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Tryck
Att teckna, trycka och göra mönster är det bästa jag vet.

läs mer:
magdalenasvensson.wordpress.com/2015/09/09/antligen-verkstad/

magdalenasvensson.wordpress.com/2015/09/24/experiment-med-tryck-pa-lera/
magdalenasvensson.wordpress.com/2016/01/06/reflektion-over-min-screenram/
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Reflektion - min berättelse

Jag bjuder på hela min berättelse inklusive min reflektion. Denna berättelse och alla 
dess trådar ligger bakom det jag kallar ’Döden, Livet och jag följer min röda tråd’ när jag 
målar, broderar och jobbar med keramik.

20 januari 2012 bestämde jag mig för att nu får det 
vara nog. Det är dags att göra ett nytt försök att hitta 
ett jobb som jag verkligen trivs med. Jag har försökt 
uthärda, det är ju mindre än ett år sedan som jag 
bytte senast. Då längtade jag efter ett mindre intensivt 
arbete, ett arbete där man inte hela tiden behöver ge 
110%. Jag ville kunna ta mitt keramiksabbatsår som 
jag sparat så länge till och sedan ha något bra att kom-
ma tillbaka till, kanske tom hitta ett jobb i IT-branchen 
som accepterar att man jobbar deltid för att få mer 
tid att måla och hantverka. Att bygga kvalitetsregister 
för sjukvården hade känts lockande. Jag trodde att 
mitt arbete skulle tillföra till samhället, men jag blev 
fort besviken. Inte nog med att jag tycker att det är ett 
fullständigt slöseri med skattebetalarnas pengar så 
som arbetet utformades, det var olidligt tråkigt också. 
Långsamt och segt och oändligt mycket dividerande 
innan man kunde göra något. Denna dag drabbade 
mig insikten att om jag inte ser till att göra något åt si-
tuationen kommer jag att bli deprimerad igen, sanning-
en att säga hade jag nog redan påbörjat en resa nedåt. 
För att markera för mig själv att jag verkligen bestämt 
mig, att det var allvar, skrev jag ett inlägget ’Punkt’ på 
min blogg och därför vet jag exakt vilket datum det var 
när jag tog detta beslut.

När jag verkligen har bestämt mig för att göra något 
brukar jag göra det ordentligt. Jag började uppdatera 
mitt CV, göra sökningar på jobbsajter och gjorde en 
komplett jobbsökarprojektplan med datum för när jag 
skulle börja kontakta kollegor och skicka ansökningar. 
Under tiden jobbade jag på som vanligt och jag kände 
mig upplivad av att ha tagit tag i situationen.

Måndagen den 6 februari 2012 är det isande kallt ute 
närmare -20 grader. Det är nästan omöjligt att ta sig 
igenom islagret på rutan. Att åka till jobbet känns ändå 
ok. Jag har sökt det första jobbet helt enligt plan och 
har ett möte inbokat till senare i veckan. Vi program-
merare sitter tillsammans i ett kontorslandskap och 
alla jobbar med sitt när min telefon ringer strax före 
lunch. Jag ser att det är Beata, min dotter som ringer 
och tänker att jag kan ta samtalet i rummet utan att 
behöva vara rädd att någon av mina kollegor skall höra 
att jag söker nytt jobb. 

Hon låter så konstig på rösten. Vad har hänt, frågar jag. 
Det får jag inte säga svarar hon, rösten darrar och hon 
kan nästan inte prata. Jag blir rädd. Du måste berätta 
säger jag, vad har hänt. Polisen sa att jag inte fick be-

rätta säger hon. Jag har pratat med pappa och han är 
på väg hem. Beata du måste berätta. Berätta NU. Jag 
höjer rösten och alla i rummet verkar förstå att något 
allvarligt har hänt. Då berättar hon, ’David är död. Po-
lisen var här och letade efter Neta. Jag får inte berätta 
för dig men pappa sa att jag skulle. Du måste komma 
hem. Han blev överkörd av lastbil när han cyklade till 
jobbet. Han dog direkt. Han blev krossad. Polisen vet 
inte var Neta är, de åkte till sjukhuset för att se om hon 
är på jobbet.’ 

Jag försöker få min hjärna att greppa om situationen 
men det är så overkligt. Martin på jobbet kollar nyhe-
terna på nätet och berättar att det står om en dödso-
lycka på Hisingen. Det enda som snurrar i min hjärna 
är att jag måste hem. Beata är ensam, jag måste 
skynda mig. David min lillebror är död och Beata är 
ensam. Han som betyder så mycket för henne, hennes 
extravuxne, morbror David han som alltid skulle finnas 
för Beata om det hände mig eller Jukka något. Hon är 
alldeles ensam med chocken och jag måste hem fort. 
Jag avböjer Maries erbjudande om att skjutsa hem 
mig och kör själv. Jag tänker under tiden jag kör att jag 
måste vara försiktig. Det måste vara för att man inte 
skall köra själv när man är chockad som polisen sa till 
Beata att inte berätta, men hur kan de göra så, lämna 
en tonåringen helt ensam efter ett sådant besked med 
förbud att berätta för sina föräldrar. Jag är kristallklar 
och medveten och fullständigt förvirrad på samma 
gång. Det känns som om jag sitter en halvmeter ovan-
för mitt eget huvud och studerar mitt eget beteende. 
Jukka och jag kommer hem nästan samtidigt och strax 
därefter kommer två poliser med Neta. Vi samlas alla i 
vårt vardagsrum och försöker förstå vad som hänt, allt 
är overkligt, katastrofkänslan förlamande och en helt 
ny fas av våra liv inletts.

Härifrån finns det många möjliga vägar att fortsätta 
berättelsen. Från hur det var att förlora en mycket nära 
människa utan förvarning till hur det är när alla man 
bryr sig om lider av samma förlust, min bästa väninna 
var gift med honom, våra vänner var gemensamma, 
mamma hade nyligen förlorat sin man och nu var hon 
tvungen att begrava sin son och pappa, drabbad av 
hjärnblödning ringde och grät flera gånger om dan.  
Hur jag reagerade med att bli arg på mina föräldrar för 
att det inte var de som dog istället och hur jag ännu 
en gång fått ta en dust med barndomens trauman, de 
som jag trodde att jag var klar med för mer än 30 år 
sedan.

Reflektion
I min berättelse finns trådar och spår till 100-tals an-
dra viktiga händelser i mitt liv. Ingen del existerar utan 
den andra. De första månaderna efter olyckan tappade 
jag min tro på att varje människas liv har sina egna 
unika läxor att lära. Jag tyckte allt var tomt, platt och 
kvittade lika. Efter hand som tiden har gått har den dä-
remot stärkt mig i min övertygelse att tron på att följa 
min egen väg är det enda som är viktigt för mig. 

Utan denna händelse hade jag kanske snubblat tillba-
ka till den ’naturliga’ vägen fler gånger. Jag har alltid 
tänkt att jag skall vara stark nog att tänka mina egna 
tankar oberoende av vilka förutsättningar jag har runt 
om kring mig. Att leva så tar dock så mycket energi i 
anspråk att det inte blir så mycket över till annat än 
motstånd. 

Jag går inte på HDK på grund av olyckan utan på grund 
av att jag har blivit bättre på att följa min egen lust. 
Olyckan har hjälpt mig att inte lika lätt falla tillbaka 
i mina gamla fällor av plikt, prestationsångest och 
borden.

Jag måste också tillägga att jag inte är färdig med 
denna händelse. Känslor och tankar som triggas av 
olyckan är fortfarande aktuella varje dag. De finns med 
i mitt skapande både som funderingar kring mitt eget 
liv och som allmänna reflektioner kring vad det är att 
vara människa. Tyvärr har olyckan också inneburit att 
det har blivit ett större avstånd mellan min svägerska 
Neta (som fortfarande är min allra bästa vän) och mig. 
Helt enkelt för att vi båda för att klara att gå vidare 
varit tvungna att distansera oss från varandra. När vi 
är tillsammans blir tyngden av våra förluster för stor för 
att hantera utom kortare stunder i taget.  Efter olyck-
an är David alltid närvarande när vi möts antingen vi 
pratar om det eller inte.

Jag skulle kunna berätta om hur mycket ett avsked på 
bårhuset betyder och hur en människa kan vara fin och 
sig lik i döden trots att man ser att han blivit helt kros-
sad och att inga delar sitter på riktigt rätt plats. Eller 
om hur det samhälle vi lever i hindrar oss att tvätta och 
klä våra döda och istället förväntar sig att vi skall fylla i 
oändliga antal av blanketter och formulär.

Berättelsen om hur Netas och Davids bank inte levde 
upp till sina skyldigheter förrän flera år efter olyckan 
och allt byråkratiskt krångel Neta fått handskas med 
samtidigt med den enorma chocken och sorgen är 
också en helt egen historia.

Jag skulle också kunna skriva om det absurda i att 
planera en begravning och söka nytt jobb på samma 
gång. Om hur 100% galet ett jobbbytarbeslut under de 
omständigheterna kan bli eller om hur vackert be-
gravning var och hur viktigt minnet av den händelsen 
fortfarande är.

Eller så kan jag berätta om det som kom att trösta 
mig allra mest. Det som också bidragit till att jag vågat 
ta de beslut som lett till att jag nu, 54 år gammal har 
börjat första året på keramikkonst på HDK. David var 
så lycklig i sitt liv när han dog. Sista gången jag såg 
honom strålade han av hälsa. Han hade börjat cykla 
till jobbet. Han hade fått bra kondis och hade gått ned 
i vikt. Han och Neta hade det så bra i sitt förhållande. 
Han hade ett nytt uppdrag på jobbet som han verkligen 
trivdes med. Hans liv har inte alltid varit lika harmo-
niskt och jag unnar honom att få sluta på topp. Det är 
vi som är kvar som det är synd om, inte honom, han 
är nöjd, det vet jag. Eftersom jag vill att de som är kvar 
när jag går bort skall kunna trösta sig på samma sätt, 
så försöker jag nu att välja det som gör mig hel och 
som får mig att må bra varje dag. Inte sen när jag gjort 
min ’plikt’ utan nu. Jag försöker att ta ut glädje istället 
för oro i förskott och det gör mitt liv så oändligt mycket 
bättre.
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Process
läs mer:            magdalenasvensson.wordpress.com/2015/10/18/processen-289-1610/
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Glasyr

Lagom till att vi började glasyrkursen ville jag bara experimentera med lergodsglasyrer, 
det är synd att jag har så svårt att vara i fas?

A Kalifältspat
B Natronfältspat
C Kvarts
D Krita
E Kaolin
F Zinkoxid
G Dolomit
H Bariumkarbonat
I Magnesiumkarbonat
J Talk
K Wollastonit
L Ulexit
M Litiumkarbonat
N Flussspat
O Aska
P Alkaliefritta
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Vad håller du på med?
Allt jag gjorde förvandlades tyvärr till glasyrprov för ved- och reduktionsbränning i höga 
stengodstemperaturer. 

Formspråket på temat ’livet, döden och jag följer min röda tråd’ är jag nöjd med men 
färgerna och glasyrerna är hemska. Om jag valt en klar och enhetlig färgskala som jag 
tycker om tex. porslin, röd stengodslera bränd till max 1230, svart matt och djupröd gla-
syr tror jag att jag hade blivit nöjd.

Jag har ändå försökt att leka lite med hur jag avsåg att bygga landskap med föremålen 
men mår illa av hur färgerna och glasyrerna står mot varandra.

läs mer:
magdalenasvensson.wordpress.com/2015/10/31/mitt-i/

magdalenasvensson.wordpress.com/2015/11/24/vedbranning-pa-naas/
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även det gjutna och tryckta förvandlades till glasyrprover
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Konsthistoria 1850-
1950
Jag valde att skriva om Hilma af Klint och 
Andrea Kowch.

För övrigt väljer jag att kommentera denna 
kurs med en bild från Sara Granérs se-
naste bok ’Jag vill inte dö jag vill bara inte 
leverera.” 

läs mer:
magdalenasvensson.wordpress.

com/2015/10/31/konsthistoria-och-auk-
toriteter/
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Presentation

Även om jag inte riktigt har gjort det jag nog borde dvs. lära mig att ta tjusiga foton på 
keramik har det varit en mycket givande kurs.

Dekaler, tryck, mönster och lusten att göra stop-motion-experiment driver min lust att 
lära mig mer. Photoshop och Indesign börjar kännas hanterbara men jag vill också kun-
na Illustrator fast där är tröskeln fortfarande för hög.
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mer rebell och mindre duktig flicka




