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Abstrakt/Abstract: 
 
Detta masterarbete behandlar temat minne, genom en konstnärlig process har jag undersökt och 
skalat av till ett specifikt minne, kojan. Det är i arbetet det personliga minnet genom en 
hantverkligprocess transformeras till något publikt. Kojan är uppbyggd utav wellpapplådor, 
wellpapplådor avgjutna i lera, att gjuta av föremål skiljer sig enligt mig sig från att skulpteras 
fram, då funktionen snarare än den känsliga sinnliga gestaltningen eftersträvas. Det handlar om 
att genom tydligheten och exaktheten via det avgjutna föremålet antyda något vagt och obestämt. 
Jag ser wellpapplådan som en urban symbol, ett objekt de flesta har en relation till genom vår 
relation till den genom olika situationer genom åren. Dom bar på nya föremål till hemmet och 
sedan hemmet i sig när vi flyttade. Vi byggde kojor av dem som barn, gömde oss och skatter i 
dem. Det är ett arbete med likheter till traditioner som trompe l'oeil, det handlar mycket om att 
bedra ögat, det handlar inte om ett efterliknande av en förlaga in i detalj utan att illustrera lådan 
som symbol. Frågeställningen i arbetet har cirkulerat om objektet som minnesbärare, hur det i 
betraktarens relation till ett objekt kan få minnen som legat latenta till att dyka upp.  
Arbetet med gestaltningen och uppsatsen har löpt parallellt och undersökningen skulle inte bli 
lika tydlig utan det samspelet. De resultat jag fått fram är till viss del svar på frågeställningen men 
framför allt har jag lyckats få en ökad förståelse kring hur temat minne och den framarbetade 
tekniken med avgjutningar samt infärgningar kan användas på ett mycket medvetet sätt i den 
egna konstnärliga praktiken. Min förhoppning är att en förståelse infinner sig också hos läsaren 
och betraktaren av denna undersökning. 
 
This master thesis deals with the theme of memory, it is through an artistic process I have 
investigated and peeled off to a specific memory, the hut. It is in the work of the personal 
memory through a craft process it transforms into something public. The hut is constructed out 
of corrugated boxes, corrugated boxes casted in clay. To cast an object differs according to me 
from sculpting the object; it is the function rather than the sensual feeling that is sought after. It 
is about the clarity and accuracy through the casted object that suggest something vague and 
indeterminate. I see the corrugated box as an urban symbol, an object most people have a 
relationship with, a relationship that we have had through different situations over the years. 
They wore on new items for the home and then the home itself when we moved. We built huts 
of them as children; we hid ourselves, and our treasures in them. It is a work with similarities to 
the traditions that are trompe l'oeil, it has a lot to do with deceive the eye, it is not an imitation of 
a real object in detail but an illustration of the box as a symbol. The question of my masterwork 
have been circulating about the object as memory carrier, how it in the viewer's relationship to 
an object can get memories that has ben remained latent to show up.	  The sculptural work and 
paper has run in parallel and the artistic work would not be as clear without the interaction. The 
results I have presented is partly in response to question, but above all, I have managed to get a 
better understanding of how the theme of memory and the working technique with casts and 
coulering clay can be used in a very conscious way in their own artistic practice. My hope is that 
an understanding arises also with the reader and viewer of this study. 
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Återvänd, om det är möjligt, med en del av era avvanda 
vuxna känslor till något av era barndomsting, som ni 
umgicks mycket med. 
Tänk efter om det någonstans funnits något som stått 
er närmare och varit mer förtroligt och nödvändigt än 
ett sådant ting. Om inte allt utanför det var i stånd att 
göra er ont och orätt, förskräcka er med smärta eller 
förvirra er med ovisshet?  Om godhet, tillit och att inte 
vara ensam tillhörde era tidigaste erfarenheter – är det 
inte då tack vara tinget? Var det inte ett ting, som ni 
första gången delade ert lilla hjärta med, 
liksom ett stycke bröd, som måste räcka för två? 
 
 

Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin 
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Inledning 
 

 

Det besynnerliga är att barndomen ständigt lever i oss och att vi fortsätter att vara barn inom oss 
själva också när vi som vuxna blir ordförande och chefer. Barndomen gör sig hela tiden påmind i 
livets olika skiften. Barndomen kommer hela tiden tillbaka, men paradoxen är att vi samtidigt har 
lämnat den bakom oss och aldrig kan nå den. Vi kan famla efter den, dra oss till minnes, fantisera, 
och i bästa fall därmed lära något om oss själva[…].  

Crafoord, Clarence. Barndomens återkomst 

 

 

Lådor, lådor staplade på varandra. Det formar en mur, en koja, ett skydd mot omvärlden. Smala 

korta ben som sticker ut ur öppningen, fötterna gnager på varandra som en varelse i sig.  

Själv, själv bland andra. Minns känslan i ögonblicket där jag klev in i fantasin, lämnade allt annat 

runtomkring. Kvar fanns resterna. Fingrarna rör sig snabbt, klipper och klistrar, samlar, bygger 

och sätter ihop. Liv skapades i och utav döda föremål, tiden försvinner. Det är ett ständigt brus 

utav tystnad, fingrarna stannar, radion hörs. Minnet av barndomens värld övergår sakta i en 

betraktelse av den.  

 

Min farfars bidrag till min barndom var en introduktion till en muntlig berättartradition, där han 

liggandes på dubbelsängen berättade historier med pipan stoppad full och sina långa ben i kors. 

Han kunde konsten att berätta en historia, om och om igen berättades de samma berättelserna 

under åren som gick, var gång lika spännande som den första. Berättelser där farfar och farmor 

oftast var huvudrollsinnehavarna och desto mer spännande historien blev, ju mer intensivt sög 

farfar på pipan tills det lilla sovrummet var täckt i rök och sängen vi alla låg syntes svävande mitt 

i. Där i lägenheten på två rum skapades en skyddande atmosfär, där mycket var tillåtet och få 

saker dumma. Med berättelser och sägner kom fantasi att bli en väsentlig del av min uppväxt, det 

blev en plats att fly till. Ett skydd mot omvärlden. Barndomen kommer med dubbla perspektiv, 

där fantasin skapade en alternativ värld till den verkliga, genom böcker, dagdrömmar, berättandet 

utav historier i familjen och görandet i kartong. I timmar i ensamhet skapades berättelser och 

världar i den vita kartongen, världar som agerade som en alternativ version av den verkliga. Hela 

bordet fylldes av en kartongvärld, redan då skapade jag hellre tredimensionella föremål snarare 

än att rita på pappersarket. Man sa att det syntes vilka barn som kom från min hemby, att vi inte 

visste vad sudd var. Istället för att sudda tog vi bara ett nytt papper, vi var alla uppväxte i en by 

som existerade runt en fabrik som tillverkade kartong.  
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Det gav oss en fri tillgång till den vita kartongen och i dag kan jag se kopplingar till görandet som 

barnet stod för i den nu vuxna konstnärliga praktiken.  

Men i dag är valen mer definierade, min metod mer raffinerad. Jag rör mig över ett brett fält av 

material, lera, glas, gips, trä och metall. Materialen representerar olika egenskaper och kvalitéer, 

där medvetna materialval görs baserat på taktila egenskaper. Där skildras det igenkännbara med 

en stark koppling till barndomen, minnen speglas igenom material och komposition. Det är ett 

intuitivt görande och ett materiellt undersökande av världen och min plats i den.  

 

 

 

 

             
Keramiska lådor. Hanne Mago Wiklund 2013 
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Min metod 

 

Min uppsats är uppdelad i en inledande presentation av mig och ett mitt görande, det följs av 

texten min metod. Därefter kommer ett stycke kallat Vad bär lådan på/ förseglade minnen? Med 

underrubrikerna Lådan som objekt. Lådan som symbol och minnesbärare. Bygger en mur. Det är 

ett stycke där jag fördjupar mig i lådan och dess betydelse. Avsnitten efter är kallat Den visuella 

framkallningen, det är en text om min praktik och konstnärliga process, avslutningsvis summerar 

jag min uppsats i stycket slutsats.  

 

 

Jag har alltid på något sätt försökt att berätta genom handens handling exempelvis har jag 

tidigare ritat, byggt och klippt fram berättelser. I denna uppsats beskriver jag mitt tillvägagångs 

sätt när jag berättar genom lera. Till skillnad från min farfars muntliga berättartradition sker mitt 

berättande rent visuellt, genom ett material. Jag undersöker och använder mig av minnesbilder 

som sedan låter ta skulpturala former och uttryck. Det är ett arbete som tar avstamp i det 

personliga, ett minne och en sinnesstämning gestaltas. Här skapas en iscensättning utav 

barndomens koja, en koja som inte är ett specifikt minne från den egna barndomen, utan snarare 

en subjektiv symbol över minnet av barndomen. 

Bildkonsten har en lång tradition av att utgå från barndomen och dess minnen, här använder jag 

mig utav ett oväntat många gånger förbisett föremål, wellpapplådan, där styrkan i objektet ligger i 

hur det gestaltas skulpturalt i leran.  

 

Frågeställningen i arbetet har kommit att handla om, Hur berättar jag med form?  

Jag använder mig av begreppet form då jag ser det som ett motsatsord till tal, där formen är ett 

språk att förmedla sig med och genom. En fråga som dykt upp under processen har varit hur jag 

tydliggör min berättelse och berättandet? Där har det för mig handlat om att revidera och editera 

arbetet kontinuerligt under processen, att komma till essensen utav arbetet. Det är i 

omvandlingen från det privata minnet till något publikt och universellt, som sker i tekniken av att 

gjuta av föremål. Jag tar fasta på min hantverksskicklighet och använder mig utav det som ett sätt 

att förmedla mig på. I arbetet undersöker jag ett barndomsminne där de skulpturala objekten 

agerar som symboler av och från minnet. Från ett arbete som i början bestod av flertal föremål 

men med utgångspunkt från det egna minnet och berättande, har jag genom en konstnärlig 

process skalat av till kärnan av det jag vill gestalta.  
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Minne och platsen var benämningar som vidareutvecklades och gestaltades i leran, där skapades 

avgjutna wellpapplådor i lera, som tillsammans formade en mur som blev till en koja. 

 

Mitt skrivande av uppsatsen sker parallellt med den pågående konstnärliga processen. I 

uppsatsen tas det inte fasta på specifika teorier, men jag använder mig utav referenser som 

relaterar till den egna praktiken. Jag drar i uppsatsen likheter till tillexempel bildsemiotik, då jag 

ser de egna skulpturerna som ett visuellt berättande.  Semiotik är förenklat vetenskapen om 

tecken och hur människan kommunicerar med det, där bildsemiotik är en gren av det.  
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Vad bär lådan på/ förseglade minnen? 

 

Jag ser detta arbete som en installation över ett barndomsminne, igenkännbara föremål 

bestående utav skulpturer i form av lådor. Lådor som har byggts samman till en koja. Lådor som 

har valts ut efter storlek och form, som sedan gjuts av i lera. Lådorna som tillsammans bildar en 

koja, det är en yttre stimuli till ett inre minne, minnet och dess upplevelse aktiveras. Genom att 

låta leran ta andra former än de bruksgods och föremål som vi vanligen kopplar samman med 

keramik i vår vardag, ges en möjlighet att utmana betraktaren i vad som upplevs.  

 

Den amerikanske konstnären Jeremy Hatch är en konstnär jag känner släktskap med, genom hur 

han arbetar med iscensättningar utav formtagna objekt i lera, där han pratar om frysta ögonblick, 

ett bevarande utav ett ögonblick som inte kan återupplevas.  Hur beskådaren blir delaktig i verket 

genom att i sin relation till verket kunna reflektera tillbaka till den egna historien. Att det är ett 

ifrågasättande utav nostalgin i det egna minnet, äktheten i det vi kommer ihåg. I de två verken 

Tree house och Still arbetar han med referenser från det egna barndomsminnet, reproduktioner 

från vardagen, nu odödliga i sitt nuvarande material. Dessa minnen agerade som startpunkt för 

nya verk. Skulpturer där han även menar på att även om det går att gjuta av nästan allt, så väljer 

han medvetet ut de föremål som gjuts av baserat på personliga och eller konceptuella skäl. 

                       

                              

 

 

 

 

 

 

 

                         Bild: skulpturerna Tree house, porslin 2006  Och   Still, porslin 2003 utav Jeremy Hatch se länk1 

 
I likhet med J Hatch använder jag mig av mina egna erfarenheter i mitt skapande, det används 

som startpunkt i detta arbete. Vi delar en gemensam syn på materialet lera, gjutmassan, hur det 

bildar ett skal av det som varit. Hur det genom att göra objekten i naturlig storlek ger betraktaren 

en chans till att relatera till verket rumsligt och kroppsligt. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.jeremyhatch.ca/index.html 
	  
2	  http://www.theatlanticcities.com/design/2012/08/apartment-full-cardboard-boxes-massive-work-art/2943/ 
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Lådan som objekt 
 
 

Lådan är en konstruktion med sidor och en botten som tillsammans skapar en rymd som 

innehåller, den bär på något.  

Lådorna jag har skapat är förseglade med tejp, en del har uttrycket utav att ha lämnats i fuktig 

omgivning, de är tunga och håller ihop tack vare den slutna formen. Det är inte klart vad som 

har hänt eller vad som ryms i de förseglade lådorna, eller om de är tomma? Ting och föremål vi 

spar på under en livstid, minnen. Ett bevarande av en händelse nu i stängda och hoptejpade 

lådor, undanstoppade i ett förråd. Jag ser wellpapplådan som en symbol, en symbol vi alla har 

någon slags relation till. Genom de inpackade föremål vi köper till våra hem, nerpackandet utav 

ett helt hushåll vid flytt.  

Förvaring utav sådant vi inte kan göra oss av med, inte vill/kan ha framme men inte vill/kan 

kasta. I den franske designern Stéphane Mailka beskrivning av sin installation BOOMBOX där 

wellpapplådan har en central roll, känner jag igen mig. Där beskriver han wellpapplådan som ett 

ikoniskt element i det urbana visuella vokabulären, och att det i dess symbolism går att läsa in 

nomadism och det vanligare, som en behållare för objekt. Som en behållare i flytt men även som 

i valet av skydd för rotlösa och hemlösa2.  

 

 

                                                                              

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOOMBOX Stéphane Mailka  20123                                      Keramiska lådor. Hanne Mago Wiklund 2013 
 

Jag väljer att mitt arbete ta in ett föremål som kanske inte är så synbart i vår vardag, genom att ta 

denna wellpapplåda och förvandla den i processen till objektet wellpapplåda i lera kommer den 

att bära på ytterligare historia och betydelse. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  http://www.theatlanticcities.com/design/2012/08/apartment-full-cardboard-boxes-massive-work-art/2943/ 
	  
3	  http://www.theatlanticcities.com/design/2012/08/apartment-full-cardboard-boxes-massive-work-art/2943/	  
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Lådan som symbol och minnesbärare 
 
 

Wellpapplådan kommer med mer information än vad som lagras i den, det kan vara minnet utav 

att man har något betydelsefullt undanstoppat som blir viktigare än det faktiska föremålet som 

finns i lådan. Det narrativt gestaltande arbetet är uppbyggt utav flera element, objekt som inte 

skildrar den yttre verkligheten, utan har ett ursprung i den inre verkligheten.  

Det handlar inte längre om föremålet i sig själv utan om en berättelse av något.  

 

Vart föremål bär på en mening och en berättelse, en händelse som har hänt, men där den exakta 

händelsen inte kan återberättas. Genom berättandet av ett minne blir föremålet för minnet ett 

minne i sig, skulpturen blir i återberättandet en symbol för berättandet där den kommer att 

symbolisera ett minne men där tolkningen utav själva minnet är fritt.  

Genom att använda mig utav det självbiografiska berättandet vill jag att betraktaren ska uppleva 

en sanning i det jag gestaltar, genom ett identifierbart minne från min barndom förstärks 

uttrycket utav kojan som ett ”tecken”. Verket kojan är en symbol och ett tecken de flesta har en 

relation till, vi läser ständigt in information från symboler och tecken som omger oss i vår 

vardag. Omedvetet bearbetas och lagras informationen. I kontakt med symbolen/tecknet ge de 

en association, en reaktion ett minne. En liknelse utvecklingspsykologen och teoretikern Jean 

Piaget använder sig utav är att ett barn kring 1,5 års ålder förstår att en sten som i en lek står för 

en karamell inte är identisk med karamellen och bl.a. inte kan ätas. I nedanstående textrad 

fortsätter Piaget förklara om den symboliska leken 

Barnet som leker med dockor spelar upp sitt eget liv, men ändrar det i enlighet med sin vilja; det 
återupplever all sin lust och alla sina konflikter, men finner en lösning åt dessa; barnet ersätter och 
kompletterar verkligheten med hjälp av den fria fantasin. Den symboliska leken är alltså inte ett 
försök från individen att underordna sig verkligheten utan tvärtom en jagets vanställande 
assimilation av verkligheten. Om nu språket får del i detta fantasitänkande, så är det framför allt 
bilden eller symbolen som blir dess instrument. 4 

 
Den symbol som står till grund för min installation härrör från den urbana miljön, men där den i 

installationen i form utav en koja byggd av wellpapplådor blir en symbol från barndomen, ett 

instrument till ett fritt fantasitänkande. Där jag använder mig av den exakta avgjutningen av en 

wellpapplåda till att som i den egna barndomens lek och fantasi spela på det sanna i det som 

möter vårt öga. 

 
 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Piaget, Jean. 1971. Barnets själsliga utveckling. (s30-31) 
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Bygger en mur 
 

Av wellpapplådorna i lera bygger jag en mur som blir en koja, jag ser lådorna som 

tredimensionella byggnadsblock, staplade på varandra bildar de en grund, en formation.  

Kojan i sitt utförande och konstruktion liknar inte en koja som jag som barn eventuellt hade 

gjort, den refererar till bild idealet om den perfekta kojan, den kommer med referenser till 

populärkulturens kojor, till idén om kojan. Det är inte en koja gjord utav ett barn utan det är en 

vuxens tolkning utav en koja ett barn gjort. Liksom en låda i papp rymmer mer än vad som 

eventuellt blev undanlagt och förvarat i den blir kojan ett uttryck för en situation eller en 

händelse. Kojan är tom men känslan av att något har skett eller kommer att ske finns där. Kojan 

bär på en tystnad som låter. Som ett monument över minnen och av tid. Dels genom det den är 

uppbyggd utav, lådan som förvarar och bevarar som håller och som omsluter, men också genom 

det som kojan i sig står för, ett skydd eller tillhygge, en plats för dagdrömmar och för fantasi. 

Annika Oskarsson skriver som text för utställningen Koja i Nacka konsthall, 2008, om barnet 

och kojan. Där hon ser barn prova med kroppen de utrymmen som skapas. Hur barn bygger nya 

världar som befolkas av figurer och personer, är man inte delaktig så stör man! Leken vill inte 

observeras. Samt hur man som vuxen minns sina lekar som barn, men att det nu är med den 

vuxnes ögon och medvetande som man ser på den. Leken har kommit att bli filtrerad genom en 

mängd erfarenheter, det är omöjligt att rekonstruera barnets sinne och tankevärld. A Oskarsson 

fortsätter förklara barnets relation till kojan i nedanstående text, 

Som vuxen minns man sin lek som barn. Men när man är vuxen ser man med den vuxnes ögon 
och medvetande. Leken är filtrerad genom en mängd erfarenheter. Barnets sinne och tankevärld är 
omöjlig att rekonstruera. När man stöter på en koja ute någonstans är det som spår med mer eller 
mindre bygge. Ofta hittar man saker som kan ha varit betydelser i leken. Snygga snören en flaska 
en burk. En eldstad, en bänk, stora pinnar, något utvalt och speciellt.5 
 

Jag tänker mig kojan som en symbol, en symbol som skapar en förbindelse till det egna 

barndomsminnet. Där kojan agerar som platsen, gestaltningen, situationen och känslan utav och 

för ett minne. I processen som sker från tanke till keramisk låda distanseras mitt egna jag från 

objektet genom processen avgjutning, leran bildar ett skal av det som har varit. Den blir en 

symbol för lådan, en symbol över kojan och dess fantasivärld. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Annika Oskarsson Utställning Dieselverkstaden Nacka Konsthall 8 mars -20 april 2008 
http://www.annikaoskarsson.com/kojor/kojor%2009.html 
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I arbetet utgår jag från ett rum som i mitt fall är ett gallerirum, där står en konstruktion i form 

utav en koja uppbyggd utav wellpapplådor, som en symbol över något som har varit, är på väg. 

Lådorna utspridda runt kojan skapar som en illusion utav en ruin, ett monument över något som 

har varit. En melankolisk symbol över något förlorat, något som aldrig kommer att komma åter. 

Det dolda och tydliga existerar och samverkar om vartannat, en förflyttning utav ett föremål från 

en vardaglig kontext till en skulptural gestaltning. Installationen ger ett surrealistiskt perspektiv 

på hur det är att återvända till det förflutna med en vuxens ögon.  

 

 
Keramiska lådor. Hanne Mago Wiklund 2013 

 
 
 
 

Det är genom barnet och fantasin till synes alldagliga föremål kommer till liv, genom dess vilja 

att gestalta omvärlden, och om du inte tittar så ser du inte ögonblicket då objektet förvandlas 

och tillfället är dig förlorat. Som barn fann jag ofta föremål som i fantasin värld gavs liv, i 

barnens värld iscensätts och behandlas den omgivande världen och dess relation i den i rollspel 

och lekar. För mig genom ett skapande i kartong, i samlandet utav stenar, små pappersbitar i 

vackra färger och mönster. De små objekten i plast, glas och trä som genom åren kom att fylla 

en hel flyttkartong. Det är föremål utan givna förutsättningar, barnet tolkar sin omgivning 

genom egna inre bilder och framställningar av det som upplevs.  
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Leksaker och föremål blir till scenografi och statister i framställningen och återskapandet utav 

världen, i mitt eget fall så skapades alternativ till vardagen genom att klippa och klistra samman 

världar i kartong. Där utspelades och iscensattes berättelser från fantasin, dagdrömmar och 

böcker. 

   

I den realistiska gestaltningen utav kojan ser jag den som en symbol för något, som stenen i 

barnets lek symboliserar en karamell, att den i leken öppnar papperet som omsluter den, känner 

smaken och kan beskriva och associera runt karamellen. Skulpturen i form av kojan ska väcka 

något hos betraktaren, skapa en atmosfär, en plats och ett personligt möte. Mina visualiseringar 

utgår från en inre dialog men där det är en tyst dialog med betraktaren som eftersträvas.   

Platsen som kojan skapade var ibland för mig en plats där jaget som barn, bearbetade och 

behandlade omvärlden och det faktum att växa upp. 
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Barndomsminnen 

 
Minnen som både fysiska och mentala, är med och skapar mening i tiden och rummet. Minnena 

verkar tätt samman med vårt medvetna och omedvetna jag och hur vi läser och integrerar med 

vår dagliga omgivning. Att utgå från barndomsminnen är något som har varit en stark inspiration 

för konstnärliga arbeten sedan länge, bildkonstnären Carin Hartmann skriver ett förord till 

boken Sagor jag glömt att jag mindes så väl, en text som jag finner beskriver och tydliggör min 

egen placering. 

”Med mormors bilder för ögonen blev det synligt hur jag bevarat dem i mitt minne som 
”fotografier” och framkallat dem på nytt i mina teckningar. Nu kunde jag se mormors bilder som 
det ena brofästet, mina egna teckningar som det andra och mitt vuxenliv som spannet mellan 
dem”.6 

För mig är uppväxten till berättandet utav sagor, sägner och berättelser det ena brofästet, mitt 

konstnärliga skapande utav objekt som det andra och mitt vuxenliv som spannet mellan dem.  

Behovet utav av att berätta tog tidigt sig i uttryck i form av ett byggande i papper, där jag snarare 

arbetade tredimensionellt än tvådimensionellt I dag är materialet främst lera, där sagovärlden 

bytts mot det egna minnet/minnen som kommit att bli en utgångspunkt för arbetet, men där det 

inte refereras till en specifik händelse utan där arbetet refererar och illustrerar till den egna 

barndomen. På samma sätt som farfar berättade om händelser som hänt, förmedlar nu jag min 

egen historia och berättelse. I förordet i boken Texter om att minnas och berätta från 

utbildningsradion står följande 

”Nedskriven och läst kan en sägen verka alltför kortfattad och tam. Men berättad får den plötsligt 
liv igen. Noter är inte musik. Först när ett musikstycke spelas blir det till musik. Ett skrivet drama 
är inte teater. Först när det framförs blir det teater”.7 

 

Med ett visuellt språk i motsats till min farfars muntliga, jag ser det som ett symboliskt språk. I 

boken Sagan och det omedvetna språket beskriver psykologen P J Brudal det symboliska språket 

som ett språk där upplevelser, känslor och tankar uttrycks. Det enda universella språket 

människan någonsin har utvecklat, dess logik skiljer sig från det vardagliga språket, det styrs inte 

av tid och rum utav av intensitet och association.8  Jag ser liknelser till det egna arbetet då jag ser 

wellpapplådan jag använder mig av i detta arbete som ett urbant tecken och symbol, i det 

symboliska språket. Ett symboliskt språk som med det egna minnet kan tolkas som mentala eller 

fysiska spår från det förflutna. Jag har alltid sett det som att mina berättelser kommer till liv 

genom görandet och i illustrationen av dem, det är ett tredimensionellt förmedlande utav en 

berättelse. Där skulpturen i interaktionen med betraktaren kommer till liv. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Hartmann, Carin. 1990. Sagor jag glömt att jag mindes så väl (s10)	  
7 Sveriges utbildningsradio, UR. 1997. Barndomslandskap, Texter om att minnas och berätta, (s36) 
8 Brudal, Paul jan. Sagan och det omedvetna språket (s21)  
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Mitt visuella arbetsmaterial 

 
 

Magin som skapades i barnets fantasi har nu förflyttats till att bli en materiell magi, leran. Den 

skapar mystik genom att befinna sig i ett uttryck man inte normalt förväntar sig, det skapar ett 

ögonblick där betraktaren inte litar till ett sinne, seendet, utan känner sig tvungen att genom 

känsel bekräfta vad ögon och hjärna eventuellt säger. Det är materialets krafter som sätter 

fantasin i spinn, en flytande massa som bildar ett skal utav en låda. Lådor där det materiella och 

fantasin hamnar i centrum.  

 

Jag kan dra paralleller till trompe l'oeil när det kommer till att bedra ögat, men där det i mina 

skulpturer inte eftersträvas ett efterliknande utav verkligheten.  Jag ser mina lådor verka på 

gränsen innan trompe l'oeil, då det inte handlar om ett efterliknande av en förlaga in i detalj utan 

en illustration utav lådan som en symbol.  

Det handlar mycket om kontroll i tillverkningen, kontroll och att manipulera ett material och 

tanken och föreställningen om materialet, leran. Leran är en materiellkameleont, den kan 

efterlikna, imitera och ta sig an en mängd olika skepnader. Fascinationen och magin ligger lika 

mycket i att se att det inte är äkta men inte tro på det man ser. konstvetaren Elisabeth Fagersted 

skriver om skulptören Roland Perssons verk   

Gjutrester i form av klumpar och vassa kanter sitter ofta kvar på hans skulpturer och påminner om 
tillverkningsprocessen. Transformeringen från ting till avbildat ting redovisas tydligt. 
Att inte ta form av föremålet kan vara en väg att nå en så hög grad av realism som möjligt Genom 
att föremålet gjuts direkt har konstverket förutsättningar för att till exempel bli så formlikt det 
ursprungliga föremålet som möjligt.  
 

Det är en text som även förklarar mitt eget synsätt på de val jag gör i processen, som de 

efterlämningar utav gjutkanter på mina wellpapplådor i lera, som jag ser som ett kvarlämnade 

spår utav en mänsklig närvaro. Jag väljer medvetet i detta arbete att lämna kvar gjutkanter på 

lådorna, då det för mig inte handlar om en exakt reproduktion, utan mer om att skapa en illusion 

utav ett igenkännbart föremål.  

Roland Persson beskriver sina verk som ”tredimensionella fotografier”, något som jag själv även 

gör. Som ett framkallat fotografi, där den kemiska processen sker i leran, där minnet ibland 

enbart är fotografiet i sig, inte den faktiska händelsen. Med det menar jag att vet är vanligt att 

minnet utav en händelse inte alltid är korrekt, utan det som minns är fotografiet från händelsen, 

det som sker utanför bilden kommer vi inte ihåg. 
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Jag använder mig av det inledande stycket i Skriftserien Kairos i avsnittet om Konstens 

dematerialisering, som en text att formulera min egen praktik runt. Det är en text som beskriver 

motsatsen till det jag strävar efter. 

 Under 1960-talet har de intellektuella och emotionella/intuitiva processer som kännetecknat de 
senaste två decenniernas konstskapande börjat lämna plats åt en ultrakonceptuell konst som nästan 
uteslutande betonar tankeprocessen. När allt fler verk formges i ateljén, men utförs på annat håll av 
professionella hantverkare, när objekt bara blir slutprodukten, börjar ett flertal konstnärer förlora 
intresset för den fysiska utvecklingen av själva konstverket. Ateljén blir på nytt en studerkammare. 
Denna trend tycks tvinga fram en djupgående dematerialisering av konsten, särskilt av konsten som 
objekt, och om den lever vidare kan det resultera i att objektet blir till något helt föråldrat.9  

Min skapande process står i motsats till detta, då det för mig handlar om ett materialiserande 

utav tanken snarare än ett dematerialiserande. För mig är det viktigt att utgå från materialet, att 

genom de materiella egenskaperna finna sätt att uttrycka mig. Det är i och genom görandet jag 

processar den konstnärliga intuitionen. Det ligger en frihet i hantverksskickligheten, ett 

hantverkskunnande i specifika material är inte limiterat till materialen i sig utan är applicerbart på 

en mängd andra. Hantverksskickligheten är rörlig. Men där jag inte fogar mig efter ett material, 

det är jag som manipulerar det till det jag vill att det ska vara.  

Jag använder mig i mitt arbete av mångårig kunskap och tradition, som jag använder mig av i 

nutida uttryck och frågeställningar. Det är resterna av keramikföremål som berättar för 

arkeologen i en utgrävning hur det såg ut, hur folk levde och när. Keramik har och är en bärare 

utav historia och ett berättande.  

 

I det här arbetet är det viktigt hur man ser lådan, hur betraktaren relaterar och läser lådorna och 

kojan. Ett av sätten är hur jag använder mig av färg, där wellpappfärgen i sig är lika viktig som 

formen på lådan. Jag arbetar med att få fram en nästintill exakt färg av wellpappen i leran, där 

använder jag mig av oxider för att få fram en naturlighet och energi i materialet. Det ger ett annat 

uttryck än om det hade varit infärgat med färdiga färgkroppar, en färg som ger ett mer statiskt 

och jämt läsande utav färgen. Användandet utav oxider som infärgning utav lera går tillbaka 3000 

år, det användes långt innan glasyr adderades på ytan.  

Det är viktigt för mig att färgen läses in i objektet, är i och består utav färgen, färgen ligger inte 

adderad utanpå.  I boken colouring clay av Jo Conell, som sedan sjuttiotalet arbetat med lera och 

färg, där skriver Conell om infärgningar i lera som en geologisk olycka, en konsekvens av hur 

leran blev till i kombination med metalliska oxider. Medan keramikerns val av lera och färg är 

långt från tillfällig.  Under arbetets gång har jag arbetat fram en färg bibliotek där jag på ett 

övergripande sätt skapat mig en palett som spänner över projektets olika delar.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9  Lippard, Lucy & Chandler, John. 2006. Konstens dematerialisering, Kairos 11 (s299) 
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Ett kartotek över nyanser som jag blandat till genom oxider samt gjutlera. Här skapas en 

färgpaletten som jag lätt kan gå tillbaks till och använda mig av i framtida arbeten och projekt. 

 

Genom skulpturen i form av kojan ges access till betraktarens minne och dess minnesfragment 

från den egna barndomen. Som ett fotografi, där minnet ibland enbart är fotografiet i sig, inte 

den faktiska händelsen som tog plats. Det är ett minne framkallat i lera, gjutna lådor som bär på 

en berättelse som betraktaren läser baserad på den egna preferensen och historian. 

I arbetet eftersträvas en helhet, det sker enligt mig när den konstnärligaprocessen inte stannar vid 

ett färdigt objekt, utan det iscensätts. Iscensättningen sker med objekten i rummet, integrationen 

mellan objekt, objekt och rummet. Hur ingerationen mellan objekt och betraktare sker, vad för 

slags interaktion dem ska ha. Mina wellpapplådor i lera väcker en reaktion hos betraktaren, de 

skapar ett begär och en förundran. Det är ett pågående arbete med hur jag kommer att arbeta 

med den miljön som en examensutställning på Konstfack är. Men jag strävar efter att storleken 

och upplevelsen av kojan ska stå i relation till den mänskliga kroppen, att man som betraktare 

kan relatera fysiskt till kojan. Det är en koja som bjuder in betraktaren, men där öppningen är för 

ett barn i storlek. Betraktaren ser inte verket endast från utsidan, eventuellt kan man också gå in i 

konstverket fysiskt och bokstavligt, skådandet blir både visuellt och kroppsligt. Kojan bjuder in 

betraktaren till att engagera och söka betydelser både inifrån och utifrån ett oräkneligt antal vinklar, 

så att objekten kan upplevas med alla sina ytor. Det finns ingen fram eller baksida. 
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Slutsats 
 

 

Uppsatsen När tiden står still går allt så fort. Tar sitt avstamp från minnet som bärande ämne, i min 

konstnärliga gestaltning har utgångspunkten varit den egna barndomen. Jag inledde arbetet med 

ett flertal objekt med symbolik från det egna barndomsminnet, fragment som jag sedan skapat 

min form/skulptur/objekt av. Med uppsatsen har jag kunnat språkliggöra den konstnärliga 

gestaltningen och kärnan av det jag vill berätta. Genom förmedlandet av minnen blir föremålet 

för minnet ett minne i sig. Föremålet blir i återberättandet en symbol, där symbolen sedan 

kommer att stå för ett berättande där tolkningen är fri.  

 

Det har varit en konstnärlig process där arbetet aldrig varit statisk, varken i gestaltning eller i 

uppsatsform. Parallellt med gestaltningen har jag arbetat med att förstärka och tydliggöra den 

teoretiska delen av mitt arbete. Som exempel tar jag i stycket om mitt visuella arbetsmaterial upp 

och formulerar mig kring den egna praktiken samt formulerar och beskriver materialet lera. Där 

beskriver jag leran som en materiell kameleont, hur jag kan manipulera ett material som lera till 

att efterlikna ett annat. Genom hur jag låter leran ta andra former än de bruksgods och föremål 

som vi vanligen kopplar samman med keramik i vår vardag, ges en möjlighet att utmana 

betraktaren i vad som upplevs.  

 

Lekfullt bygger jag en koja av något så enkelt och alldagligt som wellpapplådor, men utifrån ett 

konceptuellt tänkande och min hantverkliga kunskap konstruerat den i lera, jag vill med 

gestaltningen spegla materialets mångfald. Då vi knyter samman minnen på en mängd sätt, 

genom fotografier, ting och objekt, installerade och bevarad i ett fotoalbum, i en garderob, en 

källare eller i en låda. Dessa levda spår kan kallas för tecken och representationer för minnen. 

Minnet är ett mångbottnat tema, ett ämne som har utforskats och gestaltats grundligt genom 

åren, det avskräcker mig inte från att göra min egen parafras av ämnet. Genom min konstnärliga 

hantverksprocess ämnar jag att tydliggöra min berättelse, det har skett genom ett abstraherande 

av mitt masterarbete. En tro på objektets styrka i sig, där styrkan ligger i balansen mellan det 

abstrakta uttrycket av en koja och de figurativa wellpapplådorna.  Det är i betraktarens tolkning 

av kojan meningen och känslan från ett barndomsminne uppstår.  Kojan som symbol får 

betydelse i hur den skapar mening för mig och i kommunikationen med betraktaren. Jag ser 

kojan som en symbol för en behållare för våra minnen, den vittnar om ett personligt utrymme.  
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Avslutande appendix – reflektion 
 
 

Inför examensutställningen kände jag en trygghet vid det faktum att jag under terminens lopp 

haft flertal provuppställningar av mitt verk.  Jag kunde tidigt vara tydlig med vad som fungerade 

och inte, min plats var genomtänkt och utvald för att förstärka och komplettera verket.  

Det var och är viktigt att inte enbart bara vara i rummet utan vara en del av det. Att tidigt i 

arbetet baserat på verk och projekt visualisera och problematisera gestaltningen i rummet, vare 

sig det är ett galleri rum eller ett seminarierum.  

Genom mitt masterarbete känner jag att bitar har fallit på plats, det har gett en bra indikation 

till vad jag kan göra och vad den kan leda till. Det har blivit ett steg i ett större projekt där jag 

illustrerar och uppmanar betraktaren till att fundera över sin egen uppfattning om/av 

omvärlden. Med ett öga för det vardagliga, lätt humoristiska, fånga verkligheten genom 

material och detaljer förbrukade av vardagen. Leran bildar ett skal av det som har varit, den 

skapar en medvetenhet om hur betraktelsen utav omvärlden både bestäms och begränsas av 

våra sinnesupplevelser. Min utgångspunkt började som något personligt, men kom genom 

processen i görandet, uppställningar och utställningen snarare att bli en materiell 

undersökning och en analys av interaktion med den. 

 

#konstfack 
I utställningen fick mitt arbete ytterligare en dimension i interaktionen med betraktaren, 

utställningen gav mig en tio dagar lång fältstudie i uppfattningen och bemötandet av ett material.  

Vårutställningen är en plattform som vänder sig mot en bred publik., detta medför också att det 

är en mängd besökare med olika kunskapsbanker (kulturellt, materiellt…). Något som blev 

tydligt med mitt verk. I allmänhet märkte jag att folk hade svårt att läsa materialet, vilket yttrade 

sig i hur de interagerade med verket. Folk gick nära, slängde med väskor och lät sina barn springa 

fritt. Jag strävade efter en interaktion mellan verket och betraktaren, att känseln tog vid där ögat 

inte längre sa sanningen. Men det som har slagit mig efter denna vårutställning är med vilken 

intensitet vissa betraktare undersöker verket, med knytnävarna, lyfter på lådor och viljan att gå in 

i verket. Som förklaring fick jag höra att besökare ville få den hela upplevelsen.  
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De olika val jag gjort kring verket förstärkte upplevelsen av att det inte var keramik, dels på 

grund av:  

- Placeringen 

jag valde att placera mitt verk direkt på betonggolvet, det i samband med att jag inte stod i 

samma rum eller använde mig av podier eller dylikt gjorde att den direkta kopplingen till keramik 

uteblev. 

-Storleken 

Gemene man är kanske ovan att mötas av keramik som går att relatera till kroppsligt, vanligtvis 

möter man keramiken i form av bruksgods. 

-Motivet 

Valet att imitera ett annat material och dess form, ett lågstatus föremål där användningsområdet 

är förknippat med förvaring, transport och förbrukande. 

För mig gjorde dessa val mitt verk starkare och de var medvetna och genomtänkta. Dock kan jag 

se hur några av mina val försvårade läsningen av mitt verk för vissa besökare. För att 

exemplifiera vad jag menar har jag valt att ta med en konversation från Instagram under 

#konstfack, där en besökare på avstånd tagit ett fotografi med sin mobilkamera som även har 

haft ett filter på sig. Personen skriver som kommentar: Efter hundra år i skolan lyckas personen ställa 

kartonger i hög. Konstfack… Även om det fanns (få) guldkorn kan jag på inga sätt rekommendera årets 

examensutställning. #konstfack #examensarbete #utställning 

Fotografiet följs av flertal kommentarer, där åsikter om konstfack och mitt verk skrivs.   
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Slutreflektion 

Jag har skapat ett rum för betraktaren att uppleva världen genom, där materialet är fysiska 

rester från världen runt omkring. Och när materialet tas ifrån dess ursprungliga funktion, 

börjar de kommunicera till våra sinnen bortom sina vardagliga sammanhang. Genom att 

reproducera ett vardagsobjekt som wellpapplådor i lera skapas föremål där nutid och dåtid 

saknar tydliga gränser, där det surrealistiska kolliderar med det vardagliga. Det är parallella 

världar som rör sig i gränstrakter, ifrågasätter materialitet och utmanar invanda perspektiv.  

 

Något som jag upplevt som problematiskt var den tidiga inlämningen av texten för 

utställningen. Den texten jag skrev till verket då känner jag idag inte längre hänger ihop eller 

ger mitt verk en rättvis beskrivning.  

 

Det jag tar med mig från masterarbete samt vårutställningen är: 

-Rumslighet 

Genom att arbeta rumsligt kan jag utmana och bredda de förutfattade uppfattningarna om 

materialet lera. Att genom låta mina objekt stå i en kroppslig relation, där betraktandet sker på ett 

annat sätt än som i exempel betraktandet av ett objekt på podiet. 

-Det illusoriska 

Det handlar om att genom igenkännbara objekt belysa frågor och beskriva och gestalta en tanke. 

Jag kommer fortsätta utveckla min teknik med att gjuta av befintliga föremål, samt att färga in 

själva leran snarare än att addera något till ytan. Jag finner det spännande att arbeta med 

figurativa objekt som vilar på gränsen till trompe l'oeil, där materialet imiterar och nästintill 

tvingar betraktaren in i verket. 

-Metod/process 

Något som visat sig vara viktig för mig är den tid jag lägger på uppställningen utav objekten, där 

jag tidigt reflekterar över gestaltningen och där arbetet ständigt är rörligt. Planeringen av arbetet, 

hållpunkter med uppställning, färdigställning och ateljesamtal. Allt för att arbeta igenom och 

tydliggöra mitt verk. 
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Bildappendix 
Vårutställningen  16-26 Maj 2013 
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Bildförklaring 
 
 

1. Masterexamens arbete 2013. Miljöbild 
Där lade jag alla mina minnen 
Det är bara skal, transformerade till något annat. 
Avgjutna wellpapplådor i PKI lera, infärgade. Storlek på kojan 150– 120 cm, 82 cm hög 
 
2. Masterexamens arbete 2013. Miljöbild 
Där lade jag alla mina minnen 
Det är bara skal, transformerade till något annat. 
Avgjutna wellpapplådor i PKI lera, infärgade. Storlek på kojan 150 – 120 cm, 82 cm hög 
 
3. Masterexamens arbete 2013.  
Där lade jag alla mina minnen 
Det är bara skal, transformerade till något annat. 
Avgjutna wellpapplådor i PKI lera, infärgade. Storlek på kojan 150 – 120 cm, 82 cm hög 
 
4. Masterexamens arbete 2013. Närbild 
Där lade jag alla mina minnen 
Det är bara skal, transformerade till något annat. 
Avgjutna wellpapplådor i PKI lera, infärgade. Storlek på kojan 150 – 120 cm, 82 cm hög 
 
5. Masterexamens arbete 2013.  
Där lade jag alla mina minnen 
Det är bara skal, transformerade till något annat. 
Avgjutna wellpapplådor i PKI lera, infärgade. Storlek på kojan 150 – 120 cm, 82 cm hög 
 
6. Masterexamens arbete 2013.  
Där lade jag alla mina minnen 
Det är bara skal, transformerade till något annat. 
Avgjutna wellpapplådor i PKI lera, infärgade. Storlek på kojan 150 – 120 cm, 82 cm hög 
 
#konstfack 2013 
Hashtag konstfack på instagram. http://statigr.am/p/457922923816338791_207246328  
(2013-05-24) 
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