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Sammanfattning
Jag fascineras av produktion och hur vi bemästrar 
tekniker för att skapa vår omgivning. Vi 
implementerar vetenskap på material och kallar 
det ingenjörskonst. I mitt examensarbete utgår jag 
från materialet trä, som är levande och varmt, 
och genom traditionell böjträteknik formar jag det. 
Jag fördjupar mig i tekniken genom studiebesök, 
egna experiment samt teori.

Men detta är också design, jag skapar åt 
användaren. Många av mina timmar går åt att 
undersöka, utforska och leta form och funktion. 
Samtidigt erbjuder materialet, vänligt men 
bestämt, begränsningar som jag frestas tänja på, 

vilket tydliggör det levande i materialet.

Resultatet blir både ett fördjupat förhållningssätt 
till design samt prototyper av pallar och 
stolar. Dessa består av komponenter böjda 
i två dimensioner, men på grund av dess 
rombformade tvärsnitt uppstår en mer komplex 
och tredimensionell yta i böjarna. Min ambition 
har varit att förena estetiken i det industriellt 
konstruktiva samt i det organsikt växande i 
naturen. Möblerna gestaltar tid och rum genom 
sina linjer och former på ett viktigt och berättigat 
sätt.
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Abstract
I am fascinated by production and how to master 
the techniques to create our surroundings. 
We implement science on materials and call 
it engineering. In my thesis I’ve worked with 
wood, which is alive and warm, and through the 
traditional bent wood technique shape it. I deepen 
my knowledge in the technique through field trips, 
experiments and theory.

But this is also the design, I create for the 
user. Many of my hours are spent investigating, 
exploring and searching for form and function. 
At the same time the material wood is offering, 

politely but firmly, limitations that I’m tempted to 
stretch. 

The result of my thesis is both an in-depth 
approach to design and prototypes of stools 
and chairs. These components are bent in two 
dimensions, but because of its diamond-shaped 
cross section, a more complex three-dimensional 
surface of the bends appear. My aim has been 
to combine the aesthetics of industry and the 
aesthetics the organicly grown in nature. These 
pieces portray time and space through their lines 
and shapes in an important and legitimate means.
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Förord
Detta häfte är delvis resultatet av mitt 
examensarbete i möbeldesginfrån Carl Malmsten - 
Furniture Studies. 

Det är många personer som förtjänar tacksamhet 
från min sida. Jag vill först och främst tacka 
mina handledare David Ericsson, Chris Matrin och 
Magnus Elebäck. Tack.

Ett stort tack till min farfar Gösta Nilsson för fint 
sällskap vid stuiebesök.

Jag tackar även alla stöttande klasskamrater och 

vänner samt riktar ett speciellt tack till Hannes 
Lundin och Erik Lith som alltid ställt upp och 
hjäplt mig när jag behövt det, Kenny Grönroos för 
god grannsemja samt Maja Svensdotter och Julia 
Nielsen för ert stöd. Ett varmt tack till min flickvän 
Johanna Kling för sin förståelse och stöd, vilket 
jag inte skulle ha klarat mig utan.

Jag hoppas läsningen intresserar och kan vara till 
inspirerande nytta.
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Inledning
Jag vill identifiera mig själv i rollen som designer, 
finna en process som gör det möjligt för mig att 
arbeta fram berättigad design för samhället.

Syftet är att ta ett steg mot att bli en designer 
med god förståelse och kunnande inom oändligt 
många olika produktionstekniker. Jag undersöker  
en ingångspunkt i mitt arbete som ska bredda min 
kunskap och då även min arbetsroll. 

Målet med arbetet är att bli en designer med 
god förståelse och kunnande i produktionstekniken 
böjträ. Jag ska skapa ett formkoncept, och 
konceptet ska låta produktionsteknik få utgöra 
en viktig del. Utifrån detta kommer jag formge 
samt bygga prototyper av en serie möbler som 
utgår ifrån sittandet. Arbetet kommer att göra mig 
till något av en specialiserad designer i tekniken 
massiv böjträ. 

Vad blir resultatet i en designprocess som 
fördjupar sig i en produktionsteknik?

Min process hanterar information ifrån tre olika 
håll. Dels fördjupar jag mig teoretiskt i ämnet, 
studerar teknik, fysik, kultur och historia. 

Dels fördjupar jag mig genom fältstudier. Jag 
ger mig ut i verkigheten som i detta arbete 
är möbelindustrin och sätter mig in i hur det 
fungerar och ser ut. Den tredje inriktningen i min 
fördjupning är egna experiment och tester för att 
ta in kunskap och erfarenhet.

Arbetet utgår ifrån att man har en någerlunda 
grundförståelse i träteknik samt grundinsikt i 
möbeldesignvärlden. Jag utgår ifrån tillverkning av 
möbler i mina resonemang. Jag har utgått ifrån 
strukturen i en rapport men försökt göra den mer 
lättintaglig och personlig för läsaren.
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Historia böjträ
Kunskapen om att man kan böja trä har vi 
haft en respektabel tid. Om man kikar utanför 
möbelvärlden så har vi använt oss av tekniken i 
bland annat båtbygge och byggande av tunnor/
fat. Inom möbelvärlden finns det antaganden 
om att man redan på de gamla egyptiernas tid 
använde sig av tekniken att böja trä för möbler. 
Reliefer från en grav daterad 2 800 år före 
Kristus beskriver vardagsföremål som möbler 
förstärkta av böjt trä2. Målningar från en grav 
daterad cirka 1 950 år för Kristus beskriver en 
hantverkare som böjer trä för tillverkning av 
pilbågar. I Tutankhamuns grav (cirka 1 330 år 
före Kristus) fann man en stor mängd illustrerade 
möbler där detaljer ofta var runda i formerna 
istället för rätvinkliga vilket antyder en förändring 
av ”mode” och att man kanske använde sig 
av en böjträteknik2. Pallen på bilden finns på 
Brittish Museum i London och är ifrån Egypten 

1 567-1 320 år före Kristus och består av tre 
ben, till formen böjda. Ådringen i träet följer böjen 
vilket antyder att materialet har blivit böjt. Men 
Ostergard2 tycker inte det verkar troligt att denna 
sofistikerade teknik använts på en så rudimentär 
möbel när man lika gärna kan ha använt sig av 
trä som växt i rätt form från början. Den senare 
tekniken, det vill säga att utnyttja formen utav 
naturligt vuxna ämnen för att konstruera föremål 
är en väldigt fundamental teknik som använts ända 
sedan människan började bygga redskap för sin 
vardag. 

Den klassiska Klismosstolen från 400 år före 
Kristus skvallrar om att även de Antika grekerna 
möjligen använde sig av böjträ som konstruktion. 
De många reliefer och målningar på bland annat 
vaser beskriver stolens ben som smäckra och 
böjda vilket föreslår att man måste ha utnyttjat 
träets styrka i fiberriktningen. Det är även här 
dokumenterat av filosofen och vetenskapsmannen 
Theophrastus (ungefär 372-287 före Kristus) att 
snickare väl kände till möjligheter att böja trä2. 
Men när man under Nyklassicmen i början på 
1800-talet åter igen byggde Klismosstolar skars 
nästan som regel de böjda formerna på benen 
fram. Ett alternativt sätt använde sig dock den 
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danske arkitekten Nicolai Abraham Abildgaard 
sig av när han under denna tid tog ut virket 
för benen ur material som växt, artificiellt eller 
naturligt, i den form benen skulle ha2. Vidare 
genomförde den brittiske designern Terrence 
Robsjohn-Gibbings analyserande research av den 
grekiska Klismosstolen och kom fram till att formen 
var skuren och inte böjd, vilket han gestaltade i 
en serie stolar2. Ostergard2 påpekar även att om 
dessa fyra ben på en Klismosstol skulle vara av 
böjt trä skulle det förmodligen uppstå skevheter 
i böjarna på grund av luftfuktighetsförändringar 
och stolen skulle vara en lite för opraktisk möbel 
för att ha varit så populär som den har varit 
historiskt. 

Meningarna är delade om hur och när man började 
applicera böjträteknik på möbler men för att 
summera så kan vi konstatera två saker. Man har 
väldigt långt tillbaka känt till möjligheten att böja 
trä och att det länge funnits böjda former i olika 
möblers formspråk. 

Mot slutet av 1700-talet kom Windsorstolen 
till världen. Uppgifterna om hur, var, och vem 
som gav upphov till den är suddiga men vi vet 
att den har sitt ursprung ifrån England och att 
den i princip enbart tillverkades och existerade 
där samt i östra Amerika via brittiska kolonier. 
Stolen är troligen ett resultat av ett behov för 
en billig och funktionell stol för den växande 
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medelklassen2. Pinnstolskonstruktionen är och 
var relativt enkel för en hantverkare att repetitivt 
producera och blev genom det en billigare stol 
än alternativet med traditionellt sammansatta stolar 
av sargar och ramar. Det kan till och med vara 
föregångaren till den mekaniskt massproducerade 
produkten och hela den industriella revolutionen2 

. Även om inte Windsorstolens konstruktion 
definieras inbegripa ett element av böjt trä så 

består de allra flesta Windsor modeller av en eller 
flera komponenter av böjt trä. Vanligt är att den 
U-formade ”ryggrelingen” samt den likformade 
och genomgående armstödet består av böjt trä. 
Även uppstagning av benen förekommer på lite 
senare modeller med en komponent av böjt trä, 
även kallat ”cow-horn”-stag. Hantverkarna var 
väl medveten om den grundläggande vetenskapen 
bakom vad som händer med träets struktur vid 
böjning vad gäller stäckning och kompression. 
För att undvika att sträckningen blev till sprickor 
är det dokumenterat att man lät barken på 
materialet vara kvar på utsidan av böjen för att 
förstärka och förhindra att sträckningen blev för 
stor2+5. Denna teknik kan ses som början till det 
som Michael Thonet sedan kom att fullända. En 
intressant observation är att dessa hantverkare 
ofta var resande och satte upp sin verksamhet 
där det fanns tillgång till användbart material2, 
till skillnad från ordinära möbelsnickare som var 
stationerade vid sin verkstad och lät beställa dit 
virket. Det tidigare kan man se ett direkt samband 
med hur fabrikerna etablerades i Europa vid 
industrialiseringen av böjträmöbler, fabrikerna 
byggdes upp där det fanns stor tillgång på rätt 
sorts virke.
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Men innan Thonet började utveckla böjträtekniken 
var det två andra herrar som var betydelsefulla. 
Jean-Joseph Chapius från Belgien (1765-1864) 
var en stolsmakare som genomförde avancerade 
böjningar genom skiktlimning. Man vet inte mycket 
om honom men han är känd för att ha gjort 
en karmstol med avancerade böjningar. Formerna 
är laminerade med 6-7 mm tjocka ämnen – en 
teknik Michael Thonet förfinade innan han kom 
fram till sin teknik att böja massivt trä. Den andra 
herren var Samuel Gragg (1772-1855?). Gragg 
var Amerikan och utvecklade en väldigt avancerad 
teknik att böja massivt trä redan i början på 
1800-talet. Även denna man vet vi väldigt lite om 
men antagandet kan göras att Graggs kunskap om 
böjning av massivt trä kommer ifrån den då väldigt 
vanliga Windsorstolen och dess konstruktion2. 
Tekniken Gragg utvecklade lyckades han få 
patenterad och idag kan vi enbart spekulera i hur 
han bar sig åt då patentpapperna försvann vid en 
brand och hans kunskap förmodligen inte letade 
sig ut ur hans verkstad. Gragg böjde massiv ask 
i dubbla riktningar (som en S-form) som bildar 
hela sidor och sits/rygg stycken i en bärande 
konstruktion (se bild). Det kom att ta 50 år 
innan Michael Thonet lyckades överträffa eller ens 
komma i närheten av att bemästra en liknande 
avanserad teknik i massivt trä.

Michael Thonet föddes i staden Boppard am 
Rhein, Tyskland 1796. Skolad till möbelsnickare 
började han i mitten på 1830-talet experimentera 
med skiktlimmade stolar. Behovet av ekonomisk 
producerade material bidrog till att man utvecklade 
framställningen av fanér. Man hade nu lyckats 
framställa svarvat fanér vilket möjliggjorde billigare 
material till skiktlimning. Detta utnyttjade Thonet 
och lyckades framställa avancerat snirkliga 
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former genom att blötlägga önskat många lager 
fanérremsor i varmt lim för att sedan pressa 
samman dem i en formmall. Thonet hade 
för avsikt med sina stolar, som kom att kallas 
Boppardstolar, att efterlikna den då rådande stilen 
Biedermeier2 och med det dölja den innovativa 
konstruktionen genom att täcka stolen med 
ett exklusivt ytfanér.  Utifrån denna teknik av 
skiktlimning kom Thonet under en 20-års period 
att utveckla, förfina och industrialisera tekniken att 
skiktlimma samt slutligen böja massivt trä. Den 
metod att böja massivt trä som han utvecklade 
i mitten på 1800-talet har i princip varit den 
samme i över 150 år. Tillsammans med sina 
söner expanderade Thonet sitt massproducerande 
möbelföretag och byggde flertalet fabriker i 
centraleuropa samt även i USA. Produktionen 
var enorm och under 50 år producerades 50 
miljoner exemplar av Stol nr 14 (se bild). Stol 
nr 14, som än idag produceras uppdaterad under 
namnet nr 214, fick ett enormt genomslag över 
hela världen och kom att prisas och hyllas. (Se 
bild för stilutveckling av stol nr 14). 1869 gick 
Thonets patent ut på tekniken att böja massivt 
trä och många företag låg redo i startgroparna 
för att öppna egna produktioner för böjträmöbler. 
Industrialiseringen var enorm med många fabriker i 
centraeuropa. 

Två andra stora namn inom branchen kom att 
bli Jacob & Josef Kohn samt Mondus2. I början 
av 1900-talet kom det att gå lite trögare för 
böjträindustrin med den ökade konkurransen 
samt två världskrig. Detta ledde till olika 
sammanslagningar och under en period verkade 
de tre ovanstående företagen under namnet 
Thonet-Mundus-J.&J. Kohn. 

Under tidigt 1900-tal inriktades böjträindustrin 
hårt mot den rådande avantgarda stilen men 
tekniken kom att köras över av modernismen och 
de nya, billiga, böjda rörkonstruktionerna. I och 
med det skulle jag vilja påstå att böjträmöblernas 
storhetstid tog slut. Idag används compressed 
wood till relativt stor del i ny design vilket är en 
moderna teknik och går att läsa lite mer om under 
“Att böja trä”.
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Böjträkonstruktioner
En böjträkonstruktion ger många intryck. Ett 
intryck kan vara att de böljande och snirkliga 
formerna är direkta avspeglingar på liv och 
rörelse, vare sig det är trädens växande rötter 
eller vattendragens utstagade framfart. Det är 
ett nära band till naturen och vårt romantiska 
förhållningssätt som avspeglas. Men jag tycker 
att även konstruktionen ofta ger ett arkitektonsikt 
intryck med blottade konstruktioner. Det blir en 
genombrutenhet  där mötena/konstruktionen 
manifesterar sin uppbyggnad,  likt en mast till 
högspänningsledningar. Kanske är det det starka 
och samtidigt genombrutna intrycket som ger mig 
denna industriella liknelse.

Det är svårt att undgå att Thonet har präglat 
denna tekniken till det yttersta. Idag är 
formspråket från den arketypa ikon stolen nummer 
214 av Thonet, generellt sett synonymt med 
formspråket i böjträmöbler. Dels eftersom att den 
fått en sådan enorm spridning men även för att 
det är formspråket i den stolen som har utvecklat 
hela tekniken. Från början hade ursprungsmodellen 
sin uppkomst i beidermierstilen.

Analyserar man stol nummer 214 lite närmare rent 
konstruktionsmässigt så kan man dra slutsaten av 
att det inte är någon extrem precisionsproduktion 
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det är talan om. Dels är trä som vi vet ett väldigt 
förlåtande materal vad gäller precision och finish. 
Men på det har man i stol nr 214 användt sig av 
skruvar för att låsa konstruktionen vilket dels gör 
monteringen enklare men även att man kan tvinga 
ihop komponenterna till viss del i monteringen. 
Stolen har runda former i profil som dels är en 
fördel i böjningssammanhang men även eliminerar 
möjligheter att montera elementer i liv, det vill 
säga kant i kant vilket ytterliggare förminskar 
kravet på precision. 

Rent hållfasthetsmässigt så erbjuder böjträkon-
struktioner en enorm styrka och med det en 
möjlighet för materialminskning som i sin tur ger 
lättare möbler. Denna styrka utnyttjas bäst i möten  
mellan komponenter. Istället för att exempelvis 
utnyttja tapp- och kistkonstruktioner så böjs 
fördelakteligen en komponent vid mötet med den 
andra komponent så att de får ett längsgående 
möte som är fysikst längre och starkare. Det blir 
en form av uppstagning. Eftersom böjträkon-
struktioner rör på sig och inte är helt låsta i 
sina öppna böjda former bör man även stadga 
upp de öppna böja formerna så att formerna 
stängs. Men en sluten böj som limmats ihop och 
bildar en obruten form ändrar inte formen över 
tid mer än trä normalt gör. En annan sak bör 

påpekas, och det är att bok är det det mest 
vanligt förekommande materialet i böjträ och 
samtidigt ett av träsorterna som rör sig mest i 
fuktförändringar3. Eftersom att böjträkonstruk-
tionen är en så pass bra konstruktion för att 
staga och samtidigt kan vara en konstruktion som 
verkligen behöver stagas så är det oundvikligt att 
formspråket  rent traditionellt på böjträmöbler ofta 
är ett enda stort virrvarr av böjda former som 
låser varandra. En enkel liknelse kan göras med 
traditionella rottingmöbler som är än mer extrema 
i sitt stagande eftersom att de böjda formerna är 
mycket mindre stabila.
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Att böja trä
Det finns en hel del sätt att angripa problemet 
att böja trä. På sidan 15 finns ett diagram på 
de olika teknikerna. Jag kommer väldigt kort och 
övergripande gå igenom de olika tekniker för att 
sedan lite närmre gå in på den mer traditionella 
“Thonet”-tekniken som innebär plasticering genom 
ånga (även kallat basning) samt användadet 
av stålband. Men det som är det övergripande 
problemet vid böjning av trä är att längs med den 
konkava sidan av böjen Komprimeras materialet 
och på den konvexa sidan sträcks materialet7 (se 
bild). Centrumlinjen mellan den konvexa och den 
konkava ytan förblir samma längd. Dessa olika 
sorters påfrestningar klarar trä av olika bra. 
Träets möjlighet för sträckning är väldigt liten, 
enbart enstaka procent av materialets längd kan  
sträckas innan materialet spricker. Kompres-
sionsmöjligheterna däremot är ganska bra och 
om man dessutom plasticerar materialet genom 
exempelvis basning så ökar kompressionsmöj-
ligheterna väsenligt inann allvarliga deformeringar 
uppstår, ibland upp till 30 procent. Sträcknings 
egensgaperna påverkas nästan obefinligt vid 
plasticering. Vilket träslag man använder har 
stor betydelse för hur mycket man kan böja. 
Normalt har träslagen ask, bok, valnöt, ek, björk 

och alm bättre böjegenskaper än andra, vanligt 
förekommande, träslag i möbelvärlden7. Mer om 
detta under rubriken “Val av material”.
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Skillnaden mellan att böja massivt trä och att 
skiktlimma är att skiktlimning innebär ihoplimmning 
av flera tunna lager (oftast fanér). Träet blir 
en form av utfyllnadsmaterial och det är istället 
limmet i sig som ger kompositmaterialet dess 
huvudssakliga styrka. 

Böjning med notspår betyder att man fräser eller 
sågar ut spår på ena sidan av den blivande 
böjen i materialet. Avsaknaden av material gör 
böjningen möjlig. Denna teknik används till stor 
del i skivmaterial där man exempelvis kan köpa 
färdigspårad MDF.

Plasticering betyder att man mjukar upp 
träetsstruktur genom att bland annat påverka 
ligninets (träets naturliga lim) egenskaper7. Detta 
kan åstadkommas på flera olika sätt, två lite mer 
moderna sätt är genom kemisk behandling och 
genom kompression. Den kemiska behandlingen 
har idag i stort sett upphört på grund av hälso- 
och miljömässiga skäl. Komprimering av trä 
däremot (Compressed Wood) används i allt 
större mängd inom möbelinustrin. Processen går 
till så att man komprimerar trä i längdriktiningen. 
Trästycket trycks altså ihop 10-30 procent av 
sin ursprungliga längd efter att ha plasticeserats 
i ånga med hög fuktkvot. Materialet får sedan  
en bestående förkortad längd på 5-10 procent. 

tekniker för 
böjning av trä

böjning av 
massivt trä

böjning genom skiktlimning

böjning med notspår

böjning med kemisk 
behandling

amoniak behandling

alkalisk behandling

böjning med komprimerat material

böjning av kallt material

invärtes upphettning (microvågor)

böjning av 
upphettat 
material

utvärtes 
upphettning

direkt upphettning

upphettning via form 

upphettning genom kokning

upphettning 
genom ånga

högtryck

lågtryck
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Det koprimerade träet kan sedan böjas väldigt 
enkelt i komplicerade former och bevarar sin form 
när det sedan torkar. Man har en relativt lång 
period på sig att böja då materialet böjes i kallt 
tillstånd. Processen är relativt dyr men ger bättre 
möjligheter för precision och efterbearbetning än 
basning.

Böjning av kallt material innebär helt enkelt att 
man enligt mer traditionella metoder enbart blöter 
upp ämnet som ska böjas, alternativt använder 
otorkat material, och sedan låter det torka i böjt 
tillstånd. 

Att plasticera trä genom upphättning är möjligt 
att göra på olika sätt. Dels kan man på ett mer 
primitivt sätt värma upp materialet direkt med 
exempelvis eld eller en varm fixtur, alternativt 
genom att direkt koka materialet i vatten. Eller så 
kan man idag använda en lite mer högteknologisk 
uppvärmningsmetod, det vill säga microvågor. 
Genom att likt en mikrovågsugn aktivera 
materialets innehavande fukt kan man värma 
trä otroligt snabbt. Idag används detta till lite 
enklare böjningar. Ämnen böjs med hög fuktkvot 
samtidigt som man värmer och driver ut fukten 
med microvågor. Processen kan liknas vid den 
som används vid industriell skiktlimning och är 

väldigt snabb och ekonomisk.

Att plasticera trä med ånga är något vi har 
gjort långt tillbaka i tiden. Men det var Michael 
Thonet som utvecklade tekniken till sitt yttersta på 
1800-talet, genom att använda sig av högtryck 
ångas träet effektivare. Sedan förfinade Thonet 
processen ytterliggare genom att använd ett 
stålband på utsidan av materialet vid böjning. 
Stålbandet förhindrar att utsidan av materialet 
sträcks då det stoppar ämnet i ändarna. På så vis 
utnyttjas det faktum att trä har en mycket godare 
kompressionsförmåga än sträckningsförmåga och 
det går att utföra komplicerade och spektakulära 
böjningar. I princip används samma teknik idag 
som för 150 år sedan i trditionell böjträproduktion.

Nedan beskrivs den process som man i Thonets 
produktion använder. Materialvalet är mycket 
viktigt. Man måste ta ut ämnena med ej avvikande 
fiberriktning inte heller får det förkomma kvistar. 
Ämnet sågas ut och formas till rätt profil och 
dimension. Därefter blötläggs ämena i 60 gradigt 
varmt vatten i 24 timmar för att uppnå hög 
luftfuktighet. Efter det ångas ämnena upp under 
högt tryck för att uppnå drygt 100 grader Celsius 
vilket tar 1-3 timmar beroende på tjocklek. För att 
sedan böja ämnet har man mindre än en minut 
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på sig att agera. Tredimensionella former så som 
rygg- och benkomponenten på Thonets stol nr 
214 böjs, med ett stålband på utsidan, i en fixtur 
av aluminium. Det krävs minst två hantverkare i 
sammarbete för att få till böjningen och det är 
inte möjligt att göra det för maskin då det är en 
hel del hantverkskänsla med i spelet på grund 
av att ingen träbit är den andra lik och med det 
kräver sin egna uppmärksamhet och följsamhet. 
Den avancerade formen skapar en liten vridning i 
ämnet vilket ska bidra till förminskad springback9. 
I övrigt så finns det i princip två andra sorters 
processer för enkel-axliga böjar där man då kan 
använda sig av maskinell hjälp (se bild). Efter 
att ämnena böjts torkas de sedan i sina formar 
i en torkugn på 80 grader Celsius i 1-2 dagar 
beroende på tjocklek. När ämnet kommer ner till 
fuktkvot på 8 procent (“möbeltorrt”) så avlägsnas 
de ifrån sina fixturer. Man får alltid räkna med lite 
“springback”, på grund av att ämnet krymper med 
torkning och radierna i böjarna påverkas, och att 
böjda ämnen över en längre tid kommer att röra 
på sig. Detta beror på att trä fortfarande efter en 
böjningsprocess är ett levande material vilket man 
bör ta hänsyn till ur konstruktionssynpunkt och 
försöka låsa formerna.
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Val av material
Trä är ett naturligt material. Ett material som är 
varmt, humant, levande, taktilt och starkt. Det 
finns många anledningar att välja trä som material 
vid formgivning av möbler, och i det här projektet 
behöver jag inte ens argumentera för detta då det 
från början är min ståndpunkt att just utgå ifrån 
tekniken att böja massivt trä.

Generellt sett kan man säga att barrtä lämpar 
sig sämre att böja än lövträ och de lövträsorter 
som är lämpligast är ask, bok, valnöt, ek, björk 
och alm7. Jag väljer här att utgå ifrån vanligt 
förkommande träslag i norden, detta för att jag 
anser det vara en viktig ståndpunkt att använda 
mig av närodlade träslag. Det betyder att formen 
och materialet kan prata med varandra då mitt 
formspråk är präglat utifrån den geografiska zon 
jag lever i vilket bara blir naturligt att också 
materialet ska präglas av detta.  

Vilka av dessa sex träslag som är bäst lämpat att 
använda sig av går nu att diskutera. 

För det första finns det ett estetiskt val. För att 
få ett mönster och en struktur som tydligt talar 
om att materialet är trä, och kanske framför allt 
massivt trä, rent visuellt så anser jag att ask 
och alm är väldigt goda val. Dessa två träslag 
har en distinkt och tydligt ådring, det tidiga ljust 
och det senare mörkare. Ask är idag ett väldigt 
populärt möbelmaterial, speciellt i Danmark. Ek 
är även det ett bra val för att förstärka den 
visuella träupplevelsen, men jag tycker tyvärr att 
ek har blivit ett väldigt uttjatat träslag på senare 
år och förknippas så väldigt starkt med produkter 
så som bänkskivor och parkettgolv som jag tror 
gör att fokus på produkten kan förloras. Vad 
gäller valnöt så tycker jag det bidrar som material 
en viss exklusivitet till produkten, vilket kanske 
även alm gör. Detta kanske kommer ur av att de 
är mörkare träslag och att vi då drar paralleller 
med exotiska och exklusiva träslag som var 
vanligt förekommande förr, bland annat på 50- 
och 60-talet. Vad gäller bok och björk så anser 
jag de vara två lite neutralare träslag i mönster 
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och färg och då kanske speciellt björk. Bok 
förknippas starkt med böjträmöbler, mycket tack 
vare Mikael Thonet. Men vi i Sverige förknippar 
kanske mest bok väldigt starkt med offentlig miljö 
så som skolmiljö och kontorsmiljö då det under en 
period i vår nära historia var väldigt populärt som 
inredningsmaterial, speciellt som fanér på större 
ytor så som skåp. Detta har tyvärr lett till att vi 
idag har svårt för att acceptera bok på större ytor 
och då mycket på grund av att det vi idag ser 
på våra inredningar i skolor och kontor att boken 
mörknat och gulnat, vilket ger ett ofräscht, åldrat 
och oattraktivt intryck. Det senare kan tyvärr även 
sägas om björk då många av de möbler som 
var populära att producera i björk de senaste 
årtiondena också gulnat och mörknat mycket på 
grund av den då sämre kvalitén av ytbehandling 
som fanns. Björk har även ett väldigt starkt 
samband med formpressade möbler, inte minst 
tack vare Alvar Altos framgångar i möbelbranschen 
och i och med det flörtar det materialvalet väldigt 
mycket med finsk formgivning. 

För att betrakta träslagen ur dess fysiska 
egenskaper så finns det mängder med listor och 
undersökningar som försöker utreda det bästa 
träslaget för användning vid massiv böjning. Som 
ni ser i tabellen här ovan3 så skiljer det sig en hel 

del även vart de olika träslagen växer och vilken 
underart det är. Thonet som exempel placerade 
som tidigare nämnt sina fabriker till de geografiska 
områden där den bästa kvalitén bok växte, den 
med längst fiber. Tabellen3 visar att alm och bok 
lämpar sig mycket bra för ändamålet. 

Förutom dessa två sätt att förhålla sig till 
materialvalet funderar jag även ur synpunkten 
på skogsmiljön. Jag betraktar inte då huruvida 
förädlingsprocesser går till och inte heller frakten 
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utan enbart hur valet av material påverkar vår 
skogsmiljö, med vår syftar jag givetvis på att det 
är relativt närodlat. Genom samtal med Ulf Didrik 
på skogsstyrelsen och Pär Färdmo på Statens 
Fastighetsverk har jag försökt att bilda mig en 
uppfattning om hur läget först och främst ser ut i 
Sverige. Denna uppfattning bygger då inte helt på 
kalla fakta utan mer på subjektiva uppfattningar 
från dessa två herrars erfarenhet och kunskap.

Både Ulf och Pär berättar om det rådande 
förhållandet vad gäller sjukdomar på ask och alm. 
De säger att den generella uppfattningen är att 
både askbiståndet och almbiståndet i Sverige i 
princip kommer att krympa till ett minimum inom 
enbart tio år. 

Både almsjukan och askskottsjukan resulterar i 
att befintliga träd dör och det pågår i Sverige 
en nödavverkning av väldigt mycket alm och 
ask. Detta betyder då, om man ska dra några 
slutsatser av det, att det kommer att finnas mycket 
alm och ask tillgängligt som virke de närmaste 
åren på grund av nödavverkning och att vi bör 

använda oss av detta material. En annan vinkel 
på denna fråga fick jag av Steen Mikkelsen på 
Davinde Savværk. Han sa sig inte se någon 
minskning på tillgången av ask och tror inte 
tillgången kommer att minska.

Ulf berättar att majoriteten av den svenska skogen 
består av tall och gran. Detta beror väldigt mycket 
på klimatet och att det i princip inte växer lövträd 
i Norrland, men det beror också på att i Sverige 
så odlas skog till största del som material till 
massavedsindustrin då det är enklare att sköta. 
Björkskog har på senare år kommit att bli 
vanligare, vilket beror mycket på att björk ger bra 
pengar som massaved. Alltså är det en väldigt 
liten andel av den svenska skogen som förädlas 
till möbelmaterial. I Skåne har vi en hel del bok 
och det är även förbjudet att inte återplantera 
bokskog i Sverige så det kommer inte att minska 
i mängd. Samtidigt ser man en liten ökning 
av ekskog vilket beror mycket på den växande 
parkettgolvsproduktionen. Eftersom att det är dyrt 
att plantera ädelskog och att det tar minst 50 år 
innan man ens kan tjäna pengar på det så är det 
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svårt att påverka en ökning av ädelträdplantering 
genom materialval i produkter. Men både Pär och 
Ulf är enade om att det hade varit väldigt bra för 
den svenska skogen om vi kunde få mer variation 
av skog, alltså exempelvis plantera mer lövskog. 

I Centraleuropa, berättar Ulf, finns det en helt 
annan tradition än vad det har funnits i Sverige. 
Där nere finns det stora bokskogar som tas 
hand om och det återplanteras hela tiden. Jag 
kan inte annat än fundera på om den stora 
böjträmöbelindustri som existerat i Centraleuropa 
sedan mitten på 1800-talet har varit delaktig i 
skapandet av denna skogsvårdartradition.

Jag anser att bok är ett väldigt bra val av material 
om jag tar hänsyn till dessa faktorer. Det ger 
ett sobert intryck samtidigt som det stabilt säger 
sig vara trä. Det är starkt, hårt, lättarbetat och 
optimalt att använda sig av vid denna specifika 
produktionsteknik.
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Fabriksbesök
Tillsammans med min farfar Gösta Nilsson bilade 
jag ner till kontinenten för att besöka olika 
producenter av möbler i massiv böjträteknik. Detta 
var i början på mitt projekt och jag lyckades få 
kontakt med tre olika producenter efter många 
telefonsamtal och mycket mailkorrespondens. 
Schemat var späckat för att dels ekonomiskt ha 

råd och samtidigt få schemat att gå ihop. Tre 
studiebesök i tre olika länder på tre dagar och 
över 300 mil att köra. Farfar lyckades jag locka 
med som sällskap på resan vilket jag blev väldigt 
glad för. Han tog med sig sina ögon med en 
livslång erfarenhet som ingenjör i produktion och 
produktutveckling i elektronik industrin. 

Davinde 12/4-2012

Första stoppet var Davinde Savværk A/S strax 
utanför Odense i Danmark. Detta är ett familjeägt 
sågverk som startades 1910 och har cirka 40 
anställda. Sedan 1935 har Davinde Savværk 

specialiserat sig i massiv böjträproduktion och 
agerar idag underleverantörer åt flera aktörer i 
möbelbranschen. Virket som kommer till sågverket 
är lokalväxt, och de hanterar till största del bok 
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men även ask, ek och lönn. 

Jag hade kontakt med VD:n Steen Mikkelsen 
som tog emot oss vid besöket. Steen visade mig 
runt i deras faciliteter och berättade att deras 
största sysselsättning var att producera både 
kompletta möbler och enstaka komponenter åt 
den skandinaviska möbelindustrin. Då det ställs 
höga krav på virket vid böjning av massivt trä 
så blir det idealt att hantera sitt egna sågverk. 
Förutom traditionell böjning av trä genom basning 

Thonet 13/4-2012

Vårt andra besök var till den lilla staden 
Frankenberg i väst-centrala Tyskland. Vi mottogs 
vänligt och öppet av min kontaktperson Dorothea 
Wünnemann som ordnat en guidad tur med 
Bernd Gaydos som, idag pensionerad, är fjärde 
generationen att ha arbetat på denna fabriken. 
Här i Frankenberg lät Mikael Thonet uppföra en 
fabrik 1889 för produktion av möbler. Platsen 
valdes ut bland annat med tanke på att just här 
växte en typ av bok med långa fibrer som är 
mer lämpad för böjning. Då fabriken startade sin 

med ånga arbetar de ganska omfattande med 
komprimerat trä vilket de själva förädlar. Förutom 
detta har de arbetat relativt länge med böjning 
genom högfrekvens. Utifrån vad Steen berättade 
så är böjträtekniken en förhållandevis billig metod 
att starta en produktion i. Mallar är inte särskilt 
dyra att framställa och materialet är billigt. Priset 
på trä som råvara har inte förändrats de senaste 
tio åren berättar Steen. På Davinde Savværk 
tar de som en generell regel från 3,500 danska 
kronor i betalt för en mall, oavsett mall.
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produktion var det 8 000 anställda som arbetade 
här. Efter Andra Världskrigets slut så var den här 
fabriken den enda av Thonets fabriker som inte 
var placerad i östblocket. Sedan dess har det 
också varit Thonets enda fabrik. Idag är det cirka 
150 anställa med en produktion på ungefär 100 
000 produkter om året. Av dessa produkter är 
enbart 10-15 % träprodukter. Förutom att Thonet 
är vida kända för att ha varit pionjärer i vad gäller 
böjträstolar så är de sedan 1930-talet väldigt 
stora på stålrörsstolar. Idag använder sig även 
Thonet av komprimerat trä i några av sina nya 
produkter. Tänkvärt var det att deras modell nr 
404 som är en av deras produkter i komprimerat 
trä är relativt billig i produktion jämfört med mer 
traditionella modeller. Den består av sex identiska, 
enkelt böjda komponenter som utgör fyra ben 
samt två ryggpinnar. Sits och rygg är formpressat. 

Utifrån de maskiner och det arbete som utfördes 
på fabriken vad gäller böjträ så står det klart att 
böjträ är lite av ett semi-hantverk. Avanserade 
tredimensionella böjningar går inte att böja med 
hjälp av maskin. Det krävs en hantverkares känsla 
för att lyckas böja exempelvis ryggen till stol nr 
214. Egenteligen krävs det flera hantverkare på 
samma gång. Det behövs ibland uppemot tre par 
hantverkar-händer för att få till denna böjning 
med framgång. Trots detta spricker meterialet 
ibland. Ungefär 1 eller 2 bitar på 80 går sönder. 
Dessa bristningar lagas dock och komponenterna 
är räddade. Enklare böjningar som ett 
tvådimensionellt U böjes däremot enkelt i maskin, 
och det finns flertalet olika maskiner som kan böja 
olika former. Liksom de flesta producenterna av 
böjträmöbler så sköter Thonet sitt egna sågverk för 
att få full kontroll över materialkvalitén.
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Vi besökte även Thonets museum som de har 
i Frankenberg. En liten titt in här gav ett brett 
perspektiv på hur omfattande deras produktion har 
varit genom historien och hur mycket de faktiskt 
är en del av vår generella historia. Här fanns allt 
men vår guide berättade att det enbart var en 
bråkdel av vad de egentligen har bevarat genom 
tiderna. Jag tyckte det var speciellt intressant 
hur man kunde följa företaget sökande efter nya 
versioner av produkter, en vilja att näst intill 
exploatera tekniken till sitt yttersta. 

Paged Meble 14/3-2012

Vårt sista stopp innan vår resa skulle avslutas 
var i den lilla staden Jasienica i södraste Polen. 
Här ligger en av Paged Mebles tre fabriker för 
möbelproduktion. Paged Meble är en relativt stor 
polsk möbelproducent som riktar sig till möblering 
av offentlig miljö där ungefär 90 % går på 
export. I Jasienica bygger man stolar och har en 
tradition sen 1881 då en fabrik för tillverkning av 
böjträmöbler anlades av Josef Hoffman. Företaget 
kom sedan bli en del i varumärket Thonet-Mundus 
för att sedan av det som blev kvar efter andra 
världskriget bli statligt ägt. Först 1993 började 

företaget att genomgå en privatisering igen och 
sedan dess har fabriken kommit att bli en viktig 
kugge för den ägande möbelproducenten Paged 
Meble.

Fabriken har 300 anställda och arbetet görs i två 
skift. Det är en stor fabrik där allt från sågverk 
till tapetsering finns. Liksom Davinde Savværk och 
Thonet hämtar Paged Meble sitt material till stor 
del från närliggande skog. Produktionen ligger på 
ungefär 25 000 stolar i månaden och en stor 
del har åtminstone någon komponent av böjträ. 
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Min kontaktperson hos Paged Meble är Edyta 
Fiedor som är exportchef och vi blev rundvisade 
i produktionen av Pawet Futoma som är 
produktutvecklare med tolkning av Ewa Zagôrska 
som arbetar på exportavdelning. Det var mycket 
liv och rörelse i fabriken och det var mycket att ta 
in. Då det blev en del språkförbistringar så är jag 
väldigt nöjd med att det var mitt sista besök så 
att jag från förgående besök redan förstod mycket 
av vad det handlade om. Även om tekniken som 
används och många maskiner fungerar på samma 
sätt så var det en stor insikt att se den stora 

produktionen. De har många olika maskiner för 
att böja olika böjer i olika komponenter och de 
är stolta när de säger att de är de enda som 
böjer tredimensionella komponenter likt bakbenen 
i Thonets nr 214 i ett ämne som har en fyrkantig 
profil. Detta är givetvis lite mer komplicerat än 
runda ämnen och med det också lite dyrare. 
Dessutom har de nu börjat använda sig av 
tekniken att böja med högfrekvens vilket de satsar 
stort på och ser bra möjligheter i att rationalisera 
processen.
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Eget formspråk
Jag vill skapa möbler utifrån tekniken att böja 
trä och ur det vill jag plocka fram de gestatl-
ningsmöjligheter som tekniken erbjuder. Jag ser 
att böjträtekniken ha dels en nära koppling till 
det massproducerade och komponentuppbygda 
men samtidigt erbjuda snirkliga och romantiserade 
former. En önskan jag har är att åstadkomma en 
balans mellan dessa två världar. För att undersöka 
detta närmare har jag å ena sidan tittat på den 
sovjetiska konstruktivismen samt Sigurd Lewerentz 
samtidigt som jag å andra sidan sett på naturen 
och materialet trä. Genom många egna tester av 
böjträtekniken försöker jag förstå materialet och 
teknikens natur och begränsningar. Begränsningar 
som tydliggör det levande i materialet samtidigt 
som möjligheten att tänja på dess visuella 
begrännsning, som ju böjning av trä kan ses som, 
utmanar det levande och formar en dimension av 
tid genom liv.
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Konstruktivism

“konstruktivism (av konstruktiv, av medeltidslatin 
constructi´vus, av latin co´nstruo ‘bygga 

upp’, ‘bygga’, ‘konstmässigt åstadkomma’) , 
konstriktning som utvecklades i Ryssland efter 

revolutionen 1917”
(Nationalencyklopedin9) 

Jag är intresserad av den sovjetiska 
konstruktivismen som till skillnad från internationell 
konstruktivism har ett större materialfokus9. 
I den sovjetiska konstruktisvismen pratade man 
om “materialens kultur” och använde sig gärna 
av maskinsamhällets material som järn och 
glas. Grundpelarna var principerna om konstens 
sociala nyttiggörande och att materialen skulle 
vara “verkliga” och inte imitativa. En nich inom 
konstruktivismen blev sedemera produktionismen 

som gav en mer utilitär syn på frågan vilket inte 
lockar mig fullt ut. En person som väcker mitt 
intresse inom konstruktivismen är Naum Gabo.

Naum Gabo (1890-1977)

Genom sitt “Realistic Manifesto” (se bilaga) 
uttryckte skulptören Naoum Gabo sin vilja att 
sträva mot det abstrakta, längre än han tyckte 
att kubism och futurism lyckats. Det var i detta 
manifest som benämningen konstruktivism för 
första gången användes9. 

Genom att utforska elementen tid och rum skapade 
han en balans mellan det greppbara och det 
ogreppbara. Enkla abstraktioner som ger komplex 
och obegränsad intuitivt fantasi. Gabos skulpturer 
innebar konstruktioner som påvisar det fragila 
samtidigt som det balanserat står autonomt10. 
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Sigurd Lewerentz 
1885-1975 kanske mest känd för S:t Petri kyrka i 
Klippan och Markuskyrkan, Björkhagen

I min undersökande del av processen kom jag i 
kontakt med arkitekten Sigurd Lewerentz. Det var 
först och främst när jag bläddrade mig fram till 
karmstolen han ritade åt riksförsäkringsanstalten 
1932. (Se bild) Den var från början tänkt att 
delvis tillverkas i stålrör men kom att tillverkas helt 
i böjträ av Gemla6, vilket syns på de jämntjocka 
runda dimensionerna i ben och underrede. Det 
som jag fastnade för i denna stolen var de 
spännande konstruktionsmötena mellan olika 
komponenter. Ta mötet mellan armledare och 
framben som exempel. De två komponenterna 
möts tillsynes klumpigt i en överlappning som inte 
gör det minsta för att var diskret. Men den lite 
kantiga armleden formas efter det runda frambenet 
med en noggrann eftertänksamhet. Sedan syns 
även Lewerentz förkärlek till det lite förskjutna 
eller det assymetriska i staget under sitsen där det 
ena staget korsar ovanför det andra. Detta ger en 
liten känlsa av liv i möbeln som annars kan ses 
som väldigt sober och statisk.

Det är nästan som att Lewerentz lyckades skapa 
liv i sitt sina verk genom att skruva åt det det 
symetriska. Det var som att han såg processen 
att formge som en kamp samt att formspråk 
strävade efter formen för dess egna skull på en 
formalisktisk nivå1.
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Tester och undersökningar
Som en del i min process utför jag praktiska tester 
och undersökningar. Jag basar och böjer trä på 
diverse olika sätt och i olika former. Jag bygger 
modeller och detaljer för att verkligen förstå vad 
det är jag ger mig in i. Denna praktiska del i 
min process pågår jämnsides med de övriga. Jag 
undersöker alla ideér som dyker upp. 

Jag märkte snabbt att det är en hel del känsla i 
att bemästra tekniken att basa och böja trä. Det 
finns mycket teoretiskt att läsa och studera om 
tekniken, men bara för att man studerat teorin 
betyder verkligen inte att man förstår praktiken. 
Det tog mig många misslyckade men även lyckade 
böjningar innan jag började förstå hur jag skulle 
bära mig åt. Det går inte att enbart med kraft och 

beslutsamhet genomföra lyckade och snäva böjar. 
Man behöver vara följsam gentimot träet och inte 
bara tvinga fram det hur som helst. Något som 
jag märkte som gjorde böjningar med stålband mer 
lyckat var att försöka starta en komprimering längs 
hela ämnet först i en stor båge innan man tvingar 
fast trästycket i dess definitiva form. Men andra 
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gånger var detta inte alls fördelaktigt utan istället 
var det fördelaktigt att isolera komprimeringen till 
enbart i böjarna av ämnet. 

Det är en hel del variabler som spelar in i hur 
bra en böjning blir. Speciellet vid snäva och 
avancerade böjningar. Dels handlar det väldigt 
mycket om materialet som böjs. Det måste vara 
rätt fuktighet och samtidigt ha raka fiberriktningar 
som följer längs hela stycket. Minsta lilla kvist och 

annan defekt kommer att ställa till med besvär. 
Dels handlar det även om hur själva plasticeringen 
av träet har gått till. Basningsprocessen ska ha 
pågott tillräckligt länge och i rätt temperatur. Men 
plasticerar man för länge förlorar materialet för 
mycket bestående styrka även efter tokning8.

I detta skedet studerade jag internet en hel del 
och fann väldigt många filmklipp på olika, mer 
eller mindre avancerade, finsnickeri byggen. Allt 
från kajakbyggen och byggen av windsorstolar 
till rena experimentella skulpturer. Dessa filmer 
gav mig nyfikenhet och sporrade mig att testa 
olika saker i verkstaden. Under rubriken “Vidare 
fördjupning har jag samlat några av dessa 
filmklipp.
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Något som jag undersökte en hel del var vridning 
av basat trä. Med varierat resultat fick jag 
fram olika tester på vridna träämnen. Testerna 
blev något bisarra  men också intressanta då 
jag tycker att formen plockar fram, eller snarare 
förstärker den levande känsla som materialet trä 
har inneboende. formerna ser nästan ut att komma 
ifrån eller vara bestämda av materialet själv, som 
om det vridit sig själv eller växt till den formen. 
Men vridningarna var svåra att få till då ämnena 
väldigt lätt sprack. Min vilja att utnyttja denna 
extra dimension i formandet av materialet följer 
med mig i projektet och jag undersöker flera olika 
möjligheter när jag tillslut av lite slump upptäcker 
ett lite annorlunda sätt att böja trä där ämnet 
ser lite vridet ut även om det inte är det. Jag 
inser att en rombformad profil i ämnet som böjs 
tvåaxligt skapar en komplexa tredimensionella ytor 
på sidorna av böjen. 
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Skissarbete
Jag arbetar för att skapa produkter. Produkter som 
är möbler, sittmöbler.

En förhoppning jag hade från början var att mina 
studiebesök hos fabrikerna inte bara skulle ge mig 
insikt om tekniken och produktionen utan även ge 
mig innfallsvinklar för mitt skissarbete. Men detta 
blev inte riktigt fallet. Redan från dag ett när mitt 

arbete tog fart började jag undersöka, tolka och 
testa olika former och konstruktioner för möjliga 
produkter. De geniala inspirationerna direkt från 
studiebesöken uteblev. Istället kom jag fram till att 
jag besatt väldigt god produktionsförståelse och 
satte mig istället ner för att i en övning för mig 
själv tolka kända stolar tillverkade i andra material 
och tekniker. Jag skissade på tolkningar där 
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jag fokuserade på böjträkonstruktioner. Hur kan 
denna stolen se ut om den var producerad i en 
böjträteknik? Övningen var väldigt nyttig och jag 
genererade väldigt många undersökande skisser 
på papper samt i modellform. Jag finner många 
detaljer i de olika stolarna som jag verkligen 
fastnar för.

Simultant med mitt skissande producerar jag 
mina tester och jag kombinerar mina utforskande 
skisser med mina tester i allt större utsträckning 
ju längre in i tiden jag arbetar. Jag fastnar för 
formen av trä som vridits samt de skruvade linjer 
som uppstår längs materialet. Denna form hittar 
verkligen rätt vad gäller mitt sökande efter att 
tämja på materialets egenskaper för att tydliggöra 
dess liv.

Till slut lossnar det när jag försöker koka ner det 
jag är ute efter och de detaljer och olika former 
jag fastnat för. Jag försöker repetera komponenter 
för att åstadkomma en konstruktivistisk form och 
inser då att en komponent upprepad till antalet tre 
är en effektiv och konstruktivistisk konstruktion. 
Jag tänker på hur en trekant är starkare uppbyggd 
än en rätvinklig fyrkant är. Om tre komponenter 
ska möta varandra i en kontruktion yta mot yta 
så behöver med fördel inte komponenternas ytor 
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ha rätvinkliga förhållanden utan bör istället dela 
upp 360 graderna i tre. Jag kommer fram till ett 
rombformat tvärsnitt där vinklarna är 60 respektive 
120 grader. Tre ben blir till en pallkonstruktion.

När dessa vinklade dimensioner sedan också är 

böjda skapas en effekt av att träet vrids utan att 
faktiskt göra det. 

Jag utgår ifrån min pallkonstruktion och försöker 
implementera detta på en stolsform. Jag går 
tillbaka till min undersökande skiss fas där jag 
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utgått ifrån kända stolsmodeller. Jag försöker 
kombinera ihop dessa igen och finner till slut en  
form som jag tillsammans med den ursprungliga 
pallen bygger upp i 3 dimensioner i datorn. Här 
finslipar jag detaljer samtidigt som jag bygger 
fullskaliga detaljer och mockups för att verkligen 
känna in formerna. 
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Produkter

Jag har nu byggt mina pallar och stolar. Med god  
hjälp av Erik Lith och Hannes Lundin. 

Då pallen är uppbyggda av upprepade 
komponenter, tre till antalet, så byggde jag 
prototyper genom att böja ett stort antal 

komponenter. Detta gjorde att jag dels kunde 
bygga flera prototyper men framför allt betydde 
det att jag verkligen fick möjligheten att, ännu 
djupare, förstå tekniken och inse hur mycket 
erfarenhet spelar in. Böjningarna blev stegvis 
bättre för varje böj och min respekt för att det inte 
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går att teoretiskt lära sig detta praktiska hantverk 
växte. 

Jag har vid slutet av detta projekt kommit väldigt 
långt i min designprocess för pallen och stolen 
men det återstår arbete innan jag själv vill kalla 
dem för produkter. Jag har tagit processen så 
långt jag kan på egen hand.

Pall G

Pallen består av tre böjda komponenter som utgör 
ben-och sargkonstruktion samt en skiktlimmad 
skiva infräst i insidan av sargerna. Konstruktionen 
är väldigt lätt och stram i sin uppbyggnad. Men de 
enkla tvåaxliga böjarna skapar ytor som på grund 
av dess rombformade tvärsnitt ger en komplex 
och tredimensionell yta på sidan av böjarna. Den 
hängande och slokande formen på böjen bryts av 
de tvära avsluten. Dessa avhuggna avslut möter 
den slingrande formen och påvisar att även om 
komponenterna inte nödvändigtvis tolkas som 
likformade så är de det.

Stol G

Stolen har likt pallen en klar uppbyggnad av 
komponenter. De sex böjda komponenterna 
består av tre olika böjar. Sitsen och ryggen är 
uppbyggda som två fasta kroppar som utgör den 

sammalänkande konstruktionen mellan sidokon-
struktionerna. Precis som pallen är stolen väldigt 
lätt i vikt samt balanserar avägt mellan det 
konstruktistiska och det naturliga och livfulla. 
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Avslut
Skillnaden mellan där jag står nu i slutet av mitt 
arbete och dagen då jag började är påtaglig. 
Jag har under denna period som examensarbetet 
utgjort lärt mig otroligt mycket. Facinationen kring 
hantverket att böja trä har enbart växt under 
projektets gång och jag vågar påstå att jag nu har 
god förståelse i hur denna teknik fungerar, dess 
historia, betydelse och möjligheter. 

Jag har också genom att försöka bena ut 
betydelsen av formspråk för mig själv, kommit till 
insikt och klargjort vad det är jag strävar efter 
och vill med denna proffesion. Jag vill skapa 
meningsfulla former i bruksföremål. Jag letar efter 
balansen mellan det tekniska och det estetiska. 
Det ena är verkligen inte viktigare än det andra. 
Det uttjatade uttrycket “form follows function” eller 
det lite nyare uttrycket “form is function” har 
alldrig riktigt kännts som en bra beskrivning på 
det jag strävar efter, visserligen ligger det ganska 
nära men det är inte helt rätt. Jag tycker att 
form och funktion är viktigt i bruksföremål. Om 
meningen är att objektet är ett bruksföremål så 
ska det finnas funktion, samtidigt bör inte form 
komma i andra hand. För att citera konstkritikern 
John Ruskin: 

“The primary task is twofold: to give form to 
knowledge and grace to funktion.” 

Men det jag vill komma fram till är att objektet 
bör berätta mer än bara form och funktion. Detta 
tycker jag bör göras genom att påvisa tid och 
rum. Tid och rum är kanske det mest vesäntliga 
i våra liv. Tid och rum är det vi lever i och 
att fysiska förmål ska spegla detta tycker jag 
blir viktigt. Som Naum Gabo uttrycker det i sitt 
manifest “The Realistic Manifesto”: 

“Space and time are the only forms on which life 
is built and hence art must be constructed.”

[...]
“The realization of our perceptions of the world in 
the forms of space and time is the only aim of our 

pictorial and plastic art.
In them we do not measure our works with the 
yardstick of beauty, we do not weigh them with 

pounds of tenderness and sentiments.
The plumb-line in our hands, eyes as precise as 
a ruler, in a spirit as taut as a compass... we 
construct our work as the universe constructs its 
own, as the engineer constructs his bridges, as 
the mathematician his formula of the orbits.

[...]
[...] we bring back to sculture the line as a 

direction and in it we affirm depth as the one form 
of space.”
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Om objekt på ett eller annat sätt gestaltar tid 
så bevittnar det liv och om det gestaltar rum 
förtydligar den sin existens. Vad som här är det 
tekniska och vad som är det estetiska är mycket 
svårt att säga. Men jag tror båda delarna är lika 
viktiga samt att man lägger tillräckligt stort fokus 
på materialet för att uppnå gestaltningen av tid 
och rum. Allt samverkar. 

Det tekniska är väldigt mycket en ingejörskonst. 
Att implementera kunskap på ett material kan 
exempelvis vara ingejörskonst, och i detta projekt 
(projekt Gösta) är det till väldigt stor del det jag 
arbetat med. Genom förvärvad kunskap har jag 
kunnat böja materialet trä. 

Jag tycker att jag äntligen har lyckets utnyttja 
och förstå mina egna kvaliteér som formgivare. 
Jag har hittat min balans mellan det estetiska 
och det tekniska. Mina pallar och stolar tycker 
jag representerar detta genom gestaltandet av tid 
och rum. De är konstruktivistiskt uppbyggda och 
med det får en arkitektonisk existens samtidigt 
som de naturflörtande, snirkliga och vridna linjerna 
anspelar på liv och i med det tid. 

Jag ser att mitt arbete kan fungera som 
inspiration för andra designers att själva fördjupa 

sig i antingen samma teknik eller annan valfri 
produktionsteknik genom teori, experiment och 
studiebesök. Samtidigt som det kan bidra till en 
bättre syn på hur formgivning ska genomföras 
samt värderas.
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Bilaga 1: Bilder på produkter
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Bilaga 2: “The Realistic Manifesto” av Naum Gabo4
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