. Och 
händerna upptogs av annat. Jag längtade till händernas oinskränkta arbete, till händernas 
hågkomster i ett stilla rum.  

 
Det visade sig vara först med materien, i kroppen, i det fysiska arbetet, som allt 

kom till synes, gavs tid att komma upp till ytan.  
 
Men något hände därute, som var viktigt. Insamling, inandning. 
 

     
 

Under semesterseglingen, i rörelse längs ostkusten. Jag är på återbesök på min 
ursprungliga ”halka ner i havet-” häll. Barndomens kittlande men ändå trygga badplats vid 
Småskär – Enskär. Någon har eldat på den släta klippan någon gång mellan min barndom 
och nu. Evighetsstenen har fått evighetssår. Jag får lust att hela den spruckna hällen, läka  
såren. Slipa den slät igen. Jag vill hela, men det är inte möjligt med sten. Det går bara att släta  



 

över, släta till, göra om på ett annat sätt, ett sätt som är en medveten påverkan istället för en 
olycklig konsekvens. Såren påminner mig om hur jag alltid har känt hällarna som levande, vid 
liv i en mycket långsam rörelse.  

Vi tar om ursprungsscenen, scenen där jag halkar utför klipphällen i vattnet. 
Roland säger att jag får ett speciellt drag över ansiktet, jag kisar med blicken, ser lycklig ut. 
Han känner igen det från filmerna han sett av mig som liten, när jag är lycklig på samma sätt, 
på samma plats. Jag känner också igen mig, jag är samma, hällen är samma. Jag är här, för 
säkert tionde gången. Känner hällen igen mig? 
 

˜ 
Alla minnen bärs runt av vattnet som finns överallt, innehåller allt och alltid 

upprepar sig, alltid omvandlas, strömmar, förångas, regnar och rinner, silas genom jorden, 
smutsas ner, renas. Det oceaniska eviga minnet som aldrig förgås. Jag är en del av det. Jag är 
vatten innesluten i hud, inom hudytan där jag måste hållas. För att inte flyta ut och förångas, 
skapar jag ramar åt mig själv, jag har rutiner, gränser av olika slag. Jag bestämmer mig för 
saker som jag vill, jag styr och driver mitt liv. 

 
Vilja och lust är starka drivkrafter. Jag följer dem, mot vågorna, ytorna. Det är 

ingen direkt nyhet, det började långt tidigare. Jag arbetade en period med begränsningar, 
instängningar: om jag placerade en yta inom ramen av en liten låda, och bearbetade den, 
knådade den inne i lådan, vad var det mina händer kom fram till? Jag ville förstå hur det var 
att nå igenom ytan, hur det kändes, hur det såg ut att försöka forcera en yta som var 
ogenomtränglig, förbjuden på något sätt. Den blev till kropp, den blev till modershud och 
motstånd, bulldeg och hinnor som spänns under våld. Det var dramatiskt ett tag men det 
lugnade ner sig. Övergick till laber bris och lugnet efter stormen, till vackra vita ytor i gips som 
kändes som landskap eller hav i olika skepnader.  

 
Två former lades samman mot varandra, yta mot yta. En spricka följer formen 

runt kanten. En spricka som har uppkommit genom spegelbilder. Det finns ett inre, det finns 
ett yttre. Lyfter jag för att se det inre, blottas ett nytt yttre, en ny yta.  

 
Men vad betyder då sprickan i berget, i hällarna - i det som äger oändligt djup, 

det som går rakt inåt? Finns det något där inne att öppna upp, att samtala med? Den sprickan 
vill jag in i. Jag undrar om inuti. 
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Lusten lever och flödar över ytorna. Lusten tar alltid form som något lockande. 
Det är en asymmetrisk men helt logisk våg, en cirkel, en häll, en rörelse genom verkligheten, 
en form som lockar till att leva med i, men den går inte att fånga eller hålla fast. Det är 
förflyttningen hos en våg, hastigheten i ett vatten som strömmar, reflexerna som bildar 
stjärnformade silvriga glimtar när de passerar kamerans lins och placerar sig inom de fyra räta 
linjernas begränsande ramar, blir till en bild. Det händer något med vattnet när det passerar 
genom det gränslandet. Inom ramarna kan rörelsen flyta eller stannas.  
 

I en ögonblicksbild ser jag hur jag plötsligt lämnar kroppen, livet, men fortsätter 
röra mig, fullständigt fritt nu, i alla element, genom allt, medan verkligheten har stillnat i 
exakt det ögonblick då jag lämnade min kropp. Allt finns där att undersöka men ingenting 
lever. Ingenting går att kommunicera. Allt är blickstilla, men jag kan fritt röra mig ner i 
djupet, tvärs igenom materien, i alla dimensioner. 

 

˜ 
Jag sjunker, till mera lugn. Fötterna vill inte dra iväg med mig. Däremot söker 

här och nu upp mig i form av ett närgånget seende, jag vill inte härifrån, jag vill hit, till precis 
där jag är. Långsamt gnida, slipa, måla och tänja mig innanför skalet. Under tiden dyker 
tankar och bilder upp om svärta, hinnor, ytor, oändliga ytor som skiljer en värld från en 
annan. Det räcker med att släppa in minsta lilla, att öppna ögonen på glänt nu, för att något 
ska hända. 

Jag ser en yta som är så mattsvart att den verkar bottenlös, svår att se. Kommer 
jag att kunna nå dit? Smygare. Skuggor. Om jag bemöter det absolut mörkaste, mattaste 
djupaste med starkt ljus, kraft mot kraft, vad händer? Vill mörkret erkänna sin existens som 
materia? Mörk materia. Skrämmande. Om djupet inte har något slut.  

 

     

Jag drömmer jag att jag sjunker ner i sanden på andra sidan kanalen vid 
Askfatshamnen, hemma. Det är torrlagt i kanalen, med blöt sandbotten. Jag klättrar upp på 
andra sidan som är en sandbank, men fastnar i sanden som visar sig vara bottenlös. Jag dras 
neråt ju mer jag försöker komma upp. Jag får panik för minsta rörelse gör att jag sjunker 
djupare. Jag försöker ropa på hjälp utan att röra mig, ingen hör mig. Det ultimata slutet, 
dränkt av sanden på en vattenlös plats. Jag förstår att detta är en ångestdröm. Men den 
fascinerar mig. Uppslukad av jorden.    
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I nästa dröm borrar jag mig medvetet nedåt, inåt, in i mitt eget öga, ner mot 
botten av min existens, söker en fast punkt. Borrkärnan är smal, verktyget det enda jag har, i 
en tunn tråd spänd mellan bottenkänning och verkligheten uppe på ytan. Det blir allt trögare 
att ta sig igenom, jag känner att botten snart är nådd, att jag är där nu, att jag bara ska ta 
några slag till för att få fäste, stå stadigt. Då brister plötsligt det jag trodde var botten och 
verktyget släpper och faller ut i en inre oändlighet, i ett svart mörker av ingenting. Tråden 
brister vid ytan och följer med ut, bort. Ett tunt skal skiljer mig från evigheten.  

 
 

˜ 
 
Jag vaknar på ytan, i tiden som inte går att förstå, min hud mot din hud, tid.  
  
Allt som är vackert förvandlas till sten. Som behåller värme, som är kroppen jag 

närs av, som är skälet till att jag är här.  
Jag dras hit gång på gång för att besöka, krypa inpå stenkroppen som alltid bär. 

Vi andas tillsammans. Jag flyter ut över din kropp, som är varm och där finns varje gång en 
form som fångar mig. Ingenting går att ta med, men du finns alltid kvar, här. 
 

     
 
Jag bärs omkring på ön av mina ben, och av det där som älskar att hitta punkter, det som 
hittar vägen åt mig. Jag är en oändligt liten varelse som letar mig fram, som varsamt ledsagas 
genom ökroppens hudveck. Hur djup, hur stor är ön, hur ser dess undersida ut? Men vart jag 
än tar mig, över hud och ytor, är jag kvar inuti mig, och tvingas lyssna till förändringarna i 
min egen tid. 
 
 Jag drömde om tiden. Hur klockan var fast i sitt roterande men hur ändå tiden 
plötsligt gavs till mig ur ett annat kärl, hur jag tilläts leva lite längre just i denna stund. Slog 
mitt hjärta fler slag, drog jag fler andetag, eller var jag bara mer uppmärksam? 
 

Bortom ytorna finns oändliga rum. Inom dessa rum finns oändlig tid, alla 
riktningar och ingen utgång eller infart. Jag måste få grepp om djupet och bottna. Det är enda 
sättet. 
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Jag söker efter det djupaste djupet i Östersjön som är Landsortsdjupet och får 
veta att det är 459 meter. Men jag får veta mer; under de 459 meterna finns 140 meter lera, 
en lermäktighet. Alltså är det nästan 600 meter ner till berggrunden. Lera är en blandning av 
vatten och mineraler, sediment, pulvriserat berg. Ett mellanstadium. Geologerna har 
benämningar för hur fina kornen ska vara för att det ska kallas lera. Är det större korn kallas 
det silt, sand, grus, gravel, morän. Jag minns från skolan: Rullstensås, istider och 
kontinentalförskjutningar, förkastningssprickor. Landsortsdjupet är en förkastningsspricka. I 
dess botten ligger lera lagrad från förra istiden, här kan troligen snart avläsas de senaste 10 
000 årens historia. I leran. I lagren av lera. Lera har viskositet också, eller bärighet. Det finns 
lera man kan sjunka igenom, och sådan som håller att stå på. När leran är läderhård, går det 
att gjuta av den direkt med silikon. Glacialleran i landsortsdjupet är hård, packad under 
årtusenden.  

 
Mina händer är i leran och leran är i lådan. Jag är i lådan. Jag vill forma vågor, 

vågor som rör sig, häver sig, och som jag inte vet varför de är. Jag väntar med att veta. Just 
när jag gör det, är det bara vågform. Hur vattnet är om det stannar i sin rörelse. Det är också 
hud, det är muskler, det är något levande inuti. Ett av ”haven” formar sig till stora, men lugna 
vågor, det andra, mindre, till högre brantare kortare våglängder.  Sedan ligger de där och 
väntar på att få sin slutliga form. Väntar på mig.  

Jag aktar ytan allt mer ju mer jag bearbetar den, men innan aktandestadiet finns 
också förflyttningar och plötsligt grävande, särskilt i lådan med kortare våglängd, den formen 
flyttar runt mycket under mina händer innan den stannar upp. Jag lyssnar efter en 
igenkänning, visshet. Att yttre och inre bild blir samstämmiga. 
 

 
 
Så drömmer jag en natt om hur jag ska täcka hela golvet i ett gallerirum med 

blöt lera. Jag ska på plats och ställe under själva utställningen glida runt i leran och forma mitt 
lerhav, inför publik. När jag kommer dit med all leran, det är mycket, mängder, stora berg, 
upptäcker jag ett hål i golvet där en såg är monterad, jag vet inte vad den ska vara till, men jag 
inser att jag måste täcka över den på ett hållbart sätt. Jag får bekymmer med detta, jag vill ju 
att golvet ska hålla för belastningen av hundratals kilo lera. Jag får också bekymmer med att 
besökarna trampar i leran, jag har inte riktigt tänkt så långt i drömmen, vill bara göra den 
enorma vågen inne i galleriet. 
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Att blanda lera och vatten innebär att leran sedimenteras på botten när den 
sjunker. Det tar tid för den att packas samman, och den blir tätare ju mer lera som tillförs. Jag 
blandar själv, vispar lerpulver i hinkar, det stänker, skvätter, sprutar, tills det blir tillräckligt 
tjockt. Vatten övergår till att bli lera, steg för steg.  

 
Jag ser några bilder av en annan konstnär, läser ordet: Papperslera. Jag söker 

information, blir nyfiken, spänd, febril. Man kan blanda upp till 50 procent pappersfibrer i 
leran, och då blir den stark och lätt när den bränns. Bränns, nej jag vill inte till ugnar och 
hetta och hårdhet och härdighet, jag vill vara i det upplösta tillståndet, leka med det som en 
möjlighet att stärka leran och en möjlighet, det hisnar, att blanda leran med papper med text 
på. Att låta text upplösas i lera och därmed i vatten, att få texten att flyta, drunkna, bli ett med 
leran.  

 
Jag ringer konstnären med papperslerfigurerna, hon säger man kan blanda i allt 

som är organiskt, slipdamm, papper, hushållspapper, lump, kaveldun, torv, och man kan koka 
papper för att det ska lösa sig bättre.  

 
På en hylla någonstans i mitt bakhuvud ligger sedan en tid tanken på vad jag ska 

göra med min pappas kärleksbrev som han skrev till dem han sökte närhet hos efter 
skilsmässan från min mor. Han skrev i många år. Alla dessa brev som aldrig ledde till någon 
verklig kärlek. De ligger i ateljén. Jag har inte velat läsa dem, det känns för privat. Men tråden 
med tanken på vad jag ska göra med dem, hur de ska få en värdig förvandling och 
slutförvaring har gjort sig påmind i detta nu.  

Breven kan makuleras och därefter kokas. I vattnet kan de sammansmältas, de 
kan få koka så att bläcket släpper från papperet och deras vätskor blandas.  

Hon skrev med svart tusch, han skrev med blått bläck, ibland med osäker 
blyerts. Alla hans brev finns kvar i form av utkast. Detta är längtansbreven, orosbreven, 
stormbreven, som får övergå till vågor inblandade i leran.  

 
Leran, som nu i tanken plötsligt frigjort sig från formen och svävar som skikt, 

som fristående ytor, när papperet kan bära dem. Ytor som kan ses från båda håll. Hur kan en 
leryta frigöra sig? Jag går i spinn, experiment och prover överallt, allt ska möta allt, 
pappersleror av olika slag brer ut sig omkring mig. Det spricker, torkar krymper, lossnar eller 
lossnar inte, jag antecknar vad som går ihop med vad och vad som lossnar från vad. Pytsar 
och burkar, små remsor med texter, olika blandningar kladd plast folie pinnar och penslar.  

 
Jag hoppar från isflak till isflak och hoppas hitta fast vatten, fast mark, något 

hållbart. Jag är inte van vid detta upplösande torksprickande lossnande inte bli som jag 
villande. Mina framväxande verk tycks lika undflyende som vågorna själva. Nya tankar dyker 
upp varje dag, byts ut, stormar fram, provas och misslyckas. Jag halkar omkring, rädd att 
tappa greppet om ytan, om blicken, om tanken om ursprunget. 

 
Jag släpper in ett starkt material nu, som inte spricker, epoxy. Epoxy, som är 

båtmaterial, vattenfast och lamineringsbart, det kan äta upp det mesta och spara det inne i sin 
transparenta massa i evigheter. Det går att laminera tunt med väv till skikt, till vågor. Det går 
att färga in. Det håller när det övriga flyter, löser upp sig och spricker. Något att lita på, 
vattenfast, starkt, men lågmolekylärt och farligt för huden. Hanskar måste emellan. Det kan 
gå in i kroppen. Även gips och silikon finns med, som en trygg bas, en överförare av form. 
 

˜ 
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Perspektiven förskjuts, men jag måste följa vägen som påbörjats, se vad som 

händer härnäst. När ytan blir knögglig av kokta brev, när vågorna gjuts av i epoxy, gips och 
silikon så att ytan kan se sin undersida. Allt blandas, lera med epoxy, brev med lera, med 
vatten, blandas in i det transparenta och i det som döljer.  Det som fäster och det som släpper. 
Det som krymper och det som håller. 

Det kommer i vågor. Det böljar, det flödar - men det ska hållas fast i lådan där 
allt kan ske.  Jag vet bara att allt är i rutor, i lådor, i lager, i skikt, och att det finns konflikter 
mellan det fasta och det som förflyktigas.  
 

     
 
Under alla lager av betydelse, bara lera. All tid av lera. Rå. Djup. Kall när den 

känns. Hur den torkar i mina händer, hur jag berör den, hur berör den mig? Rå betyder inte 
färsk, bara obearbetad, av människohand orörd, orubblig. Den vet bara om sin egen 
verklighet. Jag vill vara värdig dig, bottenbeskaffenhet, från yta till botten, värdig hela vägen. 
Nedlägger mitt hjärta emot ditt. 
 

˜ 
Och tankarna rör sig längs ytan. Kryper in i repor, rispor håligheter och 

sprickor. Om jag utsätter gipsoriginalen för tryck kanske de spricker sönder. Materiens vilja 
eller min. Yta under påverkan. Under ytan ett tryck. Avtryck av ytan. Viss tjocklek. Undersida 
och ovansida. Preparerar reparerar regredierar raserar. Lämnar efter mig en mängd spår av 
aktivitet. Det jag går igång på havererar när jag försöker. Vad är meningen? Att låta det 
brista? Sprickan som vidgas? 

 
När djupet öppnar möter tomrummet. Tiden rusar emot mig och mina händer 

kan inte stå emot. Jag måste, behöver, befaller mig att, falla handlöst och inte bara sväva på 
ytan. Sväva på målet. Sätta ner foten i gyttjan, i dyn, känna efter där det djupnar, försjunka. 
Jag tänker på att andas, hur botten av kroppen utgör min havsbotten, hur tarmarna sladdrar 
runt i gyttjan därinne, hur det ändå finns separata former, som så perfekt passar in i varandra, 
skyddade av tunna hinnor.  

 

˜ 
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Brev makuleras och kokas. Bläck lösgör sig och färgar kokvattnet blått, text bleknar, löser upp 
sig. När massan blandas i leran försvinner färgen helt, glider in i leran och blir borta. Kanske 
man kan ana en vag blånad. Men allt finns även om man inte ser, även om man inte minns. 
Det räcker med att veta.  

Bara veta att vatten och vad det betyder, utan tvekan. Inte tveka alltså. Det går 
inte att tänka sig fram till det som händerna måste göra. Mina händer vet själva. Tankarna 
tycks vara en annans, forcerar, forsar iväg i olika riktningar men händerna vet. 
 

˜ 
Varje misslyckande leder mig inåt och ut på djupt vatten. Och sedan upp ur 

djupet, upp till ytan. Allting som är lättare än vatten flyter upp till ytan. Allt annat sjunker ner 
till botten, blir till dy, lera, sediment. Densitet. Allting sorterar således sig självt.  

 
Jag söker en förening, ett förbund, mellan leran/botten och papperet/ytan. 
Hur fingrarna kommer på det, varifrån annars, det är här, i leran som tanken 

uppstår, bindningen, övergången mellan fast och flytande. Det handlar alltså om att försöka 
nå igenom, omfatta. Om att beröra.  

 
Brevorden kokar, makuleras, löser upp sig och kokas ihop. De övergår till att bli 

materia, från att ha varit en sammanhängande text. De faller i glömska och sedimenteras, 
avlagras, blöts upp, blandas med lim, epoxy och lera, torkar och förvandlas. Jag har gjort 
materia av ord. Det blev inte som jag hade tänkt mig, utan som det ville, vilket var just vad jag 
ville.  

 
 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              11 



 

Sammanfattning 
 
Jag har under ett halvårs tid arbetat i parallella processer med skrivande och praktiskt arbete, 
utifrån en metod som bygger på fria associationer och experiment i kvadratiska former. 
 
Jag har färdats djupt ner i ett inre landskap av mörker och oändlighet för att hitta fäste för de 
ytor som framkommit i mina experiment. Ibland har det inneburit ett, för mig, stort mod. Det 
är i händernas praktiska arbete och i det medvetandegörande associationsarbetet som det 
mesta av resultaten har utvecklat sig, medan de medvetna tankarna ofta har lett mig på 
villovägar. Min metod, fria associationer, har visat sig kunna ha en direkt koppling till hur jag 
arbetar fram mina verk. Den kvadratiska låda som varit det ”rum” jag arbetat inom, kan 
liknas vid analysrummet, där såväl de fysiska som praktiska ramarna utgör en garant för att 
kunna släppa fram omedvetet material. 
 
Processen har lett mig från att ha arbetat med perfekta och exakta ytor och former till en 
värld av ytor tillkomna genom plötsliga associationer och via drömt tankegods som fått 
vägleda mitt processarbete.  
 
Ur dualiteten kring ytor och djup har ytterligare begreppspar utvecklat sig. Det handlar om 
möten mellan verbalt tankegods och vad händerna gör, mellan den vattenlösliga men opaka 
leran och den vattenfasta och transparenta epoxyn, och mellan kroppar/volymer och 
skikt/ytor.  
 
Arbetet har handlat mycket om vågformer, ytor som kan vara utsnitt av vatten eller kropp, 
hud, landskap. Ytan har givits ”kropp” genom de fyra väggarna, eller lämnats som ett skal, ett 
skikt, eller så har ytorna lagts samman till stabila kroppar, avtryck av lådan, med ytan dold 
inuti sig. Dessa tre stadier framkommer tydligt i resultatet. 
 
Slutpunkten i denna arbetsprocess är papperets, och skrivandets, fysiska möte med leran och 
epoxyn i en serie experiment där en kärleksdialog mellan två människor fått utgöra det 
material som bokstavligen malts ner i verken. Förvandlingsprocesser ser jag som centrala i 
mitt konstnärliga arbete, och denna utgör ett väsentligt nytt steg. 
 
Leran har fått representera det som sjunker till botten, men också en möjlighet till att själv 
blanda sig i, att blanda leran med annat. Det faktum att lera är en blandning av vatten och 
fasta mineralpartiklar, har inneburit att den kunnat fungera som övergångsobjekt mellan fast 
och flytande, och mellan yta och djup. Epoxy har funnits med som en polaritet till leran, som 
ett material som är helt vattenfast. Epoxyn kan gjutas och pressas, den kan ta in i sig och 
stärkas av olika materia, men utan att dölja den. 
 
Texten har inneburit en resa genom associationer, drömmar och dagdrömmar, den har tagit 
mig på en färd till det bottenlösa och till den formulerade ytan. Själva texten pendlar mellan 
att rulla ner där det knappt går att andas och till att lyfta upp sig på översiktliga nivåer där jag 
ser någorlunda klart omkring mig på den fysiska verkligheten. Jag har inspirerats av bland 
annat Helène Cixous, Leonardo da Vinci och Gaston Bachelards texter. 
 
Längs vägen har jag kommit i kontakt med forskare som sysslar med bottensediment och 
havsgeologi. Jag har blivit djupt tagen av viss information som exempelvis att det finns så 
mycket lera i Landsortsdjupet, att leran rymmer information om vår historia, och så alla 
maringeologiska benämningar. Terminologin är rik på associationer som har passat mitt 
arbete bra. 
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Det har varit intressant att studera på vilka sätt olika arbeten har processats fram, och vilken 
påverkan drömmar och fria associationer har haft. Genom att göra mig själv medveten om 
denna påverkan, har mitt arbete förändrats drastiskt. Jag har intresserat mig för alla fragment 
längs vägen och vad de kan förmedla, och inte huvudsakligen för det slutliga resultatet. Det 
har medfört att jag har lämnat ett tidigare självpåtaget krav på perfektion för att istället 
undersöka vad som faktiskt händer med ytorna när de får påverkas av undermedvetet 
material.  
 
Jag ser det som möjligt att visa upp delar av en process när som helst under förutsättning att 
arbetena sätts in i en kontext som ger dem ingångar för betraktaren. Även ”färdiga verk” är 
oftast delar i ett pågående arbetsflöde, bara med lite mer finish. 
 
Jag hoppas och tror att jag har bidragit till forskningen på det konstnärliga området med ett 
personligt dokument över en konstnärlig process, dokumenterad på djupet. 
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