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Bakgrund 
 
Under hela min tid på Konstfack har jag mer eller mindre medvetet jobbat med en slags 
spiritualitet. Jag har sökt en poesi i mina verk och jag har försökt nå någon form av djupare 
mening i livet genom mitt konsthantverk. Traditionellt sett har det här behovet av spiritualitet 
uppfyllts av religion men idag ser det inte ut så längre och jag är själv helt obunden av 
religioner. Jag hoppas att med hjälp av mina verk försöka skapa en stämning av andlighet 
och en påminnelse om vikten av spiritualitet i varje persons liv. Mina första intryck av 
andlighet i keramiken fann jag hos de gamla keramikerna Bernard Leach(Leach 1988) och 
Shoji Hamada (Peterson 2004). Här fann jag att en skål kan vara mycket mer än en skål och 
en kopp mer än bara en kopp, vilket också beskrivs och utvecklas väldigt vackert av Soetsu 
Yanagi i ”The Unknown Craftsman”(Yanagi 1990). Det var en väldigt direkt upplevelse, det 
var bara bilder i böcker som jag såg, inga ord, och inga ord behövdes. Objekten som jag 
gillade mest var de som talade om naturen och våra möten med naturen, de var en slags 
påminnelse om världens skönhet bortom de mänskliga samhällena. Det var från de här 
första mötena med spirituell keramik som jag visste vad min konst skulle handla om. Ett 
upptäckande och bejakande av mitt behov av djupare mening i livet. Jag har aldrig upplevt 
det som viktigt att vara samtida eller att det är viktigt att titta på andra konstnärer och jag har 
aldrig tyckt det centrala i arbetet ska handla om att göra någonting nytt. Det som är viktigt för 
mig är poesin, romantiken och värmen, de här är uttryck som ofta dessutom är tidlösa så att 
jaga det senaste sättet att vara poetisk resulterar oftast i väldigt ytliga och platta verk. 
I mitt kandidatarbete vill jag trots allt jobba med en för mig ny metod att uppnå poesi och djup 
och jag vill då göra det i form av ett kakel. Det som jag uppskattar med kakel kontra objekt är 
att kakel blir en del av atmosfären i ett rum alltså att de bidrar till att skapa stämningen i 
rummet. 
Som keramiker vill jag gärna ha en ganska komplett kunskap om tillverkning av keramik och 
kakel har jag aldrig jobbat med så det är också ett tillfälle för mig att lära mig mer om hur jag 
kan tillverka kakel själv. 

Metod 
 
I min uppsats skriver jag om min strävan efter poesi, mening och andlighet. Jag kommer att 
skriva om mönstret girih som jag har valt att undersöka och tolka, vad det kommer ifrån och 
varför jag har valt just det mönstret. Jag kommer också att försöka besvara frågan ”Vad är 
mitt Girih?” och för att göra detta ska jag förstå vad girih har för symboliska och estetiska 
värden för mig och sedan göra ett eget girih med det existerande girih som grund, både i 
dess symboliska grund och estetiska grund. 
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Relation text/praktiskt arbete 
 
I mitt praktiska arbete tillverkar jag ett kakel som har inspirerats av den muslimska 
mönstertraditionen och framför allt girihmönstret. Uppsatsen kommer att ge en bakgrund och 
en förståelse till varför mitt kakel ser ut som det gör samt förklara estetiska och praktiska val 
som jag gör i mitt verk. Jag kommer också att sätta in mitt praktiska verk och min uppsats i 
ett sammanhang som handlar om ett religionslöst Sverige som fortfarande har tro. 

Vad är girih? 
 
Girih är persiska och betyder knut. Girih är ett 
Geometriskt stjärn och polygon, eller strapwork 
mönster (Lu, 2007 s.1106). Girih uppkom 
antagligen någon gång under 800-talet i 
mellanöstern och fick under 1100-talet ett 
genombrott i dess tillverkning, mer om det på 
avsnitt, metoder för att skapa girih(Lu, 2007). Det 
som jag tycker är så intressant med detta mönster 
är att det framför allt har använts för att skapa en 
atmosfär av andlighet och har därmed också 
framför allt prytt moskéer. När jag tänker på raka 
linjer som knyter sig runt varandra så tänker jag 
verkligen inte på andlighet, jag tänker på geometri 
eller matematik men sättet som det har använts 
och de fantastiska färger det har gjorts i har gett 
väggarna den andliga atmosfär som är så 
fantastisk. Det här känns väldigt nära vad jag 
försöker nå i mitt konsthantverk. Tidigare har jag 
försökt nå en andlighet och ett djup och en 
kommunikation i objekt men i mitt kakel vill jag 
skapa ett rum av andlighet som blir en del av 
atmosfären i rummet, som man nödvändigtvis inte 
måste titta aktivt på utan någonting som är där i 
bakgrunden av ens medvetande. 

 

 

Bilder av existerande girihmönster Uppifrån;  
Denny. Ref 1 Dudley K. och Elliff M 2007 ref 
2 
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Metoder för att skapa girih. 

Girih som är uppbyggt av linjer har länge ansetts vara skapat enbart med hjälp av 
gradmätare och linjal(Lu 2007 s.1106, Broug 2008), eller för väldigt länge sedan bland girih’s 
förlagor bara ett enkelt rep som kan spikas fast (El-Said 1988). Metoden går till så att man 
skapar en cirkel som utgångpunkt. Sedan skapas ytterligare cirklar av samma storlek med 
centrum i orginalcirkelns ytterlinje, det kan t.ex. vara 2 4 eller 6 nya cirklar sedan kan ett 
mönster börja byggas av raka linjer utifrån alla punkter där cirklarna korsar varandra. På så 
sett bygger du upp ett mönstersystem med ett centrum. Mönstret kommer att kretsa runt 
detta centrum och det får ofta karaktären av ett öga. Dessa centrerade mönster kan också 
sättas in i kvadratiska eller hexagonala kakelplattor av skickliga hantverkare för att kunna 
repeteras. Metoden är komplex och tidskrävande och min sammanfattning här är en väldigt 
extrem sammanfattning, hela böcker har skrivits om hur man kan tillverka med denna metod 
som till exempel Islamic geometric patterns av Eric Broug 2008 eller Islamic Designs for 
artists and craftspeople av Eva Wilson 1988.  

2007 publicerade dock en student på Harvard, Peter J Lu, en avhandling om att samma 
mönster kunde byggas upp på ett helt annat sätt. Lu upptäckte att det komplexa mönstret av 
linjer faktiskt kunde placeras in i fem grundformer och att sedan 1100-talet har just denna 

metod använts(Lu 2007) 

Här till vänster kan ni se de fem grundformerna som 
upptäcktes. 
Linjerna som ligger inuti de fem formerna är alltså de 
linjerna som utgör girih. 

 

 

 

 

Illustration Lu 2007 ref.3 

På den här bilden syns hur dessa former kan placeras kant i 
kant och hur då linjerna fortsätter över formerna och vidare in i 
nästa och nästa tills det blir ett potentiellt oändligt system av 
linjer och former. 



Tro, mönster och kakel                                                                                                                                        
Stellan Anliot 2011-03-22 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

Illustration Lu 2007 Ref.4 

 

Ett praktiskt exempel 
där Peter J. Lu färglagt 
ett existerande girih 
mönster för att visa hur 
formerna kan 
appliceras. 

 

 

 

 

 
 

Foto av Gunbad-i Kabud, Sevruguin 2007 ref.5 och Ref.6 

Vilken metod vill jag använda? 
 
Vare sig Lu’s teori om att Girih har skapats med hjälp av dessa former eller inte så kvarstår 
faktum att dessa former finns och de går att använda. Jag har valt att använda just dessa 
fem former för att skapa mitt kakel, 
anledningen till att jag inte vill använda mig 
av gradmätare och linjal är för att ett sådant 
verk skulle bli väldigt statiskt i sin process. 
Först skulle jag behöva sitta veckor vid 
skissbordet för att skapa det mönster jag vill 
ha, sedan skulle jag behöva tillverka 
mängder av olika kakelformar för att få 
allting att stämma ihop och till sist skulle det 
helt enkelt läggas ut efter ritningarna. Jag vill 
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vara kreativ i alla steg av processen så därför passar Lu’s kakel mig mycket bättre. Då kan 
jag först lägga stor vikt vid tillverkningen och estetiken av de fem grundplattorna sedan 
kommer ytterligare ett kreativt moment i form av glasyrexperiment och till sist kommer 
ytterligare en jätteviktig del som första metoden saknar. Detta moment är att efter att jag har 
tillverkat ett par hundra kakelplattor så väljer jag först efter det kompositionen av plattorna. 
Det går snabbt och är handfast, bara lyft upp och flytta runt kakelplattorna, medan jag med 
ritningsmetoden kanske måste slänga timmar av arbete bara för att det inte blev precis som 
jag hoppats. 
                                                                                                 Anliot.S 2011 ref7 

Mina tre pelare 
 
Som jag har nämnt tidigare är min frågeställning, vad är mitt girih? Och med det menar jag, 
hur kan jag uppnå min andlighet i mitt geometriska girih? För att uppnå min andlighet har jag 
först försökt att formulera min tro. Min tro består av en huvudpelare och två underpelare. 

Min huvudpelare är en form av panteism, ”panteism, uppfattning enligt vilken Gud och 
världen är ett och detsamma. Panteismen förknippas med bl.a. 
Spinoza”(Nationalencyklopedin). Min panteism är en slags dyrkan av universum i sig, inte av 
en gud som har skapat universum utan det faktiska universum som vi ser runt omkring oss. 
Det kanske har att göra med att jag är konstnär och som jag ser det är universum det 
ultimata mästerverket som aldrig kan matchas på något sätt. Anledningen till att jag dyrkar 
den faktiska skapelsen och inte skaparen är nog framför allt för att jag inte vet vem skaparen 
är, det kanske är gud, eller det kanske alltid har funnits, eller det kanske är Big Bang, och 
vad innebär i så fall big bang, vem vet? Det som är så fantastiskt och som faktiskt syns är ju 
skapelsen, jag tycker att universum är så otroligt fantastisk på så många sätt och jag är 
övertygad om en övernaturlighet i universum som vi inte kan förstå. Den främsta anledningen 
till att jag är övertygad om universums gudomlighet är att jag finns och om jag bara tänker på 
sannolikheten en stund för att jag ska finnas och ha ett medvetande så tänker jag så här. 
Genom alla generationer av människor sedan den första människan och innan människan 
hela evolutionen. Om en enda kärlek inte hade uppstått på det sätt det gjorde och om en 
enda spermie hade hunnit före den som faktiskt hann först, till just det ägget. Om en enda 
länk i den enorma kedjan av händelser hade uppstått annorlunda hade jag inte funnits. Bara 
sannolikheten för att mina föräldrar skulle pricka precis rätt är en på flera miljarder. Att hela 
kedjan skulle stämma är så osannolik att det kan bara kan ses som ett mirakel att jag 
existerar, menar jag. Eller en annan tanke är om det nu hade hunnit en annan spermie före, 
skulle det fortfarande vara mitt medvetande som hade fått den kroppen?  

Min andra pelare är en slags akademism i brist på bättre ord, alltså att jag har ett slags 
religiöst förhållningssätt till vetenskap eller snarare vad vetenskapen upptäcker. Ta till 
exempel lagen om gravitation som innebär att himlakroppar har en kraft som gör att de drar 
till sig materia, så som regn eller saker man kastar upp i luften eller månen runt jorden och 
jorden runt solen osv. Jag är helt med på att lagen finns och jag uppskattar och håller med 
vetenskapen om hur den fungerar. Det som jag tycker är magiskt och övernaturligt i det här 
fallet är att gravitationen i huvud taget finns. Då kanske vetenskapen säger, jo men det beror 
på att atomer dras till varandra, och då säger jag men varför gör dem det, och då säger dem 
osv osv. Jag menar att man aldrig kommer till källan om VARFÖR allting fungerar, varför 
finns det i huvudtaget naturlagar? Jag har inget svar jag bara dyrkar. 
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Den sista pelaren i min tro är en form av animism/animatism ”animism (av lat. a´nima 'själ', 
'ande'), föreställningen om andar av samma immateriella slag som själen. Den omfattar dels 
tron på fritt svävande andar, dels tron på andar i tingen. /…/ Tylor använde också termen för 
att uttrycka "besjälning" (personifikation) av naturen och tingen omkring människan. R.R. 
Marett införde en mera precis term för denna åskådning, animatism (eller 
preanimism).”(Nationalencyklopedin)  . Jag minns hur jag som liten pojke ofta satte mig intill 
en stor sten om jag kände mig sorgsen eller plaskade med fötterna i en bäck eller gick ut i 
skogen. På något vis känns även döda ting levande för mig, och det kan uppstå en 
kommunikation och jag kan få tröst eller hjälp att tänka. Jag tror också för väldigt många 
andra känner lika. Det är bara under senare år som jag faktiskt har börjat reflektera över 
detta fenomen men som jag nu upplever som en essentiell del av mitt konsthantverk och min 
tro. Jag menar att det kan uppstå en kommunikation mellan döda ting och oss levande, och 
att det ofta uppstår just i mötet med naturen eller med skapade verk som relaterar till 
naturen. Jag minns när jag gick på Leksands Folkhögskola hur jag blev så fascinerad av en 
japansk gästlärare som hette Emi Fuji, hon var teskålsmakare av högsta klass och det är ett 
par ord hon som sa som har etsat sig fast i mitt minne. ”Det var en fin skål, den skulle jag 
kunna meditera tillsammans med” Alltså inte meditera på och försöka förstå skålen utan 
meditera med. Och det är någonting som jag själv sedan dess har prövat mig fram med, hur 
man tillsammans med ett dött föremål kan nå en kommunikation och ett samtal för att hjälpa 
till att nå djupare visdom. 
 

Vad är mitt girih? 
 
Hur vill jag då använda min tro för att skapa mitt andliga girih? Även om panteism är min 
huvudpelare är den så otroligt stor att den är näst intill omöjlig att avbilda i sin helhet i ett 
verk. Och även om jag skulle lyckas så skulle verket riskera att falla in i en slags pedagogisk 
eller förklarande kategori, alltså verket förklarar hur jag tänker. Och jag kände att det inte var 
det jag ville, det skulle inte vara så tydligt eller så personligt, det måste vara mer öppet och 
kommunicera på ett mer andligt och ordlöst plan. Därför bestämde jag att min animistiska 
pelare skulle agera huvudrollen för utformandet av mitt religiösa girih.  
Jag ville uppnå tyst andlig kommunikation genom samma metod som den traditionella 
japanska och koreanska keramiken, genom naturen. Därför har jag valt att skapa mitt girih’s 
linjer av grenar. Jag ville få in tyngden, värmen, poesin och naturen i kaklet och för mig har 
just träden alla dessa egenskaper inom sig. Eftersom jag har valt att binda mig till 
girihmönstret kändes linjerna som kanske den mest relevanta detaljen i kaklet och därför var 
det naturligt att lägga in symboliken i just linjerna. Med kaklets fantastiska egenskap att 
skapa ett oändligt system av linjer eller i mitt fall grenar symboliserar jag naturen och 
skapelsens (universums) oändliga skönhet och komplexitet.  
Även om man kan avläsa kaklets symbolik på just detta sett så är det inte ett måste för att 
uppskatta kaklet, jag tycker samtidigt att det har den tysta naturkvalitén som gör att det har 
en slags ordlös kommunikation. Och min förhoppning är att mitt kakel ska kunna skänka en 
lugn, poetisk och naturlig atmosfär i rummet vare sig man förstår innebörden eller inte. 
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Hur är tro relevant i ett sekulariserat samhälle? 
 
Jag konfronterade tidigt mig själv med frågan om huruvida det är intressant att jobba med tro 
i Sverige idag, när kristendomen är i stort sett borta. Det enkla svaret är, eftersom det är 
intressant för mig är det nog intressant för andra också. Även om detta är någonting som jag 
anser är sant tycker jag att det kan vara värt att utveckla. 

Jag är av åsikten att behovet av tro är någonting allmängiltigt för hela mänskligheten, det är 
knappast någon slump att alla kulturer i världen, stora som små har någon religion eller 
trosuppfattning, från minsta stammar i Indonesien till USA. Både för 5000 år sedan och idag. 
Som jag ser det är vi idag helt enkelt inte nöjda med just kristendomen, det är inte fel att tro 
men kristendomen verkar bara hålla måttet längre. Kanske är det för att vi har blivit mer och 
mer rationella och logiska genom åren och Bibeln helt enkelt inte känns trovärdig längre. 
Men vad händer då med behovet? Tidigare tillfredsställdes det av kristendomen men idag 
finns inte kristendomen kvar i våra liv på samma sätt. Jag tror att en slags nyandlighet börjar 
träda in i vårat samhälle vilket också styrks av intressanta studier av World Values Survey 
som överskådar globala förändringar i länders trosuppfattning och hur det påverkar länderna 
(Haag 2010) . I SVD skriver Anders Haag så här ” Nästan ingen annanstans är det så få som 
regelbundet går till en kyrka, moské, synagoga eller tempel. Och vill svenskar ha svar på 
existentiella frågor eller moralisk vägledning är det bara en av tio som vänder sig till ett 
religiöst samfund, medan exempelvis var tredje finländare gör så.” och också ”I 
engelskspråkiga länder diskuteras det också livligt om det nya begreppet ”spirituality” – en 
privat obunden religiositet fri från alla dogmer.” och också beskriver Haag svenskars syn på 
gud så här ”Gud är ingenting som är skarpt åtskild från människan, utan är snarare 
inneboende i människan och naturen. Det heliga är inte ”Gud” i himmelen, utan individen och 
hennes livsmiljö.” (Haag 2010). 

Vi lever verkligen i en tid när nyandligheten är på väg in och jag känner att det lyfter mig 
mycket att jag jobbar med precis detta tema. Att just göra min personliga syn på tro eller ”vad 
är mitt girih?” känns som precis den metod som nyandligheten använder sig av. Man ser sig 
omkring och låter sig inspireras och influeras av alla former av religion runt om i världen, 
väljer och vrakar bland det som är intressant och plockar ihop en egen tro som ger ens liv lite 
mer mening och vägledning. 

Det som den personliga tron ofta saknar, som också bekräftas av World Values Survey är att 
vi 
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inte längre går till någon plats för vägledning så som kyrkor eller moskéer. Kanske har där 
konsten en plats att fylla, många går redan idag ut i naturen för att hitta sitt lugn men jag tror 
också att arbeten som mitt eget eller Emi Fuji’s kan uppfylla ett visst behov av vägledning, 
hur det skulle gå till eller om det i huvud taget är möjligt är en fråga som jag lämnar öppen för 
eftertanke och kanske en dag öppen för ett svar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
    Anliot S. 2011 ref.8 

Slutord och resultat 

Jag har i min uppsats och i mitt 
praktiska arbete strävat efter att 
nå en djupare förståelse om vad 
girih innebär för mig. Jag har 
förtydligat för mig själv hur jag 
alltid har jobbat med andlighet i 
olika former och har i mitt 
kandidatprojekt Tro, mönster och 
kakel lyckats ta det till en mer 
medveten nivå.  
Jag jobbar med andlighet i 
keramik, och tar gärna inspiration 
från stora kulturella rörelser så som Mingei,         Anliot S. 2011. Ref.9 
folkkonströrelsen som startades i  
Japan med bl.a. Shoji Hamada (Nationalencyklopedin) eller stora världsreligioner så som 
Islam. I mitt arbete Tro, mönster och kakel har jag redogjort hur jag har gått tillväga i mitt 
avstamp från muslimsk mönstertradition in i ett personligt mönster, ett personligt girih. Och 
slutligen har jag också försökt nå ett svar på frågan, vad är mitt girih?  

Vad är mitt girih? Mitt girih är min trosuppfattning sammanfattad i ett geometriskt mönster 
som kommunicerar på min tros språk. 
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