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Inledning 

”Min svärmor säger; Det enda som är farligt är det outtalade. 

 Och jag håller med. Allt det farliga i mitt liv har skapats genom det outtalade. Att 

ingen i min familj kunde prata om min pappas sjukdom och död har satt spår i allt; 

relationer, skolgång, arbete, kärlek, och lett till mycket ångest, självdestruktivitet, 

självmedicinering, dödslängtan.” 
 

Stycket ovan är hämtat ur dagboksinlägget ”Döden & döskallen” (sid 14) som jag 

valt att ha med som en del i den här uppsatsen. Jag vill genom detta låta dig 

komma nära de mest privata delar av mig själv som haft eller har ett starkt behov av 

att tro.  

Hela det här projektet handlar egentligen om människans behov av tro utan att 

behöva vara religiöst bunden. Ett behov jag upplevt också i andra genom mina 

olika möten med människor. Behovet uppstår ofta genom olika svårigheter vi mött i 

livet och det jag vill är att synliggöra detta och skapa plats för tröst och försoning. 

Objekten är ett medel för att skapa denna plats. 

I min uppsats har jag valt att inte dokumentera eller redogöra för min praktiska 

arbetsprocess. Anledningen till det är att mitt tillväga gångs sett och min fokus ligger 

på en annan del av arbetet. Jag arbetar utifrån och genom mina känslor och mitt 

skrivande har varit ett slags självrannsakande som satt ord på just det. De upplevelser 

jag haft har skapat en kraft och ett driv och jag skulle inte arbeta med konst och 

konsthantverk om jag inte upplevt det jag gjort. I uppsatsen berättar jag om dessa 

upplevelser . 

Jag kommer också berätta om mitt mantra ”more is more”, en estetik som jag tilltalas 

av genom dess tillåtande överdådighet och oblyga förhållningsätt.  Jag skriver om 

den unga slöjdkulturen och folkkonsten där jag känner mig hemma och om kulturer 

som ger mig glädje och kraft. Allt detta gör mig och mitt arbete till mitt. 

Du kommer helt enkelt att ta ett djupdyk in i mitt liv och det som lett fram till 

skapandet av mitt examensprojekt; Bordsaltare.  
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Bordsaltare 
 

Så nu har jag skapat dem, objekten som i sin tur möjliggör för dig att skapa den plats 

du saknar. Platsen där du kan uppleva allt det där som du känner att det inte finns 

plats för i din vardag. Den där känslan av lugn eller tro eller magi eller bara känslan 

av något speciellt. Något som endast behöver vara viktigt för dig och som du inte 

behöver förklara eller motivera för någon annan. Du får göra det på ditt sätt. Du får 

be för eller till eller om vad som helst. Du får vara stilla, du får prata, du får gråta. Du 

tänder rökelse och ser på när röken stiger i luften. Du lägger din fars favoritblommor i 

skålen. Du sätter på mongolisk strupsång eller kanske Björks bästa platta och dansar 

till din bäste väns ära. Du lägger chips i skålen på altaret, det bästa du vet, vad vet 

jag? Det är ju inte så konstigt som det låter, det offras ju mat i olika former runt om på 

jorden idag som för hundratals år sedan. Valen är dina, de är öppna, inbjudande 

och tillåtande. Du får göra precis vad du vill, precis vad du behöver göra för att lätta 

på något inom dig, tillfredställa ett behov. Den tillåter dig att skapa en stund kring 

din alldeles egen version av tro. Bordaltaret möjliggör för dig att skapa den speciella 

platsen, den öppnar upp för något mer, bara för dig. I ditt hem eller på den plats du 

väljer. Omgiven av andra favorit prydnader och foton eller ensam på ditt 

nattygsbord. Tillsammans med dina religiösa symboler eller i fönstret mellan 

blomkrukorna. Den kan alltid vara med dig, den kan stå vart du vill och allt finns där 

för att du ska kunna skapa dina ritualer med plats för ljus, rökelse, blommor och 

andra ”offergåvor”. Och det är okej, du får göra vad du vill, altaret är ditt att 

användas precis som du vill. Ditt sätt är rätt sätt.  

 

Idén och lusten till att börja arbeta med dessa bordsaltare har växt fram genom 

mina olika möten med människor. Jag har upplevt att det inte bara för mig finns ett 

behov av sådana här objekt, ett behov som grundar sig i att vi bär på minnen som vi 

skulle känna var befriande att kunna koppla till ett fysiskt föremål, ett föremål som vi 

kunde skapa en plats med för att processa de känslor dessa minnen väcker. Vi 

saknar en plats för eftertanke, reflektion och sörjande. En plats som ofta inte lägre 

finns bland oss sekulariserade svenskar. För oss som inte känner oss hemma i en kyrka 

eller moské eller för alla stressade människor som helt enkelt inte hinner besöka dessa 

religiösa platser så ofta de skulle vilja eller behöver. Mina bordsaltare är alltså inte 

bara till för oss med en alternativ tro utan till för allas egen version av tro.  

Dessa möten med människor jag talar om har uppstått genom mitt sätt att uttrycka 

mig konstnärligt. När jag arbetar är jag ofta väldigt personlig och till och med privat, 

det är därifrån jag hämtar all min kraft och motivation. Jag tror inte att jag skulle 

arbeta med konst eller konsthantverk om jag inte förlorat min pappa i min ungdom. 

Skapandet blev mitt enda sätt att uttrycka mig när jag inte hade något språk för det 

jag kände. Jag kunde inte prata om den förtvivlan och meningslöshet jag upplevde 

med någon. Några månader efter min pappas död ordnade min mamma så att jag 

fick gå i bildterapi, jag minns det som något positivt och att jag mådde lite bättre av 

att vara där. I skapandet kunde ingen styra mig, jag är fri. Det var början till mitt liv 

som konstnär. 
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De gånger jag visat eller ställt ut mina arbeten har folk kommit till mig och berättat 

om att de känner igen sig, inspireras eller berörs. De delar ofta med sig av sina 

minnen och upplevelser och i början blev jag förvånad över hur starkt mina arbeten 

talade till folk. Jag jobbade trots allt aldrig medvetet varken praktiskt eller i text med 

vad det var jag ville förmedla utan jag gjorde det som jag kände att jag ville göra 

för stunden. Nu när jag under min tid här på Konstfack varit tvungen att ifrågasätta 

och sätta ord på mina arbeten blir det tydligt vad de handlar om. De handlar om att 

synliggöra de delar av livet som är svåra och fyllda med ångest, ett synliggörande 

som kan leda till försoning. Av erfarenhet vet jag att folk ofta tycker det är obekvämt 

och besvärande när vi som har ett behov av att tala om sorgen vill det eller när vi 

helt enkelt inte orkar hålla den inom oss längre. Dom avståndstagande reaktionerna 

får oss att gömma känslorna djupare vilket såklart inte är bra. Så genom olika sätt att 

uttrycka mig konstnärligt vill jag, omedvetet eller medvetet, förmedla en känsla av 

tillåtelse för betraktaren. Jag målar t.ex. ett självporträtt där jag visar lidande eller de 

koppar jag drejar behöver inte ha en perfekt cylinderform och får en kopp en 

vobblig kant behåller jag den. Jag strävar inte efter perfekta avslut eller ett felfritt 

detaljarbete och jag tror att det kan ha en positiv effekt i betraktarens liv. Att det kan 

ge en känsla av bekräftelse eller att betraktaren kan överföra känslan av tillåtelse 

och frihet i andra aspekter av sitt liv. Det är det som ger mig lusten att fortsätta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självporträtt 
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More is more 
 

Jag minns första gången då jag fick känslan av att min estetik kanske inte faller den 

svenska majoriteten i smaken. Det var på syslöjden i 5an och vi skulle sy små dockor 

efter beskrivning men jag ville ge min docka färglada, mönstrade och ”finare” 

kläder, smycken och ett utseende som liknade den kille jag just då var kär i, Jakob 

från Chile. Jag satt och pratade glatt om dockans personlighet medans den blev till 

och när jag var klar och vi skulle titta på våra dockor fick jag konstiga blickar och 

inga kommentarer från fröken eller klasskompisarna. Den mest skeptiska blicken fick 

jag av Carro som förövrigt var den som fick mest beröm. Hon hade gjort en perfekt 

docka efter beskrivningen, en docka med vita och ljusblåkläder, kort ljust hår och 

små ögon. Jag fattade inte, var inte min docka också fin? Nä, förmodligen inte om 

ingen säger det tänkte jag och jag kände mig dum och undrade varför jag aldrig 

bara kunde hålla mig till mallen? 

 

I det vita, fräscha, ljusa Sverige med mottot ”less is more” känner jag mig minst sagt 

som en elefant i en porslinsbutik. Pernilla Sylwan beskriver det bra i sin masteruppsats 

om hur man inom denna filosofi tycker att man når perfektion genom att skala av allt 

utom det absolut nödvändigaste i sitt arbete (Sylwan 2004, sid 4) men jag håller inte 

med. Mitt mantra är snarare more is more! Mer färg, mer ornamentik, mer detaljer, 

mer bling, mer av allt. Så när jag vill finna inspiration och styrka hämtar jag den från 

folkloristiska traditioner och i den Indiska och Mexikanska kulturen. Jag njuter av 

växande trender här i Sverige som lyfter fram slöjd och robust hantverk, kurbits och 

multikulti och jag blir helt knäsvag av smyckade tempel och överdådiga ceremonier. 

Kläderna, tygerna, de starka färgerna, kroppsutsmyckningarna, tatueringarna, alla 

skulpturer, blommor och religiösa symboler. Jag avundas denna typ av livsstil full av 

religiösa uttryckssätt och en massa färg och jag ger den plats i mitt liv på mitt sätt 

genom bl.a. mina bordsaltare. 

När jag nu gör dessa objekt som ska användas i ett slags andligt syfte har jag kommit 

över vissa frågeställningar jag inte tidigare gjort, som t.ex: signera eller inte signera 

mina bordsaltare? Den här funderingen kom genom en artikel som handlar om en 

skola i Bhutan där elever utbildas i att göra exakta kopior av buddistiska skulpturer 

efter heliga skrifter som sedan används ceremoniellt. En elev säger så här när hon blir 

tillfrågad om de signerar de skulpturer de skapat;  

”Once an icon is consecrated it is not just an object to be viewed, but a 

representation of the divine. It belongs on an altar, and worshippers make offerings 

and prostrate themselves to it in order to invoke the blessings of the Buddha. “If my 

name was on the statue, they´d be prostrating to me, says Nima, laughing. “It would 

be very wrong to put myself on an altar.” (Davey 2011, sid 47) 

Än så länge fortsätter jag att signera mina objekt men tanken är intressant. Och här i 

Sverige tror jag förresten inte några ögonbryn skulle höjas av att objekt som används 

för tillbedjan är signerade. För min egen del tror jag inte att jag nödvändigtvis måste 
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ha min signatur på mina objekt, jag vet ju fortfarande att jag gjort dem och om 

någon skulle vilja ta åt sig äran så kunde jag kanske inte undgått det ändå? Det 

viktigaste är görandet för mig, inte erkännandet.  

Ännu en fundering dyker upp då jag läser i samma artikel;  

”The apparent anonymity of Bhutanese sculptures and the prescribed nature of their 

work are a dramatic contrast to the striving for originality and experimentation seen 

in European ceramics.”  (Davey 2011, sid 47).  

Tänk om det var så här på Konstfack, vad fantastiskt skönt, ingen hierarkisk ordning 

efter de som gör häftigast saker. Bara en grundläggande respekt för görandet, det vi 

har gemensamt. Fast jag vet inte, gräset är väl aldrig grönare på den andra sidan?  

 

 

 



9 
 

 



10 
 

DIY - Do It Yourself  & Folkkonst 
 

Jag sitter hemma och läser en bok som heter Handmade Nation. Boken är fylld av 

små porträtt och intervjuer med amerikanska slöjdare, konsthantverkare, DIY´are som 

gemensamt har att de stått på Renegade Craft Fair i Chicago (Levine och Heimerl 

2008). Personerna är så inspirerande, så kreativa och häftiga. Jag stärks och blir glad 

av att se dem på bild och att läsa om dem och jag känner; här hör jag hemma, här 

trivs jag bäst, bland dem som gör sin grej. Bland dem som sitter hemma och grottar 

in sig i sina hantverksprojekt och som sen möter människor ute på gatan eller i sin 

verkstad med sina grejer, inte bara ställer dem på podier i de fina gallerierna.  

Boken är full av tänkvärda och träffande citat som;  

”Consumption eats self-esteem; creation makes it grow. I´ve written and said this 

many times, but I believe it strongly: making things makes us happier, more whole 

people.” (Levine och Heimerl 2008, sid 57).  

Jag tänker att det här är väl dagens Folkkonst? Och jag älskar verkligen folkkonst. 

Det handgjorda, personliga och ofta lite robusta uttrycket och att sakerna får 

användas och slitas ut. Det är vardagsföremål som sätter guldkant på livet och de 

innehåller både sorg och glädje så som livet självt.  Jag gillar att man har ett sådant 

jordat förhållningsätt till sakerna. Det handlar om livet och varandet, om görandet. 

Inget snofseri, inga tjusiga namn och skyhöga priser. Inga koder endast menade för 

kultureliten. Jag känner mig hemma i folkkonsten och mina arbeten innehåller ofta 

slöjddetaljer, delar från loppisfynd och makaroner som pärlor om jag känner för det. I 

folkkonsten blandas material fritt, både gammalt och nytt. Jag finner det fantastiskt 

tillåtande och det passar mig perfekt. 

När jag kommit en bit in i boken slås jag till min glatta förvåning av ett kapitel som 

heter The Church of Craft: Making Our Own Religion. (Levine och Heimerl 2008, sid 54)  

Va!? Har de startat en egen kyrka, en egen religion? Ja, det har de. Gud vad kul! 

Det hela började med Callie som genom olika performances under sina vänners 

bröllop kom i kontakt med något hon och hennes vänner saknade, en egen 

andlighet med egna ritualer som de kunde identifiera sig med snarare än något 

religiöst. Hon bjöd hem sina slöjdande vänner för att tala om sina tankar om en egen 

kyrka, en församling och för att få höra deras tankar och åsikter kring idén. Det 

visade sig att de flesta kände likadant som henne i skapandet, en slags andlighet 

och skulle det finnas en kyrka för detta var det den de skulle vara med i. Så nu finns 

den, en mötesplats där de träffas och slöjdar, byter erfarenheter och fikar. Skulle en 

församling av denna kyrka finnas i min närhet skulle jag absolut kunna tänka mig att 

vara med i den. Ni kan själva besöka den och läsa mer om deras budskap på 

www.churchofcraft.org.  

 

http://www.churchofcraft.org/
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Min tro 
 

Jag har aldrig haft en definition över min tro. Jag har aldrig tvivlat på att jag tror på 

något då jag allt som ofta vänt mig till något eller någon och bett om hjälp men 

eftersom min tro inte är religiöstbunden har jag inte hittat ett passande namn för 

den. Begreppet troende har jag tidigare förknippat med religion så jag har inte 

kunnat kalla mig troende men efter att ha läst stycket ur boken Kristendom för 

ateister (Carlsson 2007, sid 16), stycket som jag valt att ha med här nedan så kan jag 

absolut kalla mig troende.  

”ATEIST, AGNOSTIKER ELLER TROENDE 

När det gäller Guds existens kan vi ha tre olika uppfattningar. Den första är ateistens 

ståndpunkt. Begreppet ateist kommer från grekiskans theos som betyder Gud. Teist 

betyder ungefär ”den som tror på Gud” och a är en negation. Ordet ateist betyder 

följaktligen ej gudstroende. Ateisten är alltså övertygad om att det överhuvudtaget 

inte finns någon högre makt som har varit inblandad i livets uppkomst och som på 

något sätt påverkar eller styr våra liv. 

Ett annat sätt att förhålla sig till frågan om Guds existens är agnostikerns. Ordet 

kommer från grekiskans gnosis som betyder kunskap och eftersom prefixet a är en 

negation betyder ordet helt enkelt ingen kunskap. I vardagligt tal brukar denna 

ståndpunkt förknippas med att man är en tvivlare, men det betyder egentligen att 

man menar att det är lika omöjligt att med bestämdhet säga att det finns en Gud 

som det är att med bestämdhet hävda att Gud inte finns. 

Slutligen kan man identifiera sig som troende. Det är ett vidsträckt begrepp som kan 

innebära allt från att slå på en trolltrumma långt uppe i Norrland, till att gå på ett 

möte hos Livets ord i Uppsala eller besöka en svenskkyrklig mässa i Arboga. Det kan 

vara att köpa en kristall i en new age-butik eller be fredagsbön i en moské. Man kan 

vara antroposof i Järna eller läsa sitt horoskop i Aftonbladet. Det vill säga, man kan 

kalla sig kristen, vara privatreligiös eller bekänna sig till en annan religion.” 

Jag tror inte på Gud. Alltså jag tror inte på den Gud som kristendomen står för. Ett 

citat ur samma bok fångar det bra:  

”Dem som kallar sig ateister gör det i förhållande eller i opposition till den 

organiserade kyrkan och dess bilder av Gud.” (Carlsson 2007, sid 14)  

Det är precis så jag känner när det gäller min tro. Jag följer ingen religion men jag 

tror på något, det gör jag absolut. Jag tror på något mer än det som finns här. Och 

ibland när jag ber om något så ber jag just till Gud. Jag använder mig alltså av 

namnet Gud. Men Gud är ju också ett samlingsnamn. Vi kallar ju andra gudar också 

för Gud såklart. När jag tänker på varför jag använder mig av namnet i mina böner 

tänker jag att det ofta är skönt att rikta bönen till någon specifik person, inte bara till 

något som finns därute som något abstrakt utan till en bestämd person. En person 

som tar emot min bön. Jag antar att jag fått med mig just användandet av namnet 

Gud genom min uppväxt och omgivning och att Gud är en han beror nog också på 
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den. Skulle jag vuxit upp där alla tillbad Gudinnan så skulle mina böner säkert riktats 

just till någon med benämningen Gudinnan eller Mohammed eller Buddha osv.  

Men om den här guden jag ber till skulle svara då, om han skulle be mig leva efter 

vissa regler och bestämmelser? Skulle jag lyda? Skulle förresten en” riktig” Gud 

verkligen försöka styra över mig i över huvud taget? Förutom om jag medvetet 

utsätter andra för fara, då skulle jag tycka det var helt okej om han la sig i. Men det 

är nog där det brister för mig, jag gillar inte att bli styrd, jag gillar inte regler. Fast om 

Gud skulle uppenbara sig för mig, skulle jag antagligen bli så chockad att jag skulle 

göra vad som helst ändå, eller? Hej då fri vilja liksom. Jag skulle kanske klättra upp på 

ett berg med min dotter och mena att offra henne i Guds namn och i sista sekund 

stoppar Gud mig och ber mig offra en vädur istället. Då har jag bevisat min lojalitet 

till denne, som Abraham gjorde (Första Mosebok 22:1-18). Nej hemska tanke att bli 

utsatt för det. Jag skulle aldrig offra min dotter för en Gud och att Abraham tänkte 

göra det är ledsamt. Kärleken till mina barn är större än Gud.  

Jag minns tydligt när jag började leta en större mening med allt och det var när jag 

var 14 år gammal och min pappa dog i cancer. Jag började låna böcker om 

nyandlighet, new age och livet efter döden. Jag gick på meditationskurs, 

healingbehandlingar, tarotkurser och jag gick och spådde mig när tillfälle dök upp. 

Jag fann en tröst, en tro och hopp i dessa saker som jag inte fann någon 

annanstans. Jag fick en känsla av att det verkligen fanns en mening med allt det 

här, om att jag inte skulle ge upp, livet skulle bli bättre. 
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Dagbok 
 

Det är och har varit i mitt livs svåraste stunder som jag behövt min tro som allra mest. 

Min tro har fungerat som en fast punkt i en annars kaotisk verklighet och under det 

här kandidatarbetets gång har jag för första gången skrivit ner mina tankar och 

minnen kring detta. Genom att ha med dessa texter vill jag låta dig komma nära 

och bättre förstå de sidor av mig som behövt eller behöver tro.  

 

2011-02-10 kl. 09.47 

Tvivel 

Ibland förstår jag inte varför jag gör det här? Inte alltid, bara ibland. För oftast räcker 

det med att jag rättfärdigar det jag gör med att jag vill göra det. Det känns bra att 

göra det. Vad fan skulle jag göra annars? Ibland känner jag till och med att jag är 

bra på det jag gör. Jag gör objekt och målningar som berör människor. Jag gör 

något som väcker något i andra människor, något som får dem att må bra eller får 

dem att tänka till och det känns viktigt. Det känns som jag gör något som har en 

mening. En mening för andra när meningen för att bara göra det jag gör för min 

egen skull inte räcker till. 

Jag undrar om den känslan av nytta leder över till att jag känner att jag är menad 

att göra det jag gör? Det där som jag och du så ofta får höra på tv, som metafor i 

en roman eller i en självhjälpsbok, som slutkläm i en film eller på Dr. Phil; Det finns inga 

tillfälligheter. Vi gör det vi är ämnade att göra. Vi hamnar där vi är ämnade att 

hamna. Du är speciell och har en alldeles egen betydelse och mening här på 

jorden.  

 

Fast den tanken kan ju vara rätt frustrerande i mer extrema fall som att leva i missbruk 

eller i andra missförhållanden. Men ändå när vi kommer ut på andra sidan, när vi fått 

och kunnat ta emot den hjälp som vi behöver, då vill vi oftast inte ändra på den 

person vi faktiskt är idag.  

Jag vill inte det även då jag gärna skulle slippa minnesbilder av sjuka situationer och 

dagar av skrikande ångest. Men jag vill inte bli av med de värderingar jag fått under 

min tid i missbruk och runt vänner med missbruk. Saker som kan vara viktiga för 

någon kan jag se som ytliga och meningslösa. Det är inte så gött att sitta och skratta 

åt någons rövarhistorier eller snacka skit om varje person som går förbi utanför 

fönstret. Och jag känner oftast att jag inte passar in. Jag förstår mig inte på 

socialtumgänge och jag tror att ofta förstår sig folk inte på mig, kanske? Äh fy, det är 

jobbigt. Det är jobbigt att ha ärr inuti. Det är jobbigt att skydda sig hela tiden. Det är 

jobbigt att känna sig utanför men å andra sidan vill jag inte vara med heller. Inte här 

i skolan. Inte här där jag inte känner mig trygg. Jag längtar bort. Efter lugn och ro 

inuti. Så jag försöker trösta mig själv med att det kommer bli bättre. Det finns något 

mer som väntar på mig. Det kommer gå bra. Det måste gå bra. Då ber jag tyst till 

någon; Snälla, låt det gå bra för mig. 
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2011-02-11 kl.16.02 

Döden & Döskallen 

Döden är väl det som skrämmer oss allra mest här i västvärlden och om vi undviker 

döden på olika sätt kan det skapa känslomässiga låsningar. Att inte få sörja 

ordentligt, att inte få gå igenom ett ordentligt sorgearbete med allt det innebär, 

skapar problem. Jag har hört att man i vissa afrikanska länder har professionella 

”gråterskor” på begravningar. De fångar upp dem som har svårt att släppa lös sin 

sorg och förtvivlan på begravningen. De får folk att börja gråta. 

Min svärmor säger; Det enda som är farligt är det outtalade. 

 Och jag håller med. Allt det farliga i mitt liv har skapats genom det outtalade. Att 

ingen i min familj kunde prata om min pappas sjukdom och död har satt spår i allt; 

relationer, skolgång, arbete, kärlek, och lett till mycket ångest, självdestruktivitet, 

självmedicinering, dödslängtan. 

Jag är så arg på min mamma som inte kunde prata om min pappas sjukdom och 

död. Hon är inte speciellt bra på det idag heller, 16 år senare. Jag var 13 år när 

pappa blev sjuk, 14 år när han dog. Eftersom min mamma är sjuksköterska kunde 

pappa vårdas hemma liggandes i en sjukhussäng på nedervåningen i vårt hus. Jag 

såg hur mitt livs första kärlek blev allt tunnare och tunnare, vitare och vitare. Han 

bokstavligttalat tynade bort framför mina ögon och ingen berättade om vad som 

hände. Det är klart att jag förstod att han var sjuk men hur, varför, vad innebär det, 

kommer pappa att dö? Flera gånger såg jag hur pappa hämtades av ambulans 

men ingen av gångerna berättade någon varför och jag kunde inte fråga heller. 

Jag vågade inte. Jag var skräckslagen, jag hade frusit till is. En av de mest absurda 

händelserna i mitt liv var när min pappa ringde en gammal affärsbekant och hans 

fru svarade. Frun sa att hennes man låg på sin dödsbädd och kunde inte prata i 

telefon. Pappa svarade att han också var sjuk och att han bara hade några 

månader kvar att leva. Det var så jag fick veta att min pappa skulle dö. Han sa det 

till henne på telefon, en okänd kvinna och jag råkade höra det, men till mig sa han 

det aldrig. 

 

Jag minns delar av begravningen, jag bara satt med huvudet nedböjt och grät. Vi 

hade på oss ljusa kläder för det hade nog pappa velat. Ingen svart begravning. En 

av mina bästa kompisar berättade för mig ett par år senare att jag sprungit fram och 

kramat om henne efter att vi kommit ut från kapellet och sagt om och om igen; Vad 

ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu? 

När jag var 16 år visade en klasskompis mig en bok som handlade om den 

mexikanska konstnären Frida Kahlo. Aldrig förut hade jag sett någon tala om och 

visa så tydligt och öppet på lidandet, smärtan och döden i livet. Det var blod och 

ben i hennes målningar, skadeskjutna djur som självporträtt. Och hon gjorde det 

utifrån sig själv. Hon hade ont. Hon led. Hon hade varit nära döden. Hon fick ta plats, 

platsen jag aldrig fått ta. Så ärligt, så starkt. Min smärta fick en vän, bekräftelse och 

jag har hämtat mycket kraft från Frida och kommer alltid göra det. 
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I mitt praktiska arbete dyker ofta dödskallen upp. Det är en påminnelse om att 

döden är närvarande och betydande. Döden är inte bara avsaknad och förfall utan 

också full av känslor som leder till en inre styrka och erfarenheter som gör oss till 

bättre människor om vi tillåter det. Och vi har det alla gemensamt, vi har alla upplevt 

döden på ett eller annat sätt. 

För mig är döskallarna också små minnesmärken av min pappa och hur hans död 

format mig. Han är alltid närvarande, jag vill att han ska vara närvarande. Han slutar 

inte vara allt han varit och slutar inte att vara en av de viktigaste människorna i mitt 

liv för att han är död. Jag vill att pappa ska vara med mig genom hela mitt liv och 

inte att hans minne alltid ska väcka sorg och saknad utan att hans minne ska väcka 

trygghet och kärlek. Det är något jag fortfarande arbetar mot att få uppleva. Att 

han ska finnas här som min pappa, levande död. 

 

 

  

 

 

 

Tarotkortet Döden                                

Förlust, förändring och förnyelse. Sammanbrott som leder till förvandling. Att släppa 

taget om ägodelar, idéer eller förhållanden, eller att befria sig från invanda sätt att 

se på sig själv eller andra (Mann 1996). 
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2011-02-14 kl. 13.45 

Rädd 

Jag är så rädd att något ska hända någon av dem jag älskar. Det är som om jag går 

runt beredd och på min vakt. Jag är beredd att rycka in när olyckan är framme, jag 

ska se till att inget händer den här gången. Ingen ska någonsin få dö igen. Snälla 

Gud låt ingen dö igen! Jag skulle inte klara det. Skulle inte orka med smärtan och 

sorgen. Det är det som jag är allra mest rädd för, känslorna, smärtan, sorgen, 

förtvivlan. Att inte kunna göra något. Att inte ha kontroll. 

Några veckor efter att min pappa gått bort gick jag över torget med min bästa vän 

hemma i Gävle. Vi var på väg till kiosken för att köpa cigg när det kom fram en man 

med en massa broschyrer i händerna och han säger högt; Jag var dödligtsjuk, 

läkarna sa att jag bara hade en 10 % chans att överleva min cancer men då bad 

jag till Jesus! Jag blev frälst och botad från min cancer! Jag är helt frisk, Jesus 

räddade mig!  

Jag minns att jag blev så sjukt arg. Jag hatade den mannen. Det han sa var att om 

pappa bara skulle trott på Jesus skulle han levt idag. Efter ilskan kom sorgen och 

längtan efter pappa. Och sen kom en skuld, tänk om jag vetat om det här, tänk om 

det kunde ha räddat honom? Och vad finns det mer för saker därute som skulle 

kunnat ha räddat honom? Varför försökte jag inte hitta alternativa 

behandlingsmetoder till honom när han var sjuk? Kunde jag ha räddat pappa?  Jag 

kände mig förtvivlad och rädd, sen arg på mig själv. 

Senare tänkte jag att om en såkallad Gud, en helig varelse, upphöjd över oss 

människor och alltså mäktigare, klokare, mer fantastisk, bättre än oss, om en sådan 

Gud bara skulle rädda dem som trodde på honom. Om han bara skulle rädda dem 

som tillbad honom, vilket egosvin han är i så fall. Vilken simpel idiot. Ingen jag skulle 

beundra. En bra Gud skulle rädda alla cancersjuka pappor, alla. 

 

2011-02-14 kl. 21.55 

Varför? 

Varför måste man uppleva vissa saker? Ibland tänker jag på Raouls bror som jag 

träffade på den där festen för 8 år sen. Han ville prata och vi pratade i ett par 

timmar, om att han mådde dåligt och att jag också gjorde det. Han gillade att 

prata med mig, han hade inte kunnat prata med någon om hur han mådde på 

länge. Han hade precis blivit pappa.  Sen minns jag inte vad som hände, någon av 

oss gick väl kanske på toa och började sen prata med andra folk på festen. Jag blev 

trött och gick och la mig men hörde utanför hur han gick och frågade efter mig men 

jag orkade inte gå upp. Vi skulle säkert ses någon annan gång.  

Senare nästa dag berättar Sofia om att Raouls bror hittats död i sin trappuppgång 

på morgonen, heroindöden. Jag orkade inte bry mig. Jag kollar min mobil och 

lyssnar av telefonsvararen. Det är ett meddelande från Raouls bror, han undrar vart 

jag är, han vill prata. Jag hör rösten av en död man. Jag orkade inte bry mig. Slår 

det ifrån mig, glömmer bort det. 



18 
 

Och ibland tänker jag på killen som jag träffade på en fest i Gävle för några år sen. 

Vi pratade och jag minns inte hur vi kom in på det men han var ledsen. Jag sa att 

jag gärna lyssnade och att jag hade själv upplevt något jobbigt då min pappa dött. 

Han blev alldeles förtvivlad, som om hans hjärta brustit och berättade att hans 

mamma försökt att ta självmord några månader tidigare, på hans födelsedag.  

Det måste väl finnas någon mening med allt det här? En ung man dör, ett barn får 

aldrig lära känna sin pappa. En mor mår så dåligt att hon försöker ta sitt liv på sin sons 

födelsedag. Det måste finnas något mer. Jag måste tro att det finns något mer. 

Något större, klokare, tryggare, vackrare än livet här. Jag ber till det något när jag 

behöver hjälp. Jag vet inte vad det är men det är bättre än här. 
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Reflektion  

 
När jag gick in i det här arbetet visste jag inte att det skulle visa sig bli så 

självrannsakande och personligt. Jag hade inte ännu funnit orden för att det faktiskt 

är så jag oftast arbetar och genom att jag i detta arbete förtydligat och synliggjort 

det har jag stärkt mig själv i mitt framtida skapande. Jag trivs helt enkelt bättre med 

mig själv och med mitt sätt att arbeta och jag är mer tillfreds nu när orden har 

landat. Det har varit jätteskönt att kunna sätta mig själv som utövare i ett 

sammanhang och jag känner att jag har en plats här i världen av konst och 

konsthantverk. Jag känner inte längre att mitt impulsiva och spontana utövande är 

mindre värt utan jag ser att det kompletterar den variation av utövare som finns. De 

som arbetar med mer precision i teknik, de som eftersträvar felfritt detaljarbete eller 

de som jobbar med ren funktion eller design. Vi har alla en plats här och det skapar 

liv och mångfald.  

Förut har jag mått dåligt om någon påpekat hur mitt arbete brister i handboksmässig 

hantverksskicklighet men nu vet jag att mitt arbete bär på andra starka och viktiga 

sidor, sidor som skulle försvinna om jag försöker tvinga mig själv att arbeta efter 

andras krav och standard.  Jag har fått ett språk för det och kommer inte längre 

hamna i ett vilset underläge som jag ofta känt att jag gjort, jag kommer kunna 

diskutera kring mitt arbete och styra frågorna till mer relevanta frågeställningar. Min 

typ av arbete har en plats och den är viktig för mig och för andra och därför känner 

jag mig mer stark idag än innan jag påbörjade det här projektet.  

Det är jätteroligt att inse hur mycket utbyte och inspiration jag får genom andra 

människor, jag har sett mig själv som en väldigt privat utövare på ett sett men det 

gäller bara i själva skapande processen. Det är en slags arbetsmetod jag har, jag 

behöver vara ensam och koncentrerad på mitt arbete och med min idé i 

verkstaden eller i ateljén men sen uppstår möten och samtal och ett fantastiskt 

utbyte med betraktarna. En stor del av lusten till att fortsätta kommer genom mina 

möten med andra människor. 
Det rent praktiska arbetet under det här projektet har varit roligt och frustrerande. 

Bordsaltarna har krävt många olika bränningar och dekorationsmoment och det har 

utmanat det korta tålamod jag redan besitter. Jag har behövt påminna mig om min 

vision och om lusten som omringar arbetet för att hålla drivet uppe. Att ha skrivit 

uppsatsen parallellt med det praktiska har hjälpt fantastiskt bra, jag har fått mycket 

kraft ifrån skrivandet med mig in verkstaden. 

När jag nu ser på mina objekt så gillar jag dem verkligen. Jag tycker att de förmedlar 

glädje och den känslan av tillåtelse som jag talat om och jag hoppas att de kommer 

öppna upp för ett inspirerande och behövligt användande. Ditt sätt är rätt sätt. 

 

Skulle jag beskriva det här kandidatarbetet skulle jag säga att det varit mycket 

intensivt och krävande men också mycket mer givande än jag kunnat ana. Det är 

hittills det mest lärorika och stärkande arbete jag gjort och jag är fantastiskt nöjd 

med resultatet.  
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