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”Det sista trädet- en föreställning lika plågsam som den sista människan.”
1 

Elias Canetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1Ekman, 2008, s.187. 
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Skogliga betraktelser 

 

Ett träd är under uppväxt. Det är ganska stort och har flera grenar. Nere vid rötterna finns ett 

mörkt hål, för tillfället tomt. Det är ett hyfsat inbjudande hål så jag skulle inte bli förvånad 

om någon eller något flyttar in där snart. Bakom trädet hasar sig något fram, än så länge 

suddigt i konturerna. Det kryper närmare. Det växer och blir större när det närmar sig trädet. 

Just nu sitter ett fågelbo inkilat mellan två av grenarna. En varelse som på avstånd liknar en 

fågel vistas där. 

 

Jag vänder tillbaka. Går bakåt i tiden. Flyr från staden. Hem till byn. In i skogen. Till älvorna, 

trollen, fåglarna och älgarna. Jag tänker på andra tider, andra världar. På att det man lämnat 

kan man aldrig finna igen. Det försvann någonstans i dimman. Sjönk ner i myren. Men kanske 

om jag letar riktigt ordentligt under stenarna eller bland alla barren som ligger kors och tvärs 

på marken. Kanske kan jag finna en liten tråd av allt det där magiska som förut omgav hela 

mitt jag. Då var det så självklart. Mina vänner både flög och simmade och en del såg man inte 

ens förutom liksom lite sådär i ögonvrån. 

 

Skogen har haft en viktig plats genom historien och i mytologin. Den har framställts både som 

en farlig plats du kan gå vilse på men på samma gång någonstans du kan gå för att hitta dig 

själv. Den är ond och farlig men samtidigt förtrollad. Människan har alltid velat tämja skogen 

och få den att lyda våra mer civiliserade lagar. Men skogen har sitt eget liv, sin egen logik. I 

skogens mörker gäller inte samma lagar som i vårt upplysta samhälle. Där lever fortfarande 

mystiken och skrockfullheten. Om du har tur går du tillräckligt vilse för att hitta hem igen. 

 

Under en lång tid var människans överlevnad till stor del beroende av att vi samarbetade med 

skogen, naturen och dess andra invånare. Skogen måste tills ganska nyligen ha uppfattats som 

oändlig, så mycket större än människan och så svår att kontrollera. Nu har vi på ett personligt 

plan gjort oss mer och mer oberoende av skogen men faktum kvarstår att vi inte skulle 

överleva utan den och nu har vi insett att möjligheten finns att människan kommer utrota den 

helt och hållet. Skogen är inte längre odödlig utan har blivit lika förgänglig som oss själva. 

Jag tror också att många minnen och känslor är förankrade i platser och om dessa platser 

försvinner kommer det att påverka det kollektiva minnet. Många av de platser jag lekte på 

som barn har nu blivit kalhyggen. När jag kommer dit med mina minnen har jag inte längre 

någonstans att förankra vilket gör att dessa minnen för mig blir opålitliga. 
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Fågeln som tidigare satt i trädet har nu avlägsnat sig. Jag vet inte om den bara är ute på en 

liten flygtur för att skaffa mat eller om den lämnat sitt bo för alltid. En varelse är på väg 

uppför stammen, krypandes. En ganska liten varelse med alldeles för långa klor för den lilla 

kroppen. Jag tycker den ser aningen otäck ut. Kanske har den något att göra med fågelns 

försvinnande. Trädstammen har börjat få päls, en klädnad för att inte vara så naken och 

oskyddad. Vintern kommer snart och då vill man inte frysa. Pälsen är ullig och mjuk men har 

på sina ställen förhårdnader. Små bölder som tränger sig ut anas igenom ullhuden. 

 

 

I staden 

Jag hade precis flyttat till staden och kände mig vilsen, maktlös och ensam. Jag försökte hitta 

min plats.  Så jag skapade ett gäng kompisar att ta med mig under min tid här. I den lilla 

skogsdungen som finns i närheten gick jag ut och letade efter träpinnar som såg levande ut 

och som jag tyckte påminde om något mänskligt. Det jag letade efter var de som såg ut att 

vara i rörelse, på väg ut ur skogen med ett uppdrag. Jag såg olika individer med egna uttryck i 

de olika grenarna vilket jag försökte förstärka genom valet av kläder jag satte på dem. Dessa 

skogsvarelser placerade jag ut på några utvalda platser runt om konstfacks byggnader för att 

på så sätt inta ett stort område. Min intention var att de skulle se ut som att de var i kontakt 

med varandra och att de höll ihop även om de var utspridda. Jag tänkte att skogens varelser 

har förklätt sig i människokläder för att bättre smälta in bland människorna och kunna 

infiltrera samhället. Att de kände sig bortglömda och utestängda och nu vill ta sig in i vår 

civiliserade värld. Det finns saker vi glömt, förpassat till ett liv utanför centrum som de 

behöver påminna oss om. Dessa varelser fick gå under namnet Forest Army. 

 

I efterhand har jag insett att det var under det här projektet som mitt arbete tog en vändning 

och det fick mig att vilja fortsätta arbeta med min relation till skogen. Även om jag anser att 

jag lyckades fånga något där som jag sedan fortsatt med i efterföljande projekt så ser jag mer 

på detta arbete som en slags skiss eller undersökning. Jag kände att jag ville arbeta mer med 

materialet istället för att använda färdiga objekt. Av de figurer som tillkom är jag mest nöjd 

med de på de första två bilderna. I den tredje bilden, den med löven i byxan, kan man dock se 

att jag arbetat med att omforma materialet. Jag tycker inte att den har samma styrka i sitt 

uttryck som de andra enklare figurerna men jag kan nu se spår av denna figur i mitt pågående 

projekt där jag arbetar med att omforma och sammanföra material av olika slag. 
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Foton från Forest Army (2012) 

 

Jag ser en likhet mellan leken som barn och leken som jag finner i skapandet. Det jag gjorde i 

projektet Forest army var i princip samma sak som jag gjorde som barn i skogen. Jag 

tillbringade mycket tid där och lekte så som barn gör med det som fanns omkring mig. Jag 

arrangerade om pinnar, stenar, byggde hus till trollen inuti träden, gjorde kott-kor osv. Den här 

direktheten som finns i lekandet ville jag försöka behålla när jag överförde det till skulpturer. 

Något som jag tycker konstnären Germaine Richier lyckas med i sina skulpturer föreställande 

människor som är korsade med växt eller djurkroppar. Det finns en enkelhet i hennes sätt att 

framställa sina varelser som jag tycker mig känna igen i mina trädfigurer. I hennes verk är 

relationen mellan naturen och människans sällan särskilt enkel. Vår relation till naturen är ofta 

tvetydig vilket Richier enligt mig lyckas förmedla i sina skulpturer där naturen ofta framställs 

som ganska rå och skrämmande och inte alltid så lättillgänglig. 
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 Tauromachy (Tauromachie), Germaine Richier (1953)2 

 

Trädets fötter har fått liv. Det får mig att undra om det är på väg bort ifrån oss och detta 

oroar mig. Jag som trodde det var så fast förankrat i marken att inget kunde få det att flytta 

på sig. Liksom odödligt. Orubbligt. Pålitligt. Någon som aldrig försvinner. Än så länge verkar 

det i alla fall som att det är rotat i marken. Undrar vad som skulle hända om det började röra 

på sig? Jag uppfattar en oro i stillheten. Något är på lur.                                                                                                                  

 

I skogen 

I somras gjorde jag ett arbete på plats i skogen som fick mig att inse svårigheten med att 

arbeta på samma plats som där jag hämtar min inspiration ifrån. Projektet namngav jag Little 

overgrown wooden lake och utspelade sig på en plats som har stor personlig betydelse för 

mig. En halvt övervuxen myr djupt inne i skogen. Där står en gammal, i princip helt 

sönderrostad bil, som är nedsjunken i myren. När jag började arbeta där visste jag inte varför 

eller vad det skulle leda till. Men jag hade en stark bild av att jag ville fläta in bilen i näver. 

Så jag tog näver samt rötter från några björkar i närheten och började fläta in bilen med 

näverremsor. Jag använde både smala remsor, några lite bredare samt även helnäverflak som 

jag fäste ihop med rötter. Taket på bilen var trasigt så där lade jag på några hela bitar med 

näver. Som ersättning för den icke existerande fönsterrutan flätade jag ett galler av näver. 

Inuti bilen tillverkade jag ett säte av näver som jag täckte med granris, där man kan gå in och 

vila sig en stund. När jag arbetade där började det regna och åska så jag satte mig inne i bilen, 

det kändes tryggt. 

                                                           
2http://www.guggenheim-venice.it/inglese/collections/artisti/dettagli/pop_up_opera2.php?id_opera=292&page= 
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Allt eftersom jag arbetade med bilen växte tanken fram att jag skulle klä in hela bilen i näver 

så att den på så vis blev mer osynlig. Ett med sin omgivning. Jag ville också laga det som 

människan förstört där på myren genom att dumpa bilen där. Det logiska vore väl då att helt 

enkelt avlägsna bilen men den är helt fastvuxen och har redan börjat bli en del av myren. Så 

jag hjälpte istället myren med sitt arbete att äta upp bilen.  I detta fall är ju bilen symbolen för 

människan. Till slut skulle den vara helt förvandlad. Alla spår av bilen och därmed människan 

skulle till slut vara borttvättade. Jag lyckades aldrig riktigt få till det med detta projekt. Om nu 

min tanke var att få den att smälta ihop med omgivningen hade det varit bättre att använda 

exempelvis mossa och ris. Men mitt problem var nog framförallt att jag inte visste vart jag 

ville med mitt projekt. Vilket ledde till att det blev varken eller. Det blev hängande mitt 

emellan. I efterhand tänker jag att kanske var det snarare bilen och därmed mina egna 

barndomsminnen jag ville rädda från förgängligheten. Förlänga livslängden på dem. Jag vet 

inte om jag kommer slutföra projektet men till sommaren ska jag återvända till platsen. Då 

kommer vintern ha gjort sitt och ha fortsatt med transformationen som jag startade. 

 

Jag drabbas då och då av insikten att vad jag än försöker skapa kommer jag ändå aldrig 

komma i närheten av det som redan finns som naturen skapat. Enligt mig kan inget vi 

människor åstadkommer på riktigt mäta sig med skönheten och grymheten i naturen. Inget 

kan bli vackrare, fulare, mer dramatiskt, inge lika stort lugn eller skapa lika mycket kaos. Vad 

är då meningen med att fortsätta göra? Tillför jag något viktigt? Jag kände snarare att vad jag 

än tog mig för så bidrog det istället till att störa ordningen. Som t.ex. i projektet med bilen där 

jag ville laga det människan ställt till med men på så sätt bidrog jag istället till mer oordning 

genom att använda näver från träden och därmed lämna träden med trasig bark. 
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Foton från  Little overgrown wooden lake (2012) 

 

Den amerikanske konstnären Robert Smithson skapade i sitt verk Spiral Jetty (1969) en stor 

spiral i vattnet i sjön Salt Lake. Detta verk ändrade och orsakade permanent skada på marken 

han byggde sin skulptur på. Han använde grävmaskiner och ändrade verkligen på den 

ursprungliga platsen. Min första tanke när jag såg hans verk är att detta ser jag inte som att 

denna spiral ska vara ett med naturen. Snarare som ett annat sätt och ställe utanför galleriet för 

konstnären att skapa och visa upp sina verk. Jag kunde inte se att omsorgen av naturen fanns 

med här. Men när jag läser mer om hans tankar kring sitt konstnärskap så inser jag att han 

hade ett starkt intresse för att faktiskt förändra platsen till något i harmoni med naturen.  Han 

arbetade med att försköna platser som blivit förstörda av människan av t.ex. oljebolag. Han 

vill vara länken mellan industrialismen och naturen något han uttrycker i nedanstående citat. 

Han talar också om att människan har en självklar plats i naturen. Att det handlar om ett 

givande och ett tagande. 

 

“The world needs coal and highways, but we do not need the results of strip-mining or 

highway trusts.”   ”Art can become a physical resource that mediates between the ecological 

and the industrialist.” 
3 

 

                                                           
3 Beardsley. (1998) s.207-208 
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Spiral Jetty, Robert Smithson (1969). 
4 

 

 

Jag tänkte först att min mitt projekt till skillnad från hans inte var att ändra på platsen. Det 

hade redan någon annan gjort. Jag ville ju snarare släta över. Be om ursäkt för människans 

förstörelse. Men faktum är nog att vi egentligen gjorde precis samma sak. Allt i naturen 

handlar ju om förändring och vi är som Smithson påpekar en del av det hela. Jag tänker att 

kanske är alla våra taffliga försök att återskapa inte så meningslösa ändå. Vi är ju också en del 

av naturen. Kanske håller vi på och lär oss. Vi är alla små skapare och naturen är vår lärare. 

Jag härmar efter. Försöker på mitt sätt återskapa. 

 

 

Kroppens ensamhet 

När jag var liten kände jag inte samma tydliga uppdelning mellan min kropp, växterna, djuren 

och allt annat i skogen som jag gör nu. Min kropp var en del av allt på ett väldigt självklart 

sätt. Jag var utan filter, naken. Nu känner jag mig alltid påklädd när jag är i skogen. Det är 

som att det finns ett skydd mellan mig och resten. Den självklara samhörigheten är bruten. 

Det finns ett lager mellan mig och det utanför som hindrar och begränsar mig. Jag upplever 

inte längre alla nyanserna. Ibland lyckas jag skala av mig några eller i varje fall ett av lagren. 

När jag är orolig i sinnet eller behöver lösa något problem går jag, om tillfälle finns, ut i 

skogen och lägger mig att sova under en gran. Oftast infinner sig en stor trygghet där. Jag 

somnar alltid och när jag vaknat känns allt mycket bättre. Men ibland händer något utöver 

detta som jag inte kan förklara annat än som att jag smälter ihop med granen för en stund. Jag 

kliver ur mig själv och flyter ut i något större. Verkligheten vidgas. Det är väl någon slags 

meditation antar jag. Det är en mycket kroppslig upplevelse. Vi är inte så olika ändå, 

människan och träden. 

                                                           
4 
Beardsley. (1998) s.18 
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”Lik ett träd, skogens konung, är människan. 

Förvisso liknar människan honom. 

Håret motsvarar bladen. 

Barken liknar huden. Blodströmmen genom huden 

Är som saven i trädets bark. 

Ur den sårade flyter blod 

Som sav ur ett skadat träd. 

Köttet är som veden. 

De starka senorna liknar basten.                                                          Ann Böttcher 

Benen är som kärnveden.”
5
                                                   Den svenska serien (ett urval) (2005)

6 

 

Text från den hinduiska skriften Upanishaderna    

 

Jag läser en intervju med Ann Böttcher från 2005,
7
 där hon talar om sitt verk Den svenska 

serien (ett urval). Hon berättar hur hennes behov av och relation till skogen har ändrats; från 

att under sin uppväxt i en mörk granskog bara vilja därifrån och ut i ljuset, till att som vuxen 

och boendes i staden plötsligt känna ett behov av att återvända till skogen och börja teckna 

granar och känna en trygghet i detta. Så småningom ledde detta fram till verket Den svenska 

serien där man längs en 19 meter lång tidslinje kan följa den svenska granens historia och 

betydelse under 400 år. Jag känner igen mig i hennes beskrivning och jag upptäcker ett 

släktskap med hennes granteckningar. Det är något i hur hon beskriver vår relation till skogen. 

För mig är granen liksom för Böttcher, starkt förknippad med trygghet och när jag betraktar 

hennes bilder tar det mig tillbaka till barndomen. 

 

 

 

                                                           
5 
Gunnarsson (1988) s.80. 

 

6http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Utstallningar/2005/Den-1a-pa-Moderna-Ann-Bottcher/ 

7 
http://www.svd.se/kultur/personlig-tolkning-av-granens-betydelse_417285.svd 

 

http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Utstallningar/2005/Den-1a-pa-Moderna-Ann-Bottcher/
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I mitt kandidatarbete Changing of a body (2010) skapade jag en karaktär, en människa som 

förvandlade sin kropp till oigenkännlighet. Hon skapade en ny kropp till sig själv, en hon själv 

hade valt. Genom ett titthål kan man betrakta henne när hon iklär sig dessa modifierade 

kroppsdelar del för del. Hon upprepar maniskt denna procedur om och om igen nästan som en 

ritual. Detta projekt påminner visuellt mycket om mitt pågående examensarbete och även om 

det inte berör direkt samma frågor så är det mycket som påminner om trädet.  Till exempel så 

kunde betraktaren igenom ett nyckelhål betrakta denna kvinna när hon genomgår sin 

transformation. Det finns en likhet där till mitt träd jag håller på att bygga nu. Istället för ett 

nyckelhål är det denna gång ett hål i trädet där man tittar in och får där ta del av något som 

varit dolt, en annan verklighet. 

 

         

                                                                                              Stillbilder från filmen Changing of a body (2012) 

 

I arbetet med denna kropps förvandling tänkte jag mig att hon vistades i en parallell värld. En 

plats där allting är likt verkligheten men ändå är något helt annat. Någon som ofta lyckas med 

detta är enligt mig konstnären Gabriela Fridriksdottir. I hennes verk upplever jag att man 

vistas i den här limboliknande världen där ingenting är vad det vid första anblicken synes 

vara.  Hon lyckas enligt mig med att sudda ut gränsen mellan det verkliga och overkliga och 

skapa drömlika miljöer som befolkas av diverse varelser som är svåra att placera var de 

egentligen hör hemma. Ofta börjar något i en form för att sedan transformeras till något annat 

vilket jag känner igen från mitt eget arbete i verket Changing of a body. 
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North-From the series 'Tetralogia'. Gabríela Fridriksdóttir (2005) DVD8 

 

Jag tänker mig att denna karaktär som jag skapade i mitt projekt Changing of a body nu 

stannat i sin tranformation och bestämt sig för sin slutgiltiga icke-mänskliga form. När som 

helst skulle hon kunna dyka upp i den skog jag konstruerar i mitt pågående projekt. Hon 

skulle bli en kropp bland de andra kropparna som vistas där. 

 

I mitt examensarbete sammanför jag den mänskliga kroppen med trädets vilket tar sin form i 

en skulptur där jag manipulerat och kombinerat olika material för att få fram känslan av att 

människans hud blandats med trädets bark. Genom att böja sig ner och titta in i trädets inre 

genom ett hål finner betraktaren en animerad film där man får följa en liten varelses färd 

genom skogen. Scenografin i denna film är skapad av olika slags material som jag samlat på 

jakt och fisketurer samt skogspromenader. I filmen får dessa ett nytt liv och med hjälp av dem 

skapar jag min version av skogen. 

 

Pälsen har tjocknat och täcker nu hela stammen. Den har även förlorat sin ulliga mjukhet och 

hårdnat lite. Trädet har blivit mer ett med sin omgivning. Men på samma gång har den blivit 

mer ensam. Allt liv verkar ha lämnat trädet. Grenarna faller av, en efter en. Till slut finns det 

bara två tunna grenar längst upp i toppen. Nakna och ensamma ser de ut.  Fågelboet har 

fallit ner på marken nu när inga grenar finns kvar att hålla det uppe. Fågeln kommer nog inte 

tillbaka mer. Det knastrar och knäpper inifrån hålet. Ett ljus sprider sig ut över trädrötterna. 

Om jag böjer mig ner kanske jag kan se vad det är som pågår där inne. Men det är så svårt 

att se. Tänk om det går att krypa in i hålet. Om man ändå vore liten nog. Då skulle jag klättra 

in där och aldrig komma ut igen. 

                                                           
8 http://www.tetuhi.org.nz/exhibitions/exhibitiondetails.php?id=7 

http://www.tetuhi.org.nz/exhibitions/exhibitiondetails.php?id=7
http://www.tetuhi.org.nz/exhibitions/exhibitiondetails.php?id=7
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Foton: Seven and a half legged tree (2013) 
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Foton från den animerade filmen: 

Forest adventure-Memories of a lost world (2013) 
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Abstract 

The main focus in this essay is to describe the relationship between human and nature through 

a material investigation that takes its shape through sculpture. With the help of a fairytale-like 

story the reader can share the creation of the sculpture and how my thoughts flow through the 

process that will result in an exam project. Rooted in earlier projects I discuss the crash 

between civilization and the wilderness as well as talking about the likeness of the creative 

process and child play. I also discuss the body’s place in nature and the loneliness that we 

humans created that has cut us off from the rest of the creatures and plants in the nature. My 

aim is that in the final piece I will create a fiction place where these can be joined together 

again. Where the human connects with the others through their bodies. I want to show a 

glimpse of a lost world that gets further away from us as we grow up. A place were magic is 

possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   17 

Källförteckning 

 

Böcker 

Beardsley, John (1998): Earthworks and beyond. Third edition. Hong kong: Cross River Press 

 

Ekman, Johannes (2008): Skogen i vårt inre-Utmark och frihetsdröm. Falun: Carlsson 

Bokförlag 

 

Gunnarsson, Allan (1988): Träden och människan. Kristianstad: Rabén & Sjögren 

 

Internet 

Utställning: Den svenska serien (ett urval,)(2005) Ann Böttcher 

http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Utstallningar/2005/Den-1a-pa-Moderna-Ann-

Bottcher/ 

hämtad 2013-03-15 

 

Intervju med Ann Böttcher, Svenska Dagbladet, (2005) 

http://www.svd.se/kultur/personlig-tolkning-av-granens-betydelse_417285.svd 

hämtad 2013-03-15 

 

Guggenheim Museum 

http://www.guggenheim-

venice.it/inglese/collections/artisti/dettagli/pop_up_opera2.php?id_opera=292 & page= 

hämtad 2013-03-15 

 
 

Ur Exhibition Archive; Who’s afraid of the big bad wolf? 

Fridriksdóttir, Gabríela: North, From the series 'Tetralogia' (2005), DVD 

http://www.tetuhi.org.nz/exhibitions/exhibitiondetails.php?id=7 

hämtad 2013-03-24    

 

 

http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Utstallningar/2005/Den-1a-pa-Moderna-Ann-Bottcher/
http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Utstallningar/2005/Den-1a-pa-Moderna-Ann-Bottcher/
http://www.svd.se/kultur/personlig-tolkning-av-granens-betydelse_417285.svd
http://www.guggenheim-venice.it/inglese/collections/artisti/dettagli/pop_up_opera2.php?id_opera=292&page
http://www.guggenheim-venice.it/inglese/collections/artisti/dettagli/pop_up_opera2.php?id_opera=292&page
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