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Presenteras på svenska. 

Många drömmer om skogen, träden, träet. Regeringen uppmuntrar ett ökat träbyggande och ”att 

använda trä är bra för vår natur”, skriver Svenskt trä. Skogen är en grön fabrik som räddar oss ur 

oljeberoendet med nya, smarta produkter. Samtidigt säger andra att en ökad avverkning av skog 

leder till större koldioxidutsläpp istället för tvärtom. Det hörs varningsrop för mängder av arter 

som riskerar att dö ut med dagens omfattande skogsbruk. Och förutom de tusentals djur som lever 

i skogen delas rummet med svampplockare, joggare, förskoleklasser. En bildsökning på “svensk 

skog” ger inte samma resultat som en bildsökning på “svenskt skogsbruk” - hur formar olika bilder 

av skogen de faktiska skogarna, och tvärtom? 

Det här är en arkitekts blick på den svenska skogen som rum, resurs och dröm, i skenet av 

klimatförändringar och uppfattningen om träbyggande som hållbart. Att inspireras av skogens 

rumsliga kvaliteter utan att veta något om dess tillstånd verkar tanklöst, och om vi mår bra av trä 

ska vi kanske fundera på vår relation till träden. I mitt yrke ska jag gestalta rum som i sin tur är 

beroende av andra rum för att bli till. Produkten kräver sin produktion. Med långa 

produktionskedjor är det svårt att säga var ett ansvar börjar och slutar, men jag vill tänka. Jag 

vill stå emot de lockande enkla bilderna och försöka kartlägga några fler lager av samband som 

finns mellan mig, skogen, byggandet. Jag vill belysa bandet mellan en närvarande plats och de 

frånvarande miljöer som bygger den – genom att undersöka bilder av skogen och de verkliga 

skogsrummen. 

Centralt i undersökningen är tio samtal med personer med olika blickar på skogen, vilket 

utmynnat i poddavsnitt, texter och bilder. I marginalen söker jag ett konstruktivt, fylligt 

förhållningssätt till skogen och andra livsmiljöer bakom byggandets kulisser. 

 


