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Inledning

Mitt magisterarbete i inredningsarkitektur och möbeldesign på 
Konstfack handlar om rum, ljus och skugga. Jag har formgett 
en takkrona.

Sammanfattning

Som magisterarbete har jag formgett en takkrona. Mitt projekt 
har varit ett experiment med ljus och skuggspel och en 
utmaning att förena funktion, formgivning, material och teknik.  
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Bakgrund

I en kurs under hösten 2008 skrev jag en uppsats, ”Ordlös 
kommunikation -dans som konstart”.  Fann en stor fascination i 
dansen, hur en endaste dansare själv kan ändra stämningen i ett 
helt rum. Uppsatsen gjorde mig uppmärksam på likheterna 
mellan koreografens och inredningsarkitektens roll vilket 
kändes spännande, att jag som inredningsarkitekt kan ses som 
en koreograf som bestämmer rörelserna i rummet, hur rummet 
ska användas och på vilket sätt kommunikationen ska fungera. 
Genom uppsatsen med research kring dans blev jag inspirerad 
att arbeta med volym och att formge ett objekt som samspelar 
med människan och rummet.  

Att formge ett tredimensionellt objekt är också en utveckling 
och fördjupning av mitt intresse för mönster och illustrationer, 
där färger och former som kan ses som små rumsligheter 
genom att ögat läser av dem som skikt eller lager. Detta samt 
en fascination över ljus- och skuggspel ligger till grund för mitt 
magisterarbete i inredningsarkitektur & möbeldesign. 
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Problemformulering

Som magisterarbete har jag valt att formge en armatur i form av en 
takkrona som bygger på ljus och skuggspel och som relaterar till 
rummet. Jag vill utveckla mitt formspråk, min fascination för 
mönster som grundar sig i mitt intresse för små rumsligheter och ta 
det ett steg vidare genom gå från platthet till volym och skapa ett 
tredimensionellt objekt med belysning. 

En takkrona som ger ljus och skuggspel i rummet liksom i formen i 
sig. En armatur som är intressant både släckt och tänd. En armatur 
som om man översatte den till mode är som ett smycke som ger 
personlighet och karaktär åt ett rum. 

Syfte

Som magisterarbete i inredningsarkitektur och möbeldesign har jag 
valt att formge en takkrona. Jag har valt att utgå från en takkrona för 
inomhusbruk då jag vill realtera till rummet. Jag har valt att avgränsa 
mig till en armatur i första hand men det kan givetvis resultera i 
flera. Svårighetsgraden i projektet ligger i problematiken att förena 
formgivning, funktion och teknik. 

Metod val och metoddiskussion 

Mitt magisterarbete bygger på ett undersökande projekt, en 
konstnärlig process genom research, skisser, formförsök, litteratur 
och studiebesök. Vidare kommer produktutveckling och 
sammanställning. Projektet kommer att presenteras i april samt 
ställas ut vid Konstfacks vårutställning i maj 2009. 
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Upplägg, Tidsplan magisterarbete 

Vecka 45 Definition av examensprojekt 

Vecka 46 Programbeskrivning
Research, låna böcker 

 Kontakta handledare 

Vecka 47 Research,
Skissarbete, studiebesök, samla material, formförsök 

Vecka 48 Research,
Skissarbete, studiebesök, samla material, formförsök 

Vecka 49  Research,
Skissarbete, studiebesök, samla material, formförsök  

Vecka 50 Research,
Skissarbete, studiebesök, samla material, formförsök 

Vecka 51 Research,
Skissarbete, studiebesök, samla material, formförsök 
Beslut och självkritik; sammanställning så långt 

Vecka 52 Research,
Skissarbete, studiebesök, samla material, formförsök 

Vecka 1 Research,
Skissarbete, studiebesök, samla material, formförsök 

Vecka 2 Research,
Skissarbete, studiebesök, samla material, formförsök 

   
Vecka 3 Produktutveckling 

Vecka 4 Produktutveckling 

Vecka 5 Produktutveckling 

Vecka 6 Produktutveckling 

Vecka 7  Produktutveckling, Plan för rapport och grafiskt material 

Vecka 8 Produktion 

Vecka 9 Produktion
Rapportskrivning 

Vecka 10  Produktion
Rapportskrivning 

Vecka 11 Produktion
Rapportskrivning 

Vecka 12  Rapportskrivning
Sammanställning och förberedelse inför presentation 

Vecka 13  26/3 inlämning rapport
MÅL: Produkten/Produkterna klara 
Sammanställning och förberedelse inför presentation 

Vecka 14 Sammanställning
Förberedelse presentation 

Vecka 15  EXAMINATION/PRESENTATION, 6/4, 7/4. 8/4, 9/4 

Vecka 20 14/5 Vårutställning Vernissage! 

I tidsplanen ingår även en handledning med Karin Nyrén och Jonas Bohlin samt 
ett flertal diskussioner med Jonas Lindahl på Ljusrum.  
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Undersökning/ Genomförande

Research armaturer 

För att ta reda på vilka effekter jag var ute efter i min armatur 
samt om det var något jag direkt ville undvika undersökte jag 
befintliga armaturer. Jag kom fram till att de armaturer jag 
tyckte var finast och mest spännande var de vars material som 
tillsammans med ljuskällan skapade en intressant symbios, 
både i form av skuggspel i rummet samt materialets verkan i 
själva armaturen som objekt. En annan aspekt är vikten av att 
armaturen är intressant både som tänd och släckt. En av de 
mest inspirerande armaturerna jag sett är Tord Boontjes 
armatur ”Garland” från 2002 som Habitat producerar. För bild 
se www.tordboontje.com. Den köps som ett platt metallark 
med ett skuret mönster som man sedan vecklar runt en naken 
glödlampa. Materialet; metallen, skapar speglingar och 
reflektioner och konstruktionen med det tvådimensionella arket 
som blir tredimensionellt samt att den ger stor effekt både 
släckt och tänd gör att den hamnar på min lista på intressanta 
armaturer.

Insåg efter min armaturundersökning att jag behövde se närmare 
på ljus och ljuskällor. Undersökte ljus i city och besökte butiker, 
gallerior och kyrkor för att se vilken typ av ljussättning som fi nns 
och vilken stämning de ger. Dokumenterade belysning, armatur 
och skuggbildning. Kom fram till att i de fl esta av miljöerna jag 
besökte (förutom kyrkorna) var kommersiella rum med fokus på 
konsumtion och produkter och inte på stämningar i rummet mer 
än för att förstärka varumärket eller kundernas rörelsemönster. 
Detta gjorde att jag funderade vidare över andra stämningsska-
pande platser som konsertlokaler, simhallar, caféer, teatrar, sjukhus, 
sporthallar, kyrkor, moskéer, tempel, bio, operahus, hur ljuset är på 
dessa platser, vilken sorts ljus det fi nns på de platserna och vilken 
stämning det i sin tur skapar för att se vilken effekt jag var ute efter. 

I kyrkorna, liksom senare i Hallwyska palatset, inspirerades jag av 
ljuskronorna i mässing som tillsammans med ljuskällor och naturligt 
ljus på ett diskret sätt gav stor effekt för rummet. Finessen med de äldre 
armaturerna är formgivningen där man med hjälp av refl ekterande ma-
terial som mässing och speglar såg till att utnyttja ljuskällan maximalt. 

Genom mitt ljusresearch kom jag fram till att det 
som fascinerar mig mest är skuggor, refl ektion-
er och materialets verkan för ljuset eller belysningen. 

Research ljus och belysning
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Skugga, reflektion och material
Skuggbildning  Skuggans betydelse för hur miljön och rummen omkring oss ter sig. Exempel från Cedergrensvägen, Stockholm.   
Reflektioner   Exempel från Hotell Anglais, Stockholm, den blå himlen speglas i fönsterrutorna så trälisterna runt fönstren blir
   som guldramar i kontrast till det blå vilket ger liv åt husfasaden.
Material   Materialets effekt ihop med ljuset; latte-mjölkskum i pressglas
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Research rum - Plats för min armatur  

För att skapa en intressant takkrona behövde jag hitta ett 
passande rum för ändamålet. Eftersom jag önskade göra en 
pendelarmatur som tar sig an volym i rummet sökte ett rum 
med hög takhöjd och som kräver utrymme. Sökte ett rum med 
behov av en fördelaktig belysning, - ett rum som skulle 
upplyftas av en armatur som band samman rummet. Funderade 
över olika rum med hög takhöjd som Blå hallen, Café 
Frankfurt, Hotell rival, Hötorgshallen, Biograferna Saga och 
Victoria. Besökte några foajéer jag sett var i behov av bättre 
och annan belysning samt Nordiska museet, Spegettioperan 
och Citykonditoriet. Slutligen valde jag restauranten Ett 
skafferi i Midsommarkransen. Detta på grund av att lokalen 
behöver en bättre armatur och för att rummet skulle passa mitt 
projekt, med valvformade fönster i två riktningar så kronan 
skulle synas både dag och nattetid, både släckt och tänd liksom 
att där fanns ett behov av ett stämningskapande ljus en bättre 
ljussättning. När jag valt restauranten läste jag på om kvarterets 
historia där restauranten är beläget för att förankra armaturen 
till platsen.
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är det mest lämpade för min armatur vilket gör att jag går ifrån 
den -något som jag återkommer till senare.



Tvådimensionellt till tredimensionellt
Illustration-collage-metod 

Därefter var min ambition att börja bygga modeller. Tanken på 
att det var Mastermodeller jag skulle bygga gjorde emellertid 
att jag dessvärre var helt låst. Det som fick mig att komma 
vidare blev en illustrationstävling utlyst av företaget Plezuro 
som gick ut på att illustrera ljud på en A3. Eftersom rytm, 
riktning och dans varit en stor inspirationskälla i mitt projekt 
passade tävlingen mig och fick mig att komma vidare. Plötsligt 
flödade tusen idéer och associationer vilket fick mig att göra 
illustrationer och collage som jag därefter byggde modeller 
utifrån.
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Illustration-collage-metod
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Research ljuskällor 

Genom mitt researcharbete av ljus kom jag fram till att jag var ute 
efter ett glittrigt ljus, karakteristiskt för en takkrona. Materialet jag 
tänkte mig var mässing. Diskuterade mina idéer med min externa 
handledare Jonas Lindahl som är ljusdesigner på Ljusrum. Lindahl 
förklarade att det finns olika typer av ljus och berättade om olika 
ljuskällor och typer av ljusbilder. Jonas Lindahl berättade om 
beteckningar, socklar och reflektorer och förklarade olika fakta som 
energiåtgång och miljöaspekter och färgåtergivning. 

Efter en del modellbyggande och efter diskussionerna med Jonas 
Lindahl insåg jag att själva ljuskällans estetiska uttryck och främst 
dess ljuskvalitet skulle bli av stor betydelse för min gestaltning. För 
att lära mig mer om ljuskällor läste jag därför artiklar om ljuskällor 
och glödlampans framtid, glödlampan ska tas bort inom några år och 
ersättas med mer energisnåla alternativ. Jag vill självklart använda 
mig av en så energieffektiv ljuskälla som möjligt men med stor 
färgåtergivning samtidigt. Många lågenergilampor producerar 
mycket ljus men ger samtidigt inte lika rikt färgspektra. Besökte 
Flux som arbetar med ljussättning och armaturer för offentlig miljö 
och studerade olika ljuskällor, främst olika hallogenlampor med 
olika optik.

Belysningen jag var ute efter var ett gott allmänt ljus och en 
takkrona som har något av glittrigheten som är signifikant för en 
krona. Effekten jag vill att takkronan ska ge är riktat ljus mot taket 
för att upplyfta och skapa rymd i rummet och ge kontrast utifrån till 
de valvformade fönstren, ett glittrigt ljus så takkronan blir ett objekt 
som binder samman rummet och riktat ljus i punkter mot golvet för 
att ge en god allmän belysning. Sammantaget en god, varm allmän 
belysning med stor färgåtergivning för att maten ska se god ut och  

för att besökarna ska kunna se varandra bra och utan konstiga 
skuggor. Sökte också en ljuskälla med lång livslängd då den inte ska 
behövas bytas alltför ofta av miljömässiga skäl liksom av rent 
praktiska då det underlättar underhållet av ljuskronan. Min ambition 
var att med samma armatur tillgodose alla behov. Diskuterade alla 
effekter jag ville åt med Jonas Lindahl och vi konstaterade att jag 
behövde flera olika typer av ljuskällor för att tillgodose mina behov 
samt att jag behövde tänka igenom hur trafon skulle placeras om jag 
väljer ljuskällor som kräver trafo och om jag ville reflektera ljuset 
själv eller använda mig av ljuskällor med inbyggd reflektor. 
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Skisserna är gjorda av Jonas Lindahl, Ljusrum.

Skisser från tidiga diskussioner med Jonas Lindahl.
Jag förklarade vilken ljusbild jag ville åt, JL beskrev olika ljuskällor 
och vi diskuterade olika lösningar. I första stadiet ville jag ha en 
ljusbild i taket för att ljusa upp taket och ta hand om hela rummet. En 
annan ljuskälla i mitten av armaturen, lite glittrig som i  kristallkronor 
samt riktat ljus i punktform på golvet. 13



Kritik, vändpunkt och omformulering 

Delkritik med Matti Klenell. Matti Klenell påpekade att jag 
bestämmer över min master själv, hur mina ramar ska se ut och 
påminde mig om att mitt hantverk faktiskt är gestaltningen och 
att jag inte ska hindra mig från att göra det jag innerst inne vill. 
Kritiken fick mig att komma till flera viktiga insikter och 
gjorde att jag raskt gjorde några förändringar. 

Jag började med att omformulera mitt projekt. Det jag vill 
gestalta är en takkrona med god belysning, en rumslig 
gestaltning som skapar ljus och skuggspel och som relaterar till 
rummet. Insåg att jag fokuserat så mycket på att försöka lösa 
alla delar att experimenterandet med gestaltningen av 
armaturen fått stå tillbaka. 
Tänkte vidare på att jag kunde lösa allmänbelysningen på andra 
sätt, åtminstone ha i åtanke att det finns olika lösningar, inte 
bara att en och samma armatur löser allt.  

Insåg också att jag inte alls hade behov av att förankra min 
armatur till en plats utan att det snarare begränsade mig mer än 
gav mig riktning och fritt spelrum för takkronan. Den insikten 
gjorde att jag istället valde flera rum som utgångspunkter, 
bland annat ett karaktärslöst rum på skolan, ett rum där min 
takkrona ger atmosfär åt rummet och inte att rummet ger 
karaktär åt armaturen genom sin historik. Genom det valet gav 
jag mig möjlighet att skapa en armatur med ett starkt uttryck, 
leka fritt med ljus och skuggspel och experimentera.  

Tidigare hade jag varit rädd för att ta hjälp av andra utan ville 
lära mig allt själv för att sedan bygga det och klara det på egen 
hand något som jag erkände för mig var en god ambition men 
som komplicerat mitt arbete på ett sätt som inte var nödvändigt. 

Jag beslöt mig för att i fortsättningen inte vara rädd för att ta 
hjälp med sådant som andra kan bättre och som jag helt enkelt 
inte har erfarenhet av och istället se det som en möjlighet att
lära av andra istället. 

Plötsligt började det roliga och lustfyllda med projektet! Jag 
började bygga modeller hejvilt vilket var enormt kul! Därefter 
kontaktade jag Annell Ljus + form och hade ett möte med 
Nicklas Bernsell som ansvarar för Design och 
produktutveckling. Jag visade collage och bilder på några 
modeller och han försäkrade att han kunde assistera mig med 
den tekniska biten och diskutera ljuskällor, ljusåtergivning och 
ritningar senare i processen.
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Formförsök 

Bygger modeller i papper och testar olika former för att se hur 
naturligt ljus faller på formerna. Är ute efter en form med ett 
intressant skuggspel i sig själv även innan ljuskällan adderats. 
Kommer fram till att skuggspelet blir som bäst om formen är 
både öppen och sluten. Följande sidor är ett axplock av olika 
formförsök. 
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Rund
Fin form med jämn skuggbildning men lite händelselös i sitt uttryck.
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Rund 

Test med fl era tillsammans. 
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Rund

Test med ännu fl er och ljuskälla inuti.
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Rund 2

Experimenterar vidare utifrån den runda formen.
Den här blir vacker och intressant men inte fi n från alla sidor 
sett liksom aningen sökt, lite för komplicerad i sitt uttryck. 
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Två favoriter

Får inte till uttrycket jag vill åt i 
modellerna  så jag samlar inspirationsbilder. 
Stillbilder av rörele, fångade ögonblick. 
Inspirationsbilder som an-
das rörelse, rytm, fl amenco, dans!
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Spetsig form

Eftersom jag vill åt en form med mycket rörelse samt en form 
som är både öppen och sluten gör jag en spetsig form utifrån 
en kvadrat med fem vikningar. Hänger  upp  modellen i met-
allspiraler med krokar i ändarna och konstaterar att jag gärna 
ser armaturen hängade fritt, gärna med uppåtljus. Genom for-
men bildas mängder av triangulära, spetsiga former när de sätts 
samman vilka  ger mycket rörelse och riktning i armaturen.  
Formen inbjuder till  nya idéer och olika varianter som olika 
storlekar på delarna, färg inuti, guldfärgad insida, se följande 
sidor. Jag beslutar mig för att jobba vidare med den formen.
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Spetsig form

Test med glödlampa inuti.

22



Spetsig form 

Test med färgat papper inuti.
Med färgerna jag valt blev det hela en utmärkt 80-tals fl irt -men 
inte fullt så sofi stikerat som jag vill och jag saknar kontraster.
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Spetsig form

Test med guldfärgat papper. Kombinationen med den mat-
ta vita utsidan som får en gråskala genom skuggan som ska-
pas i kontrast med den gyllene refl ekterande insidan är jät-
tefi n! Det här bestämmer jag mig för att jobba vidare med!
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Tillfälligt påfågeltema

Har en idé om att ha fl era olika smådelar som sätts samman till en lam-
pa, som ett collage fast  i lampform. Är särskilt inspirerad av påfågelns 
fjäderskrud och gör olika små modeller. Fascineras också av att skapa 
en tredimensionell effekt som skapas genom skuggorna som bildas uti-
från ett platt ark som belysts. Vill åt en skuggbildning i taket, lite som 
en takrosett för att ljusa upp taket och få rummet att verka öppnare. 
Fågelmotivet har funnits länge både som dekorativt motiv på tapeter och 
porslin och har en elegans som gifter sig väl med min inspiration från 
rörelse. Provar att sätta samman de påfågelinspirerade modellerna med 
den spetsiga formen som ett tredimensionellet collage men när de olika 
delarna - som är starka i sig själva i sitt uttryck -  sattes ihop blev det platt 
istället. Fortsätter därför att utveckla de spetsiga delarna fullt ut istället.
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Material research och tester 

Funderar på vilka material som skulle fungera för formen och 
kommer fram till papper, porslin, plast eller metall skulle vara 
passande. Porslin skulle vara vackert och skulpturalt men sprött 
och tillverkningsmässigt en hel vetenskap liksom i uttrycket 
oerhört exklusivt. Funderar istället vidare på Tetrapak då 
formen går att vika ihop men kommer fram till att jag inte vill 
att min armatur ska ha ett temporärt uttryck. Jag kommer fram 
till att metall verkar vara det bäst lämpade materialet, främst 
mässing. Innan jag bestämmer mig helt vill jag dock diskutera 
metaller i allmänhet med några som arbetat med det tidigare så 
jag besöker allmänna metallverkstaden och diskuterar min 
modell med Henrik Brandt samt Plåtverkstaden AB. På 
Plåtverkstaden får jag möjlighet att känna på olika metaller och 
diskutera för och nackdelar med olika metaller och 
tillverkningsprocess samt se och känna på olika färgprover 
gjorda med pulverlack. Inser att det går att lacka så det blir 
blankt men mässingsglansen är svår att uppnå, det kan bli 
närmast bli metallic glans som i billack.  

Jag beslutar mig för att välja mässing, till min armatur eftersom 
mässingen har många av de kvaliteter jag är ute efter såsom en 
varm gyllene färg och reflektioner. 

Går in i metallverkstaden och provbockar delarna i papper för 
att hitta rätt teknik att bocka och därefter i mässing. Det blir 
oerhört vackert i mässing och speglingarna som bildas inuti den 
bockade delen blir triangulära och med mycket rörelse och 
riktning. Diskuterar sammankopplingar med Henrik Brandt. 
Jag vill att delarna sitter samman så de bildar en stabil kropp i 
sig själva så sammankopplingen blir det bärande 
konstruktionen.

Delarna kan sättas samman med lim, skruv+mutter, nitar eller 
en specialtejp som används till flygplan. Tejpen härdar med 
tiden och blir extremt stark. Nitar skulle fungera men då blir 
sammankopplingen permanent så jag kommer fram till att 
skruv+mutter är det bästa alternativet till armaturen. Med 
skruv+mutter blir det en synlig konstruktion och en dekorativ 
detalj. Genom att konstruktionen är synlig ser armaturen 
trovärdig ut till skillnad från om lim eller tejp använts, även om 
det håller lika bra. Genom valet av skruv+mutter blir även 
tillverkningsprocessen förenklad då delarna får hål konsekvent 
på samma ställen vilket gör att den får ett uttryck av enkelhet 
över sig. 
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Provbockning

Klipper kvadrater i stora metallkaparen som jag därefter 
bockar för att se om det blir som jag tänkt mig. Det blir det! 

27



Skala 1:3
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Skala 1:3
Mått i millimeter
250 mm, 200 mm och 150 mm

28



Sammankoppling och provbockning
Tre delar i samma storlek sätts samman som ovan.
Därefter kan mindre eller större delar adderas och 
resultatet blir många olika riktningar men under 
ordnade former.

För en armaturen som är 65 cm i diameter går det åt 
ungefär 6 stycken 25 cm, 
28 stycken 20 cm 
12 15 cm. Totalt cirka 46 stycken.
Tyngden blir då ca 25 kg (0,7 mm mässing) och det 
går åt 1.7 kvadratmeter mässing.
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Ljuskällor, storlek och mått 

Gör volymstudier i hönsnät och fi rar upp dem i taket för att 
se vilken storlek jag vill göra. Bestämmer mig för att göra 
en armatur som är cirka 65 cm i diameter. Visar en skiss på 
hur jag vill att ljuset ska se ut i armaturen och hur ljuskäl-
lorna ska sitta, (se följande sida) för Niclas Bernsell på An-
nells. Det visar sig att en liknande lösning fi nns i produktion 
för Annells så de erbjuder mig sponsring på en sådan. Vilken 
ljuskälla får provas ut när modellen är klar, beroende på hur 
öppen armaturen blir och hur mycket de kommer att synas. 
De ljuskällor som ger mycket ljus gör att mässingen glittrar 
mycket men kan också bli bländande så det måste provas ut. 
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Ljuskällornas placering till armature
65 cm i diameter. 
Tre justerbara stålvajrar
Y-format fäste i taket. 
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Produktion
-Bockning, Lundgrens smide, Sundbyberg   

Kontaktar Lundgrens smide i Sundbyberg och åker dit och 
visar skisser och modeller och förklarar hur jag vill att det ska 
se ut och diskuterar hur delarna blir som mest hållbara tillsam-
mans med deras tekniker. Teknikerna bekräftar att delen blir 
mest hållbar om den bockas och att den lilla delen viks in och 
löds lite så den blir stabil. Vi bestämmer att de provbockar tre 
delar som vi sedan bedömer och att de därefter bockar rest-
en. Vi beslutar också att de köper mässing som är plastad på 
ena sidan för att mässingen ska vara så oskadd som möjligt. 

Lundgrens provbockar några delar. De två små fl ikarna 
där delen möts blir mer rundad än jag trott och vi beslu-
tar att istället klippa den delen och löda ihop den för 
att få en skarp kant så för att få det som jag tänkt mig.
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Lundgrens smide. Josef sågar av yttersta delen under överseende av designern i fråga dvs jag!
På bild 3 syns en nästintill klar mässingsdel. Dessförinnan har mässingen klippts i kvadrater, hålen har borrats och den har bockats 3 
gånger. Maskinen på Lungrens smide kunde som minst bocka 0,7 mm så det fi ck avgöra mässingens tjocklek. 
Efter detta moment löddes delen ihop.
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Pulverlackering Isaxon´s pulverlack

För att få delarna vita på utsidan och blänkande mässing på insidan 
ska delarna pulverlackas. Jag tar delarna till Isaxon´s Pulverlack.
Delarna kan hängas i hålen när de lackeras. Innan de lackeras 
måste innersidan göras helt ren (annars bränns fi ngeravtryck et-
cetera in i mässingen) och därefter täckas med en specialtejp 
som tål 200 grader så inte pulverlacken så mässingen täcks. Jag 
och min snälla vän Karin maskerar alla delarna (13 timmars ar-
bete). Vi maskerar, skär av tejpkanterna och slipar utsidan med 
slipdynor för att lacken ska få fäste. Därefter pulverlackas delar-
na hängandes på ställningar och sedan bränns de i en stor ugn.
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Inför pulverlackering
1. Polering av insidan med mjuk trasa så ingen smuts bränns in.
2. Maskering med specialtejp som tål 200 grader.
3. Slipning med slipdyna som är ytterst fi nkornig.
4. Färdig för pulverlackering! Tejpen är beskuren med knivblad och utsidan slipad. 35



Komplikationer i produktionen 

Delarna blir fantastiska när de pulverlackas, dessvärre är 
delarna lödda med tenn som inte tål värmen i pulverlack-
ens ugn så alla delarna öppnar sig! Upptäcker dessutom att 
tretton delar har spegelvända hål. Provar att epoxylimma 
men det håller inte så alla delarna får göras om från början. 
Lösningen blir att sammanfoga med mässing för att få 
delarna att hålla för pulverlackens ugn. Silver hade kun-
nat varit ett alternativ men det har högre smältpunkt och 
då hade det funnits risk att bockningen bågnat. Lundgrens 
bockar nya delar och sammanfogar med mässing som jag 
därefter maskerar och låter pulverlackas -och- det blir bra!
Genom missödet med de spruckna delarna fi ck jag möjlighet 
att stanna upp och refl ektera och göra en rad förbättringar. 
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Förändringar och förbättringar

-Tätare sammankoppling
Hann att sätta samman några limmade delar innan de sprack. Kon-
staterade att armaturen blev fi nare om delarna monterades tätare 
- refl ektionerna blev mer effektfulla och ljuset fördelades bättre.      

-Taggbricka
Upptäckte att det behövdes en taggbricka mellan delar-
na för att få fäste när de kopplas samman då frik-
tionen blev betydligt större efter att de pulverlackats.
  
-Annan ljusmaskin
Den ljusmaskin jag fått av Annells stämde inte öve-
rens med min armatur, talade inte samma språk som 
delarna samt var större än jag tänkt mig. Beslöt mig för 
att byta ut den och formge ljusmaskinen själv istället.
Genom refl ektionerna som bildas  från mässingen är det inte 
nödvändigt med så  många ljuskällor i den armaturen som är 
cirka 65 cm.   
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Ljusmaskinen, skisser 
1. Avlång variant, förslagsvis pulverlackat  fyrkantsrör med fem ljuskällor
2. Vidareutveckling i en mer kub liknande form som jag valde bort då den blev klumpig och dominant i sitt uttryck ihop med delarna. 
3. Skissade vidare på en trädliknande form med stående ljuskällor åt fl era håll. Då delarna har synlig sammankoppling som även blir en 
del i det estetiska uttrycket ville jag jobba på liknande sätt med ljusmaskinen och hellre visa än dölja.
4. Mitt val! Gles textil sladd i grått, porslinskopp med E27 sockel, stor glödlampa med synlig glödtråd. 38



Glödlampa med synlig glödtråd, stor återgivning av färgs-
pektra liksom en varm karakteristika. Glödlampan är på väg 
att tas bort och kommer ersättas av glödljushallogen. Jag har 
inte hittat någon ljuskälla av lika god kvalité som glödlampan 
än och valde därför den till min armatur. Ljuseffekten från
den är fantastiskt fi n och genom att den inte har riktat ljus 
utan strålar runt hela får hela armaturen en fi n belysning.
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Takfäste

Kryssformat takfäste i pulverlackad metall. 
Fyra öglor för vajerfäste. 10 cm mellan vajerfästen. Bockn-
ing i ett kors på mitten för sladden. Hål för skruv-mutter för 
fäste i taket. Något spetsigt kryss för ett diskret och smäckert 
uttryck. Beroende på hur elektriciteten dras till armaturen kan 
fästet fästas direkt mot taket eller hänga lite längre ner så  ut-
taget döljs av fästet.

Ögla för vajerfäste

Hål för skruv för fäste i taket

Hål för sladd, bockning för 
att ge utrymme för sladden

15 cm

10 cm

2 c
m

Skala 1:20

40



Upphängning
2 mm vajer försedd med gummislang som värmts fast för att inte 
skada vajern vid påfrestning.Vajerlås gjord av kopplingsbit för 
elkabel. Mässingsbricka för ett fi nt möte mellan vajer och del.
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Litet men viktigt -sammankopplingen
Sammankoppling med 4 mm skruv, hattmutter i mäss-
ing samt en taggbricka mellan delarna för att det ska sitta 
stint. Hattmuttrarna i mässing liksom skruvarna blir en syn-
lig sammankoppling och en del i det estetiska uttrycket.
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Resultat

Jag är otroligt nöjd med resultatet och ser stor potential att utveckla 
armaturen vidare. Armaturen blev expressiv och tar sig defi nitivt 
en plats i rummet och min vision om att fånga en rörelse infriades 
då den genom sin sammankoppling skapar en oregelbundenhet, 
ett slags ordnat kaos med triangulära refl ektioner i mässingen som 
understryker rörelsen. Utöver formen är jag även glad över mötet 
som uppstod mellan mässingen och pulverlacken, hur det klas-
siska materialet blev varmt och expressivt i kontrast till det vita.

Fortsättning

Jag ser som sagt stor potential att utveckla armaturen, både med 
ljus och även storlekar och skala liksom placering. Jag kan se 
den framför mig direkt på ett golv, som en lysande skulptur, 
eller i riktigt stor skala i ett tak. Produktionsmässigt har den 
både för och nackdelar, den är relativt lätt att tillverka men 
går för närvarnade inte att industritillverka. En del i proces-
sen som skulle behöva förändras är exempelvis maskeringen 
som för närvarande är en tidskrävande del i tillverkningen.

Andra material
Armaturen skulle kunna vara i andra material, vaxat papper eller 
helt vit i pulverlackerad svartplåt men då försvinner de intres-
santa refl ektionerna som uppstår i mässingen. 

Namnet
Eftersom jag hämtat mycket av min inspiration från dans och 
främst fl amenco föll sig namnet Flamenco naturligt. Flamenco 
som dans, rörelsen, det starka, känsliga uttrycket - hur en enda 
dansare kan uttrycka så mycket känsla och skapa stämning i ett 
rum. 
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Sammanfattning

Jag har haft ett väldigt kul magisterarbete! Mitt projekt har 
varit en ständigt levande och intensiv process. Jag har insett 
vad många detaljer det är att tänka på för att formge en armatur
- vilket jag uppskattat-  för det har gjort att det sällan varit 
tråkigt under processen då det ständigt funnits nya problem 
att lösa. Svårighetsgraden och komplexiteten i mitt projekt 
har infriats, att formge en armatur och få form, teknik, mate-
rial och vision att harmoniera är svårt och därför utmanande.

Jag är nöjd och stolt över min arbetsinsats och mitt resultat! 
Jag har haft roligt och slitigt och känt mig motiverad och hållt 
ett högt tempo under hela processen. Mötena, diskussion-
erna och samarbetet med olika kontakter har något av det jag 
tyckt varit mest givande, att göra verklighet av projektet! - Att 
följa min vision och se den från abstrakt tanke till pappers-
modell för att sedan se armaturen hänga på vårutställningen.

Slutsats

Jag har formgett en armatur, Flamenco. Min vision var att ar-
beta med ljus och skugga och formge en armatur som är fi n 
både släckt och tänd och som fångar ett ögonblick av en rörelse. 
Jag är glad över resultatet och ser fram emot att sälja in den 
och få den i produktion och se den i olika miljöer framöver! 
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