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(1.0) Abstract

TOMHET
Att möta en rädsla

Det här projektet tar avstamp i en personlig erfarenhet av tomhet från min barndom. Jag tar mig tillbaka till 1970-talet 
för att återfinna en väl dold rädsla som vibrerar i bröstet på en 5-åring. Den känslan försöker jag greppa, föra med mig 
till nutiden och gestalta i en skulptur.

Genom att studera varierande sätt att se på tomhetsbegreppet inom olika områden och kulturer utforskar jag bak-
grunden till den abstrakta tomhetskänslan som skrämde mig som liten. Jag beskriver även min arbetsprocess med 
skulpturen och delar med mig av tankar, inspiration, motgångar och tvivel. Det är ingen omedelbar vandring från A 
till B utan en trevande färd på en krokig väg, där jag ömsom hittar rätt och ömsom går vilse men aldrig upphör att 
ifrågasätta mina egna påståenden.

Anna Kellerth
Konstfack, 2013.

Abstract in english

EMPTINESS
To face a fear

This project builds on a personal experience of emptiness from my childhood. It takes me back to the 1970s for the 
retrieval of a well-hidden fear that vibrates in the chest on a 5-year old. That feeling, I try to grab, bring back to the 
present and turn into a sculpture.

By studying the different ways of looking at the concept of emptiness in different areas and cultures, I explore the back-
ground to the abstract feeling of emptiness that scared me as a child. I also describe my work with the sculpture, and 
share my thoughts, inspiration, setbacks and doubts. There is no immediate hike from A to B but a rambling journey 
on a bumpy road, where I sometimes find the right way and sometimes get lost but never ceases to question my own 
assertions.

Anna Kellerth
Konstfack, 2013.
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Förord

Mitt varmaste tack till Sonja Larsson och Annette Senneby. Det var under er kurs i Konstnärliga processer som mitt 
konstnärliga uttryck började ta form. Tack för er varsamma handledning och all inspiration det genererat. Det har 
varit en ovärderlig ynnest att ha er som lärare.

Jag vill även tacka mina barn, Sid & Pixie, för de kloka orden som emellanåt sipprar ur er och breddar mina perspektiv.

/Anna
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(1.1) Bakgrund

Jag är fem år och sitter i mammas knä i den svarta skinnsoffan i vardagsrummet. Jag frågar henne hur stort universum 
är. Det är det ingen som vet, svarar hon. Jag frågar vad som händer när man dör. Det är det inte heller någon som vet. Jag 
lutar huvudet mot mammas bröst. Med örat känner jag värmen från hennes kropp och därinne hör jag hjärtat pulsera. 
Jag tänker på rymden, det där stora tomma som ingen vet vart det slutar. Att jag kanske ska sväva omkring där efter 
döden. Ensam i det oändliga tomrummet.

”Man försöker fatta livet om livet men når inte runt.
Man tror att det är havet som är djupt, men bottnar inte i sin egen tanke.”

Helena Granström1

1 Helena Granström (1983) är författare och journalist. Citat från boken Osäkerhetsrelationen (Natur & Kultur 2010) av Helena Granström.
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(1.2) Syfte och frågeställningar

Det ligger i människans natur att frukta det okända. Men vad är tomhet? En atom är är den minsta enheten av ett 
grundämne. Atomen består till största del av endast tomrum. En atoms tomhet motsvarar 99.9999999999999%. Med 
andra ord är hela universum; allt från rymdens vakuum till all befintlig materia genomsyrat av tomhet2. Trots det anses 
tomhet vara negativt i västvärlden. Kristendomen, västerländska sociologer och psykologer ser på tomhetstillståndet 
som ogynnsamt. De beskriver tomhet som en brist på meningsfullt innehåll eller som en känsla av tristess, förtvivlan, 
utanförskap och apati. De menar att tomhetskänsla åtföljs av depression.

Östliga filosofer inom buddhism och taoism ser tomhet som något positivt och eftersträvansvärt. Det anses vara det 
tillstånd som är mest fyllt av möjligheter; en ultimat potential. Tomhetsbegreppet förekommer inom många olika om-
råden; som t ex naturvetenskap, fysik, psykologi, religion, konst, poesi och musik. I musiken representeras tomheten 
av tystnad till skillnad från ljuden. Tomheten finns mellan varje slag och gör det möjligt att urskilja olika pulskvaliteter. 
Varför ser vi då tomhet som negativt i vår del av världen? Kan jag förändra min syn på tomheten? Jag vet inte men jag 
ska försöka.

(1.3) Arbetssätt

Jag arbetar skulpturalt och min metod bygger på en intuitiv process där jag försöker göra mig lyhörd för det som pågår 
inom mig och öppna sinnena för impulser. Det är snarare ett sökande efter en egen metod än ett färdigt arbetssätt; 
ett frenetiskt sökande i självet i syfte att gestalta det inre. Det handlar om en längtan att förena det inre med världen 
utanför. 

Existentiella frågor utgör grunden i mitt skapande. Jag arbetar med det som känns viktigt för mig; frågeställningar 
som leder till reflektion över människans vara; vår existens, oss själva och vår förgänglighet. Det här projektet tar avs-
tamp i en personlig erfarenhet av tomhet från min barndom.

I mitt skapande utgår jag ofta ifrån en känsla som jag vill försöka förstå, förändra mitt synsätt på eller frigöra mig ifrån. 
Jag använder mig av mina egna känslor, lyfter fram subjektiva erfarenheter och försöker göra dem synliga i olika former 
av gestaltningar. Jag vet inte alltid vart jag är på väg men det är något där inne som vill komma ut och konsten har en 
förmåga att förmedla det som inte låter sig sägas i ord eller förstås med hjälp av intellektet. Den berör när den svarar 
mot något som bottnar i oss själva.

Kandidatprojektet utgörs av två delar, en textdel och en praktisk del. I textdelen utforskar jag den abstrakta tomhet-
skänslan som skrämde mig som liten. I den praktiska delen gör jag en skulptur som ska gelstalta en slags existentiell 
tomhet.

(1.4) Avgränsningar

Tomhetsbegreppet återfinns på många olika områden inom vetenskap, religion och kultur. Jag har subjektivt valt ut 
och skrivit om de områden som jag finner mest intressanta och relevanta för mitt arbete. 

(1.5) Disposition

Jag har delat upp min text i två delar. I Del 1 skriver jag om varierande sätt att se på tomhetsbegreppet inom olika om-
råden och kulturer. I Del 2 beskriver jag min arbetsprocess och delar med mig av tankar, inspiration, motgångar och 
tvivel. 

2 Atomteorin skapades av Leukippos, en grekisk filosof som levde på 400-talet f.Kr. Den går ut på att allt i universum består av tomhet eller 
atomer. Atomerna är ständigt i rörelse och allt, såväl den levande kroppen som människans själsliv, kan förklaras genom dessa tomhetens 
rörelser.
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(1.6 ) Del 1

Tomhet

Tomhet kan innebära ett ingenting, ett tomrum, intet. Tomhet kan också beskriva en brist på något. Enligt Svenska 
Akademins ordbok är det till exempel en brist på ”meningsfullt innehåll, gemenskap o.d.”. Tomhet är även en känsla. 
Som alla känslor är den relaterad till en kropp, till någon som känner någonting. Det kan vara en kroppslig tomhet 
som hungerkänsla. Känslor av tomhet är dessutom en naturlig del i en sorgprocess som följd av separation, till exempel 
vid en nära anhörigs död. Tomhetskänslan kan vidare vara av mer abstrakt karaktär, en avsaknad av något i tillvaron 
eller i oss själva. Troligtvis upplever vi alla vid något tillfälle en form av tomhet i viss utsträckning. Därmed kan tom-
heten räknas som en allmän känsla. Samtidigt är den diffus och svår att beskriva på grund av sin tomhet. Naturen strä-
var efter att fylla hålrum; vatten fyller håligheter och luft fyller vakuum. Förutsättningen för att någonting ska fyllas är 
att det finns ett tomrum att fylla. Tomheten kan därigenom ses som en drivkraft, en möjlighet.

Buddhism

Enligt buddhismen är allt tomhet. Allting är en illusion därför att det inte har någon varaktig existens. Alla fenomen 
är föränderliga samt obeständiga och saknar därmed en oberoende egennatur. Utan föränderlighet skulle allt stå still 
och eftersom allt är föränderligt är allt obeständigt. Varje ögonblick ersätts omedelbart med nästa. Dessa ögonblick 
av verklighet är alla obeständiga och därmed tomma. Människan har inte en odödlig själ utan en icke-själ och när 
hon till sist når Nirvana3 så innebär det inte att hon når tillvarons fullhet utan tillvarons tomhet. Det finns dock inte 
någon slutgiltig tomhet inom buddhismen eftersom även tomheten är tom. Det vill säga att allt, även tomheten, är 
ömsesidigt beroende av allting annat. Buddhismen menar att tomhet består av insikten att allt är ömsesidigt beroende. 
Insikten kallas shunyata. Ordet kommer från sanskritordet4 för siffran noll, shunya.

”Det rätta synsättet är att ingenting är verkligt i sig självt,
inte ens det minsta dammkorn, utan allt är av den absoluta Tomheten.”

Karma Randjung Künkhjab5

Taoism

Tao är tomhet, men samtidigt något absolut som finns i allt. Taoism är en av Kinas tre traditionella filosofier jämte 
konfucianismen och buddhismen. Enligt taoismen kan vårt medvetande tömmas på störande tankar och intryck 
genom meditation, vilket skapar utrymme för Tao. När sinnet är tömt kan det träda in i Nirvana. Genom att förbli i 
tomhet förblir man i Nirvana. 

I taosimen symboliserar tomheten frånvaron av det förnimbara, mystikerns och den vises mentala tomhet. Taoismens 
filosofer hävdar att om man frågar en västerlänning vad som gör att en vas är en vas, blir svaret materialet och formen. 

3 Nirvana är en frånvaro av allt som är känt, en sorts förintelse eller negation. 
4 Sanskrit är ett historiskt indoariskt språk och hinduismens, jainismens och buddhismens främsta liturgiska språk. 
5 Karma Randjung Künkhjab är tibetansk buddhist. Citat från artikeln Buddhismens svarta hål? Anatta och Shunyata inom theravada- och 
mahayanabuddhism av Elsa Maria Lindqvist publicerad 2013 01 20 på www.tidningenkulturen.se
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En taoist skulle svara: tomheten. Lao Zi (600-talet f.Kr.) är taoismens grundare och författare till Daodejing6 (Boken 
om vägen). Den skrevs någon gång mellan 600- och 300-talet f.Kr. och är taoismens äldsta och mest kända urkund.

”Från en lerklump skapar man en vas; tomheten i vasen tillåter dess användning.
Man gör dörrar och fönster till rum; tomheten i rummet tillåter dess användning.

Varandet skapar fördel, men icke-varandet skapar dess användbarhet”.

Lao Zi

Ma

I Japan finns Ma-begreppet som förenklat brukar kallas tomhetens estetik. Enligt Ma är tomhet ett aktivt begrepp där 
den ger plats åt något att framträda, synliggöras eller gestaltas. Begreppet återfinns bland annat inom poesin (haiku-
dikten7), konsten (tuschmåleriet8), musiken, dansen (butoh9), teatern (noh-dramat10) och arkitekturen. Där vi väster-
länningar bara ser meningslös tomhet ser japaner Ma; ett rum fullt av ingenting.

Konstnären Saki Satom11 gjorde ett projekt där hon tog med sig en lerklump i en väska på tunnelbanan. Lerklumpen 
formades mellan henne och de tätt stående medresenärerna och skapade en form av mellanrummen, en avgjutning av 
tomheten.

Xu

Inom det kinesiska tänkandet är tomhetsbegreppet, xu, centralt och precis som i Japan genomsyrar det olika områden 
från kultur till kampsport. Inom traditionell kinesisk medicin ses tomhet som en livsnödvändighet. Leder kan inte 
röra sig utan tomrum. Muskler kan inte dra ihop sig om inte tomrum finns. Alltså är det tomrum som tillåter rörelse. 
Rörelse i sin tur är tecken på liv, qi. Läkaren, Li Dong-Yuan (1180-1252) skrev på 1200-talet: 

”Död orsakad av att fylla på fullhet och tömma tomhet är mord utförd av en läkare”.

Ett exempel på tomhetsbegreppet i den kinesiska konsten är en målningsteknik som heter yin/xian (osynlig/synlig). 
Det är en växling mellan form och icke-form där konstnären lämnar former ofullständiga för att hålla mystiken lev-
ande. En kinesisk konstnär, Fan Chih12, förklarar:

”Det är genom tomhet som fullhet lyckas manifestera sin sanna fullhet...
Folk tror att det räcker med att lämna tomma omålade ytor för att återskapa tomhet.

Vilket intresse har denna tomhet om det bara är en tom olevande yta?
Det är nödvändigt att sann tomhet på något sätt inkorporerar fullhet.” 

6 Daodejing eller Tao Te Ching (Boken om vägen) är en kinesisk bok med filosofisk poesi som skrevs någon gång mellan 600- och 300-talet 
f.Kr. av Lao Zi. Citat från Daodejing av Lao Zi.
7 Haiku är en dikt i miniformat enligt japanskt mönster.
8 En traditionell regel i kinesisk tuschmålning är 1/3 full och 2/3 tom. 
9 Butoh är en japansk dansform som har kroppens och den medvetna viljans tomhet som sin förutsättning.
10 Noh-dramat är en klassisk japansk teaterstil med strikt kodifierade och spartanska rörelsemönster som har framförts sedan 1300-talet.
11 Saki Satom är japansk konstnär som gör teckningar, videokonst och installationer. 
12 Fan Chih är kinesisk konstnär. Citat från artikeln Tomhet (www.akupunkturakademin.se) av Peter Torrsell.
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Vanitas

Vanitas är latin för tomhet. Ordet härrör från Predikaren13 (1:2), vars inledning på latin lyder: Vanitas vanitatum om-
nia vanitas (Tomhet, idel tomhet, allt är tomhet). Vanitas är även ett motiv i kost och litteratur som avser att påminna 
om livets förgänglighet, jordelivets tomhet, och mana till eftertanke om bestående värden. Det uppfattas ofta som 
motsats till Carpe-diem14 temat. Inom konsten symboliseras vanitas ofta av en dödskalle eller ett timglas för att visa 
på människans dödlighet. Vanitas kan även framställas i form av något annat som dött. Till exempel kan en vissnad 
blomma eller en rutten frukt symbolisera förfall och en slocknad oljelampa eller en klocka som stannat kan symbolis-
era livets korthet och plötsliga slut.

Memento Mori15 (Kom ihåg att du ska dö) och Danse Macabre16 (Dödsdansen) är slag av Vanitas. Förutom dödskallar 
och timglas är även liemannen eller en personifierad död ett vanligt motiv i Memento Mori. Danse Macabre handlar 
om det universella i döden; att vi alla oavsett klass, ålder och ställning i livet en dag ska möta den. Det mest förekom-
mande motivet är döden eller liemannen som leder folk från olika samhällsskikt i en långdans mot graven. Ett annat 
vanligt motiv är tre skelett som följer tre unga män och påminner dem: Quod fuimus, estis; quod sumus, vos eritis (Vad 
vi var, är ni; vad vi är, kommer ni att bli). Danse Macabre syftar även till att väcka tankar om jordelivets laster och 
tomhet.

Kristendom

Tomheten har enligt Bibeln sin grund i människans gudsfrånvändhet. Vägen ur denna människolivets tomhet, är att 
frukta Gud och hålla hans bud, enligt Gamla Testamentet. I Nya Testamentet har Jesus offrat sig för mänsklighetens 
synder och befrielsen från tomheten uppnås genom att följa hans bud.

”Allt skapat har lagts under tomhetens välde,
inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det,

men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen
och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas”. 

Paulus, Romarbrevet17 8:20–21.

Mikael Bedrup, svensk präst som driver en bibelskola på Internet, förklarar att Paulus när han skrev honom som vållade 
det möjligen syftar på Gud - som dömde världen att bära syndafallets följder, eller på djävulen - som låg bakom detta, 
men troligen menas Adam - som genom sin olydnad förde in döden i världen. Tomheten, förklarar Bedrup, beror på 
Guds vrede. 

13 Predikaren är en bok i Gamla Testamentet. Predikaren är en profet som kämpar med frågan om livets mening. Han har upplevt rikedom, 
makt och ära, men inser att utan Gud skulle han ändå bara ha tomhet i sitt innersta. Boken tillkom troligtvis under 300-talet f.Kr.
14 Carpe diem (Fånga dagen) är latin. Uttrycket myntades av den romerske poeten Horatius som sade: Carpe diem quam minimum credula 
postero (Fånga dagen, lita ej på morgondagen). Det är ett motiv i konst och litteratur, som manar till att ägna sig åt jordisk njutning och his-
toriskt har varit vanligt under tider av pest och krig.
15 Memento Mori är en variant av den latinska frasen Memento te mortalem esse (Kom ihåg att du ska dö/Minns att du är dödlig). Memento 
Mori och Memento te mortalem esse är två versioner av de ord som slaven på triumfvagnen enligt traditionen skulle viska i örat på den rom-
erske krigsherre som erkänts triumf och red in i Rom. 
16 Danse Macabre är franska för Dödsdansen.
17 Romarbrevet, Paulus brev till församlingen i Rom, är en av böckerna i Nya Testamentet.
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Sociologi

Sociologin studerar samhällen, mänskliga relationer och sociala identiteter. Den försöker förklara och förstå de rådande 
kulturella strukturer och processer som formar samhällen. Inom sociologin länkas tomhetsbegreppet till bland annat 
identitetskriser, sociala omställningar och klassresor. 

Den amerikanska sociologen Christopher Lasch (1932-1994) menar att många människor bär på en inre tomhet som 
han beskriver som en identitetskris. Enligt Lasch leder det till en prestationspress för att kunna bevisa för sig själv att 
man är något. Jonas Stier, docent i sociologi på Mälardalens högskola, skriver i en artikel i Svensk idrottsorskning (nr 
4, 2005) att professionella idrottare ofta går igenom en psykologisk och social omställning efter karriärens slut. För att 
etablera en ny identitet måste tomrummet efter träningen och tävlandet fyllas med någonting annat. Han menar att 
omställningen av sin egen självuppfattning vanligen är upphov till tomhetskänsla.

Idé och lärdomshistorikern Ronny Ambjörnsson (1936) har studerat klassresor och skrivit boken Mitt förnamn är 
Ronny (Atlas 2011) om sin egen klassresa. Hans teori är att klassresenärens försök att anpassa sig till en ny klassmiljö 
orsakar tomhetskänsla. Hans egen erfarenhet vittnar om det.

“Det blev en tomhet i personlighetens centrum en tomhet som hotas av implosion, en sorts explosion inåt”. 

Ronny Ambjörnsson18

Psykologi

Psykologi är läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra. Inom Psykologin är tomhet-
skänsla och inre tomhet begrepp som ofta används för att beskriva känslomässiga symptom på depression. Tomhet 
sätts även i samband med bland annat borderline19 personlighetsstörning, narcissistiska20 personlighetsdrag, stress och 
ätstörningar. Personer med borderline personlighetsstörning upplever en ständig känsla av tomhet eller glädjelöshet 
även kallad kronisk tomhetskänsla. Otto Kernberg (1928), psykoanalytiker och professor i psykiatri, är känd för sina 
teorier om borderline och narcissism. 

”Den narcissistiska personligheten lider av en inre tomhet,
en gnagande avund och en ständigt hotande känsla av alltings meningslöshet.” 

Otto Kernberg21

Stress kan enligt Susanne Kihlström, leg psykolog och specialist i klinisk psykologi på Psykologmottagningen i 
Stockholm, vara upphov till känslor av tomhet och inom behandling av anorexi- och bulimipatienter används ter-
men tomhetskänsla för att förklara de psykologiska aspekterna av ätstörningar. Mia Andersson, leg psykolog och leg 
psykoterapeut på Anorexiamottagningen, skriver på anorexiamottagningen.se att inre tomhetskänslor är utmärkande 
för personer med ätstörningar. 

18 Citat från artiken Sociala klassresenärer från Göteborg (www.alltidgot.com/klassresan/ 2010 03 16) av Rolf Simonsson.
19 Borderline är en psykisk störning som utmärks av instabilitet i fråga om sinnesstämning, självbild och relationer till andra. 
20 Narcissism kännetecknas av en persons överdrivna tro på den egna förmågan. Termen narcissism kommer från namnet på den grekiska, 
mytologiska figuren Narcissus, en yngling som blev förälskad i sin spegelbild.
21 Citat från artikeln Narcissistisk problematik (Psykisk Hälsa 1984:3) av Dr Claes Davidson.



Tomhet 11

Fasan för tomhet

Horror vacui är latin och betecknar Fasan för tomheten. Termen används inom såväl psykiatri som konstvetenskap. 
Ursprungligen är det en naturvetenskaplig term för att beskriva naturens strävan att fylla hålrum, som vatten fyller 
håligheter och som luft fyller vakuum. Inom konsten beskriver Horror vaccui ambitionen att fylla alla ytor med bildel-
ement som i islamistisk ornamentik och medeltida bibelskrifter. Begreppet Horror vaccui används även inom psyki-
atrin för att beskriva Art Brut och Särlingskonst och då kännetecknas det av ett maniskt klottrande med smådetaljer 
ända ut i dukens kant.

Den här fasan för tomheten skulle även kunna beskriva nutidsmänniskans rädsla för tomhet. Trots alternativa initia-
tiv till slowcities22 och downshifting23 hyllar vår samtid effektivitet. Ingen propagerar för rätten till tomhet, ensamhet 
och rätten att vara improduktiv. Istället ska vi vara produktiva, lönsamma och anpassningsbara. I arbetslivet ska vi ha 
social kompetens, på marknaden dugliga konsumenter och i övrigt redovisa våra aktiva liv och stora bekantskapskrets 
på sociala forum. Om någon dödtid uppstår kan vi alltid fylla den med sms, mail, spel, TV eller lite slösurfande. När 
stressen blir för hög börjar vi med mindfulness24. Att vara närvarande i nuet är inte längre en självklarhet i vårt stressade 
samhälle utan kräver träning. Genom mindfullnessmeditationer lär vi oss medveten närvaro; att inte tänka, döma eller 
försöka kontrollera det som pågår. Förr användes meditationen i andliga syften. Numer används den för att få lite ro, 
lite tomhet, i vår upptrissade tillvaro.

Mötet mellan västerländsk vetenskap och österländsk filosofi är ett möte mellan två tankekulturer. Med vårt väster-
ländska tankesätt har vi svårt att förstå den österländska filosofins tankegångar. Vi ser allt i motsatser; bra/dåligt, 
varmt/kallt, liv/död och så vidare. Den österländska filosofin ser både och. Där är allt sammanlänkat; lidandet och 
smärta är där en förutsättning för lycka och välbefinnande och liv och död är oupphörligt förbundna med varandra. 
Det kan inte existera någon konflikt mellan motsatserna eftersom de är beroende av varandra och därför i grunden 
befinner sig i harmoni med varandra.

Erich Fromm (1900-1980), tysk sociolog, psykoanalytiker och filosof , skriver i sin bok Att ha eller att vara? (Natur 
& Kultur 2006) att utvecklingen av samhällen inte styrs av frågan vad som är gott för människan utan av vad som är 
bra för den ekonomiska tillväxten. Han hävdar att ha och att vara är två skilda livsformer. Att ha innebär ägande och 
att vara kräver oberoende. Fromm menar att skillnaden mellan att ha och att vara är identisk med skillnaden mellan 
västligt och östligt tänkesätt. För att beskriva vad han menar tar han upp två exempel ifrån två poeters dikter om en 
blomma. Engelsmannen Alfred Tennysson25 (1809-1922) skriver i sin dikt hur han fascineras av blommans skönhet 
och reagerar med att vilja ha den. Han gräver upp den med rötterna vilket resulterar i att blomman dör. Fromm säger 
att Tennyson är jämförbar med den västerländska vetenskapsmannen som söker sanningen genom att förstöra livet. 
Den japanska haiku-diktaren Bashos (1644-1694) plockar inte blomman utan betraktar den uppmärksamt för att bli 
ett med den och låta den leva vidare. Enligt Fromm har Bashos ingen önskan att äga blomman utan använder sina inre 
förmågor för att vara ett med världen. Fromm menar att det västerländska synsättet leder till en inre tomhet.

“Denna orientering till yttre ting leder till en inre tomhet 
om sedan måste fyllas med konsumtion, återigen konsumtion...”

Erich Fromm26

22 Cittaslow (Slow City) är en rörelse som startade i Italien 1999 med målet att förbättra livskvaliteten i städer genom att bromsa dess över-
gripande takt. Cittaslow är en del av den kulturella trend som kallas The slow movement. (www.cittaslow.org)
23 Downshifting (Nedväxling) är ett socialt beteende eller en trend där individer lever enklare liv med fokus på familj, fritid och miljö för 
att motverka stress, karriärhets och konsumtion.
24 Mindfulness eller Medveten närvaro är ett buddhistiskt begrepp som används i västerländsk psykoterapi och stresshantering.
25 Alfred Tennysson var brittisk författare och nationalskald. I Sverige är han mest förknippad med dikten Nyårsklockan som läses på Skansen 
vid tolvslaget varje nyårsafton.
26 Citat från artikeln Andlig/själslig fattigdom i en rik värld (Fredsposten 3/2007) av Nina Michael.
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Hans Hof (1922-2011) var svensk präst, mystiker och professor i religionsfilosofi. Han introducerade zenmeditationen 
i Sverige och utvecklade ett andligt frigörande språk mot ett medvetandets genombrott till ett tillstånd av ingenting. 
I sin bok Bli mer människa (Åsak förlag 1985) skriver han om tomhet. Han jämför naturvetenskapens upptäckter av 
att allting i universum till stor del består av tomrum med meditativa erfarenheter av samma tomrum. Han menar att 
tomheten inte är tom utan fylld av någonting som är av en helt annan kvalitet än den vi annars upplever. Tomhetens 
kvalitet är så annorlunda att den är obeskrivbar. I olika religioner och kulturer har den fått olika namn. Den kallas 
tomhet, fullhet, vanitas, shunya, xu eller ma men i grund och botten är det samma upplevelse av en annan verklighet.

”Det gudomliga, det evigt förblivande, det universella,
är enligt en sådan uppfattning möjligt att uppleva 

i det tomrum, som uppfyller kosmos.”

Hans Hof27

27 Citat från artikeln Buddhismens svarta hål? Anatta och Shunyata inom theravada- och mahayanabuddhism (www.tidningenkulturen.se 
2013 01 01) av Elsa Maria Lindqvist.
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(1.7 ) Del 2

Gestaltningen

När jag är liten på 70-talet visas en dokumentär om 
rymden på TV. Den heter Oändligheten och jag kissar 
nästan på mig av skräck när jag hör ledmotivet. Tanken 
på att vår jord rör sig i en slags tomhet som ingen vet 
var den börjar eller slutar är för stor för mig. Om min 
bror vill vara ifred och tycker att jag stör så nynnar han 
signaturmelodin till Oändligheten. Det fungerar varje 
gång - jag springer i panik därifrån. Men känslan av 
tomhet som växer inom mig går inte att springa ifrån. 
När mamma inte är tillgänglig brukar jag kura ihop mig 
tillsammans med vår stora schäferhund. Där finner jag 
lite trygghet när tomheten hotar.

Hur tar man något från sitt inre och ger det en form? 
Hur ser tomhet ut? Kan man mäta tomhet? Väger den 
något och rör det sig i så fall om gram, kilon eller ton? 
Känns tomhet? Ja. Tomhet är alltså en känsla. En känsla 
är relaterad till en kropp, till någon som känner. Det jag 
vill utforska är inte känslan av tomhet i magen när en inte har ätit på länge utan en mer abstrakt tomhetskänsla, en 
brist i det egna jaget. Jag vill undersöka den där tomheten som skrämde mig som liten; tomheten som ett svart hål som 
slukar allt i dess närhet. Inom astrofysiken28 beskriver man rymdens svarta hål som döda stjärnor eller en koncentration 
av massa med ett så starkt gravitationsfält att ingenting, inte ens ljus, kan stå emot att sugas in i det. När något passerat 
händelsehorisonten29 i ett svart hål är det förlorat för alltid. 

”Åt alla håll tystnad, öde land och en rymd varur ingen kan ta sig ut...
På nätternas skärm drar Guds säkra hand upp en mångformad mardröm utan slut”

Charles Baudelaire30

Perceptionen

Det är en slags existentiell tomhet jag vill gestalta. Owe Wikström31(1945), professor i religionspsykologi vid Uppsala 
universitet, menar att det finns anledning att dröja kvar vid existentiella känslor för att de har en inneboende kraft som 
har någonting viktigt att säga oss. Hur känns min tomhet? Den är svårt att beskriva då det ligger i tomhetens natur att 
vara diffus och inte låta sig infogas i några berättarramar. Vanligen talar vi om det som är men sällan formulerar vi oss 
kring det som inte är. 

28 Astrofysik är den gren av fysiken som studerar fenomen i världsrymden, universum och kosmos.
29 Händelsehorisonten är ytan kring ett svart hål som utgör gränsen mellan hålets innandöme och omvärlden. Ingenting, vare sig ljus eller 
materia, som befinner sig innanför händelsehorisonten kan lämna regionen innanför och ingen extern observatör kan se någonting innanför 
händelsehorisonten.
30 Charles Pierre Baudelaire (1821-1867) var fransk poet, författare och litteraturkritiker. Han anses vara den litterära modernismens stam-
fader. Citat från dikten Avgrunden ur boken De ondas blommor (Norstedts 2005) av Charles Baudelaire.
31 Owe Wikström (1945) är, förutom professor i religionspsykologi, även teolog, präst, psykoterapeut och författare.
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”Du sliter och drar i begreppen för att få dem att rymma det outsagda. Ändå ligger hela världar utanför deras räckvidd.
Hur talar man om sannorlikheter som inte adderas tillvarandra utan släcker ut och lyser upp; som likt vågor interfererar 

och krockar utan något hav att färdas på? (...) Ni försöker ta världen i era munnar, men den dör i svalget.”

Helena Granström32

I en skulptur, Intighet (2011), ville jag gestalta intet. Jag byggde skulpturen runt intet för att ringa in och fånga det. 
Kanske kan jag beskriva hur tomheten känns genom att återge de känslor som omger den? Min tomhet åtföljs av läng-
tan, sorg över alltings förgänglighet, glädje över livets storhet, respekt för dess skörhet och en upplevelse av existentiell 
ensamhet och vilsenhet. Var känns tomheten? Bröstpartiet uppfattar jag som känslornas epicentrum. Det är där jag 
förnimmer tomheten. Den gröper ett hål som sträcker sig från nyckelbenen, förbi bröstet och vidare över magen.

32 Helena Granström (1983) är författare och journalist. Citat från boken Osäkerhetsrelationen (Natur & Kultur 2010) av Helena Granström.

Intighet, textil skulptur (2011)
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Reduktionen

Jag får en idé som jag presenterar för handledare och klasskamrater. Det är en skulptur i tre lager som släcks och 
därmed blir tom i en viss vinkel. Jag får inga negativa reaktioner på presentationen men när jag hör mig själv berätta 
om idén känner jag att den inte håller. Den är för fabricerad och jag upplever den inte äkta. Som att jag vill göra något 
fyndigt för att visa hur uppfinningsrik jag är. Den är skräcken för misslyckandet omvandlad till en onödigt komplex 
idé. Enkelhet är att föredra. Konsten ska kännas i hjärtat och gå från hjärtat till hjärnan och inte tvärtom. Magdalena 
Abakanowicz (1930) är polsk konstnär och en av föregångarna inom textil skulptur. Hon har gjort ett verk som heter 
Holding Emptiness från serien With Eyes Closed I See Happiness där hon står och kupar händerna som att hon höll 
någonting osynligt. Det är vackert, skört och enkelt. Som betraktare känner jag ett sting i hjärtat.

Den franske konstnären Christian Boltanski (1944) arbetar bland annat med skulptur, fotografi och performance. 
Hans verk kretsar ofta kring frågor om döden, minnet och förgängligheten. Han har gjort ett verk av en gammal 
telefonkatalog. På sista sidan står: De är döda. Enkelheten är genial och verket berör. De bästa konstverk som jag 
har sett lyckas med precis det; De lockar först till skratt eller uppsluppenhet. Sekunden efter kommer hugget i mel-
langärdet och därefter gråten. Den känslomässiga försvarsmekanismen eller garden är låg när en bläddrar igenom en 
telefonkatalog, förväntningarna är nära noll. Vi vet hur en telefonkatalog ser ut; sida upp och sida ner namn - nummer, 
namn - nummer, namn - nummer. Inga överraskningar. Så kommer sista sidan och där är texten vi inte var beredda på 
att möta: De är döda.

”Två sanningar närmar sig varann.
En kommer inifrån, en kommer utifrån

och där de möts har man en chans att få se sig själv.

Tomas Tranströmer33

33 Tomas Gösta Tranströmer (1931) är poet, översättare och psykolog. Tranströmer tilldelades Nobelpriset i litteratur 2011. Citat från dikten 
Preludier ur Samlade dikter 1954-1996 (Bonnier Pocket 2011) av Tomas Tranströmer.

Bilderna kan inte visas pga upphovsrätten.
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Inspirationen

Jag tittar igenom material och mina tidigare arbeten för att få inspiration. Jag hittar en påbörjad skulptur - en rygg. Det 
var ett experiment. Jag doppade tygstycken i målarfärg och draperade dem på en docka. Jag tar upp ryggen och känner 
på den. Den är hård av stelnat tapetklister och intorkad målarfärg. Jag gillar den. Jag försöker riva sönder den. Den är 
för hård. Den blir bara en aning missformad av mina försök. Med en sax klipper jag ett jack i den. Sen river jag. Jag tar 
i allt vad jag förmår men måste ändå hjälpa till med saxen emellanåt. Tillslut lossnar stycket och jag betraktar det som 
är kvar; ett ihåligt skulderparti, en urholkad torso. Min tomhet?

Jag flyttar skulderpartiet till min ateljé. Jag vet inte hur jag ska ta mig 
an det. Själva görandet brukar leda mig vidare. Det gäller bara att 
gripa tag, börja någonstans, likgiltigt var, bara det händer något. Jag 
fäster ett svart tyg på insidan. Det skapar känslan av ett svart hål, en 
tomhet. Jag tänker mig att något emanerar ur detta tomma intet. 
Något som växer eller väller fram från tomheten, sträcker sig ut och 
kanske greppar något. Vad i så fall? Jag vet inte. Jag måste söka svaret. 
Ibland söker jag svar genom att experimentera med material och 
form; sopsäckar, varptråd, tyg, gasbindor, papper och ståltråd - jag tar 
det som finns runtomkring mig i ateljén. Andra gånger agerar jag mer 
som en privatdetektiv och betraktar konstverket som en gåta som ska 
lösas. Då kan svaren som leder arbetet vidare finnas vart som helst; i 
ett samtal mellan två okända individer på tunnelbanan, i en bok på 
biblioteket som jag slår upp på måfå eller i det drömlika stadiet mel-
lan vakenhet och sömn. Jag gör mig lyhörd och mottaglig inför mig 
själv och de situationer jag hamnar i. Alla steg i processen är viktiga, 
även de till synes oviktiga.

Färgsymboliken

Jag är i ateljén. Jag målar utsidan av skulderpartiet vit. Den vita färgen väcker, precis som tomhetsbegreppet, motstri-
diga tolkningar. I västerländsk kultur symboliserar vitt oskuld och renhet, brud- och dopklänningar är vita. I Kina, 
Japan, Indien och i flera afrikanska länder samt inom buddhismen är vitt dödens färg. Kineser bär vita kläder på 
begravningar och indiska änkor klär sig i vitt. Jag kan uppfatta den vita färgen som steril och därmed död. Men svart 
är också dödens färg. Att vi i vår kultur ofta förknippar svart med död är troligen för att svart är nattens färg. Döden 
jämförs ofta med natten och en evig sömn. Svart kan också associeras till tomhet. Jag söker på svart på Wikipedia.

“Svart representerar en avsaknad av färg,det ursprungliga tomrummet, tomhet och är en mystisk färg som associeras med 
rädsla och även, exempelvis i begreppet “svart hål”, det okända, eftersom mörker förhindrar seende.” 

Wikipedia

Varken vit eller svart är egentligen färger. Vitt är en blandning av ljus av samtliga färger och svart kan definieras som 
frånvaron av andra färger då den inte reflekterar något ljus. En mer esoterisk tolkning av den vita färgen finns inom 
New Age-rörelsen där en vit aura34 står för klarhet, flöde och andlighet. Personer med vit aura sägs vara öppna för 
förändringar och kan omvända negativa energier till positiva. Finns det vitt i min aura? Kan jag vända en negativ bild 
av tomhet till någonting positivt eller åtminstone avväpna den? En vit flagga är ett universellt tecken för vapenvila. 
Kan jag sluta fred med mig själv?

34 Aura kallas det energifält som omger allt levande. Det kan synas som en färg eller ett ljus.
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Estetiken

Jag målar slarvigt. Delar av den svarta ursprungsfärgen syns igenom. När jag börjar måla antar jag att den vita färgen 
ska täcka över den svarta. Då jag lägger märke till hur jag anstränger mig med penseln för att få in färgen i alla veck så 
slutar jag med det och börjar måla mer vårdslöst. Jag försöker att undvika att göra saker perfekta. Varför? För att jag 
anser att det perfekta är ointressant; att det perfekta tiger medan det icke-perfekta talar och väcker fantasin. Fläcken på 
väggen talar om för mig att någon har druckit vin här, revan i kjolen säger att den fastnat någonstans (kanske i en vild 
dans) och repan i golvet berättar historien om hur ett barn en gång lekte med en sax. 

Kanske hör min vurm för det icke-perfekta ihop med att jag tycker 
att det vi försöker dölja är mer intressant än det vi är måna om att visa 
upp. Jag blir nyfiken på vad som finns bakom masken, under ytan, 
bortom fasaden. Det som vi försöker släta över med ett leende men 
som ändå kan skönjas i mellanrummen och tränger ut där det bris-
ter, genom sprickorna i vår rämnande fasad; Det som egentligen bara 
syns när vi tittar bort. Men det verkar finnas en universell form av 
perfektionism programmerad i den mänskliga naturen. Jakten efter 
perfektion formar våra liv och är upphov till ett ständigt dåligt sam-
vete över att inte leva upp till våra egna förväntningar. Vi är upp-
fostrade till att sträva efter det perfekta. Därför missar vi detaljen 
att perfektion aldrig kan uppnås och därför är meningslös att sträva 
efter. Genom att vara medveten och uppmärksam försöker jag mot-
verka strävan efter perfektion. 

Wabi-sabi är en japansk estetik som hävdar skönheten i det ofullkomliga eller till och med i det frånstötande. Wabi 
innebär ofullkomlighet och skenbar enkelhet. Sabi är något oförklarligt som förlänar föremålet rangen av konstnärlig 
skapelse. Enligt Wabi-sabi är skönheten bristfällig, tillfällig och ofullständig. Utmärkande för stilen är asymmetri, 
skrovlighet, enkelhet och en uppskattning för naturliga föremål och processers oförställda integritet. Wabi-sabi är allt 
som dagens massproducerande, tekniktörstande och utseendefixerade kultur inte är. Det är ett härjat loppisfynd med 
flagnande färg mot en ny- och massproducerad polerad vara. Wabi-sabi påminner oss om vår förgänglighet; att våra 
kroppar en dag ska förmultna i jorden. Vårt förfall förkroppsligas i leverfläckar, rynkor och celluliter och Wabi-sabi 
hävdar skönheten i detta sönderfall.

“Whatever it (Wabi-sabi) is, it can’t be bought. 
Wabi-sabi is a state of mind, a way of being. 

It’s the subtle art of being at peace with yourself...”

Leonard Koren35

Impulsen

I mitt arbete är det viktigt för mig att lämna utrymme för handen att arbeta. Dels vill jag att det ska synas att en män-
sklig hand med sina fel och brister - inte en maskin - har styrt processen och dels vill jag inte att mina idéer alltid ska 
ta vägen genom tanken utan istället gå direkt från känsla till hand. Tanken kan ha en hämmande effekt. Där värderas 
saker och skeenden i termer av snyggt/fult och bra/dåligt. Min strävan är att bli fri från fördömanden. Jag lyckas säl-
lan men när det händer känner jag att jag snuddar vid något oändligt viktigt. Jag tror att kroppen har något att säga 
som tanken inte alltid förstår. För att ge uttryck för det måste vi gå bortom våra förutfattade uppfattningar och förlita 
oss på våra impulser. Den franske konstnären Jean Dubuffet (1901-1985) inspirerades av konst skapad av psykiskt 
35 Citat från boken Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers (Stone Bridge Press 1994) av Leonard Koren.
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sjuka personer. De producerar sin konst helt avskärmade från rådande konventioner, utan bekymmer över konkurrens, 
beröm eller socialt tryck. Dubuffet menade att mainstreamkulturen hade uppslukat varje ny utveckling inom konsten, 
dränerat den på sin kraft och kvävt de äkta uttrycken. Han grundade begreppet Art Brut (Eng. Raw Art, Sv. Rå konst) 
och beskriver det som en konstform där rena och autentiska kreativa impulser styr36. 

”Han (Dubuffet) försökte hävda den skapande människans integritet,
hennes skyldighet att uttryka vad hon vill, utan hänsyn till den härskande kasten.

Hennes skyldighet att vara kastlös - paria.”

Ulf Linde37

Dubuffets term Art Brut är ganska specifik, medan den svenska benämningen särlingskonst och den engelska ter-
men outsider art används bredare och inkluderar självlärda konstnärer och konstnärer som inte deltar i det etablerade 
konstlivet samt en viss typ av naiv konst. I en del fall är det ett aktivt val av konstnären att stå utanför den etablerade 
konscenen men ofta lever hen ett marginaliserat liv och upptäcks inte förrän efter sin död.

Råkonsten

Agnes Richter var en österrikisk söm-
merska som levde i slutet av 1800-talet. 
Hon var placerad på ett mentalsjukhus i 
Heidelberg. Där broderade hon texter på 
sina anstaltskläder. Orden försvinner in i 
sömmarna och under lager av tråd. Det 
går inte att identifiera någon startpunkt 
och det är svårt att följa någon riktning 
eller ens hålla isär raderna. Några ord går 
dock att urskilja; jag används upprepade 
gånger eller min i början av en mening. 
Min jacka. Jag är inte i. Hon har även 
broderat sitt institutionsnummer; 583 
Hubertsburg. Mot sin vilja placerades hon 
på mentalsjukhuset där såväl intrång i den 
privata sfären (genom förlust av person-
liga tillhörigheter och kläder) som annan 
identitetskränkande behandling var en del av vardagen. En allmän uppfattning är att hon genom sitt broderi återtog 
sin värdighet då hon omvandlade ett institutionellt plagg till något personligt och intimt. Verket ingår i Sammlung 
Prinzhorn38 som finns på Museum Prinzhorn Collection i Heidelberg, Tyskland.

Michel Nedjar föddes 1947 i Val-dÓise i närheten av Paris. Han har judiskt påbrå och under andra världskriget levde 
hans familj separerade och gömda. Hans närmsta familjemedlemmar överlevde men flera av deras släktingar föll of-
fer för nazisterna. Nedjar växte upp bland symaskiner då hans far var skräddare och som barn gjorde han sina första 
dockor av avlagda tyger och trädrötter. Senare lever han ett kringflackande liv och reste mycket. Han besökte bland 
36 Tillsammans med den franske författaren och poeten André Breton (1896-1966), som räknas till surrealismens grundare, började 
Dubuffet samla Art brut. Collection de l´Art Brut omfattar över 35000 verk och finns att beskåda i Lausanne, Schweiz.
37 Ulf Linde (1929) är svensk konstkritiker, jazzmusiker, kompositör, författare och ledamot av Svenska akademin och har varit professor 
vid Konsthögskolan och chef för Thielska Galleriet. Citat från utställningskatalogen Solitärer, Särlingskonst från samling Eternod-Mermod, 
Lausanne (Malmö Konsthall 2000 02 06 - 2000 03 26 och Prins Eugens Waldemarsudde 2000 04 08 - 2000 06 04).
38 Hans Prinzhorn (1886-1933) var tysk psykiatriker och konsthistoriker. Han menade att verken i hans samling inte bara är intressanta ur 
ett psykologiskt perspektiv utan att de även har ett omfattande estetiskt värde.

Bilden kan inte visas på grund av upphovsrätten.
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annat Mexico där han fascinerades han av traditioner som Día de muertos39 (De 
dödas dag) och dess dockors magiska funktioner. Tillbaka i Paris började Ned-
jar utforma egna dockor av trasor, kvistar, säckväv och skräp. De tidiga dock-
orna var färgstarka och komiska, sedan blev de dystra och skräckinjagande med 
anspelningar på förintelsen. Han kom i kontakt med Jean Dubuffet och är nu-
mer en internationellt känd konstnär som finns representerad i alla stora Art 
Brut samlingar.

Existensen

”Tamar Garb40: Your work is about the self, about revealing the self, and about playing tantalizingly with the self. What I 
like to know is: who is Christian Boltanski? Where are you in this elaborate ruse, in this series of tricks and artifices which 
you deploy?

Christian Boltanski: I really think I am nobody. If you work as an artist, you destroy yourself. The more you work, the less 
you exist; and each time you do an interview, a part of yourself disappears. It seems awful, but it can also be a good thing, 
since it is easier to make art than to live. It’s a choice one makes.”41

Materialen

Jag sitter och delar på varptråd. En tråd är omkring fem meter lång 
och består av fem tvinnade trådar. Jag klipper itu den på hälften, 
skruvar den motsols för att trådarna ska släppa varandra och matar 
på; skruva - sära, skruva -  sära, skruva - sära. Tillslut är den två och 
en halv meter långa tråden delad. I min ena hand håller jag två trådar 
och i den andra tre. Jag upprepar processen tills alla fem trådar är se-
parerade från varandra. Musklerna i händerna får arbeta. Jag försöker 
att växla rörelserna mellan händerna för att avlasta dem. Att skruva 
med höger och dela med vänster är enklast. När jag gör tvärtom går 
det långsammare. När alla trådar är separerade lindar jag ett litet nys-
tan av dem, en och en. Slutligen knyter jag en sytråd kring nystanet. 
Det momentet är viktigt eftersom jag vill hålla trådarna separerade 
när jag ska sy fast dem i min skulptur. Varför sitter jag och delar på 
varptråd? Jag har en ateljé som jag delar med andra. För flera år sedan 
var det en vän som satt och vävde i ett av rummen. När hon flyttade 
ut lämnade hon rester av den svarta varptråd som hon använt och jag 
tog vara på dem. Jag tilltalas av tanken på återanvändning. I mitt arbete försöker jag att använda det som finns runtom-
kring mig. Jag undviker, så långt det är möjligt, att köpa nytt. Det kan tyckas överdrivet att sitta och dela på trådar; att 
köpa tråd i den tjocklek jag vill ha skulle underlätta arbetet. Men det är inte så jag arbetar. 

Jag kan inte motivera mig till att bidra mer än nödvändigt till konsumtionen i samhället. Idag anses det vara en rät-
tighet att konsumera vad vi vill och i vilken utsträckning vi önskar utan att ta hänsyn till konsekvenserna. Det är som 
att det faktum att en vara har producerats ger oss godkännande att konsumera den. Resultatet blir att vi håller på att 
shoppa ihjäl den enda planet vi har. Kan det vara en rättighet?
39 Día de muertos (De dödas dag) är en stor högtid i Mexiko som har samma syfte som vår Allhelgonahelg, att minnas och hedra de döda. 
40 Tamar Garb är författare och professor i konsthistoria på University College i London. 
41 Citat från boken Christian Boltanski (Phaidon 1997) av Didier Semin, Tamar Garb och Donald Kuspit.

Bilden kan inte visas på grund av upphovsrätten.
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Processen

Framför mig på bordet ligger femtio ihopknutna nystan. Händerna 
värker. Jag fortsätter att arbeta. Jag vet att jag inte kommer att be-
höva mer än femtio trådar. Så varför fortsätter jag? Det är någont-
ing i de monotona rörelserna som är behagligt. De försätter mig 
i ett meditativt tillstånd. Jag vet att jag inte kommer att behöva 
fler trådar. Det är oväsentligt. Medan jag arbetar pågår en process 
inom mig. Bit för bit läggs ett osynligt pussel i mitt medvetande. 
Varje tråd jag delar för mig närmare min hägring. Är det så? Eller 
lurar jag mig själv? Jag börjar tvivla på min process och tänker att 
jag kanske sitter här och delar trådar för att undvika att ta itu med 
resten av skulpturen. Som att jag av rädsla för min egen fantasilösh-
et sinkar mig och hindrar mig själv från att ta nästa steg. Eller är det 
just denna ovisshet som är den viktigaste drivkraften?

När jag känner mig färdig har jag nästan hundra små ihopknutna 
nystan framför mig. Samma kväll framträder en bild. Jag ligger i 
min säng med slutna ögon när jag ser den; Skulderpartiet hänger 
fritt. Trådar löper från dess rygg ner till golvet där de är surrade vid 
bultar. Mitt emot hänger en stor svart form av tygmoduler som 
svarar mot det svarta hålet inuti skulderpartiet. Själva verket består 
av mellanrummet mellan formerna, ett fält laddat med tomhet.

Stressen

Jag drömmer om att stänga in mig i min ateljé och jobba ostört under en längre tid. Koncentration tar lång tid att 
uppnå och det är frustrerande att bli avbruten. Gunilla Ladberg, beteendevetare och doktor i pedagogik, menar att 
problemlösande processer i hjärnan kräver ostörd tid, inte minst för att låta det undermedvetna arbeta. Det kan inte 
ersättas av många kortare tidssnuttar. Men livet består av ständiga avbrott och intryck. Teknikens framsteg har gjort 
det möjligt för oss att vara ständigt uppkopplande och nåbara. Jag försöker minimera oönskade distraktioner. Jag går 
ur Facebook, raderar mina favoritspel på mobiltelefonen och tar för vana att stänga av den i ateljén. Då märker jag 
att irritationen riktas mot min egen kropp. Med jämna mellanrum pockar den på uppmärksamhet; den är hungrig, 
törstig, har ont, skadar sig eller behöver någonting. Kroppen stjäl min tid och tiden rusar inte bara - den rusar ifrån 
mig. Jag inser att jag stressar. Den amerikanske författaren Mark Helprin42 har sagt: ”Du lever ditt liv i en upphetsning 
som dina förfäder bara kände till från strid”. Jag försöker varva ner. Min kropp är själva förutsättningen för att jag ska 
kunna genomföra mitt projekt. Det vilar på mitt ansvar att ta hand om den och ge den den tid den behöver. Jag utma-
nar mig själv: Jag har inte tid - därför ska jag fortsättningsvis göra allt dubbelt så långsamt.

“Jag tänker ofta på det där “tomma” utrymmet.
Det där tomrummet är det som låter något

faktiskt utvecklas på ett naturligt sätt.
Jag har tvingats lära mig det genom åren

för en av fällorna med att vara en konstnär
är att man alltid vill skapa, alltid vill producera.”

Meredith Monk43

42 Mark Helprin (1947) är amerikansk författare. Han har bl. a. skrivit i tidskriften The New Yorker i 25 år.
43 Meredith Jane Monk (1942) är amerikansk kompositör, performancekonstnär, sångerska, filmskapare och korreograf. Citat från artikeln 
Skapa tomhet för bra ledarskap (www.uglkurser.se 2010 11 26) Markus Amanto.
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Formen

Jag har placerat ut kläder på golvet i ateljén. Det är avlagda kläder; sånt 
som blivit över och det som ingen vill ha. Inte för att kläderna är trasiga, 
de flesta plaggen är hela och verkar till och med nytvättade. Ändå har de 
kasserats av sina ägare. När det gäller barnkläderna så har barnen trol-
igtvis vuxit ur dem. Plaggen i vuxenstorlekar har sannolikt valts bort för 
att de är omoderna. Andra, mer moderiktiga plagg, har trängt ut dem ur 
garderoben och förpassat dem till en byteshörna eller ett grovsoprum där 
jag tog vara på dem. Jag tänker att många av de här klädesplaggen aldrig 
borde ha tillverkats. De naturresurser som gått åt i tillverkningsprocessen 
hade med fördel kunnat besparats. Men nu ligger de här framför mig; 
tjänliga dock övergivna.

Att hantera avlagda kläder väcker tankar och känslor. Antagligen är de 
flesta plaggen masstillverkade. Det gör dem allmängiltiga. Samtidigt 
känns de privata, eftersom de tillhört någon person, och intima, på så sätt 
att de burits tätt intill en kropp. Känslan av frånvaro är påtaglig. Någon är omisskännligt frånvarande. De som någon 
gång tömt ett dödsbo efter en anhörig kan säkert intyga den känslan. Avlagda kläder kan även föra associationerna till 
högarna av textilier i Auschwitz och andra koncentrationsläger. De vittnar, på ett konkret och smärtsamt vis, om dess 
forna bärares död. I hinduismen, där tron på reinkarnation är stark, används ibland ett avlagt klädesplagg som metafor 
för döden. Att själen lämnar kroppen vid dödsögonblicket jämförs med hur man vid dagens slut lägger av sig kläderna. 
Om kroppen ses som själens beklädnad kanske kläder utgör människans skal? Nu ligger de här framför mig; männi-
skoskalen. En efter en syr jag ihop dem med varandra tills de bildar ett hav av frånvaro.

När jag har sytt ihop två stora stycken vill jag hänga upp dem för att kunna laborera med formen. Med hjälp av en 
stege fäster jag snören i taket. Ena änden surrar jag fast i tygmodulerna på golvet. Sen hissar jag upp dem. Tyngden är 
påtaglig. Jag hoppas att fästpunkterna håller. Några snören går av men tillslut hänger tygmodulerna fritt. Tidigare när 
jag har använt avlagda kläder med den här tekniken har jag hållit mig till raka former. Nu vill jag se om jag kan hitta 
ett annat sätt att använda dem och vad det skapar för uttryck. Kläderna är bylsiga. När även formen i sin helhet saknar 
fast struktur så känns det inte speciellt spännande. Det är som att det oformliga kräver en struktur för att bli intressant. 
Brokigheten i färgkollisioner och materialkrockar gör det svårt att få en uppfattning om vad tygmodulerna har för 
potential, om de har någon överhuvudtaget. Ju mer jag försöker se desto blindare blir jag. Tvivlen gläntar på dörren till 
ateljén. Tankarna på att jag kanske misslyckas med skulpturen smiter in och omringar mig. Jag måste skaffa målarfärg.
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Dekonstruktionen

Jag betraktar skulderpartiet. Det är något som inte stämmer. Det svarta tyget som jag klädde insidan av skulderpartiet 
med håller inte. När jag fäste dit det kände jag tomheten. Nu ser jag inget annat än ett intetsägande tygstycke. Det 
måste bort. Jag pillar upp en flik och försöker riva av det. Textillimmet som jag har använt är starkt. ( Jag ska rekom-
mendera det märket nästa gång någon frågar.) Hela innanmätet går sönder och själva stommen i skulderpartiet lossnar. 
Formen hålls ändå samman någorlunda tack vare lagren av torkad målarfärg. Jag fortsätter att riva loss tyg, tejp och 
papper; sprickor uppstår, revor bildas och hålrum uppstår. När jag känner att formen håller på att bli alltför instabil 
slutar jag.
 
Övergripande har formen förbättrats men skulderpartiet behöver förstärkas på några ställen. Jag nyper av bitar av 
sopsäckar och papper och limmar fast dem där det behövs stadga. Materialen kompletterar oväntat varandra. Papprets 
matthet förstärker glansen i plasten. Det får mig att tänka på någon slags sjukdom med koppor eller en svart rymd med 
mörka planeter, döda stjärnor, svarta hål. Oändligheten?

Det är en form av dekonstruktion44. Att dekonstruera företeelser, begrepp, konstverk och litterära texter är att plocka 
isär dem för att ge dem en ny funktion eller en annorlunda mening i nya sammanhang. När jag tar isär mitt arbete 
är inte strävan att finna nya meningar eller alternativa betydelser utan att komma ännu närmare kärnan i det jag vill 
gestalta. Jag upplever att det är i den förstörande fasen eller nedbrytningsstadiet som konstverket skapas. En skulle 
kunna säga att mitt arbete består av 1/3 uppbyggnad och 2/3 sönderplockande. Det är en slags förstörelsekonst, ett 
sönderskapande. 

”Lusten att förstöra är också en skapande lust.”
Michail Bakunin45

44 Dekonstruktion är ett begrepp med ursprung i tysk och fransk filosofi. Ordet kommer från tyskans Abbau (nedmontering, sönderplockn-
ing) och användes av den tyske filosofen Martin Heidegger (1889-1976) i en föreläsning om fenomenologins grundproblem 1927.
45 Michail Aleksandrovitj Bakunin (1814-1876) var rysk revolutionär och en av anarkismens förgrundsgestaleter. Han översatte även Karl 
Marx verk Kommunistiska Manifestet till ryska. Citat från boken Centralism eller självförvaltning (Federativ Förlag 1980).
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Tvivlen

Skulderpartiet är fäst med linor i taket, från det löper sex sträckta trådar ner till golvet. Framför det hänger tygmod-
ulerna målade med svart färg. Svart? Det är snarare en mörk gråbrun nyans. Det tar mig fyrtio minuter att gå till 
färgaffären. När jag kommer tillbaka till ateljén och öppnar burken reagerar jag direkt över att färgen ser gråaktig ut. 
Jag använder den ändå och hoppas på det bästa. Förgäves. Någon försöker muntra upp mig och framlägger teorin att 
färgen kanske mörknar när den torkar. Dagen efter ser jag ingen skillnad. Färgen är fortfarande mörkt gråbrun. Butik-
ens kundtjänst har aldrig fått in något klagomål på det tidigare.

Jag iakttar skulpturen. Det jag ser motsvarar det 
jag ville göra men känslan jag ville frammana 
uteblir. Skulpturen bär inte den känslostämn-
ing jag önskar. Det är svårt att sätta fingret på 
vad som fattas den. Eller är det något som ska 
tas bort? Laddningen som jag ville frambringa 
mellan objekten känns inte. Kan jag skapa en 
laddning utan att gestalta den på något sätt? Hur 
skulptera av ingenting? Det känns som att mina 
tankar börjar gå i cirklar.

Prestationsångesten

”There´s someone who has a problem and tries to resolve it by making an object, and the person who looks at it has more or 
less the same problem and is also going to resolve it a little bit while looking at it. The danger for art today is of losing this 
notion with their own individual... If the artist is only someone who has beautiful ideas and who resolves situations in dif-
ferent places and is involved in a sort of activity ”in situ” as one says, this has no interest. The artist has to be - and this is a 
very romantic idea - someone who resolves his own problems, speaks more or less about himself, and who, as much as this is 
possible, is able to resolve the problems of others, is able to pose questions to others.”

Christian Boltanski46

Motgången

I ett tidigare försök att beskriva min arbetsprocess har jag skrivit: Problem som dyker upp under arbetets gång ser jag som 
viktiga delar av processen. När de uppstår dristar jag mig till att lita till min intuition. Någonting som hjälper mig i mot-
gångar är tanken på att det jag gör aldrig behöver resultera i någonting som visas upp. Om resultatet inte är tillfredsstäl-
lande kan jag alltid lägga det i en soppsäck och kasta bort det.

Jag är där nu. I motgången. När jag befinner sig mitt i den är det inte lätt att betrakta den som någonting positivt som 
driver arbetet framåt. Jag överväger att demolera hela skulpturen. Om resultatet inte är tillfredsställande kan jag alltid 
lägga det i en soppsäck och kasta bort det. Varför skrev jag så? Det låter kanske djärvt och handlingskraftigt. Men är det 
verkligen det? Vore det inte att ge upp? Att kapitulera? Är det inte både modigare och klokare att försöka se kärnan i 
det jag förutsatte mig att göra, lokalisera punkten där det började dra iväg åt ett annat håll, för att sedan återgå till den 
punkten och fortsätta därifrån? Vart förlorade jag kontakten med min kärna?

46 Citat från boken Conversation Series nr 19: Hans Ulrich Obrist/Christian Boltanski (Walther Köning, Köln 2009) av Hans-Ulrich 
Obrist.
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“I only work when I feel the need to express something. I may not be sure of exactly what it is, but I know that something 
is cooking and when I am on the right track. The need is very strong. To express your emotions, you have to be very loose 
and receptive. The unconscious will come to you, if you have that gift that artists have. I only know if I’m inspired by the 
results.”

Louise Bourgeois47

Ansträngningen

Jag kommer ingenstans. Min föresats var att gestalta tomhet. Nu är 
det upp till mig att gestalta den på ett sätt som inte avviker för mycket 
från det jag beskrivit för att kunna hävda att jag åskådliggör tomheten. 
Tanken på att misslyckas skrämmer mig. Hur ska jag stå ut med att det 
inte fanns någonting bakom mitt formulerade projekt? Vem är jag då?

Jag behöver hjälp. Jag försöker få en specifik handledare att besöka mig 
i ateljén. Via mail svarar hon att hon har tid om tre veckor. Tre veckor är 
allt jag har. Sen ska arbetet vara klart. Jag behöver hjälp nu. Jag försöker 
föreställa mig vad handledaren skulle säga till mig om vi träffades idag. 
Jag kommer inte på något. Vad är det som samtalen med henne brukar 
ge? Hon ser mina intentioner, lyssnar och tar mig på allvar, kommer 
med varsamma råd och inspirerande synpunkter. Det uppmuntrar mig 
att lita till min intuition. Det ger mig mod att våga utsätta mig för 
riskerna med att försöka ta arbetet ett steg längre. Mod. Igår sade min 
femårige son till mig: Mamma, det enda du kan göra är allting. Föru-
tom att lyfta pappa. Jag skriver ner hans ord på ett papper och sätter 
upp det på väggen i ateljén. Förvissad om att man ibland måste gå vilse 
för att hitta rätt bestämmer jag mig för att lägga skulpturen åt sidan ett 
tag och ta mig an tomheten på ett helt annat sätt. Jag kontaktar en vän 
i metallverkstaden och frågar om jag kan få köpa lite metall.

Frustrationen

Aluminium är en mjuk lättmetall. Det är det tredje vanligaste grundämnet i jordskorpan efter syre och kisel. I början 
av 1800-talet upptäcktes aluminiumet och eftersom renframställningen var svår var det dyrare än guld. Hela dagen är 
jag i ateljén och jobbar med en aluminiumplåt. Jag klipper med en plåtsax och formar bitar till revben. Plåten blir vass 
och jag skär mig en gång. Två gånger. Tre gånger. Jag noterar hur en slumrande frustration väcks inom mig. Jag stryker 
sadeltvål på en lakansväv för att skapa en nyanserad yta. Strykbrädan i verkstaden som jag brukar använda är trasig. 
Frustrationen gror. Jag använder en annan som är placerad i en mer befolkad miljö. Väven suger åt sig skummet från 
sadeltvålen. Med strykjärnet arbetar jag in det i tyget. Ytan blir tjock och oljig. Det ryker. Jag tänker att någon kommer 
att kommentera lukten av bränd sadeltvål. Någon kommenterar lukten av bränd sadeltvål. Frustrationen växer. Någon 
annan frågar mig om jag ska stryka mycket. Vad är mycket? 

Jag tittar på tyget. Det är för vitt och kräver patinering. Jag häller kaffe i en blomspruta och kontrollerar effekten. Ett 
dis av finfördelad vätska sprider sig i luften och sänker sig sakta nedåt. Perfekt. Jag riktar sprutan mot tyget och sprejar. 
Stora droppar läcker ner på tyget och sprider motbjudande fläckar. Jag ignorerar frustrationen som vid det här laget 
47 Louise Joséphine Burgeois (1911-2010) var franskfödd amerikansk konstnär, skulptör och tecknare. Citat från artikeln My art is form of 
restoration (The Observer 2007 10 14) av Rachel Cooke.
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håller på att växa sig för stor för min kropp. Utan att röra en min klipper 
jag ut bitar av tyget och börjar sy på det på aluminiumrevbenen. Det är 
som att en del av mig inte vill låtsas om att jag misslyckats med tyget, som 
att jag förtränger att det är förstört. Istället jobbar jag på som att allt var i 
sin ordning. Jag provar att sy med svart tråd. Jag provar med vit tråd. Jag 
repar upp en tråd från det vita tyget och syr med den. Jag sticker mig i fin-
gret. Droppar av blod faller på tyget. Jag lägger undan det och väljer ut ett 
svart ylletyg istället. Jag doppar fingrarna i vit färg och smetar på det på 
yllet. Yllet suger åt sig färgen och absorberar det så att det blir grådaskigt. 
Jag fäster vitt papper i färgen. Det ser märkligt ut, mycket märkligt. Nu 
mäktar jag inte ignorera frustrationen längre. Den har sipprat ut ur mig 
och fyllt hela ateljén från golv till tak. Uppgivet lägger jag ifrån mig det 
jag har i händerna. Stridslystet betraktar jag skulderpartiet som hänger i 
taket. Jag vill slita ner det, riva itu det och stampa sönder det.

Explosionen

Filmen Helvetesresan (Firewalks Films 2011) handlar om konstnären Jean Mark Calvet48. Calvets ungdomsår kantas 
av drogmissbruk och övergrepp. Även om han under en period arbetar som polis så är hans yrkesliv fläckat av krimi-
nalitet. Ett tag arbetar han för maffian. Efter att ha lurat till sig en stor summa pengar flyr han till Costa Rica där han 
försöker starta ett nytt liv. Men hans förflutna plågar honom och han isolerar sig i sitt hem och försvinner in i ett crack-
missbruk. I filmen beskriver han hur han av en slump hittar en burk med gammal målarfärg. Han slår näven genom de 
torkade lagren, hinnan spricker och färgen skvätter upp i hans ansikte och ut över en vägg. Med knytnäven våt av färg 
börjar han slå i väggen. Han smörjer in sig i färg och rusar mot den. Framtänderna knäcks, men han fortsätter att slå 
och sparka. Färgen blandas med hans blod och tårar. Han beskriver det som en tvåtimmarskamp. Sedan sätter han sig 
ner och betraktar väggen. 

“Det var då det lossnade. Allt hat hade hamnat på väggen.Allt som fanns här inne (pekar på bröstet) fanns nu på väggen 
och jag kunde äntligen pusta ut. Jag förstod det där språket och allt som fanns där på väggen. Jag såg sorg, ilska, död - allt. 
Jag såg vad jag led av inombords och vad som knäckte mig. Efter det började jag måla. Jag tänkte aldrig: Jag skapar konst. 
Jag försökte bara överleva. Jag kunde inte sluta. Jag målade tak väggar handfat... Allt! Soffan sängen... Jag drog bort ma-
drassen. Jag målade överallt. Jag slog sönder möblerna och eldade upp dem och fick kol att rita med. Jag tillsatte vatten, jag 
använde pizza och tomatsås. Sen började jag bränna all plast. Jag förlorade kontrollen. Det var som att kräkas i ett. Jag 
sprutade ner väggarna. Till slut fanns det inget kvar.”49

Tillförsikten

En vän i ateljén har uppmärksammat min sinnesstämning. Tillsammans betraktar vi skulderpartiet. Jag säger: Jag vet 
att jag måste ha sönder det. Som att jag vill ha hennes godkännande. Men det är så svårt. Nu har jag en misslyckad skulp-
tur, om jag tar sönder den har jag ingen skulptur. Så fort jag avslutat meningen plockar jag ner skulderpartiet och sliter 
itu det. Jag vill agera skyndsamt för att inte låta tankarna hindra mig. När en har bestämt sig för att ha sönder någont-
ing får en inte tveka. Tvekan lämnar spår som stannar kvar i skulpturen och påverkar betraktarna. Inte på så sätt att de 
kommenterar det utan mer att det snappas upp i deras undermedvetna. Jag river. Bit för bit lossnar och faller till golvet 
åtföljda av vita färgflagor. Jag låter händerna slita och dra som de vill. All uppdämd frustration får komma ut. Jag vill 
inte beakta konsekvenserna, inte värdera resultatet, inte tänka, inte tänka.
48 Jean Mark Calvet (1965) är fransk konstnär, numer boende i Nicaragua.
49 Citat av Jean Mark Calvet från filmen Helvetesresan (Firewalks Films 2011) av Dominic Allan.
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Jag betraktar det som är kvar; antydan till en hals, fragment av en axel, sprickor i målarfärgen över ryggen, ett hålrum,  
en tom spillra; ett fragment som drömmer om en kropp. Tomhet? Kanske. Mamma, det enda du kan göra är allting. 
Förutom att lyfta pappa. När jag kommer hem lyfter jag med stor möda upp min hundra kilo tunga sambo på ryggen. 
Titta! ropar jag till min son. Jag kan lyfta pappa! Min sons ögon glittrar till. Du är fett cool mamma, säger han. Fett cool!

Insikten

Instruktioner: Se det som bara syns när du tittar bort. Vänd på det, på allt. Alltid. Skruva tills det tar stopp. Skruva ett 
varv till. Gå hela vägen. Gå sedan ännu längre, vänd tillbaka och upplös dig i två riktningar. Bryt ner, riv isär, slå sönder. 
Skaka om och kasta ut.

Friden

Jag minns ett radioprogram som sändes i P2 för ett par år sedan. Det hette Händelsehorisonten50 och ett avsnitt hand-
lade om ett ortodoxt munkkloster som låg på en bergssida högt uppe bland de nordligaste delarna av ryska Uralbergen. 
Klostret stängdes av bolsjevikerna på 1920-talet och munkarna drevs bort. Men berättelsen om det avlägsna klostret 
lever kvar. Den handlar om en munkordern som sökt den stora avskildheten i ödsligheten som bara avlägsna berg kan 
erbjuda. I tystnad levde munkarna sina liv i klostret. Dagarna var klockringning och snö som ljudlöst föll över det 
sluttande taken; inget mer. I tio år gick varje ung sökare som novis innan löftet om evig trohet gentemot orden och 
dess regler kunde sväras. 

Under klostret fanns en hemlighet. Platsen var känd långt före klostret uppfördes vid mitten av 1600-talet. Bergen var 
rika på mineraler och den som grävde djupt hoppades på att bli belönad. Därför vindlade sig långa gruvgångar från 
klostrets källarplan ned i berget. Som initiationsrit gick munkarna ensamma ned i gångarna. En och en gick de ned i 
mörkret och stannade där, i dagar, kanske i veckor. När de återvände till ljuset var de inte längre rädda. De hade sett 
allt som mörkret bar på och mörkret kunde inte längre skrämma dem.

50 Händelsehorisonten är ett radioprogramm som sändes i P2 2011 08 11. Programledare och producent var Erik Schüldt.
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Acceptansen

Jag ska flytta skulpturen från en ateljé till en annan. Jag lastar den på en vagn tillsammans med arbetsredskap och 
material. Tygmodulerna packar jag i stora säckar som också lastas på vagnen. När jag rullar ut den från ateljén trillar 
skulderpartiet av. Min sikt är dold av all packning men ljudet av någonting som spricker förvissar mig om att den mött 

golvet. Innan jag hinner reagera faller även en tung säck med tygmoduler. Det enda 
ljud jag hör är prasslet av en säck som landar på golvet men inom mig känner jag hur 
skulderpartiet mosas ihop och går sönder. Jag tänker att det inte gör någonting. Det 
kommer säker att behövas en del lagningsarbete men det är inga problem. Problemet 
är snarare att även om jag har en tydlig bild av vad jag vill åstadkomma så har jag inte 
lyckats frammana den till fullo. I nuläget känns allt diffust. Jag har provat mig fram 
med tyg, plast, papper, färgeritekniker och form för att hitta en ny motpart som kan 
ersätta tygmodulerna. Ingenting har givit resultat. Arbetet är långt ifrån färdigt. När 
ett arbete är klart brukar det kännas i kroppen. (Det är också en slags tomhet.) Att 
då betrakta resultatet är alltid spännande. Det är nästan som att presenteras för en ny 
bekantskap när något som legat dolt inom en har tagit form och blivit synbart. När 
något från ens inre har fått en gestalt kan man också dela den med andra. Jag är inte 
där än. Kanske kommer jag inte dit heller. Det återstår att se.

Möjligheten

Så kom tillslut dagen när hjälpen knackar på dörren till ateljén och lugnande förklarar att hon förstår vad jag försöker 
åstadkomma. Hon kommer i form av en handledare som ser var jag befinner mig och var jag är på väg. Jag får bekräf-
telse i mina tvivel på att tygmodulerna konkurrerar med skulderpartiet i sitt uttryck; att de i sig skulle kunna utgöra ett 
eget verk. Ändå håller jag fast vid idén att skulderpartiet har en motpart. Det är viktigt att skulderpartiet kommuni-
cerar med ett annat objekt för att jag vill använda den dragningskraft som uppstår. Men vad består denna motpart av? 
Hur ser den ut? Handledaren förstår känslan av att min skulptur inte vill låta sig tämjas och att den är likgiltig inför 
det faktum att min examination står på spel. Hon har egna erfarenheter av ”bråkiga” verk och berättar att hon själv 
kommunicerar med sina tavlor och ställer frågor till dem: Var är du på väg? Vad behöver du mer för att bli färdig? Jag 
ler igenkännande. Själv brukar jag fika med min skulptur. Med en kopp kaffe sätter jag mig vid den, betraktar den och 
försöker utröna hur jag kan gå vidare med den. Många koppar kaffe har gått åt i det här projektet men i det här läget 
hjälper inte mer kaffe.

Samtalet med handledaren stärker mig och ger mig kraft att fortsätta sökandet. Jag får en idé om att fästa ett svart pap-
per mot en glasskiva och hänga upp det så att den reflekterar skulderpartiet. Jag går ut i korridoren för att leta efter en 
glasskiva att prova med. På väg 
förbi glas- och keramikavdelnin-
gen stannar jag till. Här måste det 
finnas glas. Två minuter senare 
är jag på väg tillbaka till ateljén 
bärandes på en glasskiva. Plang-
las heter det, förklarade mannen 
som öppnade förrådet med glas 
och lät mig välja en skiva utan 
att betala något. Jag hittar två 
träbitar i soporna som jag fräser 
var sitt spår i med bandsågen i 
snickeriet. Glaset med pappret 
placerar jag i spåren och hänger 
det mitt emot skulderpartiet. 
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Resultatet lockar till tankar. Det jag ser skapar en slags rumslighet 
vilket leder mig till en annan ingång som hittills varit dold för 
mig. Jag börjar tänka platsspecifikt. Nya möjligheter öppnar sig 
och färska idéer väller fram i mitt huvud; Jag skulle kunna måla 
väggen mitt emot skulpturen svart, fylla en hel vägg med avlagda 
kläder övermålade med svart färg eller med hjälp av en lampa kas-
ta skulderpartiets skugga över väggen och måla av den i en över-
dimensionerad skala. Skulpturen skulle kunna vara föränderlig 
beroende på vart den ställs ut. I utställningsrummet kan jag söka 
rummets tomhet och utgå från den när jag skapar en motpart 
som blir platsspecifik för de ställen där den visas.

Destinationen

På Konstfacks vårutställning 2013 har textilavdelningen blivit 
placerade i det sk svarta huset. Lokalen är stor och rymlig med 
fönster åt två håll. Platsen jag tilldelas består av ett skuggigt 
hörn utan fönster. Instinktivt förstår jag hur jag ska ta mig an 
den. I min ursprungliga skiss består skulderpartiets motpart 
av ihopsydda avlagda kläder övermålade med svart färg och 
det är precis det den här platsen behöver. Jag går till second-
handaffären Emmaus centrallager, samlar ihop alla svarta plagg 
jag kan hitta. Jag klipper isär dem, syr ihop dem och målar dem 
med en matt svart (dyr) färg. Därefter hänger jag upp det i ta-
ket. Uttrycket känns rätt men proportionerna stämmer inte. 
Sin storlek till trots ser det 2 x 4,5 meter stora tygstycket litet ut 
i det enorma rummet. Det måste åtgärdas med mer plagg - mer 
arbete. Tanken på ytterligare arbete den korta tid som är kvar 
tills utställningen öppnar får mig att bäva men jag biter ihop 
och samlar in mer klädesplagg. Byteshörnan i kollektivhuset 
där jag bor länsas på svarta plagg, garderoben rannsakas och 
vännerna engageras i jakten på det refuserade som för mig är hett eftertraktat. När jag känner mig nöjd har tygstycket 
växt till 3 x 4,5 meter. Ett lugn sprider sig inom mig. Äntligen kan jag betrakta mitt arbete som färdigt; Min barndoms 
fruktan för tomhet har fått en form. 

Epilogen

Rädslan för tomhet, som jag upplevde som barn, beror naturligtvis inte bara på en tv-dokumentär om rymden utan 
har andra, mer djupgående, anledningar. När jag var liten förlorade jag inom en kort tidsperiod flera närstående och 
var även på väg att förlora min mamma. I ett tidigt stadium i livet blev jag sålunda medveten om livets förgänglighet. 
Det kullkastade den världsbild som dittills varit min trygghet och det präglar fortfarande till viss del mitt liv. Är det 
här för privat att skriva om? Några läsare kanske skruvar på sig och tycker att det börjar kännas pinsamt medan andra 
tycker att det är först nu det börjar bli intressant. De finns de som hävdar att det mest privata är det djupast sett mest 
allmängiltiga. Jag vill gärna tro det. I praktiken är det dock svårt att övertyga sig om det när det handlar om ens egna 
upplevelser. Jag vet att jag stundtals kommer att ångra att jag lämnar ut mig här. Varför jag slutgiltligen ändå väljer att 
göra det beror på en envis längtan att förena det inre med världen utanför.
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“Kanske föds varje människa med ett sår som läker på litet olika 
sätt beroende på vem man är och hur ödet drabbar en. Hos som-
liga märks det inte alls sedan det läkt. De finns också de som 
överhuvudtaget inte alls lyckas läka såret och de dör av invärtes 
blödningar. Men de allra flesta har ett ärr. Sedan har vi litet olika 
benägenhet att pilla på skorpan och hålla såret levande. Jag har 
fått för mig att såret har den märkliga egenheten att den skänker 
liv om det hålls öppet en aning. Det gör ont, men det finns något 
lockande med smärtan, ungefär på samma sätt som när man var 
liten och avsiktligt tryckte tungan mot en värkande tand för att 
höja smärtan en aning till.”

Mikael Wiström51

51 Mikael Wiström (1950) är regissör, dokumentärfilmare och författare. Citat från boken Doften av brinnande eukalyptus (Pajazzo 
Förlag 2005).

Foto: Åsa Cederqvist.
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(1.8) Källförteckning

Del 1

Buddhism
Buddhismen (Natur och Kultur 2002) Knut A Jacobsen
Introduktion till buddhismen (Stockholms Buddhistcenter 2000) Chris Pauling
Tomhet “Shunyata” (www.joranbriding.se 2011) Jöran Briding
Buddhismens svarta hål? Anatta och Shunyata inom theravada- och mahayanabuddhism (www.tidningenkulturen.se 2013 01 01) Elsa Maria 
Lindqvist
Buddhismen i ett nötskal: Dharmas fyra sigill (www.gomde.se) Dzongsar Khyentse Rinpoche

Taoism
Essential Writings Of Taoism (Red And Black Publishers 2008) The Tao Te Ching & Chuang Tzu
Kinesisk Filosofi (Bokförlaget Nya Doxa 1997) David Favrholdt och Henrik Lundberg
En liten bok om Tao Te Ching (Strömbergs Förlag 1996) John R. Mabry

Ma
Ma och den fyrdimensionella verklighetsuppfattningen i dagens Tokyo (www.niniasverdrup.com) Ninia Sverdrup
Japaner i Konsthallen (www.kulturdelen.nu 2010) Christer Duke

Xu
Akupunkturakademins artikelserie; Tomhet (www.akupunkturakademin.se) Peter Torssell

Vanitas
Metamorphosis of a Death Symbol: The Transi Tomb in the Late Middle Ages and the Renaissance (University of California Press Books 
1973) Kathleen R. Cohen
Latinska citat (Norstedts 2009) Ebbe Vilborg
www.wikipedia.se/vanitas

Kristendom
Nya Testamentet Paulus Romarbrevet 8:20–21
Lektion 25 – Romarbrevet – hur svarar och beskriver den vår inre tomhet? (www.bibelskolan.wordpress.com 2012 04 05) Mikael Bedrup

Sociologi
Den narcissistiska kulturen (Nordstedts pocket 1997) Christopher Lasch
Flykten från friheten (Natur och Kultur 1987) Erich Fromm (Originalets titel: Escape from Freedom)
Sjuksköterskors upplevelser och attityder i vårdandet av personer med självskadebeteende. Kandidatuppsats (Ersta Sköndals Högskola 2012) 
Fredrik Ahlström och Johan Andersson
Game, set, match - och sen då? (Svensk Idrottsforskning 4 - 2005) Jonas Stier
Sociala klassresenärer från Göteborg (www.alltidgot.com/klassresan/ 2010 03 16) Rolf Simonsson

Psykologi
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM (American Psychiatric Press Inc. 2000) American Psychiatric Association
Narcissistisk problematik (Psykisk Hälsa 1984:3) Dr Claes Davidson
Medicinskt vs. Personalistiskt/Relationellt tillnärmande vid svår ätstörning (www.anorexiamottagningen.se) Mia Andersson
Stresshantering  (www.psykologmottagning.se/stresshantering.html) Susanne Kihlström

Fasan för tomhet
Att ha eller att vara? (Natur & Kultur 2006) Erich Fromm
Andlig/själslig fattigdom i en rik värld (Fredsposten 3/2007) Nina Michael
Minnesord Hans Hof (Norrländska Socialdemokraten 2011 02 28) Dr. António Barbosa da Silva, Marianne Granat och Fil.dr Åke Åredal
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Del 2

Gestaltningen
De ondas blommor (Norstedts 2005) Charles Baudelaire

Perceptionen
Osäkerhetsrelationen (Natur & Kultur 2010) Helena Granström

Reduktionen
Samlade dikter 1954-1996 (Bonnier Pocket 2011) Tomas Tranströmer

Färgsymboliken
Auran och Aurafärger (www.sjundesinnet.se/aura.htm) Gunbritt Stillman
www.sv.wikipedia.org/wiki/Svart

Estetiken
Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers (Stone Bridge Press 1994) Leonard Koren

Impulsen
Make Way for Incivism (Art and Text, no. 27, December 1987 – February 1988) Jean Dubuffet
Solitärer, Särlingskonst från samling Eternod-Mermod, Lausanne (Utställningeskatalog till ”Solitärer” på Malmö Konsthall 2000 02 06 - 
2000 03 26 och Prins Eugens Waldemarsudde 2000 04 08 - 2000 06 04)

Råkonsten
Agnes Richter (www.prinzhorn.ukl-hd.de/) Viola Michely
Agne’s Jacket: A Psychologist’s Search for the Meaning of Madness (Rodale Books 2009) Gail Hornstein
Raw Creation, Outsider Art and beyond (Phaidon 1996) Johan Maizels
Michel Nedjar - International Exhibition of Self-Taught Art i Slovakien, 2004 (www.gseart.com) av Roger Cardinal
Om sinnessjukdom, diktning och skapande konst (Ord & Bild, nr. 6, Årg. 24, 1915) Bror Gadelius
Borrmaskiner, fjäderpennor och konstnärlig harmoni (Läkartidningen nr 41, 2011) Björn Angelin

Existensen
Christian Boltanski (Phaidon 1997) Didier Semin, Tamar Garb och Donald Kuspit

Råmaterialen
Svart som silver (W&W 2008) Bruno K. Öjer

Stressen
Vad är hjärnergonomi? (www.ladberg.se 2013) Gunilla Ladberg
Skapa tomhet för bra ledarskap (www.uglkurser.se 2010 11 26) Markus Amanto.

Dekonstruktionen
Centralism eller självförvaltning (Federativ Förlag 1980) Michail Bakunin

Prestationsångesten
Conversation Series nr 19: Hans Ulrich Obrist/Christian Boltanski (Walther Köning, Köln 2009) Hans-Ulrich Obrist. 

Motgången
My art is form of restoration (The Observer 2007 10 14) Rachel Cooke

Frustrationen
Materiallära (Liber AB 2003) Erik Ullman

Explosionen
Helvetesresan (Firewalks Films 2011) Dominic Allan

Friden
Händelsehorisonten (Sveriges Radio P2 2011 08 11) Eric Schüldt

Epilogen
Doften av brinnande eukalyptus (Pajazzo Förlag 2005) Mikael Wiström

Fotografierna är mina egna om inget annat anges.
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(1.9) Tidigare arbeten

Auctoritas 
Textil skulptur (2011)
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Intighet 
Textil skulptur (2011)
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Vanitas 
Textil skulptur (2011)
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Crux
Textil skulptur (2011-2012)
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Memento Vita 
Skulptur (2012)
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INTERNA MILITO 
Foto (2012)
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Kollaps 
Screentryck (2012-2013)
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HAPPY HAPPY HAPPY 
Foto (2009)
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(1.10) Bilaga - Undersökning

För att ta reda på vad andra tänker om tomhet gjorde jag en sms undersökning i min bekantskapskrets. Jag skrev: 

Hej! Jag håller på att skriva min kandidatuppsats om Tomhetsbegreppet. Jag undrar om du har lust att skriva några spon-
tana rader om vad tomhet betyder för dig och skicka mig under dagen. Hälsningar Anna. 

Nedan finns de oredigerade svaren jag fick via sms och mail i den ordning jag mottog dem. Jag väljer att hålla person-
erna som svarade anonyma genom att kalla dem X1, X2, X3, osv.

X1: Tomhet är premissen. Själva basen för allt. Jag försöker att finta den med lite innehåll då och då, men den återkommer 
alltid. Eller jag menar, jag återkommer alltid till den eftersom den fanns där först. Nästa person som klagar på att det inte 
finns någon lojalitet eller förutsägbarhet i världen borde bli påmind om tomheten. En trogen typ som alltid ställer upp.

X2: Aha! Kan på rak arm säga att tomhet är potential  - skulle det räcka?
Anna: Du får gärna utveckla din tanke lite.
X2: Lite tankar om tomhet som potential. Tillståndet av tomhet kan vara en slags nollpunkt. En vila. Ett vitt blad. Och. 
En chans att börja om. (Men då tror jag kanske att man behöver känna sig tom ett lite längre tag, så att vilan, kanske 
mattheten till och med, övergår i ett litet uns av uttråkning. Då tänker jag att det är actionpotenital). Tomhet behöver ju 
inte alltid vara - men tro mig, en har ju också upplevt tomhet som sammankopplat med ensamhets, med meningslöshet, av-
saknad av sammanhang, inga tankar, inga ramverk….. Men, menar alltså att tomheten alls inte behöver vara förnekelsen 
av en verklighet. Tomhet är ett sätt att också känna sig ”fri”  - om man tänker rätt konkret, med tider, prestationskrav, saker 
ATT göra, stress och uppbokade kalendrar osv… Det handlar ju om hur man vänder och vrider på tomhetsbegreppet, men 
utan vissa tomma luckor - eller blanka perioder eller möjlighet till STIRR blir det klaustrofobiskt för mig. (Älskar folk-
tomma platser, barer, tågvagnar….) och det är inte alltid man har ”råd” eller möjlighet att låta allt vara TOMT. Och. Just 
det. Skillnaden med att KÄNNA sig tom eller tro sig VARA tom, det är ju onekligen en helt annan sak.

X3: Jag är inte helt på det klara med vad som menas med begreppet, men min (snabba och kanske inte helt korrekta?) re-
flektion är hur man väldigt sällan är i nuet i vår “kultur”. Alltid på jakt efter saker/händelser som ska fylla vårt tomrum. 
Tror att vår kultur har gett oss för mkt, att man till slut inte uppskattar det vi har. Att det man konsumerar måste ha en 
mening för att man själv inte definierat en. När jag  (en period) befann mig i Västindien existerade inte tomrummet för att 
man fokuserade på här och nu. Till viss del för att man var tvungen men oxå för att man paradoxalt nog inte hade tid. Allt 
gick förvisso långsamt och man hade massa tid till övers (dvs ingen stress) men man fyllde det väldigt snabbt med samtal 
med vem som helst som fanns till hands. Här har vi minimalt med tid men den tiden vi har spenderas ofta med att oroa 
oss för det vi inte har eller det vi har men inte vill ha...

X4: Det finns två sorters tomhet, en grå och en vit. Den grå är ensamhet, isolering, avtrubbadhet och meningslöshet. Den 
vita är när allt är i balans, man ser allt tydligt, allt är ljus, tid och rum upphör och det finns bara lugn, frihet, lätthet och 
kärlek. Den är att dö lycklig.

X5: Här kommer några spontana rader! Intressant ämne förresten. “En första känsla är övergivenhet och ensamhet. Sen 
kommer kraften att förnya. En mening utan slut. En verklighet utan bestämdhet. Ödet. När jag var liten kunde jag gläd-
jas över mörka vinterkvällar för i mörkret fanns tomheten och där var allt ofarligt. Jag smög runt husknutarna i skydd av 
mörkret och kunde stilla titta in i ljuset och se alla dess oförutsedda faror.

X6: Min första association kring tomhet är att det är universums grund. All materia omges av tomhet. Tomheten är ju 
helt enkelt förutsättningen för innehåll. De som mediterar eller gör exempelvis kung fu strävar ju efter att vara så tomma 
som möjligt, att arbeta med tomheten. Men tomhet utan materia är plågsam, outhärdlig. Det märker man på experiment 
som g jorts med människor där man försöker ta bort alla sinnesintryck. Det man gör i exempelvis meditation är snarare 
att flytta fokus från det som är till det som inte är, för att på så vis få ett annat perspektiv på det som är. Tomrum kan vara 
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mycket kreativt. Som krokimodell har jag lärt mig att det är viktigt att få till bra tomrum. Det är ofta tomrummet, de så 
kallade mellanrumsformerna, som definierar själva formen. Man tecknar helt enkelt modellen lika mycket, eller rent av 
lite mer, genom att teckna tomrummen än genom att teckna hennes fysiska form.

X7: Riktig tomhet är avsaknaden av allt. Riktig tomhet är ingenting och går inte att uppleva. Den är helt obegriplig på 
samma sätt som konceptet “oändlig”.
Den tomhet som blir relevant för oss människor är den partiella tomhet som uppstår när vi saknar någon/någonting i ett 
sammanhang och reagerar känslomässigt på detta. Omvänt kan man hävda att någonting nytt kan växa i tomrum, men 
ingenting uppstår ur absolut tomhet. Allt som växer behöver mer än bara tomhet.
När man känner tomhet så bygger det inte på att allt plötsligt saknas, utan på att det mesta som finns upplevs som irrel-
evant eller meningslöst och därför inte längre räknas. Oftast sker detta i direkt närhet till funderingar eller upplevelser av 
existentiell karaktär, tex förlust av någon man älskar eller konfrontation med den egna dödligheten, förlust av trygghet, 
etc. Oavsett om man befinner sej i sorg, acceptans av sin egen dödlighet, apati, besvikelse, total frid eller total smärta så 
är den gemensamma nämnaren att upplevelsen av tomhet skapas genom en överväldigande stor känsla kombinerad med 
förnekelse av att delar av verkligheten är relevant. Tomhet är känslor som uppfyller en person och samtidigt reducerar vad 
som har betydelse. Bara känslan räknas och den uppfyller allt.
När du frågar mig vad tomhet är associerar jag spontant till ordet “meningslöshet”. Jag tänker på människor som har ett 
stort behov av att hitta meningen med livet och som ständigt blir besvikna i sitt sökande eftersom frågan inte går att ställa 
eller besvara på det sättet. Känslan av tomhet blir bara större när man ständigt försöker fylla en skål som redan är full utan 
att förstå det.
I andra hand tänker jag på stark sorg som för en tid tränger undan allt annat. Saknaden av någon man älskar, men aldrig 
mer kommer att återse.
Tomhet i ett mänskligt perspektiv är frånvaro där någon längtar efter närvaro. Man kan acceptera ett visst mått av tomhet, 
men blir det för mycket så riskerar människan att tappa livslusten och bli apatisk. Likgiltighet är en slags tomhet.

X8: Tomhet är väntan på ett bättre nu. Rädslan för att det inte finns och längtan efter något annat föder tomheten.Tom-
heten är inte tom på känslor.

X9: Shit vilken svår fråga! Jag associerar lätt vidare på ordet och kommer kanske iväg från dess kärna men här i alla fall...
för mig är nog tomhet ett ganska negativt ord. Ett tomt rum kan ju vara härligt att komma in i men sedan vill jag ju fylla 
rummet. Tomhet tänker jag på ett förhållande som är slut när inga känslor finns kvar. Tomhet tänker jag på tystnad. Jag 
blir ofta irriterad och besviken på  människor som är tysta och inte bidrar i ett samtal. Tystnad är feghet. Tomhet utan in-
nehåll. Jag vill att människor ska vara rika på innehåll. Jag vill inte arbeta med tomma ytor jag vill dekorera dem. Jag kan 
uppskatta minimalism men det är inte ett uttryck jag själv skulle kunna arbeta med.   Jag är också väldigt trött på grafiska 
uttryck, vill hellre se mättade uttryck i flera skikt. Något tomt och vitt måste i alla fall ha en skrovlig yta eller en bruten 
nyans.

X10: Diskrepansen mellan sinne och idé världen, klyftan mellan fantasi och verklighet är ett tomrum där jag kreerar min 
alternativa verklighet som en sköld.

X11: Tomhet för mig är att inte veta vad man vill eller vad man känner. Ligger nära känslan av likgiltighet eller up-
pgivenhet.

X12: Tomhet, var det ja! Är för mig inte alls nåt negativt, utan definitivt positivt! Befrielse, nystart, ut med det gamla - o 
innan nytt o fräscht tas in finns känslan av tabula rasa - ett oskrivet blad. Allt är möjligt o inget tråkigt bagage finns. Hm, 
måhända är det även så totalitära regimer har resonerat när hela historien har strukits för att man ska kunna börja om 
från år 0. Å vem skulle inte vilja det!

X13: Tomheten inom en själv skulle jag vilja påstå att den är till viss del bygd av sorgen i ett avsked. Även om det är ett 
avsked som inte gick enligt konstens alla regler, kanske mer ett avsked som senare kom fram att det faktiskt var slutet av 
någonting. Att hålla fast vi något som en gång var; ett visst vemod som är sprunget ur en tid som var för bra för att kunna 
göra sig av med den. Att leva i nuet men instängd och förpestad av tankar om att det var bättre förr.
Det kan också vara en saknad av något man aldrig haft, att tråna efter det onåbara eller kanske bara en insikt som plötsligt 
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slagit ner en i ett avgrundsdjupt hål. Eller helt enkelt bara vara ensam i ett sammanhang.
Ensamheten borde gå lite vid sidan om av tomheten, att de snuddar vid varandra om någon av de trampar snett. 
Ordet tomhet klingar inte rent med känslan - att kroppen kan vara fylld till bristningsgränsen av hopplöshet, sorg och 
saknad. 
Tomheten är oftast smärtsam, och fylld av den.

X14: tomhet för mig. känslan av att inte känna något att vara i ett vakuum oberörd
en tomhet i brösten känna sig ensam tom på vänner eller sällskap
tomt kan vara rumsligt fast inuti men tänker då som en avsaknad eller saknad, igen känslan av ensamhet eller enslighet
jag tycker inte om tomma vidder, känner mig liten och isolerad där
samma sak med vita ytor, alla vita fräscha lägenheter i stan vår mig att känna mig tom, det finns inget där, hatar dessutom 
vitt...
Vitt är även tomt på färg ( fast jag vet att det rent fysiskt är tvärtom)
Tomt och ensligt, ensamt och ödsligt, kusligt och skrämmande, vem hör dig om du skriker, spooky - not for me

X15: Tomhet för mig handlar om frånvaron av något men det tomma kan också fungera som en projektionsyta, en vit tom 
vägg kan vara mycket mer inspirerande än en fylld av bilder. kanske handlar tomheten också om VAD en söker, något finns 
alltid där, kanske bara inte det som en tänkt sig.
att vara tom och att bli tömd.
att vara fylld och bli uppfylld.
För att fyllas av något måste det finnas plats för detta, ett tomrum som kan fyllas. Jag tycker att tomhet har fått en oförtjänt 
negativ klang i dag.

X16: Jag skulle nog beskriva tomhet som ett väldigt dubbelt begrepp för mig, ett ord jag både använder när jag är utmattad 
och inte har lust till något (som negativt) och när jag känner mig lugn och lyckas koppla bort allt som snurrar i huvudet och 
vardagen (då som positivt). Jag har svårt att bestämma mig för vad som känns “mest” som tomhet av de båda betydelserna.

X17: Vakuum, en bortkomhet vid insikt om rymden. 
Befrielse och klarhet blåser upp nytt hopp.
Tomhet är bara en illusion.

X18: För mig har tomhet på senaste tiden handlat om att rensa undan, både inom mig och utanför mig, för att skapa 
utrymme för nytt. Bara där det finns ett tomrum kan något nytt få uppstå. Då är det en befriande tomhet. Det blir orden-
tligt med rymd så man kan andas fritt, men det kan också fyllas med meningsfullt innehåll.
Tomheten kan jag också uppleva som ett tillstånd, som kan kännas både positivt och negativt. När det får vara tomt i hu-
vudet kan det vara fridfullt stilla. Men jag har också upplevt en jobbig tomhet i huvudet när jag varit överansträngd och 
det bara känns tomt och stumt.
En självvald tomhet är en sak, men en tomhet som har att göra med meningslöshet är inte så skön. En ytlighet kan upplevas 
som tomhet, brist på innehåll.
”Tomhet, idel tomhet”, säger Predikaren om och om och om igen i Bibeln. Han menar att det mesta bara är ”jagande efter 
vind”, oviktigheter. Men mitt i allt detta meningslösa, kan man också få stanna upp och njuta av att livet är ganska fan-
tastiskt.


