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SAMMANFATTNING

Mitt arbete handlar om Linjer och rum främst på grund av min faschination för linjer.
En faschination som grundat sig i det grafiska, som sedan blev något mycket mer. 
I mitt arbete undersöker jag vad som utgör en linje och vad som bildar den. Vad 
linjer gör med oss, hur de styr oss. Linjen är något vi ständigt måste förhålla oss till. 
De skapar rum, riktningar, öppningar och djup. Linjen är ett hjälpmedel för att beskri-
va och definiera objekt, rum och dess dimensioner. Linjen är också ett element, 
vårt verktyg för att förstå och förklara något mer i de sammanhang vi befinner oss i. 
Linjen fungerar som en gräns, en markering för var ett rum börjar, slutar och nästa 
tar vid. 

Jag studerar konstnärers förhållningssätt till linjer och rum. Jag skapar en tankekar-
ta där jag samlar dessa, adderar egna tankar och associationer inom ämnet. Jag 
bygger vidare, lämnar den ett tag. Går tillbaka och lägger till sådant jag finner un-
der tiden. Jag hittar en plats att analysera med linjen i fokus. Jag dokumenterar och 
skapar en modell där jag testar mina teorier. Jag gör fullskalestudier för att studera 
rörelsemönster och beteenden, hur linjer kan få oss att förändra hur vi rör oss. 

Linjen är en del av min metod där jag applicerar eller förändrar linjer för att ifrå-
gasätta och skapa nya rumsformer och samband i befintliga rum, liksom nya. Lin-
jerna hjälper mig förtydliga och omforma de betintliga linjer som dragits och bildat 
en form eller ett rum. Jag använder linjerna för att synliggöra och påvisa tankar och 
idéer jag själv har om rum. 
          
          Mathilda Clahr
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Jag har sedan länge fascinerats av linjer. Vad som utgör en linje och vad som bildar 
den. Linjer som avgränsar, linjer som tecknas. Vinklar och former som de skapar. 
Linjer dras, linjer suddas ut, vi rör oss och förhåller oss kring dem. I det arkitektoniska 
kan de både avgränsa och förtydliga, de skapar rum, riktningar, öppningar och 
djup som vi ständigt måste förhålla oss till.

Linjen används inom inredningsarkitekturen som hjälpmedel för att beskriva och 
definiera objekt, rum och dess dimensioner. Linjen är ett element i de ritningar vi 
skapar för att beskriva just rum och objekt och dess relationer. Linjen är på så vis vårt 
verktyg, mitt verktyg för att förstå och förklara något mer om de sammanhang vi be-
finner oss i. Linjerna dras, blir till plan, ytor och konturer. Linjen fungerar som en gräns, 
en markering för var ett rum börjar, slutar och nästa tar vid. 

Jag börjar min studie och undersökning av linjen där jag studerar konstnärer som 
arbetar med just linjer i relation till rum. Jag tar del av deras verk och deras tan-
kar. Jag väljer att just studera konstnärer för att de har specifika tankar om hur de-
ras verk ska upplevas, vad de vill uppnå med sina linjer i relation till de rum som 
omger deras verk. Hur linjerna de drar påverkar rumsupplevelsen. Det är där jag 
hittar något intressant, hur de väljer att beskriva objekten, i vilka kontexter och 
sammanhang de placeras i. 

Jag valde att studerar Monika Grzymala, Fred Sandback och Richard Serra som alla 
tre har olika ingång gällande linjer och rum. Jag fascineras av Grzymalas energifyllda 
linjer som tecknas direkt i rummet, oftast med tejp. Fred Sandbacks enkla, spända lin-
jer i akrylgarn som skär genom rum, hörn och vinkar som påverkar rummet i hög grad. 
Jag inspireras av Serras tankar om upplevelsen i hans verk, hur objekten påverkar 
rummet och tvärtom. Hur fantastiskt det måste vara att röra sig i mellan plåtarna 
som bildar en form, som har så mycket relation till kroppen, hur hans verk påver-
kar både betraktraren och rummet. Hur viktigt det är att röra sig i deras verk för 
att uppleva dem fullt ut. Även fast jag själv inte tagit del alla deras verk så är jag 
övertygad om att linjerna styr oss och påverkar oss, inte bara där, utan över allt.

“The line moves in/through/
out of spaces between 
drawing, sculpture and 
architecture” 1

      - Monika Grzymala

BAKGRUND / INTRO
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SYFTE & METOD

Linjen är en del av min metod där jag applicerar eller förändrar linjer för att ifrågasätta 
och skapa nya rumsformer och samband i befintliga rum, liksom nya. Linjerna hjälper 
mig förtydliga och omforma de betintliga linjer som dragits och bildat en form eller ett 
rum. Jag använder linjerna för att synliggöra och påvisa tankar och idéer jag har om 
rum. 

Min tanke med metoden är att mina linjer kan appliceras i många olika rum och plats-
er. Beroende på hur befintliga linjer tidigare dragits kan jag med hjälp av min kropp i 
relation till rummet förstå och fundera kring saker om uppstår där, så som rumsupplev-
elsen; rörelsemönster, ljusinsläpp, material eller färg. 

Jag studerar även andra personers tankar om linjer och rum, för att se om det kan ge 
mig något mer i min egen studie. 

För att undersöka min metod närmare behöver jag något att applicera metoden på, 
ett studieobjekt. En plats eller ett rum som jag har en relation till. Där jag kan testa min 
metod och mitt tillvägagångssätt som jag formulerat. 

Jag bygger sedan en modell i skala 1:20 för att testa och undersöka mina tankar om 
platsen. 

Sista steget är att föra in material, att transformera de linjer och former jag skapat, se 
hur material och ljus kan förändra rumsupplevelsen, eller kanske lösa de problem jag 
uppmärksammar på platsen. 

Foto: Upptejpade linjer från tidigare rumsgestaltningskurs där jag började min undersökning 
om linjen i relation till rum. 
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LINJER & RUM 
GRÄNSER 

Utställning: Märk Linjen

Egen reflektion: Gränser
Linjen har långt bak i tiden använts som en gränsdragning men även för att tydliggöra och 
organisera. Linjen delar in och särskiljer på många olika sätt, i många olika sammanhang. 
Jag har studerat linjer i konsten i form av skulpturer och installationer i rum och funderat kring 
hur linjen tolkas av oss människor. Relationen mellan linjer och rum som jag på många sätt 
finner intressant. 

Mina tankar om linjen som en gräns, och som en gräns utanför rum, i större sammanhang i 
världen där vi delar in länder, världsdelar och landskap. Men även fysiskt i form av murar, 
staket och plastband. Men också gränser i rum, som väggar, ytor och plan som ramar in ett 
rum, eller avspärrningar där man inte får gå, som jag tror kan vara en orsak till att linjen är en 
väldigt laddad symbol för många både politiskt och socialt. Det är något jag skulle vilja 
studera närmare och kanske använda mig av i min egen studie av linjer och rum. 

Jag vill på något sätt undersöka hur jag med hjälp av linjen som en gränser kan skapa nya 
rum. Eller använda linjen/gränsen som verktyg för att förändra rum och formulera nya. Varför 
vi skapar rum som vi gör i dag, varför vi måste skapa gränser och markeringar som vi gör. 
Vad skulle hända om vi inte längre vet var linjerna eller gränserna går? Hur förändras 
betydelsen, och hur förhåller vi oss då?

Mina tankar om linjen som en gräns, 
och som en gräns utanför rum, i större 
sammanhang i världen där vi i kartor 
delar in länder, världsdelar och landskap. 
Men även fysiskt i form av murar, staket 
och plastband. Men även gränser så 
som väggar, ytor och plan som ramar in 
ett rum, eller avspärrningar där man inte 
får gå, som jag tror kan vara en orsak till 
att linjen är en väldigt laddad symbol för 
många både politiskt och socialt. Det är 
något jag skulle vilja studera närmare 
och kanske använda mig av i min egen 
studie om linjer och rum. 

Gräns / Varning på Konstfack 

avspärra
a`vspärra verb ~de ~t 
ORDLED: av--spärr-ar 
SUBST.: avspärrande, avspärrning
• (ofta lös förb.) (låta) förhindra tillträde till ngt område 
e.d., vanl. med Källa: NE.se

Vad händer när vi inte vet var 
linjerna eller gränserna går? 

Hur tolkar vi 
gränsernas färger? 

”gräns, skiljelinje mellan t.ex. fastigheter, kommuner, län och stater.” (Nationalencyklopedin, 
gräns, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gräns, hämtad 2015-02-11)

”• (tänkt) skiljelinje mellan två (olika) ytor eller områden ibl. i form av konkret linje (äv. vattendrag 
e.d.), stängsel el. annan företeelse, i geogr. sammanhang dock vanl. om uppmätt men inte 
utmärkt linje: gränsdragning; gränsflod; gränsfolk; gränskontroll; gränskränkning; gränslinje; 
gränsområde; gränspatrull; gränstrafik; fiskegräns; kommungräns; riksgräns; trädgräns; ~en till 
grannens tomt utgjordes av en risig häck; de passerade ~en till Norge vid midnatt; fly över ~en” 
Nationalencyklopedin, gräns, (http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/gräns, hämtad 
2015-02-11)

Sport 

Basketboll 
Linjer och gränser på spelplanen. 

Basketboll plan 

Sidlinjer
Bollen får vara utanför 
men ej nudda marken, 
detsamma gäller för 
spelarna. 

Uppkastscirkel
Matchen startas här, endast två 
spelare innanför cirkeln.
Domaren kastar bollen rakt upp, 
även kallat uppkast. De två 
spelarna tävlar om att passa 
bollen till lagkamrat utanför 
cirkeln. 

Block
Vid straffkast får tre 
defensiva spelare och två 
offensiva spelare ställa sig 
vid blocken. De defensiva 
spelarna står.

RESTRICTED AREA
En anfallare kan ej 
göra en offensiv foul.

Mittlinje
Som anfallande lag har man 
åtta sekunder på sig att ta 
sig över mittlinjen, annars blir 
det andra lagets boll. 

Har du som anfallande lag 
passerat över linjen får man 
ej kliva tillbaka. Då begränsas 
ytan på planen.

Trepoängslinje
Utanför linjen får du tre poäng, du 
får ej nudda linjen/vara innanför. 

Straffkastlinje
Vid straffkast måste 
spelaren stå bakom den 
här linjen. 

Tresekundersområde
Som anfallande spelar får du endast 
vistas inom området i tre sekunder. 
Sedan måste du kliva utanför linjen. 

 basketboll (engelska basketball, av basket ’korg’ 
och ball ’boll’), basket, ett i USA utvecklat bollspel 
som spelas, huvudsakligen inomhus, mellan två 
femmannalag på en rektangulär spelplan (26–28 m 
lång och 14–15 m bred) med en målställning mitt 
på vardera kortsidan. Målställningen utgörs av en 
horisontellt placerad korg – en metallring i vilken ett i 
båda ändar öppet nät är fästat – upphängd med 
sin övre kant 3,05 m över planen och i rät vinkel 
fästad på en genomskinlig eller vitmålad s.k. 
stoppbräda av plexiglas® eller trä vilken från en 
ställning sticker fram 1,20 m framför kortlinjen. Under 
vardera korgen är ett straffområde markerat med 
straffkastlinjen, från vilken straffkast sker. På planens 
mitt och kring vardera straffkastlinjen finns 
uppkastcirklar, från vilkas mitt domaren vid skilda 
spelmoment, t.ex. vid matchstart, gör uppkast. Den 
luftfyllda bollen av läder eller syntetmaterial får bara 
spelas med händerna. All kroppskontakt som 
tacklingar och hårda knuffar är i princip förbjuden.

"Varje slags gränsmarkering 
har som syfte att stänga ute 
och inne."

”Tydliggöra, organisera, konstruera.”

”Undersöker linjen som en gränsmarkering. 
Med hjälp av en linje har människan genom 
historiens lopp markerat tillhörighet, revir och 
territorium, liksom vi genom konstruktioner av 
linjer i form av murar, staket och övervakning 
sökt kontrollera den Andres handlingsutrymme. 
Varje slags gränsmarkering har som syfte att 
stänga ute och inne. Det är den administrativa 
maktens sätt att strukturera och organisera, 
behärska och kontrollera. Med hjälp av en 
gränsmuren mellan USA och Mexico ska den 
illegala invandraren inte uppstå. Likaså tvingas 
palestinierna på Västbanken till starkt begränsad 
rörlighet och frihet genom en mur.” (källa: 
Göteborgs Konsthall)

”Gränsen är inte bara en 
säkerhetspolitisk konstruktion, 
utan också en ekonomisk 
barriär, minns det.”

gränsbevakning
grän`sbevakning subst. ~en ~ar 
ORDLED: gräns--be-vak-ning-en
• särsk. kontroll av persontrafik och handel över statsgräns 
utförd av tull, militär el. polis: ~en var mycket hård under kriget
BET.NYANSER: a) om personer som sköter sådan bevakning: 
~en försökte stoppa flyktingarna b) om lokaler o.d. där denna 
kontroll sker: de stannade till ett tag vid ~en

gränsöverskridande
1grän`söverskridande adj., ingen böjning 
ORDLED: gräns--över-skrid-ande
• som inte hejdas av några gränser el. andra hinder: ~ 
transporter; ~ luftföroreningar
BET.NYANS: ofta bildligt: en ~ lyrik, elastisk och spontan; en 
ständigt ~ diktare

gränskontroll
grän`skontroll subst. ~en ~er 
ORDLED: gräns--kont-roll-en
• gränsbevakning
gränslös
grän`slös adj. ~t 
ORDLED: gräns--lös
• som inte inskränks av några gränser uppåt, bortåt etc.; vanl. 
med tanke på oändlighet i omfattning, antal e.d. {→bottenlös, 
omätlig, oändlig}: den ~a rymden; kombinationsmöjligheterna i 
schack är ~a

avgränsa
a`vgränsa verb ~de ~t 
ORDLED: av--gräns-ar 
SUBST.: avgränsande, avgränsning
• lägga fast gränserna för konkret el. (vanl.) abstrakt område 
{→begränsa 2}: ~ det skyddsvärda naturområdet; ett väl ~t 
ämne KONSTR.: ~ ngn el. ngt (från el. mot ngn el. ngt)
Källa: NE.se

Var går din gräns?

Integritet 

NO SPACE?

När löses dessa gränser upp?

Intimate Space

Personal Space

Social Distance

Public Space

Att sudda ut gränser innebär 
förmodligen inte alltid att 
skillnaderna eller problemen 
försvinner.

Staden 

Gated Communities 

Stänga ute problem/avgränsa sig 
från omvärld/stadsdel/stad/land

Bostadsområden som är avgränsade och stängda 
för allmänheten. 

"Bommen är mer en markering."

"behov av att känna 
trygghet."

"Att bygga städer och 
bostadsområden för en viss typ av 
människor samtidigt som man 
stänger ute det som är avvikande 
och annorlunda leder till minskad 
tolerans och öppenhet."

Varför avgränsar vi, stänger 
ute och isolerar oss?

Gränser i Staden: mur, staket, galler, 
stängsel, häck, plastband, 

mur, byggnadsverk eller byggnadsdel i form av en mer 
eller mindre tjock stående skiva av sten- eller 
lerjordsmaterial. Utom i husbyggande förekommer murar 
fristående och som stödmurar mot t.ex. jordskärningar, 
vallar och terrasser. En mur kan vara uppbyggd i 
murverk, i olika typer av lerjordsteknik eller gjuten i 
betong. källa: NE.se

”Staket eller en mur med klarhet visar 
vad som är privat och vad som inte är 
det.”

barriäʹr, (ytterst av franska barrière, avledning av 
barre ’tvärslå’, jämför barr) räcke, skrank, skyddsvall, 
bröstvärn; ofta i överförd betydelse: avspärrning, 
spärr, hinder.källa: NE.se

Vägmarkering 
vägmarkering, markering på vägbana till ledning för 
hur fordon ska framföras. 
Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller 
vägleda trafikanter. De utförs som heldragen eller 
bruten linje, pil, symbol eller text. Längsgående 
markering märker ut körfältet genom kant-, mitt- eller 
körfältslinje. Tvärgående markering anger skyldighet 
att stanna eller väja, eller utmärker cykelöverfart eller 
övergångsställe.
Färgen är oftast vit. Gul markering används för att 
förtydliga stopp- och parkeringsförbud medan tillfällig 
markering är orange.Källa: NE.se (även bild)

Linjer vi dagligen förhåller oss till när vi 
går eller åker i ett fordon. Vi tränas för att 
lära oss regler kring linjer och de 
markerar vad vi får och inte får göra på 
platser i staden. 

Osynliga gränser 
Tydliga/otydliga? 

Invanda mönster

Platser vi undviker, men utan tydlig 
gränsdragning.

Stadsdelar / Var går 
gränsen mellan? Är den 
tydlig/otydlig? 

Hur tolkas den röda linjen? 

Tolkas den automatiskt som en gräns? 

”Röd färg har spelat en viktig roll i myt, tro och sed, 
varvid inte minst associationerna till blod (och 
därmed till hjärta och kärlek) och eld har varit 
väsentliga. Lyskraften hos rött har gjort den till 
signalfärg, varvid den symboliserar ”stopp!” (t.ex. 
”röda lyktan” på teatrar och rött i trafiksignaler, i vårt 
land – tidigast inom järnvägstrafiken – sedan 1800-
talets mitt), men också till en apotropeisk 
(ontavvärjande) färg (se t.ex. rönn) och till en 
sinnebild för makt och ära (höga ämbetsmän bar 
under 1700-talet ofta röd kappa; ”röda mattan” 
rullas än i dag ut för prominenta gäster).källa: NE.se

KARTOR 

Orientering

orienteringskarta, karta för orienteringslöpning, vanligen i 
skala 1:15 000. Kartframställningen utgår från flygbilder 
som tillsammans med omfattande 
rekognosceringsarbete på marken resulterar i detaljrika 
kartor som trycks i fem färger. Kartproduktionen leds av 
Svenska orienteringsförbundet och följer en internationell 
standard.Källa: NE.se

orientering
orienteʹring, sport med militärt ursprung vilken 
bedrivs med karta och (oftast) kompass. Vanligast 
är orientering till fots (orienteringslöpning, OL), men 
varianter finns, t.ex. skidorientering, mountain bike-
orientering och bilorientering. Orienteringslöpning går 
ut på att snabbast möjligt avverka en bana som 
består av ett antal kontrollpunkter i terrängen. 
Löparen stämplar vid varje kontroll genom en 
stiftklämma på kontrollkortet eller genom att använda 
ett elektroniskt stämplingssystem. Orientering 
bedrivs individuellt eller som stafett (tidigare 
benämnd budkavle) i dagsljus eller under mörker. 
Populära är även flerdagarstävlingar med olika 
etapper.Källa: NE.SE

Indelning

VÄRLDSKARTA 

Rumslig Begränsning 

En linje markerar var ett rum börjar, 
slutar och nästa tar vid. 

väggar/tak/golv

höjd,längd,bredd

vinklar

samband

relation

materialitet

ytor

indelning 

Privat/Offentligt 

”REVIR Även människan hävdar revir, 
som delar upp utrymmet och säkrar 
viktiga resurser av fysisk natur (som 
mark och vatten) eller icke-fysisk natur 
(som kompetens och organisation). 
Revirbegreppet karakteriseras av 
nyckelord som kännedom, disposition, 
avgränsning, markering, reservation, 
konkurrens och försvar. Människan visar 
lojalitet mot revir av olika storlek (som 
hus, stad eller land) och typ (som 
sittplats, jaktområde eller fotbollsplan). 
Brist på revir hotar identitet och trygghet. 
Normalt är det medfödda revirbeteendet 
fredligt, men det kan också leda till strid 
och inverka på population och 
utveckling.” Källa: NE.se

Vad är? 

Hur rör vi oss mellan?

Övergång

Osynligt/synligt? / Tydligt/otydligt?

KONTROLL 

Regler 

KANDINSKY - PONIT TO 
LINE TO PLANE. 

”When does the line as such die out 
and at what moment is a plane born?”

Visual Language

Force of Line

Linear Expresson 

Define  Form & Space 

Linjens riktning 

”Likewise the movements envelop us 
by a plane of horizontal and vertical 
lines bending in different directions, as 
color patches pile up and dissolve into 
high or low tonalities.” Page: 17.

Tension, Direction, Movement

Horizontell - Planet vi rör oss på, lever 
på. Kroppslig relation. 

Supporting base. 
Platthet, Kyla

Färg: Svart

Vertikal 

Höjd/Värme 

Färg: Vit

”The line is created by movement”

Transformation - Punkt till Linje

Diagonal 

Färg: Röd -  (Grå/Grön)

Fri rak linje 

Färg: Gul/Blå

Den enkla kurvade linjen

”It is really a straight line which has 
been brought out of it’s course by 
constant sideward pressure - the 
greater was this pressure, the farther 
went the diversion from the straight line 
and, in the course of this the greater 
became the outward tension and 
finally, the tendency to close itself.”

BAKGRUND
Tankar om linjer:
Jag inleder i min uppsats om linjer och rum såhär: Jag har sedan länge fascinerats av linjer. Vad som 
utgör en linje och vad som bildar den. Linjer som avgränsar, linjer som tecknas. Vinklar och former 
som de skapar. Linjer dras, linjer suddas ut. Vi rör oss och förhåller oss kring dem. I det 
arkitektoniska kan de både avgränsa och förtydliga. De skapar rum och riktningar, öppningar och 
djup. Vad händer sedan när vi lägger till fler och vad händer när vi inte vet var linjerna eller gränserna 
går? Hur förändras betydelsen, och hur förhåller vi oss då?

Linjer har på något vis följt mig under en väldigt lång tid. Reflekterar jag över hur och varför kan jag 
ana att jag gillar det enkla, i många fall det tydliga språket. Linjerna som bildar ord, former och rum. 

För tio år sedan tecknade jag streck som bildade former. Jag arbetade inom det textila, trådar, garn 
som i sig är linjer. Jag har skapat textilmönster utifrån de linjer jag dragit och förstorat upp, även ett 
nät som bildar linjer, ett mönster. Det har just varit de grafiska svarta linjerna som främst fångat min 
uppmärksamhet. 

Även som arbetsprov hit till Konstfack, "Konstnärens väntrum" gjorde jag en tolkning av Monika 
Grzymalas verk. Ett väntrum till hennes studio, där besökaren kunde vara en del av väntrummet, vara 
med och skapa installationen, och då få möjlighet att känna hur det kunde vara att skapa hennes 
verk. Ett projekt som kunde vara under ständig förändring. Eftersom hon beskriver hennes verk som 
en tidskapsel, linjer mellan henne och Berlin där hon är bosatt och alla platser hon och hennes verk 
varit på, skapas här en kontakt, en linje mellan henne, besökaren och rummet/platsen. 

I den senaste rumsgestaltningskursen hittade jag en metod att hitta och skapa rum. Det slutgiltiga 
blev ett rum av knöliga ytor. Den knöliga ytans linjer som uppstod förvrängde den släta ytan som den 
beklädde. Funderingar uppkom om hur det skulle tolkas, från avstånd kanske besökaren inte vet om 
ytan faktiskt är slät eller knölig. Ett sätt att skapa nyfikenhet, få besökaren att undersöka rummet, 
liksom jag vill undersöka besökarens roll och beteende i det rum och sammanhang de befinner sig i.

Del av kurs:  Fördjupning/Rumsgestaltning

Linjens skuggor, en extra dimension.

Kan de förändra rummet, olika tillstånd.

Med hjälp av linjerna hittar jag nya rum.

Vad betyder linjen/gränsen?

Linjer som delar av, in 

Linjers representation 

Hur känns det att röra sig mellan 
linjerna? 

Vilken skala är det? 

Hur känns linjerna? 

Undersöka rörelsen av linjerna 

Relationen till kroppen 

Linjer att interagera med. 

Väcka känslor 

Påverka rum och kropp 

Hur många linjer krävs för att förändra 
rörelsemönstret? 

Hur tar du dig fram? 

Vad betyder linjerna? Material? Färg? 
En avgränsning? Ljus? 

planritning hörn vägguppställning skiss av rum

RIKTNING

Utställning: Märk Linjen 

Fred Sandbacks röda linjer i en del av konsthallen. 

Uppsats: Linjer & Rum 

Jag undersöker linjer och rum / 
konstnärers relation till just de linjer och 
rum som de skapar i sina verk. 

Interaktion mellan verk och kropp 

LINJER 

Linjer i konsten

Fred Sandback

Fred Sandback
Fred Sandback var en amerikansk konstnär med 
grunden i skulptur, men med en filosofisk bakgrund. 
Främst arbetade Sandback med linjer av akrylgarn 
spända i rum. Sandback menar att en linje har en 
riktning, en början och ett slut. En rak linje verkar 
medveten, en spänd ännu mer. Hans strama linjer 
skiljer varken på ut eller insida. En närvaro och en 
volym som tar in rummet och samspelar med det. 
"To take space and make it into a place - a place 
that people will move around in and be in" (Fred 
Sandback, 1975) Alltså att ta sig an ett rum, och 
göra det till en plats, en plats som människor kan 
röra sig runt och att vara i.

Egen Reflektion: Fred Sandback
Fred Sandbacks linjer är tunna, smala, spänns i rummet, horisontalt, vertikalt och 
diagonalt. De spända anspråkslösa linjerna säger lika lite som mycket. Fast linjerna i 
sig tar plats, i bemärkelsen av att de är starka och beslutsamma finns det varken en 
tydlig in eller utsida av hans verk. Det är med hjälp av din fantasi som du kan avläsa 
och ta beslut, hur du rör dig i förhållande till rummet och linjerna Sandback skapar. 
Linjerna tolkas i mina ögon som starka och tydliga. De får mig att fundera på hur jag 
skulle röra mig, bete mig. Passerar jag linjen som går diagonalt över rummet, eller 
kliver jag över linjen som vilar på golvet? Linjen som en gräns, en markering för vad 
som börjar och slutar finns där i mitt medvetande. Talar linjen om att jag endast får 
röra mig utanför eller innanför den här linjen, linjerna? Hur tolkar jag det? Jag 
besöker imorgon utställningen Märk linjen på Göteborgs konsthall och tar reda på 
hur jag i förhållande till ett av Fred Sandbacks verk rör mig i rummet. Undersöker 
hur linjerna påverkar mina val jag gör, hur jag upplever och tolkar verket i förhållande 
till det rum jag befinner mig i. Studerar andra besökares val och beteende i relation 
till verket jag befinner mig vid. 

"A line of string isn't a line, 
it's a thing, and as a thing it 
doesn't define a plane but 
everything else outside it's 
own boundaries." - Fred 
Sandback 

"To take space and make it 
into a place - a place that 
people will move around in 
and be in" - Fred Sandback 

Richard Serra Richard Serra
Amerikansk konstnär och skulptör, född 1939. 
Serra arbetar med platsspecifika, monumentala 
stålskulpturer. Några plåtar kan stå lutade mot 
varandra så att ett rum skapas, eller en stor lutande 
plåt som bildar en formation över en öppen yta. 
Skulpturerna tvingar i sin tur betraktaren att uppleva 
verken med sin egen kropp. 

Richard Serras verk som är som rum i rummet, avgränsningar 
som styr och påverkar betraktaren och valen de tar, upplevs 
förmodligen olika utifrån och inuti. Något jag själv väldigt gärna 
skulle vilja uppleva. Jag minns att jag passerade en skulptur 
av konstnären senast jag var på museet Louisiana i Danmark 
i somras. Jag minns även att jag inte tyckte det var så 
överdådigt som jag sett andra verk vara på bild. Skulpturen 
på Louisiana var även placerad utomhus, och det gör viss 
skillnad i hur det upplevs. Relationen mellan ute och inne kan 
göra att ett verk förlorar den känsla som var påtänkt av 
konstnären från början. För när jag studerat Serra, har jag fått 
känslan av att han helst inte placerar sina skulpturer utomhus. 
Det är tunga verk som tar mycket plats medan Fred 
Sandbacks linjer är tunna, smala och upplevs helt 
annorlunda. Jag kan föreställa mig hur det skulle vara att röra 
mig i Serras verk, men samtidigt inte. Det känns helt enkelt 
som något jag måste uppleva för att förstå. Eftersom bilder på 
skulpturerna oftast är tagna i fågelperspektiv för att få en 
överblick, så kan jag heller inte helt förstå hur det är att röra 
sig i, mellan, och runt om skulpturen. När jag sedan ser en 
film från en intervju vid hans verk förstår jag lite mer, och 
önskar att det istället var jag som upplevde det.

”Into, through and around” - 
Richard Serra

"My work is: movement 
through space" - Intervju av 
Charlie Rose med Richard 
Serra, 2007   

Utställning: Märk Linjen 

"Märk Linjen är en internationell grupputställning som 
undersöker hur vi med linjens hjälp markerar territorier och 
tydliggör maktförhållanden. Linjen är och har varit ett uttryck för 
maktens strävan att strukturera och indela. Kolonialmakterna 
delade upp Afrika med pennstreck och linjal, gränsen drogs 
med hårda betonglinjer mellan Öst- och Västberlin och 
barriärer som ska stänga ute löper både mellan Mexiko och 
USA och genom Västbanken. Utställningen består också av 
verk där konstnären använder sig av linjen som konstnärligt, 
poetiskt och existentiellt motiv. Linjen är både reell och abstrakt, 
konkret och diffus. Den är samtidigt en dröm och ett hot. Med 
verk av Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla, Francis Alÿs, 
Janine Antoni, Leonor Antunes, Trinidad Carrillo, Gillian Dyson, 
Mona Hatoum, Sigalit Landau, Runo Lagomarsino, Bruce 
Nauman och Fred Sandback” (Källa: Göteborgs Konsthall )

I utställningen får vi en unik inblick i hur konstnärer både 
kan använda konsten som ett instrument till att närma 
sig sociala och politiska frågor – nästan som aktivister i 
sin konstnärliga handling – samtidigt som de även 
arbetar konstnärligt och poetiskt med ett reducerat 
bildspråk. Märk Linjen är en utställning som vill teckna 
och uppmärksamma linjens påtagliga närvaro i allas våra 
liv."

Jag studerade Fred Sandbacks verk noga och länge, hur de röda linjerna osynligt fästes in 
i vägg och golv. Linjerna hade också en distans från väggen och i vissa vinklar bildade en 
skugga, en extra linje på väggen. Tråden som löpte i hörnet visade sig vara trådarna, 
dubbla trådar som bildade en linje i form av en triangel. Jag studerade hörnet, triangeln på 
avstånd, då det blev en del av rummet, en del av en utställning med flertal andra verk. Jag 
gick närmare för att endast se de röda linjerna, och ignorerade det andra jag omgav mig 
av, resten av utställningen. Jag ville fokusera på Sandback, linjerna jag faktiskt kom dit för, 
det var svårt. Jag fotograferade konstverket från alla vinklar jag kunde komma på, nära och 
på avstånd. Nästan det första jag gjorde var att jag gick över den linje som löpte diagonalt 
över golvet eftersom jag funderat så mycket på hur just den linjen tolkades. Det gjorde att 
jag ville studera de få besökare som var där samtidigt som jag, hur de skulle göra. Ingen 
tog ett kliv över, den röda linjen signalerade och tolkades troligtvis som en gräns. Jag gick 
innanför linjen många gånger, fotograferade utställningen innanför, i verket, i hörnet, allt jag 
såg därifrån. Jag tog aldrig i linjen, för den verkade för skör. Jag placerade mina fötter på 
in- och utsidan av linjen längs med golvet. Jag befann mig i verket utan insida enligt Fred 
Sandback, mellan konturen av triangeln. Jag upplevde rummet och verket samtidigt, inget 
förutom de andra konstnärernas verk skymmer sikten. (Analys av mitt besök på konsthallen)

Egen Reflektion: Märk Linjen
Jag åkte till den här utställningen, då främst för Fred Sandbacks verk. I min mening inte 
det bästa verket, kanske inte i förhållandet till de övriga i utställningshallen. Hans verk kom 
liksom inte till hans rätt eller verkets rätt. Besökarna gick förbi, tog inte sig tid att studera 
det. Ingen tog ett kliv över den röda linjen som spändes diagonalt i ett hörn i rummet, 
förutom jag. Det togs på något sätt för givet. Kanske ansågs de andra verken mer 
intressanta i den mening att de förstod deras budskap och inte Fred Sandbacks. Kanske 
är kontrasten mellan den röda linjen och interiören i konsthallen som säger "kom inte nära, 
här får du inte passera"  Att den röda linjen blir en gränsdragning, en markering. Det får 
mig att tänka på vad Fred Sandback hade känt. Eftersom en av utställningsvärdarna 
talade om att hans röda linjer bara hamnade i det här hörnet, för att det passade bäst så. 
Det får mig att fundera på om det över huvudtaget skulle placerats där om Fred 
Sandback levde. Hur det faktiskt fungerar att förvalta någon annan människas konst i 
form av en stiftelse som tar beslut i förhållande till Fred Sandback. Blir det rätt? Ja, hur 
som helst, jag funderade inte så mycket på något annat i utställningen, jag noterade de 
andra konstverken, jag tog till mig deras tankar som berättades där många hade 
intressanta ingångar i ämnet som är så stort, linjens betydelse. 

Linjer i konsten har förekommit 
länge. Jag studerar ett antal 
konstnärers relation till linjer 
och rum. Konstnärer som jag 
funnit på vägen i min 
fascination för just linjer. 

Monika Grzymala 

Monika Grzymala 
Är en konstnär, född i Polen med sin bas i 
Berlin. Grzymala skapar rumsliga 
teckningar i befintliga rum. 
Med material som tejp och papper överför 
hon teckning från ark till rumslig installation. 
Tejpen som hon ofta återkommer till som 
material, är som en linje på rulle. 

Egen Reflektion:  Monika Grzymala
Eftersom jag själv inte upplevt Monika Grzymalas 
installationer i verkligheten kan jag bara föreställa mig 
och utifrån andra personers beskrivning få en bild av hur 
det är att röra sig i hennes verk. De kraftfulla linjer av tejp 
som bildar olika formationer i rum som besökaren måste 
förhålla sig till. Linjerna i relation till rummet, rummet i 
relation till linjerna och besökaren i relation till de båda. 
Linjens betydelse i rummet, och hur linjerna tolkas av 
besökaren. Är linjen en markering, en avgränsning, en 
teckning som fortsätter och blir en del av rummet? Hur 
rör sig människan i förhållande till vad de ser? En ytterst 
personlig tolkning görs troligen utifrån egna erfarenheter; 
om linjen, om rummet, om formen, om materialet.

"Linjen är kontinuum, början 
och slut, den definierar båda 
polerna. Linjen kan avgränsa, 
sträva i en eller flera 
riktningar. De kan binda 
samman olika element, och 
visar i sin tur relationerna där 
emellan." - Monika Grzymala 

Linjer och rum, rum och linjer. 
Linjer som bildar rum, och rum som bildar linjer.

Jag har sedan länge fascinerats av linjer. Vad 
som utger en linje och vad som bildar den. 
Linjer som avgränsar, linjer som tecknas. 
Vinklar och former som de skapar. Linjer dras, 
linjer suddas ut. Vi rör oss och förhåller oss 
kring dem. I det arkitektoniska kan de både 
avgränsa och förtydliga. De skapar rum och 
riktningar, öppningar och djup. Vad händer 
sedan när vi lägger till fler och vad händer när 
vi inte vet var linjerna eller gränserna går? Hur 
förändras betydelsen, och hur förhåller vi oss 
då?

Hur många linjer 
krävs för att 
förändra 
rörelsemönstret?

Hur rör sig betraktaren mellan 
linjerna?

Hur samspelar linjer och rum?

Tankar om linjer:
Linjer har på något vis följt mig under en väldigt lång tid. Reflekterar jag över hur 
och varför kan jag ana att jag gillar det enkla, i många fall det tydliga språket. 
Linjerna som bildar ord, former och rum. 

För tio år sedan tecknade jag streck som bildade former. Jag arbetade inom 
det textila, trådar, garn som i sig är linjer. Jag har skapat textilmönster utifrån de 
linjer jag dragit och förstorat upp, även ett nät som bildar linjer, ett mönster. Det 
har just varit de grafiska svarta linjerna som främst fångat min uppmärksamhet. 

Även som arbetsprov hit till Konstfack, "Konstnärens väntrum" gjorde jag en 
tolkning av Monika Grzymalas verk. Ett väntrum till hennes studio, där 
besökaren kunde vara en del av väntrummet, vara med och skapa 
installationen, och då få möjlighet att känna hur det kunde vara att skapa 
hennes verk. Ett projekt som kunde vara under ständig förändring. Eftersom 
hon beskriver hennes verk som en tidskapsel, linjer mellan henne och Berlin 
där hon är bosatt och alla platser hon och hennes verk varit på, skapas här en 
kontakt, en linje mellan henne, besökaren och rummet/platsen. 

I den senaste rumsgestaltningskursen hittade jag en metod att hitta och skapa 
rum. Det slutgiltiga blev ett rum av knöliga ytor. Den knöliga ytans linjer som 
uppstod förvrängde den släta ytan som den beklädde. Funderingar uppkom 
om hur det skulle tolkas, från avstånd kanske besökaren inte vet om ytan 
faktiskt är slät eller knölig. Ett sätt att skapa nyfikenhet, få besökaren att 
undersöka rummet, liksom jag vill undersöka besökarens roll och beteende i 
det rum och sammanhang de befinner sig i.

Linjen fungerar som en gräns, en markering 
för var ett rum börjar och slutar och nästa tar 
vid. Vad som är innanför och vad som är 
utanför. Inom inredningsarkitektur hjälper 
linjens riktningar oss att röra oss runt och 
kring. De hjälper oss att förstå och förhålla 
oss till olika volymer som vi omger oss av. 
Utan linjer som avgränsar kan det vara svårt 
att definiera rum och dess storlek. Även svårt 
att orientera sig för besökaren och därmed 
veta var de ska gå, eller hur de ska röra sig.

Vad händer när vi 
tar bort eller lägger 
till linjer?

“linjäʹr (franska linéaire, av senlat. lineaʹris 
’bestående av eller hörande till linjer’, av 
linea), lineär, i form av en linje, linjebetonad. I  
konst, design etc. kan termen avse 
exempelvis en konturteckning. De 
dekorativa formerna i t.ex. jugendstil och 
rokoko och i arabesker är vanligen utpräglat 
linjära.” 

"linje (av latin liʹnea ’(rätte)snöre’, ’gräns(linje)’, 
egentligen ’linje’, ’streck’, av liʹnum ’lin’, 
’garn’, ’tråd’, ’snöre’), i matematiken 
detsamma som kurva. Vanligtvis avses 
dock rät linje som i euklidisk geometri är 
den kortaste vägen mellan två punkter." 
Källa: NE.se 

"Styra beteenden med hjälp av linjer.." ”Linjer som delar av, särskiljer 
och konstruerar.” 

Linjalen 

linjaʹl (senlat. lineaʹlis ’hörande till eller 
bestående av linjer’, av liʹnea), ritverktyg 
för att dra räta linjer.

Jag vill med linjen 
förstå något mer 
om rummet, och 
förstå något mer 
om linjen med 
rummet.Linjer kan vara horisontella, 

vertikala, diagonala, kurvade, 
raka, tjocka eller smala.

kurva (latin cuʹrva (liʹnea) ’krokig (linje)’, av 
cuʹrvus ’krökt’, ’krokig’, ’böjd’), 
geometriskt begrepp som innebär en 
generalisering av den räta linjen – något 
som endast har utsträckning i längd och 
därmed dynamiskt kan beskrivas av en 
partikel i rörelse.källa:ne.se 

Linjerna i relation till rummet, 
rummet i relation till linjerna 
och betraktaren i relation till de 
båda. Är linjen en 

markering, en 
avgränsning eller en 
teckning som 
fortsätter och blir en 
del av rummet?

ritning
ritning, avbildning i projektioner, sektioner osv. av ett objekt. 
Ritningar har olika huvudändamål: att tjäna som arkitektens eller 
konstruktörens hjälpmedel i problemanalysen, att presentera 
förslaget inför uppdragsgivare, myndigheter m.fl. samt att styra 
utförandet. De typiska formerna för dessa ändamål är skissen, 
den ibland färglagda presentationsritningen och den måttsatta 
arbetsritningen. En särskild form är uppmätningsritningen för 
dokumentation av redan existerande byggnader. källa: NE.se

På ritningar förekommer en flera typer av 
streck och linjer. Ritningar förtydligas 
genom att användning av olika typer av 
linjer för olika saker. Linjerna på en ritning 
har olika tjocklek om det behövs för att 
särskilja dem och förtydliga ritningen.

• En heldragen linje betecknar ofta 
en kontur som är synlig i den aktuella 
vyn.

• Streckade och punktstreckade 
linjer brukar beteckna dolda konturlinjer, 
dvs konturer som ligger bakom eller i en 
vägg och därför inte alls är synliga i 
verkligenheten – eller utifrån den aktuella 
vyn. Källa: byggipedia.se

Heldragna linjer
Heldragna linjer på ritning kan bl a vara:

• Synliga konturer
• Måttlinjer
• Diagonaler
• Gräns mellan olika materialskikt
• Alla elledningar (även dolda) på E-ritning
• Synliga rör i ritningens snitt

Punktstreckade linjer
Punktstreckade linjer på ritning kan bl a vara:

• Systemlinjer
• Brottlinjer
• Snitt
• Centrumlinjer
• Symmetrilinje

Prickade linjer
Prickade linjer användas ibland på ritningar för att visa en 
byggnadsdel eller inredningsdetalj som inte ingår i entreprenaden 
men som man skall förbereda plats och/eller installationer för så 
att den som flyttar in enkelt kan komplettera. Exempel:

• installation av tvättmaskin och torktumlare
• en mellanvägg som t ex en lägenhetsköpare i 

nybyggnadsprojekt själv kan välja om han/hon vill ha byggd eller 
inte (i bygghandlingen måste dock väggen ritas in om den skall 
byggas!)

SYMBOL

Makt

Kontroll

Äganderätt

TIME

tid
tid, begrepp som anger ett avstånd 
mellan två händelser, antingen de sker i 
samma punkt eller inte, och som med 
nutid skiljer dåtid från framtid. Hela vår 
tillvaro är uppbyggd kring tidsbegreppet, 
men likväl är det nära nog omöjligt att 
definiera i logiska termer utan att 
förutsätta att det redan är definierat. På 
motsvarande sätt som en längd anger 
avståndet mellan två punkter i rummet 
kan tidens gång observeras och mätas 
med hjälp av förändringar såsom 
rörelser eller åldrande. Naturliga och lätt 
observerbara rörelser beskrivs av 
kropparna i solsystemet. Åldrande kan 
avläsas genom radioaktivt sönderfall. 
Källa: NE.se

rörelse
rörelse, fysikaliskt begrepp som innebär att ett föremål ändrar sitt läge i rummet. 
Eftersom rumsbegreppet är relativt (jämför rum) och motsvarar något lämpligt valt 
referenssystem, vanligen ett s.k. tröghets- eller inertialsystem, så är även rörelse ett 
relativt begrepp. Rörelsen kan vara ren translation, t.ex. hos en partikel. Den 
allmännaste rörelsen hos en stel (icke deformerbar) kropp är samtidig translation och 
rotation. Andra former av rörelse är deformation av elastiska kroppar och strömning av 
fluider. Rörelsen är bestämd när läget hos alla punkter i kroppen är känt som funktion 
av tiden och ges av en rörelseekvation. När Kepler, Galilei och Newton på 1600-talet 
formulerade mekanikens rörelselagar markerade det inledningen till den 
naturvetenskapliga revolutionen. Se vidare rörelseekvation.
Begreppet rörelse fick tidigt en framträdande roll i västerländskt tänkande. Ett 
huvudproblem i grekisk filosofi gällde frågan hur rörelse är möjlig, och man avsåg då 
all kontinuerlig förändring med avseenden på kvalitet, kvantitet eller läge. Medan 
Zenons paradoxer angrep själva frågan i ett försök att visa att rörelse inte är möjlig, 
såg Aristoteles rörelse som en inneboende egenskap, definierad som utveckling i 
förverkligandet av det potentiellt existerande. Demokritos sökte i stället härleda all 
förändring ur rörelser hos atomerna.
I nyare tid har en kontroversiell fråga gällt existensen av absolut rörelse, som antogs 
av Newton men tidigt kritiserades av Leibniz och senare av Ernst Mach. Newtons 
uppfattning var länge dominerande men övergavs definitivt med accepterandet av 
Einsteins relativitetsteori. Källa: NE.se

Element of Time 

Den är samtidigt en dröm 
och ett hot. - Göteborgs 
Konsthall

BOK: All in Line - Saul 
Steinberg 

BOK: Pedagogical 
Sketchbook - Paul Klee 

BOK: Mobility of the Line

Konstruktivism - Använder linjen som en 
konstruktion. 

”The line is the first and the last”

”The line is the path of passing 
through, movement, collision, edge, 
attachment, joining, sectioning .. ” 
”The line was now building, 
constructing.” 

”It’s the line that follows path, makes 
threads, leavves traces and returns as 
a ghost to haunt practices since the 
beginning iof the line’s path establishes 
or installs a certain level or mode of 
the llinear, a certain manner of the line 
to be and to make ifself line ”to go line” 
and evert subsequent inflection will 
have a diacritical value will be another 
aspect of the line’s relationship to itself, 
will form an adventure, a history, a 
meaning of the line.” 

”A line can be made, drawn, thought of, 
programmed, animated, or projected, 
but it is not a thing, it does not 
substantially exist as such … it functions 
to point to something that matters but is 
not itself matter: a disequilibrium or 
discontinuity or difference.” page: 11

”There are no points or positions in a 
rhizome, as one finds in a structure, 
tree or root, There are only lines” page: 
11

TENSION

Linjen är ett element av en 
ritning. 

Bok: Process / Material & 
Representation in 
architecture 

Line as a Stick / Member /(element)

”The Line is a description of a single 
member. A discrete entity, longer than 
wide. The linear mark is translated into 
material form.”

Jean Marie Tjibou Cultural Center 

Line as a grid (field)

Peter Eisenman / Falk House

Line as a frame/cage (lattice system)

Buckminster Fuller  / US Pavillion at Expo 67

Line as a field effect (array)

Louis Kahn / Kimball Art Museum

Rutnät 

DIRECTION

MOVEMENT

”Lines have different speed.”

”The energies that move a line and the 
effects of such movements.”

”The forces, movements and effects 
that lines produce are different for each 
type of line.” 

The line in motion

”The line is created by movement” 

CONNECTION

”The overlap becomes a point of 
contact and connection.” 

POINT

Linjer - som punkter i rörelse. 

LIGHT

”Horizontal lines as members vertically 
array. Increasing in spacing as they 
move upward in elevation, they 
produce a gradient for light, shadow, 
visual privacy, and ventilation.”

LJUS & SKUGGA

HORISONTELL 

horisonteʹll, parallell med markplanet eller 
vinkelrät mot lodlinjen, speciellt om något 
som har en naturlig riktning eller 
utsträckning.

Det kroppen relaterar till mest, då vi står 
och går på det planet. 

VERTIKAL 

DIAGONAL 

Riktning

Vinkel

REPRESENTATION

WASSILY KANDINSKY

“The forces, movements and effects 
that lines produce are different for each 
type of line.”

- Wassily Kandinsky

“The line is the path of passing through, 
movement, collision, edge, attachment, 
joining & sectioning..” 

- 
Wassily Kandinsky 

“It is really a straight line 
which has been brought out 
of its course by constant 
sideward pressure--the 
greater was this pressure, 
the farther went the diversion 
from the straight line and, in 
the course of this, the 
greater became the outward 
tension and, finally, the 
tendency to close itself.”  

- Wassily Kandinsky

BOK: POINT TO LINE TO 
PLANE

Richard Serra 

”Basically what you really want to do is 
try to engage the viewer’s body relation 
to his thinking and walking and looking, 
without being overly heavy-handed 
about it.” 

”I think you always have to find where 
the boundary’s is in relation to the 
context in order to be able to kind of 
articulate how you want the space to 
interact with the viewer.”

Ester Stocker 

”In my work the line is an original 
primitive mark. It’s a sign of our need 
and desire to express ourself and 
imagine. Using a ”pure language” we 
realize how rich and complex a 
language can be.”

”I could imagine the world being 
completely based on the line. Lines 
create structure, a skeleton that can 
be considered as the ”everything” in 
which each one of us lives. All out 
movements as with architecture are 
based on lines and trajectories.”

HORISONT(LINJE)

”den skenbara gränsen mellan 
himlavalvet och jordytan.” NE.se”The horizon line, apparently dividing 

the earth from the sky, is arguably the 
most evocative line in nature as it is 
revealed by the endlessly shifting 
qualities of weather and light. When it 
is visible it is always unreachable - the 
furthest we can see on the earth’s 
surface.” (Mobility of the Line, page 223)

Perspective drawing: 
Ground plane, horizon 
line, picture plane. 

SEA LINE

Konstruktivism

El Lissizky 

Kubism 

Vladimir Tatlin 

”konstriktning som utvecklades i Ryssland efter 
revolutionen 1917; själva termen började 
användas av en grupp konstnärer i Moskva 1921 
med bl.a. Aleksej Gan, Aleksandr Rodtjenko och 
Varvara Stepanova.” ne.se 

RUM

Hur kan linjer påverka eller 
förändra det rum jag befinner 
mig i?

Hur samspelar linjer och rum?

Det är ett rum där betraktaren 
måste anstränga sig, göra sin 
kropp medveten och röra sig 
på ett sätt som de kanske 
vanligtvis inte är vana vid, och i 
den meningen anstränga sig. 

Jag fascineras av tanken av 
att kroppen måste bli ett med 
rummet och objekten. 

Välj tre rum:

Litet rum

Passage/korridor 

Förändra rörelsemönstret, en 
ansträngning för kroppen. 

Medveten om rum & kropp

Att känna sin kropp i rummet. 

Närhet 

Stort rum 

Ifrågasätta rummet
Urbana rum 

Mellanrum 

mellanrum
mell`anrum subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men 
ORDLED: mell-an--rumm-et
• mellanliggande fritt utrymme mellan platser där ngt är 
placerat

Ta bort / Lägga till gränser

”Organisera rummet”

Ett rum kan bestå av flertal 
linjer som möts och bildar en 
form, ett rum. Plan som sätts 
samman och bildar en öppen 
eller stängd yta. Rum kan 
med hjälp av linjen delas in i 
flera delar.

 Linjerna gör mig medveten om just de 
gränser som de skapar men också 
öppningar och riktningar. Linjerna 
hjälper mig även gällande rörelse, då 
rummet på ett sätt kan tala om för 
betraktaren hur de ska vara och röra 
sig. Linjerna kan alltså påverka både 
rum och kropp, och tvärtom. Jag 
fascineras av linjerna som de 
konstnärer jag undersökt skapar, och 
får mig att fundera kring hur de skulle 
upplevas om de togs in i 
sammanhanget inredningsarkitektur 
istället för de konstsammanhang de 
finns i nu. Om det är någon skillnad på 
hur linjerna då upplevs, om du får 
interagera med linjerna mer, om linjerna 
aktiverar både rum, kropp och objekt. 
Om linjerna påverkar de beslut en 
kropp tar när de ska röra sig där. Det 
är något jag skulle vilja undersöka 
vidare, använda mig av konstnärernas 
metoder, eller deras kvalitéer i att skapa 
egna rum. För visst förhåller vi oss 
människor olika om det läggs till linjer i 
rum, eller tas bort. På vilket sätt kan jag 
inom ämnet inredningsarkitektur 
påverka de sammanhang jag befinner 
mig i med linjen som verktyg? 

Referens: Superkilen, CPH

Superkilen is a kilometre-long park 
situated in the Nørrebro area just north 
of Copenhagen's city centre. Superkilen 
is home to more than 60 nationalities, 
and is considered to be one of the most 
ethnically diverse and socially challenged 
neighbourhoods in the Danish capital.
källa: denmark.dk

Rörelse 

Orientering

Riktning

Slussen / Uppgång Götgatan 

KOLLISION

HÖRN

RÖRELSEMÖNSTER

Vänstertrafik till högertrafik 

FULLSKALESTUDIE

HÖRN

RÖRELSEMÖNSTER

PROCESS

:

Jag vill påverka rum, kropp och objekt 
med de abstrakta linjerna som verktyg.

Hur kan jag använda mig av gränser? 
Och hur kan jag vända det till något 
positivt? 

Att göra lista:

Kartlägga linjer

ordbok av linjer

Diagram som visar olika linjer 

analys 

redskap 

linjalen

penna

tråd

tejp

papper

ritning

ritbord

Modell som kan beskriva min process, kan jag 
kanske använda mig av tejpen eller tråden? 

Välj tre rum 

Utgå från  rum på/vid Konstfack i studiesyfte

Seminariegången
Ateljérum

Hörn

Frågeställningar:

Hur kan linjer påverka eller förändra det rum jag 
befinner mig i?

Hur samspelar linjer och rum?

Vad händer när vi inte vet var linjerna eller gränserna 
går? 

Hur rör sig betraktaren mellan linjerna?

Hur många linjer krävs för att förändra 
rörelsemönstret?

Hur tolkar vi gränsernas färger? 

Hur kan jag inom ämnet inredningsarkitektur påverka 
de sammanhang jag befinner mig i med linjen som 
verktyg?

Varför avgränsar vi, stänger ute och isolerar oss?

Var går din gräns?

Integritet  

Personlig sfär

I vissa situationer/sammanhang förändras den 
personliga sfären. Vi vill kanske inte stå nära okända 
personer, eller gärna ha ett visst avstånd, som 
troligtvis varierar från person till person. I 
kollektivtrafiken trängs vi gärna och kommer varandra 
nära. När det finns mer utrymme tar vi gärna avstånd 
från varandra. Kan man arbeta med eller mot det i 
rum, och i så fall hur? 

Jag ställer mig t.ex. enligt vissa alldeles för nära andra 
människor när jag står i kö, och har egentligen aldrig 
reflekterat över att någon kanske ogillar det, förutom när mitt 
sällskap påpekat att de tycker att jag står för nära personen 
framför. Är det OK att komma nära personer i 
kösammanhang? 

Finns dessa gränser endast i 
vissa sammanhang?

När löses gränserna upp?

NO SPACE?

Innanför en linje gäller 
en regel, innan för en 
annan, en annan 
regel.. 

Edward T. Hall ”Proxemics"

Intimate Space

45 cm avstånd

Public Space
3,6 meter till 7,6 meter 

Social Distance

1,2 meter till 3,6 meter

Personal Space
45 cm till 1, 2 meters avstånd 

Källa: Rethinking Design & Interiors page: 45 (Laurence 
KIing / 2011

Studie om avståndAVSTÅND

Kanske skapar jag modeller utifrån mina 
frågeställningar för att få syn på något mer. 

FÖR VEM/VILKA?

Mångfald?

Hur ska det förstås/tolkas?

HISTORISKT PERSPEKTIV

FÖRÄNDRA/PÅVERKA

INTERAKTION

RÖRELSEMÖNSTER

HUR?

MINA VERKTYG 

ritning

modell

foto

skisser

text

Jag vill undersöka hur vi tolkar 
linjer, hur linjer fungerar som en 
gräns och hur linjer och rum 
samspelar. Jag vill skapa nya 
rum med linjen som verktyg, 
cch undersöka vad som 
händer när vi inte längre vet var 
linjerna eller gränserna går. Jag 
vill undersöka hur våra kroppar 
reagerar och interagerar med 
linjerna som formar rummet. 
Vad som sedan händer om vi 
tar bort eller lägger till fler. Hur 
linjerna påverkar rörelsen och 
hur vi väljer att gå och röra oss 
kring dem. 

Jag vill undersöka hur jag med hjälp av 
linjen som en gränser kan skapa nya 
rum. Eller använda linjen/gränsen som 
verktyg för att förändra rum och 
formulera nya. Varför vi skapar rum som 
vi gör i dag, varför vi måste skapa 
gränser och markeringar som vi gör. 
Vad skulle hända om vi inte längre vet 
var linjerna eller gränserna går? Hur 
förändras betydelsen, och hur förhålller 
vi oss då?

VAD?

tekniker, metoder, förhållningssätt. 

VÄLJ EN PLATS

STUDERA/DOKUMENTERA

FULLSKALESTUDIE PÅ KONSTFACK

FILMA / FOTA

ANALYS

Hörn

Vinkel

Rörelsemönster

Förändra/Påverka

BYGG EN MODELL

Skala: 1:20

MDF

FOTOGRAFERA I MODELL

SKISSMODELL I KARTONG, skala 1:33

SLUSSEN

TANKEKARTA

Jag skapar en tankekarta för att samla mina tankar om linjer och rum. 

Där blandas min bakgrund in, upplevelser och noteringar jag gjort under tiden. Allt från lin-
jens betydelse inom olika ämnen, gränser, markeringar, regler som vi skapat för oss att förhål-
la oss till. Inom sport, inom trafiken och inom de rum och ramar vi befinner oss i. Hur vi tolkar 
linjer i olika sammanhang, vilken färg linjen har och dess makt att styra oss. Jag börjar känna 
att min idé och fascination om linjen börjar förändras när jag funderar kring hur mycket be-
tydelse den haft i världen. Vi delar in kartor, territorium, vad som är mitt och ditt, det finns en 
underliggande kraft i linjen som endast handlar om makt. Min kärlek till den grafiska linjen var 
min startpunkt, och det blev sedan något mycket mer. 
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Utställning: Märk linjen / Göteborgs konsthall

“Märk Linjen är en internationell grupputställning som undersöker hur vi med linjens 
hjälp markerar territorier och tydliggör maktförhållanden. Linjen är och har varit ett utt-
ryck för maktens strävan att strukturera och indela. Kolonialmakterna delade upp Afrika 
med pennstreck och linjal, gränsen drogs med hårda betonglinjer mellan Öst- och Väst 
Berlin och barriärer som ska stänga ute löper både mellan Mexiko och USA och genom 
Väst banken. Utställningen består också av verk där konstnären använder sig av linjen 
som konstnärligt, poetiskt och existentiellt motiv. Linjen är både reell och abstrakt, konkret 
och diffus. Den är samtidigt en dröm och ett hot. Med verk av Jennifer Allora & Guillermo 
Calzadilla, Francis Alÿs, Janine Antoni, Leonor Antunes, Trinidad Carrillo, Gillian Dyson, 
Mona Hatoum, Sigalit Landau, Runo Lagomarsino, Bruce Nauman och Fred Sandback.

I utställningen får vi en unik inblick i hur konstnärer både kan använda konsten som ett 
instrument till att närma sig sociala och politiska frågor – nästan som aktivister i sin 
konstnärliga handling – samtidigt som de även arbetar konstnärligt och poetiskt med ett 
reducerat bildspråk. Märk Linjen är en utställning som vill teckna och uppmärksamma 
linjens påtagliga närvaro i allas våra liv.” 2  

Egen reflektion efter mitt besök: 

Jag åkte till den här utställningen främst för Fred Sandbacks verk. I min mening inte det 
bästa verket, kanske inte i förhållandet till de övriga i utställningshallen. Hans verk kom 
liksom inte till hans rätt eller verkets rätt. Besökarna gick förbi, tog inte sig tid att studera 
det. Ingen tog ett kliv över den röda linjen som spändes diagonalt i ett hörn i rummet, 
förutom jag. Det togs på något sätt för givet. Kanske ansågs de andra verken mer in-
tressanta i den mening att de förstod deras budskap och inte Fred Sandbacks. Kan-
ske är kontrasten mellan den röda linjen och interiören i konsthallen som säger "kom 
inte nära, här får du inte passera"  Att den röda linjen blir en gränsdragning, en mark-
ering. Det får mig att tänka på vad Fred Sandback hade känt. Eftersom en av utställn-
ingsvärdarna talade om att hans röda linjer bara hamnade i det här hörnet, för att det 
passade bäst så. Det får mig att fundera på om det över huvudtaget skulle placerats 
där om Fred Sandback levde. Hur det faktiskt fungerar att förvalta någon annan män-
niskas konst i form av en stiftelse som tar beslut i förhållande till Fred Sandback. Blir det 
rätt? Jag noterade de andra konstverken, jag tog till mig deras tankar som berätta-
des där många hade intressanta ingångar i ämnet som är så stort, linjens betydelse. 

MÄRK LINJEN 
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“The forces, movements 
and effects that lines 
produce are different for 
each type of line.”3

     - Wassily Kandinsky

RAKA LINJER:

VERTIKALA LINJER

HORISONTELLA  LINJER

DIAGONALA LINER

FRIA DIAGONALA LINJER

VINKLADE LINJER

SPETSIGA VINKLAR - 45°

RAKA VINKLAR - 90°

TRUBBIGA VINKLAR - 135°

FLERVINKLADE LINJER / 
ZICK-ZACK LINJER 

ENKEL KURVAD LINJE

ORDBOK 
LINJER



9

Jag väljer en plats som jag har en relation till, som jag varje dag passerar. 
Det är i den uppepade situationen som jag uppmärksammar mer och 
mer saker om rummet. Platsen, rummet är en passage där människor är 
på väg från en plats till en annan, likt linjen från en punkt till en annan, ett 
rörelsemönster som jag känner att jag vill påverka. Där jag i öppningen 
gång på gång krockar med de mötande människorna på grund dess 
vinkel för att det är den snabbaste vägen, en genvägen. Jag uppmärk-
sammar hur min irritation blir allt mer påtaglig ju fler gånger jag passerar 
här i rusningstrafik, snart spelar det ingen roll längre, för jag har redan blivit 
irriterad för att jag redan ovan jord krockat med mötande människor som 
på väg upp, då det är ett 90 gradigt hörn. Redan på vägen ned för trap-
pan förbereder jag mig för att krocka igen, för vi människor har en tendens 
av att välja den lättaste, snabbaste vägen som ges, och ges den inte, 
skapar vi den. Jag fashineras av rörelsemönsterna, jag väljer att stanna 
upp i rummet och filma förloppet och studera varför det blir som det blir. 
Är det bara vi som passerar där som skapar problemet, för att vi inte är 
uppmärksamma nog, eller är det utformningen av rummet, vinklarna som 
skapar kollisionen som jag uppmärksammat, kanske i en kombination av 
de båda. Det är i filmandet jag även studerar och uppmärksammar andra 
vinklar, vinklar och hörn som inte gör någonting alls med rummet, en död 
yta som bara existerar. Jag funderar kring de raka linjerna som vi skapar, 
funderar på vad som skulle hända om vi böjer dem, ger rummet en föl-
jsam form, eller vad som händer när vi lägger till fler, eller när vi inte längre 
vet var linjerna eller gränserna gå som dp kanske kan förändra det rörelse-
mönster som uppstår.  

Jag ser främst de två hörn som uppstått i de tidigare dragna linjerna i 
rummet som i min upplevelse är de mest påtagliga och de som påverk-
ar besökaren i rummet som mest. Jag märker att det är just där två linjer 
möts, kopplingen där problemen jag uppmärksammat möts som är det 
som är mest påtagligt. 

Platsen jag valt är i ständig rörelse, i bemärkelsen att de som vistas där 
ständigt är på väg. Det är en knutpunkt, en offentlig plats där alla som vill 
får vistas, innan de går igenom en gräns, en spärrlinje ner i tunnelbanan. 
Platsen är uppgången/nedgången vid Slussen mot Götgatan. 

VAL AV PLATS/STUDIEOBJEKT

“The line is the path of 
passing through, 
movement, collision, 
edge, attachment, 
joining & sectioning..” 4

    - Wassily Kandinsky 

skiss av plats/studieobjekt



10

ANALYS AV PLATS/STUDIEOBJEKT 

Diagram och enkla skisser efter 
första studien av platsen. 
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PLATSANALYS

Det befintliga rörelsemönstret som orsakar en kollision mellan mötade resenärer. 

Grå = På väg upp ur tunnelbanan. 

Grön = På väg ner i tunnelbanan. 
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Som en del av studien valde jag att studera hörnen på Konstfack, för att se om det gick att 
förändra vinkeln och på så sätt undvika att krocka. Jag tejpade därför upp vinklade linjer vid 
varje hörn där jag upplevde att det fanns en risk att krocka. 

Tanken med vinkeln var att vara tvungen att ta en djupare sväng och i sin tur ha möjligheten 
att se om någon skulle dyka upp på runt hörnet. Bara den enkla linjen påverkar hur vi rör oss, 
särskilt i förhållande till miljön som nästan bara har räta vinklar. 

STUDIE AV VINKLAR & HÖRN
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Min andra studie var att tejpa upp linjer i skolans seminariegång och se 
hur rörelsemönstret eventuellt skulle förändras då jag upplever att man 
allt som oftast går på ren automatik, från en punkt till en annan utan att 
egentligen tänka på miljön runt omkring. Jag har tankar om hur vi vanligt-
vis träder in i rum, hur vi rör oss och hur vi ofta tar många rum för givet.

Platsen är en miljö och passage som har olika funktioner beroende på 
vem som passerar där och när. En passage, en väg till seminarierum, en 
väg mellan ritsalar och verkstäder. En väg till att äta lunch men även ett 
utställningsrum. 

Jag valde sedan att filma och här till höger visas två stillbilder från en efter-
middag. 

Mina observationer: Personer går försiktigt, försöker hitta den enklaste vä-
gen fram, undviker att anstränga sig. Personer tar en annan väg än den 
som var tänkt. Återkommande personer hoppar, kryper, förändrar sitt rörel-
semönster. Personer behöver anstränga sig för att komma från en punkt till 
en annan. Två damer noterar att “Såhär borde vi ha det på jobbet, så vi 
rör oss mer” Det får mig att lysa upp, för behöver vi inte mer den typen av 
rum? Till och med kvinnan med städmaskinen vågar och tar sig igenom. 
Jag blir mer och mer övertygad om att jag vill skapa rum som påverkar 
hur vi rör oss. Eller där jag kan påverka med hjölp av just linjer och vin-
klar. 

Stillbilder från film / undersökning av rörelsemönster

STUDIE AV LINJER & RÖRELSEMÖNSTER

‹Min andra studie var att tejpa upp linjer i skolans seminariegång och se hur 
rörelsemönstret eventuellt skulle förändras då jag upplever att man allt som 
oftast går på ren automatik, från en punkt till en annan utan att egentligen tän-
ka på miljön runt omkring, då jag i vilket fall lätt kan ta rum som besöks ofta, lite 
förgivet. Det är en miljö och passage som har olika funktioner beroende på vem 
som passerar där. En passage, en väg till seminarierum, en väg mellan ritsalar 
och verkstäder. En väg till att äta lunch men även ett utställningsrum. 

skiss - tejpade linjer i rummet
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BREV TILL SL

Hej Mathilda!
I ett brev till vår förvaltningschef Anders Lindström, har du framfört 
synpunkter på uppgång Götgatan. Frågan har nu kommit till oss 
på sektion tunnelbana och för att kunna hjälpa dig med din fun-
dering, skulle vi vilja att du specificerade frågan lite mer.
T.ex framgår det inte vilken station det handlar om. Vi gissar att det 
gäller Slussen där det finns det tre uppgångar, vilken av uppgån-
garna gäller det?  Vi besvarar din fråga så fort vi får mer informa-
tion från dig. 
 
Med vänlig hälsning
 
Gülsüm Kaya
Sektionsassistent
Trafik
Tunnelbana

Hej Güisüm,
 
I ämnesraden (Synpunkter på uppgång Götgatan, Slussen) står 
det Slussen och Götgatan och gäller uppgången som leder upp 
till Götgatan/Hökens gata.
 
Jag har studerat uppgången och hur rörelsemönstret ter sig, och 
har uppmärksammat ett problem gällande öppningen till rulltrap-
pan/trappan som leder upp till Götgatan. Där jag upplever att 
alla väljer samma öppning oavsett om de använder trappan ner 
och ska ner i tunnelbanan och de som ska upp på Götgatan. De 
väljer alltså alltid den snabbaste vägen medan det finns en öp-
pning till som är mer given väg att ta sig till rulltrappan upp. Jag 
tror att det är möjligt att försöka leda om människorna så att kro-
cken undviks (se bild nedan) Jag jobbar förtillfället med platsen 
som en studie/undersökning i mitt examensarbete på Konstfack. 
 
Bästa hälsningar,
Mathilda
Inredningsarkitektur & Möbeldesign 

Hej Mathilda.
Leif Bardell som är affärsområdesansvarig för stationer, kommer att 
ta upp dina synpunkter med MTR. Vi har inte fått in någon uppgift 
om att denna uppgång skulle vara något problem.
Vi kommer tillsammans med MTR att se om det finns något behov 
av att styra om resenärerna.
 
Med vänlig hälsning
 
Gülsüm Kaya
Sektionsassistent
Trafik
Tunnelbana

Jag skriver ett brev till  SL och Förvaltningschefen 
Anders Lindström gällande min upplevelse av 

platsen. 20140401

Jag får senare svar av sektionsassistenten som fram-
för min åsikt till affärsområdesansvariga, som tar upp 

mina synpunkter med MTR, om det finns ett behov 
av att styra om resenärerna. 
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SKISSER

“It is really a straight line which 
has been brought out of its 
course by constant sideward 
pressure--the greater was this 
pressure, the farther went the 
diversion from the straight line 
and, in the course of this, the 
greater became the outward 
tension and, finally, the tendency 
to close itself.” 5 
      

  - Wassily Kandinsky
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MODELL AV PLATS/STUDIEOBJEKT
PROCESS

Modell byggd i MDF, skala 1:20
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TRANSFORMATION / REFLEKTION

Jag transformerar linjerna i hörnet till en yta som reflekterar, som ger möjlighet för besökar-
en att se runt hörnet, likt en backspegel. Jag testar ollika reflekterande material och känner 
att spegeln visar väldigt bra min tanke och idé, medan jag tycker det ser mer intressant ut 
med en yta som är mer diffus, en polerad plåt skulle för mig kännas mer intressant då en-
dast rörelsen syns på ytan, och man bara anar att någon kommer att dyka upp runt hörnet. 
Jag testar både med en kurvad linje som en cirkel och vinklade linjer som en triangel. För att 
studera med den kurvade linjen som en mer kontrast till platsen, men även den vinklade som 
smälter ihop med hörnet mer. Likt konturen av hörnet jag först applicerat. Jag funderar kring 
dess kvalitéer. Ger den kurvade linjen ett mjukare intryck? Tar den över? Smälter de vinklade 
linjerna ihop med ytorna, samtalar formerna med de andra linjerna applicerat? Det är frågor 
jag ställer mig i min undersökning av linjerna i relation till rummet. Transformationen; linje till 
form till material och yta. Jag undersöker form, material, ytor och dess kvalitéer i modellen. 
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TRANSFORMATION / VINKEL

Redan från början, när jag studerade platsen upplevde jag att öppningen eller vinkeln vid öp-
pningen skulle studeras närmare. Det var där jag främst ville att något skulle förändras. Efter min 
egen studie med upptejpade linjer på skolan valde jag att gå vidare med vinkeln på platsen. 
Jag funderade mycket hur jag senare skulle transformera linjerna som dragits, om materialet 
skulle tala med reflektionsytan jag applicerat, eller om transparensen jag känt mycket för skulle 
få vara kvar. Då jag anser att transparensen bidrar till att besökaren ännu bättre ser om någon 
kommer runt hörnet. Jag funderar på hur transparent ytan ska vara, glasklar, infärgad, något 
diffus, eller om jag ska fortsätta  med plåten som i det andra hörnet. 

Tidig skiss av plats - Transparens. 
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TRANSFORMATION / LJUS & SKUGGA

Platsen, rummet som jag studerat är stort, jag fokuserade först på de delar som var mest påta-
gliga. Jag upplevde sedan att den andra delen närmast spärrlinjen behövde en förändring. 
Jag funderade kring hur och varför. Jag började skissa på ett mönster i golvet som skulle kun-
na transformeras till skuggor som besökaren kunde påverka genom att gå på och därmed 
förändra mönstret som kunde illustrera rörelsen på platsen. En detalj som eventuellt kunde leda 
besökaren, men inte allt för uppbenbart. Mönstret fortsätter i en tunn linje som leder genom en 
av öppningarna. 

Jag väljer att applicera linjerna innanför spärrlinjen, utrymmet som känns lite bortglömt, platsen 
som är tillgänglig alla, för innanför spärrarna bjuds vi redan på konstverk, tillgängligt endast för 
resenärerna som passerar där. Skuggor som uppstår på golvet, av ett innertak som belyses ovanifrån. 

Skisser på hur det skulle kunna se ut. 
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ANALYS AV APPLICERADE LINJER

Det befintliga rörelsemönstret som orsakar en kollision mellan mötade resenärer. 

Grå = På väg upp ur tunnelbanan. 

Grön = På väg ner i tunnelbanan. 

Vit = Eget tillägg på platsen

Mitt eget tillägg som påverkar rörelsemönster på platsen. Resenärerna blir mer med-
vetna och kan själva påverka rörelsen de gör i rummet. De väljer själva vilken väg som 
anses lämplig, men blir hjälpta av adderade linjer som påverkar både rum och kropp. 
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TANKAR KRING EXAMINATIONEN

De två dagar av examinationer gav otroligt mycket, det var väldigt kul att få 
presentera det man arbetat med under en längre period, liksom att ta del av 
alla andras arbeten. Jag kände att jag inte riktigt hade berättat ingående för 
någon vad jag faktiskt arbetat med innan examinationen. Linjer och rum som 
är ett ganska stort och brett område som har många ingångar, och jag har 
visat på ett antal som jag tycker går ihop med arkitektur på många sätt. 

Tankekartan som jag skapade för att samla tankar och information blev hu-
vudämnet på examinationen, vilket jag inte alls förväntat mig, inte alls på den 
nivån, och det var ju väldigt roligt. Jag tror vi lätt kan bli lite blinda i det vi gör, 
och jag var chockad över hur opponenterna Per Franson och Matti Klenell 
talade om mitt arbete, att det fanns ett stort intresse. Det är förstås inte alltid 
givet att det tilltalar alla, och det behöver det inte heller göra. Jag är bara 
glad och tacksam för att de tog sig tiden att gå igenom mitt arbete och rap-
port så ingående, vilket jag inte hade låtit någon göra innan på det sättet. 

Examinationen blev på något vis ett uppvaknande från min sida, för linjen 
som jag någonstans från början fann intressant, som fick mig att samla på 
information och tankar från både mig själv och andra. Jag insåg också att 
det fanns väldigt många fler som studerat linjer innan mig, med olika ingån-
gar. Ett litet streck som faktiskt har så mycket makt och symbolvärde och kan 
fånga någons intresse så mycket faschinerade mig mycket. 

Hade jag fått förändra mitt arbete utifrån det opponenterna gav mig för 
kritik hade jag valt att fokucera på linjerna mer än den platsspecifika studien. 
Samtidigt som jag tyckte det var ett intressant moment, som gjort mig mer 
medveten om omgivningen och hur vi människor styrs av arkitekturen och 
interiörer. Samtigt gör våra kroppar uppror mot sådant som inte känns logiskt. 
Vi är ständigt på väg, och i många fall uppmärksammar vi inte, och rör oss 
mer på automatik i miljöer vi ständigt passerar. Jag har fått större respekt för 
de linjer som dragits, men de har även fått mig att förstå något mer om vad 
linjerna gör med oss människor, på gott och ont. 

Hade jag vågat lita på mig själv mer i mina egna val tidigare så tror jag att 
jag skulle vinna mycket mer på att fortsätta nörda ner mig i ämnet som fram-
förallt var väldigt roligt och givande. Det är ett ämne som kommer följa med 
mig hela livet, kanske blir det en bok tillsist som Per Franson ansåg att jag 
borde skriva. För mig en givande kritik som fick mig att verkligen förstå värdet i 
mitt eget arbete. 

LINJER & RUM 
GRÄNSER 

Utställning: Märk Linjen

Egen reflektion: Gränser
Linjen har långt bak i tiden använts som en gränsdragning men även för att tydliggöra och 
organisera. Linjen delar in och särskiljer på många olika sätt, i många olika sammanhang. 
Jag har studerat linjer i konsten i form av skulpturer och installationer i rum och funderat kring 
hur linjen tolkas av oss människor. Relationen mellan linjer och rum som jag på många sätt 
finner intressant. 

Mina tankar om linjen som en gräns, och som en gräns utanför rum, i större sammanhang i 
världen där vi delar in länder, världsdelar och landskap. Men även fysiskt i form av murar, 
staket och plastband. Men också gränser i rum, som väggar, ytor och plan som ramar in ett 
rum, eller avspärrningar där man inte får gå, som jag tror kan vara en orsak till att linjen är en 
väldigt laddad symbol för många både politiskt och socialt. Det är något jag skulle vilja 
studera närmare och kanske använda mig av i min egen studie av linjer och rum. 

Jag vill på något sätt undersöka hur jag med hjälp av linjen som en gränser kan skapa nya 
rum. Eller använda linjen/gränsen som verktyg för att förändra rum och formulera nya. Varför 
vi skapar rum som vi gör i dag, varför vi måste skapa gränser och markeringar som vi gör. 
Vad skulle hända om vi inte längre vet var linjerna eller gränserna går? Hur förändras 
betydelsen, och hur förhåller vi oss då?

Mina tankar om linjen som en gräns, 
och som en gräns utanför rum, i större 
sammanhang i världen där vi i kartor 
delar in länder, världsdelar och landskap. 
Men även fysiskt i form av murar, staket 
och plastband. Men även gränser så 
som väggar, ytor och plan som ramar in 
ett rum, eller avspärrningar där man inte 
får gå, som jag tror kan vara en orsak till 
att linjen är en väldigt laddad symbol för 
många både politiskt och socialt. Det är 
något jag skulle vilja studera närmare 
och kanske använda mig av i min egen 
studie om linjer och rum. 

Gräns / Varning på Konstfack 

avspärra
a`vspärra verb ~de ~t 
ORDLED: av--spärr-ar 
SUBST.: avspärrande, avspärrning
• (ofta lös förb.) (låta) förhindra tillträde till ngt område 
e.d., vanl. med Källa: NE.se

Vad händer när vi inte vet var 
linjerna eller gränserna går? 

Hur tolkar vi 
gränsernas färger? 

”gräns, skiljelinje mellan t.ex. fastigheter, kommuner, län och stater.” (Nationalencyklopedin, 
gräns, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gräns, hämtad 2015-02-11)

”• (tänkt) skiljelinje mellan två (olika) ytor eller områden ibl. i form av konkret linje (äv. vattendrag 
e.d.), stängsel el. annan företeelse, i geogr. sammanhang dock vanl. om uppmätt men inte 
utmärkt linje: gränsdragning; gränsflod; gränsfolk; gränskontroll; gränskränkning; gränslinje; 
gränsområde; gränspatrull; gränstrafik; fiskegräns; kommungräns; riksgräns; trädgräns; ~en till 
grannens tomt utgjordes av en risig häck; de passerade ~en till Norge vid midnatt; fly över ~en” 
Nationalencyklopedin, gräns, (http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/gräns, hämtad 
2015-02-11)

Sport 

Basketboll 
Linjer och gränser på spelplanen. 

Basketboll plan 

Sidlinjer
Bollen får vara utanför 
men ej nudda marken, 
detsamma gäller för 
spelarna. 

Uppkastscirkel
Matchen startas här, endast två 
spelare innanför cirkeln.
Domaren kastar bollen rakt upp, 
även kallat uppkast. De två 
spelarna tävlar om att passa 
bollen till lagkamrat utanför 
cirkeln. 

Block
Vid straffkast får tre 
defensiva spelare och två 
offensiva spelare ställa sig 
vid blocken. De defensiva 
spelarna står.

RESTRICTED AREA
En anfallare kan ej 
göra en offensiv foul.

Mittlinje
Som anfallande lag har man 
åtta sekunder på sig att ta 
sig över mittlinjen, annars blir 
det andra lagets boll. 

Har du som anfallande lag 
passerat över linjen får man 
ej kliva tillbaka. Då begränsas 
ytan på planen.

Trepoängslinje
Utanför linjen får du tre poäng, du 
får ej nudda linjen/vara innanför. 

Straffkastlinje
Vid straffkast måste 
spelaren stå bakom den 
här linjen. 

Tresekundersområde
Som anfallande spelar får du endast 
vistas inom området i tre sekunder. 
Sedan måste du kliva utanför linjen. 

 basketboll (engelska basketball, av basket ’korg’ 
och ball ’boll’), basket, ett i USA utvecklat bollspel 
som spelas, huvudsakligen inomhus, mellan två 
femmannalag på en rektangulär spelplan (26–28 m 
lång och 14–15 m bred) med en målställning mitt 
på vardera kortsidan. Målställningen utgörs av en 
horisontellt placerad korg – en metallring i vilken ett i 
båda ändar öppet nät är fästat – upphängd med 
sin övre kant 3,05 m över planen och i rät vinkel 
fästad på en genomskinlig eller vitmålad s.k. 
stoppbräda av plexiglas® eller trä vilken från en 
ställning sticker fram 1,20 m framför kortlinjen. Under 
vardera korgen är ett straffområde markerat med 
straffkastlinjen, från vilken straffkast sker. På planens 
mitt och kring vardera straffkastlinjen finns 
uppkastcirklar, från vilkas mitt domaren vid skilda 
spelmoment, t.ex. vid matchstart, gör uppkast. Den 
luftfyllda bollen av läder eller syntetmaterial får bara 
spelas med händerna. All kroppskontakt som 
tacklingar och hårda knuffar är i princip förbjuden.

"Varje slags gränsmarkering 
har som syfte att stänga ute 
och inne."

”Tydliggöra, organisera, konstruera.”

”Undersöker linjen som en gränsmarkering. 
Med hjälp av en linje har människan genom 
historiens lopp markerat tillhörighet, revir och 
territorium, liksom vi genom konstruktioner av 
linjer i form av murar, staket och övervakning 
sökt kontrollera den Andres handlingsutrymme. 
Varje slags gränsmarkering har som syfte att 
stänga ute och inne. Det är den administrativa 
maktens sätt att strukturera och organisera, 
behärska och kontrollera. Med hjälp av en 
gränsmuren mellan USA och Mexico ska den 
illegala invandraren inte uppstå. Likaså tvingas 
palestinierna på Västbanken till starkt begränsad 
rörlighet och frihet genom en mur.” (källa: 
Göteborgs Konsthall)

”Gränsen är inte bara en 
säkerhetspolitisk konstruktion, 
utan också en ekonomisk 
barriär, minns det.”

gränsbevakning
grän`sbevakning subst. ~en ~ar 
ORDLED: gräns--be-vak-ning-en
• särsk. kontroll av persontrafik och handel över statsgräns 
utförd av tull, militär el. polis: ~en var mycket hård under kriget
BET.NYANSER: a) om personer som sköter sådan bevakning: 
~en försökte stoppa flyktingarna b) om lokaler o.d. där denna 
kontroll sker: de stannade till ett tag vid ~en

gränsöverskridande
1grän`söverskridande adj., ingen böjning 
ORDLED: gräns--över-skrid-ande
• som inte hejdas av några gränser el. andra hinder: ~ 
transporter; ~ luftföroreningar
BET.NYANS: ofta bildligt: en ~ lyrik, elastisk och spontan; en 
ständigt ~ diktare

gränskontroll
grän`skontroll subst. ~en ~er 
ORDLED: gräns--kont-roll-en
• gränsbevakning
gränslös
grän`slös adj. ~t 
ORDLED: gräns--lös
• som inte inskränks av några gränser uppåt, bortåt etc.; vanl. 
med tanke på oändlighet i omfattning, antal e.d. {→bottenlös, 
omätlig, oändlig}: den ~a rymden; kombinationsmöjligheterna i 
schack är ~a

avgränsa
a`vgränsa verb ~de ~t 
ORDLED: av--gräns-ar 
SUBST.: avgränsande, avgränsning
• lägga fast gränserna för konkret el. (vanl.) abstrakt område 
{→begränsa 2}: ~ det skyddsvärda naturområdet; ett väl ~t 
ämne KONSTR.: ~ ngn el. ngt (från el. mot ngn el. ngt)
Källa: NE.se

Var går din gräns?

Integritet 

NO SPACE?

När löses dessa gränser upp?

Intimate Space

Personal Space

Social Distance

Public Space

Att sudda ut gränser innebär 
förmodligen inte alltid att 
skillnaderna eller problemen 
försvinner.

Staden 

Gated Communities 

Stänga ute problem/avgränsa sig 
från omvärld/stadsdel/stad/land

Bostadsområden som är avgränsade och stängda 
för allmänheten. 

"Bommen är mer en markering."

"behov av att känna 
trygghet."

"Att bygga städer och 
bostadsområden för en viss typ av 
människor samtidigt som man 
stänger ute det som är avvikande 
och annorlunda leder till minskad 
tolerans och öppenhet."

Varför avgränsar vi, stänger 
ute och isolerar oss?

Gränser i Staden: mur, staket, galler, 
stängsel, häck, plastband, 

mur, byggnadsverk eller byggnadsdel i form av en mer 
eller mindre tjock stående skiva av sten- eller 
lerjordsmaterial. Utom i husbyggande förekommer murar 
fristående och som stödmurar mot t.ex. jordskärningar, 
vallar och terrasser. En mur kan vara uppbyggd i 
murverk, i olika typer av lerjordsteknik eller gjuten i 
betong. källa: NE.se

”Staket eller en mur med klarhet visar 
vad som är privat och vad som inte är 
det.”

barriäʹr, (ytterst av franska barrière, avledning av 
barre ’tvärslå’, jämför barr) räcke, skrank, skyddsvall, 
bröstvärn; ofta i överförd betydelse: avspärrning, 
spärr, hinder.källa: NE.se

Vägmarkering 
vägmarkering, markering på vägbana till ledning för 
hur fordon ska framföras. 
Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller 
vägleda trafikanter. De utförs som heldragen eller 
bruten linje, pil, symbol eller text. Längsgående 
markering märker ut körfältet genom kant-, mitt- eller 
körfältslinje. Tvärgående markering anger skyldighet 
att stanna eller väja, eller utmärker cykelöverfart eller 
övergångsställe.
Färgen är oftast vit. Gul markering används för att 
förtydliga stopp- och parkeringsförbud medan tillfällig 
markering är orange.Källa: NE.se (även bild)

Linjer vi dagligen förhåller oss till när vi 
går eller åker i ett fordon. Vi tränas för att 
lära oss regler kring linjer och de 
markerar vad vi får och inte får göra på 
platser i staden. 

Osynliga gränser 
Tydliga/otydliga? 

Invanda mönster

Platser vi undviker, men utan tydlig 
gränsdragning.

Stadsdelar / Var går 
gränsen mellan? Är den 
tydlig/otydlig? 

Hur tolkas den röda linjen? 

Tolkas den automatiskt som en gräns? 

”Röd färg har spelat en viktig roll i myt, tro och sed, 
varvid inte minst associationerna till blod (och 
därmed till hjärta och kärlek) och eld har varit 
väsentliga. Lyskraften hos rött har gjort den till 
signalfärg, varvid den symboliserar ”stopp!” (t.ex. 
”röda lyktan” på teatrar och rött i trafiksignaler, i vårt 
land – tidigast inom järnvägstrafiken – sedan 1800-
talets mitt), men också till en apotropeisk 
(ontavvärjande) färg (se t.ex. rönn) och till en 
sinnebild för makt och ära (höga ämbetsmän bar 
under 1700-talet ofta röd kappa; ”röda mattan” 
rullas än i dag ut för prominenta gäster).källa: NE.se

KARTOR 

Orientering

orienteringskarta, karta för orienteringslöpning, vanligen i 
skala 1:15 000. Kartframställningen utgår från flygbilder 
som tillsammans med omfattande 
rekognosceringsarbete på marken resulterar i detaljrika 
kartor som trycks i fem färger. Kartproduktionen leds av 
Svenska orienteringsförbundet och följer en internationell 
standard.Källa: NE.se

orientering
orienteʹring, sport med militärt ursprung vilken 
bedrivs med karta och (oftast) kompass. Vanligast 
är orientering till fots (orienteringslöpning, OL), men 
varianter finns, t.ex. skidorientering, mountain bike-
orientering och bilorientering. Orienteringslöpning går 
ut på att snabbast möjligt avverka en bana som 
består av ett antal kontrollpunkter i terrängen. 
Löparen stämplar vid varje kontroll genom en 
stiftklämma på kontrollkortet eller genom att använda 
ett elektroniskt stämplingssystem. Orientering 
bedrivs individuellt eller som stafett (tidigare 
benämnd budkavle) i dagsljus eller under mörker. 
Populära är även flerdagarstävlingar med olika 
etapper.Källa: NE.SE

Indelning

VÄRLDSKARTA 

Rumslig Begränsning 

En linje markerar var ett rum börjar, 
slutar och nästa tar vid. 

väggar/tak/golv

höjd,längd,bredd

vinklar

samband

relation

materialitet

ytor

indelning 

Privat/Offentligt 

”REVIR Även människan hävdar revir, 
som delar upp utrymmet och säkrar 
viktiga resurser av fysisk natur (som 
mark och vatten) eller icke-fysisk natur 
(som kompetens och organisation). 
Revirbegreppet karakteriseras av 
nyckelord som kännedom, disposition, 
avgränsning, markering, reservation, 
konkurrens och försvar. Människan visar 
lojalitet mot revir av olika storlek (som 
hus, stad eller land) och typ (som 
sittplats, jaktområde eller fotbollsplan). 
Brist på revir hotar identitet och trygghet. 
Normalt är det medfödda revirbeteendet 
fredligt, men det kan också leda till strid 
och inverka på population och 
utveckling.” Källa: NE.se

Vad är? 

Hur rör vi oss mellan?

Övergång

Osynligt/synligt? / Tydligt/otydligt?

KONTROLL 

Regler 

KANDINSKY - PONIT TO LINE 
TO PLANE. 

”When does the line as such die out 
and at what moment is a plane born?”

Visual Language

Force of Line

Linear Expresson 

Define  Form & Space 

Linjens riktning 

”Likewise the movements envelop us by 
a plane of horizontal and vertical lines 
bending in different directions, as color 
patches pile up and dissolve into high or 
low tonalities.” Page: 17.

Tension, Direction, Movement

Horizontell - Planet vi rör oss på, lever 
på. Kroppslig relation. 

Supporting base. 
Platthet, Kyla

Färg: Svart

Vertikal 

Höjd/Värme 

Färg: Vit

”The line is created by movement”

Transformation - Punkt till Linje

Diagonal 

Färg: Röd -  (Grå/Grön)

Fri rak linje 

Färg: Gul/Blå

Den enkla kurvade linjen

”It is really a straight line which has 
been brought out of it’s course by 
constant sideward pressure - the 
greater was this pressure, the farther 
went the diversion from the straight line 
and, in the course of this the greater 
became the outward tension and 
finally, the tendency to close itself.”

BAKGRUND
Tankar om linjer:
Jag inleder i min uppsats om linjer och rum såhär: Jag har sedan länge fascinerats av linjer. Vad som 
utgör en linje och vad som bildar den. Linjer som avgränsar, linjer som tecknas. Vinklar och former 
som de skapar. Linjer dras, linjer suddas ut. Vi rör oss och förhåller oss kring dem. I det 
arkitektoniska kan de både avgränsa och förtydliga. De skapar rum och riktningar, öppningar och 
djup. Vad händer sedan när vi lägger till fler och vad händer när vi inte vet var linjerna eller gränserna 
går? Hur förändras betydelsen, och hur förhåller vi oss då?

Linjer har på något vis följt mig under en väldigt lång tid. Reflekterar jag över hur och varför kan jag 
ana att jag gillar det enkla, i många fall det tydliga språket. Linjerna som bildar ord, former och rum. 

För tio år sedan tecknade jag streck som bildade former. Jag arbetade inom det textila, trådar, garn 
som i sig är linjer. Jag har skapat textilmönster utifrån de linjer jag dragit och förstorat upp, även ett 
nät som bildar linjer, ett mönster. Det har just varit de grafiska svarta linjerna som främst fångat min 
uppmärksamhet. 

Även som arbetsprov hit till Konstfack, "Konstnärens väntrum" gjorde jag en tolkning av Monika 
Grzymalas verk. Ett väntrum till hennes studio, där besökaren kunde vara en del av väntrummet, vara 
med och skapa installationen, och då få möjlighet att känna hur det kunde vara att skapa hennes 
verk. Ett projekt som kunde vara under ständig förändring. Eftersom hon beskriver hennes verk som 
en tidskapsel, linjer mellan henne och Berlin där hon är bosatt och alla platser hon och hennes verk 
varit på, skapas här en kontakt, en linje mellan henne, besökaren och rummet/platsen. 

I den senaste rumsgestaltningskursen hittade jag en metod att hitta och skapa rum. Det slutgiltiga 
blev ett rum av knöliga ytor. Den knöliga ytans linjer som uppstod förvrängde den släta ytan som den 
beklädde. Funderingar uppkom om hur det skulle tolkas, från avstånd kanske besökaren inte vet om 
ytan faktiskt är slät eller knölig. Ett sätt att skapa nyfikenhet, få besökaren att undersöka rummet, 
liksom jag vill undersöka besökarens roll och beteende i det rum och sammanhang de befinner sig i.

Del av kurs:  Fördjupning/Rumsgestaltning

Linjens skuggor, en extra dimension.

Kan de förändra rummet, olika tillstånd.

Med hjälp av linjerna hittar jag nya rum.

Vad betyder linjen/gränsen?

Linjer som delar av, in 

Linjers representation 

Hur känns det att röra sig mellan 
linjerna? 

Vilken skala är det? 

Hur känns linjerna? 

Undersöka rörelsen av linjerna 

Relationen till kroppen 

Linjer att interagera med. 

Väcka känslor 

Påverka rum och kropp 

Hur många linjer krävs för att förändra 
rörelsemönstret? 

Hur tar du dig fram? 

Vad betyder linjerna? Material? Färg? 
En avgränsning? Ljus? 

planritning hörn vägguppställning

skiss av rum

RIKTNING

Utställning: Märk Linjen 

Fred Sandbacks röda linjer i en del av konsthallen. 

Uppsats: Linjer & Rum 

Jag undersöker linjer och rum / 
konstnärers relation till just de linjer och 
rum som de skapar i sina verk. 

Interaktion mellan verk och kropp 

LINJER 

Linjer i konsten

Fred Sandback

Fred Sandback
Fred Sandback var en amerikansk konstnär med 
grunden i skulptur, men med en filosofisk bakgrund. 
Främst arbetade Sandback med linjer av akrylgarn 
spända i rum. Sandback menar att en linje har en 
riktning, en början och ett slut. En rak linje verkar 
medveten, en spänd ännu mer. Hans strama linjer 
skiljer varken på ut eller insida. En närvaro och en 
volym som tar in rummet och samspelar med det. 
"To take space and make it into a place - a place 
that people will move around in and be in" (Fred 
Sandback, 1975) Alltså att ta sig an ett rum, och 
göra det till en plats, en plats som människor kan 
röra sig runt och att vara i.

Egen Reflektion: Fred Sandback
Fred Sandbacks linjer är tunna, smala, spänns i rummet, horisontalt, vertikalt och 
diagonalt. De spända anspråkslösa linjerna säger lika lite som mycket. Fast linjerna i 
sig tar plats, i bemärkelsen av att de är starka och beslutsamma finns det varken en 
tydlig in eller utsida av hans verk. Det är med hjälp av din fantasi som du kan avläsa 
och ta beslut, hur du rör dig i förhållande till rummet och linjerna Sandback skapar. 
Linjerna tolkas i mina ögon som starka och tydliga. De får mig att fundera på hur jag 
skulle röra mig, bete mig. Passerar jag linjen som går diagonalt över rummet, eller 
kliver jag över linjen som vilar på golvet? Linjen som en gräns, en markering för vad 
som börjar och slutar finns där i mitt medvetande. Talar linjen om att jag endast får 
röra mig utanför eller innanför den här linjen, linjerna? Hur tolkar jag det? Jag 
besöker imorgon utställningen Märk linjen på Göteborgs konsthall och tar reda på 
hur jag i förhållande till ett av Fred Sandbacks verk rör mig i rummet. Undersöker 
hur linjerna påverkar mina val jag gör, hur jag upplever och tolkar verket i förhållande 
till det rum jag befinner mig i. Studerar andra besökares val och beteende i relation 
till verket jag befinner mig vid. 

"A line of string isn't a line, 
it's a thing, and as a thing it 
doesn't define a plane but 
everything else outside it's 
own boundaries." - Fred 
Sandback 

"To take space and make it 
into a place - a place that 
people will move around in 
and be in" - Fred Sandback 

Richard Serra Richard Serra
Amerikansk konstnär och skulptör, född 1939. 
Serra arbetar med platsspecifika, monumentala 
stålskulpturer. Några plåtar kan stå lutade mot 
varandra så att ett rum skapas, eller en stor lutande 
plåt som bildar en formation över en öppen yta. 
Skulpturerna tvingar i sin tur betraktaren att uppleva 
verken med sin egen kropp. 

Richard Serras verk som är som rum i rummet, avgränsningar 
som styr och påverkar betraktaren och valen de tar, upplevs 
förmodligen olika utifrån och inuti. Något jag själv väldigt gärna 
skulle vilja uppleva. Jag minns att jag passerade en skulptur 
av konstnären senast jag var på museet Louisiana i Danmark 
i somras. Jag minns även att jag inte tyckte det var så 
överdådigt som jag sett andra verk vara på bild. Skulpturen 
på Louisiana var även placerad utomhus, och det gör viss 
skillnad i hur det upplevs. Relationen mellan ute och inne kan 
göra att ett verk förlorar den känsla som var påtänkt av 
konstnären från början. För när jag studerat Serra, har jag fått 
känslan av att han helst inte placerar sina skulpturer utomhus. 
Det är tunga verk som tar mycket plats medan Fred 
Sandbacks linjer är tunna, smala och upplevs helt 
annorlunda. Jag kan föreställa mig hur det skulle vara att röra 
mig i Serras verk, men samtidigt inte. Det känns helt enkelt 
som något jag måste uppleva för att förstå. Eftersom bilder på 
skulpturerna oftast är tagna i fågelperspektiv för att få en 
överblick, så kan jag heller inte helt förstå hur det är att röra 
sig i, mellan, och runt om skulpturen. När jag sedan ser en 
film från en intervju vid hans verk förstår jag lite mer, och 
önskar att det istället var jag som upplevde det.

”Into, through and around” - 
Richard Serra

"My work is: movement 
through space" - Intervju av 
Charlie Rose med Richard 
Serra, 2007   

Utställning: Märk Linjen 

"Märk Linjen är en internationell grupputställning som 
undersöker hur vi med linjens hjälp markerar territorier och 
tydliggör maktförhållanden. Linjen är och har varit ett uttryck för 
maktens strävan att strukturera och indela. Kolonialmakterna 
delade upp Afrika med pennstreck och linjal, gränsen drogs 
med hårda betonglinjer mellan Öst- och Västberlin och 
barriärer som ska stänga ute löper både mellan Mexiko och 
USA och genom Västbanken. Utställningen består också av 
verk där konstnären använder sig av linjen som konstnärligt, 
poetiskt och existentiellt motiv. Linjen är både reell och abstrakt, 
konkret och diffus. Den är samtidigt en dröm och ett hot. Med 
verk av Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla, Francis Alÿs, 
Janine Antoni, Leonor Antunes, Trinidad Carrillo, Gillian Dyson, 
Mona Hatoum, Sigalit Landau, Runo Lagomarsino, Bruce 
Nauman och Fred Sandback” (Källa: Göteborgs Konsthall )

I utställningen får vi en unik inblick i hur konstnärer både 
kan använda konsten som ett instrument till att närma 
sig sociala och politiska frågor – nästan som aktivister i 
sin konstnärliga handling – samtidigt som de även 
arbetar konstnärligt och poetiskt med ett reducerat 
bildspråk. Märk Linjen är en utställning som vill teckna 
och uppmärksamma linjens påtagliga närvaro i allas våra 
liv."

Jag studerade Fred Sandbacks verk noga och länge, hur de röda linjerna osynligt fästes in 
i vägg och golv. Linjerna hade också en distans från väggen och i vissa vinklar bildade en 
skugga, en extra linje på väggen. Tråden som löpte i hörnet visade sig vara trådarna, 
dubbla trådar som bildade en linje i form av en triangel. Jag studerade hörnet, triangeln på 
avstånd, då det blev en del av rummet, en del av en utställning med flertal andra verk. Jag 
gick närmare för att endast se de röda linjerna, och ignorerade det andra jag omgav mig 
av, resten av utställningen. Jag ville fokusera på Sandback, linjerna jag faktiskt kom dit för, 
det var svårt. Jag fotograferade konstverket från alla vinklar jag kunde komma på, nära och 
på avstånd. Nästan det första jag gjorde var att jag gick över den linje som löpte diagonalt 
över golvet eftersom jag funderat så mycket på hur just den linjen tolkades. Det gjorde att 
jag ville studera de få besökare som var där samtidigt som jag, hur de skulle göra. Ingen 
tog ett kliv över, den röda linjen signalerade och tolkades troligtvis som en gräns. Jag gick 
innanför linjen många gånger, fotograferade utställningen innanför, i verket, i hörnet, allt jag 
såg därifrån. Jag tog aldrig i linjen, för den verkade för skör. Jag placerade mina fötter på 
in- och utsidan av linjen längs med golvet. Jag befann mig i verket utan insida enligt Fred 
Sandback, mellan konturen av triangeln. Jag upplevde rummet och verket samtidigt, inget 
förutom de andra konstnärernas verk skymmer sikten. (Analys av mitt besök på konsthallen)

Egen Reflektion: Märk Linjen
Jag åkte till den här utställningen, då främst för Fred Sandbacks verk. I min mening inte 
det bästa verket, kanske inte i förhållandet till de övriga i utställningshallen. Hans verk kom 
liksom inte till hans rätt eller verkets rätt. Besökarna gick förbi, tog inte sig tid att studera 
det. Ingen tog ett kliv över den röda linjen som spändes diagonalt i ett hörn i rummet, 
förutom jag. Det togs på något sätt för givet. Kanske ansågs de andra verken mer 
intressanta i den mening att de förstod deras budskap och inte Fred Sandbacks. Kanske 
är kontrasten mellan den röda linjen och interiören i konsthallen som säger "kom inte nära, 
här får du inte passera"  Att den röda linjen blir en gränsdragning, en markering. Det får 
mig att tänka på vad Fred Sandback hade känt. Eftersom en av utställningsvärdarna 
talade om att hans röda linjer bara hamnade i det här hörnet, för att det passade bäst så. 
Det får mig att fundera på om det över huvudtaget skulle placerats där om Fred 
Sandback levde. Hur det faktiskt fungerar att förvalta någon annan människas konst i 
form av en stiftelse som tar beslut i förhållande till Fred Sandback. Blir det rätt? Ja, hur 
som helst, jag funderade inte så mycket på något annat i utställningen, jag noterade de 
andra konstverken, jag tog till mig deras tankar som berättades där många hade 
intressanta ingångar i ämnet som är så stort, linjens betydelse. 

Linjer i konsten har förekommit 
länge. Jag studerar ett antal 
konstnärers relation till linjer 
och rum. Konstnärer som jag 
funnit på vägen i min 
fascination för just linjer. 

Monika Grzymala 

Monika Grzymala 
Är en konstnär, född i Polen med sin bas i 
Berlin. Grzymala skapar rumsliga 
teckningar i befintliga rum. 
Med material som tejp och papper överför 
hon teckning från ark till rumslig installation. 
Tejpen som hon ofta återkommer till som 
material, är som en linje på rulle. 

Egen Reflektion:  Monika Grzymala
Eftersom jag själv inte upplevt Monika Grzymalas 
installationer i verkligheten kan jag bara föreställa mig 
och utifrån andra personers beskrivning få en bild av hur 
det är att röra sig i hennes verk. De kraftfulla linjer av tejp 
som bildar olika formationer i rum som besökaren måste 
förhålla sig till. Linjerna i relation till rummet, rummet i 
relation till linjerna och besökaren i relation till de båda. 
Linjens betydelse i rummet, och hur linjerna tolkas av 
besökaren. Är linjen en markering, en avgränsning, en 
teckning som fortsätter och blir en del av rummet? Hur 
rör sig människan i förhållande till vad de ser? En ytterst 
personlig tolkning görs troligen utifrån egna erfarenheter; 
om linjen, om rummet, om formen, om materialet.

"Linjen är kontinuum, början 
och slut, den definierar båda 
polerna. Linjen kan avgränsa, 
sträva i en eller flera 
riktningar. De kan binda 
samman olika element, och 
visar i sin tur relationerna där 
emellan." - Monika Grzymala 

Linjer och rum, rum och linjer. 
Linjer som bildar rum, och rum som bildar linjer.

Jag har sedan länge fascinerats av linjer. Vad 
som utger en linje och vad som bildar den. 
Linjer som avgränsar, linjer som tecknas. 
Vinklar och former som de skapar. Linjer dras, 
linjer suddas ut. Vi rör oss och förhåller oss 
kring dem. I det arkitektoniska kan de både 
avgränsa och förtydliga. De skapar rum och 
riktningar, öppningar och djup. Vad händer 
sedan när vi lägger till fler och vad händer när 
vi inte vet var linjerna eller gränserna går? Hur 
förändras betydelsen, och hur förhåller vi oss 
då?

Hur många linjer 
krävs för att 
förändra 
rörelsemönstret?

Hur rör sig betraktaren mellan 
linjerna?

Hur samspelar linjer och rum?

Tankar om linjer:
Linjer har på något vis följt mig under en väldigt lång tid. Reflekterar jag över hur 
och varför kan jag ana att jag gillar det enkla, i många fall det tydliga språket. 
Linjerna som bildar ord, former och rum. 

För tio år sedan tecknade jag streck som bildade former. Jag arbetade inom 
det textila, trådar, garn som i sig är linjer. Jag har skapat textilmönster utifrån de 
linjer jag dragit och förstorat upp, även ett nät som bildar linjer, ett mönster. Det 
har just varit de grafiska svarta linjerna som främst fångat min uppmärksamhet. 

Även som arbetsprov hit till Konstfack, "Konstnärens väntrum" gjorde jag en 
tolkning av Monika Grzymalas verk. Ett väntrum till hennes studio, där 
besökaren kunde vara en del av väntrummet, vara med och skapa 
installationen, och då få möjlighet att känna hur det kunde vara att skapa 
hennes verk. Ett projekt som kunde vara under ständig förändring. Eftersom 
hon beskriver hennes verk som en tidskapsel, linjer mellan henne och Berlin 
där hon är bosatt och alla platser hon och hennes verk varit på, skapas här en 
kontakt, en linje mellan henne, besökaren och rummet/platsen. 

I den senaste rumsgestaltningskursen hittade jag en metod att hitta och skapa 
rum. Det slutgiltiga blev ett rum av knöliga ytor. Den knöliga ytans linjer som 
uppstod förvrängde den släta ytan som den beklädde. Funderingar uppkom 
om hur det skulle tolkas, från avstånd kanske besökaren inte vet om ytan 
faktiskt är slät eller knölig. Ett sätt att skapa nyfikenhet, få besökaren att 
undersöka rummet, liksom jag vill undersöka besökarens roll och beteende i 
det rum och sammanhang de befinner sig i.

Linjen fungerar som en gräns, en markering 
för var ett rum börjar och slutar och nästa tar 
vid. Vad som är innanför och vad som är 
utanför. Inom inredningsarkitektur hjälper 
linjens riktningar oss att röra oss runt och 
kring. De hjälper oss att förstå och förhålla 
oss till olika volymer som vi omger oss av. 
Utan linjer som avgränsar kan det vara svårt 
att definiera rum och dess storlek. Även svårt 
att orientera sig för besökaren och därmed 
veta var de ska gå, eller hur de ska röra sig.

Vad händer när vi 
tar bort eller lägger 
till linjer?

“linjäʹr (franska linéaire, av senlat. lineaʹris 
’bestående av eller hörande till linjer’, av 
linea), lineär, i form av en linje, linjebetonad. I  
konst, design etc. kan termen avse 
exempelvis en konturteckning. De 
dekorativa formerna i t.ex. jugendstil och 
rokoko och i arabesker är vanligen utpräglat 
linjära.” 

"linje (av latin liʹnea ’(rätte)snöre’, ’gräns(linje)’, 
egentligen ’linje’, ’streck’, av liʹnum ’lin’, 
’garn’, ’tråd’, ’snöre’), i matematiken 
detsamma som kurva. Vanligtvis avses 
dock rät linje som i euklidisk geometri är 
den kortaste vägen mellan två punkter." 
Källa: NE.se 

"Styra beteenden med hjälp av linjer.." ”Linjer som delar av, särskiljer 
och konstruerar.” 

Linjalen 

linjaʹl (senlat. lineaʹlis ’hörande till eller 
bestående av linjer’, av liʹnea), ritverktyg 
för att dra räta linjer.

Jag vill med linjen 
förstå något mer 
om rummet, och 
förstå något mer 
om linjen med 
rummet.Linjer kan vara horisontella, 

vertikala, diagonala, kurvade, 
raka, tjocka eller smala.

kurva (latin cuʹrva (liʹnea) ’krokig (linje)’, av 
cuʹrvus ’krökt’, ’krokig’, ’böjd’), 
geometriskt begrepp som innebär en 
generalisering av den räta linjen – något 
som endast har utsträckning i längd och 
därmed dynamiskt kan beskrivas av en 
partikel i rörelse.källa:ne.se 

Linjerna i relation till rummet, 
rummet i relation till linjerna 
och betraktaren i relation till de 
båda. Är linjen en 

markering, en 
avgränsning eller en 
teckning som 
fortsätter och blir en 
del av rummet?

ritning
ritning, avbildning i projektioner, sektioner osv. av ett objekt. 
Ritningar har olika huvudändamål: att tjäna som arkitektens eller 
konstruktörens hjälpmedel i problemanalysen, att presentera 
förslaget inför uppdragsgivare, myndigheter m.fl. samt att styra 
utförandet. De typiska formerna för dessa ändamål är skissen, 
den ibland färglagda presentationsritningen och den måttsatta 
arbetsritningen. En särskild form är uppmätningsritningen för 
dokumentation av redan existerande byggnader. källa: NE.se

På ritningar förekommer en flera typer av 
streck och linjer. Ritningar förtydligas 
genom att användning av olika typer av 
linjer för olika saker. Linjerna på en ritning 
har olika tjocklek om det behövs för att 
särskilja dem och förtydliga ritningen.

• En heldragen linje betecknar ofta 
en kontur som är synlig i den aktuella 
vyn.

• Streckade och punktstreckade 
linjer brukar beteckna dolda konturlinjer, 
dvs konturer som ligger bakom eller i en 
vägg och därför inte alls är synliga i 
verkligenheten – eller utifrån den aktuella 
vyn. Källa: byggipedia.se

Heldragna linjer
Heldragna linjer på ritning kan bl a vara:

• Synliga konturer
• Måttlinjer
• Diagonaler
• Gräns mellan olika materialskikt
• Alla elledningar (även dolda) på E-ritning
• Synliga rör i ritningens snitt

Punktstreckade linjer
Punktstreckade linjer på ritning kan bl a vara:

• Systemlinjer
• Brottlinjer
• Snitt
• Centrumlinjer
• Symmetrilinje

Prickade linjer
Prickade linjer användas ibland på ritningar för att visa en 
byggnadsdel eller inredningsdetalj som inte ingår i entreprenaden 
men som man skall förbereda plats och/eller installationer för så 
att den som flyttar in enkelt kan komplettera. Exempel:

• installation av tvättmaskin och torktumlare
• en mellanvägg som t ex en lägenhetsköpare i 

nybyggnadsprojekt själv kan välja om han/hon vill ha byggd eller 
inte (i bygghandlingen måste dock väggen ritas in om den skall 
byggas!)

SYMBOL

Makt

Kontroll

Äganderätt

TIME

tid
tid, begrepp som anger ett avstånd 
mellan två händelser, antingen de sker i 
samma punkt eller inte, och som med 
nutid skiljer dåtid från framtid. Hela vår 
tillvaro är uppbyggd kring tidsbegreppet, 
men likväl är det nära nog omöjligt att 
definiera i logiska termer utan att 
förutsätta att det redan är definierat. På 
motsvarande sätt som en längd anger 
avståndet mellan två punkter i rummet 
kan tidens gång observeras och mätas 
med hjälp av förändringar såsom 
rörelser eller åldrande. Naturliga och lätt 
observerbara rörelser beskrivs av 
kropparna i solsystemet. Åldrande kan 
avläsas genom radioaktivt sönderfall. 
Källa: NE.se

rörelse
rörelse, fysikaliskt begrepp som innebär att ett föremål ändrar sitt läge i rummet. 
Eftersom rumsbegreppet är relativt (jämför rum) och motsvarar något lämpligt valt 
referenssystem, vanligen ett s.k. tröghets- eller inertialsystem, så är även rörelse ett 
relativt begrepp. Rörelsen kan vara ren translation, t.ex. hos en partikel. Den 
allmännaste rörelsen hos en stel (icke deformerbar) kropp är samtidig translation och 
rotation. Andra former av rörelse är deformation av elastiska kroppar och strömning av 
fluider. Rörelsen är bestämd när läget hos alla punkter i kroppen är känt som funktion 
av tiden och ges av en rörelseekvation. När Kepler, Galilei och Newton på 1600-talet 
formulerade mekanikens rörelselagar markerade det inledningen till den 
naturvetenskapliga revolutionen. Se vidare rörelseekvation.
Begreppet rörelse fick tidigt en framträdande roll i västerländskt tänkande. Ett 
huvudproblem i grekisk filosofi gällde frågan hur rörelse är möjlig, och man avsåg då 
all kontinuerlig förändring med avseenden på kvalitet, kvantitet eller läge. Medan 
Zenons paradoxer angrep själva frågan i ett försök att visa att rörelse inte är möjlig, 
såg Aristoteles rörelse som en inneboende egenskap, definierad som utveckling i 
förverkligandet av det potentiellt existerande. Demokritos sökte i stället härleda all 
förändring ur rörelser hos atomerna.
I nyare tid har en kontroversiell fråga gällt existensen av absolut rörelse, som antogs 
av Newton men tidigt kritiserades av Leibniz och senare av Ernst Mach. Newtons 
uppfattning var länge dominerande men övergavs definitivt med accepterandet av 
Einsteins relativitetsteori. Källa: NE.se

Element of Time 

Den är samtidigt en dröm och 
ett hot. - Göteborgs Konsthall

BOK: All in Line - Saul 
Steinberg 

BOK: Pedagogical 
Sketchbook - Paul Klee 

BOK: Mobility of the Line

Konstruktivism - Använder linjen som en 
konstruktion. 

”The line is the first and the last”

”The line is the path of passing 
through, movement, collision, edge, 
attachment, joining, sectioning .. ” 
”The line was now building, 
constructing.” 

”It’s the line that follows path, makes 
threads, leavves traces and returns as a 
ghost to haunt practices since the 
beginning iof the line’s path establishes 
or installs a certain level or mode of the 
llinear, a certain manner of the line to be 
and to make ifself line ”to go line” and 
evert subsequent inflection will have a 
diacritical value will be another aspect of 
the line’s relationship to itself, will form an 
adventure, a history, a meaning of the 
line.” 

”A line can be made, drawn, thought of, 
programmed, animated, or projected, 
but it is not a thing, it does not 
substantially exist as such … it functions 
to point to something that matters but is 
not itself matter: a disequilibrium or 
discontinuity or difference.” page: 11

”There are no points or positions in a 
rhizome, as one finds in a structure, 
tree or root, There are only lines” page: 
11

TENSION

Linjen är ett element av en 
ritning. 

Bok: Process / Material & 
Representation in architecture 

Line as a Stick / Member /(element)

”The Line is a description of a single 
member. A discrete entity, longer than 
wide. The linear mark is translated into 
material form.”

Jean Marie Tjibou Cultural Center 

Line as a grid (field)

Peter Eisenman / Falk House

Line as a frame/cage (lattice system)

Buckminster Fuller  / US Pavillion at Expo 67

Line as a field effect (array)

Louis Kahn / Kimball Art Museum

Rutnät 

DIRECTION

MOVEMENT

”Lines have different speed.”

”The energies that move a line and the 
effects of such movements.”

”The forces, movements and effects 
that lines produce are different for each 
type of line.” 

The line in motion

”The line is created by movement” 

CONNECTION

”The overlap becomes a point of 
contact and connection.” 

POINT

Linjer - som punkter i rörelse. 

LIGHT

”Horizontal lines as members vertically 
array. Increasing in spacing as they 
move upward in elevation, they produce 
a gradient for light, shadow, visual 
privacy, and ventilation.”

LJUS & SKUGGA

HORISONTELL 

horisonteʹll, parallell med markplanet eller 
vinkelrät mot lodlinjen, speciellt om något 
som har en naturlig riktning eller 
utsträckning.

Det kroppen relaterar till mest, då vi står 
och går på det planet. 

VERTIKAL 

DIAGONAL 

Riktning

Vinkel

REPRESENTATION

WASSILY KANDINSKY

“The forces, movements and effects 
that lines produce are different for each 
type of line.”

- Wassily Kandinsky

“The line is the path of passing through, 
movement, collision, edge, attachment, 
joining & sectioning..” 

- 
Wassily Kandinsky 

“It is really a straight line 
which has been brought out 
of its course by constant 
sideward pressure--the 
greater was this pressure, 
the farther went the diversion 
from the straight line and, in 
the course of this, the 
greater became the outward 
tension and, finally, the 
tendency to close itself.”  

- Wassily Kandinsky

BOK: POINT TO LINE TO 
PLANE

Richard Serra 

”Basically what you really want to do is 
try to engage the viewer’s body relation 
to his thinking and walking and looking, 
without being overly heavy-handed 
about it.” 

”I think you always have to find where 
the boundary’s is in relation to the 
context in order to be able to kind of 
articulate how you want the space to 
interact with the viewer.”

Ester Stocker 

”In my work the line is an original primitive 
mark. It’s a sign of our need and desire 
to express ourself and imagine. Using a 
”pure language” we realize how rich and 
complex a language can be.”

”I could imagine the world being 
completely based on the line. Lines 
create structure, a skeleton that can be 
considered as the ”everything” in which 
each one of us lives. All out movements 
as with architecture are based on lines 
and trajectories.”

HORISONT(LINJE)

”den skenbara gränsen mellan 
himlavalvet och jordytan.” NE.se”The horizon line, apparently dividing 

the earth from the sky, is arguably the 
most evocative line in nature as it is 
revealed by the endlessly shifting 
qualities of weather and light. When it 
is visible it is always unreachable - the 
furthest we can see on the earth’s 
surface.” (Mobility of the Line, page 223)

Perspective drawing: 
Ground plane, horizon 
line, picture plane. 

SEA LINE

Konstruktivism

El Lissizky 

Kubism 

Vladimir Tatlin 

”konstriktning som utvecklades i Ryssland efter 
revolutionen 1917; själva termen började 
användas av en grupp konstnärer i Moskva 1921 
med bl.a. Aleksej Gan, Aleksandr Rodtjenko och 
Varvara Stepanova.” ne.se 

RUM

Hur kan linjer påverka eller 
förändra det rum jag befinner 
mig i?

Hur samspelar linjer och rum?

Det är ett rum där betraktaren 
måste anstränga sig, göra sin 
kropp medveten och röra sig 
på ett sätt som de kanske 
vanligtvis inte är vana vid, och i 
den meningen anstränga sig. 

Jag fascineras av tanken av 
att kroppen måste bli ett med 
rummet och objekten. 

Välj tre rum:

Litet rum

Passage/korridor 

Förändra rörelsemönstret, en 
ansträngning för kroppen. 

Medveten om rum & kropp

Att känna sin kropp i rummet. 

Närhet 

Stort rum 

Ifrågasätta rummet
Urbana rum 

Mellanrum 

mellanrum
mell`anrum subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men 
ORDLED: mell-an--rumm-et
• mellanliggande fritt utrymme mellan platser där ngt är 
placerat

Ta bort / Lägga till gränser

”Organisera rummet”

Ett rum kan bestå av flertal 
linjer som möts och bildar en 
form, ett rum. Plan som sätts 
samman och bildar en öppen 
eller stängd yta. Rum kan 
med hjälp av linjen delas in i 
flera delar.

 Linjerna gör mig medveten om just de 
gränser som de skapar men också 
öppningar och riktningar. Linjerna 
hjälper mig även gällande rörelse, då 
rummet på ett sätt kan tala om för 
betraktaren hur de ska vara och röra 
sig. Linjerna kan alltså påverka både 
rum och kropp, och tvärtom. Jag 
fascineras av linjerna som de 
konstnärer jag undersökt skapar, och 
får mig att fundera kring hur de skulle 
upplevas om de togs in i 
sammanhanget inredningsarkitektur 
istället för de konstsammanhang de 
finns i nu. Om det är någon skillnad på 
hur linjerna då upplevs, om du får 
interagera med linjerna mer, om linjerna 
aktiverar både rum, kropp och objekt. 
Om linjerna påverkar de beslut en 
kropp tar när de ska röra sig där. Det 
är något jag skulle vilja undersöka 
vidare, använda mig av konstnärernas 
metoder, eller deras kvalitéer i att skapa 
egna rum. För visst förhåller vi oss 
människor olika om det läggs till linjer i 
rum, eller tas bort. På vilket sätt kan jag 
inom ämnet inredningsarkitektur 
påverka de sammanhang jag befinner 
mig i med linjen som verktyg? 

Referens: Superkilen, CPH

Superkilen is a kilometre-long park 
situated in the Nørrebro area just north 
of Copenhagen's city centre. Superkilen 
is home to more than 60 nationalities, 
and is considered to be one of the most 
ethnically diverse and socially challenged 
neighbourhoods in the Danish capital.
källa: denmark.dk

Rörelse 

Orientering

Riktning

Slussen / Uppgång Götgatan 

KOLLISION

HÖRN

RÖRELSEMÖNSTER

Vänstertrafik till högertrafik 

Där jag i öppningen gång på gång 
krockar med de mötande människorna. 
Jag uppmärksammar hur min irritation 
blir allt mer påtaglig ju fler gånger jag 
passerar här i rusningstrafik, snart spelar 
det ingen roll längre, för redan ovan jord 
har jag blivit irriterad för att jag kro- ckat 
med mötande människor som på är väg 
upp, eftersom det är ett 90 gradigt hörn 
även där. På vägen ned för trappan 
förbereder jag mig för att krocka igen, för 
vi människor har en tendens av att välja 
den lättaste och snabbaste vägen som 
ges, och ges den inte, skapar vi den. 

Är det vi som passerar där som skapar 
problemet, för att vi inte är 
uppmärksamma nog, eller är det 
utformningen av rummet, vinklarna som 
skapar kollisionen som jag 
uppmärksammat, kanske i en 
kombination av de båda? 

FULLSKALESTUDIE

HÖRN

Som en del av studien valde jag att 
studera hörnen här på Konstfack, för att 
se om det gick att förändra vinkeln och 
på så sätt undvika att krocka. Jag 
tejpade därför upp vinklade linjer vid varje 
hörn där jag upplevde att det fanns en 
risk för att krocka. 

Tanken med vinkeln var att vara tvungen 
att ta en djupare sväng och i sin tur ha 
möjligheten att se om någon skulle dyka 
upp på runt hörnet. Bara den enkla 
linjen påverkar hur vi rör oss, särskilt i 
förhållande till miljön som nästan bara 
har räta vinklar. 

RÖRELSEMÖNSTER

Min andra studie var att tejpa upp linjer i 
skolans seminariegång och se hur 
rörelsemönstret eventuellt skulle förändras då 
jag upplever att man allt som oftast går på ren 
automatik där, från en punkt till en annan utan 
att egentligen tänka på miljön runt omkring, 
ungefär som den plats jag valt.                                             
Seminariegången är ett rum som har olika 
funktioner och aktivitet beroende på vem som 
passerar där och när. En passage, en väg till 
seminarierum, en väg mellan ritsalar och 
verkstäder. En väg till att äta lunch men även 
ett utställningsrum. 

Jag blir här mer och mer över- 
tygad om att jag vill skapa rum 
som påverkar hur vi rör oss, 
kanske inte såhär, men på 
andra sätt. Där jag kan 
påverka med hjälp av just linjer 
och vinklar. 

Jag väljer en plats som jag har 
en relation till, som jag varje 
dag passerar. Slussens 
tunnelbane nedgång vid 
Götgatan. 

Det är i den upprepade 
situationen som jag 
uppmärksammar mer och 
mer saker om rummet. 
Platsen, rummet är en 
passage där människor är på 
väg från en plats till en annan, 
likt linjen från en punkt till en 
annan, ett rörelsemönster 
som jag känner att jag vill 
påverka. 

PROCESS

:

Jag vill påverka rum, kropp och objekt 
med de abstrakta linjerna som verktyg.

Hur kan jag använda mig av gränser? 
Och hur kan jag vända det till något 
positivt? 

Att göra lista:

Kartlägga linjer

ordbok av linjer

Diagram som visar olika linjer 

analys 

redskap 

linjalen

penna

tråd

tejp

papper

ritning

ritbord

Modell som kan beskriva min process, kan jag 
kanske använda mig av tejpen eller tråden? 

Välj tre rum 

Utgå från  rum på/vid Konstfack i studiesyfte

Seminariegången
Ateljérum

Hörn

Frågeställningar:

Hur kan linjer påverka eller förändra det rum jag 
befinner mig i?

Hur samspelar linjer och rum?

Vad händer när vi inte vet var linjerna eller gränserna 
går? 

Hur rör sig betraktaren mellan linjerna?

Hur många linjer krävs för att förändra 
rörelsemönstret?

Hur tolkar vi gränsernas färger? 

Hur kan jag inom ämnet inredningsarkitektur påverka 
de sammanhang jag befinner mig i med linjen som 
verktyg?

Varför avgränsar vi, stänger ute och isolerar oss?

Var går din gräns?

Integritet  

Personlig sfär

I vissa situationer/sammanhang förändras den 
personliga sfären. Vi vill kanske inte stå nära okända 
personer, eller gärna ha ett visst avstånd, som 
troligtvis varierar från person till person. I 
kollektivtrafiken trängs vi gärna och kommer varandra 
nära. När det finns mer utrymme tar vi gärna avstånd 
från varandra. Kan man arbeta med eller mot det i 
rum, och i så fall hur? 

Jag ställer mig t.ex. enligt vissa alldeles för nära andra 
människor när jag står i kö, och har egentligen aldrig 
reflekterat över att någon kanske ogillar det, förutom när mitt 
sällskap påpekat att de tycker att jag står för nära personen 
framför. Är det OK att komma nära personer i 
kösammanhang? 

Finns dessa gränser endast i 
vissa sammanhang?

När löses gränserna upp?

NO SPACE?

Innanför en linje gäller 
en regel, innan för en 
annan, en annan 
regel.. 

Edward T. Hall ”Proxemics"

Intimate Space

45 cm avstånd

Public Space
3,6 meter till 7,6 meter 

Social Distance

1,2 meter till 3,6 meter

Personal Space
45 cm till 1, 2 meters avstånd 

Källa: Rethinking Design & Interiors page: 45 (Laurence 
KIing / 2011

Studie om avståndAVSTÅND

Kanske skapar jag modeller utifrån mina 
frågeställningar för att få syn på något mer. 

FÖR VEM/VILKA?

Mångfald?

Hur ska det förstås/tolkas?

HISTORISKT PERSPEKTIV

FÖRÄNDRA/PÅVERKA

INTERAKTION

RÖRELSEMÖNSTER

HUR?

MINA VERKTYG 

ritning

modell

foto

skisser

text

Jag vill undersöka hur vi tolkar 
linjer, hur linjer fungerar som en 
gräns och hur linjer och rum 
samspelar. Jag vill skapa nya 
rum med linjen som verktyg, 
cch undersöka vad som 
händer när vi inte längre vet var 
linjerna eller gränserna går. Jag 
vill undersöka hur våra kroppar 
reagerar och interagerar med 
linjerna som formar rummet. 
Vad som sedan händer om vi 
tar bort eller lägger till fler. Hur 
linjerna påverkar rörelsen och 
hur vi väljer att gå och röra oss 
kring dem. 

Jag vill undersöka hur jag med hjälp av 
linjen som en gränser kan skapa nya 
rum. Eller använda linjen/gränsen som 
verktyg för att förändra rum och 
formulera nya. Varför vi skapar rum som 
vi gör i dag, varför vi måste skapa 
gränser och markeringar som vi gör. 
Vad skulle hända om vi inte längre vet 
var linjerna eller gränserna går? Hur 
förändras betydelsen, och hur förhålller 
vi oss då?

VAD?

tekniker, metoder, förhållningssätt. 

VÄLJ EN PLATS

STUDERA/DOKUMENTERA

FULLSKALESTUDIE PÅ KONSTFACK

FILMA / FOTA

ANALYS

Hörn

Vinkel

Rörelsemönster

Förändra/Påverka

Platsen, rummet är en passage där människor är på väg från 
en plats till en annan, likt linjen från en punkt till en annan, ett 
rörelsemönster som jag känner att jag vill påverka. 

BYGG EN MODELL

Skala: 1:20

MDF

FOTOGRAFERA I MODELL

SKISSMODELL I KARTONG, skala 1:33

Linjen är en del av min metod 
där jag applicerar eller förän- 
drar linjer för att ifrågasätta och 
skapa nya rumsformer och 
samband i befintliga rum, 
liksom nya. Linjerna hjälper 
mig förtydliga och omforma de 
betintliga linjer som dragits. 
Jag använder linjerna för att 
synliggöra och påvisa tankar 
och idéer jag har om rum 

Min tanke med metoden är att mina 
linjer kan appliceras i många olika rum 
och platser. Beroende på hur befintliga 
linjer tidigare dragits kan jag med hjälp av 
min kropp i relation till rummet förstå och 
fundera kring saker om uppstår där. 

SLUSSEN

Hur vi tolkar linjer i olika 
sammanhang, vilken färg linjen har 
och dess makt att styra oss. Jag 
börjar känna att min idé och 
fascination om linjen börjar förändras 
när jag funderar kring hur mycket 
betydelse den haft i världen. Vi delar 
in kartor, territorium, vad som är mitt 
och ditt, det finns en underliggande 
kraft i linjen som endast handlar om 
makt. Min kärlek till den grafiska 
linjen var min startpunkt, och det 
blev sedan något mycket mer. 



22

TANKAR KRING UTSTÄLLNING

Efter examinationen kände jag att min tanke kring utställningen förändrades 
något, jag valde att inte ha med min modell jag byggt för jag kände att den 
inte sa allt jag ville få fram med linjerna som jag studerat. Modellen jag byg-
gde blev ett delmoment i min studie där jag visade hur vi skulle kunna tänka 
kring linjer mer platsspecifikt. Jag upptäckte saker jag troligtvis aldrig skulle ha 
upptäckt om jag inte hade börjat min egen studie om linjer och rum, som 
jag på något vis aldrig kommer att avsluta.

Jag valde att använda mig av tankekartan i utställningen, för att jag ville att 
den skulle få ta den plats den var värd att få ta. Jag valde sedan att plocka 
ut element från kartan i form av tejplinjerna och foton från min modell. 
Tejplinjerna för att skapa en rumslighet och visa materialet jag använt mig av 
i tidigare studier. Samtidigt ville jag låta en del foton från processen få ta mer 
plats som även var en stor del av mitt arbete. 

I utställningen blev jag placerad i Vita Havet på Konstfack närmast restau-
rangen.  En bra men något problematisk plats vid första anblick eftersom det 
kändes som att jag hamnade mitt i kön för de som äter lunch i restaurangen 
intill. Det blev på så sätt en utmaning att försöka visa det jag gjort i utställings-
form. Eftersom vi på Inredningsarkitektur och Möbeldesign inte jobbar för 
utställningen i första hand hade vi en del att göra efter examinationen. 

Jag funderade både på att skriva ut en stor utskrift som skulle kunna applic-
eras direkt på golvet, men även att pendla ner en skiva med en stor utskrift 
på. Eftersom det var svårt att hitta ett material som passade golvalternativet 
på grund av tidsbrist så valde jag att skriva ut min tankekarta och limma den 
på en målad mdf-skiva (19mm). Storleken på skivan valde jag i relation till 
platsen och rummet. Den behövde vara tillräkligt stor för att kunna läsa text 
och se bilder, men även inte kännas som en enda stor vägg. Jag valde att 
pendla ner skivan från taket med en vajer. Takhöjden i delen av rummet var 
3 meter till takplattorna. Jag tog därför beslutet att skivan fick måttet 1 meter 
hög och två meter bred. Skivan pendlades ner och blev mittpunkten i min 
rumslighet av enkla tejplinjer. Tejplinjerna hade samma tjocklek som skivan 
som pendlades ner, och även målades i samma gråfärg som tejpen som jag 
valde att använda. 

Jag funderade även på att placera foton på golvet i relation till tejplinjerna, 
som då skulle få en till funktion att visa bilderna. Men jag kände att det blev 
rörigt, och eftersom det också fanns en risk för att snubbla över dem om det 
blev mycket besökare på utställningen, vilket det också blev stundtals.

Skiss/ritning över min plats i utställningen. 

Gulmarkerad yta = min plats i utställningen (Vita Havet, Konstfack)
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