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FÖRORD

2009-03-30
Det smakar. Rummet alltså! För jag vet hur betongen smakar, jag vet hur den luktar och dammar när jag gjuter. 
Jag vet att den är stum och hur dåligt ljuset reflekterar på den billiga färgen. Den blir en torr smak. Avsaknad av 
rytm och komposition. Rörelsen genom rummet är enahanda och omusikalisk. Jag tar in rummet med hela min 
kropp inte bara med ögonen. Midskeppsgatan 1, 3tr. Stockholm.

Utdrag ut projektdagboken för Vesper
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I den här rapporten redogörs för processen vid framtagandet av det första objektet i möbelserien Vesper. 
Författarens tillika formgivarens tankar kring olika materials narrativa förmåga i relation till en betraktares 
förförståelse, föranleder en formgivningsprocess som resulterar i ett arbetsbord där material och symbolspråk 
tänks förmedla sköna värden. Uttryck av varaktighet och omsorg i en kontext med tillfällighetssyndrom.

Nyckelord: Möbelformgivning, Förförståelse, Sinnen, Narrativa material, Taktilitet
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Under projektets gång har jag kontinuerligt varvat tankar, teori, formgivning, volymstudier och materialprov. 
Olika delar har lett till varandra och gett nya aspekter. I den här rapporten har jag dock valt att dela upp de 
olika delarna för att ge en mer överskådlig bild av projektet. Inledningsvis redogörs tankar och teorier följt av 
mer handfasta delar såsom material och formgivning.

Innehåll           Sid.
Innehållsförteckning          4
Inledning           5
Bakgrund           6
Problemformulering          7
Syfte            7
Begreppsdefinitioner          7
Referenser och ingångar         8
 Konster          8
 Sinnens funktionsbehov och transformationer      8
 Minnen          9
 Objekt som känsloförmedlare        9
 Taktila värden i en samtid med tillfällighetssyndrom     10
Metod, val och metoddiskussion        10
Upplägg och genomförande         11
 Skissarbete          11
 Konstruktion          12
 Material          14
 Funktion          16
Resultat           17
Diskussion           17
Sammanfattning          17
Avslutning           18
Tack till           18
Källförteckning          19

Bilagor
Konstruktionsritningar
Bilder



          Rapport Vesper - Jonas Wallinder - Konstfack 2009                   - 5 -

INLEDNING

Jag upplever att det finns en del material och tillverkningstekniker där jag kan avläsa en viss omtanke och 
omsorg. Möjligen på grund av taktila värden som visar på spår av mänsklig kontakt; handens närvaro, 
men också på grund av min förförståelse. Vem jag är och vad jag har för kulturella, sociala och personliga 
referenser påverkar givetvis. Att ha arbetat som järnsmed och det faktum att min farfar efterlämnade ett parti 
handgjutna arkitekturglas för kyrkfönstermosaik, skapar referenser som ger mig ett särskilt förhållande till just 
dessa material och tekniker. Stålet och smidet var tidigare nästan en del av min personlighet och glaset med 
sin transparens har en redovisande karaktär som skapar utrymme för symboliska värden. Jag undrar om det i 
dessa, mina personliga referenser, kan finnas sköna värden som slår an en ton även hos andra; för att det finns 
fundamentala, mänskliga referenser i behovet av omsorg.
I stora drag är hela det här projektet ett slags undersökande av olika materials narrativa förmåga. 
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BAKGRUND

När jag var 20 år tänkte jag bli civilingenjör och påbörjade mina första eftergymnasiala studier vid Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm. Ett brinnande intresse för matematik och konstruktion räckte dock 
inte som motivation när det efter ett år gick upp för mig att jag inte ville tillbringa hela mitt yrkesliv på 
ett kontor. Istället skulle jag nu bli järnsmed och flyttade till en ö på västkusten för att gå som lärling hos 
en konstsmidesmäster. En väldig kulturkontrast mot KTH som jag här levde fullt ut med en uppfattning 
om att design närmast var ett skällsord, som inte hade något med ett traditionellt hantverk att göra. 
Så småningom hamnade jag dock på först en konst- och sedan en formgivningsutbildning på två olika 
konsthögskoleförberedande skolor. Återigen förändrades mina referensramar och jag tänkte strax att den 
”konst” jag hade sysslat med i smedjan, kändes konstnärligt närmast obildad…

Under mina nu snart tre år på Konstfack har mina tankar och mitt förhållningssätt till min blivande 
profession inom inredningsarkitektur och möbelformgivning också kontinuerligt styrts om, förändrats, 
förfinats. Dock har det inte varit några totala helomvändningar eller extremt tvära kast, utan snarare en 
utveckling där jag hela tiden närmat mig en djupare insikt om rumsligheters och fysiska kontexters påverkan 
på oss människor. Inte enbart som visuella intryck, utan också hur de är avgörande för helhetsupplevelsen 
av olika sorters händelser, möten, kulturyttringar, allehanda politiska åsikter eller för den delen religiösa 
konnotationer. Som skapare av rum och fysiska miljöer tror jag att det är av stor vikt att ha detta i beaktning.
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PROBLEMFORMULERING

Vad är det med vissa material och tillverkningstekniker som gör att jag upplever just omtanke och 
omsorg? Är det taktila värden och spår av mänskligt arbete? Är det kulturella och sociala referenser? 
Min tes är att om en betraktare kan ana och förstå att det ligger en mening och en symbolik bakom ett 
skapande, att man kan känna att det finns en genomtänkt tanke som ligger till grund för alla val, så kan det 
vara nog för att förmedla en viss omsorg och omtanke. Symboliken och formgivarens hela budskap behöver 
inte i detalj kunna avläsas, utan bara insikten om att det föreligger skapandet.

Hur kan jag formge möbler där omsorg om detaljer, materialval och tillverkningstekniker ger ett 
uttryck av varaktighet? En från tillverkningen inpräntad hastighet ger prägel åt materialet. Om dessa 
”spår” även kan visa på en viss mänsklig närvaro, kan möjligen detta överföras också på en möbel eller ett 
annat objekt.

SYFTE

Min intention är att kunna skapa möbler som har en formgivning med ett längre bäst före datum än 
rådande stiltrender som möter inte bara kroppens funktionsbehov utan även sinnenas. Att på så vis försöka 
uppmana till mer beständiga värden både genom att använda mig av material som uttrycker detta men 
också med ett underliggande symbolspråk som kan skapa mervärden. Att försöka koppla samman de båda 
problemformuleringarna ovan och få materialomsorg att tillsammans med symbolik tala om samma sak.

BEGREPPSDEFINITIONER

Narrativ  Berättande
Denotationer  Det som konkret kan beskrivas. Exempelvis ”Glaset är grönt.”
Konnotationer Tolkningar och betydelser utanför det som beskrivs med denotationer. Exempelvis   
   ”Rummet uttrycker tillfällighet.”
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REFERENSER OCH INGÅNGAR

Konster
En inledande referens i den skrivelsen är den under antiken verksamme arkitekten Marcus Vitruvius Pollio, 
som menade att en arkitekt bör ha kännedom om musik, ha studerat filosoferna och vara bevandrad i flera 
andra gebit för att kunna tala om sina verk.1 Detta är något jag funderat en del på och en personlig tolkning 
av denna åsikt är att det inte bara handlar om att ha koll på samhället och övriga vetenskaper, utan att både 
arkitektur och andra, både sköna och osköna, konster har mer gemensamt med varandra än jag först anat. 
Vad kan det finnas för likheter mellan exempelvis musik och rum eller mellan ett litterärt verk och en möbel? 
Kan det vara så att på samma sätt som att musiken skapas först när den spelas, så existerar rummet endast när 
det används? Utan rörelse inget rum och tvärtom. Detta innebär i så fall att det går alldeles utmärkt att tala 
om både musik och rum men aldrig enbart med ord beskriva dess helhet. Denna måste man höra respektive 
uppleva. Det här är stora tankar som jag i sin helhet 
inte förväntat mig kunna reda ut på tio veckor, men 
en del av dessa funderingar mynnar ut i min upp-
fattning om att det inte är helt vattentäta skott 
mellan våra sinnen.

Sinnens funktionsbehov och transformationer
När man inom olika arkitektur- och möbelform-
givningskontexter talar om funktionsbehov, står 
nästan alltid kroppen i fokus. Det diskuteras 
arbetshöjd, armens räckhåll och benutrymme. 
Kanske borde vi också tala om ”sinnenas 
funktionsbehov” eftersom vi tar in, läser av och 
även brukar rum och föremål med hela kroppen 
och alla dess sinnen?
Psykoakustikern Mats E. Nilsson menar att om 
nervtrådarna skulle ha varit annorlunda kopplade 
i hjärnans sinnesdel, skulle vi i teorin kunna höra 
med ögonen och se med öronen. Ljuset går så klart 
inte in genom öronen, men sinnesintrycket skulle 
kunna bli visuellt om signalen från örat gick till 
den del av hjärnan där synintrycken hamnar, 
eftersom nervimpulserna är av samma karaktär .2

1 Vitruvius Pollio, Marcus: ”Arkitektens utbildning” i Claes Caldenby & Fredrik Nilsson (red.) Om arkitektur. 
 Stockholm: Arkus, 2005, s. 43.
2 Mats E. Nilsson under föreläsning på Konstfack 2008-10-10.
© Hesselgren, Sven: Vad vacker är. Lund: Byggforskningsrådet, 1977, s. 181.

Den Hela Treenigheten, ett totaldiagram
rörande det visuella.©
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Tillsammans med det faktum att vårt förhållande till exempelvis materialet glas, innehåller erfarenheter av 
både smak, ljusreflektion, ljudet av kras med mera, så är det för mig inte helt osökt att föreställa mig en 
transformation av intrycket från ett föremål; från ett sinne till ett annat. Det är ju trots allt material som 
föremålen består av. På så sätt går det att tala om hur en möbel skulle kunna tänkas låta eller hur ett stycke 
musik kan illustreras med färg och ljus. Impulsen går alltså först genom lager av erfarenheter skapade av alla 
våra sinnen och blir ett intryck som inte bara är kopplat till det sinne som först tog emot impulsen. Givetvis 
är dessa erfarenheter subjektiva på många sätt, men många referenser har vi också gemensamt.

Minnen
En bidragande faktor i det att vi påverkas av möbler och andra ting runtomkring oss, är att intryck alltid 
avläses mot en fysisk bakgrund. Minnen av möten och händelser har ofta en nära koppling till ett konkret 
rum eller en speciell plats där lukter, smaker eller ljud kan få oss att återkalla dessa minnen. Alla våra sinnen 
skapar en slags scenografi för den händelse eller det intryck vi utsätts för som i efterhand påverkar hur vi 
minns exempelvis mötet med en annan människa. Vid skapandet av objekt som kommer att medverka i en 
fysisk kontext för mänsklig aktivitet, bör man ha detta i beaktning.

Objekt som känsloförmedlare
I Konsten och dess föremål talar filosofen Richard Wollheim om konstföremål som känsloförmedlare. Hur ett 
föremål kan tillskrivas en känsla antingen genom att konstnären befinner sig i ett visst sinnestillstånd vid 
skapandet, eller att en betraktare upplever en viss känsla då hon ser på föremålet, verkar först vara två möjliga 
scenarion. Det första kopplas enligt Wollheim samman med ett så kallat naturligt uttryck där föremålet 
”är uttrycksfullt i samma bemärkelse som en gest eller ett skrik”3. Det andra scenariot benämns istället 
korrespondens, ”eftersom föremålet tycks motsvara eller korrespondera med vad vi själva upplever inombords 
när vi befinner oss i detta tillstånd”4.
Alltså, ett objekt kan av sin formgivare förlänas ett naturligt uttryck som gör att det ser exempelvis ”sorgset” 
ut. Alternativt skapar föremålet en korrespondens med en betraktare som då känner sig sorgsen för att det 
med sin form ”tycks svara mot något vi finner inom oss själva”.5 Då det i detta resonemang finns en rad 
invändningar och även motbevis i form av fall då inget av dessa scenarion gäller, blir min slutsats att föremål 
endast kan vara bärare av associationer. Starkt knutna till reella känslor dock, eftersom även ”döda ting” 
beskrivs med mänskliga uttryck för känslor.

 Bortsett från ett fåtal primitiva fall finns det ingen fysiognomisk varseblivning som är oberoende av det som för oss 
 utgör det  främsta exemplet på relationen mellan inre och yttre, nämligen den mänskliga kroppen som uttryck för 
 själen. När vi förlänar ett naturligt föremål eller en artefakt uttrycksmening tenderar vi att uppfatta det kroppsligt, 
 det vill säga tillskriva det ett visst utseende som utgör en uppenbar analogi till något utseende hos den mänskliga 
 kroppen som ständigt är förbundet med ett visst inre tillstånd.6 

3 Wollheim, Richard: Konsten och dess föremål. Stockholm: Thales, 2006, s. 44.
4 Ibid s. 45.
5 Ibid
6 Ibid s. 46.
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Taktila värden i en samtid med tillfällighetssyndrom
Objekt består av material. Material som, med spår av handens när- eller frånvaro vid tillverkningen, verkar 
som förmedlare av värden och värderingar eftersom formgivningen av den materiella kontext vi lever i med 
möbler, arkitektur och produkter speglar vår samtid. På samma sätt det omvända; vår samtid speglar vår 
formgivning. Det pågår en korsbefruktning där vi lever som vi skapar och skapar som vi lever. 
När jag för två år sedan flyttade från en 500 år gammal bostad i Gamla stan till ett helt nybyggt hus 
i Hammarby sjöstad, blev det väldigt tydligt för mig hur jag i dessa båda lägenheter hade helt olika 
förutsättningar för att skapa ett trivsamt hem. I den förra räckte det med att ställa en stol mitt i rummet för 
att det skulle kännas inrett medan det i den senare fortfarande efter två år och otaliga försök inte ger mig 
någon vidare hemkänsla. Uttrycket av ”tillfälligt boende” är så påtagligt i hela lägenheten att jag går runt med 
en ständig känsla av att snart ska vi flytta. En från tillverkningen inpräntad hastighet i material och produkter, 
skapar idag många bostäder och miljöer likt denna, med liten eller ingen hänsyn till människan som skall 
leva däri. Prefabricerade betongelement utan spår av mänsklig närvaro och inredningar med en livslängd på 
max 10 år, gör att en brukare kan uppleva brist på omtanke och omsorg, vilket riskerar förstärka en redan 
eskalerande rotlöshet och uppmaning till ett tillfälligt leverne; eftersom vi inte helt oväsentligt påverkas av de 
rum och föremål som omger oss.

I linje med detta, vår tids tillfällighetssyndrom, har alltså modetrender och stilar väldigt snabba skiftningar. 
Man kan med väldig precision ofta avgöra om ett ting är från exempelvis 2006 eller 2008. Följden av detta 
tror jag kan vara en svårighet att förära föremål egenskaper som har ett längre och djupare värde, varpå 
resultatet blir att det inom svensk formgivning idag närmast verka råda tabu att tala om ting i termer såsom 
vackra och sköna.

METOD, VAL OCH METODDISKUSSION

För att illustrera, kommunicera och undersöka beskrivna tankar och resonemang, har jag parallellt med 
skrivandet formgett ett arbetsbord. Bordet som symbol är starkt kopplat till mänsklig aktivitet. Här samlas 
vi, här skapar vi. Med avstamp i mina egna kroppsliga- och sinnliga funktionsbehov och genom min egen 
förförståelse ska jag i min formgivning försöka bli personligare och personligare, för att se om det till slut, 
på något vis, kan nå en viss allmängiltighet.

För att försöka skapa en möbel som uttrycker varaktighet, omtanke och omsorg kommer jag använda mig 
dels av material som jag anser har dessa uttryck, dels genom ett tydligt symbolspråk i material och form. Som 
jag skriver i min problemformulering är det inte nödvändigt att betraktaren fullt ut behöver förstå alla tankar 
bakom, utan bara se att det finns en djupare betydelse.

Några lådor arkitekturglas och kunskaper inom smide och metallarbeten har alltså präglat denna formgivning 
från första skissen. Dessa material och tekniker associerar jag med skönhet och för mina tankar till gedigna 
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hantverk och sakrala rum byggda för liturgi7. När jag tidigare arbetade med smide och metallhantverk hade 
jag dock en väldigt romantisk syn på yrket. Jag hade svårt att koppla det till en modern formgivning och såg 
det ofta som endast ett kulturellt arv att förvalta. Där jag står idag, på en modern konstskola, har jag försökt 
närma mig detta på ett för mig nytt sätt. Med ny kunskap inom möbelformgivning och nya referensramar till 
rum och objekt vill jag använda material och tekniker på ett sätt som inte var tillgängligt för mig då smidet 
var mitt yrke.

UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE

Jag har i detta projekt sökt arbeta med ett varvande av teori och formgivning. Anledningen har varit att 
försöka undvika en lång teoretisk undersökning som i slutet av projektperioden ska pressas in i en möbel. 
Det kan då finnas en risk att slutprodukten inte korresponderar med förarbetet. Här följer en beskrivning 
av själva formgivningsprocessen som börjar med några tidiga skisser. Jag kommer även nämna något om den 
materiella symboliken.

Skissarbete
Formgivandet av detta bord har bestått av en massa olika beslut 
gällande form och komposition. Jag tänker här redogöra för de 
stora dragen. Inledningsvis jobbade jag med stora ytor och grova 
drag. Gjorde några olika studier över hur jag skulle kunna integrera 
glaset i bordet och hur jag skulle kunna skapa en möbel anpassad 
för det arbete som normalt utförs på ett skrivbord.

7 Liturgi betyder gudstjänstordning och innefattar det rika symbolspråk som förekommer i dessa miljöer tänkta att hjälpa en 
besökare att kunna ta till sig ett budskap.

Urval av handskisser mars -09
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Konstruktion
För att lätta upp formen och även börja plocka in stålet, 
blev fokus för nästa skissfas ett underrede med rundstång.
Drog upp en massa diagonalstag och stödstolpar som jag 
sedan undan för undan utvärderade och ibland sorterade 
bort.

Så småningom utmynnade detta i en grundstomme
enligt formen bredvid. En rundgångrörelse i två olika led
som blev central för hela bordets formgivning.
 

Med några tillägg fick stommen till slut följande form 
där högra kortsidan har samma komposition som bortre 
långsidan och vänstra kortsidan samma som främre 
långsidan. Detta för att tillsammans med bordsskivan 
skapa en uppdelning av bordet i olika delar där vänstra 
kortsidan är en slags miniatyr av hela bordet. En plats för 
besökaren.

Bordsytans form får här även flera betydelser där den 
rundgång jag nämnde från stommen, redovisas uppe på 
ytan. Det är även en markering av ytans olika funktioner 
med en huvudyta där arbete pågår och tre delar i 
periferin som agerar avställningsyta. Omhändertagandet 
av eventuella sladdar och kablar integreras även i de 
öppningar som blir mellan de olika delarna. 3D-skisser april -09
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Nästa steg blev att koppla på glaset som i de första 
skisserna endast hade en utsmyckande uppgift. Jag ville 
dock utnyttja dess redovisande förmåga och använda 
denna till att belysa viktiga delar av konstruktionen. 
Att på så vis lägga fokus på de punkter som håller 
samman hela bordet. 

För att ytterligare utveckla detta valde jag att ge glaset 
i sig denna uppgift. Att funktionalistiskt ge glaset en 
tydlig nyckelroll. Det blir alltså glaset som håller samman 
stålstommens olika delar.

Även de olika delarna av bordsskivan kopplas samman 
med hjälp av kapade glasbitar som infästes på undersidan 
med vinkeljärn. Dessa verkar som länk mellan bordets 
delar och har på så vis en liknande roll som de stora 
glasskivorna ovan.

3D-skisser april -09
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Material
Arbetsbordet Vesper består av en rad olika material
som har det gemensamt att jag anser dem kunna 
förmedla sköna värden och dessutom har taktila 
egenskaper som kan redogöras i den funktion de 
har i möbeln. 

Handgjutet arkitekturglas från Lindshammars 
glasbruk. Redovisande och sammankopplande av 
bordets olika delar.

Remläder. Ett otöjbart läder som blir själva 
arbetsytan och också är det material som en
brukare kommer tydligast i kontakt med.

Färgprover arkitekturglas

Materialprover från Tärnsjö Garveri
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14 mm varmvalsat stångstål till underredet. 

Sprutade gummiprofiler och linoleum för mötet 
mellan glas och metall/trä.

Trälamellskiva till bordsskiva och ask till kantlister.

Ställbara gummifötter.

Materialprover från National Gummi

Vibrationsdämpare från Kuntze
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Funktion
Jag beslutade mig tidigt för att göra ett relativt 
stort arbetsbord. Jag ville ha en huvudyta för 
arbete och några övriga ytor för avställning. 
Med utgångspunkt i ett normalstort skrivbord på 
ca 1400x800 mm började jag så göra olika 
skalmodeller och volymstudier.

För att få en generös arbetsyta och ändå plats för 
avställning ökade jag på längden till 1800 mm
varpå behovet av en ökning även av bredden 
uppstod. Jag fann att 900 mm gav bra förhållande 
mellan längd och bredd. Även höjden fastställdes
nu till ca 720 mm med viss justermån i fötterna.

Slutligen en något förenklad halvskalemodell 
med tänkta material för att undersöka 
sammanfogningsprinciper och möten.

Stål- och kartongmodell. skala 1:10

Spånskive- och furumodell. skala 1:1

Ståltrådsmodell. skala 1:2
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RESULTAT

En möbel kan aldrig vara bärare av annat än associationer. Möbelmaterialet i sig kan ju inte vara exempelvis 
sorgset. Lika med ett konstverk som uttrycker sorg. Det kan göra det för att konstnären befann sig i ett 
visst sinnestillstånd då han skapade föremålet, eller för att en betraktare blir sorgsen av att se på det. Men 
”färgen” kan ju inte vara ledsen. Jag har formgett ett skrivbord, eller snarare; mitt arbetsbord. Det är ”mitt” 
på så sätt att jag har utgått från mina personliga erfarenheter och sinnliga referensramar. I dessa har jag så 
försökt bli så personlig, utan att för den skull bli privat, att det skulle kunna bli allmänt då vi delar många 
av våra referenser. Huruvida jag har uppnått detta är för mig svårt att avgöra då även detta är en högst 
subjektiv upplevelse hos en betraktare. Men som ingång i mitt projekt var min tes att ”om en betraktare kan 
ana och förstå att det ligger en mening och symbolik bakom ett skapande, att man kan känna att det finns 
en genomtänkt tanke som ligger till grund för alla val, så kan det vara nog för att förmedla en viss omsorg 
och omtanke”. Detta står jag efter genomgånget projekt fortfarande fast vid vilket därför får verka som mitt 
resultat.

DISKUSSION

Vi läser in/tar in upplevelser med hela kroppen. Att formge möbler är att bygga scenografi för det verkliga 
livet. Jag har i denna möbel utgått från mina egna subjektiva förhållningssätt till olika material, tekniker och 
dess associationer. Dessa har jag sedan applicerat på en form och där gett dem roller som dels ska ge taktila 
värden då möbeln används i det arbete den är formgiven för. Jag har även velat skapa mervärden i varje 
material på så vis att de symboliskt uttrycker något mer än bara sin funktionalistiska roll enligt principen för 
korrespondens som Wollheim talar om. Till exempel glaset som har en roll av accentuerande av funktion. Att 
vara fokuset i konstruktionen. Jag har även valt material utifrån den princip att de ska vara lämpliga bärare 
av spår från tillverkningen. De ska ha en mottaglighet för handens närvaro. På detta sätt önskar jag ha skapat 
en möbel som, med sina dubbla innebörder, kan ge ett värde av beständighet. Svaret på min frågeställning får 
bli att både förförståelse och sammanhang har stor betydelse för hur vi upplever möbler och andra föremål. 
Gällande Vesper ska därför förhoppningsvis både denotationer och konnotationer peka mot ett normbrytande 
av den känsla av tillfällighet jag ofta upplever i en modern formgivningskontext.

SAMMANFATTNING

Jag presenterar i detta arbete inget facit och inga färdigresonerade tankar utan ett förhållningssätt. En början 
på en utveckling med ett upplägg för en fortsättning. Kontentan är dock att vi påverkas av vår omgivning och 
som formgivare, arkitekt eller på annat sätt skapare av fysiska miljöer, är det viktigt att ha detta i beaktning. 
Dagens formgivning speglar det samhälle vi lever i och vice versa. Därför tror jag att en formgivning som i 
material och form uttrycker varaktighet och som ser till våra sinnliga funktionsbehov, kan vara av godo.
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AVSLUTNING

Under hela arbetet med detta examensprojekt har jag föreställt mig Vesper som en möbelserie. För att först 
kunna fokusera på endast en möbel, har jag dock valt att börja med ett arbetsbord. Bordet kommer vara ett 
huvudobjekt som blir en central pjäs i serien. Utifrån denna kan jag sedan gå vidare och skapa fler föremål. 
De olika objekten kommer sedan kopplas till serien på så vis att de har en anknytning till de idéer och 
förhållningssätt som här har framförts men kunna agera var för sig oberoende av varandra. Därför har jag i 
denna inledande del av det ”stora” projektet Vesper, inte rört vid övriga objekt utan bara fokuserat på bordet. 
Möblerna är tänkta för en gallerikontext. Om en fiktiv köpare sedan skulle välja att ha möblerna i sitt hem, 
så ska de så klart även kunna fungera där. De skall även kunna verka tillsammans och då formmässigt relatera 
till varandra. Nämnas bör också att formgivningen, av det här aktuella bordet, har följt med in i verkstaden 
och varit levande under hela tillverkningsprocessen. Formbeslut har således tagits både vid ritbordet och på 
arbetsbänken. Tydligast är detta med de ovan redovisade glaskuber som inte återfinns i de bilder och ritningar 
som följer i bilagorna. Dessa glasbitar var under lång tid centrala i möbeln och flera formval har gjorts i 
relation till dem. Slutligen valde jag dock att inte ha med dem i det färdiga bordet, då det uttryck jag sökte 
blev tydligare utan. Jag har ändå valt att redovisa dem i kapitlet för konstruktion, då de har varit viktiga för 
slutresultatet.

TACK TILL

Mina handledare Per Elde, Peter Andersson och Karin Tyrefors. Ett särskilt tack till Per för givande samtal och 
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BILAGOR

Ritningsnummer  Typ     Spec.   Vy
001    Konstruktionsritning   Stomme  Top & Sidor
002    Konstruktionsritning   Bordsskivor  Top & Snitt
003    Konstruktionsritning   Fullständig  Sidor
004    Konstruktionsritning   Fullständig  Top

Bilder
Foton på färdig möbel.
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