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Ursprung 2018 & 2020	 	 	
Gamla resårmadrasser som jag hittat i 
skogen utanför mitt barndomshem, 
ligger på en sängram med ett 
spegelglas under madrassen. 

På varje säng ligger en handbroderad

kudde.	 	 	 


Jag har sedan 1997 delat min tid mellan att arbeta som konstnär och pedagogisk 
konsult. De senaste fyra åren har jag arbetat 100% som konstnär. Arbetar i egen 
ateljé på Kronan H5 i Luleå sedan många år tillbaka. Jag har under årens lopp 
främst arbetat med keramiska och textila material på många olika sätt såsom 
skulpterat i lera, kombinerat lera med textila material, broderat fritt och broderat 
med fotografier som utgångspunkt. Jag har även arbetat med att förvandla gamla 
rostiga material, videoband, vävskedar till något helt annat än det var tänkt till från 
början. Jag har svårt för att arbeta med enbart ett material eftersom min kreativa 
kraft utvecklas när jag arbetar med både keramiska, textila och överblivna material, 
den mjuka textilen mot det hårda i skulpturerna, olikheter som ger betydelse i livet. 
Likheter tänker jag är en farlig företeelse i vår sårbara värld. 


Mitt mål med mitt konstnärskap är att hitta olika spännande former, mönster och 
mänskliga företeelser i vardagen som stimulerar skapandet till att transformeras 
vidare till konstverk som för mig ger mening i livet och som förhoppningsvis kittlar 
fantasin hos betraktaren.




Bella, en av familjen - 2020	 

Handbroderi med tunn sytråd






I trygg famn - 2018	 	 	 	  Uppslängd - 2019

Handbroderi med tunn sytråd	 	 	  Handbroderi med tunn sytråd







Delpersonligheter - 2020

Handbroderi med tunn sytråd


Hur kommer våra hjärnor att påverkas 2, 3, 4 - 2020

Handbroderi med tunn sytråd




Vad gjorde vi för fel - 2020 


En spricka i maskineriet - 2020



