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Korparna lyfte tungt men tyst. Ja följde efter, som i ett töcken…  
in i mörkret, tystnaden, kylan å ensamheten… 
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Resumé  
 

Keramik, foto. Text, musik. Hur kan dessa element sammanföras? Denna 
process, både fysisk och psykisk, har varit en bearbetning utav såväl 
materiella som immateriella material.  
 
Från början låg arbetet på ett annat plan. I ett kortare perspektiv hade det 
varit mer skonsamt att vidhålla min första idé. Detta visade sig ligga 
utanför min styrförmåga då det mitt arbete slutligen kom att handla om 
pockade alltför högljutt. Det enda jag kunde göra var att gå mig själv till 
mötes.  
 
I den musikaliska genre jag tillhör finns en mörk sida jag känner ett starkt 
släktskap till. Detta mörker finns alltid i min skugga men stundom blir 
svärtan däri djupare. Samma mörker återfinner jag i såväl litteratur som 
bildkonst. Utmaningen har legat i att föra in detta mörker i min keramiska 
praktik och jag har därför valt att denna gång samarbeta med min skugga.  
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Twilight, I am frozen 

The veil of pain shrouds and brings me back again 

Alone with heavy thoughts, this heart is chained to truth 

I'm still here, veteran of inner wars,  

Darkness falls, I can feel the claws of life 

Time heals all wounds but, not these burning scars 

 

Ghosts from the past, whisper in shadows, 

Voices call, demons soar above my head 

Lost in the dark, sorrow steals the dawn 

Don't be fooled by what eyes can see,  

Striving on, bearing the memories 

 

Time heals all wounds but, not these burning scars. 

One with burning scars 

           

― Burning Scars, RAM  
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Prolog 
 
 
 

“There is a sadness in this world, for we are ignorant of many 
things. Yes, we are ignorant of many beautiful things - things 
like the truth. So sadness, in our ignorance, is very real. The 
tears are real. What is this thing called a tear? There are 
even tiny ducts - tear ducts - to produce these tears should 
the sadness occur. Then the day when the sadness comes - 
then we ask: "Will this sadness which makes me cry - will this 
sadness that makes my heart cry out - will it ever end?  
 
The answer, of course, is yes. One day the sadness will end.” 
 

 ― the Log Lady, Twin Peaks  
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Sent -80 tal, jag köper min första skinnpaj, ca 15 år gammal har jag börjat 
den transformation jag då är omedveten om när jag drar runt min far och 
yngre syster på varenda bakgata i London i jakten på den perfekta 
skinnjackan. Jag vet exakt hur den skall se ut, vad jag inte vet är att jackan 
jag söker finns på hemmaplan, på den svenska landsbyggden tillverkas 
jackor av det rätta snittet. Jackan jag köpte i London har jag kvar, den är 
för stor än idag men min önskan och iver övervann allt sunt förnuft. 
 
Det är dock musiken och inte jackan som är viktigast i denna skildring. 
Mitt första minne av att jag absorberas av musik på det sätt jag gör idag 
har jag från när jag var ca åtta år. Minnet av låten och var jag befann mig 
har etsat sig fast. Första blandbandet med hårdrock kom senare i livet - 
Iron Maiden på ena sidan och Helloween på den andra. Kassetten gick 
dygnet runt innan jag introducerades till ett råare ljud. I det har jag 
stannat. Det var som att något föll på plats, en värld som kunde uttrycka 
något jag tidigare inte fått eller behövt få utlopp för. Förgreningarna inom 
genren har periodvis varierat analogt med mitt sinnes stämningar men 
vissa grenar återkommer jag ständigt till.  
 
Intron som sitter som en smocka, gitarrslingor med rätt mix av snabbhet, 
råhet, melodi, hysteri och melankoli, slagkraftiga trummor som överraskar 
men ändå sitter där så självklara som om jag ritat dem själv, otippade 
basgångar som mullrar från den djupaste avgrund och dessa själsfränder 
till röster som skriker, kvider, jämrar, krampar ur sig all min innersta 
smärta, ångest och förtvivlan samtidigt som de i text yppar orden jag själv 
inte mäktar att formulera. Skinnjackan är en metafor, till skillnad från det 
visuella är det betydligt svårare att beskriva det inre, osynliga väsen som 
fängslar mig, obeskrivligt i ord men som jag instinktivt vet när det är rätt.  
 
Känslan jag talar om finner jag även i annan musik, litteratur och 
bildkonst. Det handlar ett sökande efter att vara sann, att hitta en äkthet. 
Denna äkthet kan bara födas ur själ och hjärta och det är bara själ och 
hjärta som känner igen den. En skådespelare som i sin rolltolkning visar 
om än så liten bit utav sitt allra innersta tillika en artist som går in i ett 
trancetillstånd under en föreställning. När allt annat försvinner, då det inte 
längre är skådespel eller show. Det är i dessa ögonblick, och bara då, som 
det innersta och mest sårbara i all sin kraft delges åskådaren. Det lidande 
som växt ur det omöjliga att lägga ifrån sig sin mask spelas då upp med 
ohämmad styrka. Jag lider med de som aldrig vågar öppna sig och ta emot 
dessa offer. 
 
Även jag söker denna sanning. 
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Det som en gång var 
 
 

“Photographs open doors into the past but they  
also allow a look into the future.” 
 
― Sally Mann  
 
 

 
Musik är för mig en av de intressantaste konstformerna som de flesta 
människor påverkas på ett väldigt direkt sätt utav. Andra uttrycksformer 
som påverkar mig starkt är bild och ord, men då jag varken skriver text 
eller musik har foto blivit en av mina viktigaste uttrycksformer. I bilden 
arbetar jag antingen narrativt; scener, händelser eller känslor byggs upp 
och porträtteras, eller så arbetar jag abstrakt med stämning och emotion.  
 
Inspirationen för detta arbete har jag valt att hämta främst ur den 
musikaliska genre jag är hemmahörande i men även hos fotografer och i 
utvalda texter jag anser fångar den essens jag söker i mitt eget arbete. Vad 
jag vill är att sammanföra dessa intresseområden med mitt keramiska 
arbete. Det intressanta ligger i att blanda det fysiska, det materiella i 
keramiken med det mer abstrakta och känslobaserade jag upplever i 
musiken, texterna och i bilderna. 
  
Sally Mann arbetar uteslutande med analoga framkallningstekniker och 
hon ger varje bild dess omistliga tid. Hennes bilder är starka, de visar en 
nakenenhet och en oerhörd intimitet och hon räds inte mörker och död.  
Med fängslande och stämningsfulla naturbilder som i projektet ”Deep 
South” eller i sitt arbete ’What remains’ där hon, på ett oförskönat men 
vördnadsfullt sätt, lyfter fram det som den västerländska kulturen i regel 
undviker att se eller tala om – döden. 
 
Att överföra bild till keramik är ingen ny företeelse.  Screentryck, transfer 
eller dekaler hör till de vanligare metoderna. Med avstamp i mitt intresse 
för fotografi har jag valt en mindre vanlig väg att ta bilden till keramiken; 
en analog fotografisk framkallningsprocess. I mina sena tonår spenderades 
många timmar i familjens tvättstuga som temporärt byggts om till 
mörkrum. För mig är det helt naturligt att kombinera dessa områden. 
 

 
 
 
 
 

http://www.photoquotes.com/showquotes.aspx?id=431&name=Mann,Sally
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Bastarden  
 
 

“I see my discourse leaves you cold; 
Dear kids, I do not take offense; 
Recall: the Devil, he is old, 
Grow old yourselves, and he'll make sense!” 
 
― Goethe  

 
 

 
Huvudnyckeln till att driva en scen framåt tror jag först och främst handlar 
om att genuint intresse samt behovet av att uttrycka sig brinner i 
utövaren. Gränser måste tänjas och överskridas, ramar och barriärer 
kritiskt granskas och raseras om så behövs, att inte rädas nya vägar och 
metoder men framförallt att våga vara sann.  
 
Uppmuntran till valfrihet gällande material, metod, process och idéer 
utvecklar inte bara individens kreativitet och personliga uttryck, den 
skapar även något intressant för mottagaren. Med dessa argument i min 
hand har jag använt denna projekttid till att försöka påvisa det intressanta 
med föreningar över gränserna.  
 
Jun Kaneko förknippas främst med sina keramiska skulpturer men har valt 
att inte begränsa sig till ett material. Han har en avslappnad attityd till 
materialval och när han skapade scenografi och kostym till operan 
Madame Butterfly resonerar han så här: “I don't limit myself by material. 
Every idea has a material that best suits its execution." 1  

 
Även kring diskussionen ’konst eller konsthantverk’ tycker jag ämnesvalet 
blir intressant. Genom att knyta ihop dessa fysiska discipliner; en antik 
framkallningsteknik, digital fotografering och bearbetning samt en 
keramisk praktik med mina immateriella inspirationskällor vill jag 
ytterligare sudda ut gränser. Icke massproducerade objekt som skapas i 
keramik klassas i regel som konsthantverk medan utkomsten av en 
fotografs arbete många gånger ses som konst. På vilken sida hamnar då 
mitt arbete?  
 
Nathalie Siivonen har i sitt projekt ”Konsthantverkets definition” skapat en 
egen tolkning av ordet konsthantverk. Den lyder som följer: 
  

”Ett konsthantverk är en artefakt avsett som ett prydnads- och/eller 
bruksföremål, med ett personligt och/eller estetiskt uttryck som både 
visar en konstnärlig och en hantverksmässig skicklighet, i vilket den i 
sin originalitet inte är avsedd för massproduktion.” 2 
 

http://www.goodreads.com/author/show/285217.Johann_Wolfgang_von_Goethe
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Vidare redogör hon för begreppen i sin definition mer ingående. T ex tar 
hon upp vikten av att konsthantverket måste vara en artefakt oavsett om 
den är ett prydnads- eller bruksföremål samt att denna måste ha ett 
personligt och/eller estetiskt uttryck, dvs att producenten har satt sin 
egen prägel på verket.  
 
Siivonen menar även att för att ett verk skall kunna definieras som 
konsthantverk måste det ha utförts både med konstnärlig och  
hantverksmässig skicklighet. För att kunna skilja sig från ett vanligt 
hantverk eller småskalig produktion är estetiken och uttrycket av stor 
betydelse och det handlar främst om att skapa unika föremål som i sin 
originalitet inte skall massproduceras.  

 
Resonemanget gällande en särskiljning mellan något som görs unikt och 
något som tillverkas i småskalig produktion kan jag förstå. Vad jag 
däremot har svårt att se är skillnaden i en artefakt som i det ena materialet 
klassas som konsthantverk och i det andra som konst. Vad är vinningen 
med denna kategorisering?  
 
Personligen ser jag mig som en hantverkare som förskansat mig en 
verktygslåda i form av praktiska och teoretiska kunskaper som jag 
använder för att nå de resultat jag söker. För mitt arbetes och min 
personliga utveckling behöver jag inte utifrån ett materialval kategorisera 
mitt arbete som konst eller konsthantverk, mig själv som konstnär eller 
konsthantverkare. Det är vad jag skapar som spelar roll, inte vilket 
material jag använder, vad det kategoriseras som eller för vem det skapas. 
Louise Bourgeois säger så här i American Art; “Something is a work of art 
when it has filled its role as therapy for the artist. I don’t care about the 
audience.” 3 Men åsikterna är många och i samma artikel menar Arthur 
Danto, konstkritiker från The Nation, att ”You can’t say something is art or 
not anymore, that’s all finished…but the way things have evolved, art can 
look like anything, so you can’t tell by looking. Criteria like the critic’s good 
eye no longer apply”. 3 
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Utan att fråga…     
 
 

“Indeed, the only truly serious questions are ones that even a child can 
formulate. Only the most naive of questions are truly serious. They are 
the questions with no answers. A question with no answer is a barrier 
that cannot be breached. In other words, it is questions with no 
answers that set the limit of human possibilities, describe the 
boundaries of human existence.” 
 
― Milan Kundera  

 
 
Detta är den svåraste biten, men även en av de mest intressanta, eftersom 
nya frågor ständigt uppkommer under arbetets utveckling och svaren 
sällan är givna.  
 
Vad jag ändå frågat mig och experimenterat med genom detta arbete är 
hur keramik, foto, text, och musik skulle kunna sammanföras på ett 
intressant sätt? Arbete med bild, keramiska experiment samt mycket 
skrivande och reflekterande har fört mig till det rum jag nu befinner mig i. 
 
Vidare söker jag svar på hur jag genom material, handens görande samt 
tankens och ordets kraft kan nå den sanning jag söker? Hur kan jag nå 
denna essens och hur kan jag förmedla den vidare?  
 
Denna process, både fysisk och psykisk, har varit en bearbetning utav 
såväl materiella som immateriella material. Hur kan jag genom ett 
material förstärka innebörden av ett annat och samtidigt sudda ut 
gränserna mellan konsthantverk, konst, material och känsla? 
 
Ett rödglaserat hjärta i keramik och en avbild av någon som håller i det 
hade för mig inte blivit samma sak. Dessa ting hade bara blivit symboler 
för det jag vill förmedla och kraften hade uteblivit. Med bilden som verktyg 
kan jag själv vara närvarande i hela processen. Att befinna mig mitt i 
kraften, i minnet, i stunden och i det kommande på samma gång. Bilden 
lever vidare men visar ett svunnet ögonblick. Fragment av ett liv. Genom 
att använda bilderna på de lövtunna porslinsarken kan jag överföra dessa 
ögonblick till leran. De tunna, sköra arken går lätt sönder och ofta blir bara 
delar av bilden kvar. Dessa bitar väcker nya tankar om vad som en gång 
var, vem och varför? Fragmenten berättar sina egna historier. Nya 
ögonblick skapas.  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.goodreads.com/author/show/6343.Milan_Kundera
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Metod i galenskapen  
 
 

 “The artist is a collector of things imaginary or real. He accumulates 
things with the same enthusiasm that a little boy stuffs his pockets. The 
scrap heap and the museum are embraced with equal curiosity. He 
takes snapshots, makes notes and records impressions on tablecloths or 
newspapers, on backs of envelopes or matchbooks. Why one thing and 
not another is part of the mystery, but he is omnivorous.”  
 
― Paul Rand, Paul Rand: A Designer's Art 
 

 
 
En möjlighet att prova ett antal alternativa foto- och framkallningstekniker 
ledde till att jag fastnade för en process som utvecklades i slutet av 1800-
talet, Van Dyke Brown. Mitt fotointresse gjorde det självklart för mig att 
under en period välja denna riktning trots att mitt huvudsakliga material 
är keramik. I de flesta situationer anser jag inte att det ena behöver 
utesluta det andra och jag ville därför undersöka hur jag kunde förena 
dessa intresseområden.  
  
Fotografering, bildbearbetning, keramiska materialexperiment samt 
botanisering i texter och bilder är mina främsta metoder och instrument 
för att arbeta fram ett visuellt och berättande material. Motivet i bilden 
och känslan fotoprocessen frambringar är viktiga delar på vägen till det 
visuella uttryck jag söker.  
 
En av anledningen till att jag valt att arbeta med keramik i detta projekt är 
att materialet berättar mer än bara dess fysiska egenskaper. Den skörhet 
och hårdhet den brända leran samtidigt innehar ter sig intressant även på 
ett djupare plan. De tunna, sköra keramiska arken måste hanteras mycket 
varsamt för att inte gå sönder. Tanken på att materialet på så sätt berättar 
lika mycket som bilden är viktig. Även den tid processen kräver är ett 
viktigt element, det ger mig större vördnad för materialet. Råmaterialet till 
mina ark blandar jag från grunden. Lera, fältspat, ben och papper. Alla 
material sprungna ur en tidigare form.  
 
I den fotografiska processen är det möjligheten att vara med hela vägen 
från fotoögonblicket fram till den färdiga bilden som lockar. Här är det, på 
samma sätt som med leran, möjligt att kontrollera processen samtidigt 
som vikten av att lyssna och samspela med materialet är avgörande för 
resultatet.  
 
Att hitta metoder för att koppla samman keramiken med mina 
inspirationskällor ser jag som en utmaning. 
 

 
 
 
 
 

http://www.goodreads.com/author/show/27278.Paul_Rand
http://www.goodreads.com/work/quotes/157770
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Det är jag som är granne med gud  
 
 

“What is discipline? Discipline means creating an order within you.  
As you are, you are a chaos.” 
 
― Osho  

 
 
 
Min arbetsprocess är känslobaserad och intuition är en av grundstenarna. 
Omfattande tid ägnas till att söka och plocka ur valda inspirationskällor 
samt att bearbeta denna information i såväl teoretisk som praktisk form. 
De nya kunskaper som vunnits hjälper mig att fatta de avgörande valen 
gällande material, metod och slutlig gestaltning. Inget är dock hugget i sten 
och dessa val är under ständig granskning och kan komma att förändras 
utifrån arbetets och min egen progress, förändring, händelser och idéer.  
  
Ända sedan jag började arbeta med lera har jag haft en splittrad inställning 
till keramik. Motståndet ligger inte i leran, men leran i dess brända form. I 
den råa leran känner jag samhörighet, den är en del av jorden, det 
ursprungliga, ett urmaterial, och oavsett om den formats med handen kan 
den återgå till sin ursprungliga form. I arbetet med det råa, fuktiga 
materialet kan jag starta så förutsättningslöst tidigare kunskap och 
erfarenhet till trots tillåter. I detta stadie finns hela tiden möjligheten att 
förändra formen. Det är handens görande samt undersökandet av idéer 
som skapar lusten att arbeta, inte det färdiga resultatet. När leran är bränd 
har jag svårare att förlika mig med den. Kanske för att den då stelnat i sin 
form och något gått förlorat, kanske för att min känsla och kunskap 
gällande glasyr grusar min väg. Jag kan inte beskriva detta motstånd fullt 
ut, kanske kommer jag övervinna det i takt med ökade kunskaper, kanske 
kan jag hitta vägar att sammarbeta med det. Genom att föra in en annan 
metod att bearbeta den brända ytan med har jag övervunnit en viss del av 
detta motstånd. 
 
I mitt kandidatarbete ämnar jag ingalunda skapa en avbild utav mina 
inspirationskällor utan snarare försöka hitta ett sätt att kollaborera med 
dem.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.goodreads.com/author/show/2856822.Osho
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Själsarmod och kura skymning 
 
I don´t know where this fear came from 
how I became so afraid of losing everyone 
never been afraid of being lonely 
now I´m becoming the one I´m most scared of being 
 
I don´t know where this fear comes from 
this fear of failing fear of letting everyone and myself down 
its growing deep into my soul 
making me all paralyzed and cold 
 
It´s two steps forward, three steps back again 
I´ll turn my face against it I won´t run   
Courage and belief are my redeems 
No one else can rescue me it seems 
Cause if I don´t follow my heart this time 
I´m gonna forget what this life is all about 
I´m gonna take that path I´m going in on my own 
I'm gonna take that fear and wear it like a crown 
 
― Wear it like a Crown, Rebekka Karijord  
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Några tryck blir bra men de är väldigt få. Bilderna på pappret får ett annat 
djup än på keramiken, kontrasterna är svåra att få fram och bilderna blir 
bleka och livlösa.  
 
Experimenten med leror, bränningstemperaturer, exponeringstider 
fortgår.  
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Ligger i sängen och söker inspiration. Det är söndag morgon. Bilden drar 
mig till sig, den leder mig vidare till ett band. Gripen av både musik och 
estetik söker jag vidare. Jag leds till en musikvideo som består av ett 
utsnitt ur en film jag bara någon vecka tidigare blivit rekommenderad att 
se. Filmen saknar motstycke. Kan detta sammanträffande bara vara en 
slump… 
 
 
 

Rip My Throat, Drink My Blood, 
Strangle Me, Drown Me, 
Give Me Vain And Give Me Pain, 
Knives Running Through Me, 
Oh, Master Of Wounds - Cut Me 
Chase Me, Waste Me, 
Leave Me In Your Arms 
Cold Hands, Fingers Like Razors, 
Break My Neck, Put Out My Light, 
Crush My Hope, Rape My Life 
Cut Me, Hurt Me, Cut Me, Hurt Me... 
Cut Me, Cut Me, Cut Me, Cut Me, 
Take My Life, Kill Me And Kill Me (and...) 
I Am What You Deserve, 
Death Do Me Submerge 

 
― Death - Pierce Me,  Silencer  
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Doesn't Matter What You See 
Or into it What You Read 
You Can Do it Your Own Way 
If It's Done Just How I Say 
 
Independence Limited 
Freedom of Choice 
Choice Is Made for You My Friend 
Freedom of Speech 
Speech Is Words That They Will Bend 
Freedom with Their Exception 
 
― ur Eye of the Beholder, Metallica 

 
 

 
Trött på att vara till lags 
Trött på att bli tillsagd 
Trött på att stöpas 
Trött på de blundande 
Trött på de oförstående 
Trött på förväntningar 
Trött på svek 
Trött på sorg 
Trött på allt 
Tröttheten äter mig 
 
Frustration, svårt att vända processen. Den kraft jag har kvar håller på att 
gå förlorad. Är detta fortfarande mitt arbete? 
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Ateljé A5 
Stänger in mig, ut mig 
Bearbetar bildmaterial 
Testfotar 
 
Försöker hitta fokus, komma tillbaka. Befinner mig i ett vacuum, en enda 
lång slow motion. Känner inte igen mig själv. En sliten madrass i ateljén 
blir min fasta punkt i tre dagar.  
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Oförstådd. Mitt skydd är min mask. Den har jag utvecklat så långt att jag 
sätter den på mig med större lätthet än jag andas. Utan masken går det 
inte att leva. Den är mina lungor. Bit för bit bryter jag min mask. Bit för bit 
blottar jag. Bit för bit såras jag. Svek gör det tungt att andas.  
  
 

there's a bluebird in my heart that 
wants to get out 
but I'm too tough for him, 
I say, stay in there, I'm not going 
to let anybody see  
you. 
there's a bluebird in my heart that 
wants to get out 
but I pour whiskey on him and inhale 
cigarette smoke 
and the whores and the bartenders 
and the grocery clerks 
never know that 
he's in there. 
 
(…) 
 
there's a bluebird in my heart that 
wants to get out 
but I'm too clever, I only let him out 
at night sometimes 
when everybody's asleep. 
I say, I know that you're there, 
so don't be sad. 
then I put him back, 
but he's singing a little 
in there, I haven't quite let him 
die 
and we sleep together like 
that 
with our 
secret pact 
and it's nice enough to 
make a man 
weep, but I don't 
weep, do 
you? 
 
― Charles Bukowski  
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“What interests me is the conquering of the fear, the hiding, the running 
away from it, facing it, exorcising it, being ashamed of it, and, finally, being 
afraid of being afraid.” 
 
― Louise Bourgeois 
 
 
Arbetet tar en annan riktning än tänkt. Väl medveten om att det handlar 
om mer än estetiska inspirationskällor, musik och fotografi i kombination 
med keramik. Det handlar om sorg. Min sorg. Därför måste jag ösa ur 
källor jag känner mig trygg i. Arbetet är mitt sätt att bearbeta. Det blir mitt 
språk när orden blir för svåra, för tydliga, för intetsägande.  
 
Till de faktorer som hjälper mig utifrån har jag nu lagt mina egna händer. 
En inre och en yttre. Det är skrämmande. Så här självutlämnande har jag 
aldrig varit i ett arbete. De känslor jag med näbbar och klor försöker hålla 
tillbaka tränger, pressar, tvingar sig obönhörligen upp till ytan. Till slut 
kan jag inte hålla dem tillbaka. De måste processas och jag gråter och 
skriker inombords. Jag vill inte. Inte nu, men jag har inget val. 
 
Nu är arbetet mitt, bara mitt. Ensam. 
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“Feather to fire, fire to blood, blood to bone, bone to marrow, marrow to ashes, ashes 
to snow.” 
 
— Gregory Colbert 
 
 
Ben. Det måste vara ben i leran, de ger kraft på flera plan. En önskan om 
att arken skall vara transparenta. Temperaturen blir för hög, leran blir för 
sintrad, den vill inte ta emot mina tryck. Tvingas böja mig för materialet. 
Bränner lägre. Transparensen går förlorad till förmån för trycket. ”Man får 
ta det onda med det goda” som Lars von Trier skulle ha sagt…. 
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Fylld av tomhet  
Detta överflöd av ingenting 
 
Svek, sorg, ilska 
River, biter, sliter 
Dränker mig 
 
Svart insida 
Oduglig 
Hat 
 
Du, mitt i kriget med dig själv 
Du förstår, den enda 
Den livslånga sorgen 
 
Åter är jag vid din sida 
 
 

“So now the sadness comes — the revelation. There is a depression 
after an answer is given. It was almost fun not knowing. Yes, now we 
know. At least we know what we sought in the beginning. But there is 
still the question: why? And this question will go on and on until the 
final answer comes. Then the knowing is so full, there is no room for 
questions.” 
 
― the Log Lady, Twin Peaks 
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Ateljé A5 
Bilderna har växt sig tydligare. Fotograferar. Känner mig naken och 
utlämnad. Känslan av att jag vrider ut och in på mig själv är påtaglig. 
Fortsätter ändå, måste följa min tanke, måste se, måste känna.   
Är jag för tydlig?  
 
Glädjen i fotograferandet tas ut av andra känslor, långsamt infinner den sig 
men den är svag. Bilderna får ligga kvar i kameran i flera dagar innan jag 
tittar på dem.  
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“Choking with dry tears and raging, raging, raging at the absolute 
indifference of nature and the world to the death of love, the death of 
hope and the death of beauty, I remember sitting on the end of my bed, 
collecting these pills and capsules together and wondering why, why 
when I felt I had so much to offer, so much love, such outpourings of 
love and energy to spend on the world, I was incapable of being offered 
love, giving it or summoning the energy with which I knew I could 
transform myself and everything around me.”  
 
― Stephen Fry  

 
 
Dagarna flyter ihop såsom tankarna. Svårt att fokusera. Arbetar vidare 
trots att varje cell i min kropp skriker.  

 
 
 

 

http://www.goodreads.com/author/show/10917.Stephen_Fry
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Fotar. En samhörighet med hjärtat har växt fram. Från början var det bara 
ett hjärta, vilket som helst. Nu är det en avbild av mitt eget. Ett djupt snitt 
går över hela ena sidan. Vem har satt sin kniv i detta hjärta? Jag hanterar 
hjärtat försiktigt, jag vill att fotografierna visar vördnad.  
 
Hjärtat får en egen låda. 
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Materialproverna i keramiken blir inte som jag tänkt, jag får inte samma 
resultat som tidigare. Tiden finns men inte energin. Hur skall jag vända 
min väg i denna spiral? Trots det arbetar jag praktiskt, det blir min terapi. I 
verkstaden gör jag ark att trycka mina bilder på, jag producerar och min 
hjärna får lite vila i dessa tomma blad.  
 
Skriva går inte just nu, det blir för nära, för känslomässigt. För mycket på 
en gång. För mycket under för lång tid. 
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Arbetar i verkstaden. Det känns bra att arbeta fysiskt, att vara så 
närvarande i materialet. Blandar ny lera. Benporslin. Denna gång skall jag 
bränna i en lägre temperatur. Tiden det tar och vetskapen om att jag 
blandat min egen lera viktig. Det är som att jag får en annan vördnad även 
inför leran - benet, pappersmassan, berget – det som en gång var.  
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Bibliotek – inspiration och referenser.  Måste skriva. Lånar böcker, så 
många att jag knappt kan bära dem. Så många måsten. Helt slut men jag 
känner inspiration när jag bläddrar i böckerna. Fördömer mig själv att jag 
inte förmått sätta mig emot min egen kropp, att jag inte haft kraft att 
stålsätta mig gentemot mina egna känslor.  
 
Satans kropp, satans känslor – jag önskar det så vore. 
 
 
 
*** 
 
 
 
Jag plockar med skärvorna 
Måste, måste pussla ihop dem 
Limma dem med mina tårar 
Laga skarvarna med mina minnen 
Bygga något helt 
Glömma  
Jag kan inte 
Det går inte att limma med tårar 
Det går inte att laga skarvar med minnen 
Det vet jag nu 
 
Tårar renar  
Minnen bleknar 
Osynliga sår läker långsamt 
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Arbetar vidare med mina bilder, bearbetar min sorg. Textskrivandet lånar 
mig på obestämd tid ifrån verkstaden. Bilderna möjliggör ett parallellt 
teoretiskt och praktiskt arbete. Försöker hålla min kreativitet uppe på 
detta sätt. Märker att även delar av skrivandet tar mig vidare i processen.  
 
Försöker hitta metoder, men märker att vatten ibland är tjockare än blod. 
Då är det tungt att ro. 
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Mitt kandidatarbete tog en annan riktning än jag planerat. Så gjorde även 
mitt liv. Ingenting kan förutses, ingenting kan tas för givet. Erfarenheten 
har lärt mig detta. Erfarenheten som väntar och lurar runt varje krök. Inte 
ens det går att förutspå - vilket epitet Erfarenheten har. Ett vet jag dock  
– han går inte att komma undan. 
 
 
 
 
”Älskade, du kom till mig för att jag skulle lära dig det vackra och sköna. 
Kanske får jag nu istället lov att lära dig det vackra i den livslånga sorgen." 
 
― Oscar Wilde 
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I eftertankens kranka blekhet - Epilog 
 
Jag har insett att i det första skedet i min konstnärliga arbetsprocess är det 
viktigt att jag inte begränsar mig. Tanke, sinne och känsla måste få fullt 
spelrum och idéer, spontanitet och experiment måste få oavkortat 
utrymme. När den första fasen är avklarad, först då kan jag analysera mitt 
material och utforma ett projekt. Görs dessa steg i omvänd ordning låser 
jag mig själv och risken för att min inspiration tynar bort är stor. 
Materialexperiment, bilder och idéer sållas efter känsla och förmedlar de 
budskapet jag söker får de vara kvar. Även källorna för min inspiration 
kan skifta under projektets gång, i fas ett är ingenting fastställt, då vill jag 
vara så öppen jag kan. Det är för mig inte viktigt att betraktaren direkt 
förstår vad arbetet handlar om. Det viktiga är att känslan finns där.  
 
Har jag då hittat den sanning jag söker genom att förena keramik, 
fotografi, text och musik? Vad innebär denna sanning och för vem är den 
viktig?  
 
Genom att lyssna på min kropp och mitt sinne och inte ge vika för förnuft 
och strategi har jag kommit lite närmare den sanningen. Fotografiet är 
mitt sätt att berätta om och bearbeta något jag har svårt att beskriva i ord. 
Det fysiska materialet, keramiken, berättar samma historia som bilderna. I 
musiken och dess estetik hittar jag en själsfrände att vandra med så även i 
de texter jag valt att arbeta med. I och med att jag varit sann mot mig själv 
tror jag att jag kan förmedla något äkta.  
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Refeflektioner  
 

Frågeställning och undersökningsområde i projektbeskrivningen inför mitt 
examensarbete löd:  
 
Jag vill utmana den personliga konflikt jag upplever mellan min livsstils kulturella 
estetik och den keramiska. Mitt inspirationsfält har jag avgränsat till tre områden: 
metal, custom-motorcycklar/bilar samt cirkus/teater/föreställning. Hur kan jag via 
dekor, mönster och bild i relation till objekt och omgivning kommunicera denna 
estetik genom keramiken? 
 
Arbetet kom att förändras en hel del jämfört med denna frågeställning och stor 
del kom att handla om hur jag skulle kunna förmedla en berättelse via bilder och 
material och samtidigt hitta ett intressant uttryck i keramiken. Ett par av mina 
inspirationskällor har varit medspelare i arbetarbetet men inte riktigt som jag 
från början hade tänkt. Dvs att titta på de gemensamma nämnare; utanförskap, 
färgmässiga kännetecken, mönster, bildspråk och symboler jag såg i dessa och på 
så sätt undersöka samhörighet och skillnad dem emellan blev inte huvudsyftet. 
 
Efter examinationen har jag noterat att arbetet fortfarande kopplas mer till den 
estetik som förknippas med den musikaliska referens jag angett som 
inspirationskälla än det jag velat berätta med mina fotografier. Att uttrycket i 
både bilder och arbetets helhet tangerar denna inspirationskälla beror på de 
estetiska preferenser jag har och det sinnestillstånd jag befunnit mig i under 
arbetets gång. Att porträttera estetiken blev inte längre ett självändamål, det som 
istället låg till grund för uttrycket i både bilder och helhet var ett försök att 
förmedla känslan i detta tillstånd. Estetiskt uttryck blev sekundärt, känsla och 
berättande primärt. Mitt arbete kom att handla om förlust, förtvivlan och 
desperation. En känsla av kaos, djupt rotad hopplöshet och sorg. Jag känner att 
jag till viss del lyckats förmedla denna känsla genom mina fotografier. I min 
projektbeskrivning var jag ute efter att gestalta det oformliga, trasiga, smutsiga 
och sjaviga uttryck jag fascineras av och även det anser jag nås via de 
fragmentariska, sköra keramiska arken i kombination med vad uttrycket i 
framkallningstekniken, dess färger och toner samt sättet att applicera 
emulsionen, ger. Vidare skriver jag i min projektbeskrivning att ”jag vill gestalta 
det som kastats och glömts bort, ensamhet, död, och utanförskap. Element som 
mörker, kaos, ondska, undergång väcker mitt intresse.” Även vissa av dessa 
punkter känner jag att jag närmat mig, inte i den mening det från början var 
tänkt, utan på ett personligare plan. Inget allmänt tillstånd vad som helst, som 
glömts eller kastats bort, inget allmänt tillstånd av kaos, undergång, ensamhet 
eller död, utan mitt eget. 
 
En av de saker jag kommit fram till under arbetet är att det kan vara nödvändigt 
att sänka ambitionsnivån och att i mån av tid och kraft finslipa, förbättra och 
lägga till än att någon del går helt förlorad. Detta har varit den svåraste biten att 
handskas med för mig, att göra avkall på min vision och att tvingas välja bort. Jag 
tror en av anledningarna till att större fokus fortfarande ligger på mina 
musikaliska referenser än på min berättelse beror på att en del av mitt arbete 
uteblev på min examination och jag därför inte lyckades förmedla alla 
beståndsdelar i arbetet. Hade jag lyckats med detta tror jag fokus hade blivit ett 
annat. Något jag skulle behöva arbeta vidare med är att göra val, styra samtalet 
samt bli bättre på att förmedla mina tankar och känslor i det talade ordet. 
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