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Abstract 
 

There is an expression called ”grief of climate” that refers to feelings of 

powerlessness and heaviness related to the environmental problems of today. A 

feeling that every move we make has bad consequences for nature. This essay is an 

investigation of how art in general and jewellery art in particular can be a way of 

discussing and visualizing current environmental problems and the complex 

relationship between human and nature. I am discussing how artworks dealing with a 

dark and dystopian picture of the relation can be seen as the memento mori of our 

time. A reminder of nature perishing as a consequence of our behavior. A reminder 

ultimately talking about our human mortality, our position of power and whether we 

are to blame for the situation.  

 

Memento mori is a genre within art with a long tradition. Historically the latin phrase 

meaning ‘remember death’ has been dealing with the human fear of death and the 

desire for immortality. Today there is an increasing understanding of our coexistence 

with nature and our fear of death has in a way broadened to include even nonhuman 

creatures and nature.  

 

My investigation deals with the possibilities of creating an imaginary picture of 

reality with object related to the body. As jewellery is interpreted in connection with 

the human body it has a unique ability to tell stories about humans as individuals but 

also humanity in a broader sense. As a conclusion the tradition of memento mori 

jewellery has a potential to further develop within a contemporary context and discuss 

the distorted relationship between human and nature.  
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Inledning 

 

Bakgrund 

Människors förhållande till djur och natur tycks ha förändrats mycket bara under min 

livstid. Vi blir mer och mer medvetna om hur vårt levnadssätt påverkar miljön och 

många ser en större samhörighet och tydligare koppling mellan människan och 

naturen. Samtidigt ökar vårt exploaterande och vi sätter oss själva allt högre över 

annat levande på jorden. Det finns ett glapp mellan människan och naturen, både 

fysiskt och mentalt. 

 

Det konstateras ofta att det finns ett samband mellan den västerländska kulturens 

natursyn och dagens miljöproblem. Här har människan historiskt sett länge levt efter 

en antropocentrisk världsbild; ett förhållningssätt där människan sätts i alltings 

centrum.
1
 Detta synsätt måste vi nu omvärdera. Vi lever i en tid där de globala 

frågorna om miljöproblem och människans förhållande till naturen är stora och 

komplicerade. Dystopiska framtidsvisioner målas ofta upp och tas av vissa på stort 

allvar medan de negligeras av andra.  

 

Klimatsorg är ett relativt nytt begrepp som jag starkt kan känna igen hos mig själv. En 

känsla av att varje steg vi i den moderna västvärlden tar i vårt konsumtionsinriktade 

samhälle har en negativ påverkan på miljön.
2
 Samtidigt ignorerar vi ofta detta, trots 

att informationen om de gigantiska problem som är resultat av människans utveckling 

och ”framgång” är väldigt svår att undvika. Utrotning av arter, skövling av skog, 

utsläpp av kemikalier, klimatförändringar, naturkatastrofer, missförhållanden i 

djurskötsel, sopberg som fyller haven – media förmedlar konsekvenserna av vår 

vardag varje dag.  Problemet är att konsekvenserna oftast visar sig i led längre bort än 

vi personligen upplever. Distansen till miljöproblemen gör att de går lättare att 

ignorera i vardagen. Här tror jag att konst kan ta oss närmare. Konst kan vara ett sätt 

att visuellt och materiellt ta en berättelse till betraktaren och på så sätt diskutera och 

kommentera vår nya komplicerade relation till naturen. 

 

                                                        
1 Fredrik Lundmark, Människan i centrum, Förlags AB Gondolin, 2000, s. 53-55 

2 Erika Dahlén (red). Jorden vi ärvde – om klimat, konsumtion och livsval, Ordfront Förlag 2008, s. 8-13 
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Frågeställning 

Hur kan frågor om skuld och maktlöshet inför dagens miljöproblem gestaltas inom 

konst och hur kan detta specifikt formas inom smyckeskonst?  

 

Syfte och tillvägagångssätt 

Jag vill i den här uppsatsen undersöka hur konst kan vara ett medium för diskussion 

om människans komplicerade förhållande till naturen. Syftet är att se hur konst kan 

förmedla ett budskap och väcka frågor om maktstrukturer mellan människan och 

naturen för att se hur detta kan användas inom smyckeskonst.  

 

Jag har valt att utgå från åtta specifika konstverk där de olika konstnärerna har arbetat 

med teman som berör människans skeva relation till naturen. De verk som jag tar upp 

som exempel kommer från fotografi, installationer och smyckeskonst och tar upp 

olika aspekter av mitt tema. Exemplen är alla samtida och har gemensamt att de på 

olika sätt behandlar människans relation till naturen ur ett nutida, ofta lite makabert 

perspektiv.  

 

Att gestalta människans roll i naturen på ett dystert och ödesmättat sätt har starka 

kopplingar till memento mori – den historiska konstgenren som handlar om att 

påminna betraktaren om människans dödlighet och förgänglighet. På liknande sätt 

visar memento mori på människans litenhet och bräcklighet i ett försök att peka på 

riskerna att leva med arrogans och hybris. Jag kommer att diskutera de utvalda verken 

med hjälp av tankar från miljöhistoria, konsthistoria och psykologi, och fokusera på 

aspekter som jag tror kan vara intressanta inom smyckeskonst.  
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Undersökning 

 

Konst och ekologi  

Naturen har alltid varit en inspirationskälla till konst. Men det sätt som naturen, med 

sin komplicerade storhet och skönhet, genom tiderna imponerat på oss har idag 

förbytts till stor medvetenhet om vår negativa inverkan på detta stora fantastiska. Idag 

har konstnärers sätt att skildra naturen och vår relation till den allt oftare en stark 

apokalyptisk ton som visar ett slags ’det är för sent’- mentalitet. 60- och 70-talets 

engagemang för att rädda jorden och påverka genom slagkraftig miljökonst har 

övergått i en mer dyster uppgivenhet.
 3

 

 

 

      Trash People, HA Schult, 2008 

 

Den tyske konstnären HA Schult ställde 1996 för första gången ut sitt konstverk 

Trasch People. Den enorma installationen bestående av ettusen människofigurer 

tillverkade av skräp har sedan dess visats på viktiga platser runt om i världen. På 

Röda Torget i Moskva, bredvid pyramiderna i Egypten, uppe på Kinesiska muren – 

varje gång utspridda över platsen i raka led, som en ondskefull och samtidigt sorglig, 

förstelnad armé.  

                                                        
3 Graham Sheffields och Kate Bush (red). Radical Nature - Art and Architecture for a Changing Planet 1969-

2009, Cornerhouse Publications, 2009, s. 6-7 
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”We live in the trash time: we produce trash and we become trash. Therefore…'Trash 

People' are images of ourselves” är konstnärens egna ord om verket.
4
 På 

installationens senaste utställningsplats på Arktis 2008 får man kanske den starkaste 

kopplingen till klimatsorg och människans roll i miljöproblematiken. Bland vidder av 

snö och is känns skräparmén verkligen som ett mänskligt hot mot den annars orörda 

naturen.   

 

För bara några hundra år sedan sågs naturen i stort sett som en stabil evighetsmaskin. 

En outtömlig resurs som inte påverkades märkvärt av våra påfrestningar. Tanken om 

att människan är avskild från miljön, vår naturliga omgivning, har blivit djupt rotad 

både kulturellt och politiskt.
5
 Men på en relativt kort tid har människans förhållande 

till naturen och synen på vår plats i naturen förändrats väsentligt. Sedan mitten av 

1900-talet har det blivit allt tydligare för oss att den moderna tekniken sliter hårt på 

naturresurserna och att detta i slutändan slår tillbaka på oss själva.
6
 Den starka tilltron 

till att vetenskap och ny teknik skulle öka välståndet, besegra sjukdomar och ge oss 

rikare liv förbyttes någonstans på vägen till en oro inför framtiden.  

 

Insikten om hur viktig roll människan har i samspelet med naturen har lett till att 

mänskligheten nu befinner sig vid en vändpunkt. En kris som tvingar oss till att skapa 

nya tankesätt och utmana de gamla. Vi tvingas nu omvärdera vår västerländska 

natursyn och integrera naturen i vårt politiska och vardagliga tänkande.
7
 Trots 

kunskapen om naturen och människans ömsesidiga beroende och samhörighet verkar 

förändringen av världssynen gå trögt.  

 

För att inte fastna i invanda mönster av handling och tankesätt kan vi behöva 

påminnelser om konsekvenserna av vår livsstil. Redaktörerna för utställnings-

katalogen Radical Nature diskuterar hur konst kan fungera som en påminnelse och 

uppmärksamma oss på saker som vi negligerar.
8
 Med läget människan befinner sig i 

idag blir konstverken om miljöläget i världen ofta mörka ödesmättade påminnelser.  

                                                        
4 HA Schult´s Trash People, 2010, hämtad 2012-02-08 från http://www.greenmuze.com/art/artists/2945-ha-

schults-trash-people-.html 

5 Sheffields och Bush, s. 6-7 
6 Nils Uddenberg, Det stora sammanhanget, Bokförlaget Nya Doxa, 1995 s. 16-22 

7 Sverker Sörlin, Naturkontraktet, Sverker Sörlin och Carlsson Bokförlag, 1991, s. 13-18 

8 Sheffields och Bush, s 6-7 
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Klimatsorg  

Det tycks råda en förvirring i västvärldens sätt att leva gentemot naturen. Fredrik 

Lundmark skriver i boken Människan i centrum om mänsklighetens etiska förändring 

och utveckling.
 9

 Den djupt rotade bilden av människan i centrum av vår tillvaro 

försvagas och i takt med det talar han om en etisk evolution som ser ut att omfatta allt 

fler varelser och fenomen. Vad som omfattas av vår moral håller på att utvidgas till att 

i större skala innesluta inte bara andra människor, utan djur, växter och ekosystem och 

i slutändan hela universum. Men man kan fråga sig om denna förändring verkligen 

visar sig i våra handlingar.  

 

Många undersökningar har gjorts för att se hur människor påverkas mentalt av 

miljöproblem. 1990 gjordes en undersökning hos européer och nordamerikaner som 

tydligt visade på vår tids dubbelmoral. Undersökningen gick ut på att se hur pass 

oroade människor är av miljöproblem, samt hur mycket samma personer är villiga att 

offra för att göra något åt det. Många visade sig känna stor oro för bland annat 

utrotning av djur- och växtarter, föroreningar av naturen och klimatförändring, men 

mycket få var villiga att ändra sitt beteende märkvärt. Resultatet visade att en stark 

oro sällan hänger samman med aktivt handlande för att förhindra miljöproblem. 
10

  

 

Informationen om vår livsstils negativa inverkan på miljön känns ofta överväldigande, 

men också uttjatad. Att vi oftast inte upplever miljöproblem direkt utan genom media 

gör att vi som individer har en stor distans till problemen. Om informationen känns 

ohanterbar har vi möjligheten att ignorera den. Vi har i den industrialiserade delen av 

världen en livsstandard som än så länge hela tiden höjs och självklart finns en ovilja 

att förändra livsstilen så radikalt som vissa anser nödvändigt. Oviljan till förändring 

vinner oftast över den oro som vi samtidigt matas med. Antagligen infinner sig också 

en form av apati i förhållande till miljöproblemen. En individs agerande känns ofta 

oväsentligt i jämförelse med problemens storlek. George Bushs uttalande på FNs 

klimatkonferens i Rio de Janeiro 1992 känns på många sätt talande för vår tid: ”The 

american way of life is not negotiable”. 
11

 

                                                        
9 Lundmark, s. 30-36, 54-57 

10 ibid, s. 39-40 
11 Robin Buckallew, The American Way of Life is Not Negotiable”, 2005, hämtad 2012-02-27 från 

http://www.faulkingtruth.com/Articles/GlobalWarning/1024.html 
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Best Before, Katrin Spranger, 2011 

 

Katrin Spranger har i projektet Best Before arbetat med tankar om konsumtion, 

framtid och materials värde. Hennes smycken väcker frågor om människans 

förbrukning av resurser, vilka framtidens mest värdefulla material kan vara och hur 

människans materiella girighet kan slå tillbaka mot oss själva.
12

 Formerna, med 

tydliga referenser till förbrukningsprodukter i plast, är gjutna i råolja som smälter vid 

kroppstemperatur. Detta medför att smycket snart lämnar svarta fläckar på 

klädesplagget eller kroppen och sedan till slut smälter bort helt. Kvar under den 

smälta oljan, som ett skelett, finns delar av guld. Guld, det traditionella ädla 

smyckesmaterialet som konstnären tycker har starka kopplingar till olja. Båda ligger i 

många fall till grund för miljöproblem och mänskliga konflikter.
13

 Sprangers smycken 

visar på människans girighet och hur vi fortsätter med något som i förlängningen 

skadar oss själva. De påminner om förgängligheten i vår samtid.  

                                                        
12 Katrin Spranger, Best Before, hämtad 2012-02-08 från 

http://www.katrinspranger.de/main/mainenglish/arbeiten1english.htm 
13 ibid. 
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Vanitas 

Död och förgänglighet har varit återkommande teman inom konsten genom alla tider 

som ett sätt att hantera svåra perioder. Under 1600-talet utvecklades vanitas som en 

genre inom det holländska stillebenmåleriet. Tydliga symboler som dödskallar, 

skelett, timglas och vissnande blommar avbildades i mörka färger för att påminna 

betraktaren om livets förgänglighet och faran med människans fåfänga. Det 

förekommer även mer subtila varianter där budskapet är mer underliggande. Många 

verk ger dubbla budskap med skönhet och lyx blandat med död och förruttnelse. I 

vissa målningar svämmar bord över av mat, blommor och överdriven prakt. I utkanten 

av bilden eller gömt bakom överflödet visar sig ofta något som inte stämmer överens 

med resten av bilden. En snigel, en skelettdel eller bara de mörka färgerna och det 

faktum att alltihopa är på väg att ramla över bordskanten ska få betraktaren att sätta 

perspektiv på livet och reflektera över farorna med att leva ett liv i överflöd.
 14

 Kanske 

i förhållande till andra människor men kanske idag även i förhållande till jorden vi 

lever på och av.  

 

 

Multiscape, Pim Palsgraaf, 2009 

                                                        
14 Görel Cavalli-Björkman, ”Vanitas”, Memento Mori, Kom ihåg att dö, Karin Smeds (red). Förlaget, Historiska 

Museet, 2003, s. 54-56 
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Pim Palsgraaf från Holland har sedan 2006 arbetat med serien “Multiscape” – en serie 

skulpturer av uppstoppade djur täckta eller nedsjunkna i kluster av mörka 

arkitektoniska former. Djuren försvinner ner i eller tas nästan över av de tydligt 

urbana formerna som påminner om resterna av döda städer. Genom att undersöka 

gränslandet mellan det vilda organiska och det strukturerade mänskliga i världen 

skapar Palsgraaf en plats där de två världarna möts och attackerar varandra. 

Konstnären vill inte själv att verken ska tolkas som klandrande eller dömande, utan 

bara som ett konstaterande av en situation: ”We build off of nature but nature, in turn, 

builds off of us.” 
15

 Palsgraafs verk gestaltar maktkampen mellan människan och 

naturen och visar att den är någonting som båda sidor förlorar på. 

 

Dystopi 

Att framställa en dystopi kan vara ett kraftfullt sätt att kritisera samhället vi lever i.
16

 

Men medan stillebenmåleriet med vanitasmotiv historiskt sett har varit en reaktion på 

svåra tider med sjukdomar och krig så är dagens risker i samhället i många fall ännu 

mer globala. Riskerna för samhället har blivit risker för hela världen och kan 

definieras som megarisker, ett begrepp som Lundmark beskriver i boken Människan i 

centrum.
17

 Dessa risker blir inte lika tydliga för människor på ett personligt plan som 

exempelvis översvämningar eller en dödlig epidemi, utan kräver ofta tekniska 

hjälpmedel och vetenskap för att visa sig för individen. Att det är vetenskapen som 

både identifierar, definierar och förväntas åtgärda riskerna skapar ett glapp mellan 

individen och problemet, vilket kan vara en anledning till att människor också 

distanserar sig från miljöproblem. Att framställa en dystopi är ett sätt att gestalta våra 

rädslor. Med vår tids klimatsorg och rädsla för naturens undergång eller bakslag kan 

dystopiska verk fungera som starkt kritiska skildringar av vårt samhälle. 

                                                        
15 Rebecca Fulleylove, ”Urban Foxes”, Don´t panic, 2011, hämtad 2012-01-10 från 

http://www.dontpaniconline.com/magazine/arts/pim-palsgraaf 
16 Sam J Lundwall, En bok om science fiction, fantastik, futurism, robotar, utopier, dystopier och annat 

märkvärdigt och oväntat och osannolikt, Sam J Lundwall Fakta & Fantasi, 1993, s. 113-117 
17 Lundmark, s. 23 
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Unregistered City No. 1, Jiang Pengyi, 2008-2010 

 

Den kinesiske konstnären Jiang Pengyi skapar illusoriska fotografier av urbana 

samhällen. Bilderna av raserade höghus, vägar och landskap omgivna av dammig luft 

ger en stark ödesmättad stämning. Enligt konstnären själv handlar verken om 

överdriven urbanisering, utbyggnad och förstörelse.
18

 Att samhällena är uppbyggda i 

miniatyr leder tankarna till människans storhetsvansinne och maktbegär samtidigt 

som det pekar på att vi är små i universum. Vår komplicerade, tekniska värld framstår 

som ynklig och på väg att gå under.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 Jiang Pengyi, hämtad 2012-02-27 från http://www.blindspotgallery.com/en/artists/2010/jiang-pengyi 
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Skuld och makt 

Att sätta människan eller mänskligheten som orsak i en dystopisk skildring talar 

tydligt om vårt ansvar och vår skuld. Det visar på våra brister och kan tolkas som ett 

bevis för människans misslyckande. Frågor och teman som vi helst inte vill bli 

påminda om kan ge starka reaktioner. Att få tillkortakommanden uppvisade och 

tydliggjorda kan framkalla skam och skuldkänslor hos betraktaren, vilket möjligtvis 

kan vara konstnärens mål.  

 

Beck-Fris beskriver i boken Den nakna skammen skammens biologiska mening för 

oss människor som individer och som art. Känslan av skam uppstår när en önskad 

ömsesidighet eller en önskad relation bryts eller håller på att brytas och den finns som 

ett medfött reaktionsmönster hos människan som en del av vår självbevarelsedrift. 

Eftersom kroppen på alla sätt vill undvika skam hindrar den oss från handlingar som 

medför den känslan och på så sätt bidrar den till att bevara relationer.
 19

 Beck-Friis’ 

beskrivningar avser i första hand relationer människor emellan, men kan även vara 

intressanta att fundera över i relationen mellan människan och miljön – en relation 

som man i allra högsta grad kan säga håller på att brytas. Kroppen skyddar 

automatiskt sig själv från saker som är jobbiga att hantera, kanske väljer man att 

ignorera problem hellre än att släppa fram skuld- eller skamkänslor.  

 

 

Still Life, Nathalia Edenmont, 2003 

 

                                                        
19 Johan Beck-Friis, Den nakna skammen, Natur och Kultur, 2009, s. 44-47 
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Den svenska fotokonstnären Nathalia Edenmont demonstrerar med verken i 

utställningen Still Life dubbelmoralen i människans förhållande till djur. Motiven som 

är iscensatta med delar av döda djur skapar en hemsk men samtidigt vacker bild av 

verkligheten. De små mössen är kapade rakt över magen och satta på fingrar som små 

dockor vilket för tankarna till hur människan styr över både djurens liv och död. Om 

djuren hon använde sig av var köpta på köttmarknader eller i djuraffärer verkade inte 

ha någon betydelse för de många som kritiserade hennes verk, vilket hon själv tycker 

förstärker den dubbelmoral hon vill framhäva med bilderna.
20

 En betraktare som 

upprörs över detta verk lägger på ett sätt över skulden på konstnären och missar 

hennes försök att visa på människans skuld mot djuren i ett större sammanhang.  

 

Att människan i hög utsträckning lever av jorden, av naturen och djuren, är inget nytt 

fenomen. Däremot har vårt övertag och vår inverkan på naturen och exploatering av 

djuren ökat dramatiskt. Detta i takt med en ökad medvetenhet om konsekvenserna.  

Trots att de flesta lever ett liv och har vanor som i förlängningen utsätter djur för 

lidande upprörs många av att få situationen uppvisad. Jonathan Safran Foer diskuterar 

i boken Eating Animals 
21

 hur många väljer att inte ta del av informationen om 

människans maktutövning mot djur och natur. Ber någon oss att titta på en 

dokumentär om köttproduktion så vet vi att det antagligen kommer likna en 

skräckfilm. Oskyldiga djur i utsatta situationer får automatiskt vår känslomässiga 

uppmärksamhet.  

 

Att använda sig av riktiga djur i konst kan på många sätt visa på människans 

maktposition och försök att kontrollera det vilda. Att verk med djur ofta upprör har 

antagligen att göra med att en situation som man vanligtvis blundar inför plötsligt 

exponeras och gör ett starkt intryck. I en konstkontext kan en handling kännas oerhört 

mycket starkare och brutalare än liknande händelser som ständigt pågår runt omkring 

oss i vardagen. Precis som T. S. Eliots citat från tidigt 1900-tal antyder skyddar vi 

ofta oss själva från verkligheten: ”Humankind cannot bear very much reality”.
22

 

Något från verkligheten som blir belyst och åskådliggjort kan visa sådant man 

normalt blundar inför och väcka de skuld- och skamkänslor man annars förtränger.  

                                                        
20 Alexandra Hernadi, ”Hon leker med maten”, Svenska Dagbladet, 2007, hämtad 2012-02-02 från 

http://www.svd.se/kultur/hon-leker-med-maten_414605.svd 
21 Jonathan Safran Foer, Eating Animals, Back Bay Books, 2009, s. 45-56, 101-104 

22 T. S. Eliot, The complete poems and plays 1909-1950, Harcourt Brace & Company, 1980, s.118 
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Djur som symbol 

Djur har alltid förekommit inom konst. Från de första kända grottmålningarna fram 

till idag har djur som motiv haft olika symboliska betydelser. Makt, gudomlighet, 

visdom, dumhet, renhet, orenhet, ondska och godhet. Inom olika kulturer och 

religioner har djur genom tiderna använts som representanter för både mänskliga och 

omänskliga egenskaper och epitet.  

 

Än idag förekommer på sätt och vis en idealisering av djur. Dokumentärer om djur 

och deras fantastiska egenskaper fascinerar oss och många har djur som ett vardagligt 

sällskap. Det råder också en stark trend att använda avbildade djur eller djurreferenser 

på ett romantiserande vis inom mode, design, konst och konsthantverk.  

 

Samtidigt som vissa symboliska värderingar fortfarande finns kvar i vår kultur är 

förhållandet mellan människan och djuren på många sätt förändrat. Djuren lever i de 

allra flesta fall underordnade människan. De är långt ifrån att hyllas som mäktiga 

symboler och existerar oftast på våra villkor. Hela vägen från våra kopplade husdjur 

till vilda djungeldjur vars naturliga miljö vi förgiftar eller skövlar. Försöksdjur som 

plågas i tester för skönhetsprodukter och framavlade djur som trängs i 

köttproduktionen. Oberoende av vår personliga inställning till djurens värde är det 

svårt att påstå att vi lever på samma villkor. 

 

På grund av djurens utsatta situation i världen idag fungerar de inom konst ofta som 

en symbol för det oskyldiga och utsatta. Att använda riktiga djur eller bilder av djur 

på det sättet är oftast ett effektivt sätt att få betraktarens uppmärksamhet. Djur 

existerar på sätt och vis som ett steg mellan människan och naturen. I vissa 

sammanhang räknas djuren ihop med naturen som en del av det icke mänskliga, 

medan de i andra situationer sätts närmare samman med människan som en del av de 

medvetna levande varelserna. Att djuren kan sägas tillhöra båda världarna gör att de i 

konstverk också kan tolkas som en symbol för båda eller en koppling mellan de två. 

 

 

 

 



 

13 
 

 

Surrounding Camouflage, Erik Berglin, pågående arbete 

 

Erik Berglin är en svensk fotokonstnär som fascineras av det absurda i hur troféjägare 

fotograferas tillsammans med sina jaktbyten. Genom att retuschera bort människorna 

som stolt poserar med sitt byte vill han ge djuren en form av upprättelse.
23

 Kvar på 

bilderna finns bara de blodiga djuren, hängandes eller liggandes i förvridna onaturliga 

positioner och en nästan osynlig skugga av den bortretuscherade människan. Trots att 

man bara anar konturen av personen upplever man en stark närvaro av människan och 

människans roll i motivet. Som en förtäckt orsak till att det oskyldiga djuret har 

hamnat i den förvrängda ställningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
23 Miriam Johansson, ”Erik Berglin: Surrounding Camouflage”, People, nr 1, 2011, s. 93-95 
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Fotografi kan på det här sättet tydligt visa på en maktstruktur i förhållandet mellan 

människor och djur. Genom att använda fotot som en fiktiv bild av verkligheten kan 

konstnären dra uppmärksamhet till en problematik för att skapa medvetenhet och i 

förlängningen förändring, vilket fotografen Patrick Brown diskuterar i boken 

Ecotopia.
24

 Eftersom fotografiets starka egenskap är att avbilda verkligheten kan 

retuscherade eller iscensatta motiv illustrera en situation med en stark verklighets-

känsla. 

 

Memento mori 

Död har under alla tider varit något mycket komplext för människan. Döden är den 

enda händelse som vi med säkerhet vet att vi kommer uppleva, men samtidigt den 

händelse många fruktar mest av allt. Historien är full av exempel på hur människan i 

alla kulturer har försökt lura döden och nå odödlighet, verklig eller symbolisk. 

Historikern Dick Harryson diskuterar i museikatalogen Memento Mori, Kom ihåg att 

dö företeelsen att avbilda döden: ”Genom att göra en bild av Döden reducerar vi 

skräcken, gör det obegripliga skenbart begripligt och lär oss att skjuta upp frågan om 

det stora oundvikliga slutet på allt.” Memento mori betyder just ’kom ihåg att dö’ och 

är en benämning på konstverk som är tänkta att påminna betraktaren om döden och 

livets förgänglighet. Verk av denna typ har framför allt dykt upp i historien i tider 

efter krig och dödliga epidemier.
 25

 

 

Än idag kan ett slags samtida memento mori vara ett sätt att ta upp frågor om dödliga 

kriser i världen. Istället för att endast beröra just människans förgänglighet behandlar 

dagens form av memento mori ofta förgängligheten och döden i vår omgivning, en 

problematik som både indirekt och direkt påverkar vår egen dödlighet. Precis som de 

traditionella memento mori-motiven förmedlar många nutida verk en mörk sida av 

framtiden. En dystopi som vi har viss vetskap om men sällan upplever rent fysiskt. De 

visar betraktaren en förenklad bild av svårhanterade frågor och problem som vi inte 

riktigt vill kännas vid och ofta blundar inför.  

 

                                                        
24 Willis E. Hartshorn (red). Ecotopia: The Second ICP Triennal of Photography and Video, International Center 

of Photography, 2006, s. 58 

25 Dick Harryson, ”Memento Mori – kom ihåg att dö”, Memento Mori, Kom ihåg att dö, Karin Smeds (red). 

Förlaget, Historiska Museet, 2003, s. 10-17 
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Tar and Feathers, Mark Dion, 1996 

 

Den amerikanske konstnären Mark Dion ser det som konstnärers uppgift att 

ifrågasätta den rådande samhällskulturen. Med sina konstverk och installationer vill 

han lyfta fram problem som han ser runt omkring sig. Inte nödvändigtvis för att 

försöka lösa dem utan i första hand för att ge dem uppmärksamhet.
26

 Med hjälp av 

olika uppstoppade djur upphängda i snaror speglar han i sitt verk Tar and Feathers en 

dyster syn på vår ekologiska situation. De hängande djuren doppade i tjära kan ses 

som en stark kritik av vårt misslyckande i relationen till naturen. Även om ingen 

människa finns med i verket som någon förövare är knytandet av snaror en tydligt 

mänsklig handling. Att gestalta döden i naturen på det här sättet är ett tydligt samtida 

memento mori som påminner om vår tids död och förgänglighet och visar på 

konsekvenserna av människans arrogans och självcentrering.  

 

 

 

 

                                                        
26 Mark Dion, art: 21, 4 - art in the twenty-first century, Sollins, Susan (red). Harry N. Abrams, Inc. 2007, s. 78-82 
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Smycken och memento mori 

Sedan hundratals år tillbaka har memento mori inom smycken använts som en 

påminnelse om döden och de som dött. Denna typ av smycken skiljer sig ganska 

markant från den traditionella idén om vad smycken är. Istället för enbart praktisk 

funktion eller estetisk utsmyckning har memento mori-smycken en mer mystisk 

relation till bäraren, en symbolisk och personlig. Som en symbol för rädslor, sorger 

och minnen behandlar denna typ av smycken människans ambivalenta relation till död 

och önskan om odödlighet. Med en stark koppling till kristendomen, och läran om att 

leva ett liv utan synd, fick memento mori-smycken ett uppsving under medeltiden och 

renässansen, oftast i form av ringar.
27

 

 

Traditionellt sett är memento mori-verk fyllda av symbolik, för oss idag mer eller 

mindre läsbar. Ofta illustrerades människans förgänglighet i smyckena, precis som i 

målningar, av dödskallar, skelett, timglas och andra symboler som vi tydligt kopplar 

till döden och att tiden har sin gång.
28

 

 

Den samtida smyckeskonsten har precis som memento mori-smycken tagit ett steg 

bort från traditionell utsmyckning och funktion. Smyckeskonsten idag handlar i första 

hand om konstnärens idé och koncept. Att förmedla en historia genom ett objekt som 

har en relation till en kropp. Vare sig det handlar om materiella värden, skönhetsideal, 

självbiografiskt grubbel eller politiska tillstånd i världen har smycken blivit ett sätt för 

konstnärer att uttrycka sig. Under 60-talet skedde en stor utveckling inom 

smyckeskonsten, där relationen mellan bäraren, smycket och kroppen fick en allt 

större betydelse. Många av smyckena som gjordes på den tiden tog allt större plats på 

kroppen, påverkade kroppens rörlighet eller påverkades själva av kroppen de satt på.
29

  

 

 

 

 

 

                                                        
27 Diana Scarisbrick, Rings Jewelry of power, love and loyalty, Thames & Hudson, 2007, s. 160-170 

28 ibid.  
29 Roberta Bernabei, Contemporary Jewellers, Interviews with European Artists, Berg, 2011, s. 26-33 
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Jivan Astfalck beskriver i utställningskatalogen Beyond Adornment hur smycken kan 

ses som fantasifyllda fiktioner som kan återskapa det verkliga: ”Här kan föremålets 

metaforiska egenskaper användas som ett verktyg för att forma verkligheten.”
30

 

Genom att integrera den mänskliga kroppen i ett konstnärligt verk kan tolkningen tas 

närmare kroppen och individen. Smycken som konstform har en unik förmåga att 

berätta historier. Eftersom smycken automatiskt kopplas samman med en mänsklig 

kropp blir det något mer än bara ett enskilt objekt. Det samverkar med kroppen i 

betraktarens tolkning av det och form, färg, material och placering arbetar 

tillsammans med kroppen för att berätta en historia eller ställa frågor.  

 

I samtida memento mori som gestaltar människans förhållande till naturen förstärks 

ofta verket av en antydan till något mänskligt. Genom att använda den mänskliga 

kroppen i ett konstverk formas en möjlighet att med smycken skapa en imaginär bild 

av verkligheten i likhet med fotografi och installationskonst. Smycke som konstform 

har på grund av sin naturliga relation till den mänskliga kroppen en speciell möjlighet 

att kommentera eller reflektera över människan som individ men också människan i 

bred bemärkelse. Med smyckets tradition inom memento mori skapas också en 

möjlighet att utveckla traditionen till en samtida variant.  

 

                                                        
30 Jivan Astfalck, Beyond adornment, Gävle Konstcentrum, Landskrona Museum, 2003, s. 10-11 
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While they await extinction, Hanna Hedman, 2011 

 

Den svenska smyckeskonstnären Hanna Hedman tar i projektet While they await 

extinction upp människans relation till naturen. Med inspiration från djur- och 

växtriket har hon skapat fantasiversioner av inte längre, eller aldrig någonsin, 

existerande biologiska arter.
31

 Smyckena, föreställande former av utdöda varelser och 

växtdelar sammanvuxna till tomma skal, påminner om rester av något levande, nu 

tomma och förstelnade. 

 

Hedmans smycken kan ses som en hyllning till naturen men också som en kommentar 

om människans ansvar gentemot naturen. Att hänga någonting runt halsen har tydliga 

kopplingar till att vara stolt över något och liknar företeelsen att bära en trofé. Med 

den infallsvinkeln kan smyckena ses som symboler för erkännande av vår skuld till 

naturen. En form av memento mori för att hedra något som gått förlorat. 

                                                        
31 Hanna Hedman, ”While they await extinction”, hämtad 2012-02-08 från 

http://www.hannahedman.com/index.php?/project/while-they-await-extinction/ 
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Diskussion 

Media, vetenskapen och politiken målar idag ständigt upp en dystopisk bild av 

naturen och framtiden. På samma sätt försöker många konstnärer idag visa den 

ödesmättade situationen visuellt. Som en förenklad illustration av människans roll i 

miljöproblematiken. Många samtida konstnärer arbetar med teman kring människan 

och vår relation till naturen på ett sätt som kan kopplas samman med historiska 

memento mori- och vanitasmotiv. På så sätt kan ett slags samtida memento mori vara 

en möjlighet att ta upp frågor om värderingar, skuld, oro och maktlöshet som hänger 

samman med dagens miljöproblem. Konstverk kan fungera som en påminnelse och en 

förenklad återgivning av tillvaron. Något som man fysiskt eller visuellt upplever berör 

oftast starkare än någonting man får återberättat. Någonting som inte heller visar sig 

rent visuellt kan i ett konstverk materialiseras och gestaltas.  

 

Alla konstverk som jag tagit upp som exempel visar en mycket kritisk bild av 

människans relation till naturen. Jag tolkar dem som erkännanden av vår maktlöshet 

och som förtydliganden av vår skuld. Att människan går mot att totalt förstöra och 

döda naturen känns ibland lika oundvikligt som vår egen dödlighet och livets 

förgänglighet. Med det i tanken kan alla mina exempel ses som en form av samtida 

memento mori. Människans rädsla för att dö har i viss mån förlängts till en rädsla för 

att hela naturen ska dö - och mänskligheten med den.  

 

Att många av konstverken innehåller djur är antagligen ingen slump. Jag tror att 

djuren är den starkaste länken mellan människan och naturen och att de på grund av 

våra likheter med dem lätt får oss känslomässigt engagerade. Att det råder en stark 

trend att avbilda och referera till djur inom till exempel mode och design ser jag en 

stor dubbeltydighet i. Det kan å ena sidan ses som en hyllning och ett 

ställningstagande för djuren. Kanske en önskan om likvärdighet. Å andra sidan kan 

det vara en stark maktsymbol att objektifiera och använda djur som dekoration, som 

troféer över våra prestationer. 
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Smycket som traditionellt sett har rollen att just smycka kroppen och fungera som en 

prydnad eller symbol för status, makt, tillhörighet eller ståndpunkt kan mycket väl 

användas även för att diskutera sådana ämnen. Företeelsen att smycka sig innebär 

oftast att vi väljer ut våra bästa sidor att visa upp eller förstärka. Man kan också se det 

som att man väljer en identitet, en yta att visa upp. I kontrast till detta ser jag en 

spännande möjlighet i att inom smyckeskonst arbeta med det vi vanligtvis vill dölja 

på utsidan eller kanske till och med dölja för oss själva. Där kan samtida memento 

mori inom smycken vara ett sätt att ta upp frågor om människans förvridna relation 

till naturen – som en påminnelse, varning, protest eller kanske en sorgsen hyllning.  
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