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Med konsthantverket som metod att reflektera kring materiell 
kultur, artefakter och deras förhållande till människor funderar 
jag i projektet Allt mellan månen och bananen hur upplevelser, 
känslor och spirituella laddningar knyts till hemmets materiella 
objekt. I gestaltningen av ett keramiskt symbolladdat vindspel 
synliggör jag hur vardagens ting kan innehålla lager av värde och 
betydelse, förändra energin i ett rum, skydda eller ge tur och 
lycka. För att framhäva föremålen i sig, användandet och 
relationen till bruksobjekt tittar jag på hur förnimmelser som 
upptäcks i upplevelsen av en färg, form, symbol, rörelse, eller 
ett ljud kan bidra till en fördjupad perception av oss själva och 
världen runtomkring oss mellan månen och bananen.

With the notion of Craft as a method for reflection on material 
culture, artifacts and their relationship with humans - my work ’Allt 
mellan månen och bananen’ examines how objects in our homes can 
be charged with experiences, feelings and spiritual beliefs. In the 
making of a ceramic wind chime, I wanted to highlight the many 
layers of value a material object can hold and how they may change 
the energy in a room, protect, bring luck or happiness. My focus is 
on the interaction between user and object through our daily rituals 
and habits in order to emphasize the importance of the material 
object in itself and the different ways of ’using’.
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I. Allt mellan månen och bananen 

Relationen till materiella ting är både intim och allmänmänskligt monumental, och trots 
att många kan känna igen sig i förhållandet till det där speciella i vissa av vardagens 
objekt - som koppen kaffet alltid smakar bättre i eller den lilla glasasken som tar 
avstamp i ett minne och utlöser långa associationer - så uppmärksammas inte vårt 
dagliga brukande i hemmet i en speciellt stor utsträckning. Jag tror att frånvaron av 
reflektion över tingens agens bidrar till att distansera både den fysiska och spirituella 
kroppen från vår omgivning och försummar många möjliga dimensioner av upplevelser i 
våra dagliga personliga ritualer och vanor.

Med konsthantverk som metod för att reflektera kring materiell kultur, artefakter och 
deras förhållande till människor har jag i projektet Allt mellan månen och bananen 
funderat hur upplevelser, känslor och spirituella laddningar knyts till hemmets materiella 
objekt. För att framhäva föremålen i sig, användandet och relationen till bruksobjekt har 
jag tittat på hur de kan påverka sin omgivning och användare genom olika sorters mer 
eller mindre praktiska funktioner. I arbetet med ett keramisk vindspel har jag velat 
gestalta och framhäva det enligt mig underanalyserade spirituella som finns i relationen 
mellan brukare och objekt. Vindspelets historiska symbolik beskriver hur de kan 
förändra energin i ett rum, skydda mot onda andar och dålig energi eller ge tur och 
lycka.  Liknande kvalitéer tror jag egentligen går att applicera på de flesta objekt i den 1

subjektiva upplevelsen av dem. Både brukandet av en kopp och ett kinetiskt vindspel 
kan genom en färg, form, symbol, rörelse, känsla eller ett ljud stimulera förnimmelser 
som kan ge en fördjupad perception av oss själva och världen runtomkring oss - mellan 
månen och bananen.

II. Materialist? 

Jag tycker väldig mycket om artefakter och materia av olika slag. Jag samlar på speciella 
ting - en sprucken sten, en liten drejad skål med perfekt ljusblå harpälsglasyr,  en pinne 2

som ser ut som en fågel, ett glossy körsbär i glas eller farmors gamla frukostskålar från 
Gustavsberg - att arrangera, använda och betrakta i mitt hem. Mina samlade objekt 
uppfattar jag som besjälade och de har förmågan att påverka mig lika starkt som vilken  

 Vindspelet utvecklades från de första bronsklockorna som tillverkades i Kina över 5000 år sedan. De har använts som skyddande 1

symboler mot onda andar över hela världen och de finns i många olika tappningar och material. Romarrikets fallosbetyngda vindspel 
skyddade mot det onda ögat och Japanernas ’Fürin’ i glas började tillverkas på 1600-talet och förde med sig tur. I populärkulturella 
referenser säger Feng Shui att vindspelet har en viktig plats i det sydliga hörnet av ett vardagsrum för den som vill ha ökad framgång 
och popularitet.

 En variant av glasyr, ursprungligen från det kinesiska stengodset jian yao.2
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annan upplevd konstform. De kan ge själ åt ett minne av en plats eller en person, en 
känsla, reaktion, sensation eller fascination som kan kännas genom olika sinnen eller 
något som inte går att beskriva med ord utan bara kan upplevas.

Materialism definieras bland annat som motsatsen till andlighet.  Materialistisk är en 3

term som i populärkulturella sammanhang ofta används i en negativ bemärkelse för att 
beskriva ett särdrag hos någon som upplevs bry sig allra mest om ytliga materiella 
statussymboler. Den synen på materiella ting tror jag påverkar vår relation till dem även 
i andra sammanhang då det finns en grundläggande uppfattning om att våra materiella 
ting och andlighet inte går ihop eftersom det ena är enbart ’ytligt’ och det andra ett 
långt mer djupgående fenomen som i sin finaste form anses kräva total avsaknad av 
värdsliga ting. Jag tycket däremot att de absolut kan gå ihop; de materiella tingen kan få 
oss att minnas och bära på spirituella nycklar som öppnar upp vårt medvetande för 
många lager av upplevelser. I Svensk Smak - myter om den moderna formen skriver Zandra 
Ahl och Emma Olsson om vikten av utrymme för den personliga smaken och ”Att 
någon vill handla saker att dekorera sin lägenhet med kan ge lika mycket glädje och 
eftertanke som ett så kallat andligt och smakkorrekt operabesök.”  Deras argument 4

bygger på en undersökning om hur normer inom form påverkar oss alla, cementerar 
maktstrukturer och hur den ’goda svenska smaken’ har gått på myten om sig själv och 
gärna har velat diktera med järnhand om vad som är svenskt, rätt eller fel, fint eller fult.  

 Materialism har två definitioner. Ordet beskriver inställningen att materiell välgång är det viktiga i livet och förklarar världen i 3

motsats till den andliga. Det beskriver också den filosofiska inriktningen som bygger på att all verklighet till sitt ursprung och väsen 
är materiell. Materialism är motsatsen till idealism som beskriver tron på och strävan efter höga ideal, och att den sanna verkligheten 
finns i våra föreställningar eller i en högre verklighet.

 Zandra Ahl och Emma Olsson, Svensk Smak - myter om den moderna formen (Ordfront förlag 2001), 108.4
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Som tur är har en hel del förändrats sedan Svensk Smak damp ner med buller och bång 
för nästan 15 år sedan, men jag tror att det är oundvikligt att inte 1900-talets 
formhistoria fortfarande påverkar uppfattningen om att det finns något som heter rätt 
form och rätt smak. Vår stränga smakfostran har gjort oss ängsliga och osäkra inför vad 
vi faktiskt gillar och jag tror att relationen till våra objekt påverkas av det. Ahl och 
Olsson skriver om hur det är den personliga relationen som väcker objekt till liv ”Ett 
föremål finns egentligen inte förrän det möter sin användare i en speciell kontext och 
är beroende av köparens egna drömmar, tankar och erfarenheter. För någon är en 
plastgondol från Venedig en rolig påminnelse om hur fel och fult det är med avbilder 
och miniatyrer; istället kanske man investerar i dyr olivolja och pratar om 
restaurangbesöken under resan. För andra människor är den lilla båten en påminnelse 
om något bra, något att tänka på varje dag. Det gäller inte bara billiga souvenirer utan 
allt vi köper.”  I boken Stuff  diskuterar antropologen Daniel Miller hur relationen till 5 6

materialitet är något av det mest fundamentalt mänskliga och hur vi alienerar oss från 
oss själva genom vår syn på materialism som något som endast förorenar. Han föreslår 
att vi istället för att förneka vår materialitet undersöker den och lär oss förstå och 
uppskatta betydelsen av artefakter.

Diskussionen kring materiell kultur kan hjälpa oss att hitta fler ingångar där vi kan 
samtala kring vikten av tingen genom olika perspektiv och genom det försöka förändra 
vår oförsvarbara slit och släng kultur. Jag tror inte att problemet är konsumtion i sig, jag 
tror som sagt att materiella objekt, handgjorda eller inte, kan rymma spirituella 
egenskaper som hjälper människor att göra sig verkliga för sig själv och andra - det vill 
säga att artefakter är lika viktiga idag som de har varit under hela människans historia. 
Däremot måste det bli ett skifte i det sätt vi konsumerar och producerar idag. I princip 
allt vi omger oss med har producerats för att snabbt slitas, slängas och ersättas med 
nytt utan större eftertanke. Produktionen har flyttat till en annan del av världen där 
billigare råvaror och arbetskraft väntar - det vill säga miljö och människor som får 
betala det högre priset för att säkerställa I-länders masskonsumtionsdrivna 
samhällsstruktur. Det är ohållbart att vi lever som att vi har fler planeter  än den enda 7

vi har, och även om utvecklingen i Sverige exempelvis pekar åt rätt håll gällande vårt 
inhemska koldioxidutsläpp så ökar konsumtionen ständigt vilket bara betyder att 
utsläppen har flyttats till en annan del av världen.8

 Ahl och Olsson, Svensk Smak - myter om den moderna formen, 108.5

 Daniel Miller, Stuff (Cambridge: Polity Press 2010), 6, 47.6

 Det är uppskattat att vi idag lever som att vi hade tillgång till 1,5 jordar i form av de resurser vi använder och mängden av utsläpp 7

och avfall vi genererar. Om population och konsumtion fortsätter öka i samma takt kommer vi 2030 behöva två jordar för att 
försörja oss själva. 

 Utsläppen orsakade av svensk konsumtion har ökat med 17% mellan 1993-2011. De inhemska utsläppen har minskat med 13 8

miljoner ton, men utsläppen i andra länder till följd av svensk konsumtion har ökat med 30 miljarder ton.
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En teori om konsumtionens exponentiella framfart är att sekulariseringen av det 
västerländska samhället har lett till en känsla av existensiell tomhet som vi försöker 
fylla med materiella saker. Det är ett vanligt argument mot konsumtion, men det går 
också att använda i relation till objektens potentiellt spirituellt upplevda innebörd och 
för en annan typ av konsumtion som faktiskt kanske kan hjälpa till att fylla det där 
existentiella tomrummet. I Andreas Ljungbergs Det emotionella brukandet skriver han 
bland annat om just konsumtion i direkt relation till sekularisering ”Enligt ett sådant 
synsätt skulle företagen ha tagit över kyrkans roll att erbjuda lindring i en ständig 
existentiell känsla av tomhet. Problemet med både den tidigare dogmatiska kyrkan 
och dagens brandingkultur är att deras definitioner av problem och lösningar i fråga 
om existentiella problem serveras som färdiga koncept, vilket gör dem ganska 
lättuggade.”  Han menar vidare att intimiteten i brukarsituationen inte blir speciellt 9

tydlig eller framstående när vi aldrig ger oss tid att närvarande fokusera på ett ting 
eller brukande. Jag känner mig mest nära mina egna existentiella tankar när jag genom 
det materiella får kontakt med en känsla, ett minne eller en upplevelse, och jag tror 
att relationen till tingen behöver lyftas fram som något viktigt och potentiellt väldigt 
rikt istället för att materialism alltid ska få oss att må dåligt och skämmas lite.

Andrea Zittel arbetar utifrån en kritisk syn på konsumtion och hennes teori är att ju 
mer isolerade vi blir, desto mer identifierar vi oss genom objekt istället för 
människor. Hon skriver ”One hundred years ago, the private individual realm didn’t 
exist in people’s homes. Business and private lives all happened within the same 

 Anders Ljungberg, Det emotionella brukandet, (KU-Projekt Konstfack 2008),5, hämtad 13 februari, 2015. http://andersljungberg.se/9

Det%20emotionella%20brukandet%20-%20ett%20KU-projekt%20av%20Anders%20Ljungberg.pdf
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space. Since most possessions and furniture were passed down, the way that interiors 
looked wasn’t supposed to reflect personal taste or choice. Now we’re so obsessed 
with the details of our homes and how they reflect our personalities and our 
characters. And this seems to coincide perfectly with a new emphasis on peoples’ 
inner selves. The two go hand in hand—so that in some ways our interiors have 
actually become externalized reflections of our soul.”  Relationen till objekt har 10

förändrats och de lager av värde som tidigare allt oftare omslöt objekt är få förunnat 
i vårt materiella överflöd. När det inte finns någon emotionell anknytning till objekten 
är det lätt att slita och slänga och det är just den inställningen som premieras 
eftersom den som får vårt konsumtionssamhälle att gå runt.

III. Var, hur, varför - av och för vem 

Bakgrunden till Allt mellan månen och bananen har handlat om frågeställningen ’Var, 
hur, varför, av vem (och för vem) är objekten gjorda?’ och vad det innebär när 
handgjort och hållbar kvalitet har blivit en lyxvara för de få som har råd och inte 
kan konkurrera med billigt producerat i en större skala. Jag har tänkt på vilka 
konsekvenser en industriellt massproducerad kopp har kontra en lokalt handgjord, 
vems händer det är som som gör och vad det innebär, vad det är som laddar objekt 
att kännas annorlunda att använda, se, samla och spara på samt hur en får folk att 
köpa en handgjord tallrik till priset av en hel servis på IKEA - och om det faktiskt 
är det mest önskvärda scenariot. Dessa tankar var grunden till mitt verk i 
grupputställningen Sanity & Service - Bland Sanitet & Servis i samlingarna på 
Gustavsbergs Porslinsmuseum (2014). Jag ville dela med mig av mitt eget 
undersökande kring hur jag påverkas, bryr mig om och funderar över föremåls 
taktila, sensibla, spirituella och ibland sentimentala kvalitéer - men också öppna upp 
för en dialog med betraktaren. Jag ställde ut ett interaktivt verk där jag visade 49 
handgjorda objekt i porslin som jag gav bort i utbyte mot att besökaren svarade på 
ett formulär med frågor rörande deras relation till bruksobjekt och hur mycket de 
reflekterar över dem. Formulärens svar är en skatt av intima redogörelser och 
listor på favoritobjekt och alla svar jag tog del av ledde direkt till fler frågor jag ville 
ställa vilket förtydligade att det finns mycket att undersöka vidare och många att 
fråga.

Jag har också tänkt på min egen framtida roll som yrkesverksam och vad det idag kan 
innebära att vara konsthantverkare. Fältet ser helt annorlunda ut än vad det gjorde när 
behovet av konstnärer till industrin krävde att det startades en utbildning i keramik och 
glas eftersom det helt enkelt knappt finns någon industri kvar i Sverige att jobba i. Det 
har också förändrats en del sedan 90- och 00-talens smakrevolt, konsthantverkets 
närmande mot konst, DIY-vågen och internet/sociala medier. Lika självklart som att  

 Stefano Basilico, ”Andrea Zittel”, Bomb Magazine (2001), hämtad 8 april, 2015. http://bombmagazine.org/article/2381/andrea-zittel10
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konsthantverk ska ta mer plats på konsthallar, museer samt i andra offentliga rum och 
sammanhang tycker jag att det är viktigt att lyfta fram, utveckla, förnya och diskutera 
fältets historia att rikta sig till hemmet och interiören. Jag upplever att det finns ett 
behov att fortsätta utveckla ett sammanhang där det finns gott om takhöjd och som är 
tillgängligt för fler utövare med olika många olika fokus och perspektiv. I direkt relation 
till att utveckla fältet inifrån finns det också ett stort behov av och värde i att fler får 
uppleva och ta del av konsthantverk så att intresset för området växer och blir större. 
Ingången till det är genom relationen till bruksobjekt och där definierar jag 
konsthantverk i just relationen till tingen, och inte enbart i hur det är tillverkat vilket jag 
tror öppnar upp för en djupare kontext och en bredare publik att relatera till fältet.

Mitt arbete som konsthantverkare har flera ingångar eftersom min yrkesroll som 
brukskeramiker är direkt beroende av att det finns ett intresse hos folk att köpa min 
handgjorda och unika kopp eller kruka. Att kunna förädla och manipulera ett material 
genom olika stadier och förmedla något från inuti i mig, genom mina händer och in i 
leran är en självklar del i min konstnärliga process och jag tycker absolut att ett 
bruksobjekt precis som en skulptur ska kunna få den uppmärksamheten. Min kopp 
kostar tio gånger mer än den på IKEA, trots att den kanske också är handgjord. I vissa 
fall kanske det är bättre att köpa massproducerat för det skapar jobb och möjligheter 
för fler - eller så kanske människor och naturens välmående ryker på bekostad av att 
pressa priser i en produktion vars enda mål är att maximera vinst och då är det inte 
lika bra. I andra fall finns det ett värde i att fundera på om det unika har en plats i 
världen en vill leva i och hur och genom vad vi vill uppleva konst och konsthantverk. Jag 
tänker att det finns tillfällen för olika scenarion (förutom det uppenbart dåliga, som 
ändock är det mest vanliga) men att skillnaderna bör poängteras och diskuteras 
tydligare eftersom medvetenhet om hur någonting görs och med vilka avsikter 
påverkar upplevelsen av objektet. Jelena Rundqvist använder sagan om Pinocchio som 
ett tydligt exempel i texten When the conscious listens to 
the unconscious ”In the fairy tale of Pinocchio the 
woodcarver Geppetto carves a puppet out of a block 
of wood and his love for it makes it come alive. I 
believe the fairy tale of Pinocchio contains truth about 
design, not only figuratively but also literally. How does 
your relationship with an object or a project you are 
making affect the outcome of it? I have experienced 
that when you don’t put love into your work, when 
you don’t take care of your creation, it shows. Not 
only to you, but to others, and it becomes less 
interesting. Unlike in the story of Pinocchio the 
artwork doesn’t come alive.”  Eva Zeisels salt- och  11

 Jelena Rundqvist, When the conscious listens to the unconscious, (Iaspis, Fanzine), 2013, 8.11
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pepparkar (bild 1)  är ett av mina exempel på objekt som kommit till liv. De är 12

tillsammans ett porträtt av Zeisel med sin dotter och vetskapen om den historien gör 
dem till två av mina favoritobjekt. Känslan i objekten är så fint gestaltad och min 
upplevelse av dem påverkas tveklöst av att jag har tolkat mina egna erfarenheter och 
referenser i tingen baserat på historien om deras symbolik.  

IV. Objekt och ritual

Objekt materialiserar vårt medvetande och hjälper oss att måla bilden av oss själva i 
relation till vår omgivning. De kan verka som en spegel som stimulerar och framkallar 
minnen i oss om något som ligger nära eller det långt tillbaka som vi trodde att vi hade 
glömt. Ofrivilliga förnimmelser av tingen kan leta sig tillbaka och få oss att minnas små 
eller större vardagliga saker och händelser. Tingen blir livets följeslagare i dagliga ritualer 
och knyter samman generationer, både i det lilla och stora perspektivet. 

I hemmets dagliga ritualer där våra egna upprepade mönster och vanor sker mer eller 
mindre omedvetet finns upplevelser som potentiellt skulle kunna upplevas mer 
medvetet. Hur känns egentligen den där favoritkoppen i handen och varför får den 
kaffet att smaka så bra till skillnad från den där andra mindre trevliga? Många av 
vardagens händelser är invanda och upplevs utifrån en idé om ett behov och beroende 
på vad verktyget är upplever vi dem på olika sätt. I relation till det tänker jag att alla 
personliga ritualer sitter på möjliga lager av upplevelser och förnimmelser som kan 
berika vår vardag men att vi inte tar oss tid att hitta just de verktyg som ger oss flest 
lager av upplevelser genom olika sinnen. 

I Luke Sysons, kurator på Metropolitan Museum of Art, TED talk How I learned to stop 
worrying and love ”useless” art  anser att vi alla är lite av ett offer för modernismens 13

tyranni och att vi har anpassat vår smak till en där form alltid följer funktion och 
vulgär ornamentik är en dödssynd. Han berättar om sin egen föraktfulla syn på så 
kallat ’icke-funktionellt’ överdekorerat konsthantverk och hur den förändrades när 
han faktiskt tog sig tid att närmare uppleva en förgylld tvåhövdad 1700-tals elefantvas 
i porslin och se dess uttryck och symbolik genom nya ögon. Han diskuterar hur vi 
har lärt oss att leva ut vår fantasi genom TV-, bio- och datorskärmar och genom det 
glömt bort tingens potentiella effekt. Det fantasieggande i en väl utförd detalj, en  

 Eva Zeisel, ”The Playful Search for Beauty”, TED talk, hämtad 17 mars, 2015,  https://www.ted.com/talks/12

eva_zeisel_on_the_playful_search_for_beauty

 Luke Syson, ”How I learned to stop worrying and love useless art”, TED talk, hämtad 1 mars, 2015,  https://www.ted.com/talks/13

luke_syson_how_i_learned_to_stop_worrying_and_love_useless_art
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prisma som avslöjar ljusets alla färger, det maximala att få ta del av någon människas 
inre värld genom det materiella de skapar - alltså vikten av att ta till sig objekten och 
låta dem blomstra i vår fantasi. 

Objekt är som sagt viktiga för oss, men just hur medvetna tillåter vi oss själva att vara 
om deras inverkan? Jelena Rundqvist funderar på vad som händer när vi inte vågar vara 
öppna för våra egna upplevelser för att smälta in i samhällets uttalade normer. Hon 
diskuterar hur vi har lärt oss att objekt inte har en själ så för att bli tagna på allvar 
nickar vi införstått till sådana påståenden. Men är det verkligen det vi upplever? Hon 
skriver ”When we talk about our perception of an object having a soul we say that we 
animate it, not that it is animated. The subtext here being that we, human benigs, read 
something into an object that doesn’t exist. As grownups there is a concensus among 
us that an object is dead, it cannot feel, it does not have a personality. But if I am 
honest, I experience all my furniture, my design objects,  houses or apartments I have 
lived in, as different kinds of personalities.”  Sensation och perception är viktiga 14

ingredienser när vi upplever någonting och beskrivs ibland som intuitiva. Jag har alltid 
varit medveten om att jag blir väldigt påverkad av mina fysiska omgivningar och 
funderat mycket på hur det materiella påverkar mig. Jag tror att jag är öppen för att 
uppleva olika lager av perception eftersom att det är något jag har lärt mig göra och 
uppskatta under min uppväxt. Många så kallade intuitiva processer är något jag snarare 
tror en lär sig att uppfatta genom att de lyfts fram, diskuteras och uppmuntras. Alla 
upplevelser kan inte beskrivas eller läras ut och det tror jag inte är poängen, utan att vi 
inom oss själva känner en större självsäkerhet och respekt inför hur vi påverkas av och 
påverkar vår omgivning. Det kan betyda en massa olika saker, men en kan vara att vi 
inte oreflekterat gör/köper/tar hem/använder sådant vi inte bryr oss om eller älskar.

V. Symboler  

Symboler är en av de äldsta mänskliga uttrycksformerna.  Det är en uttrycksform 15

där tinget/talet/färgen/formen och så vidare representerar eller föreställer något 
utom sig själv. Symboler kan beskrivas som ett internationellt språk som kan 
överbygga tidsåldrar och leda betraktaren bortom sig själv och in i något mer 
universellt. En symbol är sällan bunden till en källa, den sprids och anpassas till olika 
religioner, kulturer, civilisationer och tidsåldrar vilket innebär att en symbol kan ha 
många olika betydelser och tolkningar. Symbolik finns överallt; allt människan har 
gjort, sett eller upplevt betyder eller symboliserar någonting, och som i alla andra 
språk krävs det kunskap och erfarenhet innan det går att tyda allt som finns mellan 
raderna. Många symboler lär vi oss automatiskt att tolka genom att leva i en speciell 
tid på en speciell plats. Jag tänker på symbolspråket som ett hemligt språk där lager  

 Jelena Rundqvist, When the conscious listens to the unconscious, Fanzine, 2013, 9.14

 J.C. Copper, Symboler, (Thames and Hudson Ltd, London), 1978, 4.15
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efter lager av innebörd kan skalas av efterhand genom ledtrådar från exempelvis ett 
symbollexikon eller en medeltida teckning av flygande öron. 

Läran om symboler sätter samtiden i kontakt med en gemensam historia och ett 
språk som till skillnad från andra sätt att kommunicera jag inte tror att det finns 
något behov i att alla får samma meddelande eller att vi uppfattar lika mycket 
eftersom våra tolkningar är så personligt baserade. Liknande tänker jag kring våra 
individuella relationer till objekt och det användande som utgör varje människas liv, 
allt det där som just bara en person kan se och uppfatta. Som i hur gott kaffet smakar 
i den där koppen, hur sommarminnen flimrar förbi varje gång du använder farmors 
gamla frukostskålar, att ljudet av porslinsskärv ger rysningar av välbehag och hur 
ofattbart svårt det är att skiljas från den där fula askkoppen bara för att den tillhörde 
någon annan en gång. Symboler och objekt symboliserar en känsla, ett minne, en 
person men är helt beroende av att möta en betraktare och en brukare för att 
betyda något eller göra mening. 

Jag har valt att arbeta med symboler som blandar populärkulturella och historiska 
referenser och tolkningar i mitt vindspel. Handen, ögat, örat, körsbäret, bananen, 
droppen, grenen, triangeln, bröstet, cirkeln, tåren, och konen berättar historier som 
ändras beroende på vem betraktaren är. I symbollexikon kan en hitta exempel på vad 
hur symbolers betydelse kan definieras. Till exempel så är månens faser förknippade 
med tingens föränderliga värld  och månens symbol beskriver ofta något esoteriskt. 16

Månskärans form påminner om bananen och de symboliserar båda två bägare som 
rymmer livselixir och fruktsamhet. Bananen symboliserar också tur och har ansetts 
som väldigt provokativ vilket kan vara en anledning till att den har varit så frekvent  

 J.C. Copper, Symboler, 128.16
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använd i populärkultur.  Triangeln beskriver både universums och människans 17

trefaldiga natur och är förknippat med det mystiska och tursamma talet 3. Cirkelns 
symbolik är lika oändlig som sin form - den är en evighetssymbol som kombination 
med andra geometriska symboler betyder olika grundläggande ’fakta’ om naturliga 
fenomen.  Örat är i symboliska sammanhang förknippat med spiralens stora 18

alstrande krafter och snäckan, den universella livmodern. Handen är en av de mest 
symboliskt laddade kroppsliga symboler och den högra handen är kraftens hand 
medan den vänstra handen representerar passivitet.  Objekten i mitt vindspel är 19

symboliska metaforer som skapar berättelser i olika kombinationer och beroende på 
vem betraktaren är. De meddelanden som jag har funderat på i görandet finns där 
men poängen är inte att de ska vara tydliga för alla utan att det ska finnas lika många 
ingångar som tolkningar.

VI. Vindspelet 

Under en resa till Cosanti - den italienske arkitekten, stadsplaneraren och 
keramikern Paolo Soleris hem och ateljé i Phoenix, Arizona - upptäckte jag min 
fascination för ringade vindspel och klockor i keramik. Soleri byggde på 1970-talet 
sin modellstad ’Arcosanti’ på en avskild höglandsplatå i Arizona utifrån en idé om 
att (rätt så hårdraget) en speciell typ av Star Wars-futuristisk men samtidigt ’back 
to basics' arkitektur och stadsplanering skulle kunna skapa ett tätt sammanlänkat 
och i stort sett självförsörjande samhälle i sann gröna vågen-anda. En viktig del i 
detta projekt var stora verkstäder i både Cosanti och Arcosanti där de sedan start 
har tillverkat sitt egna byggmaterial men även vindspel och klockor i keramik vars 
stora försäljning fortfarande bidrar till att finansiera många delar av projekten.  

Dittills hade mitt arbete med bruksobjekt gestaltats av uttalat praktiska ting, det vill 
säga en en kopp att dricka ur eller en vas att fylla med vatten - sådant som jag själv 
använde och kunde göra och dela med andra. Den multimodala upplevelsen i 
vinspelens rörelse, ljud, skrovliga lergodsyta och mönstrade relief skapade en helhet 
som var väldigt påtaglig och fascinerande. Det var ett objekt utan praktisk funktion 
men som jag ändå upplevde som ett självklart konsthantverkligt bruksobjekt. 
Vindspelen befann sig någonstans i ett självklart gränsland mellan skulptur och  

 ”Bananas in Popular Culture.”Hämtad 17 mars, 2015. http://cwh.ucsc.edu/bananas/Site/Bananas%20and%20Popular17

%20Culture.html

 J.C. Copper, Symboler, 2718

 J.C. Copper, Symboler, 70.19
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funktionella objekt där avståndet mellan en handgjord kopp och ett keramiskt 
vinspel är inte alls upplevs som speciellt långt och uppskattningen för det ena kan 
leda till det andra.

Likheterna mellan Soleris och mitt vindspel är ganska få, men västra USA och dess 
flummigt spirituella hippie ornamentik och tankar kring besjälade ting har definitivt 
påverkat mitt arbete. Dagens vindspel finns i allt från Calder-inspirerade tappningar 
till populärkulturella DIY med samlade snäckskal eller återvunna gafflar och är en 
symbol för så kallad kommersiell andlighet och New Age-estetik. Jag omfamnar alla 
dessa knasiga konstellationer och lägger till min version av ett vindspel där 
förhållandet mellan den materiella gestaltningen och den inre upplevelsen är i fokus. 
Ytan, formen och de multimodala egenskaperna hoppas jag ska fascinera 
betraktaren och fungera som en ingång till en vidare upplevelse genom objektet.

Det praktiska och erfaranhetsbaserade kunnandet är en 
viktig del i mitt arbete och jag har arbetat utforskande 
och experimentellt för att hitta nya keramiska 
metoder och tekniker att utveckla i görandet av 
mitt vindspel. Jag har använt mig av tre typer av 
leror, en vit porslinslera och två mörkare 
stengodsleror och bearbetat dessa med 
infärgningar av färgkropp eller oxider, 
chamotteringar, mönster, slipningar, kryp- och 
kristallglasyrer. Olika leror ger mer eller 
mindre ljud, och olika topptemperaturer kan 
ge helt olika klang i skärven. Porslinslerans ton 
är den klaraste och den känns som den starkaste, 
kanske eftersom att leran i sig upplevs som skörare 
och därför förvånas en av styrkan i tonen. Formen 
spelar också såklart stor roll på möjlig melodi och objektets 
rörelse av vind eller handkraft. I vissa delar är det inte ljudet utan snarare rörelsen 
eller de olika delarna som är viktig, och alla dessa komponenter testas fram och 
den processen är såklart en väsentlig del i det slutgiltiga resultatet. Jag har valt en 
sammansättning där humor och lekfullhet blandas med mer traditionella och 
’keramiska’ uttryck. De viktigaste kvalitéerna i metod, uttryck, och symbolik är de 
som fascinerar och intresserar mig. I fascinationen finns en av ingångarna till den 
mystiska upplevelsen när ett objekt plötsligt blir en symbol som gäckar frågor eller 
ger svar. En lekfull interaktion med ett objekt engagerar både hjärta och hjärna och 
är en viktig ingång till en inre vitalitet,  och jag har arbetat med mitt vindspel 20

utifrån den tanken.  

 Sherry Turkle, Evocative Objects - Things We Think With, (MIT Press), 201120
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Görandet av vindspelet går ut på att undersöka hur vi kan utveckla och ’återmystifiera’ 
bruksobjektet och brukandet. I vår samtid är det mest fokus på vad våra objekt säger 
om oss och inte vad de säger till oss. Symboler har länge laddat objekt med spirituella 
värden och använts för att skydda, ge tur, balans och bra energi. Vindspel och 
drömfångare är idag symboler för en slags ’lättillgänglig’ nyandlighet vars kommersiella 
popularitet anses ha avskalat dem deras trovärdighet som spirituella objekt. Det 
kommersiella anses inte ha ett andligt värde och jag tror att den uppfattningen gör mer 
skada än nytta. Det spirituella i symbolen eller objektet kan vara många olika saker och 
allt handlar om den individuella relationen till objekten och hur tingen som fascinerar 
oss betyder något och kan berika våra liv. Materiella objekt, en kopp eller ett vindspel, 
kan hjälpa oss i det existentiella pussel i att försöka göra mening och deras agens och 
väsen är både viktigt och relevant.
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Appendix

Min examination var uppdelad i tre delar enligt format; min presentation av mitt arbete, 
opponentens respons och följande diskussion som alla närvarande fick delta i. 
Presentationen drog över tiden och jag hann inte få med allt jag ville säga vilket gjorde 
att den första delen av min opponering med Gustav Nordenskiöld gick ut på att jag 
ytterligare fick förklara vad det var jag hade undersökt i mitt examensarbete. Det var 
synd att slösa bort viktig tid på det, men lärorikt och viktigt att jag behövde tänka om 
för att kunna förtydliga och definiera mitt projekt för andra. Jag tycker att min 
opponering och följande diskussion var väldigt givande, och Gustav samt övriga 
deltagande kom med många intressanta frågor och synpunkter. Nu i efterhand kan jag 
dock tycka att lite väl mycket tid togs upp av att diskutera vissa saker över andra och 
att jag borde ha varit mer aktiv i att rikta samtalet så att diskussionen hamnande där jag 
hade fått ut mer av en fördjupning. En sak som diskuterades grundligt var trätriangelns 
vara eller icke-varande, om den var en del av verket eller en hängkonstruktion, varför 
den var målad i vissa färger, om vinspelen hängde för nära och så vidare. Till 
vårutställningen valde jag att behålla triangeln som en del av verket men men arbetade 
igenom hängningen några varv till utifrån examineringens diskussion och resultatet blev 
mycket bättre. När utställningen flyttade ner till the Glass Factory i Boda valde jag att 
hänga verket på ett helt nytt sätt och resultatet blev även här bättre på sitt sätt. Jag fick 
en första-hands upplevelse i hur viktigt det är att testa, testa och åter testa för att nå 
fram till bra resultat och jag inser först nu i efterhand hur jag hade experimenterat med 
verkets form och upphängning alldeles för lite innan examinering. Responsen på 
utställningen var positiv och besökare som hörde vindspelens melodi stannade längre 
och verkade uppskatta de multimodala effekterna. Barn var nog de mest entusiastiska 
betraktare och det var spännande att se upplevelsen av verket från deras perspektiv 
och hur handlingen att slå till skärven så att de började spela påverkade dem. Gallerist 
Inger Molin kom och diskuterade verket och tyckte att mitt vindspel var en frigörelse 
från mitt bruksgörande och det kanske det är. Jag ser ju mina vinspel som bruksobjekt 
så jag har inget problem med att arbeta mot interiören, men min inställning till vad den 
just är och hur min praktik som keramiker/konsthantverkare/konstnär kan se ut har 
definitivt blivit tydligare och består av många fler dimensioner.  
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