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Introduktion 

 

Där vid sidan av vägen, alldeles intill havet, med den gråa mars  

himlen som fond, står den stor och ståtlig.  

Kraften skjuter upp ur marken, mot det ljus som så länge varit 

saknat.  Stolt och stark bär den sin krona.  

Upp, ut, ur den torra svarta veden, sprider sig åter alltings kraft  

och växande.  

 

Som formgivare arbetar jag med upprepningen ur ett växande perspektiv. Jag söker så stora rapporter 
som möjligt för att skapa oändlighet och så små som möjligt av samma anledning. Det för att närma  
mig det naturliga flödet. I arbetet med rapporter är det vanligt att bygga mönster som i grunden bygger 
på ett slags matematisk konstruktion. Precis som alltings växande bygger det omedvetet eller medvetet 
på gyllene snittet och den logaritmiska spiralen. (Lawlor 1985:56-58)( Marks 1960)( Fibonacci 1202) 

 Det här projektet är en studie av ett växande. En studie av bilden som resulterar i avbilden.  
Det återkommande växandet, bildar ett slags oregelbunden upprepning, ett mönster. Och ena sidan  
en solitär, och andra sidan en förtätning och en omslutenhet. Båda i samma formrum.  
Med förankring i det här vill jag undersöka möjligheten att skapa bärighet i en ytstruktur som bygger  
på oregelbundenhet och icke återkommande mönster.   
I mitt arbete har jag utgått ifrån kastanjens grenverk och krona.(Barber & Phillips 1975:64) 
(Naturhistoriska riksmuseet 1996,Linnaeus.nrm.se). Ur den torra svarta veden bryter varje vår, små 
brunröda knoppar fram. (Bager 1955). Ett återkommande som jag har följt och dokumenterat under 
flera år. Trädets krona omsluter sig själv och stammen. Roten speglar kronan och balans uppstår. 
Ett slags gömd avbild av bilden. Mina tankar om trädet som skydd och omslutenhet leder mig vidare  
till fåglar och deras bon. Deras metod att bygga skiljer sig arter emellan. Men de bygger utifrån inlärda 
mönster och utifrån tidigare erfarenheter. Citat: “If birds built their nests according to a genetic template, 
you would expect all birds to build their nests the same way each time. However this was not the case. 
Southern Masked Weaver birds displayed strong variations in their approach, revealing a clear role for 
experience. Even for birds, practice makes perfect.”  Dr Patrick Walsh 2008, School of Biological 
Sciences Edinburgh. 
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Med fåglars boende som bakgrund tar jag mig vidare till att trädets krona som boplats inspirerar även 
oss människor.(Pearson 2001) (Gagnon2010).  Grenverket ser jag som ett skydd och en omslutenhet  
för allt liv. Jag studerar dess uppbyggnad och utveckling. Mellanrum och förtätningar skapar rum och  
ger skydd åt alltings utveckling. 
Jag skapar min egen omslutenhet. Som en upprepning av metod, men av mönster som aldrig 
återkommer. Först av kvistar och slanor (Dougherty 2010), sedan vidare till metalltråd. Jag skapar 
omslutenhet med linjen som verktyg och speglar oändlighet i mönsterbilden, med form som metod.  
Jag trotsar min lust att förenkla och rationalisera och skapar en omsluten form av lera. 
”How to use clay as a rope”   
Med det här projektet vill jag se om det är möjligt att med hjälp av ett från början mjukt material 
skapa samma slags form som i metalltråd eller av grenar.  
Jag skriver i process. Det blir en dagbok. 
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Processdagbok          

28/2 tisdag 
Först tänker jag mycket på knoppen som kraftsymbol. Men i nuläget väljer jag att 
arbeta med grenverket. Som symbol för både trygghet och kraft. Det blir en modell  
av en upprepning. Jag använder tunn ståltråd. Formen blir rund. Vad är det jag söker? 
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7/3 onsdag 
Jag sitter med det kraftiga hamparepet jag köpte i somras. Kan jag trä och binda 
mjukt rep på samma sätt som ståltråd? Det blir som en liten tafflig stickning.  
Osäkerheten drabbar mig. Vad är det jag söker? Det är i sig en utmaning att trä och  

knyta form med mjuk tråd. 
 
14/3 onsdag 
Bilden av ett växande är knoppar och grenar. 
Avbilden är mina teckningar och skulpturer. 
Vissa former är en del av innehållet, andra är det som omsluter allt. 
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I dag tillverkar jag en ny omslutenhet av najtråd. Den är svår att böja.  
Det behövs verktyg. 
Få växter blommar på bar kvist. 

Det är viktigt att det finns en upprepning i metod. Men också viktigt att inte återkommandet bildar ett 
mönster. När jag trär tråden får jag anstränga mig för att inte  
automatiskt återkomma i upprepning. Det verkar vara naturligt för hjärnan att försöka rationalisera och 
söka metod att förenkla och effektivisera. 
Jag skriver nya minnen. 

 

27/3 tisdag 
Nu börjar det ta form. Jag har bokat in mig i skulpturstudion för två veckor framåt. 
Jag provar olika metoder att ringla, skära och rulla lera. Använder den lera jag har 
För att fatta beslut om framtida görande. 
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28/3 onsdag 
Jag köper lera och pratar med Simon på keramiken om formen. 
Vi pratar om att försöka behålla rörelsen. Han föreslår att jag bygger upp formen utan att ha en 
hjälpform under. Det skulle då inte bli en så statisk form som om jag bygger den runt ett klot. Jag gör 
en boll av tidningspapper som sedan inte fungerar. 
Det finns problem med torkningen. Jag behöver en viss stabilitet för att kunna bygga på  
formen uppåt. Den får inte torka för mycket. Då blir den för torr att putsa och  
efterarbeta. Det är viktigt att rörelsen i formen inte följer ett mönster. Jag” trär igenom grenarna” i och 
under varandra för att skapa ett bindeverk utan statisk upprepning. 
Leran är mjuk och har inget gemensamt med textil tråd eller metall tråd. Hur tänkte jag det här. 
Tankarna går till trädkojor igen. Jag hamnar hos Nalle Puh och Ior i deras värd av träd och kojor. 
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29/3-12 torsdag 
Formen är en liten boll, en prototyp till den stora annalkande formen. 
Jag bygger efter överenskommelse formen utan inre stöd. Av svart chamotte lera 0-0,5 mm, stengods 
PRNF E. En omslutenhet i större skala är tanken. 50 -60 cm. Jag börjar med att söka efter rätt uttryck i 
leran. Hur ska jag finna, och återge känslan av grenar som binder ihop formen. Jag skapar en mindre 
omslutenhet. Leran är ju inte tråd…. 
Den kan ju inte bara löpa över och under varandra utan att spricka. Jag måste fästa mötena i varandra… 
eller? Jo., det måste jag då och då för att få ökad stabilitet när jag bygger formen uppåt. Konsten verkar 
vara att få en flödighet och en känsla av rörelse trots att ”grenverket” sitter ihop på vissa ställen.  
 

30/3 fredag 

Att leva i symbios med naturen i en oändlig rörelse.  

There is no way to happiness….. happiness Is the way. 



7 
 

Mycket prat med Johan igår om teknik. Än så länge bygger jag på den lilla formen.  
Men teknik pratet handlar om den stora formen jag är på väg att bygga. Simon föreslår att jag ska 
bygga upp formen på fri hand? Törs jag? I så fall behöver jag vara förberedd, och bygga stöd eller  
kilar åt mig, att stoppa under varefter jag kommer upp i höjd. Om jag bygger en form runt en boll så får 
jag en statiskrörelse och svårt att trä tråden runt sig själv. Om jag bygger på frihand så behöver formen 
stöd. Vad händer när jag kommer till förslutningsdelen? Kommer formen att rasa in? 
Prototypen är fin men den är för tät för att släppa in ljuset och grenverket är för kraftigt i förhållande till 
storleken. Jag bör nog behålla den här storleken på grenarna även till det stora klotet.  
Lertråden i min form är en enda lång, med en början och ett slut. 
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Jag börjar skissa på en knoppform… varför? Köper mera najtråd.  
Jag vill arbeta parallellt med ett annat material. 
 
3/4 tisdag 
I dag behöver jag skriva om min konstnärliga kris. Jag befinner mig i det läget när jag förstår att  
den här formen inte förmedlar det jag vill. Uttrycket är något helt annat.  
Det blir inte som jag tänkt. Förmodligen behöver jag acceptera resultatet och gå vidare.  
Den konstnärliga ångesten vandrar runt mellan borden, säger Johan.  Acceptera, inte fundera. 
Till slut så blir allting bra,  

och blir det inte bra så är det inte slut än. 

Idag skall jag putsa och forma och sedan lämna att torka. Behöver tänka på nästa steg.  
Kanske en form av tidningspapper. Eller ska jag bygga upp runt en form eller inuti en form?  
Spännande och på samma gång oroande. 
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11/4 onsdag 
Behövde verkligen lite påsklov. Även om det mest gått åt till att fundera över det som inte 
blev som jag tänkt. Skriver processdagbok ett par timmar på morgonen först.  
Ska åka och putsa av och borsta mitt ”bird nest”. Och sedan hem och arbeta på plan B. 
I dag har jag tagit ut allt papper ur bollen. Den håller. Lite ljus passerar igenom, men inte  
så mycket som jag hade önskat. Den har på något vis satt sig och förtätat sig. Jag putsar  
och torkar, gnider och karvar. Leran är läderhård. Det blir blankt när jag polerar. 
Är det bra eller inte? En oönskad förtätning har uppstått som troligen beror på att ”grenarna”  
jag rullat är för lika i storlek. Jag beslutar att gå vidare i den stora formen, med att rulla och 
ringla i olika storlek. Kanske ska det finnas fler än en början och ett slut?  
 
Omsluten, 

-Upp, ut och ur, ihop, ini och runt. 

Kraften i växandet växer 

- In , under, upp, ut och bakom. 

Alltings liv sträcker sig om 

- Under över, framför, omkring 

Allting föds på nytt 

-Igenom, framför, överallt 

Det omsluter  

En liten del, en del till och ytterligare en. 

Ingenting blir någonting, 

Någonting blir allting 

Du är omsluten 

 
13/4 fredag 
I dag ska jag börja bygga den större omslutenheten för att se om jag kommer närmare målet när jag går 
upp i skala. Jag tänker mig ca 60 cm i diameter. Till det behöver jag bygga formstöd. 
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 Jag pumpar upp min pilatesboll för att ha en mall att gå efter när jag mäter de formerna jag ska såga. 

Jag borde starta med en sockel av lera på ca 30 cm i diam. Jag sågar tårtbitar av extruerad cellplast. 
Varje bit sågar jag sedan ur en halvrund form för att få en vagga som formen kan vila i. Vart efter den 
blir högre så stoppar jag dit flera mindre kilar som jag sågat. Jag klär de utsågade bitarna med 
tidningspapper för att frigoliten fnasar och skräpar. 
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16/4 måndag 
Nu är jag på gång. Börjar med att ringa upp en sockel i lera, ca 30 cm i diam. 
Sedan gör jag som tidigare, upp och ner. Utan upprepning. Bygger och trär som om leran vore tråd. 
Över, under, bakom, framför. Det blir inga riktiga varv, utan mera som delar i en helhet. Nu är det 
viktigt att tråden är olika kraftig och att det finns måna början och slut. 

 8 

 

How to use clay as a rope. 

Jag trär in, under, över, bakom, framför, tillbaka. Fäster med ”lim”. Och börjar om igen, in,  
bakom, tillbaka, över, framför, under. 
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17/4 tisdag 
Det bara spricker. Överallt, här och där!? Antagligen så torkar det för fort eller för ojämnt.  
Jag försöker att stötta den så att inget ska falla ner men det verkar omöjligt. 
 
18/4 onsdag 
I morse när jag kom till skulpturstudion och tog av plasten jag täckt med så hade en fjärdedel av väggen 
på min skulptur rasat ihop. Jag sätter mig, tungt ….för att besluta hur jag går vidare. Jag försöker att 
bygga ihop delen som rasat, men nej. Det gick inte. Delarna och ändarna är för många och ”mönstret” 
för oregelbundet för att sammanhanget skall synas. Det blir svårt. Jag tillbringar halva dagen med att 
andas lugnt och samlat, tänka positivt och bygga upp en ny vägg i stället. Kommer det här att fungera? 
Kommer den att hålla, efter det som hänt? Det känns ju som något elementärt, att den undre delen ska 
vara stark nog att bära resten. 
Jag stöttar formen med kilarna och kilarna med tegel. 
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19/4 torsdag 
Allt är på plats, skönt. Men det fortsätter att spricka när jag jobbar. 
Jag går till Simon på keramiken för att be om hjälp. Tålamod, tålamod. Säger han.  
Du behöver låta det torka mellan varven. Inte ha bråttom. 
Hålla en jämn fuktighet, tålamod. Låta underdelen torka något för att bära resten. Tålamod. 
Jag trodde att tålamod redan ingick i mitt liv. Nu börjar mitt nya liv. 37 cm hög och 53 bred. 
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26/4 torsdag 
Det har passerat ett antal dagar med intensivt görande utan skrivande. 
Jag fortsätter att göra. Målet stramar upp sig tätare och intensivare. Pratar med Emma om att eventuellt 
inte sluta formen? Vad händer om formen fortfarande är öppen?  
 
27/4 fredag 
Handlar det om att bygga en hållbar livsenhet av flera olika delar som i sig saknar  
gemensamhet, men som när det fogas till en helhet, bildar ett hållbart sammanhang och en enhet? 
 
2/5 onsdag 

Bara gör. Högre och närmare. 
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7/5 måndag 

Jag klarade det. Det funkar. Det håller. Nu är det dags att sluta formen. Processen är nu 
ett med formen. 46 cm hög och ca 55 cm i diameter, ca 14 cm kvar till slutenheten. 
”Den som reser har minnen. Jag skriver nya minnen”….. 
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8/5 tisdag 
3,5 x 12 kg lera = 42 kg, 10 cm kvar till slutenheten. Formen är omsluten sig själv, kantig, platt, ojämn 
men håller om sig som en enhet. 
Som att söka det medvetet perfekta och finna det fulländade i naturens slumpmässighet.  
 
9/5 onsdag 
Håller den inte nu så håller den inte sen heller. Simon tar bort alla mina stöd och plasten som täcker 
den. Där står den, befriad, stark och mäktig. Nu ska den torka. På tisdag flyttar vi den till bränn 
rummet, säger han. Jag känner mig osäker, men jag inser att det  här är vägen till målet. Jag sluter  
den helt nu. Sen händer allt fort…. Jag jobbar fort…. Det torkar fort….. Det blir en sen kväll…. 

.  
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11/5 fredag 
Nu jobbar jag bara på med att finputsa och polera upp vissa ytor. Funderar kring  
slutprodukten. Hur svart blir den? Hur hög ugnstemperatur tål den? Hur mycket chamotte  
kommer att synas? Vill jag det? 
 
14/5 
Jobbar förmiddagen med att förbereda den för flytten på onsdag. Putsar det sista. 
Nu har jag jobbat i skulpturstudio i en månad och tre veckor.  
Två veckor blev nästan två månader. 
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15/5 
Idag är den stora dagen. Nu kommer vagnen. Vi hissar upp den så att den är lika hög som bordet.  
Tre personer lyfter över den. Enkelt, inte alls så tungt som jag trodde. Den väger ca 45 kg. Vi kör 
sakta och försiktigt bort till brännrummet. Några grenar har gått av i flytten. Den dagen när jag går 
hem så känner jag mig både lättad och tom inombords. Inget mera görande just nu. 
 Avslutet skrämmer mig, på samma gång som det stärker. 
Innesluten, omsluten, sluten. 

 

24/5 
Klot i ugnen nu. På väg ner i temp. Nu 360 C. För varm att öppna. Kanske i morgon? 
 

25/5 
Skulpturen är bränd. 1280 grader. Färgen är gråsvart. Jag vet inte än om jag gillar det jag ser.  
Den har sjunkigt ned på sidorna. Ca 15 cm lägre och 10 cm mindre i diameter. Som om den  
gått av i fästet mot sockeln? Varför? Var sockeln för smal för att balansera tyngden uppifrån.?  
Vad hände i ugnen eftersom kanten inte höll? Hur kan jag bygga det här hållbart?  
Kan jag använda uppbyggnaden av den logaritmiska spiralen som hjälp? Att bygga kraftigare  
nedifrån och sedan tunna ut det uppåt? Som en del i processen är jag nöjd. Den är fin. 
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Reflektion, 

Jag är fortfarande så starkt en del av mitt arbete, fortfarande i mitt görande. Processen bara  
fortsätter framåt. Jag är redan på gång med att utveckla nästa projekt med alla mina nya  
erfarenheter som stöd. I det här projektet har jag sökt efter det synbart ostatiska återkommande 
mönster som det naturen bildar i sitt växande. En gren växer ut, sedan en till och ytterligare en. 
Det följer inte ett statiskt mönster.  Det ser inte likadana ut. Grundstrukturen är den samma och 
de är alla grenar. Naturen skapar sina mönster ur andra perspektiv än vi människor.  
Jag tänker att vi har en naturlig fallenhet att förenkla och upprepa mönster. En vilja att  
rationalisera per automatik tycks ligga nedärvt i våra gener. Om och om igen, som om hjärnan 
stimuleras av den här typen av igenkännande. Jag reflektera kring möjligheten att inga mönster, 
inte heller naturens, är skapade i en slumpmässig ordning.  
Allt bygger på en av naturen underliggande mattematisk konstruktion. Medveten eller omedveten.  
Den här resan har lärt mig mycket om lerans egenskaper, om hållfasthet och bärighet.  
Torktid och tålamod är en annan viktig bit. Från början så ville jag arbeta mera med form och  
uttryck men med tiden så fick jag släppa på kraven för att istället arbeta med bärigheten, 
en bit i taget. Det är relativt enkelt att skapa symmetrisk form med osymmetrisk metod, 
om ”tråden” har en viss stadga. Att göra samma sak med lera visar sig vara en större utmaning..  
Jag har accepterat resultatet som en del av processen. I det här stadiet så var det inte möjligt 
att nå dit jag ville, men med de erfarenheter jag vunnit är det möjligt nästa gång.  
Mitt mål var att tillverka en omslutenhet. Trygg, känslig och stark. Dit känner jag att jag nått. 
Storleksmässigt kanske inte ända fram? 120 cm i diameter hade jag velat. Den här gången så 
Nådde jag till 60 cm före bränningen. Bra, jag vill ha det delbart med tre. Jag har nu lagt till ännu  
en pusselbit i mitt arbete att avbilda kraften i alltings växande. Jag ser det här som ett pågående 
och utvecklingsbart projekt, där jag fortsätter att undersöka den här typen av byggande ur ett 
formgivnings perspektiv.  
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Jag föder….. Någonting vill bli till.  

Utifrån det inre kommer en öppning som vill visa vägen mot ett….. 

Stängd och sluten samtidigt som öppen och bred. 

Tråden är spänd. Jag hör ljudet av en harpa.  

Andningen är djup och lugn. Jag vill någonting tillsammans med  

det jag är rädd för. 

Omsluten, innesluten, sluten. 

Inifrån ser jag ut på ljuset, som flödar in igenom öppningarna  

i formen.  

Det möter mina spända muskler och belyser mina svullna  

ansträngda fingrar.  

Jag finns men finns inte, inuti formen. Jag är sluten. Jag är ett. 

Vägen är ljuset framåt. Jag ser allt klart nu. Jag ser allt som i  

dimma.  

En pendel svänger, fram, tillbaka, fram, tillbaka….. 

Allt blir tomt och stilla, öppet, vidare, framåt. 

Jag är instängd, på samma gång fri. 

Instängd i öppenheten. Fri i slutenheten. 

Innesluten, omsluten, sluten.  
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