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Jag bor på landet och det blir dagliga promenader ute i naturen och vändor i trädgården. 
Varje dag har man möjlighet att se något nytt. Att det pågår ett ständigt liv där, som man 
bara anar ser man tydligt en snöig morgon då spåren i snön berättar om djurens intensiva 
nattliv. Spår ser man också överallt av de som bott och brukat marken tidigare och idag. Det 
som idag ser ut som en snårig skog var för 80 år sedan uppodlade åkrar eller betesmark och 
stenhögen kan vara en gammal källare. 

Motiven till min grafk fnns där ute i markerna och hemma runt gården. Inte sällan får några
blommor, vackra blad  eller fotografer fungera som minnesanteckningar. Ibland blir 
fotograferna en del av bilden.

Jag tycker om att blanda de grafska teknikerna och gör helst korta serier eller monoprint. En 
del tryck gör jag på tyg eller andra material. 
Grafken erbjuder en stor verktygslåda med vilken man kan skapa många olika uttryck vilket 
är roligt och inspirerande. 

Jag har en litet ateljé hemma men arbetar också i Skaraborgs konstgrafska verkstad där jag är
medlem.
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Konst & Kulturdagar vid sjön Östen- Speciell 2006. Darkness and light, Binnebergs 
tingshus, 2013, tillsammans med Björn Riise & Ulla Tafin. Hundutställning, Rosa huset 
KAC 2014, tillsammans med Björn Riise och vänner från Konstgrafska Verkstaden. 
Art space Skövde 2015. Hundar, Cypressen Ekedal Skövde 2016. Skaraborgs 
konstgrafska verkstad – galleriet 2017, 2019.  Galleri Baggen Mariestad, Trädgårdens
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