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1.0 INLEDNING

Det börjar med mitt guld, min ingång i examensarbetet. Med hjälp av guldet sö-
ker jag mig vidare, jag samlar sakta på mig för att ibland stanna upp och se mitt 
arbete växa, koppla samman och sedan fortsätta på min väg. Min inställning är 
öppen och vaksam, ständigt på jakt efter tecken och synkronisitet. Jag passerar 
valv efter valv och arbetet håller fortfarande ihop, det finns en logik även fast 
det kanske bara är jag som förstår den. Jag fortsätter in i det inre rummet där 
jag stannar för att utforska.

1



1.1 BAKGRUND

Att möta sig själv för att kunna möta andra, är en mening jag återanvänt i be-
skrivande texter kring mitt arbete. 

Det jag menar är nog att våga ta i sig själv och möta hela sig, även de delar som 
kan vara obekväma. Detta är något som vårt snabba och hektiska samhälle är 
bra på att skydda oss ifrån, det finns få stunder under dagen då vi är ostimulera-
de. 

I mitt konstnärliga arbete gör jag just det, utforskat mig själv för att förstå min 
samtid, min omvärld och min plats i den. 

I tidigare projekt har jag arrangerat möten med mig själv där jag isolerat mig 
under längre perioder på platser som är tomma på människor och som ger mig 
den ensamhet och isolering som behövs för att hitta min naturliga rutin och att 
få påminnas vad som finns kvar när man skalar av och utsätter sig för ensam-
het. Jag tror att genom att utforska sig själv och psyket som fenomen kan förstå 
andra, det allmänmänskliga. 

Jag ställer frågan men är mindre intresserad av svaret, Ett försök att greppa det 
ogreppbara, det som pågår nu men som redan är på väg bort in i dåtid. Det är 
processen som berikar mig. Vägen till svaret och det som finns att finna där ger 
kraft åt det slutgiltiga resultatet.
Jag tyder och tolkar vardagen, ger den en magi som den kanske inte alls besitter 
men det är så jag väljer att se på världen just nu och även denna inställning är 
rörlig. 

Textil är mitt material och förhållningsätt. För mig är textil lust, teknik och his-
toria. Ett sätt att förhålla sig till sitt material, med en inkännande respekt. Tekni-
ker som bygger på en sakta uppbyggnad där de små delarna bygger helheten.

Lika mycket som jag jobbar textilt jobbar jag med färg, lika viktigt som mitt ma-
terialval är mitt färgval. Jag har en återkommande palett som jag använder mig 
av på både en medveten och en omedveten nivå. Färger och framförallt färg-
kombinationer återkommer. Jag kan ibland få skymta den röda tråden och finna 
ett lugn i den tematik, form och färg som återkommer i mitt arbete.
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1.2 SYFTE

Syftet men mitt examensarbete är att synliggöra en problematik jag ser i vårt 
samhälle, där vi likt varumärken marknadsför oss själva utåt inte minst via soci-
ala medier som Facebook och Instagram, där vi högst medvetet visar upp oss så 
som vi vill bli sedda. Vi bygger upp en personlighets myt kring oss själva. Detta 
ser jag som energi och arbete som läggs på yttre faktorer, jag tror att jobbet 
man lägger på inre arbete kan ge ett mer givande resultat både  personlighen 
och i ett större samhälleligt perspektiv Det råder en norm som uppmuntrar 
extroverta egenskaper, lättanpasslighet och flexibilitet. Är människan formbar på 
detta sätt? och till vilket pris, kanske den psykiska hälsans? Jag vill tala om vikten 
av att känna sig själv, möta sig själv och acceptera det man möter. 
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1.3 MÅL

Målet med mitt examensarbete är att förkroppsliga en tankeprocess, i textila 
material och tekniker. Det är ett utsnitt av en tid och en forskning. 
Jag vill visa komplexiteten och lagren av en människa, det man visar utåt, det 
man skymtar, det man skyddar.

Jag kommer att gestalta ett rum, det är ett inre rum. Rummet är en symbol för 
de yttre och inre delarna av dig.  Med fyra väggar och en mittpunkt som är kär-
nan. Rummet är en symbol för människan. 

Rummet som människa.

Människan som rum.
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1.4 ARBETSSÄTT 

Jag tar mig an detta examensarbete på samma sätt som jag många gånger tidiga-
re angripit mina projekt; med en öppenhet, ovisshet och ett försök till lugn. Jag 
vill lita på mig själv, mitt arbete och mitt resultat.

När jag jobbar med ett ämne inom ett projekt vill jag stanna där och gräva ner 
mig, jag börjar med att samla, material, tekniker, texter som stärker mig i mitt 
sökande.

Min process ser ut så, jag har under åren försökt att tämja eller få lite mer kon-
troll över denna ganska ovissa och ibland stressande arbetsmetod,. Men också 
att acceptera den och förlika mig med att det är så här det går till när jag når 
mina mest givande resultat.

1.5 FRÅGESTÄLLNING

En rad olika frågor dyker upp under processens gång.

Hur personlig är jag beredd att bli för att förklara mig?

 Vad vill jag dela med mig av i mitt konstnärliga arbete, vart går mina gränser?

Jag rör vi något som skulle kunna kallas andlighet och det skrämmer mig, Är jag 
inkonsekvent i min ”religion”?
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DEL 1;GULD
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Jag träffar Elias, vi har inte setts sen 
juldagen hemma i Karlstad 2012 och då 
var det snabbt och glatt, ett längre samtal 
har vi nog inte haft sen gymnasiet. Vi ses 
på en bar vid Mariatorget. Han är glad och 
intresserad av vad jag gör nu för tiden och 
speciellt av mitt examensarbete. Han är rak, 
nyfiken och ställer fråga på fråga tills jag 
nästan blir obekväm. Jag orkar inte förklara 
mitt arbete, det gör jag knappt för någon 
nuförtiden bara om jag har tid och kraft 
att snacka om mig själv så pass länge att jag 
känner att jag kan göra mig förstådd.

Men jag vill ju bli bättre på det och nu står 
han här och matar på med frågor, så jag 
börjar svara på dem. ”Vad handlar ditt exa-
mensarbete om?” frågar han ”Det handlar 
om Guld” säger jag. ”Jaha och vad är guld 
för dig?”. ”Jo det är själens färg för mig, den 
innersta essensen”. Det tar emot att prata 
på detta sätt och jag vill utveckla, ursäkta 
eller skämta bort men väljer att stanna där 
och vänta på en reaktion. Då fattar jag att 
han fattar, jag ger honom mer och mer och 
han säger att ”Jo det där kan jag förstå, det 
där med guldet, det kan jag se framför mig. 

Då berättar jag om min rädsla för flummig-
het, en hatkärlek. Om man vill bli tagen på 
allvar ska man akta sig för att låta flummig, 
detta vet jag. Samtidigt älskar jag det mesta 
som går under detta namn. Om man ta-
lar om själen och att dess färg är guld då 
får man vara beredd på att kallas flummig 
tänker jag.

flumm`ig adj. ~t  ORDLED: 
flumm-ig • intellektuellt oredig 
p.g.a. narkotikarus ⟨vard.⟨ BET.
NYANS: ofta allmännare intellek-
tuellt oklar: ~a teorier om själs-
förädling HIST.: sedan 1973; av 
ovisst urspr.; ev. till lummig ’lätt 
berusad’ eller till eng. flummery 
’nonsens, struntprat’ 1

 

                   

1 (http://www.ne.se/sve/flummig?i_h_word=flum-
mig 2014-02-22 
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Flummig är man när man är ologisk, när 
ens resonemang svävar iväg och inte känns 
rationellt.

Ordet används ofta i en negativ bemärkelse 
och som en härskarteknik för att förminska 
och peka på en irrelevans. Det jag söker i 
min konstnärliga praktik känns ofta både 
ologiskt, irrationellt och som ett osamman-
hängande resonemang när jag skall sätta 
ord på det, förklara mitt resultat och min 
väg dit.

Men inne i mig finns en logik som jag är 
helt lugn med, jag ser tydligt hur min pro-
cess har lett mig till det färdiga resulatet. 
I mötet med det muntliga men framförallt 
det skriftliga kring mitt arbete kan det 
finnas en viss frustration inför att behöva 
förklara mig. Men det är även anledningen 
att jag valt att utbilda mig till konstnär att 
kunna förklara mig genom mitt skapande. 

Jag gillar att ta i det som är ologiskt, nästan 
i någon slags protest mot det moderna och 
vetenskapsorienterade samhälle vi lever 
i. En västvärld där bevislighet, tillväxt och 
förnuft premieras. Jag har en förkärlek till 
det som står i kontakt med det som vi inte 
förstår. Som barn fick jag höra om alverna 
som befolkade naturen hemma på Island, 
hur min mamma som barn kunde möta 
dem i slutningen nedanför kyrkan. Hur man 
skulle respektera naturen och dess invå-
nare och hur viktig denna respekt var för 
symbiosen mellan natur och människa. 

Detta är aldrig en historia hon har ändrat 
så som föräldrar gör när barnet t.ex. inser 
att tomten eller tandfén inte finns och cha-
raden är över. Alverna är högst verkliga och 
det gäller att respektera dem och deras 
hem.

Jag har en avslappnade och nyfiken inställ-
ning till det alternativa, jag har mött medi-
um, blivit hypnotiserad och låtit min aura 
fotograferas, det är ett ihopkok av andlighet 
och ett sökande i sig.

Jag läser boken Långsamhetens lov där 
frågan; Vad händer med de existentiella och 
andliga frågorna i ett allt snabbare samhäl-
le?2 ställs. Jag undrar om det är någonting 
som gått förlorat? En mystik och en tilltro 
till det vi inte kan förstå. Vi lever i ett se-
kulariserat samhälle där tron och andlig-
hetens roll har minskat och ersatts av en 
annan slags tro. Vart riktar vi frågorna som 
är större än oss själva? Tillber vi andra 
saker idag, Hemmet? Maten? Konsumtio-
nen?  
 

2 (Wikström, Owe, 2002 s. 24)
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Jag har växtfärgat under hösten/vintern. Jag 
har färgat med en lust och en nyfikenhet 
som påmint mig om varför jag valt tex-
til och konst som utbildning. Jag utvinner 
pigment ur det som finns nära till hands, 
lökskal, rödkål, valnöt. Jag kokar essensen 
ur en växt för att kunna återbruka den.  Jag 
förhåller mig öppen till processen och är 
mer intresserad av att testa mig fram än att 
läsa recept. Jag har en utvunnit egen tryck-
färg ur de tre växterna, där jag börjat med 
att koka ur växten i ett stort vattenbad, 
sedan silar jag av vätskan och fortsätter att 
koka ner den, När nästan alla vätska är re-
ducerad blandar jag upp den med en kupyr 
och har sedan kunnat trycka på tyg relativt 
bra med denna mycket flytande färg. 

Ett av tygerna jag färgat är av sidensatin, 
ett tjockt skimrande tyg som är mycket 
tacksamt att färga då de återger färgen på 
ett starkt och metalliskt sätt. Jag har använt 
mig av gullökskal och det har gett tyget en 
färg som påminner om guld. Det är så jag 
börjar mitt examensarbete med ett guldigt 
tyg som ingång och min idé om vad guld 
betyder för mig.

I jordens inre antas guldhalterna 
vara betydligt högre än på ytan3

3 (http://www.ne.se/lang/guld 2014-03-04) 

Jag har tydligt följt en linje under mina tre 
år här på Konstfack, jag har sökt och un-
dersökt någonting. Jag har kallat det för 
Kärnan, men jag har även kallat den för 
Guld, Psyket och Själen. Jag undersöker 
gärna men jag hyser ingen vilja eller för-
hoppning om att ställa en fråga och få ett 
svar på vad det innebär, men jag är öppen 
för att reflektera och närma mig ämnet i 
ord så som jag tidigare närmat mig den i 
mitt skapande. Jag har intresserat mig för 
många olika områden för att förklara vad 
det är jag menar, psykologi, andlighet och 
spiritualism. 
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ALKEMI & CARL GUSTAV JUNG

Jag har i tidigare arbeten intresserat mig för Carl G Jung( 1875-1961) en 
schweizisk psykiater, psykolog och alkemist. Han jobbade under många 
år tätt intill Sigmund Freud som såg den yngre kollegan som någon slags 
tronarvinge i utvecklingen av den moderna psykologin, men det skar sig 
mellan dem då de inte delade samma uppfattning och deras relation blev 
nästan fientlig. 

Freud företrädde en deterministisk syn på människan, som innebär att hon 
är en produkt av sina barndomsupplevelser. 
Jung menade att målet för varje individ var att bli medveten om sin särart 
och individualitet, en mognad och en differentiering av personligheten mot 
inre harmoni och balans, detta kallade Jung för individuation

Alkemi är en vetenskap som la grunden för den moderna kemiska veten-
skapen. En central del av alkemin är tron på att kunna utvinna guld ur oädla 
metaller. I en mer ofattande mening var alkemin en slags filosofiskt system 
som strävande efter att förstå mysterier som livet och skapelsen. Att lösa 
gåtan om De vises sten.
Den esoteriska sidan av alkemin; den symboliska och filosofiska kallades av 
Jung för föregångare till den analytiska psykologin.

Jung menade att hans förståelse för mänskligheten var direkt kopplad till 
förståelse för sig själv.4 Jag kommer att tänka på en sak jag hörde min farfar 
sa, jag var 11 år och satt till bords på min fasters bröllop: Man känner an-
dra som man känner sig själv, det där fastnade hos mig och har fortsatt att 
intressera mig.

Jung myntade begreppet synkronisitet: ”upplevelsen av två eller flera hän-
delser som saknar synbart orsakssamband, eller som osannolikt kan före-
komma tillsammans av en slump, ändå upplevs som förekommande tillsam-
mans på ett meningsfullt sätt”5 

Jag tilltalas av Jungs idé om vikten av processen, vikten av att söka och kän-
na sig själv.  Alkemin har en likande strävan efter guldet men det är kanske 
processen, vägen till det som är det viktiga. 
 
4 (Stevens, Anthony, 2001 s.2) 
5 (Tarnas, Richard 2006 s.50)
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Jag dras till alkemistens enträgna sätt att att förhålla sig till mitt ämne, att 
genom århundraden söka svar med ett mål i sikte som kankse aldrig upp-
fylls, men vägen dit är oundvikligt full av upptäckter, processen som är livet.

Jag såg en dokumentärfilm på Svt för ungefär ett år sedan, där fick man 
följa en Christer Böke en 34-årig man som lämnar sitt välbetalda jobb som 
it-säljare och flyttar till Gotland för att under ett års tid satsa på sin dröm, 
att hänge sig åt alkemin, dess mysterium och att utvinna guld. Jag tänker att 
jag vill kontakta Christer att detta kan vara en bra början på mitt projekt. 
Det visar sig vara väldigt lätt och helt plötsligt sitter jag där med ett postivt 
och intresserat svar från honom. Då känner jag ett motstånd, vad är det 
egentligen jag vill ha svar på från honom. jag är rätt nöjd med den relation 
till alkemi jag har just nu och att förkovra sig och få för många svar skulle 
kunna döda glädjen och mystiken kring min bild av ämnet. Jag börjar trött-
na på guldet jag vill lägga det ifrån mig ett tag för att försätta att leta.

Guld Alkemistiskt: Solen,hjärtat;fulländlingen;helhet-
en;stelnat ljus;metallernas alla egenskaper förenade i 
perfekt harmoni. Det levande guldet, som är frukten 
av föreningen mellan svavel och kvicksilver, är i slutmå-
let för Det stora arbetet ” De vises guld liknar aldrig 
vanligt guld, varken till färgen eller substansen. 6 

6 (Copper, 1978 s.65) 
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DEL 2 ; DET
INRE RUMMET
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Jag träffar Peppe; Min kompis ring-
er mig i början av januari, hon hade varit 
hemma i vår hemstad Karlstad och hennes 
mamma hade skickat iväg henne på ett 
besök hos en alternativmedicinare. Hon be-
rättade skärrat men varmt om mötet och 
sa åt mig att jag måste besöka denne Pep-
pe. Jag blir direkt intresserad, jag har alltid 
varit svag för det som vi inte kan förstå, det 
alternativa.

Jag ringde honom och råkade förolämpa 
honom genom att i brist på ett bättre ord 
be att få tala med en synsk man och det 
var inte så han såg på sig själv och sin prak-
tik, snarare som en samtalsterapeut. Jag fick 
en tid kl 9.00 på en måndag som egentligen 
var hans lediga dag. Jag möttes av en satt, 
kort och respektingivande man. Jag fick slå 
mig ner i en stol bredvid en brits och han 
frågade: Vad vill du ha hjälp med min vän. Jag 
hade liksom inte ett specifikt ärende det 
var nyfikenheten som hade tagit mig dit, jag 
provade; Livet kanske?

Han sa ”Då byter vi rum” och log, där 
fanns två fåtöljer och en whiteboard, de 
som följde var en omtumlande, underhål-
lande och känsloladdad 3 timmars session, 
som gick ut på att han höll låda och ritade 
yvigt och ivrigt på whiteboarden. Jag var 
tvungen att avbryta då eftersom min parke-
ringstid gått ut 20 min tidigare, annars vet 
jag inte hur länge han hade kunnar fortsät-
ta.

Han talade till mig på ett öppet, rätt bru-
talt och uppfriskande sätt. Han menade att 
min viktigaste uppgift här i livet var: Känn 
dig själv. Det är först när man vet om 
och förstår sina begräsningar som man kan 
börja utmana dem menade han.

 Han ritade upp en form upprepade gånger 
på tavlan. En form av en rektangel med ett 
kryss i mitten. Han menade att min rek-
tangel var utsuddad och vag och symboli-
serade gränser som måste bli tydligare för 
mig själv och andra mina.

Scanna in
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Han sa aldrig något om det där krysset 
men det fyllde jag i själv. Det var först en 
månad senare i ett handledarsamtal då jag 
fattade att krysset- det är ju guldet. 

Vi skildes åt med en stor kram och han gav 
mig sitt visitkort, med jobb och hemtelfon, 
han sa att jag fick ringa honom när som, 
hemma, på jobbet alltid välkommen. När jag 
kom ut började jag skratta av upprymde-
het och lite av chocken att träffa en sådan 
intensiv person. 

Jag började fundera på den där rektang-
eln, på linjerna som väggar krysset som en 
mittpunkt och på rummet som en symbol 
för en människa, en fristad eller ett fängel-
se?

Det inre rummet.

En klasskompis tipsar mig om Platons devis 
Känn dig själv, jag kollar upp detta och lär 
mig att det stammar från den grekiska my-
tologin och att både Platon och Sokrates 
ska han skall ha understrukit vikten av att 
känna sig själv.
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 DEL 3 ; VALV
 BAKOM VALV
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Jag är i Berlin, på en inspirationsresa med 
skolan. Vi ska se Meret Oppenheim på 
Martin-Gropius-Bau museum. Anish Ka-
poor ställer ut på samma museum men 
inträdet är saftigt och krafterna tryter då 
vi har matats med konst hela dagen. Efter 
att ha sett utställningen med Meret står 
jag i entrén där jag skymtar delar av Anish 
utställning och bestämmer mig för att gå in 
ändå.

Jag står framför en sten formad som ett 
mindre berg det är lite högre än mig själv. 
I berget finns en öppning, i ögonhöjd, en 
spricka ca 10 cm hög och 4 cm bred. Jag 
står framför stenen och kollar in i sprickan 
som tycks bottenlös, oändlig. Det var ett 
konstgjort berg inne på en konsthall i Ber-
lin men i sprickan såg jag den svindlande 
evigheten.

Djupet av en människa. 

Det finns en musikvideo till låten Joga med 
den isländska artisten Björk som regisse-
rats av Michel Gondry 1999. 
 Där färdas kameran över ett isländskt 
landskap. Ett levande landskap som öpp-
nas och sluts, vibrerar och rör sig. I slutet 
av videon färdas kameran upp mot en 
bergstopp där en animerad version av 
Björk står. Hon håller händerna över brös-
ten som hon bänt upp och kameran tar sig 
in i hålet, in i hennes inre där, landskapet 
fortsätter och färdas emot en sjö med en 
ö. Inne i henne öppnas nya landskap likt 
det som finns utanför henne, jag intresse-
rar mig för dessa lager av männsikan. Jag 
har i min konstnärliga praktik jobbat med 
lager och nivåer.
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Komikern Louis C.K sitter i en fåtölj hos programledaren den amerikan-
ske talkshow programledaren Conan O´Brien och berättar om en exis-
tentiell bilfärd.

Oh okey so im getting really sad for no reason, i got my 
phone and started to write hey to like 50 people,  and then 
i said” you know what? Don´t!”, just be sad. Just stand in 
the way of the sadness and let it hit you like a truck, and I 
pulled over and I just cryed like a bitch, i cryed so much 
and it was beutiful. It was like:, sadness is poetic, your 
lucky to live sad moments, and then i had a happy feeling 
because when you let yourself feel sad, your body has like 
antibodies that comes rushing in to meet the sadness. I 
was greatful to feel sad and then i meet it with true pro-
found happiness.7

Jag tror att det finns stort motstånd till att utsätta sig själv för stunder 
som den ovan, men att det finns stort värde i det.  Han är ute och kör 
och får en känsla av ångest och sorg, han försöker distrahera sig från den 
genom att sms:a men tar beslutet att möta känslan istället. Jag ser oss 
ständigt sträva efter underhållning och stimuli och de få stunder under 
dagen då vi får en chans att bara vara, plockar vi automatiskt upp vår mo-
biltelefon. Att bara vara har inget värde och fyller ingen funktion. Vi flyr lätt 
från det andrummet och den utmaningen som tystnad eller inaktivitet kan 
ge oss. 

7 ( Late night with Conan O´Brien, pub 20 sep 2013) 
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ENSAMHET

Engelskan har två ord för ensamhet. Det ena är solitude som bland annat 
betyder den självvalda eller goda ensamheten. Loneliness är däremot ett 
ord som har mer att göra med utanförskap; man har inga vänner, ingen att 
umgås med. Owe Wikström skriver i sin bok Långsamhetens lov ”Först i 
den goda ensamheten anar man vem man själv är. Först när man står ut 
med sig själv kan man lyssna till andra”8 När jag talar  om ensamhet i mitt 
arbete är det solutide jag menar.

Jag har i tidigare projekt använt mig av ensamhet som arbetsmetod, där 
jag rest iväg till naturnära platser för att isolera mig under en period. Sent 
i november 2013 hyrde jag en konstnärsateljée via Nordiska akvarellmu-
seet i Skärhamn. Där bodde jag i 5 dagar med vissa regler kring elektronik 
och social kontakt. Efter kl 7 fick jag använda både telefon och dator men 
under dagarna skulle jag egentligen bara följa min rytm. Vad händer med 
en person när man är utelämnad åt sig själv, när den sociala kontakten och 
den yttre stimuli begränsas? När blir det ensamt? När börjar man prata 
med sig själv. Vart leder tankarna dig?

Jag fann en rytm, en dag bestod av en promenad längs havskanten, de tre 
mål mat man behöver och åt skissande och skrivande. Jag hann med att 
tänka och reflektera mycket under dessa dagar. En blåsig dag klättrade jag 
envist upp på ett berg, på andra sidan låg havet och jag stod där uppe i 
blåsten. Så kände jag helt plötsligt hur viktig naturen var för mig och hur 
oviktig jag var för den. Det var en sorglig insikt men ögonöppnande. Under 
dagarna som återstod satt jag stundvis och försökte skriva om insikten, 
sätta ord på vad jag hade förstått. Det blev min livs första dikt;

8. (Wikström, 2001. s 23)
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DU VILL MIG INGET MEN JAG VILL DIG NÅGOT

Jag söker dig, romantiserar dig och tillskriver
dig egenskaper som du kanske inte ens har.

När jag sedan träffar dig är du bara och de
Frågor jag har att ställa dig hör du inte för
du vill mig inget, du är likgiltig inför mig.

Obrydd, konstant, uråldrig, sann. Jag vill fatta,
tyda dina tecken och knäcka din kod men du
bara finns utan svar.

Nu är jag nära dig, nu är du runt mig under mig
och så långt ögat kan nå.

Men jag inbillar mig att du kräver; respekt,
hänsyn ett utelämnande av mig själv.
Mörkret, Djupet, Ensamheten.

När skildes vi åt?
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Stenen hör hemma i hålet men den har en annan form och en annan stor-
lek. Den har fallit ur och man vet inte om den kan placeras tillbaka på sam-
ma plats men inget är egentligen förlorat bara rörligt. När skildes vi ifrån åt?
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I skolan jobbade vi under hösten/våren på 
en tudelad utställning, där vi vid det första 
utställningstillfället i december skulle visa 
ett färdigt verk och vid det andra tillfället i 
februari, ett fragment av det tidigare ver-
ket eller en utveckling av det. I den första 
delen utgick jag från tegel och valv. Jag var 
noga med att bara jobba på utan att för-
söka förklara eller förstå vad det var som 
drev mig framåt, varför jag ritade valv efter 
valv om och om igen under en 2 månaders 
period. Under min research hittade jag ett 
citat som kopplade samman de två arkitek-
toniska fenomenen tegel och valv, det är 
ett känt citat som skall ha sagt av arkitet-
kten Louis Kahn;

Ask the brick what it want´s to 
be and the brick will tell you it 
want´s to be an arch

Fråga tegelstenen vad den vill bli och den 
kommer svara dig att den vill vara ett valv, 
citatet hadlade för mig om kopplingen 
mellan material. Att intuitivt forma utifrån 
dess naturliga förutsättningar. Tegelstenen 
vill anta formen av ett valv, det ligger i dess 
natur. Det ligger i linje med hur jag själv 
vill och trivs med att jobba.  Att sakta låta 
saker växa fram utan att påskynda och att 
bestämt men respektfullt leda mitt arbete 
fram i en naturlig riktning. Rainer Maria Ril-
kes dikt Brev till en ung poet sätter ord på 
detta sätt att förhålla sig till sitt skapande

Allt är att bära inom sig och se-
dan föda. Att låta varje intryck 
och varje groende känsla fullbor-
das helt i sig själv, i mörkret, i det 
outsägliga omedvetna, för förnuf-
tet onåbara. Det finns inga tids-
mått, då gäller inte året och 10 
år är ingenting. Att vara konstnär 
innebär att inte räkna och beräk-
na: att mogna som trädet, som 
inte driver på sin sav och förtrös-
tansfullt står i vårstormarna utan 
rädsla för att det efteråt inte 
skulle komma någon sommar9

21
9. (Stevens, Anthony, 2001 s.2)
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Min plan var hela tiden att bygga upp en 
tegelvägg med en öppning, ett valv. 
Det slutade med att jag stängde väggen 
vilket var en motsats till den idé jag drivit 
tidigare. Jag flyttade valvet från tegelväggen 
till väggen bakom teglet.  Det var stängt 
och det var en naturlig del av det hela. Just 
då var det så det skulle vara så. Öppning-
en (valvet) fanns där men det fanns inte 
tillgång. Jag ändrade Lous Kahn citat och 
döpte mitt verk till;

Ask the brick what it want´s to 
be and the brick will tell you it 
want´s to be a wall.

När vi sedan skulle genomföra den andra 
delen av utställningen i mitten av februari 
målade jag upp valvet på väggen på samma 
plats som i december och kände efter om 
det skulle kunna funka som representation 
av det som varit.

När jag satt på tunnelbanan på väg till sko-
lan 3 dagar innan utställningen, lyssnade jag 
på teologiska rummet med temat Tomas 
Tranströmer(fotnot) Programmet börja-
de med; Och inom den alla öppnades valv 
efter valv oändligt. Ur dikten Romanska 
bågar. 

Det förklarade valvet för mig och symbo-
lismen och djupet av ett valv. Formen hade 
följt mig i ett halvår och helt plötsligt hade 
det satts ord på det jag kände så starkt för.
Det som visades den 17 feb i Vita havet var 
valv i val oändligt.
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Jag såg detta som en naturlig del att ta med 
mig in i mitt examensarbete även fast mitt 
tema var ett annat. Jag satt vid min bänk 
en dag och skrev av Romanska bågar i ett 
textdokument:



ROMANSKA BÅGAR

Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna
i halvmörkret. 
Valv gapande bakom valv och ingen överblick. 
Några ljuslågor fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig 
och viskade genom hela kroppen: 
”Skäms inte för att du är människa, var stolt! 
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. 
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall. 
Jag var blind av tårar
och föstes ut på den solsjudande piazzan
tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och 
Signora Sabatini och inne i dem alla öppnade sig valv bak-
om valv oändligt.

Tomas Tranströmer, 1975
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När jag var klar funderade jag på vad nästa 
steg skulle vara, jag öppnade ett google-
fönster och skrev; Det inre rummet, det 
som jag hade haft med mig sen jag träffade 
Peppe men inte hunnit utforska speciellt 
mycket, Den första sökträffen blev:

Där på den första sökträffen är han 
igen,Tomas och hans dikt. Jag satt helt stilla 
och rörd av detta sammanträffande, denna 
synkronisitet . Jag vill ropa på någon klass-
kompis men kommer på att detta är mitt 
ögonblick, det är flyktigt, personligt och för 
att få stanna kvar det borde jag sitta stilla i 
samma position. Som när man vaknar upp 
och ska ligga helt stilla för att kunna spåra 
den dröm man precis har lämnat.
Jag ser dessa företeelser som små tecken 
på att vägen är rätt, att man på ett diskret 
sätt har rätt riktning. Detta är känslan jag 
söker, att saker på ett naturligt sätt hakar i 
sig själv och leder mig framåt. En tro på ett 
system som är i ständig rörelse.
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DEL 4; 
GESTALTNING
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Jag rör mig långsamt framåt i min gestalt-
ningsprocess, min handledare liknar mig vid 
en snigel och visar med fingrarna gåendet 
på bordet ett sakta tempo och jag förstår 
vad hon menar, jag är en snigel men en 
snigel i ständig rörelse framåt.

Jag bär med mig mitt guldiga tyg, till olika 
handledningar och redovisningar, men jag 
rör det inte, jag kan inte förmå mig att 
klippa i det även fast det är hög tid att tes-
ta. Det har fått en oförtjänt status och det 
irriterar mig. Jag samlar på mig färger, jag 
klipper i färgat papper, håligheter och lager 
som jag placerar ovanpå varandra, tegel 
och valv.

Jag vill jobba med gestaltandet av det inre 
rummet, som en symbol för en människa. 
Har rummet en öppning? Flera öppningar? 
Kan man ta sig in i det? Väggarna skall vara 
av textilt tegel.

Jag fortsätter att växtfärga, denna gång är 
det svårare att hantera färgerna, jag får en 
färgskala av mustiga färger som tar ut var-
adra istället för att samarbeta, de kan bäst 
beskrivas som Gudrun Sjödén-färger. Jag 
brukar inte ha sådana problem med min 
färgskala men jag fortsätter att testa mig 
fram, plockar få färger ur den stora färggla-
da högen och börjar kombinera dessa.
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Jag vill jobba med gestaltandet av det inre 
rummet, som en symbol för en människa. 
Har rummet en öppning? Flera öppningar? 
Kan man ta sig in i det? Väggarna skall vara 
av textilt tegel.
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Jag drömmer att jag får tillgång till en stor pampig byggnad med en kupol-
formad sal i mitten, där börjar jag göra mig hemmastadd, jag sprider ut mig 
och intar salen med mig sjäv och mina saker, det är någon slags arbetsplats. 
En dag har en annan person flyttat in, det är oklart vem men personen har 
en påtaglig energ. Den smittar av sig och jag börjar minska mitt utrymme 
för att slippa vara för nära inpå personen.  Jag börjar bygga upp mina saker 
runt mig som en slags mur, då känns det bättre. Så här fortsätter det. En 
dag hittar jag ett förvaringsutrymme, som ett slags vindsförrådd med ett 
galler runt och ett hänglås på, dit in flyttar jag då den andra personen stör 
mig och jag vill skydda mig ifrån den obehagliga stämningen i rummet. När 
jag låst hänglåset inser jag vad jag gjort att jag genom att skydda mig har 
låst in mig själv, helt frivilligt sitter jag inlåst. Mina väggar är skydd och ett 
fängelse.

Jag bestämmer mig för att stänga rummet helt men man kan skymta vad 
som finns där inne genom den genomskinliga fogen.
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Olga de Amarola

Jag ser henne jobba med färg med Guldet, hon fyller rummet och hon 
väcker tankar om hantverk, all tid som överförs till materialet och ger 
det värde och kraft. Hon behandlar amaterialet på ett omsorgsfullt och 
detaljerat sätt. Det lilla bygger ihärdigt den stora helheten. Långsamt och 
målmedvetet växer bilden fram. Jag bygger mina tegelstenar på samma sätt, 
varje del är utklippt, tillklippt, infärgad och faststydd.
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Massimo Uno

Här bygger han upp ett tydligt 
rum med få komponenter jag läser 
det fortfarande som ett rum utan 
tydliga väggar  men linjerna talar 
om för mig vart gränsen för inn-
anför och innanför går. Det finns 
en ingåbg till rummet men den 
är svåråtkomlig. Jag vill själv job-
ba med rummet på detta sätt, att 
skapa rum i rummet, mitt rum har 
sköra men tydliga väggar, sidenor-
ganzan är genomskinlig och skir, 
tegelstenarna i sidensatin är kom-
pakta och uteslutande. Man kan 
ana insidan. Mitt examensarbete 
blev ett rum med 4 väggar, upp-
hängt och svävande ca 20 cm över 
golvet
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RESULTAT

Mitt examensarbete blev ett rum med 4 väggar, upphängt och svävande ca 20 
cm över golvet. Mittpunkten representeras av ett vitt brett kryss målat på golvet 
under formen. För att försträka känslan av gränsdragning och rumslighet fick 
rummet 4 hörn som placerades på golvet under den upphängda foremn, även 
dessa vita. Varje tegelsten är växtfärgade med antingen gul-rödlökskal eller röd-
kål, dessa placerades i ett rombliknade mönster runt hela formen. Jag sa redan 
för ett år sedana tt jag skulle göra något fult i examensarbete, inte dåligt men 
något rätt fult, det var ett skämt men även ett sätt för mig att sänka 
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DISKUSSION

Jag sa redan för ett år sedana tt jag skulle göra något fult i examensarbete, inte 
dåligt men något rätt fult, det var ett skämt men även ett sätt för mig att sänka 
min ambitionsnivå. jag lyckades trots detta inte hålla borta press och duktighets-
komplexet under mitt examensarbete. Det har varit svårt för mig att förhålla 
mig till detta format i ett konstnärligt arbete. Jag började tidigt med att försöka 
var tydligt med mina gestaltande idéer inför t.ex. kuratorn, men så här i efterand 
kan jag se att det var för tidigt för mig att formulera mig och att det blev svårt 
för mig att hålla mig kvar i tankeprocessen som brukar vara den viktigaste delen 
i min arbetsprocess.

Jag bestämde mig rätt tidigt för att fortsätta att jobba med tegel, något jag gjort 
i mitt senaste projekt, detta tog emot då jag under min tid på Konstfack hela 
tiden försökt utamana mig själv med nya teman och tekniker till varje projekt, 
men i detta fall kändes det som ett intressant ämne att ta vidare, så här i efte-
rand kan jag önska att jag hade vågat testa något nytt och kommit till ett mer 
vågat och laddat resulat. 

Den skriftliga delen har varit svår och viktig för mig, att hitta ett sätt att formu-
lera mig och att våga göra det, jag har sakta och revande hittat ett skriftspråk 
som funkar för mig och som kompletterar mitt gestaltande arbete på ett givan-
de sätt. När uppsatsen väl var inskickad hade jag tid för den gestaltande biten, 
något som hade hamnat i skymundan innan. Jag kämpade med min färgniingspro-
cess och det utveckaldes till ett krig emot mig själv där jag hade en vision om 
vad jag var ute efter, jag färgade in det, såg det och hatande det. Frustrationen i 
att inte veta vad det var jag var ute efter växte sig stark och det i kombintaion 
med stress, förblindade mig, jag behöver ett lugn för att kunna se mitt arbe-
te med rättvisa, att få känna in och förstå vad det är mina händer håller på att 
utföra. jag hittade tillslut ett system för att underlätta för mig själv, jag förkombi-
nerade efter visa regelr och krympte på så sätt mina egna valmöjligheter, vilket 
gjorde mig lugnare i hur jag skulle hantera min gigantiska färgskala. 

Min opponering blev en omtumlande och känsloladdad situation för mig. När 
den var över grät jag, jättemycket och jag grät för att min opponent förstod 
mig och jag hade förstått hur mycket jag hade saknat någon som förstod mig på 
skolan, hur utmattande det har varit för mig att prata om känsliga ämnen utan 
någon direkt respons från varken lärare eller klasskamrater. Min opponent mot-
satte sig mycket kring skolan uppbyggnad och tillvägagångsätt och talade genrellt 
om kreativa processer som kan ha svårt att frodas i skolmiljö. Det var en positiv 
upplevelse som fick mig att känna pepp och hoppinför min fratida konstnärliga 
praktik. Han kallade mitt verk för artigt vilket jag kunde ta då jag kände att jag 



Det var en positiv upplevelse som fick mig att känna pepp och hoppinför min 
fratida konstnärliga praktik. Han kallade mitt verk för artigt och jagkunde ta till 
mig av den ”kritiken” då jag kände att jag förstod och delvis höll med honom. 
Det är en utmaning att jobba med konst och hatverk kombinerat, hantverket 
behov av precision och kunskap kan lätt ta udden av det direkta och råa utryck 
som kan ge verket kraft. Det väckte tankar om att försöka förlora repspekten 
för hantverket ibland, att låta saker vara råa och direkta och vara medveten om 
och reflekternade över när hantverket sträker eller stjälper.

I grunden är jag osäker på om mitt arbete kom hela vägen fram, jag tror att det 
hade behövt mer omsorg i slutändan, att jag hade jobbat mer med ljussättning 
för att göra arbetet rättvisa. Jag skulle vilja ta mitt arbete hela vägen.

Jag har även reflekerat mycket kring hur jag formulerat mig kring mitt projket, 
vad jag har delat med mig av oc vad jag har utelämnat. Min rädsla föra att tala 
om andlighet, psyket och naturen och bli placerad i ett fack har hämmat mig. Jag 
har varit rädd för att vara den växtfärgande, naturnära kvinnan som talar om 
spiritualism, för att förpassas till något ofarligt och vänt, men det jag vill ta med 
mig in i framtiden är styrkan som finns i att våga äga det man är.
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