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Tanke
Ta avsked vid plötslig död. Vara anhörig, efterlevande. Det är desperation, chock och 
förvirring du känner. Ett mörkt rum där man ropar efter svar, men där inga svar finns. 
Ett rum avskilt från livet. Du kastas in i dödsskuggan, där den döde är. Kanske vill du 
stanna där, men bortom din vilja tränger livet sig på, nästan oanständigt. För vi tillhör 
de levandes sammanhang. Träden, sjöarna, jorden finns kvar där utanför rummet, 
okunniga om våra förluster.

Visningsrum
Symboliskt förvandlar vi rummet till en camera obscura. Livet utanför, gestaltat som 
ett abstrakt landskap, återspeglas i rummet. Den ger en åminnelse om att livet kommer 
att fortsätta. Landskapet är i varma färger, mjukt upplöst som efter en lins som ger 
överstrålning. Himlen nedåt och jorden uppåt. Bilden visar sig i en oval form på väggen 
mot vilken bårsängen med den döde kommer att stå. Världen är i kaos för den som går 
in hit för att möta en död vän eller anhörig. Den döde är den som ser världen från rätt 
håll, från himlens perspektiv. 

Väggen och bilden
Fondväggen täcks av Corian White Ice, polerad så att inga skarvar mellan plattorna 
syns. Bilden är gjord utifrån en akvarell, sedan överförd till optisk adhesiv film på 
baksidan av corianplattan. På väggen, bakom corianskivan, monteras en LEDpanel, 
som består av många slingor med LEDlampor, anpassade efter bildens behov av 
ljusstyrka och färgtemperatur. LEDljuset skapar ett bakljus och lyser genom bilden, så 
den strålar ut genom skivan. Eftersom corianmaterialet är translucent men mjölkigt 
blir bilden återgiven med ett drömskt och abstrakt uttryck. När bilden ”släcks” är 
väggen helt vit och slät.

Öppning med glaslins
Om man tittar på väggen som är motsatt bilden, ser man ett svart hål, där en slipad 
glaslins syns, i liv med väggen. Linsen är monterad i ett svart cylinderrör. Det är därifrån, 
på ett metaforiskt sätt,  den yttre verkligheten lyser in för att sedan bilda avspeglingen 
på väggen. Man kan se in i linsen. Därinne finns ett ljus, gåtfullt och långt borta. 

Täcket
Tyget som ska täcka den döde omsluter och omhändertar, men kan också ses som ett 
landskap som bäddar in den dödes kropp. Täcket är varmt gråvitt med tydliga inslag av 
milt grönblå i ett tyg som liknar lin eller linne och ger en känsla av naturmaterial. Både 
tungt och luftigt, värdigt och fräscht. I täckets mitt öppnar sig en linje där det grönblå 
lyser fram. Täcket sammanfogas över den döde med trådar i varma jordfärger, sydda 
som sköra linjer över ytan. Omtaget runt båren är i varmt skimrande grått, sytt med 
foder, för att symbolisera varm sten eller jord att vila på. 

Anhörigrum
Det här rummet representerar verkligheten och livet utanför camera obscuran. På 
den bortre, vänstra väggen hänger bilden av landskapet från corianväggen, men 
nu rättvänd, mer intensiv i färg och utan oval form, storlek 90 x 100cm. Bilden är 
silikonmonterad och snedslipad i 10mm tjockt glas, detta för att påminna om glaslinsen 
i camera obscuraöppningen. 



Lins med ljus

Bår
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Rummen
Landskapsbilden i anhörigrummet representerar verkligheten och livet. I visnings–
rummet finns en lins med ljus. Symboliskt återspeglas bilden uppochned och med ett 
drömskt uttryck eftersom den lyser genom corianväggen. Båren kan placeras efter 
önskemål, rakt framför ovalen eller utmed väggen.

Camera Obscura
Latin för ”mörkt rum”. Ett ljustätt rum med ett litet hål i väggen som fungerar som ett 
ljusobjektiv. Om det i ett mörkt rum faller in ljus genom ett litet hål i väggen uppstår 
på motsatta sidan av rummet en svag, uppochnedvänd bild av det som finns utanför 
hålet. Bilden tar ofta formen av öppningen och avtecknar sig då som en rundad form, 
eftersom hålet oftast är runt. Camera obscura som princip är en föregångare till de 
tidiga kamerorna, men beskrevs redan år 1036 av den arabiske matematikern Ibn Al-
Haiytam. Tekniken var från 1500-talet ett hjälpmedel för konstnärer för att göra skisser, 
och under 1600- och 1700-talet utvecklades camera obscuran med hjälp av lins, och 
användes av bl a Vermeer.



Skissbild som kan komma att modifieras beronde på rummet och ljusets förutsättningar.



Täcke och omtag
Treviratyget, som liknar linne, är sytt i två färger, med mattlaserat skikt mellan. Det 
gråvita tyget finns på bägge sidor och bryts av linjer med grönblå dekor. Trådarna, i tre 
jordfärger, är broderade över tyget. På den enfärgade  baksidan är mattlaseringen gjord 
med linjer liknande dem på framsidan, fast nu med samma färg som tyget. Omtaget 
är gjort av grått ribbat tyg med plisering var femte centimeter. Det är fodrat med grått 
tungt tyg. Upphängningen görs med kardborrband. 
Under linsen i visningsrummet finns en bänk där täckena ska förvaras, rullade så att de 
skyddas mot ofrivilliga veck. Leveras i två exemplar.
Mått på täcket 210 x 122 cm
Mått på omtag höjd 85 cm

Täcke framsidaTäcke baksida



Sektion Detalj

Montering Corianvägg och LEDljus
Corianväggen monteras direkt på den befintliga gipsväggen. Corianväggen är 2 600 x 
5 056 mm, fogas ihop och slipas sedan så att skarvarna blir osynliga. Skivorna, som är 
1 300 mm breda och 2 600 mm höga, limmas direkt på gipsväggen upptill och nedtill. 
 För behov av underhåll av LEDljuspanelen finns en löstagbar corianskiva placerad 
horisontellt framför LEDpanelen. Den löstagbara corianskivan silikonfogas i liv med 
väggen, så det bildas en tunn nästan omärklig skarv på 3mm. Skarven kan vid behov 
skäras upp, och skivan kan lyftas ned med sugkoppar, på samma sätt som med 
glasskivor, för att sedan sättas upp igen. Skarven kommer att synas något i full belysning 
men inte när ljuset är nedtonat vilket är idén i vårt förslag. Det är på samma löstagbara 
corianskiva som adhesivfilmen med bilden är monterad.
 För LEDpanelen, som är 1 800 x 1 300 mm med 50 mm djup, görs en öppning i 
gipsväggen. Plats för kablar behövs. Donet placeras i en lucka i taket, lätt att öppna vid 
behov av underhåll. Ansvariga för monteringen kommer att vara företaget Ljusarkitektur, 
framstående inom ljusteknik, och Köksspecialisten, auktoriserad specialist på montering 
och produktion av corian, rekommenderad av Du Pont/Corian i Sverige. 



Tekniska detaljer och underhåll

Omtag
 
Tyg/Well 
Design av ribbvävt tyg som ger en känsla av tyngd
Bredd 150 cm

Material
Trevira CS
100 %

Vikt 290 gr

Krympning 2 %

Färgbeständighet
mot ljus:
- EN ISO 105-B02
5-7 (skala 1-8)
mot tvätt:
- EN ISO 105-C06
4-5 (skala 1-5)

Flamsäkerhet
naturligt flamskyddsmedel enligt:
- BS 5867: Part 2, Type B
- DIN 4102-1 class B1
- IMO FTP Code Part 7 (IMO Res.A.471(12), 
IMO Res.A.563.(14))

Tvätt instruktioner

Täcke  
Tyg / Prime

Prime har en grov färgad garn yta med linnekänsla. Finns i flera färgställningar som ligger 
nära naturen. Prime är ett tyngre tyg med fin struktur.

Bredd 150 cm

Material
Trevira CS
100 %

Vikt 360 gr

Krympning 2 %

Färgbeständighet
mot ljus:
- EN ISO 105-B02
5-7 (skala 1-8)
mot tvätt:
- EN ISO 105-C06
4-5 (skala 1-5)
 

Flamsäkerhet
naturligt flamskyddsmedel enligt:
- BS 5867: Part 2, Type B
- DIN 4102-1 class B1
- IMO FTP Code Part 7 (IMO Res.A.471(12), 
IMO Res.A.563.(14))

Tvätt instruktioner

Corian
Kompositmaterialet Corian är slitstarkt och kan enkelt förnyas och repareras. Det 
är fläck- och värmetåligt, motståndskraftigt mot flisor, sprickor och högfrekvent 
användning. Den jämna ytan är enkel att hålla ren. Corian är ett porfritt material och kan 
därför tvättas helt normalt  med en rad olika rengöringsmedel som såpa, diskmedel, 
Ajax eller liknande, samt vatten.
 Det går också utmärkt att använda sprit för rengöring. Materialet kan med fördel 
torkas rent med torr microfibertrasa. Det man skall vara varsam med är att trasorna 
inte skall vara smutsiga precis som i all annan rengöring.
 Vid brand utvecklas huvudsakligen koloxider och den röken som bildas är ljus och 
innehåller inga giftiga gaser från halogener.

LEDljus
LEDljus har en lång hållbarhet, ca 50 000 timmar. Mindre än 1  procent av LEDpanelerna 
går sönder. Man testar panelen i 100-200 timmar innan installation, har den inte 
gått sönder då, så håller den mycket länge. Som ett exempel kan nämnas att en 
LEDljuspanel beräknas hålla i 27 år, om den lyser 5 timmar per dygn. Om något går 
sönder så är det donet, som är enkelt och billigt att byta.

Film på Corian
Bilden överförs till polyesterfilm och monteras med kalladhesiv på baksidan av 
corianplattan. Bläcket är pigmenterat av ecosolvent typ. Hållbarhet 30-40 år vid 
dagsljus, vid LEDljus längre tid.

Silikonmonterad bild
Vi väljer Opti White glas 10 mm för att kunna fasettslipa kanterna i 45 grader, då blir 
den slipade kanten 10 mm. Glasbilden kan spritas vid rengöring.

Fasettslipat Opti White glas 10 mm

Prime 4823

Prime 8300

Well 8977



Medföljande materialprover
• textilier

Framsida täcke ett sytt prov i skala 1:1

Baksida täcke ett sytt prov i skala 1:1

Omtag ett sytt prov i skala 1:1

Medföljande materialprover
• Corian

• Lins 

Corianskiva med bild och LEDljus. Monterat på podium



Fotogram Ewa Stackelberg

Lös konst
Till skissförslaget kommer också tre fristå-
ende verk var. Maria föreslår oljemålningar 
i varierande storlek och Ewa silikonmonte-
rade fotogram, storlek 70 x 100cm.



Oljemåleri Maria Hurtig




