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EN DUELL MED DUALISMEN

Ett försök att rubba det rådande tillståndet 
mellan kropp och förnuft, natur och kultur både 
hos människor i allmänhet såväl som inom 
mitt eget fält, det för inredningsarkitektur och 
möbelformgivning. 
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Till Läsaren

Jag förstår att de ämnen jag valt att diskutera inte är så svarta och vita som min text bitvis vill göra gällande. Olika 
nyanser av grått ligger väl närmare en sanning. Trots detta kan min text stundom upplevas obstinat och kanske pro-
vokativ. Mina två huvudteman, praktik och utbildning för en inredningsarkitekt samt hur moderniteten påverkat vårt 
förhållande till naturen rymmer en mångfald av narrativ, mitt är bara ett. Men för andra perspektiv får man vända sig 
annorstädes. Personligen vill jag tro att det är bättre att våga uttrycka en åsikt snarare än att inte säga något alls, och 
att följande sidor bör ses som ett inlägg i en större diskussion kring formandet av fältet för inredningsarkitektur och 
möbelformgivning och en reflektion över samtiden. Man kan hålla med eller bli polemisk. Men detta överlåter jag till 
dig som läser. 
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Inledning

Detta arbete grundar sig i en observation av dagens samhälle. Det tycks ha slagits in i en enorm kil mellan den kultive-
rade människan och den natur som tidigare var en påtaglig del i vår vardag. I vissa sammanhang är alieneringen nära 
nog total. Det samtida boendet kan upplevas som ett derivat av modern rationalitet och ekonomi snarare än mänsklig 
omtanke och det är inte svårt att hävda att detsamma snart gäller alla de saker som hjälper till att göra dessa platser 
beboeliga. Allt ifrån gipsskivan som skiljer badrum från hall till minsta smörkniv är för många nära nog ett mysterium. 
Det är dock i skalan däremellan jag främst ser mig själv i min yrkesroll; inredningsarkitekt och formgivare, en prak-
tiker vars uppgift och förmåga ligger i att ”skapa” de  föremål som står oss närmast och som vi ser, vidrör och brukar 
varje dag. De ting som gör de bitvis ogästvänliga kuber vi uppehåller oss i till hem. Det är här jag ser min möjlighet att 
förstärka materialitet och hantverk samt uppmana till eftertanke kring tillkomst och härkomst. Ting att betrakta som en 
motvikt till den närmast maskinella bostad som kommit att bli dagens praxis. Ett komplement till det fysiska tomrum 
som uppstår då våra medvetanden verkar sväva kollektivt world wide web.

Av samma vikt för arbetet är det tillvägagångssätt jag valt. Text och form betraktar jag som varsin del av en helhet 
då de som utgångspunkt för varandra istället snarast verkar hämmande. Texten kan aldrig till fullo beskriva ens den 
enklaste pall och på samma sätt är form komplicerat, ja närmast onödigt när det gäller att kommunicera text. Texten 
finns ju där redan, formen gör den sällan starkare som text betraktat. Med detta i åtanke och, den egentligen självklara, 
anledningen till att Jag befinner mig på konstfack, vilken är ett intresse för färg, form, rum, materialitet, och hantverk, 
är det också rimligt att ett prövande genom skiss, modell, ritning och prototyp är det som ska vägleda mig. Detta 
snarare än det på högskolan ofta rådande sakförhållandet mellan idé (formulerad i text) och illustration (fysisk gestalt). 
Med det första klart överordnat, ja näst själva essensen för det andra. Min egen högst personliga upplevelse av detta 
är att studenten, oftast självpåtaget, ömsom påhejat av lärarkåren, försöker ta sig an uppgiften statiskt placerad vid sitt 
skrivbord med Heidegger och ett skissblock som enda hjälpmedel. Referenser staplas på varandra. Frustrationen total! 
Detta helt i enlighet med det akademiska formatet i den traditionella högskolan, samtidigt som ett försök att ge sitt 
verk värde på andra sätt än det rumsliga och formmässiga. Av någon anledningen förefaller blivande inredningsarki-
tekter och formgivare anse att den egna praktiken är futtig i sig själv. 

Mitt examensarbete är resultatet av ett tillvägagångssätt där texten rör just text, och formen just form. De möbler och 
föremål som skapats är formade utifrån ett förhållningssätt där rumsliga och formmässiga beslut är något som främst 
och bäst görs av lust med handen, och stundom magen, snarare än tanken och logiken den föder.

Med detta sagt bjuder jag nu den intresserade att läsa vidare och på ett någorlunda, rationellt plan förstå vad jag menar 
med alieneringen mellan människa och dess fysiska omgivning. Men även för att följa ett resonemang kring min egen 
praktik, fältet i stort samt hur jag upplever att utbildningen till en yrkespraktik inom inredningsarkitektur och möbel-
formgivning ser ut idag.*

Lika gott är att lägga ifrån sig texten och istället låta sig uppfyllas av färg och form vilken är formulerad utifrån sina 

egna premisser och på intet sätt behöver följande sidor för att rättfärdigas. Den står på egna ben.

Mattias SelldénThesis report: MFA Spatial Design

* I dagsläget är Konstfack ett av två läroverk som innehar en examinationsrätt inom ämnet/yrket inredningsarkitektur. Alltså den enda utbildning i Sverige som medger 
att studenten erhåller en skyddad titel (SIR) vid examen. Det andra är, under vissa givna förutsättningar, HDK i Göteborg. https://www.arkitekt.se/yrkestitlar/2019-06-10
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Essä - En Duell med Dualismen

Jag har kommit till insikt. Det är enkelt. Rent självklart när man tänker på det. Jag vill inte bli akademiker. Vad 
gjorde jag annars här. Var det akademiker jag ville bli borde jag näppeligen inte lämnat Uppsala*, denna de upplys-
tas högborg. Nej, det var ju detta jag flydde. Och än dock har jag befunnit mig där igen, gång efter annan. I tron att 
tanken, och följaktligen också texten, ska lösa mina grubblerier rörande form. Men ack! När tanken får råda blir ju det 
värdsliga så tomt, så platt. Endast en svag illustration av den verkliga idén. Den fysiska formen kommer till korta och 
kan inte uttryckas till fullo, den tillåts inte verka i rummet. Denna väg har jag redan vandrat mångfalt. Men icke igen. 
Jag har kommit till insikt!

En liknande tanke formuleras med stringens av före detta akademiledamoten och konstkritikern Ulf Linde när han 
resonerar kring konstnärens Lars Kleens praktik och värv, om att låta fysisk form verka på sina egna premisser snarare 
än att illustrera en tanke: 

Men idén hade kommit fram lika bra genom en teckning inte större än en handflata, en teckning som inte 
ens behövde vara särskilt bra som teckning. Eller annorlunda sagt: När man väl uppfattat den idé som skulp-
turen illustrerar verkar allt det lackade träet tämligen obehövligt. Man kan tycka skulpturen ändå är vacker, 
men skönheten har i så fall ingenting med idén att göra.1

Vad finns då kvar? Helt enkelt att acceptera min plats i det värdsliga, det köttsliga och det traditionellt sett mindre 
värda. Låt gå. Jag är inredningsarkitekt och formgivare - en praktiker. Mina verktyg är ritningen, skissen, modellen, 
prototypen och förslaget. Jag rör mig i den fysiska världen främst och jag skäms inte för det. Blir jag också fysiskt trött 
utav det, än bättre! Detta betyder att jag rör mig i rätt värld, den vi erfar med våra sinnen, vilken är den samma som 
den där jag lever och verkar. Metafysiken** får stå för Aristoteles. 

Detta är mitt intellektuella hara-kiri. En duell med dualismen.*** Sayonara baby!

För är det inte så det ser ut idag? Att tanken, texten och det skrivna ordet allt som oftast värderas högst, kanske näst 
matematiken, och att kunskaper i praktisk form aldrig ses som dess like. Texten som kunskapsbärare i all ära, på 
många sätt är den oöverträffad. Men den är inte för alla, och framför allt inte för allt. Även om författare som Proust 
och Knausgård förvisso tillhandahållit utomordentliga dörrstoppar så ter sig texten märklig och besvärlig när den ska 

* Residensstad i Uppsalalän, tillika min födelsestad, samt inhysandes nordens äldsta universitet grundat 1477, med devisen: ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större” 
i förgyllda bokstäver över entrén till den gamla aulan. Tänkvärt.   

** Förenklat bearbetar den filosofiska termen Metafysik, traditionellt, sådant som vi inte kan uppfatta med våra sinnen, alltså det som finns bortom det fysiska rummet. I 
dag är begreppet utvidgat till att innefatta termer som tid, kausalitet och existens och är således mycket mer komplext. Detta bör dock inte förvanska värdet som motsats-
ord till det sinnligt förnimbara.  

*** En strömning inom klassisk västerländsk filosofi som mynnar i att tudela kropp och själ, kött och intellekt. Fröet till idén såddes av Platon men det är 1600-tals 
tänkaren René Descartes som formulerade dualismen så som vi känner den idag. Därav är det även brukligt att nyttja termen Cartesianism. Descartes var högst förvissad 
om att kropp och själ enbart var förenade via tallkottkörteln. Givet var också att betrakta själen som det högre stående.

1 Linde, Ulf, Lars Kleen & Gunnar Smoliansky s.121 (2015)
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ta plats i rummet, tillika beskriva det. Det kan vilken poet eller filosof som helst med lite självaktning skriva under på.2 
Texten, sett ur ett perspektiv, är total abstraktion, en mycket behändig sådan. Den omvandlar de läten som människan 
behärskar till mycket finurliga krumelurer som man sen i en oändlighet kan modellera till ord, mening och text. Ett 
mycket komplext system. Men ej att förglömma, ordet röd och färgen röd, helt enkelt namnet och det namngivna, är 
inte samma sak även om de är lätt att förväxla. Namnet, som med all text, är alltid en abstraktion skriver antropologen 
Gregory Bateson i boken Mind and Nature.3 

Det jag nu förstått är helt enkelt hur trubbig text, tankar och teorier kan verka som utgångspunkt för fysisk form. Och 
vikten av att säga; jag är inte filosof, teolog eller sociolog, ej heller antropolog, kemist eller biolog. Jag är inrednings-
arkitetkt och formgivare, en praktiker som måhända läser Kafka på fritiden. I grund och botten handlar det nog om 
ödmjukhet. Ödmjukhet mot mig själv och vad jag kan och inte kan, samt ödmjukhet mot andra och vad de kan och 
inte kan.4 En mildare variant av; skomakare, bliv vid din läst! Eller som Ivar Lo-Johansson uttrycker det i Att skriva en 
roman:

Man frågar inte en lantarbetare vad han har för arbetsmetoder när han sår. Förr sådde han för hand, och nu 
har han en såningsmaskin. Det kunde sås på olika sätt, men framför allt kunde det göras bra eller illa. Såd-
den var huvudsaken. Vad är det nu som är så särskilt med författaren? Huvudsaken är att han skriver, och 
skriver han bra är det kanske bäst av allt. Resultatet är också här huvudsaken.5

      

Jag tänker inte ge mig på att förvanska texten genom en omskrivning, på tal om ödmjukhet inför sitt kunnande. Men 
budskapet står ändå klart, och vem som helst med ett uns av fantasi förstår att författaren likväl kan vara inrednings-
arkitekten, formgivaren eller konstnären och att verbet således byts ut till det för ändamålet mest lämpade. Formge 
eller det från engelskans lånade och försvenskade designa är kanske det verb som passar mig allra bäst och alltså 
följaktligen det jag i huvudsak bör ägna mig åt. Att betrakta design som ett verb beskrivs kortfattat och träffsäkert av 
fil. doktor och formgivaren Andreas Nobel i ett resonemang kring ordets förändring och övergång från just verb, till 
substantiv, till att idag lika ofta bilda adjektiv. Här återges enbart verbformen. 

From the beginning, design was a verb. To design something. It was an action; it was about producing 
something. The word began as a practical act of constructing, developing, inventing and building things 
through design.6

För att tydliggöra: När jag skriver använder jag texten, när jag skissar en penna och för sågning en såg. De två sist-
nämnda är rimligt mer lämpade för just formgivning, eller design. Då blir det också enklast. Jag kommer i textens fort-

2 Nobel, Andreas, Dimmer på upplysningen s. 45 (2014)

3 Bateson, Gregory, Mind and Nature s. 30-31 (2002)

4 Nobel, Andreas, s. 15-16 (2014)

5 Lo-Johansson, Ivar, Att skriva en roman s. 12 (1957)

6 Nobel, Andreas, The thread wrapping machine, förord s.10-11 (2014)
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sättning, i beskrivandet av min praktik, dock nyttja den äldre varianten; formgivare framför det modernare; designer 
då jag personligen känner mig mer bekväm med det förstnämnda begreppet. För det fortsatta resonemanget så ämnar 
jag även att betrakta den handling som Nobel redogör för i ovanstående citat som just formgivning, eller att formge. 

Som den vane läsaren kanske redan noterat så har jag valt att låna essäistens lösare form framför den sakliga och stun-
dom knastertorra akademiska prosan som åtnjuter hegemoni så snart sammanhanget är det högre vetandet. Detta för att 
det helt enkelt lämpar sig bättre då jag inte söker tillträde till den akademiska olympen utan snarare vill röra mig kring, 
och respekteras av, de jag betraktar som mina likar. Detta medger också att subjektiva betraktelser blandas fritt med, 
av andra tidigare tänkta tankar, kanske inte akademiskt korrekt men att ses som rimligt då kunskapsfältet som sådant är 
så bångstyrigt att det inte låter sig fångas enligt traditionell formalia. Likaså kan vissa av mina källor och referenser te 
sig inadekvata för ämnet vid första ögonkastet. Om detta vill jag säga återigen, och med eftertryck, att då jag på redan 
motiverad grund valt att förhålla mig mer subjektivt till skrivandet så är de av högsta vikt. Då det för mig är källor till 
ständig inspiration, och följaktligen påverkar det mesta jag företar mig. 

Ytterligare bör tilläggas att jag i mitt skrivande befunnit mig under inflytande av Andreas Nobels tankegångar kring 
hur konstnärligt arbete, eller mer precist formgivning bör bedrivas. I allmänna termer men framförallt inom en 
högskolekontext. Avhandlingen Dimmer på upplysningen satte tydligt ord på mycket av mina egna funderingar kring 
ämnet och den ”teori” som Nobel presenterar genomsyrar helt och fullt den utläggning som jag själv framför.7 Därför 
kan det i vissa fall vara svårt att avgöra exakt vilka tankar jag tänkt själv och i vilka tankar jag endast jakande instäm-
mer. I de fall jag upplevt ett tydligt släktskap med Nobels idévärld har jag valt att referera till de sidor i avhandlingen 
där detta på det ena eller andra sättet går att återfinna, men givetvis med mina egna ord.  

Med detta vill jag tro att jag tydligt klargjort hur jag avser att förhålla mig till mitt arbete och det sammanhang i vilket 
jag befinner mig. Helt enkelt så, att när jag formger så formger jag, och när jag skriver så skriver jag. Texten och 
Formen kommer att existera parallellt och den ena finns inte till för att illustrera den andra. Det kan hända att det finns 
tillfällen då de båda kommer konvergera, men detta kan jag ej säkert säga. Det som går att säga är att de båda kommer 
uttrycka sig kring samma tankar på sina egna typiska sätt, där text inte försöker vara form och form inte försöker bli 
till text. Som helhet förhoppningsvis kongenialt. Men det är inte upp till mig att bedöma. 

Nu när detta är tydligt fastställt bör vi övergå till vad arbetet ska beröra, snarare än hur jag tänker gå till väga. Detta 
är givetvis den stora nöten att knäcka. Här är det brukligt att salig avgångsstudent, inom ramarna för det akademiska 
arbetet, tydligt och med noggrann precision ska hägna in sitt arbete med ett Gunnebostängsel av begränsningar och 
formuleringar. Detta sker traditionellt sett helt och hållet i bläck på ett till en början skrämmande tomt A4 papper eller 
i någon av de gängse ordbehandlingsprogram som i dag tagit dess plats. Tanken är att detta ramverk ska underlätta 
arbetets fortgång och ständigt användas som motvikt och måttstock till allt det som avgångseleven åstadkommer. Min 
egen erfarenhet, entydig med Nobels åsikt kring detta, är att det allt som oftast verkar hämmande när texten bestämmer 
formen för något som ska ta plats i den fysiska världen och inte minst när det berör färg, form och rum. Den rumsliga 
gestaltningen tenderar att på sin höjd bli en blek illustration av en intellektuell idé snarare än att den får verka fritt på 

7 Nobel, Andreas, Dimmer på upplysningen, (2014)
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sina egna premisser. Och som tidigare nämnt är det just det fysiska rummet som borde stå i centrum för ett avgångs-
arbete kring inredningsarkitektur och möbelformgivning. Därför kommer mitt arbete att uttryckas och formuleras, 
snarare i modell, skiss och prototyp än i några behändiga rader på ett papper.8 

Avstampet för mitt undersökande tar jag givetvis i den fysiska världen, den som vi förnimmer med våra sinnen. Den 
värld som vi människor tidigare var en tydlig del av, men som vi mer och mer verkar distansera oss ifrån. Alienera 
rent utav! Grottväggens skrovliga yta har byts ut mot rollerns gräng i väggfärgen och stock och sten har blivit chaise 
lounge och ergonomi. Omvärlden, tillika naturen, har blivit till något som vi betraktar genom en glasruta i olika storlek 
och omfattning. Antingen genom ett hål i väggen eller via den ”upplysta” skärm som mer och mer dikterar villkoren 
för hur vi förhåller oss till vår samtid. Allt är fönster, endast utsikten varierar. Skärmen har också blivit den spåkula 
med vilken arkitekten allt som oftast blickar in i framtiden och ur intet skapar digitala-utopier att förverkligas i den 
fortsatt högst icke-digitala värld där våra kroppar befinner sig. Detta stundom utan att minsta kontakt funnits mellan 
de två innan spaden satts i marken. Det går fortast så! Detta beskrivs delvis, och prisas i texten Architecture Enters 
the Age of Post-Digital Drawing skriven av den brittiske arkitekten Sam Jacobs*, allmänt betraktad som stjärna och 
påläggskalv inom en tilltagande intellektuell, akademisk och digital strömning inom arkitekturfältet. I de valda citatet 
förklarar han skärmens förträfflighet samt slutgiltiga seger över pappret, pennan och handen. Om att Sam föredrar 
tanken framför handen går ej att tvivla.

In contrast (to the paper), the screen is intimately, vibrantly connected to the world. It’s how the world—or 
much of it—comes to us… Even as we make digital drawings, we assume the position of the spectator. 
Even as we draw, we are watching the drawing emerge. We become consumers of the drawing just as we 
are its creator. The site of drawing is never really empty but connected to network flows, a surface that can 
leak or erupt, become fugitive and restless, recombinant and promiscuous, where meanings and associations 
between images are constantly in flux.9

Denna lovsång kring att forma världen sittandes mittemot en dataskärm står i bjärt kontrast till den jeremiad som 
Andreas Nobel anför kring samma tema i sin målande och stundom mycket roande utläggning kring kontorsstolen och 
dess inverkan på det arbete som utförs sittandes i densamma. Uppallad av olika tryckavlastande kuddar tycks kroppen 
näst sväva, likt den befann sig i ett slags tyngdlöshetens nirvana. Och då köttet inte längre funnes till distraktion kan 
hjärnan nu verka fritt och utan störmoment. Maximal potential utvinns!10 Kapitlet om kontorsstolen avslutar Nobel 
med ett citat vilket är att betrakta som en antites till Sam Jacobs tidigare ord:  

Ett ensidigt intellektuellt visionärt tänkande löper risk att bli motståndslöst, slappt och kravlöst. Det är möj-
ligt att den som arbetar i en kontorsstol tenderar att laborera med, och utveckla endast ideala förutsättningar. 

* Sam får här klä skott för mitt tvivel kring en rådande utveckling inom ämnesfältet för arkitektur, Konstfack ej undantaget, där man rör sig mot ett intellektualiserande, 
akademiserande och digitaliserande av ett högst påtagligt praktiskt yrke. Säkert orättvist, men nödvändigt. 

8 Nobel, Andreas, s. 58-65 (2014) 

9 Jacobs, Sam, Architecture Enters the Age of Post-Digital Drawing, https://www.metropolismag.com/architecture/architecture-enters-age-post-digital-drawing/ 2019-01-
09

10 Nobel, Andreas, s. 24-25 (2014)
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Ideala och orealistiska.11 

Även från annat håll, måhända oväntat, stöter Jacobs på patrull. Det är fristående kolumnisten och författaren Lena 
Andersson som gör sak i att framhålla vikten av den tryckta textens orubblighet kontra den digitala textens förgängliga 
tillstånd. Hon menar att det som ses i ordbehandlaren, på skärmen, befinner sig ständigt i tillblivelse. Dess väsen är 
obeständigt och flyktigt. Den tryckta texten är, den har fått ett vara. Först när något är färdigt kan vi lita till det, tillika 
förhålla oss till detsamma enligt Andersson. Det som ständigt är i förändring är inte mödan värt då det redan i morgon 
har ändrat form. Hon hävdar vidare att detta obeständiga förhållande i värsta fall leder till frånvarande koncentration, 
slarv i hantverket och avsaknad av hängivenhet inför det skribenten ägnar sig åt.12 Till detta sakförhållande kan de 
flesta arkitekter som någonsin granskat en ritning ge sitt bifall. Dess brister och fel förefaller osynliga på bildskärmen, 
först när den ligger på skrivbordet framför betraktaren kan tillräcklig koncentration uppbringas och rödpennan verka 
med precision. Med detta skrivet finns det inget som föranleder att tro att varken Nobel eller Andersson avfärdar 
digitala verktyg och hjälpmedel, snarare enbart att de trycker på vikten av att, vid något ögonblick, för eller senare, 
förflytta arbetet ut det i det fysiska rummet. Konkretisera det, materialisera det, enkelt sagt; låta det vara istället för bli! 
Gällande slapphet och kravlöshet behöver inget antas, där är de båda mycket tydliga och klart överens.   

Åter till Nobel som för en argumentation kring vikten av rörelse och rytm i designprocessen. Två företeelser som i 
högsta grad är kopplade till både kropp och rum och som i enlighet med kontorsstolens förslappning riskerar att för-
svinna. Kroppen som passiv. Enda nervbana i funktion, den mellan handens mus-klickar-finger och en obskyr del av 
dess motsatta hjärnhalva. Resten i dvala. Motsatsen påstås vara den mer praktiska formgivningsmetoden som genom 
rytm, i det här fallet tätt kopplat till lust, får arbetet att fortskrida impulsivt och naturligt på ett sätt vilket mest kan lik-
nas vid dans.13 Återigen får Ulf Linde, från en annan tid och med en annan kontext men ändå uppenbart samstämmig 
med Nobel, stänga argumentationen med en kortfattad förklaring kring betydelsen av just kroppslig rytm i rumsligt, 
praktiskt samt konstnärligt skapande: 

När dansen börjar gör filosoferna bäst i att gå hem.14

Andemeningen är, enligt Linde och Nobel tydlig, helt enkelt menar de att en överdriven textualisering och akademise-
ring av konst, arkitektur, formgivning och annat i dess härad icke gör sig besväret värt. Eller bör åtminstone överlåtas 
till konstkritiker och designhistoriker. Ideella förhållanden finns bara i tanken, rummet lyder under annan jurisdiktion. 

De digitala verktygen har också en förmåga att leda till en likriktning och i mitt tycke, ett överdrivet komplicerat form-
språk vilket till viss del beskrivs i nästa stycke. Formspråket genererat av datamaskinen och dess olika mjukvaror är 

11 Nobel, Andreas, s. 26 (2014)

12 Andersson, Lena, Dagnes Nyheter Ledare, 2019-02-16 s.4

13 Nobel, Andreas, s. 12-13, 24-25 (2014)

14 Linde, Ulf, s.122 (2015)
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måhända att betrakta som en barnsjukdom och den positive kan med enkelhet hävda att det möjliggör bearbetandet av 
mycket mer intrikata beräkningar vilket kan generera form som tidigare varit snudd omöjlig att uppnå. Frågan är om 
detta av nöd är bättre? Minimalisten, konstnären, och möbelformgivaren Donald Judd har i alla fall sin tydliga åsikt 
kring just, onödigt, komplicerad form:

Complicated, incidentally is the opposite of simple, not complex, which both may be.15

Och vidare från en utläggning kring de flesta moderna museers tillkortakommanden gällande dess huvudsyfte, att 
ställa ut konst, inte att tafatt själva försöka vara konst. Något Judd med emfas hävdar:

As ”klein is schön”, so is also simple. Part of the present expression and creativity is an extreme complica-
tion of parts. Complication has become an symbol of importance[…]16

Summan av kardemumman, att söka efter komplexa förhållanden i det enkla snarare än i det komplicerade bör ses som 
en dygd. I alla fall enligt Judd. Huruvida det är lämpligt att falla för frestelsen att uttrycka sig onödigt och onyttigt 
komplext ska betraktas likt en dödssynd tänker jag låta vara osagt. 

Den verklighet jag betraktar är som kanske syns nära min egen. Låt oss kalla den västerländsk eller till och med 
svensk. Intellektuell, digitaliserad, upplyst som sagt, och på många sätt priviligerad. Många åtnjuter en boendestandard 
par excellence där arkitekturen inhyser vårt kött i immateriella och aningen identitetslösa kuber. De allt som oftast 
ihåliga väggarna och undertaken i gipsskiva målas i toner av vitt och kompletteras med industri-lackade foder och 
socklar. Dessa monteras med minsta möjliga omsorg och, enligt rådande paradigm inom byggstandard, på ett sätt som 
omöjliggör för den boende att utläsa någon som helst form av hantverksmässig men också mänsklig närvaro i förfa-
randet. Inte en penselrand att skåda. Golvet bör vara en parkett i ek men med en sådan avsaknad av liv att inte ens den 
mest enträgne kan hävda att det finns någon likhet mellan det ståtliga trädet och den millimeter-tunna hinna som skiljer 
våra fötter från betongplattan. Däremellan ett tryckavlastande lager skumgummi.

Detta leder oss till vad som är, och alltid har varit, inredningsarkitektens huvuduppgift. Alltså den att medla mellan 
kroppen och arkitekturen som vi kallar våra hem, jobb eller mötesplatser. Att anpassa denna högst organiska lekamen 
till rummets vinkelräta väggar, golv och tak. Helt enkelt att göra dagens stundom ogästvänliga arkitektur beboelig. 
Hemtrevlig. En uppgift som jag ser som än viktigare i en tid som distanserat det mänskliga släktet från sitt ursprung 
mer än någonsin tidigare.

Jag förstår att mina resonemang lätt kan upplevas bakåtsträvande, må så vara. Men jag ser att allt för många i mitt och 
andra ämnesfält är upptagna av att tänka på framtiden. Digital produktion, 3D-printing, oigenkännliga kompositer, vad 

15 Judd, Donald, Donald Judd writings, It’s hard to find a good lamp s. 823 (2016)

16 Judd, Donald, Donald Judd writings, Art and Architecture s. 495 (2016) 
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som helst så länge det är nytt och materialet inte beter sig! Formen får styra fritt, precist och exakt, kulturens slutgilti-
ga seger över naturen. Vi har den i brygga nu! 

Men när så många har blickarna riktade in i framtiden behövs det också någon som ser sig om i nuet och inte nödvän-
digtvis förkastar gamla idéer för att de är gamla och ej heller enbart söker nya idéer för deras nyhets skull. För nytt 
eller gammalt äger föga giltighet när det gäller att mäta huruvida en idé är god eller dålig.17 Detta vet vi med säkerhet.

Åter till alienationen: 

Praktisk kunskap som i första rummet behandlar och verkar i den fysiska världen byts sakta men säkert ut mot den 
intellektuella, textbaserade kunskapen. Abstraktionen. I litteraturvetenskapsprofessorn Sara Danius glimrande essä 
Husmoderns död avhandlas detta tydligt genom en komparativ studie av Bonniers kokbok från 60-talet till idag. Bilder 
och instruktioner kring hur man flår hare och sticker ål försvinner, och ersätts med anvisningar om var den redan 
flådda, putsade och delvis styckade haren inhandlas. Ålen finns av flera, också goda, skäl inte längre att finna. Styck-
ningsscheman går från djur i flerfärgs tryck till torso i abstraherat 3D-mesh.18 Allt för att främja och vidmakthålla den 
distans den kultiverade människan vill ha till allt som inte är kliniskt och vakuumförpackat. 

Detta är en betraktelse. 2010-talets människa i sitt hem, likt en köttbit i en vakuumförpackning. Hermetiskt tillsluten. 
Med en tunn, men allestädes närvarande, hinna som fjärmar oss från världen.

Vad har då en flådd hare med inredningsarkitektur att göra? En i högsta grad rimlig fråga att ställa sig. Svaret är så 
klart att den flådda haren inte alls har något med inredningsarkitektur att göra, samtidigt väldigt mycket. Jag börjar 
med att låna ett par rader av skribenten och författaren Göran Rosenberg när densamme lägger ut texten kring livets 
större och mindre frågor i boken Plikten, Profiten och konsten att vara Människa:

Kanske borde jag jaga harar istället, men jag behöver inte jaga harar för att överleva. För att överleva behö-
ver jag bara skriva.19   

Precis som i Danius, Husmoders fall så ser Rosenberg att harens tid är förbi som annat än en kulinarisk kuriositet i 
saluhallsdisken. Vi behöver inte längre äga kunskap i att jaga, skjuta, flå och stycka en hare för att just överleva. Vi be-
höver bara gå till jobbet. Detta äger samma giltighet för Rosenberg som för Husmodern. Där av den senares frånfälle. 
Modernitetens effekter är tydliga, de flesta av oss är inte längre producenter utan enbart konsumenter. I förlängningen 
så ger det en förskjutning av kunskap. Vi, som individer och som samhälle betraktat, lämnar med varm hand över allt 
handhavande av döda harar till ett fåtal aktörer som i sin tur sköter hela ruljangsen. Här finns nu allt kunnande. Själva 
kan vi knappt skilja fram från bak på det nackade djuret. Halskota eller svanstipp, det gör detsamma! Vi konsumerar, 

17 Judd, Donald, Donald Judd writings, It’s hard to find a good lamp s. 825 (2016)

18 Danius, Sara, Husmoderns död och andra texter s. 15-28 (2016)

19 Rosenberg, Göran, Plikten, Profiten och konsten att vara människa s.137 (2013) 
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någon annan producerar. Nu närmar vi oss! Men ännu är det en bit kvar innan vi kan skönja målet. 

De tankegångar som jag ger uttryck för här, i text, är som synes, på intet sätt originella och nydanande. Detta är ej 
heller min mening då jag anser att detta är en uppgift som åligger någon annan. Det vill säga att med texten som 
verktyg ägna sig åt omstörtande verksamhet. Därför blir jag föga förvånad när jag upptäcker att den snåriga stig som 
jag färdas på snart vecklar ut sig till en autostrada, tydligt skyltad, med mitträcke och mer än en omkörningsfil. Den 
löper längs med en minst 150-årig tanketradition, från filosofen Bruno Latour, med en liten avstickare via den ame-
rikanske sociologen John Bellamy-Foster och hela vägen tillbaka till unghegelianen Karl Marx, den store mannen! 
Termer som Metabolic rift* och Black-boxing** susar förbi och visar sig inte bara stödja de argument jag vill framföra 
utan stundom snarare uttrycka dem på ett mycket komplexare och mer initierat sätt. Återigen är jag inte förvånad. Jag 
anser mig ej heller ha tid eller kunnande att omfamna det i sin helhet, därför återges min tolkning av begreppen endast 
förenklat och kortfattat i notform. Den nyfikne får fritt fram att förkovra sig i ämnet. Och då jag i text inte avser att 
producera några nya teorier ter sig mitt företag plötsligt avslutat, resan har nått sitt mål i detta avseende. Nu kan jag 
åter låta subjektivitetens nycker härska. Med den ena foten tryggt vilande på Marx och Bellamy-Foster samt den andra 
fast förankrad i Bruno Latour har jag min grund där jag kan stå bredbent och stadigt likt Rhodos forna koloss, och låta 
min fackla sätta himmelen i brand! Måhända en något storslagen liknelse. 

Den distans som betraktats i de föregående styckena mellan människa och hare, eller låt oss kalla det kultur och natur, 
är giltig i snudd på alla skrymslen av vårt samhälle. Min egen vrå som inredningsarkitekt och formgivare, en praktiker 
är inte undantagen. Ifall alienationen börjar där vår hud möter omvärlden eller om dualismens grepp är såpass fast att 
vi avfärdar allt bortom pannbenets avigsida, den egna kroppen inräknad, vill jag låta vara osagt emedan tanken som 
sådan inte bör avskrivas som orimlig. Vilket som, ser jag ifrån mitt perspektiv, alltså inredningsarkitektens, hur detta 
också påverkar de platser där vi bor och vistas, vilket jag snart ska försöka förklara. Men dessförinnan ska jag även 
i detta hänseende ta historien i beaktande för att se hur denna problematik behandlats av föregångare inom mitt fält. 
Och här, liksom tidigare, bör jag näppeligen stå allena. Även om vissa av de rörelser, konstnärer och formgivare som 
jag kommer blicka åt har kommit till mitt medvetande enkom via hur de uttryckt sig i form så är det i det här skedet 
snarare deras bevekelsegrunder som intresserar mig. Helt enkelt, vad som föranledde dem att göra det de gjorde. Jag 
kommer redogöra kring de olika idéerna så kort och sakligt jag är förmögen, för att sedan leda i diskussion vilket vär-
de de kan ha för det praktiska värv jag själv är mitt uppe i. 

Först ut är den brittiska Arts & Crafts rörelsen, vars galjonsfigur, formgivaren och konstnären William Morris för-
kroppsligade idealisten, författaren och poeten John Ruskin’s kritik av det framväxande industrisamhället med en ani-
merad spänst och vigör. Utan Morris, kanske ingen Mackintosh, Wright eller för den delen något Bauhaus i Weimar. 

* Marx teoretiserade om en spricka i metabolismen (i modernare mening kretsloppet) mellan mänskligheten och resten av naturen, ursprungligen som ett resultat av 
kapitalistisk produktion, den växande urbaniseringen och uppdelning mellan stad och landsbygd. Här tar Bellamy-Foster vid och myntar uttrycket Metabolic Rift. I stort 
beaktar han människans förhållande till naturen, eller snarare avsaknaden. Alienationen som enligt honom är sprunget ur mänskligt arbete. I teorin kan man läsa in ett 
mer linjärt förhållningssätt mellan produktion och konsumtion, producent och konsument. Något som spås att bara eskalera ju längre industrialismen i det moderna sam-
hället får fortskrida enligt rådande modell. Vidare kan man se att dagens post-industriella tjänstesamhälle ytterligare förskjuter förhållandet. Ökar alienationen.
Bellamy Foster, John ,Marx’s Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations for Environmental Sociology American Journal of Sociology, Vol. 105, No. 2 s. 366-405 
(September 1999)

** Förenklat kan man göra liknelsen med den svarta lådan, en utsida som inte förtäljer något av insidans komplexitet, en typ av modern mystik. I betraktandet av den 
öppna eldens övergång till LED-lampa, via stearinljus, fotogenlampa och glödlampa blir tendensen tydlig. Det tidigare intuitiva tändandet av elden har gradvis övergått 
till ett abstrakt tryckande på en knapp, som via dolda eldragningar ger elektricitet till en ljuskälla som de flesta utan en teknisk ingenjörsutbildning har svårt att förstå. 
Helt enkelt vetenskapliga och tekniska landvinningar som osynliggörs genom sina egna framsteg. När en ”maskin” fungerar som den ska kan all fokus läggas på in- och 
ut-data (tryck-på-knappen-det-lyser) och inte på det komplexa systemet där emellan. Tendensen är vidare att, precis som i exemplet med LED-lampan, att ju större fram-
steg som görs desto mer mystiskt blir det. Desto större blir distansen till människan. 
Latour, Bruno, Pandora’s hope: essays on the reality of science studies, (1999)
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Betydelsen är oomtvistad. Så vitt jag begriper var ändamålet aldrig att skapa form med en tydlig särart, utan snarare 
att upprätta en dialog och ömsesidig relation mellan tidens samhälle och konsten, däribland inräknat det vi i dag, något 
slappt, benämner design. Visionen stod tydlig, att genom samklang mellan natur, hantverk och produktionsmetod för-
bättra vad de ansåg vara en fattig och miserabel boende- och arbetsplatsstandard, mycket enligt dem själva, att skylla 
på den anti-design som följde i maskinens och massproduktionens kölvatten. I högsta grad reaktionärt, samtidigt bitvis 
progressivt. Klart i min smak! Idéns huvudfåra bestod i funktionalism, enkelhet, och en avsaknad av pretentiös orna-
mentering tillika tydliga, ärliga material och handens påtagliga närvaro. Begrepp som givet måste ställas i relation till 
den viktorianska epokens svulst snarare än modernitetens mer avskalade formspråk.20 Mycket av den konst och design 
som sprang ur rörelsen är, i brist på bättre ord och med svårigheten att fånga en så omvälvande strömning i en mening, 
att betrakta som pastoral, rustik och med tydliga naturalistiska referenser. Gott så.

Mitt urval av historiska nedslag går givetvis att kritisera. Det finns säkert de som anser att det finns arkitekter och 
formgivare med större inflytande och mer relevans för de ämnen jag diskuterar. Mina val bottnar i vad jag rent subjek-
tivt, och i första hand formmässigt, ser som intressant snarare än ur ett gediget design- och kulturhistoriskt kunnande. 
Med denna brasklapp framlagd är det dags att förflytta oss till den italienska stövelkragens bräm, precisare Milano, för 
att snegla åt två formgivare på varsin sida om vad som är att betrakta som den post-modernistiska skiljelinjen inom 
fältet för arkitektur och design.  

A project for the building of easily assembled furniture using rough boards and nails by those who will use 
them. A basic technique to let everyone view current production with a critical eye.21

Så inleder, den modernistiske formgivaren och konstnären, Enzo Mari boken, eller gör-det-själv pamfletten Proposta 
per un´ Autoprogettazione som gavs ut första gången 1974.22 I sin enkelhet summeras avsikten i första sidans för-
sta stycke (citatet som återges ovan). De bakomliggande orsakerna berörde en frustration inför industrins ovilja att 
tillmötesgå Enzo’s olika förslag kring rejäla och relativt billiga möbler som ett alternativ till vad han själv uppfattade 
som rådande trend, och rimligt är att betrakta som det motsatta. Alla möbler i Maris bok gick att snickra ihop enbart 
med hjälp av virke enligt bygg-varustandard, fogsvans, hammare, spik och ett rudimentärt hantverkskunnande. Således 
rundades den oresonliga industrin och möblerna blev sannerligen för alla.23 En annan viktig del i förslaget, för det är 
väl så det bör betraktas, som just ett förslag snarare än färdiga möbler, var att bjuda in allmänheten att delta i produk-
tionen. Att minska glappet mellan det producerade och den eller de som i slutändan skulle konsumera detsamma. Mari 
beskriver själv tillvägagångssättet:

They are made using the same techniques used by carpenters making their work-benches and scaffolding, 

20 Langley Sommer, Robin, The Arts & Crafts Movement, (Introduction) s. 6-14, (1995)

21 Mari, Enzo, Proposta per un´ Autoprogettazione, s.1 (2017)

22 Ibid

23 Ibid, s.35 
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the same goes for stage workers, it’s a semi-spontaneous technique…24

Genom att nyttja ett pragmatiskt och tydligt ramverk för konstruktionen ansåg Enzo att produktionsprocessen blev 
begriplig. Möbeln var inte längre enbart en produkt som inhandlades och placerades i en vrå av hemmet utan även 
något som stimulerade till ett görande, och som ständig påminnelse om att begreppet möbel är vitt och brett och att 
förhållandet mellan produktion och konsumtion inte av nöd är så linjärt som det ofta ter sig dagens samhälle. I bokens 
nyutgåva från 2002 förtydligar Mari att de orsaker som fått honom att vilja verkställa förslaget  knappast förändrats, 
tendenserna hade snarare, enligt hans tycke blivit tydligare.25 Detta helt i linje med både Bellamy-Fosters och Latours 
tankar kring klyftan mellan människa, produktion och tekniska landvinningar som något oåterkalleligt. En diskrepans 
som bara blir större och större samt en förståelse för detsamma som obevekligen går åt motsatt håll. 

Så är det äntligen dags att ta det djärva steget ut ur modernismen och in i den tid som mången samhällsanalytiker i 
efterhand valt att benämna den post-moderna. Trots det dröjer vi oss kvar på samma plats, men som post-modernismen 
antyder har vi genomgått ett skifte kring hur vi betraktar samtiden. Huruvida det har någon som helst betydelse för 
textens fortsättning? Jag vet det inte.  

På andra sidan gränsen väntar, hur som helst, arkitekten och designern Andrea Branzi med sina ”domesticerade djur” 
(Domestic Animals).26 I konstkritikern och kulturfilosofen Pierre Restany’s förord till häftet med samma namn beskrivs 
verket eller kollektionen (möbler, föremål och kläder) som en typ av ny-primitivism, en balansgång mellan värdsliga 
ting och modern teknik, samtidigt en återgång till naturen. En allians mellan industriell precision och en märkbar, 
snudd övertydlig, närvaro av naturen i form av trädstammar, grenar och kvistar. Vidare beskrivs ”Domestic Animals” 
som till del meditativa ting i dubbel bemärkelse, de får betraktaren att meditera över den mänskliga tillvaron men 
också själva tingets natur.27 Själv beskriver Branzi kollektionen som född ur en observation kring boendet, ja själva 
handlingen att bebo någonting, eller kanske snarare någonstans då man ju faktiskt snarare bebor en plats än en sak 
trots att det blir språkligt obekvämt. Det Branzi ser är boendet som en fortsatt olöst företeelse, en salig röra av vila, 
värdsliga nöjen och TV. Vidare hävdar han, med vad framtiden kommer att vissa all rätt, att den elektroniska revo-
lutionen, numer snarare benämnd som digital, kommer leda till att en större del av tiden kommer att tillbringas just i 
boendemiljön, hemmet. Den mänskliga boplatsen kommer att bli en än mer central del i våra liv och ha en större del i 
allt ifrån arbete, studier och rekreation. Vi kommer att omge oss av föremål, ting vars syfte är mindre av det praktiska 
slaget utan snarare består i arketypiska symboler och material, närmast kanoniserande och mytologiska för att istället 
beröra oss på ett känslomässigt plan.28 Branzi förklarar själv förhållandet i hemmet som följer:

Alongside the perfect electronic devices for working and gathering information we will find small and pre-

24 Mari, Enzo, Proposta per un´ Autoprogettazione, s.43 (2017) 

25 Ibid s.5,41,45

26 Branzi, Andrea, Domestic Animals; the Neoprimitive Style (1987)

27 Ibid s.1-2

28 Ibid s. 19 
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cious works of architecture.29

Dessa, för min egen del att anse som, bevingade ord får sätta punkt för den irrfärd genom tid, rum och teori som jag 
utsatt både mig själv och vem helst som läser detta för. Marx, Morris, Branzi, Danius, Nobel och alla de andra är när-
mast att betrakta som förlupna trådar som nu med mycket möda ska vävas ihop till en tydlig helhet. Förhoppningsvis 
finns bland dem både varp och inslag, lärft och taft, därtill svart, vitt samt regnbågens alla färger. 

Jag känner mig nödgad att inleda vad som är att betrakta som slutet på denna essä med att återgå till allegorin om 
haren som mer eller mindre lämnades, hängandes fritt, mitt i språnget. Om det ej redan är tydligt så symboliserar 
haren naturen i stort. Vidare kan alltså relationen som förklaras mellan människa och hare lika gärna vara förhållandet 
mellan människa och vad helst annars i dess omgivning. På samma sätt som nackkota inte kan skiljas från svanstipp 
kan vissa inte heller skilja fur från gran eller än värre trä från laminat. Ej heller vet vi vad som döljer sig bakom den 
tunna hinnan av färg på väggen på den plats som vi kallar hem. Vi lever enbart i ytan. Gips, reglar och eldragningar 
vill vi helst glömma eller är helt enkelt omedvetna om. Det är svårt att undvika att dra paralleller till allkonstnären 
Le Corbusiers väl så vedertagna tankar om machines à habiter* i relation till Latours tidigare presenterade teori om 
Blackboxing. Den mänskliga boplatsen som en maskin vars framsteg gör den främmande för vemhelst som bor där i. 
Den blir obegriplig. Fulländat! 

Boendet har till stor del blivit artificiellt, en konstgjord, nära nog klinisk miljö där våra kroppar uppehåller sig i varda-
gens allehanda göromål i allt ifrån arbete till rekreation. Att boendet i mycket ser ut som det gör i dag beror såklart till 
stor del på industrin, ekonomin eller som Marx skulle uttryckt det; kapitalisterna. Även Ruskin och Morris instämde, 
framförallt till det förstnämnda. Självfallet är inte allt att skylla på detta, och självfallet är inte heller allt av ondo. Men 
det kommer inte heller an på mig i min yrkesroll som inredningsarkitekt och formgivare, en praktiker, att besvara 
marknadsekonomins brister och fel. Det är som det är, och det är det jag förhåller mig till.  

En annan tanke till varför arkitekturen blir mer och mer artificiell är att den skapas medelst artificiella verktyg. Fasader 
och interiörer utgörs av tunna ytskikt som knappt har något med byggnaden i övrigt att göra. Ofta onödigt kompli-
cerade i sina försök till originalitet. Kanske beror detta på att det redan hos arkitekten handlar om bildestetik snarare 
än materialitet då detta är vad som förmedlas tydligast då vi rör oss genom Sam Jacobs digitala paradis. Ett edens 
lustgård där allt är möjligt. Risken är dock påtaglig, att den redan förslappade arkitektkroppen vid sin dataskärm, likt 
en Narcissus hukad över sin pöl, ej förmår sig att erfara vad som skiljer olja från lack, inte heller trä från plast, ty detta 
går ändå ej att förnimma genom den ”upplysta” skärmen. Detta är dock inte någon nyhet. Ända sedan vad som är att 
betrakta som funktionalismens urfader, Adolf Loos dagar har arkitekten hyllat det abstrakta och ideala. Avsaknad av 
materialitet och färg. Modeller av frigolit, kartong eller gips har ju endast förfinats via datorns 3D-program och den 
förtrollande ormen av stärkelseplast som ringlar sig i gudomlig perfektion. Essensen ändå densamma.Vitt och perfekt! 

29 Branzi, Andrea, Domestic Animals; the Neoprimitive Style, s. 19 (1987)

* Översätts som Maskiner att bo i. En rationell och i högsta grad modernistisk tanke om industrins överlägsenhet. En visshet om att ifall boendet producerades lika 
precist och modulärt som flygplan och brödrostar skulle nog allt bli bra. Husen skulle inte bara byggas som maskiner, de skulle även fungera som maskiner! Begreppet 
introduceras i skriften Vers Une Architecture (Towards An Architecture) 1927 av Le Corbusier själv.
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Kan bli vad som helst, är klart inget. Allt detta ligger också i det digitalas väsen; inget är färdigt, allt i ständig rörelse, 
ett förgänglighetens limbo som inte kräver några beslut. Lena Anderssons utläggning kring textens varande som tryckt 
jämfört med dess blivande som digital är nog så giltigt även för arkitektens verktyg. 

Min kritik rörande det moderna boendets tillkortakommanden stannar dock inte vid de ytskikt  som omringar oss 
i våra hem. Ej heller menar jag att arkitekten gängse beter sig väsenskilt från sina interiöra kollegor. Den distanse-
ring som haren så klädsamt symboliserar finns ju som nämnt lika mycket i förhållandet till de saker som utgör hela 
bohaget, såväl bokhylla som smörkniv, härkomst okänd. Det är också i den skalan, den mindre, som jag främst ser mig 
själv. Inredningsarkitekt och formgivare, en praktiker, med förmågan att påverka de föremål som står oss närmast och 
som vi ser, vidrör och brukar varje dag. De ting som hjälper oss att bebo de platser som skapas utifrån modernistisk ra-
tionalitet och ekonomi snarare än humanism. Det är i den lilla skalan jag ser min möjlighet till att förstärka materialitet 
och hantverk, bjuda in till dialog och förståelse kring härkomst och tillkomst. Att skapa en motpol till det tilltagande 
digitala samhälle som vi lever i. Ett komplement för att fylla det fysiska tomrum som uppstår då våra medvetanden 
svävar kollektivt world wide web. Detta i klar linje med Andrea Branzi’s syn på saken, möjligen något uppdaterat. 

På vilket sätt detta är mest lämpat att gestaltas kan ej återges i text, detta helt i enlighet med Nobels teori kring just 
textens otymplighet för rumsliga övningar. Detta är något som snarare bör och skall ta plats i verkstad och vid ritbord, 
i det fysiska rummet och med materialet inom armslängds avstånd.  Det som dock låter sig göras någorlunda är att 
återge på vilka sätt de redan introducerade; Morris, Mari och Branzi valde att ge uttryck för sina tankar i form. Detta 
kan nog vara behjälpligt och till viss del utgöra en verktygslåda för mitt eget fortsatta arbete. 

För visst finns det paralleller mellan de tre även om deras yttringar vid första ögonkastet kan te sig väsensskilda. 
Inslaget av naturalistiska influenser är till exempel något som Arts & Crafts rörelsen tydligt delar med Branzi. Där det 
för den förra mynnade ut i skickligt utmejslad ornamentik eller vävda mönster av lövverk, blommor och djur kom de 
för den senare, snarare att handla om att bokstavligen lyfta in delar av naturen i hemmet, inte ovanligt i formen av en 
björkstam. Morris vurmande för handens och naturens närvaro kontra Domestic Animals postmodernistiska formvärld, 
ändå inte helt olika i teorin. 

Samtidigt går Enzo Maris önskan om att kringgå industrin och återbörda produktionen till folket till viss del att koppla 
till Arts & Crafts rörelsens industripolemik. Även om Proposta per un´ Autoprogettazione banaliserar hantverket, så 
gör den det med ett syfte att skapa förståelse kring produktion och värde och med en insikt att det individen konsume-
rar inte av nöd måste produceras industriellt. Ett försök i miniatyr att överbrygga det glapp som Bellamy-Fosters ”Me-
tabolic Rift” utgör. Vid samma reva stod Morris med skölpjärn och träklubba, övertygad om att hantverkets kvalitet 
skulle få vem helst som såg det att förkasta de erbarmligheter industrisamhället kunde erbjuda. Där Morris vädjade till 
konsumentens medvetenhet överlät Mari stora delar av produktionsförloppet till densamma. Syftet, än dock likvärdigt; 
att möjliggöra ett ifrågasättande kring den industriella tillverkningen. Mari menar dock själv att han egentligen inte är 
emot industrin, utan endast vill hitta nya vägar att nyttja dess potential, till skillnad från Morris.

Andrea Branzi å sin sida omfamnar dess möjligheter. Han låter dess precisa och rationella tillvägagångssätt agera 
motvikt till naturens komplexitet. I hans verk finns oftast båda tydligt representerade, trädet och industrin, naturen och 
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kulturen. 

Jag har nu genom text försökt bryta ner form till något rudimentärt förståeligt. Något som sagt inte låter sig göras med 
lätthet. Men bortsett från detta, och bortsett de angreppsvinklar och politiska agendor som herrarna Morris, Mari och 
Branzis verk är sprungna ur återstår så en del av det konkretare slaget. Däribland trähantverket med sina laxstjärtar och 
sinnrika sniderier som på ett direkt sätt förmedlar en känsla av handens arbete och materialets kvalitet. Men också slar-
vigt driven tvåtums spik som på ett pedagogiskt och inkluderande vis sammanfogar ohyvlad plank i en modernistens 
pragmatiska lustjakt efter form. Varje bräda ett syfte, likväl varje spik. Inget i onödan. Därtill kan vi lägga de indu-
striellt precisa sammanfogningar mellan, till oigenkännlighet, lackerad trä-komposit och obarkade grenar som utgör 
Andrea Branzis postmoderna uttryck. Kanske inte alltid så praktiskt men funktionalitet var inte heller à la mode när 
det begav sig. Så, återigen, men nu kortfattat; Handens närvaro och skicklighet, Inkluderande och tydlighet eller helt 
enkelt kollisionen mellan natur och kultur. Allt detta ter sig som tämligen intressanta tillvägagångssätt och metoder i 
formandet av mitt eget pågående arbete.   

Vad är det då jag har företagit mig? (Avsikt och slutsats)

Min avsikt är, som tidigare berörts, att medelst arkitekturens mindre skala, den interiöra, i form av möbler och ting 
upprätta en dialog. Ett samtal mellan människa och ting men också mellan tinget självt och dess tillblivelse. Ett försök 
att minska den distans som uppstått mellan människan och dess omgivning. Den huvudsakliga platsen för detta samtal 
är det moderna boendet, industriellt producerat, rationellt opersonligt och med noga räknat snart fler dataskärmar än 
fönster. Utsikten därigenom förförande. Ytskikten utgör den tunna hinna av verklighet som vi lever i. En svart låda 
helt i vitt. Det digitala och det analoga snart ingen skillnad, materialiteten nästan likvärdig. Detta är det förhållande jag 
vill rubba! Istället för en likriktning eftersträvar jag dissonans. Mitt i denna modernitetens triumf bör något påminna 
oss om vår världslighet. Ett slags artefakter sprungna ur materialitet och hantverk, vars ändamål är att balansera det 
artificiella och digitala överdåd de flesta omger sig utav. Motvikter vars närvaro i förlängningen också kan diskutera 
begrepp som kvalitet och hållbarhet i en större skala. 

Minst lika viktigt för mitt arbete som helhet är det tillvägagångssätt jag valt. Brukligt är väl att benämna det metod. Så 
låt gå. Tidigt togs beslutet att klart skilja på text och form, idé och gestalt. Inte låta något kväva det andra, ej heller ta 
överhanden. Verka på sina egna premisser vill jag minnas att jag skrev. Att förhålla sig till den akademiska tvångströ-
jans krav om avgränsningar och konkretion ansåg jag ha förödande effekter på det som intresserar mig mest och som 
är orsaken till att jag uppehåller mig på konstfack; färg, form, rum, materialitet, och hantverk. Dessa saker begriper jag 
bäst genom ett prövande utifrån skiss, modell, ritning och prototyp snarare än det allt för ofta rådande förhållandet på 
högskolan; idé - illustration. Med den förstnämnda klart överordnad den andra, då vad än som gestaltas enbart blir en 
blek kopia av den briljanta, upplysta tanken. Då kommer det således inte att handla om den konkreta saken i rummet 
utan om den abstrakta tanken som skiner där bakom. Dualismen i sin renast form. Om denna linjära relations proble-
matik för någon som arbetar i rummets samtliga dimensioner har Ulf Linde redan fått förklara. Som inredningsarkitekt 
och formgivare måste man även våga lita till formen som autonom snarare än bärare av allehanda andra värderingar 
och berättelser. Alltså, ge uttryck för en tanke snarare än bildligt illustrera den. Skulpturen som skulptur, rummet som 
rum eller stolen som stol, starka i sig själva. 
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Jag ser mig själv som inredningsarkitekt och formgivare, en praktiker, det är således också det jag ska försöka vara. 
Därför blir det också viktigt att använda rätt verktyg till rätt saker och inte låtsas att min uppgift och förmåga är annan 
än vad den är. Med andra ord; Vad är det nu som är så särskilt med formgivaren? Huvudsaken är att hen formger, och 
formger hen bra är det kanske bäst av allt. Resultatet är också här huvudsaken. Så, nu är det ändå gjort, det jag tidigare 
inte lät mig göra. Ivar-Lo Johanssons ord blev mina egna och i förening med Andreas Nobels tankar om formge som 
just ett verb, en handling, ter det hela sig självklart. Här är var jag skall befinna mig!

Förklaring och  Friskrivning

Som jag tidigare understrukit vilar mitt examensarbete på två tydliga delar; en vilken utgörs av den här essän och den 
andra som vilar på en högst praktisk grund. Texten som text och formen som form. Inom ramarna för essän anser jag 
mig svara mot de krav om akademisk konkretion som åläggs även praktiker som oss inredningsarkitekter och formgi-
vare. Tanken har främst varit att formulera min egen praktik men samtidigt reflektera och diskutera hur vi arbetar och 
utbildar inredningsarkitekter idag. Däri ligger också tydligt mitt arbetes ämnesrelevans. 

Kritik kan givet riktas mot mitt val av källor då de till synes domineras av västerländska tänkare som endast undan-
tagsvis kan betecknas som annat än män tillika döda. Jag har redan delvis gett en förklaring kring detta men anser att 
en ytterligare utläggning kan vara på sin plats. De källor som har en tydlig litterär karaktär har jag inte letat upp för att 
de är ändamålsenliga för mitt skrivande utan de har snarare kommit till mig genom ett gediget litterärt intresse. Med 
en förvissning om att språket förvrängs när det översätts läser jag därför främst svensk litteratur. Och sneglandes mot 
min bokhylla skulle jag vilja hävda att det lika gärna kunde varit Kerstin Thorvall, Johannes Anyuru eller Nina Björk 
jag hänvisat till. Men så blev inte fallet. 

Värt att notera är att jag i följande avsnitt rörande praktik och utställning, endast kommer redogöra för mina resultat 
genom text och bilder på det färdiga verket. Detta innefattar dock modell och prototyp av olika karaktär då jag själv 
betraktar detta som lika mycket av ett resultat som den färdiga möbeln eller skulpturen. Saknas gör skisser, ritningar 
och det som gängse kallas för processbilder. Nu ska jag förklara varför. Delvis anser jag att de modeller, prototyper 
och ”färdiga” föremål som jag visar på sitt eget vis redogör för mitt arbete mycket väl. Skisser och ritningar har enbart 
varit ett hjälpmedel av förgänglig karaktär som jag använt mig av i stunden och sedan gjort mig av med. De har oftast 
upprättats på morgontidningar, kuvert eller baksidor av annat redan utskrivet material och sedan lika snabbt förpassats 
till evigheten. Deras karaktär har varit halvfärdig, förmodligen för att mitt arbete varit så intimt förknippat med det 
praktiska, verkliga görandet, vilket lett till att jag enbart noterat det jag av erfarenhet vetat mig behövt för att kunna 
ställa sågen i rätt läge. Gällande de idag så omhuldade processbilderna har jag samma förhållande till dem som jag har 
till en kamera då jag befinner mig på semester. Den tvingar mig att distansera mig från den verklighet och stund jag 
befinner mig i, jag är inte längre där utan enbart en betraktare, ett öga på andra sidan en sökare. Att släppa stämjärn 
och träklubba för att greppa en kamera bryter på samma sätt den rytm jag upprättat då jag arbetar.
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Praktiken (Resultatet)

Följande avsnitt kommer kortfattat redogöra för resultatet av mitt praktiska arbete. Ett arbete i vilket Ulf Lindes redan 
presenterade tankar kring illustration och uttryck till högsta grad varit styrande. Som jag ser det söker illustrationen att 
förmedla en redan tydligt formulerad idé på bästa sätt. Ett förhållningssätt som reducerar det som skapas till just bara 
en illustration, det vill säga den är inget i sig själv utan bara ett medel för att få betraktaren att se ett sammanhang eller 
missförhållande. När syftet väl är uppfyllt står sen illustrationen där tom. Idén är kommunicerad. 

För mig innebär det två saker. Först, vilket Linde också tydligt deklamerar, att kommunikationen av en idé oftast låter 
sig göras genom ett så enkelt verktyg som en skiss eller för den delen ett diagram. Skulpturer, möbler eller rumslighe-
ter är inte bara onödigt tidsödande och komplicerade när det gäller att kommunicera något såpass linjärt, de är också 
synnerligen ineffektiva. I reducerandet till illustration ser jag också hur verkets autonomitet försvinner, det har inte 
längre något egenvärde. Det andra som händer är att själva formgivandet tar skada. Det praktiska utforskande som No-
bel diskuterar uteblir helt eller delvis. Detta för att besluten kring formen tas på en rationell, eller kanske intellektuell 
grund snarare än på en kroppslig och intuitiv. Idén finns ju redan där, formulerad och färdig. Allt som återstår är ju att 
ge den en kropp av trä. Ju tydligare desto bättre! Häri ser jag också att mycket av den glädje och lust som arbete med 
färg, form, rum, material, och hantverk kan ge går förlorad. Lusten att upptäcka som bortblåst!

Istället har jag valt att försöka uttrycka min idé. För mig innebär det ett förhållningssätt där idéer och intressen inte 
formuleras först i text sen i form, utan där de får plats att utvecklas i det praktiska skapandet. Idén växer i takt med for-
men och först efteråt, ja kanske långt senare, eller aldrig någonsin blir det begripligt. Ett prövande och förkastande av 
rumslig karaktär. Ett strävande efter att ge möbler och föremål ett värde i sig själva med mer än en historia att berätta. 
Och kanske viktigast av allt, att det som skapas i rummet berör oss i första hand kroppsligt och sinnligt snarare än på 
ett intellektuellt plan. För det sistnämnda anser jag nämligen texten och till viss del även bilden, illustrationen, som 
ypperliga verktyg. Därför har vi också mycket välrenommerade skolor och utbildningar som främst arbetar med de 
verktygen för att just kommunicera. Min egen åsikt är att Konstfacks utbildning för inredningsarkitektur och möbel-
formgivning inte är, eller bör vara, en av dem. Våra verktyg är av annan karaktär. Lämpliga för andra saker. 

Mitt intresse rör så enkla och stora saker som den mänskliga tillvaron. Hur vi förhåller oss till vår omgivning idag, hur 
vi gjort det förr, och kanske där någonstans hur vi kommer att göra det i framtiden. Jag har försökt trycka på mate-
rialitet och hantverksmässighet, värden som jag upplever håller på att gå förlorade i ett tilltagande digitalt samhälle. 
Faktorerna är många, men för mig är nog den förlorade kunskapen viktigast. Hos gemene man, men framförallt inom 
mitt eget yrkesfält. Vi har möjligheten att påverka mycket genom de miljöer vi föreskriver och skapar, och görs det 
med flit, noggrannhet och, just, kunskap kring hantverk, material och dess förmågor är jag också förvissad om att även 
vi kan bidra till ett hållbarare samhälle på riktigt. Inte bara som ett debattinlägg för designkritiker. Tyvärr är trenden 
snarare den motsatta. Att lära sig arbeta med materialet tycks anses tråkigt och istället söker vi material vars plasticitet 
tillåter oss att härska fritt i den 15” värld vår datorskärm utgör. Perfektionen som eftersträvas tillåter inte mänsklig 
närvaro. Handen som en styggelse. 

Mitt material är trä. Absolut inget nytt, men också helt i linje med Donald Judds resonemang kring idéers värde. 
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Ny eller gammal, bra eller dålig, inget sammanband. Träet som idé, dock uråldrig men utan tvivel god. Under mitt 
examensarbete har jag har levt i snickeriet, i dialog med materialet. Ömsom har jag följt det och ömsom har det följt 
mig. Olika träslag har använts utifrån sina förutsättningar och egenskaper, ett samspel som oftast endast är förunnat 
konsthantverkaren. 

Gestaltningsarbetet har varit av tydlig praktisk art. Så fort ett embryo till tanke uppstått inom mig har jag varit mån om 
att utan större ifrågasättande formulera det direkt i form. När det fysiska föremålet sen stått där mitt framför mig har 
jag kunnat förhålla mig till det. Således har jag under examensarbetets gång skapat en mängd iterationer härrörande 
från samma tematik och metod. Mycket har förpassats, men sällan utan att det först givits chansen till ett varande. 
Lena Anderssons tankar om text applicerade på min egen process. De föremål som jag valt ut för utställningen bör 
också på något vis betraktas som det slutgiltiga resultatet. Här ibland återfinns åtta möbler eller måhända skulpturer, 
en gränsdragning som ibland är svår att fastställa, samt dryga dussinet modeller och prototyper. Intresset att använda 
tydliga inslag från naturen såsom björknäver går definitivt att härleda till Andrea Branzis formspråk samtidigt som 
den hantverksmässiga niten kan ses som en hyllning till Arts and Crafts rörelsen. Någon med djupare design-historisk 
kunskap skulle säkert med lätthet hitta andra referenser som passat minst lika väl, men dessa räcker gott för mig. De 
delar med klart släktskap till Enzo Maris värv återfinns bland de förpassade men var ändå säkert viktiga för arbetets 
fortgång.

Med detta avhandlat är det dags att övergå i resultatet. Då jag redan anser mig ha förklarat mina bevekelsegrunder i 
både stort och smått tänker jag i stort låta bilderna tala för sig själva. Endast kortare förklaringar kommer att ges. Jag 
överlåter till dig som läsare att fylla dem med mening och koppla ihop bild och text på det sätt du finner lämpligt. För 
det är trots allt som jag tidigare sagt, att text och form existerar parallellt, formulerade utifrån sina egna premisser och 
för att verka mot olika delar av det mänskliga hela. Var och för sig en helhet, tillsammans kanske mer.  
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Ett tidigt försök i att förena kultur och natur. Den obarkade grenen  
fogas samman med ett till ”perfektion” hyvlat björkämne. 
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Modell över den moderna människans boende: Selldén, Mattias, 
(2018) Bokrtä och papper

Den vita kuben i sin obegriplighet. Endast en yta, en kuliss som 
utgör det rum vi idag kallar hem. I fjärran skymtar en tallskog lika 
overklig som de väggar vi omger oss med. 
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Laxstjärt: Selldén, Mattias, (2019) Alträ

En första prototyp av det som senare skulle bli en samling skulp-
turala möbler vid namn Mix Sushi (se s.24). Hantverksmässigt 
bearbetad, samtidigt naturligt rå. Ett polemiskt förhållande som 
löper tydligt likt en röd tråd genom arbetets gång. 
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Mix Sushi #1:  Selldén, Mattias, (2019) Alträ, bets och lack

Den första möbeln i samlingen Mix Sushi. Plankans, tillika trädets 
kontur har fått styra formen. Laxstjärten finns där fortfarnde och 
de kurviga, nästan böljande formerna kontrasteras av tvära snitt 
med en obarmhätig precision. Transparensen i betsen visar att det 
tydligt är trä vi har att göra med men kulören ger det en aningen 
artificiell känsla. Lacken i sin tur förstärker märkbart varje liten 
utbuktning då ljuset fångas och kastas tillbaka ut mot betraktarens 
öga. 
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Mix Sushi #2:  Selldén, Mattias, (2019) Alträ, lackfärg

I Mix Sushi #2 fick möbeln istället en täckande yta och istället för 
högblank blev den helt matt. Uttrycket klart plastiskt, snarare gju-
ten än skulpterad ur träplank. I detta en intressant kollision mellan 
träets naturliga form och en yta som reducerar materialiteten till 
intet. Kanske att de böljande formerna tappade en gnutta då ljuset 
absorberades i färgens struktur. 
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Modernistiskt vedträ: Selldén, Mattias, (2019) Vedträ av björk, 
bokträ

En trave vedträn utgjorde grunden till det som senare kom att 
bli Square Birch (se s.30). Ett led i arbetet var det modernistiska 
vedträet. Genom att rikthyvla tre sidor skapades ett vedträ vida 
överlägset alla tidigare vedträn. Stapelbart, lätthanterligt och 
rationellt. 
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Mix Sushi #3:  Selldén, Mattias, (2019) Alträ, lackfärg

Den tredje möblen är också den, än så länge, mest komplexa. 
Antalet sammanfogningar ledde till att större ingrepp krävdes på 
träets naturliga form då varje del ständigt behövde jämkas och 
passas in för att skapa de smidiga övergångar jag eftersökt. Detta 
gjordes först med ovilja, då jag upplevt att idealen brutits, men 
senare med formgivarens glädje och lust. Det är förmodligen i 
Mix Sushi #3 jag hittade det uttryck och den frihet som framstår 
som mest intressant och som tydligt syns även i Mix Sushi #7 (se 
sid. 33). 
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Björknäver: Selldén, Mattias, (2019) Björknäver och bokträ

I samband med formgivandet av det tidigare visade Modernistiskt 
vedträ (se s.26) föll en bit näver av. En ömtålig och vacker bit av 
naturen som effektivt isolerades från sin omgivning genom att 
placeras på två snickeribockar i miniatyr. Mången tanke ägnades 
denna lilla installation under arbetetes gång.  
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Mix Sushi #5: Selldén, Mattias, (2019) Alträ och Lackfärg 

Efter ett antal iterrationer av Mix sushi föll det sig så att jag ville 
se hur det okantade träet betedde sig om det tvingades in i en tyd-
ligare gestalt. Här i formen av en enkel pall. Sitsen är traditionellt 
rund men där under händer det något. Benen vägrar bete sig som 
vanligt, formen förvrängs och förändras. Istället för att stå statiskt  
befinner den sig ständigt i rörelse. Träet vill något, kanske vill det 
dansa disco? 
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Square Birch: Selldén, Mattias, (2019) Björkträ och Björknäver

Innan Square Birch Chair (se sid.35) fick sin form gjordes det 
tidsödande arbetet att framställa det material jag intresserat mig 
för. Björknävern fanerades på fyrkantiga ämnen, bit för bit, 
meter för meter. På bilden syns en del av de fyrkantsbjörkar som 
producerades. Innan de sedemera nådde sitt slutgiltiga uttryck fick 
de utgöra en dunge.
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Iterationer av laxstjärt: Selldén, Mattias, (2019) Alträ, Bokträ, 
Björkträ och egenhuggen Rönn

Samtliga variationer av laxstjärtsfogar som gjordes under pro-
jektets gång. Alla viktiga på sitt sätt men enadst de två längst till 
höger samt den vänstra valdes ut till utställningen. 
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At the pinnacle of nature: Selldén, Mattias, (2019) Björknäver 
och bokträ

Pyramiden som form är oöverträffad. Mänsklig perfektion och 
ingenjörskonst på sin höjdpunkt. Här återtagen av naturen. En del 
i mitt utforskande av dikotomin mellan natur och kultur och ett 
steg på vägen mot det som skulle senare bli Square Birch Chair 
(se s. 35). Med det sagt är At the pinnacle of nature väl värd att 
betrakta som mer än bara en skiss. 
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Mix Sushi #7: Selldén, Mattias, (2019) Alträ och färg

Den sista av de sju möblerna i samlingen. Efter ett idogt prövande  
beslöt jag mig för att gå vidare med den högblanka mörkgröna, ja 
nästan svarta, kulören. Glansen lyfter fram de mer skulpterade de-
larna och tillsammans med den nedtonade kulören blir det formen 
som får härska. Detta var ju också ändamålet då jag från början 
beslöt att helt måla in träet. På många sätt är Mix Sushi #7 det 
mest lyckade försöket. Det som tydligt skiljer den åt från de öv-
riga är att jag som subjektiv formgivare inte enbart följer trädets 
form utan faktiskt, i större grad, tillät mig själv att medla mellan 
de förutbestämda vinklar och kurvor som fanns mig tillhands. 
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Square Birch Chair, Test: Selldén, Mattias, (2019) Björknäver och 
Björkträ

Ett experiment i halvskala för att se hur det skapade fyrkantsma-
terilaet tedde sig i olika sammanfogningar. T.v. ett mer rationellt 
och kanske industriellt möte medan det t.h. har en tydligare hant-
verksmässig karaktär. Att bibehålla hantverksmässigheten kändes 
tillslut självklart vilket kan ses i Square Birch Chair ( se s.35). På 
ett intellektuellt plan kanske dissonansen mellan nävern och en 
död industriell fog verkar tilltalande men som rumslig företelse, 
ja ett faktiskt fysiskt föremål, skapade de aningens mer intrika-
ta fogarna en komplexitet som förförde på ett helt annat plan. 
Kanske någonstans skillnanden mellan Ulf Lindes illustration och 
uttryck?  
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Square Birch Chair: Selldén, Mattias, (2019) Björknäver och 
Björkträ

Stolen som form, enbart struktur. På så vis också endast en sym-
bol. Måhända absurd och onödig men med ett värde intakt, den 
relation som skapas mellan kropp och möbel upprättas självklart 
och direkt. Skulpturen blir en del av kroppen även om vi inte fak-
tiskt sitter där i. Men även stolen som egen kropp. Dess anatomi 
som lånad från människans, ben och rygg. Är det också därför 
stolen är den möbel som berör oss mest, den möbel som formgi-
vare och snickare i hundratals år tagit sig an likt en helig graal?

I efterhand kan det synas tydligt; en lek mellan naturen i sin skö-
raste skepnad och de tidiga modernisternas kantiga rationalitet. 
Square Birch Chair upplevs märkligt ömtålig trots de väl tilltagna 

dimensionerna. Sammanfogningarna utgörs av olika typer av 
halftningar. Var och en för sig enkla att förstå men tillsammans 
bildas en komplexitet som fångar och förvillar ögat. De fyrkantiga  
björkstammarna syns glida ut och in i varandra utan motstånd. 

Påtagligt finns den också där, den fåfängt mänskliga drömmen 
om kontroll och tuktan. Tämjandet av det vilda och bemästrandet 
av naturen. Trädet som slutgiltigt kuvat in i industrins rationella 
form. 

Eller kan det vara tvärrtom? Är det faktiskt en skogens revansch 
vi bevittnar. En natur som tröttnat och inte en dag försent börjat ta 
tillbaka det som faktiskt tillhör henne.     
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Utställning

Enligt den rådande formen för ett examensarbete på Konstfack är vårutställningen den självklara slutpunkten. Här ges 
studenten möjlighet att presentera sitt verk på bästa möjliga sätt och möta en liten, men kanske inte speciellt represen-
tativ, del av allmänheten. Eller låt mig säga så här; besökarna speglar i stort de studenter som redan befinner sig inom 
skolans väggar. 

För egen del innebär det att, på tilldelad plats, ge mitt arbete, i form av möbler, skulpturer, modeller och prototyper, 
det utrymme de förtjänar. Att låta var och en av dem ta sin egen plats samtidigt som de relaterar till varandra och bildar 
en helhet. Mitt grundantagande för detta var att med föremålen som hjälp skapa en rumslighet så att besökaren tillåts 
kliva in i arbetet snarare än att på avstånd betrakta det likt en scenografi. Helt enkelt, att minska avståndet mellan 
betraktare och verk. I detta också en önskan om att tillåta föremålen bli betraktade från mer än en vinkel då deras 
karaktär är minst sagt föränderlig sedda från olika håll. Problematiken här, förutom ett begränsat utrymme, är såklart 
det fotogeniska paradigm vi lever i där reproduktionen i form av bild snart är viktigare än verket i sig. Filtrerat till 
oigenkännlighet blir det snart viralt. Lyckan är gjord. Men då jag upplever att kulisser skapade endast för bildestetik 
skulle ha en negativ inverkan på min ambition att låta verk och besökare blandas och mötas valde jag ändå att vara 
detta förutan. Måhända naivt. Självfallet kunde jag inte låta allt flyta fritt så ett par möbler placerades längs ena väggen 
medan ett långt modellpodium utgjorde den andra. Däremellan möbel och skulptur som små öar i en flod. 

Ett andra avvägande gällande utställningen var användandet av podium. Bland en del möbelformgivare finns det ett 
förhållningssätt som säger att möbler skall stå på golvet. Fullt rimligt, detta är ju ändå deras plats. Att ställa dem på ett 
podium är både pretentiöst och ett sätt att förhäva sig. Tror han att han är konstnär? Ur ett strikt lutheranskt perspektiv 
kan jag helt och fullt sympatisera med denna åsikt. Samtidigt skulle det minska mina möjligheter att skapa en intres-
sant rumslig dynamik. Ytterligare bör följande också beaktas i målet. Den relation vi har till en möbel som ståendes är 
ganska ensidig. I hemmet, vill jag hävda, är vi kanske oftare både sittandes och liggandes. Perspektivet förändras, så 
också möbeln. Med detta menar jag att en möbels liv inte är så ensidigt som det kan te sig när vi står och tittar på den, 
där på golvet mitt framför oss. En blandning tedde sig mest tilltalande. 

Med höjder och placering etablerade kvarstod givet själva podiets utförande. Brukligt, och av skolan påhejat, är att 
snickra sig en box av spån som sen slabbas full med väggfärg. Inget vidare tilltalande av flera skäl. Delvis är spånski-
van ett bedrövligt material att arbeta med, lika sorgligt är rivandet och slängandet av detsamma. Med detta sagt fyller 
en vitmålad spånlåda mycket väl sin funktion som utställningspodium. Den lyfter upp men inkräktar inte. Snarare en 
del av den kringliggande arkitekturen än av verket. Helt enkelt beundransvärt ödmjuk. 

Det primära målet med ett podium är såklart själva lyftandet. Något som för en snickarsjäl inte kan göras bättre än av 
ett par bockar. Snickeriets kanske frommaste tjänare. Tysta och vackra. Och då jag under stor del av mitt arbete befun-
nit mig just i ett snickeri ansåg jag det lämpligt, ja nästan självklart, att också mitt slutgiltiga verk skulle bäras upp på 
detta sätt. Bocken förstärker också själva lyftandet på ett sätt som en täckt låda inte är förmögen. Samtidigt ger det ett 
mycket lättare intryck, något jag upplevde gott eftersom det annars lätt kunnat erfaras likt en mur som sträckt sig från 
ena väggen till den andra. 
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På många sätt ett lyckat företag. Men trots att de redan underdåniga bockarna målats vita för att ytterligare underkasta 
sig sin nya kontext fanns där fortfarande en viss komplexitet som jag i vissa fall upplevde störande. Förmodligen hade 
jag i min subtila hyllning till snickeribocken låtit mitt omdöme fördunklas en aning. Rimligtvis borde jag förenklat 
dess form och möten snarare än att bildlikt replikera den. Kanske blev jag för förälskad i idén, ja just densamma som 
jag ägnat mången sidor åt att förkasta. Ifall jag fick göra om det skulle jag förmodligen gjort annorlunda. 

Podier och möbler placerades strikt så dess linjer skulle vara parallella med rummets väggar, rationellt systematiserat. 
Detta kändes fullt rimligt för att medge tillräckligt passageutrymme däremellan, men också för att möblernas böljande 
form nästan blev starkare i relation till ett tydligt rutnät. Men som alltid är förutsägbarheten ens största fiende och nå-
got som är för hårt kontrollerat blir lätt tråkigt. För att motverka detta placerades en stol i vinkel för att bryta tristessen. 
En liten men ack så viktig dissonans i harmonin. Likaså fick ett podium istället bli en hylla, vilken placerades högt 
över allt annat, på gränsen till absurt. 

Utställningen som helhet och i detalj återges som bild på kommande sidor på så gott vis som jag varit förmögen.
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Vårutställning 2019 Konstfack: Selldén, Mattias, (2019) 

Utställningen i sin helhet. Tydligt är hur den mörkt röda stolen 
t.h. har ställts i vinkel för att bryta det statiska rutnät som utgörs 
av podierna. Användningen av podier även till vissa av möblerna 
samt att den lilla orangeröda pallen placerats mitt ibland model-
lerna band ihop utställningen på ett lyckat sätt. I stället för att vara 
två olika delar är möbler, skulptur och modell snarare ett. s
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Vårutställning 2019 Konstfack: Selldén, Mattias, (2019) 

Square Birch Chair, som solitär placerades den lämpligt i utställ-
ningens mitt. I bakgrunden .t.h. syns Mix Sushi #4 uppflugen högt 
på väggen. 
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Vårutställning 2019 Konstfack: Selldén, Mattias, (2019) 

En del av modellpodiet. Föremålen placerades på en höjd om ca 
120 cm för att komma nära betraktaren. Urvalet gjordes för att 
som helhet ge en större bild av tankar, process och metod. En 
balans mellan att låta varje del stå för sig själv samtidigt som en 
helhet utgjord av tid, arbete och till viss mån glädje och galenskap 
skulle förmedlas.
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Vårutställning 2019 Konstfack: Selldén, Mattias, (2019) 

I förgrunden Mix Sushi #7.  
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Vårutställning 2019 Konstfack: Selldén, Mattias, (2019) 

Square Birch Chair i närbild. 
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Vårutställning 2019 Konstfack: Selldén, Mattias, (2019) 

Mix Sushi #4 i närbild. Ett av få föremål som tilläts sig att 
fotograferas mot en homogen bakgrund. Hyllan som en del i den 
tidigare beskrivna dissonans jag eftersträvat.    



Thesis report: MFA Spatial Design

Konstfack: 2019-06-18

Mattias Selldén

44

Vårutställning 2019 Konstfack: Selldén, Mattias, (2019) 

Nedifrån sett Mix Sushi #6, #1, #3. 
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Vårutställning 2019 Konstfack: Selldén, Mattias, (2019) 

At the pinnacle of nature i närbild. Samtidigt som helheten var 
viktig skulle varje modell ges sitt eget utrymme. 
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Andrea Branzi: Domestic animals, Chair (1985) Lackat trä och 
björkgrenar.

Stolen är en del i den samling förmeål Andrea Branzi gjorde 
under samlingsnamnet ”Domestic Animals” vilka diskuteras nå-
gorlunda utförligt i essän. Basen är inlackad i en kulör som fråntar 
träet dess naturliga utseende, detta kontrasteras sedemera med 
rygg- och armstöd vilka utgörs av björkgrenar. Fogarna är dolda 
enligt tidens industriella praxis. Bas och överdel i tydlig dialog. 

På flera sätt kan jag se samröre mellan Andreas stol och min egen 
”Square Birch Chair”. Polemiken mellan naturen och industrin är 
påtaglig i båda och den svartvita björknävern ger paret sin tydliga 
karaktär. 

Foto från boken: Branzi, Andrea, Domestic Animals; the Neopri-
mitive Style, (1987)
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Allan Wexler: Reframing Nature (2014-2015) träkilar och träd-
stam.

Även om Allan Wexler inte figurerar tidigare i texten finns han 
där som en ständig inspiration. I ”reframing nature” ger han sig i 
kast med vårt sätt att betrakta det bångstyriga och, allt som oftast, 
inte speciellt raka materilaet trä. Finurligt och enkelt men som 
alltid självklart. 

Foto från boken: Wexler, Allan Absurd Thinking Between Art and 
Design, Lars Muller Publishers (2014)
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Café mix uteservering St Paulsagatan, Södermalm

Under arbetet med vad som kom att bli ”Mix Sushi #1-7” slog 
det mig att det fanns en tydlig likhet med den typen av möbler 
som kan återfinnas på en vis typ av sushi restauranter. Brukligt 
enligt det sätt som undervisning bedrivs idag bör studenten, så 
snart hen fått en idé, börja med att leta efter referenser. Detta, som 
tidigaree berörts, upplever jag snarare hämmar än hjälper då allt 
redan ter sig gjort och således ej värt att utforska. Istället har jag 
valt att upprätta en egen bubbla och låta det jag arbetar med skapa 
associationer för mig själv medan det växer fram. Café Mix kom 
till mig som en glad överraskning efter att de två första möblerna 
blivit färdiga. Därav namnet. 

Foto: Eget 


