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INLEDNING/BAKGRUND
Det började med att jag läste mot fyren av Virginia Woolf. 
Den handlar om en familj i deras sommarhus och deras vänner som 
besöker dem. 
Framförallt handlar boken om personernas relationer till varandra 
och till omvärlden, om deras sociala roller och deras tankar.
Företeelser som bekräftar hur vi lever våra liv. 
Händelser som formar oss som personer.
Hur vi själva och andra bestämmer våra sociala roller och hierarkier.
I arkitekturen, vår fysiska verklighet, befäster vi och skapar också 
dessa förhållanden och positioner. De existerar som fysiska upplevel-
ser, i den egna kroppens förhållande till sin omgivning.
Virginia Woolf beskriver våra livs mekanismer, själva grund-
förutsättningarna. Evigt avgörande förhållanden.
Samtidigt är berättarstrukturen svindlande. 
Tid, rum, tankar och verklighet. Upp, ner, fram, ut, tillbaka och in.
Innehållet, liksom romanens struktur har inspirerat och fungerat som 
utgångspunkt för mitt examensarbete.

Jag har använt mig av utsnitt ur boken som jag omvandlar eller tolkar 
i arkitektur/fysisk verklighet.
Många av utdragen ur boken handlar om sociala mönster som  är mer 
eller mindre outtalade, men som formar vår liv. Andra utdrag påmin-
ner oss om det absurda i våra livsmönster.
I mitt arbete vill jag med arkitekturen ge en fysisk upplevelse av den 
ordning som Virginia Woolf skriver om i mot fyren.

TEMAN SOM ÅTERKOMMER I BOKEN 
OCH SOM GESTALTAS I PROJEKTET

bilden och verkligheten: glappet däremellan
sociala roller och regler: vad som förväntas  av oss, vad vi uppfyller 
och bryter mot
värdet av att arbeta: för egen del och inför andra
plikter
insikter
kommunikation: svårigheten att nå fram till en annan människa
sammanhang och parallellitet i tanken: nu, då och sen, livsviktiga 
och triviala tankar som blandas
personliga utrymmen, som ges eller begränsas



I Krapperups park finns ide-
granshäckar som begränsar och 
leder besökaren att röra sig och rikta 
blicken åt ett visst håll.
I mot fyrenprojektet har temat tagits 
upp i fragment (liksom citaten ur 
boken är fragment.)
Här markerar de början, kapitelin-
delning och slutet på berättelsen. Ett 
slags pauser som också finns mellan 
bokens kapitel.

skala: 1:2000
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KRAPPERUP
Krapperup är ett gods på skånska västkusten tre mil norr om Helsingborg strax söder om Kullaberg och Mölle.
Sätesgården Krapperup är känd sedan tidig medeltid. Det nuvarande slottet uppfördes vid mitten av 1500-talet och 
ligger omgivet av en vacker park, öppen för allmänheten året om.
Krapperup drivs sedan 1967 av en stiftelse bl.a. med uppgift att stödja vetenskap och forskning. Godset sköts i stort 
sett som under den tidigare ägarefamiljen, med ett väl fungerande jordbruk. De moderna ekonomibyggnaderna lig-
ger öster om väg 111 och är privat område.
Den utåtriktade verksamheten bedrivs i de gamla husen runt Stallplan. Här finns nu konsthall och museum, 
musikhall, café och slottsbutik. 
(från www.krapperup.se)

skala:1:8000
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Citaten i kronologisk ordning. Man kan också välja att uppleva installationen i sin egen ordning. 

skala 1:500
skala 1:500skala: 1:1000

FUNKTION 
Projektet vill ge en arkitektonisk upplev-
else av det som berättas om i mot fyren av 
Virginia Woolf.
En arkitekturinstallation som med 
utgångspunkt från citat ur boken gestaltar 
mönster och relationer. Arkitektur liksom 
sociala relationer formar roller och 
beetenden.

PLATS
Projektet förhåller sig till en plats såsom 
en roman förhåller sig till en plats.
Läsaren av romanen länkar till platsen, 
platserna. Man relaterar till platsen när 
man släpper bokvärlden. Det är olika 
världar, romanen och den fysiska platsen, 
men ett visst inflytande/sammanblandning 
är oundvikligt.
I mot fyren, beskrivs personernas tankar 
och verklighet, fysisk miljö, nu och då 
och sen, ibland sammanblandade, ibland 
parallella.
Man kan också jämföra projektets förhål-
lande till platsen med en tillfällig utställn-
ing i en lokal eller en cirkus på besök. 

STRUKTUR
Vissa teman/element är återkommande 
på olika platser, medan andra arkitek-
turelement är tänkta att upplevas vid olika 
tidpunkter i vandringen. 
Så är också Virginia Woolfs bok uppbyggd. 
Samma situation berättas ur olika perspek-
tiv, tidpunkter och utifrån olika personer.
Avstånd och skala används också i projek-
tet med inspiration från boken.



Mot fyren
I

Fönstret



s.17-18
“Ja, naturligtvis, om det är vackert imorgon”, sade mrs Ramsay.”Men du måste vara uppe med tuppen!”tillade 
hon. 
Hos hennes son väckte dessa ord en sällsam glädje, som om saken nu vore avgjord, som om färden alldeles 
säkert skulle äga rum och det under som han tyckte sig ha drömt om i åratal skulle vara inom räck håll efter 
en natts mörker och en dags seglats. Eftersom James Ram say redan vid sex års ålder tillhörde den stora klan 
av människor som inte kan hålla den ena känslan skild från den andra utan alltid måste låta framtidens sorger 
och fröjder kasta sin skugga över det som sker i nuet,eftersom för dem minsta vridning på sinnesrörelsernas 
hjul re dan i den tidigaste barndomen äger makt att utkristallisera och nagla fast det ögonblick varmed sorgen 
eller lyckan är förbundna, fick för honom, där han satt på golvet och klippte bilder ur en katalog från Army 
and Navy stores, bilden av ett isskåp en himmelsk glans genom moderns ord. Den var omgiven av en gloria av 
glädje. Skottkärran, gräsklippningsmaskinen, suset från poppplar, blad som vitnar före regn, kraxande råkor, 
smällande kvastar, frasande klänningar- allt det ta fick i så hög grad färg och egenart i hans medvetande att 
han redan ägde sin hemliga kod, sitt privata språk, och detta fast han med sin höga panna, sina brinnande blå 
ögon, som med ren och omutlig blick och lätt rynkade ögonbryn betraktade människornas dårskap, var en så 
utpräglad bild av oböjlighet och stränghet att modern, medan hon iakttog hur han försiktigt följde isskåpets 
kanter med saxen, redan såg honom i domarsätet klädd i purpur och hermelin, eller i spetsen för ett stort och 
viktigt företag i en för landets välfärd kritisk stund.



1

1
15

konstruktion: stål
skivor:glas
golv:betong

1



s. 18 
Vad han sade var sant. Det var alltid sant. Han var oförmögen till osanning, tummade aldrig på fakta, ändrade 
aldrig ett obehagligt ord för att göra det angenämare eller lättare för någon levande varelse, minst av allt för sina 
egna barn............ Mr Ramsay

2

2

2

betong



s. 24
Hon tyckte att det var så dumt att hitta på olikheter, när det ändå finns mer än tillräckligt som skiljer människor 
åt. Det räcker med de verkliga olikheterna, tänkte hon, där hon stod vid salongsfönstret, det räcker mer än väl. 
Hon tänkte  till exempel på rik och fattig, hög och låg.Mrs Ramsay

3

betong

3

3



s. 24
Olösliga frågor, tänkte hon, där hon stod och höll James i handen. Han hade följt efter henne in i salongen, 
den unge mannen som de skrattade åt, och stod nu vid bordet och fingrade på någonting, tafatt och uppfylld 
av en känsla av att stå utanför. Hon behövde inte vända sig om för att konstatera det. De hade gått allesam-
mans- barnen, Minta Doyle och Paul Rayley, Augustus Carmichael, hennes man- allesammans hade de gått. 
Hon vände sig därför om med en suck och sade: ”Tycker ni att det skulle vara mycket tråkigt att göra mig säll-
skap, mr Tansley?” Mrs Ramsay Charles Tansley

4
4

4

väggar: betong
golv: betong



s. 26
Han var ämnad att bli en stor filosof, sade mrs Ramsay, medan de gick neråt vägen till fiskebyn, men han hade 
gift sig olämpligt. …..............
Och genom att antyda att det manliga intellektet är storslaget även i förfallet och att hustrun är skyldig att under-
ordna sig mannens arbete- inte för att hon ville klandra den unga flickan, och för resten trodde hon att äktenska-
pet hade varit ganska lyckligt- kom hon honom att känna sig mera belåten med sig själv än någonsin, och ifall 
de till exempel hade tagit en droska skulle han gärna ha velat betala. Men hennes lilla väska, fick han inte lov att 
bära den?Mrs Ramsay Charles Tansley

5 5

…

5

betong



s. 27
Brukade han och hans syskon aldrig få gå på cirkus, när de var barn? frågade hon. Aldrig, svarade han, som om 
hon hade frågat just det som han ville svara på, som om han hela tiden hade gått och längtat efter att få tala om 
för henne att de inte brukade gå på cirkus. Mrs Ramsay Charles Tansley

6

golv:betong med reliefmönster

6



s. 28
...men nu vek husen undan på båda sidor, de hade kommit ut på kajen, hela bukten bredde ut sig framför dem 
och hon kunde inte låta bli att utropa: ”O, så vackert!” Ty hela den offantliga bräddade terrinen av blått vatten 
låg framför henne, den grå fyren höjde sig fjärran och strängt i mitten och på höger hand så långt  ögat nådde 
böljade de gröna sanddynerna i mjuka, grunda veck, täckta av vinddrivet vildgräs, som tycktes ständigt på flykt 
mot ett månens land, aldrig beträtt av människofot.
Detta var hennes mans älsklingsutsikt, sade hon och stannade och hennes ögon blev djupare grå.

7
7

7

betong



s. 37
Det var orimligt, det var omöjligt.Man kunde inte säga vad man menade.och så lade hon prydligt ner penslarna 
bredvid varandra i skrinet och sade till William Bankes:
”Så kallt det plötsligt känns. Det är som om solen inte värmde längre”, sade hon och såg sig omkring, ty det var 
alltjämt ganska ljust;................
Det var som om vattnet gjorde loss och satte under segel tankar som hade legat stilla och tröga på land och rentav 
skänkte ett slags fysisk lättnad åt deras kroppar. Lily Briscoe

8 8
42
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8

konstruktion: plåt



s. 39
Sedan hade Ramsay gift sig. Och sedan hade deras vänskap av olika anledningar förlorat sin märg. Vems felet 
var kunde han inte säga, bara att nyupplevelse efter en tid ersattes av upprepning. Det var för att upprepa som 
de träffades. William Bankes Mr Ramsay

9

9

9

väggar:träkonstruktion
golv:trä
tak:plåt



s. 41
Var enda gång hon tänkte på” hans verk” såg hon klart och tydligt ett köksbord framför sig. ….......
…...........”Tänk på ett köksbord när ni inte har det framför er”. Lily Briscoe

10
10

” …
…

10

konstruktion: trä
plywood



s. 42
Den som dag ut och dag in såg kantiga koncentrat av tingen framför sig och reducerade underbara kvällar med 
flamingoröda moln och blått och silver till ett vitt fyrbent träbord (och det var de skarpaste av hjärnornas kän-
netecken att så göra), han kunde naturligtvis inte mätas med samma mått som vanligt folk. Lily Briscoe Mr 
Ramsay

11

11

bord: trä, ek
monter:glas
golv:betong



s. 43
Hur bar man sig åt för att lägga drag till drag och avgöra om det var sympati man kände eller antipati? Och vad 
hade dessa båda ord egentligen för betydelse? Lily Briscoe

12

12

ram: trä
metallpinnar
träpärlor



s. 45
”Och även om det inte blir vackert i morgon”, sade mrs Ramsay och såg upp för att kasta en blick på William 
Bankes och Lily Briscoe då de gick förbi , ”så blir det det en annan dag. Och James” sade hon och tänkte på att 
Lilys charm låg i hennes kinesögon, som satt på sned i hennes bleka, hopknipna lilla ansikte, men det skulle bara 
en klyftig karl upptäcka,”James, res nu på dig så får jag mäta på ditt ben”,för det kunde ju ändå hända att färden 
till fyren blev av, och hon måste se efter om strumpan behövde vara en eller ettt par centimeter längre i benet.Mrs 
Ramsay William Bankes Lily Briscoe James

13

13

"

13

väggar: betong
golv:betong
luckor: trä
pallar: betong



14

s. 47
Att fönster skulle vara öppna och dörrar stängda- tror någon att de kunde komma ihåg en så enkel sak?
Mrs Ramsay

14  80 98
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väggar: massivträ
golv: trä
trappor: stål
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s. 52
Det fanns ingen som helst möjlighet att fara till fyren imorgon, fräste professorn förargad.
Hur kunde han veta det? frågade hon. Det hände ofta att vinden vände sig.
Det totalt orimliga i hennes ord, oresonligheten i kvinnopsyket, gjorde honom rasande. Han hade ridit genom 
dödens dal, krossad, skälvande, och nu satte hon sig upp mot fakta, ingav hans barn föhoppningar som var 
fullkomligt orimliga,sade rena lögner. Han stampade med foten i stentrappsteget. ”Sabla fruntimmer!” sade 
han. Men vad hade hon egentligen sagt? Bara att det kanske blev vackert imorgon. Och det kanske det blev.
Inte när barometern föll och det blåste rakt västlig vind.
Att ivra för sanning med en sådan häpnadsväckande brist på hänsyn till andra människors känslor, att så 
obetänksamt,så brutalt slita sönder hyfsningens tunna slöja var för henne en så fruktansvärd förolämpning 
mot vanlig mänsklig anständighet att hon yr och förblindad böjde huvudet liksom för att låta hagelskurens 
piskande korn, störtfloden av smutsigt vatten, motståndslöst skölja över sig. Det fanns ingenting att säga. 
Mrs Ramsay Mr Ramsay

15



s.54
Han hade en utomordentlig hjärna. ….........Han kom fram till Q. … Mr Ramsay

16

ram: stål
plåt målad

16



s. 58
…...där stod han och tiggde medkänsla.
….............Men han måste ha mer än så. …..........
Med blixtrande stickor, rakryggad och full av tillförsikt, skapade hon salongen och köket, fyllde dem med ett 
varmt skimmer, bjöd honom att känna sig hemma där, gå ut och in, trivas. Hon skrattade, hon stickade...............
….......... Och medan hon så framhöll sin förmåga att skydda och värna blev det knappast ens ett skal kvar av 
hennes jag som hon kunde kalla sitt eget, allt hade givits ut och skänkts bort...........forts. S 61-62 Mrs Ramsay Mr 
Ramsay James

17
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…
… …

…
 

väggar: träramar med glas
golv: betong

17



18

18
99

18

betong

s. 68...... liksom en i en farled nerdriven påle där måsarna slår sig ner och vågorna sköljer inger glada båtfarare 
en känsla av tacksamhet, därför att den har påtagit sig uppgiften att markera segelrännan, där den ensam höjer 
sig över vågorna.



s.68
Och han fann tröst i ting så obetydliga, jämförda med det upphöjda ämne han nyss hade begrundat, att han 
kände sig benägen att bagatellisera och ta avstånd från denna tröst, som om just detta att ertappas med att vara 
lycklig i en olycklig värld för en hederlig människa vore det föraktligaste av brott. Mr Ramsay

19

19

betong
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s.74
Hon öppnade sovrumsfönster. Hon stängde dörrar. (På detta sätt försökte hon komma på mrs Ramsays melodi. 
Lily Briscoe Mrs Ramsay

14  80 98

21 14
21
83

väggar: massivträ
golv: trä
trappor: stål



21
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…
 

bassängkonstruktion:betong

s.75
.en kvinna som inte är gift (hon tog lätt Lilys hand i sin ett ögonblick), en kvinna som inte är gift har gått miste 
om det bästa i livet.Huset tycktes fullt av sovande barn och lyssnande moder, av avskärmade lampor och regel-
bundna andedrag.
Jovisst,brukade Lily säga, men hon hade sin far, sitt hem; ja, också- men det vågade hon inte säga- sin målning. 
Men alla dessa argument verkade så futtiga, så jungfruligt bleka i jämförelse med mrs Ramsays. Men alltefter-
som natten led och vitt ljus  skilde gardinerna åt och en fågel då och då började kvittra i trädgården greps hon 
av förtvivlans mod och hävdade att hon själv var undantagen från den allmäna regeln, drog fram argument: hon 
tyckte om att vara ensam, hon tyckte om att vara sig själv, hon var inte skapad för detta andra............
…...............skratta nästan hysteriskt, vid tanken på hur mrs Ramsay med orubbligt lugn satte sig till doms över 
människoöden som hon saknade varje möjlighet att begripa. Lily Briscoe Mrs Ramsay

21



22

s.76
Var det visdom? Var det kunskap? var det än en gång skönhetens förvillande makt som kom alla ens förnim-
melser att halvvägs mot sanningen snärjas i ett gyllene nät? Eller gömde hon inom sig någon hemlighet- vilket 
man enligt Lily Briscoes mening måste göra för att världen över huvudtaget skulle kunna fortsätta. Lily Briscoe

22

22

konstruktion: järn
A4 brickor:aluminium



23

s. 76
Ty det var inta kunskap utan enhet hon längtade efter, inte inskrifter på stentavlor, ingenting som kunde uttryckas 
på något språk känt av människor, utan själva den förtrolighet som är kunskap. Lily Briscoe

23

 23

konstruktion: plåt



s.80
…...”Cam! Får jag tala med dig ett slag!” då hon rusade förbi. Hon for iväg som en fågel, kula eller pil, driven av 
vilken önskan, avfyrad av vem,riktad mot vad, ja, vem kunde säga det? Mrs Ramsay  Cam

24

24

…

24

 betong



s. 82 
”Det finns inte ett moln på många mil.”

2525

"

25

betong



26

s.83
Och var var de nu? undrade mrs Ramsay som utan svårighet läste och tänkte på en gång; för historien om fiska-
ren och hans hustru liknade basen som lågmält ackompanjerar ett motiv och då och då dyker upp i melodistäm-
man.Mrs Ramsay

26

plywood 30 mm

26



s. 86
Hon hörde dem tissla och tassla ovanför sitt huvud så snart de hade vaknat. Med buller och bång rusade de 
genom korridoren. Så for dörren häftigt upp och in kom de, fräscha som rosor med pigga, utsövda ögon, som 
om detta att komma in i matsalen efter frukost, som de gjorde varje dag av sitt liv, vore en stor händelse för 
dem,...........

27

27

=ı

27

konsttruktion:
trä

vy ovanifrån



28

s. 87
Hon såg på sitt liv och det stod tydlligt för henne som någonting verkligt, någonting privat, som hon varken 
delade med sina barn eller med sin man. Mrs Ramsay

28

28

konstruktion: armeringsjärn
golv:betong



s. 87
Ni måste alla igenom det. Till åtta personer hade hon sagt detta utan förbarmande (och räkningen för drivhuset 
skulle gå på femtio pund). Det var av denna orsak, eftersom hon visste vad som förestod dem- kärlek och ärelyst-
nad och förtvivlans ensamhet i trista omgivningar- som hon så ofta hade denna känsla: Varför måste de växa upp 
och mista allt detta? Mrs Ramsay

2929
35

29

tak: korrugerad plast
väggar: kakel 152 X 152

golv: betong



30

s. 88
(räkningen för växthuset skulle gå på femtio pund) Mrs Ramsay

30

golv: betong
tröskel: betong



31

Dagern som föll in genom trädgården sadde henne det; och blommornas vitnande och en grå färgton över 
bladen ingav henne en känsla av oro. Vad den gällde kunde hon först inte begripa. Men så kom hon på det. Paul 
och Minta hade inte kommit tillbaka.

31

nät: stål
pelare: stål
golv: betong



s.89
”Och så var sagan slut”, sade hon och såg i hans ögon att intresset för sagan hade slocknat  och efterträtts av 
någonting annat, ett slags blek undran lik spegelbilden av ett ljus som kom honom att betagen stirra framför sig. 
Hon vände sig om och såg ut över bukten, och alldeles riktigt, där kom det regelbundet över vattnet- två korta 
svep och sedan ett långt, stadigt- ljusskenet från fyren. Den hade tänts.
I nästa ögonblick skulle han fråga henne: ”Ska vi fara till fyren imorgon?” Och hon skulle bli tvungen att svara: 
”Nej, inte imorgon, pappa säger att det inte går.” Lyckligtvis kom Mildred in för att hämta barnen, och i uppstån-
delsen skingrades deras tankar. Men han fortsatte att se bakåt över sin axel medan Mildred bar ut honom, och 
hon var säker på att han tänkte: Vi ska inte fara till fyren imorgon, och hon tänkte: Detta kommer han att minnas 
i hela sitt liv. Mrs Ramsay James Mr Ramsay

32

tak: korrugerad plast
väggar: vitt kakel
golv: betong

32

"



33

s.91
Ofta märkte hon att hon satt där och stirrade,satt och såg rakt fram med stickningen i händerna tills hon blev 
förvandlad till det som hon såg på- ljuset därborta till exempel. Och det kunde bära med sig någon liten fras 
som hade funnits gömd i hennes medvetande, till exempel det där om att ”Barn glömmer inte, barn glömmer 
inte”- som hon upprepade för att sedan tillägga andra: Det tar slut, det tar slut. Det kommer, det kommer. Men 
plötsligt tillfogade hon: vi är i herrens hand! Mrs Ramsay

33

.

33

37

väggar:betong
golv: tegel

exempel på väggdimensioner



34

s.92
Vad var det som hade förmått henne att säga:: Vi är i Herrens hand, undrade hon. Denna oärlighet, som hade 
smugit sig in bland sanningarna, väckte henne, förargade henne. Mrs Ramsay

golv: betong
tröskel: plast

34



s. 93 
Hon såg åter ljusknippet. Med en frågande lite ironisk blick- för då man en gång vaknade förändrades ens förhål-
lande till tingen- betraktade hon det långa ljussvepet,............ Mrs Ramsay

35

35

35

37

väggar:betong
golv: tegel



s. 95
Han såg inte på blommorna som hans hustru talade om, utan på en fläck ett par decimeter ovanför dem. 
Mrs Ramsay Mr Ramsay

36

36



s. 97
Nej, detta kunde de inte dela; de kunde inte tala om detta. Mrs Ramsay Mr Ramsay

37

konstrruktion: plåt
golv betong

37



s. 103
Och plötsligt fick de en innebörd, en sådan där innebörd som människor kan få utan någon särskild orsak, kan-
ske när de kommer ut ur tunnelbanan eller står och ringer på en dörrklocka, så att de blir  symboliska, allmäng-
iltiga;.............. Lily Briscoe

38

6

38

konstruktion: plywood

38



39

s. 107
….....hypnotiserad av den väldiga makt som vilt kom inbrusande för att strax oundvikligt sugas tillbaka; och de 
båda förnimmelser, av storhet och av litenhet, som levde inom den (gölen hade åter förminskats) kom henne 
att känna sig bunden till händer och fötter, oförmögen att röra sig; så stark var den sinnesrörelse som för alltid 
skulle reducera hennes egen kropp, hennes eget liv och alla människors liv i denna värld av intighet. Nancy

…

39

natursten
golv:betong

39



40

s.111
”Inte ens för kejsarinnans av Mexico skull”, tillade hon och såg skrattande på Jasper; för han hade ärvt sin mors 
skötesynd: också han brukade överdriva. Mrs Ramsay Jasper

46

"

46

väggar: staplade byråer och
sekretärer, borttagenbaksida
och glas bakom för
ljusinsläpp vid öppna lådor



41 41

konstruktion: stål
hängen:aluminiumplåt

41

s. 112
-råkorna som försökte bestämma sig för i vilket träd de skulle slå sig ner..



42

42

trappa:betong

s. 113
…......för denna lilla ceremoni med att välja smycken, som ägde rum varje kväll,.............



43

43

konstruktion:betong

s. 114
Välj en sjal åt mig, sade hon för att glädja Rose som skulle få lida så mycket.



s. 114
Men som stora människor gör slutade hon plötsligt att ägna honom någon som helst upppmärksamhet. 
Mrs Ramsay Jasper

44

44

konstruktion: betong



s. 116 
Med lätt förvåning noterade hon bristen på samstämmighet mellan vad hon tänkte och vad hon gjorde- 
serverade soppan- och fick en allt starkare känsla av att stå utanför strömvirveln; eller av att en skugga hade 
fallit och att frånvaron av färg kom henne att se tingen i dess rätta dager. Rummet (hon såg sig omkring) var 
illa medfaret. Det fanns ingen skönhet någonstans. Hon undvek att se på mr Tansley. De såg inte ut att ha smält 
samman. Var och en satt skild från sin granne. Och hela mödan att smälta allting samman och få det att flyta, 
mödan att skapa, vilade på henne. Mrs Ramsay 

62

46

49

45

62

46

49
50

45

61väggar: betong
golv: betong
möbler: betong
trappa: betong
räcke: mässing
mezzanin med tennisnät

plan 2



45
45

45

69



s. 117
Stackars William Bankes, tycktes hon säga som om hennes trötthet delvis hade berott på hennes medlidande med 
människor och som om samtidigt hennes livslust, hennes beslut att åter leva hade blivit väckt av det mdelidande 
hon kände. Och detta var inte riktigt tänkte Lily, det var en av mrs Ramsays felbedömningar som tycktes vara 
instinktiva och rotade i ett behov snarare hos henne själv än hos andra människor. Det finns ingen anledning att 
beklaga honom. Han har sitt arbete, sade Lily till sig själv. Och plötsligt mindes hon, som om hon hade funnit en 
skatt, att hon också hade sitt arbete. 
Lily Briscoe Mrs Ramsay William Bankes

46

46

pall: betong
dyna: betong



47

s. 118
I en blixt såg hon sin tavla och tänkte: Ja, jag ska sätta trädet närmare mitten, på så vis blir jag kvitt det besvär-
liga tomrummet. Det är precis vad jag ska göra. Det är det jag har gått och grubblat på. Hon tog saltkaret och 
ställde det på en blomma i dukens mönster som en påminnelse  om att hon skulle flytta trädet. Lily Briscoe

47



48

s. 118
Allting hos honom var snålt och stelt, naket och utan minsta grace. Och ändå är det faktiskt nästan omöjligt 
att tycka illa om en person om man ser honom. Hon tyckte om hans ögon; de var blå, djupt liggande, skräm-
mande. Lily Briscoe Charles Tansley

48

väggar: betong
golv: betong
tak: betong

48
51



s. 118
”Skriver ni många brev, mr Tansley?” frågade mrs Ramsay och slösade sitt medlidande också på honom, förmo-
dade Lily; för det var en egenhet hos mrs Ramsay att hon alltid ömkade männen, som om de saknade någonting- 
men däremot aldrig kvinnorna, som om de tvärtom ägde någonting.  Lily Briscoe Charles Tansley Mrs Ramsay

49

49



50

s. 119
”Det blir ingenting av med att fara till fyren imorgon,mrs Ramsay”,sade han för att hävda sig. 
Mrs Ramsay Charles Tansley

55

trappa: stål
balkongräcke: smide



51

s.119
Han var faktiskt, tänkte Lily Briscoe, trots sina ögon (men titta bara på hans näsa, titta på hans händer) den mest 
charmlösa människa hon någonsin hade träffat.
Lily Briscoe Charles Tansley

48

väggar: betong
golv: betong
tak: betong

48
51



52

s.121
När någon av Mannings föresatte sig någonting så blev det också gjort. Aldrig skulle hon glömma hur Herbert 
dödade en geting med en tesked mot toften!

52



s.123
så smått allt detta är och så tråkigt, tänkte han, om man jämför det med detta andra- med arbetet.

53

49

46



s. 124
”Ni måste tycka att det är förfärligt att sitta och äta i den här lejonkulan”, sade hon och tog sin tillflykt till sitt 
mondäna manér, som hon brukade när hon var förströdd. Alldeles som när ordföranden vid en kongress, där 
det råder språklig förbistring, för enhetlighetens skull föreslår att alla skall tala franska. Kanske är det dålig 
franska,det franska språket kanske inte innehåller de ord som uttrycker talarens tankar, men framtvingar i alla 
fall ett slags ordning och uniformitet. Mr Bankes svarade henne på samma tungomål och sade: ”För all del, visst 
inte”, och mr Tansley, som inte var hemma i språket ens när det talades med ensstaviga ord, misstänkte genast 
att det låg någon falskhet bakom. Mrs Ramsay William Bankes Charles Tansley

54



s. 126
Det finns det visste hon, en oskriven lag för takt och ton, vars sjunde paragraf (till exempel) säger att vid tillfäl-
len  av detta slag höves det kvinnan att, vad hon än själv må vara upptagen av, , skynda till och bistå den unge 
mannen mittemot så att han kan få blotta och befria sin fåfängas, sitt trängande självhälvdelsebehovs skelett; 
precis som det är männens plikt, tänkte hon vidare med sin mamsellaktiga känsla för att ”rätt skall vara rätt”, att 
hjälpa oss om det till exempel blir eldsvåda i tunnelbanan. Då, tänkte hon, skulle jag naturligtvis vänta mig att 
mr Tansley skulle hjälpa mig ut. Men vad skulle inträffa om ingen av oss följde reglerna? 
Lily Briscoe  Charles Tansley

55
55

55

väggar:betong
golv: betong



56

s. 126
…........ Tål ni sjön bra, mr Tansley?” frågade hon.
Mr Tansley lyfte en hammare, svängde den högt upp i luften; men medan den föll förstod han att han inte 
kunde slå till denna fjäril med ett sådant tillhygge och sade därför bara att han inte hade varit sjösjuk i hela sitt 
liv............Mrs Ramsay Charles Tansley

56

…

56

väggar: betong
tak: korrugerad plast
duk med tyngd



s. 127
”Kan jag inte få följa med er dit, mr Tansley?” sade Lily snabbt och vänligt, för om mrs Ramsay sade till henne, 
vilket hon faktiskt gjorde: ”Jag håller på att drunkna i ett hav av eld. Om du inte lägger balsam på ögonblickets 
ångest, om du inte säger någonting vänligt till den unge mannen därborta, så kommer livets skepp att brytas 
sönder mot klippreven- jag hör redan hur det skrapar och dånar. Mina nerver är spända som fiolsträngar. Ännu 
en stöt så brister de”- när mrs Ramsay uttryckte sig så och blicken i hennes ögon sade allt detta, så måste Lily 
Briscoe naturligtvis för femtioelfte gången avstå från experimentet att utröna vad som skulle hända om man 
inte var vänlig mot den unge mannen- och vara vänlig mot honom. Lily Briscoe  Mrs Ramsay Charles Tansley

57
57

"

57

väggar: betong
golv: betong



58

s. 127
Aha, tänkte Lily Briscoe, då samtalet tog denna gynnsamma vändning och hon kände att mrs Ramsay var henne 
tacksam (för mrs Ramsay fick på så sätt möjlighet att tala lite själv), aha, tänkte hon, men om du visste vad jag har 
fått betala för att ge dig detta? Hon hade prutat av på sin uppriktighet.
Hon hade  följt det vanliga receptet- varit väluppfostrad. Hon skulle aldrig lära känna honom. Han skulle aldrig 
lära känna henne. Detta är typiskt för förbindelser människor emellan, tänkte hon,, och värst är (om man un-
dantar mr Bankes) förbindelserna mellan man och kvinna. De blir oundvikligen mycket oärliga, tänkte hon. Så 
föll hennes ögon på saltkaret, som hon hade ställt där som ett stöd för minnet, och hon kom ihåg att hon nästa 
morgon skulle flytta trädet närmare mitten, och utsikten att få måla dagen därpå gjorde henne på så gott humör 
att hon skrattade högt åt vad mr Tansley sade. Han kunde gärna få prata hela kvällen, om han ville. Lily Briscoe  
Mrs Ramsay Charles Tansley

58

58

väggar:plywood
golv:plywood
tak:plywood
ben: stål



s. 131
Han avskydde att folk fortsatte att äta, när han själv hade slutat. Mr Ramsay

59

väggar: trä, plywood
golv: trä



60

s. 134
För nu måste de vara här när som helst, och Lily Briscoe som försökte analysera orsaken till den plötsliga munter-
heten jämförde den med det ögonblick på tennisplanen, då känslan av fasta former med ens försvinner och väl-
diga vidder tycks skilja de spelande åt; samma effekt skapades nu av de många ljusen i det sparsamt möblerade 
rummet, de gardinlösa fönstren och kretsen av ansikten som i ljusskenet liknade lysande masker. Lily Briscoe

61

…
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50

45

61

mezzanin: betong
tennisnät



s. 137
...då Marthe med en ceremoniös rörelse tog av locket.

61

61
6161

50

45
45

trappa: betong
räcke: mässing



62

s. 139
Lily greps av lust att ivrigt och utan hänsyn till det passande förklara sig villig att hjälpa honom och fantise-
rade om hur hon skulle vara den som i gryningen fann broschen på stranden, till hälften dold av någon sten, 
och därigenom själv blev upptagen i sjöfararnas och äventyrarnas krets. Men vad svarade han på hennes erb-
judande? Hon sade faktiskt med en entusiasm som hon annars sällan visade: ”Låt mig få följa med!” och han 
började skratta. Han menade ja eller nej- kanske bådadera. Men det var inte meningen i svaret som var huvud-
saken, det var hans egendomliga lilla skratt som tycktes vila säga: Hoppa i sjön om ni har lust, mig kvittar det. 
Han brände hennes kind med kärlekens eld, dess fasor, dess grymhet, dess hänsynslöshet. Den svedde henne 
skoningslöst, och då hon såg  Minta slösa sin grace på professor Ramsay vid andra änden av bordet ryste hon 
vid tanken på de griparmar som skulle sluta sig kring flickan, men var också tacksam. …...........
Hon skulle flytta trädet en smula närmare mitten.

…

62

62



63

s. 145
…..........Det var så hon såg dem, hörde dem, men allt vad de sade ägde också egenskapen att likna en forells 
rörelser,då man samtidigt i en enda blick uppfångar krusningen och bottens grus- det som är på den ena sidan 
och det som är på den andra sammanhållet till en helhet. Lily Briscoe

63

…

63

väggar och tak:
akrylglas gult med
hålmönster
golv: betong



64

s. 149 
Men middagen var slut. Det var dags att resa sig från bordet. De satt bara och lekte med det som låg på tall-
rikarna. Hon skulle vänta tills de hade skrattat färdigt åt en historia som hennes man hölll på att berätta. Han 
skämtade med Minta om ett vad. Sedan skulle hon resa på sig. Mrs Ramsay

64
nisch: betong

64
nisch: betong



65

s.152
Nu måste allt föras ett steg vidare. Med ena foten på tröskeln dröjde hon kvar ännu en sekund i en scenbild 
som hade börjat upplösas inför hennes ögon, och när hon sedan satte sig i rörelse, tog Mintas arm och lämnade 
rummet, förändrades den och tog en annan form, den hade, det visste hon när hon kastade en sista blick på 
den över axeln, redan glidit in i det förflutna. 
Mrs Ramsay

65

45

64

dörrar: trä
arm: skyltdocka i plast



66

s. 153
Efter allt detta prat greps  hon av lust att stå fullkomligt stilla ett ögonblick och välja ut en enda sak: en sak som 
betydde någonting, att skilja ut den, se den fristående, rensa den från alla effekter och allt strunt och hålla den 
framför sig och ställa den inför den domstol, där- uppradade i konklav- de domare satt , som hon hade utsett 
att döma i ting som dessa:Är det gott, är det dåligt, är det rätt eller orätt? och så vidare. På så sätt hämtade hon 
sig efter chocken av det som hänt och tog helt omedvetet och ologiskt grenarna i almen utanför till hjälp för att 
stabilisera sin position. Hennes värld höll på att förändras: de var stilla. Det som hänt hade givit henne en känsla 
av rörelse. Allting måste ställas i ordning. Lily Briscoe Mrs Ramsay

66
vägg: betong med ingjutna porslinskannor



67

s. 155
Cam kunde se hornen över hela rummet, påstod hon. Det var sant. Var de än ställde ljuset (och James kunde inte 
sova utan ljus tänt) så blev det alltid en skugga någonstans. James Cam

67

67

betong



mot fyren

II
Tiden går



s.167
“Ja du hade rätt. Det blir regn imorgon. Ni kommer inte att kunna fara.” Och hon såg leende på honom, ty hon 
triumferade åter. Hon hade inte sagt det , men ändå förstod han det. Mrs Ramsay  Mr Ramsay

68

68

"

68

betong



s. 176
Dag efter dag kastade nu ljuset från fyren sin skarpa bild på väggen mittemot, likt en blomma speglad i vat-
ten. Endast skuggorna från träden, som vajade i vinden, gjorde djupa bugningar på väggen och fördunklade 
ett ögonblick den blanka skiva där ljuset reflekterades, eller kom en fågel i flykt en mjuk skugga att långsamt 
fladdra över golvet.

70

väggar: betong
golv: betong

69



70

s. 180............medan solens stråk och strimmor randade rummen och fyllde dem med gyllene töcken så att mrs 
McNab, när hon kom instultande för att sopa och damma, liknade en tropisk fisk som paddlar sig fram genom 
solstrimmigt vatten.

70

konstruktion: trä
tak: färgat glas



mot fyren

III
Fyren



s. 198
ja, vad skickar man egentligen med till fyren? När som helst annars skulle Lily ha kunnat föreslå förnuftiga 
saker som te, tobak, tidningar. Men just denna morgon var allting så besynnerligt och underligt att en fråga som 
Nancys-Vad skickar man med till fyren?- öppnade dörrar i ens medvetande som började smälla och slå fram 
och tilbaka och kom en att gapande av förvåning fråga: “Vad är det man skickar? Vad är det man gör? Varför 
sitter man överhuvudtaget här?” Lily Briscoe Nancy

71

14 82

20
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71



72

s. 207
“Så vackra skor!” utropade hon. Hon skämdes över sig själv. Att berömma hans skor när han bad henne hugsvala 
hans själ, att när han visade henne sina blödande händer och sitt sargade hjärta och bad henne varkunna sig över 
dem, helt muntert säga: “Nej men så vackra skor professorn har!” det borde straffas med tillintetgörelse genom 
ett av hans plötsliga lynnesutbrott, det förstod hon och såg upp i avvaktan på att det skulle komma.
Men istället log professor Ramsay. Bårtäcket, draperierna, skröpligheterna föll av honom. “Javisst”, sade han och 
höll upp foten så att hon kunde besiktiga dem, det var förstklassiga skor. Lily Briscoe Mr Ramsay

72

72

"

betong



s.225
Och plötsligt var det som när en moln skugga faller över en grön  bergsluttning och ger den en ton av allvar, och 
alla de omgivande kullarna försänks i vemod och sorg och tycks även de, deltagande eller skadeglatt , betänka 
det öde som drabbat den beskuggade, den förmörkade; så kände nu Cam en skugga falla över sig där hon, 
omgiven av lugna och beslutsamma människor, satt och funderade över vad hon skulle svara på faderns fråga 
om valpen, hur hon skulle  kunna motstå hans vädjan-...............
Cam Mr Ramsay James

73

73

betong



74

s. 229
Varför levde detta minne kvar efter alla dessa år, en avgränsad, skarpt belyst fläck där minsta detalj tydligt 
framträdde, medan långa sträckor framför och bakom var tomhet och åter tomhet.
“Är det en båt? Är det ett flöte?” så hade hon sagt, upprepade Lily och återvände motvilligt till sin duk än en gång. 
Gudskelov återstod det där tomrummets problem, tänkte hon och tog penseln igen. Lily Briscoe Mrs Ramsay

75

konstruktion: betong



s.235
Men det var bara med nöd och näppe hon hade klarat sig, tänkte hon. Hon hade suttit och stirrat på bordduken, 
och plötsligt hade hon slagits av tanken att hon skulle flytta trädet mot mitten och att hon inte behövde gifta sig 
med någon alls, och det hade skänkt henne en underbar glädje och lättnad. Lily Briscoe

75

47
75

golv: gräs
kant: korten
träd

75



76

.....-nej, tänkte hon, man kan inte säga någonting till någon. Ögonblickets impulser träffar aldrig prick. Orden 
flaxar åt sidan och träffar flera tum under målet, långt under målet.

76

möbler: plåt
golv: betong



77

s. 247
det var i denna värld som hjulet gick över någons fot. Någonting mindes han, stannade som ett svart moln över 
honom, ville inte flytta på sig, någonting svingade till högt uppe i luften, någonting hårt och vasst kom nersu-
sande också här, som ett svärd, en kroksabel, och högg av bladen och blommorna även i denna lyckliga värld 
så att de skrumpnade och föll.
“Det blir regn”, mindes han att hans far hade sagt. “Ni kan inte fara till fyren.” James Mr Ramsay

77

nät: stål
pelare: stål
golv: betong

77



78

s. 249
.........Men just i det ögonblicket svängde seglet långsamt runt, fylldes långsamt, båten tycktes skaka på sig, sätta 
sig i gång halvt som i sömn, för att till sist vakna och skjuta fart genom vågorna. Allt kändes som en sällsam 
lättnad. Alla tycktes bli fria från varandra igen och känna sig väl till mods, och revarna hängde strama över re-
lingen.

78

78

konstruktion: trä



79

s. 252
Havet hade övertaget över kustlinjen, överallt var de omgivna av vågor som tornade upp sig och föll ner igen; 
en stock rutchade utför en våg, en fiskmås red på en annan. Ungefär här hade ett fartyg sjunkit, tänkte hon och 
doppade fingrarna i vattnet, och drömmande, halvsovande, mumlade hon någonting om hur “var mänska gått 
i kvav”.
12
Så mycket beror således på avståndet, tänkte Lily Briscoe och betraktade havet som knappast rördes av en krusn-
ing, som var så mjukt att moln och segel tycktes infattade i dess blå oändlighet; beror på om människor befinner 
sig nära oss eller långt ifrån. Ty hennes känsla för professor Ramsay förändrades allteftersom han seglade längre 
och längre ut i bukten. Cam Lily Briscoe

79

79

betong



80

s. 258
Förargad över att han inte begärde någonting av henne frågade mrs Ramsay (Lily kunde höra henne) om han 
inte ville ha en rock, en filt, en tidning. Nej, han behövde ingenting. Mrs Ramsay mr Carmichael

80

57

väggar: betong
golv: betong

80



81

s. 263
Han kunde låta tallriken susa ut genom fönstret. Och efteråt var det en stämning i hela huset av smällande dörrar 
och flaxande gardiner, som om det blåste upp till storm och alle man skyndade till för att sätta för luckorna och 
se till att allt var i sin ordning. Mr Ramsay

81

81

fönster: träglas
luckor:trä
golv: betong



s. 272
“Styvt gjort!” James hade styrt som en riktig sjöman.
Se där! tänkte Cam och vände sig i tankarna till James. Där fick du det till sist. James Cam Mr Ramsay

82

82

"

82

betong



83

s. 273
Vad söker du? hade de velat fråga honom. De hade båda två velat säga: Begär vad som helst av oss så ska vi ge 
dig det. Men han begärde inte någonting av dem. James Cam Mr Ramsay

83

83

betong
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