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FÖRORD

“For the moment, let us note that any narrative fiction is necessarily and fatally swift because, in building a 
world that compromises myriad events and characters, it cannot say everything about this world. It hints at 
it and then asks the reader to fill in a whole series of gaps. Every text, after all (as I have already written), is 
a lazy machine asking the reader to do some of its work”. (Eco, 1994, sidan 3).

På samma sätt vill jag uppmana betraktaren att bli en del av mitt arbete. Genom antydningar och ledtrådar 
vill jag skapa utrymmen att läsa det som står mellan raderna. Utrymme som öppnar upp för egna tolkningar 
och möjliggör ett eget skapande av en egen berättelse. 
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BAKGRUND

I mina arbeten har jag länge strävat efter att undersöka förhållandet mellan tvådimensionalitet och 
tredimensionalitet. Teckningen har varit ständigt närvarande. Ibland i skymundan, ibland tydlig. Det 
har ibland uppfattats som en konflikt, nästan som en olöslig ekvation att försöka få de båda dimen-
sionerna att stämma överens. En strävan efter samma gemensamma nämnare, samma språk. 

Inom institutionen för Inredningsarkitektur och Möbelformgivning har jag också länge varit intresse-
rad av hur rum kommunicerar med människan. Vad rummet berättar och vad man får ut av att vistas 
däri. Hur är en medveten mening/koncept konstruerad i ett rum? Hur uppmanar rum besökaren att 
läsa mellan raderna, och att läsa rummets sinne? Att sudda ut gränserna mellan scenografi och arki-
tektur har varit ett arbetssätt i många av mina projekt. Jag har velat få besökaren att känna sig som 
att han/hon går omkring i en scenografi och är medverkande till handlingen av rummet. Ett slags 
tillstånd där skillnaden mellan verklighet och fiktion suddas ut. 

Som inredningsarkitekt har jag strävat efter att få besökaren att stanna upp och ge rum dess tid det 
förtjänar att vistas i. Genom att arbeta utifrån teman eller berättelser har jag arbetat med att gestalta 
rumsligheter som ger en tvetydighet av rummets funktion till besökaren. Att uppmana besökaren till 
att använda sin fantasi har varit min önskan. 
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PROBLEMFORMULERING

Med min bakgrund som inredningsarkitekt blir det därför naturligt för mig att göra ett gestaltande arbete 
som undersöker hur en översättning från tvådimensionalitet till tredimensionalitet kan gå till.

SYFTE

Jag betraktar projektet som en visklek där olika steg tas i processen, steg som kan härledas till varandra. 
Det första steget i viskleken utgår från svenska sägner.

Jag väljer sägnen som berättarform för att den för mig är liknande en visklek. Sägner förändras genom tid, 
plats och människa, och både sägnen och viskleken innehåller transformationer. På samma sätt innehåller 
även överföringen mellan tvådimensionalitet och tredimensionalitet transformationer av olika uttryck.

Det är också ett försök att framhäva vikten av berättande i dagens digitala värld. Jag väljer att se sägnen 
som en ingångsport, en inspiration och utifrån den hitta ett motiv att arbeta utifrån. 

Genom att arbeta på detta sätt är min förhoppning att jag ska hitta nya uttryck till mina tredimensionella 
objekt, där jag kan skapa en öppen plats för associationer och tolkningar.
Jag ser också denna metod som ett experiment för att undersöka och se om det är ett gynnsamt sätt för 
mig att arbeta i framtiden. 
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METOD

Projektet ska genomföras genom olika steg, steg som byggs på varandra som bearbetas och förän-
dras kontinuerligt. Steg för steg kommer innehållet förändras genom ordkedjan text–sinne–bild–objekt-
upplevelse. Genom att abstrahera bort visklekens oberäknelighet och själv regissera har jag möjlighet-
en att förändra berättelsen genom att lägga till och dra ifrån, strukturera, manipulera, förtydliga och 
förvanska osv. 

För att göra det tydligt kommer jag att i slutet av varje steg ta ut det viktigaste som har påverkat mig 
starkast, för att sedan ta det vidare till nästa steg.

Steg ett – utgår från texten. Den består av läsning av svenska sägner, samt en research om fenomenet 
sägner och dess uppkomst.

Steg två – utgår från sinnet. Det består av en reflektion över vilka sinnebilder som aktiveras vid min 
läsning.

Steg tre– utgår från teckning. Genom min sinnebild ska jag försöka återskapa innehållet vidare till teck-
ning. Här arbetar jag även med den rumsliga gestaltningen, där teckningen blir förhållandet till rummet.

Steg fyra– utgår från objekt. En överföring från teckningen till tredimensionalitet.

Steg fem– består av en tillämpning av de olika stegen. Ett sammanställande av de olika stegen där den 
rumsliga installationen blir det slutliga resultatet. 
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Källa okänd

STEG  ETT – LÄSNING AV SÄGNER

En sägen är för mig en berättelse som har förmedlats från människa till män-
niska, från plats till plats, under en lång tid och därigenom förändrats. Till 
skillnad från sagan så har sägnen inte som avsikt att framstå som påhittad, 
den har ofta en tvivelaktig sanningshalt. Den vill verka helt naturlig och självk-
lar och skildrar ofta vardagsaktiga händelser. I dessa trovärdiga händelser 
uppenbarar sig ofta en övernaturlighet som ger berättelsen en annan dimen-
sion. En övernaturlighet som förr i tiden accepterades utan större skepsis. 
Den ansågs vara ett självklart element i världen och några ögonbryn höjdes 
inte. De flesta svenskar trodde alltså på olika slags väsen och det var inget 
konstigt med det.

Man skulle kunna beskriva fenomenet sägner som dåtidens underhållning, 
innan böckernas och datorernas inträde. Men det fanns ändå ett behov av att 
bli underhållen och ägna sig åt en verklighetsflykt. Man fick alltså hålla sig till 
godo av muntlig underhållning, och gärna en något kittlande, lite kuslig så-
dan.

”Sägnerna handlar ju i hög grad om människans kontakter med en över-
naturlig värld, som enligt folktron existerar parallellt med vår egen. Att ha 
tillgång till en sådan diktad fantasivärld kan ge tröst i många situationer, 
särskilt när vardagens bekymmer och motgångar blir övermäktiga. Tron på 
en övernaturlig värld kan inte bara skapa skräck utan också – och kanske i 
första hand – ge trygghet. Som människa behöver man aldrig uppleva sig 
som ensam, eftersom det enligt folktron finns väsen som bryr sig om en. Det 
man gör och upplever är inte likgiltigt utan ingår som delar i något stort och 
angeläget. Detta är viktigt, för vad vi människor fruktar mest av allt tycks vara 
att hela tillvaron skall visa sig vara meningslös, att vi lever i en iskall värld av 
tomhet och kaos.”
(Ebbe Schön, 2008, sidan 19).  
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Sägner är alltså ett gammalt fenomen som finns att hitta överallt i hela världen, men det intressanta är att grundstom-
men i berättelsen håller sig ganska konstant, oberoende av var du befinner dig i världen. Samma sägen kan berättas 
samtidigt på olika platser i världen. 
Många sägner är också urgamla och har berättats genom århundraden, ibland över tusen år. Om man tittar närmare 
på själva handlingen i dessa vandringssägner så har den förändrats förvånansvärt lite över tidens gång. Motiven är 
oftast densamma men personer och miljöer har bytts ut. Att en sådan berättelse har överlevt i så många år beror också 
på att den ständigt har förenklats. För att kunna återberätta den generation efter generation har en förenkling varit nöd-
vändig.

”För att kunna traderas vidare och inte glömmas bort måste en muntlig berättelse i regel på ett tidigt stadium stiliseras. 
Den ursprungliga händelsen stöps om efter färdiga berättartekniska mönster. Handlingen och personteckningen fören-
klas, vissa drag i berättelsen förstoras, andra förminskas eller slopas.”
Ebbe Schön. S 17 svenska sägner.

Att människorna var uppväxta med denna tro på övernaturliga väsen gjorde att det fanns en acceptans för det och 
inom sig hade människorna en egen bildbank av alla fenomen som kunde tänkas finnas till. Enligt Ebbe Schön kan det 
förklara hur själva uppkomsten gick till av sägnerna. Om man hörde något kusligt inne i skogen och inte såg var det 
var, kunde man lätt fantisera ihop en egen historia. Oftast uppstod sägnerna i skymning eller i gryning, när sikten var 
dålig, då var man ju också ofta trött, och man kunde kanske lättare tro sig se saker. Jag tror också att den egna viljan 
spelade in. Om något oförklarligt urskilde sig långt borta på ängen, kunde viljan sättas in och få en att tro att det var ett 
väsen av något slag. 

Att ta vidare 

Det jag vill ta med mig härifrån är främst att sägnerna är föränderliga i sin berättandeform. För att informationen ska 
kunna föras vidare under en lång tid måste även förenklingar ske i varje steg. 
Ordet illusion, vill jag även ta med mig vidare. 
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STEG TVÅ – SINNE

Utan större ansträngning fick jag upp inre bilder och kunde lätt föreställa mig miljöer där sägnerna utspelades; trolska 
orörda landskap, djupa mörka skogar, stora berg, skymning och gryning på åkern, drömska och ödsliga tillvaron ute på 
landsbygden. I dessa miljöer är illusionen av vad som sågs och inte sågs högst närvarande för skapandet av sägnen. En 
miljö där hägringen lockade och där synvillan spelade ett spratt i en svunnen tid. 

Vid min läsning av de olika sägnerna förvånades jag av hur korta de faktiskt var. Jag lekte med tanken att placera händelser-
na i de korta sägnerna efter varandra där allting knöts ihop till en och samma berättelse. Det visade sig då att miljöerna som 
jag tänkte mig i mitt sinne kunde likaväl vara samma. De olika sägnerna gav mig en likartad känsla och de kunde alla passa 
in i den miljö jag såg framför mig. 
På så sätt valde jag att inte endast arbeta med en sägen, utan summerade ihop dem alla till att utspelas i en och samma 
miljö. Som jag skrev tidigare använder jag sägnen som en ingångsport, en anledning för att kunna hitta ett motiv att jobba 
vidare utifrån senare. 

Att ta vidare

En förenkling var nödvändig och yttrade sig i en sammanfattning till att hitta ett motiv att jobba utifrån. Den bilden jag fick 
upp främst i mitt sinne var bilden av ett bergslandskap.
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STEG TRE – TECKNING

Så äntligen började jag teckna. Med sinnebilden jag fått av sägnerna sattes pro-
jektet i rörelse. Jag letade efter ett bergslandskap som jag tyckte talade samma 
språk med vad jag hade fått upp för min inre syn. En av dem, ett grönt frodigt 
landskap av ett berg, började jag arbeta vidare med. Jag studerade bilden noga 
och började analysera varför jag fascinerades av bilden. Jag kom fram till att det 
var den böjliga mjuka formen, det tydliga skuggspelet som bygger 
upp ett framför/bakom, som bildade ett djup in i bilden. Jag upptäckte alltså att 
det fanns mycket att arbeta med i motivet när jag började teckna.

Jag tecknade av bilden ett antal gånger. Att teckna av samma motiv flera gånger 
gav mig möjligheten att verkligen vaska fram vad jag ville berätta med bilden, 
ett förtydligande kunde urskiljas. Just att det är en naturbild var viktigt eftersom 
naturen är så närvarande i sägnernas miljöer. Dessutom ville jag att ordet lands-
kap skulle föras vidare från förra steget in i detta. Jag märkte när jag tecknade av 
samma bild flera gånger att den blev mindre och mindre föreställande och mer 
abstrakt, vilket jag tilltalades av. Den där tvetydigheten, när man inte riktigt kan 
bestämma sig för om det är föreställande eller ej, blev intressant och någonting 
att arbeta vidare med.

Genom olika tester och experiment började jag klippa itu teckningen för att se-
dan pussla ihop den igen, men på ”fel” ställen. Jag upptäckte att detta moment 
bidrog till en ännu högre abstraktionsnivå. Bilden blev uppklippt och fragment-
erad, men kanske kan man ana någonstans att den härstammar från en sam-
manhängande bild. Olika ytor av teckning trädde istället fram. Samtidigt hade jag 
ordet illusion att arbeta vidare med. I min tolkning blev det illusionen av naturen, 
en slags förvrängning, vilket blev ännu tydligare i fragmenteringen av bilden. Man 
kan inte förstå den på en gång, men kanske kan man förstå att det hela hänger 
ihop någonstans. Dessutom återspeglar fragmenteringen de där glappen som 
en visklek består av och som bidrar till att man får fylla i mycket tomrum själv. Det 
blev en slags förenkling och vidareutveckling från den första bilden av berget.
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Dessa pusselbitar av teckningen satte jag sedan ihop till små modeller av rumsligheter.
Pusselbitarna var ett behändigt format att jobba i, eftersom jag kunde styra kompositionen 
av teckningen i rumsligheten fritt. Jag kunde snabbt och enkelt byta ut bitar tills jag tyckte 
att de stämde överens.

Min teckning är komponerad så att det finns mycket tomma ytor som är orörda. Kanske för 
att pennföringen i sig är så detaljerad och behöver en tom yta som kan lugna ner bilden. 

Detta kunde jag även arbeta medvetet med i kompositionen av rumsligheterna. Genom 
ständiga avvägningar av hopsättande av pusselbitarna med lite eller mycket teckningsytor, 
kunde jag skapa en balans mellan tomhet och detaljrikedom. Jag arbetade mig fram till en 
komposition som kunde frambringa en förnimmelse av att teckningen härstammar från en 
naturbild.

Att sätta upp dessa tvådimensionella papper till en rumslighet bildade en tredimensionell 
upplevelse av teckningen, som att gå omkring i en teckning. Jag ville gestalta en rums-
lighet som fungerade visuellt ur många synvinklar.

Att ta vidare

Det viktigaste att ta med mig från det här steget var att jag försökte eftersträva känslan av 
att befinna sig i en tredimensionell teckning.

Balansgången mellan abstraktion och det figurativa blev också ett avgörande moment. 
Metoden att fragmentera upp en föreställande bild och låta den bli mer abstrakt blev in-
tressant att arbeta vidare med, vilket bidrar till att jag låter betraktaren fylla i det som inte 
sägs själv. Jag låter betraktaren få vara med i viskleken och skapa sig sin egen berättelse. 
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STEG FYRA – ÖVERFÖRINGEN TILL TREDIMENSIONALITET
De nedanstående texterna har jag delat in i stycken, detta för att göra det lättare att följa.

STUDIE AV TECKNING
För att kunna översätta uttrycket i min teckning till tredimensionalitet var jag först tvungen att 
göra en studie på min teckning, försöka att karaktärisera den och se vilka egenskaper den 
har och hur den är uppbyggd.

Oftast börjar jag mitt på papperet och fyller sedan successivt ut teckningen. Jag låter den 
få ta form och byggas upp utan att ha en klar bild av hur det ska bli. Oftast har jag en vag 
föreställning om hur jag vill återskapa motivet, men ändå utan tydligt mål. För mig är det be-
friande att arbeta upp en teckning på det viset, tillåta mig att arbeta intuitivt. Det arbetssättet 
vill jag ta med mig till den tredimensionella överföringen. 

Linjeföringen är också ett återkommande element. Efter att ha tittat på teckningar jag tidig-
are gjort märker jag att jag oftast tecknar i samma lodrätta riktning. Linjeföringen består ofta 
av upprepade små streck i samma riktning och som, genomupprepning, bildar en starkare 
förstärkning i den lodräta riktningen. På så sätt bygger jag oftast upp stora ytpartier i bilden.
Det spelar ingen roll vilket format jag tecknar i, om det är en A4 eller en A1 spelar ingen 
roll, skalan för linjeföringen anpassar sig inte. Den är fortfarande uppbyggd av samma små 
detaljerade linjestreck. Sammanfattningsvis är min teckning detaljerad och innehåller tydliga 
riktningar som bildar en struktur i uppbyggandet.

För att bygga upp ett djup i bilden krävs det att man är känslig i pennföringen, om man ar-
betar som jag gör med dessa riktningar och strukturer i uppbyggandet. För att förenkla, och 
göra det möjligt för mig att översätta teckningstekniken till tredimensionalitet, har jag benat 
upp min teckning i tre olika slags svärtor. Dessa svärtor är viktiga för uppbyggandet av djupet 
i bilden, skuggspelets ljus och mörker och det som bildar ett framför och ett bakom i bilden. 
Det som imiterar tredimensionaliteten.

Som jag tidigare skrev handlar uppbyggandet av bilden också om komposition. Den ständi-
ga avvägningen av hur mycket yta som får ta plats att tecknas, och vad som blir bäst om det 
lämnas orört. En känslig avvägning, men som bidrar till balans i kompositionen. Förutom de 
tre svärtorna innehåller bilden givetvis tomrum, som utgör det orörda, det icke tecknade.Exempel på tidigare teckningar
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TESTER I TRÄ

Att bege sig ut från teckningen till att arbeta i tredimensionella former kändes som en 
stor förändring i min visklek. Kanske för att jag inte ville att det skulle vara en sådan stor 
förändring började jag teckna på trä. 

Det föreföll sig naturligt att börja arbeta i trä. Hela projektet har en påtaglig närvaro av 
naturen. Motivet av en naturbild drar projektet framåt. Det var en sådan stark och tydlig 
del av viskleken som jag inte kunde försumma, istället ville jag förstärka och behålla den. 
Att arbeta i trä ger den direkta taktila känslan av naturen, man kommer lite närmare. Det 
viktigaste var kanske ändå att trä i sig redan innehåller så mycket information; strukturer, 
nyanser, riktningar och ådror som redan finns där gratis. Jag kunde även härleda steget 
från pappret till träet, att det är samma material men i en annan tappning.

Så hittade jag den här bilden av en lada och märkte att mycket redan fanns där. 
Hela fotografiet uttryckte det jag eftersträvade. Den lodräta riktningen, öppningarna i 
ladan, detaljrikedomen i hela bilden men också den kusliga, kittlande känslan av en 
svunnen tid, samma associationer som jag framkallade av min läsning av sägner. 
Samtidigt var det en intressant relation mellan tvådimensionalitet och tredimensionalitet. 
Ladan såg platt ut, som en kuliss, där man själv fick föreställa sig fortsättningen på andra 
sidan.    

Källa okänd
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Istället för att teckna på träet ville jag försöka teckna med träet. Jag ville använda min 
teknik för att teckna till att skulptera fram en form i trä, att teckna direkt med materialet 
istället. 
Så jag började ta ut de tre svärtorna, i skepnad av olika träslag; ek och furu, där ena 
sidan av furut såg ut att vara väderbiten. 

Jag sågade ut små bitar. Det kändes som att leka med lego. Genom dessa små bitar 
kunde jag skulptera fritt, få fram vilken form jag ville, vilken yta jag ville. Jag hade kontroll 
över materialet, kompositionen och över strukturen. Jag kunde manipuleraträet dit jag 
ville. Träet var tacksamt att arbeta i, och jag märkte att jag var tvungen att ställa om hjär-
nan från det tvådimensionella tänket. Skillnaden från pappret till att teckna rent fysiskt var 
stor, men spännande på så sätt att träet tillät mig att bygga upp ett större djup än vad 
teckningen gjorde.

Precis som jag skulle ha arbetat med en teckning arbetade jag nu metodiskt men intuitivt. 
Jag satte ihop, plockade isär, byggde upp, rev ner och arbetade förutsättningslöst, utan 
att direkt veta mitt mål. Jag försökte följa visklekens dramaturgi. Att inte veta vad som 
skulle hända, att vara fullkomligt närvarande vid detta moment, som just då var att föra 
över uttrycket i teckningen till objektet.
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Olika konstellationer av ytor började träda 
fram. Jag testade att ”teckna av” en teckning 
i en av dessa ytor, översätta en bild direkt.
Märkte dock att mycket uttryck gick förlorat 
och det kändes alldeles för svårt att få en så-
dan översättning att fungera. Jag ”slog knutar 
på mig själv”, och upplevde bara svårigheter 
med att göra på det viset. Dessutom insåg 
jag, som Italo Calvino i förordet skrev, att jag 
inte skulle sträva efter att kommunicera allt. 
Det som sägs mellan raderna får betraktaren 
fylla i själv, på samma sätt som viskleken. 
Jag fick avgränsa mig till att det är själva 
teckningstekniken som skulle översättas och 
inte motivet av teckningarna.

Efter ett tag med olika tester av dessa ytor 
insåg jag att jag stampade på samma ställe. 
Fastän att jag hade arbetat med olika tjock-
lekar och dimensioner med trä, där ena sidan 
var platt och andra sidan var mer skulptural 
i skillnader mellan olika dimensioner, var det 
ändå ingenting som sade att det var en tredi-
mensionell yta. För mig kunde den lika gärna 
vara tvådimensionell.
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Så jag började sätta ihop dessa ytor med varandra. Någonting hände och jag kom 
längre bort från det tvådimensionella, ytorna blev former.

Jag återgick till min studie av teckningen och tittade på innehållet av dess tomma ytor, 
ytor som utgör det icke tecknade. Ofta finns dessa tomma ytor insprängda även i de 
mest detaljerade partier. Detta ledde till översättningen till håligheterna, mellanrum-
men i träet. Ljusinsläppet blev påtagligt, smala strimmor av ljus släpptes fram, och jag 
kunde reglera det dit jag ville.

Jag började närma mig någonting. Ihopsättningen av dessa ytor bidrog till att jag såg 
mellanrummen på ett annat sätt, de blev extra tydliga men framförallt extra viktiga. 

Vid detta moment började jag betrakta formen som ur vilken skala som helst. Den blev 
plötsligt skal-lös. Kunde fungera som fönster på en byggnad, ett väggparti, eller en 
möbel. Formen fick olika funktioner beroende på vilken inzoomning eller utzoomning 
som gjordes. Det här förhållningssättet till skalan började intressera mig. Tvetydighet-
en, det odefinierbara lockade åter igen, kanske för att jag genom detta uppmanar 
betraktaren att skapa sig en egen relation - sin egen berättelse genom formen och 
teckningarna.
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Men det kändes fortfarande motigt. Jag hade ännu inte lyck-
ats komma över till tredimensionaliteten på det sättet jag ville. 
Därför vände jag på träet, 90 grader. Tog fasta på min teck-
ningsstudie igen, och upptäckte en viktig parameter jag försum-
mat, nämligen den lodräta riktningen.

Jag byggde upp former i lodrät riktning och först nu kändes 
det som att jag var på rätt spår. Överföringen började äntligen 
stämma överens. Jag kände att jag tecknade nu, tecknade 
direkt med materialet. Det var inget glapp emellan, nu hade jag 
hittat en metod för att översätta tekniken. På samma sätt som 
jag bygger upp en teckning, att jag börjar i mitten, använde jag 
samma metod nu. Jag börjar i mitten, låter formen få byggas ut, 
utan att ha ett tydligt mål.

Jag tecknade fram en form nu. Lodrätheten bidrog till att jag 
kom ännu närmare min teckningsteknik. Genom riktningarna 
byggde jag upp en struktur och kunde nu medvetet jobba med 
mellanrummen. Jag arbetade intuitivt i ett ordnat kaos. Metodis-
kt förhöll jag mig till parametrarna jag hade satt upp; svärtorna, 
lodrätheten, strukturen och mellanrummen. Inom det hade jag 
friheten att göra vad jag ville.
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FORM OCH FUNKTION

Efter att ha skulpterat ett tag med träet i dessa former ville jag nuse vad jag kunde göra 
med dem, hur de kunde användas. Jag ville närma mig en funktion, ville att de skulle kunna 
användas. Genom brukandet av möbeln hoppades jag kunde bidra till ytterligare en di-
mension i relationen mellan betraktaren och den rumsliga installationen. Jag ville inte att 
de bara skulle betraktas, utan strävade efter att komma närmare betraktaren genom funk-
tionen.

Genom att sitta ner i rumsligheten tillåter man sig också att det får ta mer tid, och på så sätt 
upptäcka mer och mer. Man upplever rumsligheten på ett annat sätt än att bara betrakta 
den på avstånd.

En grov förenkling var alltså nödvändig. Ett snitt sågades och en plan yta bidrog till att den 
blev användbar. I den plana ytan trädde ändträet fram, och dess rika innehåll av linjer i 
årsringarna blev synbara och förstärkte uttrycket.

Formen och skalan avgjorde vad det blev för slags funktion. Genom att titta på objekten ur 
olika skalor öppnade det upp möjligheten för olika slags funktioner. De kunde vara pallar, 
bänkar eller bord eller kanske små hus. Jag riktade in mig på att arbeta med skalan pallar.
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Genom att ha sågat till det plana snittet kunde 
jag nu koncentrera mig på att utforma insidan 
av formerna. Ordet landskap hade jag inte 
glömt, ett adjektiv som jag ville föra vidare 
från stegen innan. Nu fick det dock en annan 
innebörd än dess ursprungliga. Genom up-
pbyggandet av träet bildades en insida av ett 
abstrakt landskap. Man kunde kika in genom 
öppningarna och därinne upptäcka mer och 
mer, se in i en annan skala och upptäcka 
någonting annat. En extra dimension som 
kanske bara upptäcks efter ett tag, på samma 
sätt som jag ville att hela den rumsliga instal-
lationen skulle fungera.
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Jag hade nu testat olika former för pallarna. Jag hade kommit 
på en metod för att kunna översätta teckningen till tredimension-
alitet, men visste inte riktigt hur eller mot vad jag skulle applicera 
det. Jag funderade på hur jag kunde gå vidare.

Någonstans började jag också fundera på om jag hade tappat 
lite väl mycket av sägnerna på vägen. Eftersom jag själv förde 
viskleken framåt genom projektet kunde jag välja vad som skulle 
försummas och vad som skulle förstärkas. Ett sätt för mig att 
kunna gå vidare i projektet var att titta tillbaka på sägnerna och 
se vad jag fascinerades över.

Sägnernas föränderlighet var den starkaste egenskapen jag ville 
förstärka, likaså föränderligheten som finns i viskleken. Jag ville 
nu göra den visuellt tydlig i pallarna. Sida för sida började jag be-
trakta pallarna, ungefär som inspirationsbilden på ladan som be-
traktades från bara ett perspektiv. Jag ville visa en föränderlighet 
genom dessa sidor, att en sida kan härledas från föregående 
pall, en förändring har skett. De står i relation till varandra.

Olika modeller av pallar
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FULLSKALEPROV

Jag valde ut den av modellerna som tilltalade mig mest och började bygga upp 
den i fullskala. Här skedde ännu en översättning, en något oförberedd sådan. Jag 
tog ut eken, furut och hittade en kritvit asp som kunde stå i bra kontrast mot varan-
dra. De tre svärtorna var på plats. Aspen innehöllinte så mycket information, knappt 
några ådror eller strukturer alls,desto mer kunde istället få framträda hos de andra 
träslagen.
Jag arbetade på samma sätt, hade min modell som inspiration, och försökte åter-
skapa den. Jag arbetade med hyvlade och ohyvlade ytor och skapade en kompo-
sition som kändes bra.

Vid närmare studie av den lilla modellen kunde jag urskilja en slags ojämnhet, en 
skevhet som jag tyckte om. Eftersom modellen var ganska hastigt gjort var den 
inte 90 grader någonstans och det skapade ett mjukt och böjligt uttryck. Det var en 
subtil skillnad, knappt märkbar bit för bit av trädelarna, men i sammansättningen 
blev det mer synbart. 
Denna organiska mjukhet försökte jag återskapa i fullskalemodellen, genom att 
arbeta hastigt och ganska vårdslöst mot träet. Jag försökte pendla mellan att sätta 
dit träet ”rakt” och icke rakt.
Efterhand förstod jag vad jag ville åt, men förstod också att det krävdes en planer-
ing för att uppnå det där organiska uttrycket. 
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DET ICKE RAKA

Under tiden började jag även föra upp mina 
teckningar i fullskala.
Jag upptäckte när jag tecknade att det blev 
mjukare former än vad jag trodde det skulle 
bli. Teckningen var uppbyggd av spetsiga, 
kantiga linjestreck, men som i sin helhet 
bildade ett mjukt uttryck. Den tidigare inspi-
rationsbilden av berget med dess böjlighet 
och mjukhet började träda fram igen. 
Jag blev nu ännu mer övertygad om att 
den raka fullskalepallen behövde få ett mer 
organiskt uttryck i formspråket. Nu talade 
teckningarna och pallarna inte samma 
språk. 

Teckningen började bli mer och mer skulp-
tural och jag märkte att jag hade förändrat 
mitt sätt att teckna. Jag byggde upp bilden 
som om jag skulpterade.
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För att kunna uppnå den organiska mjukheten 
i pallarna behövde jag skapa ett system för 
det. 
Den kantiga spetsiga skulpturala linjeföringen 
i de nya teckningarna blev grunden för det 
nya systemet.
Jag kapade upp de olika trä-ämnena så att de 
hade samma tjocklek, men varierande bredd 
och längd. Jag hyvlade ner hälften av ämnena 
i en vinkel på ena bredden, och resterande 
i en annan vinkel. De två ”vinkelgrupperna” 
kunde mötas i en rät vinkel. Några av ämnena 
behöll jag även helt rätvinklade för att skapa 
variation. 

En ny sorts kantighet och skevhet började trä-
da fram, och jag närmade mig teckningarna. 
Uppbyggnaden av de många och olika vin-
klarna bildade i sammansättningen ett mjukt 
mönster, liknande en trädstubbe. Jag ar-
betade nu i ett ordnat kaos. 

22



Jag byggde upp pallen skikt för skikt 
och limmade ihop dem. Jag betrak-
tade ett skikt som om det vore en 
teckning. Sedan lades nästa skikt på 
och tredimensionaliteten tog form, 
sida för sida.
Jag kom och tänka på mitt nya skulp-
turala sätt att teckna. Jag drar ett 
streck, sedan låter jag det vara. Jag 
bestämmer mig, får fram ett flöde i 
tecknandet. Om jag märker att jag 
inte är nöjd med en yta ritar jag runt 
problemet tills jag blir nöjd, istället för 
att sudda. 
På samma sätt byggde jag nu. Jag 
satte ihop, plockade isär, byggde 
upp, rev ner och arbetade förutsätt-
ningslöst. 
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Skikten började bilda formen av en pall. Vid 
en hastig blick ovanifrån kan man anta att 
pallens ihopsättning av alla de olika sta-
varna är gjorda av en rapport som bildar ett 
mönster. Men vid närmare studering märker 
man så småningom att det inte är så, pal-
lens struktur går inte att förstå, det finns 
ingen upprepning. 
Trästavarna ligger i det ordnade kaoset, 
med de olika vinklarna och de olika träsla-
gen. 

Vid ihopsättningen försökte jag följa den 
skulpturala konturlinjen från teckningarna 
även i konturlinjerna i pallarna, och märkte 
att de kom nu ännu närmare varandra i ut-
trycket. Det var den uthuggna effekten som 
trädde fram. 

När den första pallen var färdig jämförde 
jag modellen med den färdiga pallen och 
upptäckte att jag hade uppnått ett likartat 
uttryck. Genom visklekens dramaturgi hade 
någonting förändrats i överföringen. Ut-
trycket hade blivit lite skarpare, lite klarare 
och mer komplext. Skevheten fanns kvar, 
men nu i en ny tappning. Jag hade vunnit 
någonting på vägen i överföringen. 
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STEG FEM - SLUTSATS

Som jag skrev tidigare skulle steg fem bestå av en tillämpning av de 
olika stegen där den rumsliga installationen skulle bli det slutliga resul-
tatet. 

Under projektets gång har jag alltid haft i bakhuvudet att jag i slutet av 
projektet skulle binda ihop allt till en rumslig installation där teckningen 
skulle utgöra väggarna. Men efterhand som jag arbetat mig framåt i 
processen har jag märkt att pallarna frigjort sig mer och mer från teck-
ningarna. Till slut klarade de sig på egen hand. Pallarna behövde också 
mycket utrymme runtomkring sig för att inte konkurrera ut varandra och 
på så sätt även få upptäckas som enskilda objekt. 
Den rumsliga installationen skulle till och med bli överflödig och skulle 
försvåra upplevelsen av projektet. Det skulle bli för påträngande, för 
instängt och för påträngande för betraktarens öga. 
Därför passade det bäst att låta teckningarna hänga bakom pallarna, 
som en förlängning av dem. 
Att de istället för att bilda ett fysiskt rum definierar och markerar ut en 
yta. 

Jag skrev också att jag ville undersöka hur en översättning från tvådi-
mensionalitet till tredimensionalitet kan gå till. 
I början av mina experiment fann jag att det var möjligt på många olika 
vis. Jag valde en av många olika vägar att utveckla och resultatet hade 
naturligtvis inte sett likadant i slutändan. 
Det som gjorde det möjligt för mig att kunna översätta och var till stor 
hjälp var min studie på teckning. Genom de parametrar jag satt upp 
gjorde jag det möjligt att faktiskt kunna genomföra 
översättningen. 
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