






















































































































Konklusion

Mitt  arbete  följer  i  modernismens  fotspår.  Det  har  handlat  om  

att  lyfta  fram  det  viktigaste  i  annars  avskalade  former.  Fogen  

är  så  mycket  enligt  mitt  sätt  att  se  på  det.  Fogen  är  lika  mycket  

ett  ornament  som  det  är  konstruktionens  knytpunkt.  Därför  har  

jag  ibland  låtit  fogarna  bli  lite  överdimensionerade  och  sticka  ut  

”onödigt  mycket”.  Detta  utan  att  göra  avkall  på  fogarnas  egen-

skaper.

Mitt  sett  att  arbeta  med  dikten  följer  en  tradition  utav  att  skriva  

om  sina  observationer.  Jag  skriver  att  bordet  är  vingligt  och  uti-

från  det  försöker  jag  förstå  varför  och  på  bästa  sett  tänka  om  så  

att  bordet  slutar  vingla.  Det  är  kanske  det  mest  rationella  sättet  

att  angripa  dikt  och  fog.  Om  Nils  Ferlin  byggde  möbler  tror  jag  

det  inte  vore  otänkbart  att  han  skulle  gå  till  väga  på  ett  liknande  

vis.

  Yoko  Ono,  en  annan  av  mina  huvudinspiratörer,  arbetar  med  

sina  texter  på  ett  annat  vis.  Om  hon  skriver  att  bordet  är  vingligt  

hade  hon  förmodligen  funnit  en  annan  lösning  än  att  försöka  

stabilisera  detta.  Kanske  skulle  lösningen  varit  att  man  försöker  

vingla  med  det  vingliga  bordet.  Detta  är  också  väldigt  intressant  

och  jag  är  övertygad  om  att  den  inställningen  hade  format  

möblerna  åt  ett  annat  håll.  Med  det  sagt  öppnar  man  upp  till  

objektet  ta  form  om  dikten  var  skriven  som  en  haiku  eller  en  

limerick?

I  slutet  av  mitt  arbete  hade  jag  gjort  fyra  olika  möbler,  en  pall,  

ett  bord,  en  hylla  och  en  klädställning.  Gemensamt  för  dessa  är  

valet  av  material  som  var  björk  och  att  fogarna  är  demonterbara.  

Detta  knyter  samman  möblerna  och  visar  ett  släktskap  mellan  

dem.  De  skiljer  sig  dock  mycket  åt  eftersom  de  olika  fogarna  

har  sina  egna  karaktärsdrag  Pallen  sitter  samman  på  ett  vis  som  

tillåter  en  viss  rörelse  i  fogarna  när  man  sitter  på  den.    Detta  

utan  att  gå  isär  och  istället  interagerar    fog  och  kropp  även  efter  

att  den  är  ihop  monterad.  Klädställningens  vikfog  fungerar  på  det  

viset  att  man  också  interagerar  varje  gång  man  hänger  någon-

ting  på  ställningen  och  man  märker  hur  allt  blir  stadigare.  I  

bordet  och  hyllan  arbetar  kroppen  med  fogarna  just  i  den  stund  

då  man  monterar  samman  möblerna.  Därefter  förblir  fogarna  

låsta  i  sina  lägen  och  den  kroppliga  närvaron  i  fogarna  försvinner.  

Man  kan  dock  säga  att  fogarna  i  bordet  och  hyllan  bygger  på  

spänning  även  om  den  ena  drar  och  den  andra  pressar  ut.  På  det  

viset  är  fogen  i  ständigt  arbete.  

I  utställningen  valde  jag  att  visa  mina  möbler  tillsammans  med  

de  26  stycken  fogarna  jag  studerat  med  under  arbetet.  

samtidigt  som  jag  läser  upp  dikterna  knutna  till  varje  möbel.  

Upptill  detta  hade  jag  lagt  min  poesibok  på  bordet  där  besökaren  

kunde  se  mina  protokoll  och  min  process.  Detta  hopkok  som  jag  

bläddrade  i  boken.


