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pprinnelse till denna artikel är iakttagel-
sen av ett paradoxalt samtidsfenomen. 
Användningen av trä som värdemarkör 

för naturliga egenskaper, hållbar utveckling och 
autenticitet har etablerats genom en mediering 
av materialet trä som samtidigt distanserar de 
mer påtagligt sinnliga upplevelser som fysisk er-
farenhet av trä kan förmedla. Jag vill undersöka 
vilka konsekvenser detta kan få. Min uppfatt-
ning är att förhållandet också innebär att själva 
träets kulturella egenskaper förändras, att visuel-
la representationer av trä förmedlar värden som 
ger materialet trä en rad olika och kanske nya 
betydelser. Detta kan samtidigt tänkas påverka 
den rent praktiska användningen av trä. Hante-
ring av kulturarv i form av äldre träbebyggelse, 
slöjd och hantverk sker under inflytande av de 
föreställningar om trä som finns i en viss kon-
text. Även i samtida arkitektur får trä spela en 
roll som förmedlare av värden. I Sverige pågår 
också det som kallats en ny rivningshysteri där 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och mil-
jöer utplånas när städer tävlar i en globaliserad 
ekonomi.1 I liknande global konkurrens uppförs 
monumentala byggnader där trä ingår som en 
värdeförmedlande komponent.2 Den samtida 
bilden av trä och dess konsekvenser är därför 
angeläget att undersöka. 

Mitt konstvetenskapliga intresse för bilden 
av trä har sin grund i mina tidigare erfarenheter 
som möbelsnickare och yrkesutövande fotograf. 
Bilden är i vår tid ett allt viktigare kommunika-
tionsmedel och människor utsätts dagligen för 
kraftiga doser av visuellt material i form av re-

klam, Internetbaserad media och TV, och den 
privata produktionen av bilder genom sociala 
media av olika slag har nästan fått en obegriplig 
omfattning. Bildens omedelbara effekt till skill-
nad mot ljud- och textbaserad kommunikation 
gör att den får en särställning i det informa-
tionsbrus som ständigt pågår. Bilden får också 
sin kraft av att den inbjuder att tolkas och kan 
kopplas till intellekt.3 Dessutom är fotografiets 
roll som en trovärdig bild av verkligheten fort-
farande i verkan trots alla möjligheter som finns 
att manipulera med olika digitala redskap.4 Där-
för är det synnerligen viktigt att försöka komma 
underfund om vad bilder gör, hur de på olika 
vis påverkar den mer fysiskt påtagliga verklighet 
vi lever i.

Bilder av trä  
producerar bilden av trä
Syftet med denna artikel är att undersöka hur 
samtida mediering av trä påverkar värderingar 
av det konkreta kulturarvet av trä. Det är alltså 
visuellt förmedlade föreställningar om trä som 
studeras och vilka effekter detta kan få för trä-
baserat kulturarv i en mer vidgad kontext. Fråge-
ställningarna som följer därav har aktualiserats 
av att jag kunnat urskilja tendenser i forsknings-
materialet som pekar mot att trä har ideologiska 
och socialt positionerande egenskaper. Denna 
till synes levande aspekt menar jag är viktig att 
ägna djupare reflektion kring för att förstå hur 
relationen mellan visuell användning av trä och 
dess konkreta hantering ser ut. 

Bilden av trä 
Föreställningar om levande material i en postindustriell tid

av Olle Wilson

U
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Artikelns ämne kan därför ses som ett för-
enande av materiella och visuella kulturstudier. 
Båda områden har sina begränsningar som bru-
kar förklaras med att det knappast existerar vare 
sig renodlat visuella eller materiella företeelser.5 
Det är förstås en utmaning att sammanföra två 
högst vidsträckta och inkluderande fält men ge-
nom att avgränsa studien till att utgå från själva 
träets kulturella betydelser i ett urval av exempel 
anser jag det både möjligt och fruktbart.

Som utgångspunkt för min diskussion har jag 
försökt fånga de föreställningar om trä som de 
framställningar jag undersöker förmedlar. Jag 
kompletterar denna diskussion med en analys 
av hur framställningarna förmedlar bestämda 
föreställningar om trä som ett levande material. 
Jag vill också pröva möjligheten att tillföra en 
identitetsaspekt. Trä ges genom olika sociala 
aktiviteter karaktärsdrag som påminner om per-

figur 1. I denna artikel undersöks hur bilden av materialet trä kan påverka kulturarvshantering av historisk 
träbebyggelse. Ett resultat i studien är att trä får sin identitet genom hur det visas och används i olika kontex-
ter. Träytan har fotograferats med hög bildupplösning. Genom digital teknik förmedlas en bild av trä som i 
sin tur förmedlar föreställningar om materialet trä. Det är en visuell representation av trä som samtidigt får 
betydelse för hur verkligt trä hanteras. foto: Olle Wilson. 

sonlighet.6 På så vis kan ett material tillföras vis-
sa särpräglade och till synes unika egenskaper. 
Dessa kulturellt producerade drag som tillskrivs 
ett material skiftar i tid och rum. Träets identitet 
ses då som något skiftande och föränderligt i 
meningsskapande processer.7 Identitetsbegrep-
pet aktualiserar dessutom frågor kring genus där 
trä kan få olika innebörd beroende på om det 
hanteras i situationer som kan ses som manligt 
eller kvinnligt. 

De frågeställningar som diskuteras blir då 
dessa: Vilka värden tar sig uttryck när trä an-
vänds i olika kontext? Hur påverkar reproduktio-
ner och olika gestaltningar av trä föreställningar 
om själva materialet trä? Vad gör dessa repre-
sentationer av trä med det befintliga kulturarvet 
i trä?

De valda källorna utgörs av ett antal bokutgå-
vor och tidskrifter som är aktuella och tillgäng-
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liga när artikeln skrivs 2017, alltså ett material 
som kan uppfattas spegla ett visst tidsskede. 
Valet av dessa källor har också styrts av att de 
i hög grad utnyttjar fotografiska bilder för att 
kommunicera sina innehåll. För en historisk 
referens, där förändringar kan urskiljas, har ett 
begränsat urval av tidigare litteratur gjorts. Det 
hade med fördel kunnat göras mer omfattande 
där exempelvis Arts and Craft-rörelsens civilisa-
tionskritiska röster mot industrialismens utarm-
ning av hantverk kunde lyftas fram. Här har jag 
dock tvingats till en avgränsning genom inrikt-
ning mot litteratur som i mer koncentrerad form 

förmedlar modernitetens föreställningar om trä. 
Med detta görs även en nedre avgränsning tids-
mässigt till 1900-talets decennier när moderni-
teten i Sverige tar gestalt i funktionalismen. Jag 
analyserar inte litteraturen som textdokument, 
även om innehållet naturligtvis behandlas, utan 
betraktar också dessa källor som visuellt tolk-
ningsbara föremål. Ett urval av aktuella tidnings-
artiklar som förmedlar olika utsagor om trä har 
också använts för att kunna uppfatta träets bety-
delser. Källor till kunskap om träets användning 
är förstås också de samtida byggnader som har 
fotograferats för artikeln. En analys av ett konst-
verk ingår även i undersökningen. Metoden byg-
ger alltså till stor del på källpluralism.8 

Tillvägagångssättet att undersöka bilden av 
trä är dels att identifiera kulturella föreställning-
ar om materialet utifrån ett historiskt perspektiv, 
dels att studera utvalda exempel på nutida me-
dier för att belysa förändringar i förhållningssätt 
till materialet trä. Artikeln är uppdelad i olika 
valda exempel där träets kulturella konstruktion 
undersöks och diskuteras. Ett historiskt per-

figur 2–3. På 2010-talet exponeras obehandlat trä 
som uttryck snarare än byggnadsmaterial. Träytor-
na kommunicerar värden som både är självklara och 
komplexa. Associationer till kretslopp, autenticitet 
och hållbar utveckling verkar naturliga men är sam-
tidigt kulturellt kodade egenskaper. De spånklädda 
husen vid Bällstaviken i Sundbyberg byggdes 2012–13 
och har ritats av Anna Höglund, Wingårdhs arkitekt-
kontor (bilden ovan). Flerbostadshuset i Snättringe, 
Huddinge, blev inflyttningsklart 2017. Arkitekter 
Jonas Hultman och Henrik Vogt (bilden på nästa 
sida). foto: Olle Wilson.
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spektiv tas upp i temat modernitetens trä som 
belyser en rationell och förnuftspräglad syn på 
trä. Avslutningsvis förs en diskussion utifrån två 
kyrkobränder där händelser efter förödelserna 
sätts i relation till undersökningens iakttagelser 
och erfarenheter.

Teoretiska perspektiv  
– suddiga ting, påtagliga bilder
Att teoretiskt förankra ett ämne som bilden av 
trä leder oundvikligen till intressanta komplika-
tioner. Som redan nämnts sammanförs två fält, 
dessutom finns inget tydligt undersökningsföre-
mål och källmaterialet är pluralistiskt. Jag menar 
att det finns en poäng med detta. Vi tar lätt för 
givet att den aspekt hos ett objekt som är det 
skapade, alltså det som gjorts med materialet, är 
den väsentliga beståndsdelen. Vi är vana vid att 
se materialet som en sekundär egenskap hos ett 
föremål, men hur ofta uppfattas det tvärtom? Att 
ett objekt är en egenskap hos materialet? Rentav 
en sorts effekt som materialet har orsakat? 

Det ting som oftast är utgångspunkt i en 
undersökning reduceras här till att vara något 
som får visa ett materials egenskaper. Att detta 
verkar bakvänt kan förklaras med den kartesian-
ska uppdelning av mänskligt subjekt och passivt 
objekt som fortfarande har inflytande över väs-
terländskt tänkande.9 Kanske är det denna upp-
delning som även gör det egendomligt att tänka 
sig identitet eller kön hos ett material. 

Ett banbrytande projekt för att vrida om per-
spektiven var filosofen Martin Heideggers verk 
Varat och tiden, där människans villkor utgick 
just från förhållandet att det inte finns någon 
dualism av detta slag. Begreppet Dasein, där-
varo, är en konsekvens av detta tänkande som 
beskriver människans inkastade situation där i 
världen, och då inte som ett suveränt subjekt 
utan en vilsen varelse i det som Heidegger kallar 
i-världen-varon.10

Bland senare teoretiker som försökt lösa upp 
denna dualism finns sociologen Bruno Latour 
vars begrepp aktanter används för att beskriva 
hur olika fysiska artefakter agerar i sociala sam-
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spel med människor. Det kan vara farthinder på 
en gata som får bilförare att sakta ner, eller ho-
tellens otympliga nyckelhållare som gästen inte 
vill bära med sig och lämnar i receptionen.11 Det 
finns dock begränsningar med Latours teori ge-
nom att den gärna leder till konstaterande resul-
tat och inte öppnar för tolkning och reflektion.12 
Tillspetsat skulle man kunna säga att Latours 
teori reducerar människan till aktantens nivå.

Genom min användning av begrepp som fö-
reställning och representation intas ett fenome-
nologiskt perspektiv.13 Förhållningssättet karak-
teriseras av ett intresse för livsvärlden, alltså den 
upplevda verklighet som är subjektiv. Här ryms 
även konstvetenskapens intresse att tolka vilket 
kan härledas till hermeneutiken som även den 
har fenomenologisk grund.

I en konsumtionskultur där drömmar och fö-
reställningar om någonting bortom vardagslivet 
är en stark drivkraft kan man tala om virtuella 
aktiviteter och händelser, att bilder, både ab-
strakta och konkreta, är verkligare än den fysis-
ka världen. Den franske sociologen Jean Baud-
rillard har också hävdat att det inte finns någon 
skillnad mellan denna simulerade tillvaro och 
en mer påtaglig verklighet.14 Baudrillards teori 
är på så vis en värdefull tillgång för att förstå 
hur föremål laddas med mening. Framför allt 
har detta betydelse när det gäller att tolka mass-
producerade föremål och deras relation till uni-
ka objekt. Den som också bidragit till studierna 
av konsumtionskultur är den tyske kulturkrikern 
Walter Benjamin med sina undersökningar av 
1800-talets moderna stadsliv. Det finns flera 
beröringspunkter mellan Benjamin och Baudril-
lard genom intresset för konsumtionskulturens 
immateriella drivkrafter. Likaså har den franske 
bildsemiotikern Roland Barthes analyser av po-
pulärkultur visat hur myter lever vidare i väster-
ländska föreställningar och fördomar kring vad 
som är naturligt.

Gemensamt för de teoretiker som ovan 
nämnts är också en strävan att uppvärdera fan-
tasier och drömmar om ting till samma nivå 
som en empirisk verklighet, vilket motverkar en 
begränsande uppdelning av objekt och subjekt. 
Inom feministisk och postkolonial teori finns 
också inkluderande förhållningssätt som utgör 

alternativ till den dualism som beskrivits. Min 
undersökning av ett till synes anonymt material i 
stället för ett märkvärdigt föremål har inspirerats 
av dessa teoribildningar.

Materialstudier
Den engelske arkitekturhistorikern Adrian Forty 
undersöker i sin bok Conrete and Culture. A 
Material History hur materialet betong i olika 
sammanhang har fått sin betydelse och mening. 
Det var just materialets historielösa egenskaper 
som gjorde det lämpligt att användas i moder-
nismens arkitektur. Han jämför även armerad 
betong med trä och påpekar att betongen skiljer 
sig från naturmaterial genom att den måste pro-
duceras för att uppstå. Först när betongen gjuts 
blir den till, i motsats till timmer där stockarna 
kan uppfattas som färdiga innan de kommer på 
plats i en byggnad. Denna egenskap hos betong, 
menar Forty, är en bidragande orsak till att det 
ofta karakteriseras som ett onaturligt och dött 
material.15 Hans forskning är ett viktigt bidrag 
till den forskning som behandlar en kulturell 
praktik och betydelseproduktion som i högre 
grad utgår från själva stoffet.16 Till skillnad mot 
vad som vanligtvis brukar kallas materiell kul-
tur, där mänskligt påverkade och producerade 
objekt ingår, fokuserar denna inriktning mer på 
substanser som olika ting består av, både kon-
kreta och mer abstrakta som exempelvis vatten 
och ljus. I vår tid skulle det vara befogat att tala 
om plastens materialkultur.17 Denna materialkul-
tur är interaktiv och får därmed dubbelverkande 
effekter. Plasten ges en identitet som också på-
verkar vilka föremål av plast som väljs att pro-
duceras och hur dessa produkter får se ut. Ma-
terialet genererar kulturell betydelse både lokalt 
och globalt, plasten i ett sugrör från McDonalds 
berättar något om föremålets ringa värde i en 
kulturell situation samtidigt som plasten i före-
målet kan förmedla kunskap om Västvärldens 
användning av naturresursen olja. Det skapade 
föremålets tillfälliga betydelse och värde berät-
tar på så vis något om materialet som i sin tur 
ger nycklar till förståelse för den mer vidgade 
kulturella situation där föremålet också ingår. I 
undersökningen som nu följer kommer jag att 
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använda detta synsätt kopplat till de teorier som 
berörts inledningsvis.

Smörknivsupproret  
– när träslöjden blev kulturarv
När ”smörknivsupproret” blossade upp vid bör-
jan av 2016 blev det tydligt att ämnet träslöjd 
kunde uppfattas både som ett nödvändigt ont 
och något omistligt. Men här stod det också 
klart att trä väckte känslor. Händelserna inled-
des med en debattartikel av Ann-Charlotte Mar-
teus i Expressen, där rubriken var ”Hur många 
smörknivar tål Sverige?”18 Marteus ansåg att trä-
slöjd måste prioriteras bort till förmån för mer 
teoretiskt inriktade ämnen, framför allt de natur-
vetenskapliga. Debatten som följde fick omedel-
bart ideologiska dimensioner där hantverk och 
teoretisk kunskap polariserades.19 Själva uppro-
ret skedde sedan genom att smörknivar i rikliga 
mängder skickades med post från olika platser i 
Sverige till Ann-Charlotte Marteus.20

Kanske var det inte en slump att just smör-
kniven fick symbolisera träslöjdens värde, trub-
big och harmlös men laddad med traditionellt 
förknippade nyttovärden blev köksredskapet ett 
skarpt debattvapen. Träslöjd väckte ambivalenta 
känslor och kunde både representera ett Bul-
lerbypräktigt folkhem och revolt mot förnuft-
styrd rationalism.21 De som värnade om ämnet 
lyfte fram sinnliga kvaliteter som hantering av 
trä innebär. Känslan av något genuint och äkta 
- doften av eneträ, den finputsade ytan och de 
mjuka formerna, egenskaper som ger starka 
associationer till något ursprungligt och natur-
ligt.22 Här kan alltså urskiljas hur smörkniven 
kunde hanteras som ett ideologiskt redskap och 
jag menar att dess så kallade mjuka egenskaper 
som äkta, naturliga och levande antingen kunde 
uppskattas eller avfärdas beroende på politiska 
positioneringar. Dessa värderingar påverkades i 
hög grad av själva materialet trä.

Modernitetens trä
Industrialismens marginalisering av hantverk re-
sulterade i att materialet trä fick förändrad be-
tydelse. Trä behandlades som ett strikt tekniskt 
material och uppfattades som en naturresurs likt 
järn och olja. I den rationaliserade hanteringen 
betonades träets mekaniska egenskaper och be-
hovet av exakta metoder. ”Vår tid fordrar ett ras-
kare tempo och de ekonomiska faktorerna ha 
trätt i förgrunden, varför fordringarna på exakt 
vetande beträffande träets tekniska egenskaper 
ha gjort sig gällande.” 23 Trä måste infogas som 
en vetenskapligt kalkylerad komponent i mo-
dernitetens verklighetsbygge. I denna kontext 
är träet en råvara som hanteras i laboratorium 
av män i vita rockar. Trä maldes ner och om-
vandlades till funktionalismens släta masonit, 
en hygienisk och praktisk universalprodukt men 
också anonym. Detta tillvägagångssätt att göra 
träet exakt ingår i den precisionskultur som 
producerat modernitetens framstegskonstruktio-
ner.24 I denna hantering ryms även maskulinise-
ringsprocesser som i träets fall bidragit till att 
osynliggöra den levande aspekten av materialet, 
vilket också gjort det växande trädet och skog 
till död materia, Bestand som filosofen Martin 
Heidegger benämner det. Skogen degraderas då 
till en resurs som kan regleras och anpassas uti-
från teknikens behov. Virket kan utvinnas, lagras 
och distribueras så att det i varje ögonblick finns 
i beredskap.25 

figur 4. Smörknivsdebatten 2016 visade att skolans 
träslöjd kunde representera ett kulturarv. Det var 
inte bara ett praktiskt ämne utan också en socialt 
meningsfull syssla som kunde väcka känslor genom 
dofter och sinnlig hantering av ett levande material. 
foto: Olle Wilson.
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Denna rationella sida av trä kan också bidra 
till att skapa polariserande effekter. Motpolen 
till modernitetens maskuliniserade trä blir hem-
slöjdens intima och vardagsbetonade sfär.26 Det 
moderna träet kunde då skiljas från national-
romantikens ombonade och sinnliga material-
hantering.27 Som ett hantverksmaterial kunde 
trä dessutom exotiseras och placeras i en diffus 
allmogekultur som inte sysslade med professio-
nellt snickeri.28 Trä kunde både representera ett 
lokalt och provinsiellt nyttopräglat snickrande 
för husbehov men också förädlas till ett mate-
rial för konsthantverk. Svenska slöjdföreningens 
inriktning mot engelska Arts and Craft-rörelsens 
estetik vid förra sekelskiftet har setts som en skil-
jeväg mellan hemslöjd och konsthantverk.29 Vid 
denna uppdelning blev också hemslöjd kvinnligt 
kodad medan konsthantverk kunde relateras till 
en manlig sfär.30 

Knuttimring är något som ofta får represen-
tera träets konstruktiva förutsättningar. Tim-
merstockar har sin givna form utifrån trädets 
organiska förutsättningar. I Trä gav form från 
1971 inleder Erik Lundberg sin världsomspän-
nande exposé över träbyggnadskonst med knut-
timring.31 Här redogörs för olika konstruktioner 
i ett utvecklingsperspektiv som också delar in 
teknikerna i typer utifrån knutarnas olika utfö-

randen. Degenererade och fulländade former 
avlöser varandra och lokala särdrag urskiljs. 
Lundberg konstaterar också att vissa komplice-
rade knutar har utförts så att fogarnas precision 
synliggörs, och att medeltidens hantverkare har 
”utbildat detta till konstnärlig verkan”.32 Men 
iakttagelsen ges inget större utrymme utan ses 
som att det ”representerar ett konstfärdighetens 
ideal.”33 I Lundbergs projekt ingick knappast 
heller att ställa frågan vad de sinnrika knutarna 
hade för relation till materialet trä och vilka vär-
den som tog sig uttryck. Timmerknuten sågs i 
första hand som en teknisk lösning.

Att identifiera träets materiella betydelse här 
blir närmast att det har högst flexibla egenska-
per och att det är utbytbart. Trä har tidvis också 
fått spela rollen av andra material och panelarki-
tekturen fick ofta uppgiften att imitera puts eller 
sten.34 Oavsett om trä används till konstnärlig 
verksamhet, hemslöjd eller i industriell masspro-
duktion så är det så att säga samma trä. Träet 
är ett neutralt medium som programmeras med 
kulturellt innehåll. Denna avsaknad av materiell 
identitet kan också ses som en kvalitet men i så 
fall snarast som en produkt av moderniteten där 
den historiska dimensionen rensas bort. Detta 
kan verka motsägelsefullt men Lundbergs sökan-
de efter träets tekniska konstruktion är också 
ett slags tolkning som teknifierar materialet trä. 
Här töms materialet på berättande innehåll och 
fylls i stället med vetenskaplig logik. Men vad 
var det som sorterades bort i den rationella ex-
kluderingsprocessen?

Berättelser om levande trä
Den franske bildsemiotikern Roland Barthes har 
i sina undersökningar av konsumtionskulturens 
myter konstaterat att: ”Ett träd är ett träd.” Ja, 
utan tvivel är det så. Men när [barnpoeten35] 
Minou Drouet uttalar ordet ”träd” är det inte 
längre helt och hållet ett träd, utan ett utsmyckat 

figur 5. I Erik Lundbergs bok Trä gav form markeras 
materialets tekniska betydelse genom att illustratio-
nen endast visar virkets konturer. Den komplicerade 
timmerknuten framhävs medan träet blir en ano-
nym förmedlare av form.
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träd, anpassat till ett visst slags konsumtion och 
försett med litterära anspelningar, uppror, bil-
der, ja kort sagt med ett socialt språkbruk utöver 
den rena materian.”36

Trädets växande egenskaper har i forna tider 
gett upphov till mytologiska föreställningar om 
livets uppkomst och tillvarons mysterier. I Nor-
den finns världsträdet Yggdrasil och i diktverket 
Völuspa berättas att de första människorna, Ask 
och Embla, skapades av två trädstammar som 
flutit i land från havs, en ask och en alm. I myten 
förmedlas inte bara en förklaring av människans 
ursprung, här ges också en inblick i hur materia-
let värderades, att trä hade förbindelse med det 
gudomliga. 

I Grekland har en levande tall beräknats vara 
1075 år gammal och det aktningsvärda trädet 
har fått namnet Adonis. Vanligtvis förknippas 
den grekiske guden med manlig skönhet men 
han var även en symbol för årstidernas växlingar. 
Guden föddes ur ett träd och senare väckte den 
vackre ynglingen Afrodites begär. Adonis döda-
des under en vildsvinsjakt men Afrodite lyckades 
övertala Zeus att föra honom tillbaka till livet. 
Vintrarna måste dock Adonis tillbringa i dödsri-
ket och efter det stannade all växtlighet av under 
den kalla årstiden och spirade om sommaren. 

Trä har en unik egenskap genom att kunna 
lagra tid. Till skillnad mot andra mer homogena 
material som glas, stål, sten och plast är varje 
träbit helt unik. Detta blev också särskilt tydligt 
när man började använda dendrokronologiska 
mätningar. Dendrokronologi utgår från förhål-
landet att bredden på trädens årsringar påver-
kas av omgivningens växlande klimat. Träd som 
växer inom ett större område får därför liknande 
årsringmönster medan ett träd som växer i tro-
piskt klimat saknar årsringar helt. Pionjär på om-
rådet är amerikanen A.E. Douglass som publice-
rade sin upptäckt 1919. Studierna baserades på 
undersökningar av tusenåriga träd där Douglass 
pusslade ihop träd som överlappade varandra i 
ålder och kunde få fram en kontinuerlig kedja av 
årsringar. Han sammanställde därmed den för-
sta dendrokronologiska referenskurvan.37

Den vetenskapliga metoden fick betydelse för 
arkeologi och historisk forskning men det änd-
rade även synen på materialet trä. Det var inte 

bara en naturresurs utan ett precisionsinstru-
ment för att mäta tid. Anonyma timmerstockar i 
en gammal lada rymde information som kunde 
dechiffreras och avslöja tidigare okända hemlig-
heter. Att kunna räkna antalet årsringar på ett 
träd för att bestämma dess ålder var inte någon 
nyhet men att stammen visade upp ett fingerav-
tryck genom årsringarnas variation bidrog till att 
ge trädet identitet. 

Almstriden i Kungsträdgården 1971 har setts 
som ett genombrott för miljörörelsen men gav 
även en grupp av träd historisk betydelse. De 
dramatiska händelserna resulterade i att träden 
kunde räddas och följden blev också en vänd-
punkt för citysaneringen i Stockholm.38 De 
levande trädens starka symbolvärde kan knap-
past underskattas som en påverkande kraft i 
förändringen. Många minns pressens bilder av 
en motorsågs påbörjade angrepp på en av träd-
stammarna i Kungsträdgården. Ärren finns kvar 
än idag och vittnar om detta våldsamma ögon-
blick. Sorgligare blev ödet för TV-eken utanför 
Radiohuset i Stockholm som trots stark opinon 
fälldes en novembernatt 2011. Även denna hän-
delse kan tolkas som att träd kan uppfattas som 
individer, knutna till historiska skeenden i tid 
och rum. 

I boken Trädens hemliga liv, utgiven 2016, 
skildrar skogvaktaren Peter Wohlleben träd som 
sociala varelser vilka aktivt hjälper varandra för 
att överleva. De har till och med sitt eget språk 
så att de kan kommunicera, både genom sina 
rötter, visuella signaler och med ljud.39 

Ett videobaserat verk från 2012 av den finska 
konstnären Eija Liisa Athila kan exemplifiera fö-
reställningen om trä som ett levande material.  
Verket Horizontal visar sex filmade sektioner av 
en väldig gran som placerats i liggande format. 
Filmningen har skett i kraftigt blåsväder och vin-
den tar tag i grenarna som rör sig oroligt av 
och an. Effekten blir att granen tycks vifta och 
gestikulera som om den försöker uttrycka något, 
påkalla uppmärksamhet, och på något otympligt 
sätt vill komma till tals. Att det är en enskild 
gran som valts ut och ramats in ger känslan att 
trädet presenteras på ett personligt vis, en in-
divid. Det liggande formatet får också granen 
att komma oss närmare. Genom Athilas sätt 
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att porträttera en gran upphävs den dualistiska 
uppdelningen av subjekt och objekt som fjärmat 
människan från naturen.40 

Trä i samtida media
Tidskriften Hemslöjd har fått flera utmärkelser 
och 2015 utsågs den av Nordiska kulturtidskrift-
föreningen till årets kulturtidskrift i Norden. De-
lar av motiveringen lyder: ”Genom en respekt-
full närhet till materialen, tingen och hantverket 
– och skaparkraften – lyfter Hemslöjd större 
teman. Tidskriften presenterar problemställ-
ningar, som tar avstamp i material, men som 
utvecklas i teman som beständighet, frihet eller 
skevhetens filosofi.”41

Dagens intresse för trä kan utan tvekan ses 
som en återfödd materialromantik. Men jag me-
nar att den skiljer sig mot nationalromantikens 
intresse för materialet genom att drivas fram 

av ett snabbt förändrat mediaklimat. Parallellt 
med denna utveckling har den digitala tekniken 
att förmedla bildupplevelser blivit allt mer av-
ancerad. Från 1999 när digital TV introducera-
des har bildupplösningen mer än fördubblats.42 
Digitala stillbildskameror har genomgått en lik-
nande utveckling och även mobiltelefoner kan 
idag producera bilder av hög teknisk kvalitet. I 
liknande grad har också den digitala trycktek-
niken utvecklats så att bilder kan reproduceras 
högkvalitativt på papper till lägre kostnad. En 
medieburen verklighet blir genom ökat utbud av 
handgripliga kvaliteter och skarpare teknik allt 
mer autentisk. I takt med denna virtuella utveck-
ling växer utbudet av TV-program om matlag-
ning, heminredning och resor. Den nätbaserade 
filmkanalen Yotube har i sitt utbud mängder av 
trärelaterade inslag. En film som visar hur knut-
timring går till har över 70 000 visningar.43 
Hantverkslaboratoriets film om att fälla en tall 

figur 6. Verket Horizontal (2011) av Eija Liisa Ahtila visades på Moderna museet i Stockholm 2012. Installatio-
nen består av sex skärmar med rörliga bilder. Konstnären har uppgett att hennes utgångspunkt var att göra ett 
porträtt av en gran. De sex delarna av granen har filmats i kraftig vind, vilket sätter grenarna i intensiv rörelse 
som om de viftar och gestikulerar. Trädet tycks vilja kommunicera som en levande varelse. 
foto: Moderna museet.
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till rekonstruktionen av Södra Råda medeltida 
kyrka har över 30 000 visningar.44 En video som 
skildrar virkeskörning med häst har resulterat i 
över 34 000 besök.45

Medierad känsla av trä
Omslagsbilden till en av tidskriften Hemslöjds 
utgåvor från 2016 visar en avsågad furustock 
som tar upp nästan hela bildytan. Omgivningen 
är mörk så att veden avtecknar sig tydligt och får 
intensiv lyskraft. Årsringarna framträder distinkt 
i det tätvuxna virkets snittyta. Texten på omsla-
get har en ljust brun färgton som påminner om 
masonit. Effekten av bildspråket blir närapå ab-
strakt som om stocken kosmiskt svävar i rymd. 

figur 7. Tidskriften Hemslöjds omslag visar med 
svindlande skärpa den kapade ytan på en älgfejad fu-
rustam. Barken som skavts av älgens horn har orsa-
kat en skada som får trädet att reagera genom ökad 
produktion av kåda vilket blir en självimpregnering 
av veden. Denna effekt har i långa tider utnyttjats 
genom så kallad katning där barken avsiktligt ska-
lats bort. Efter tio år har sedan ett motståndskraftigt 
virke åstadkommits, idealiskt till bottensyllar i tim-
merhus. foto: Thron Ullberg. 

Den naturtrogna återgivningen med perfekt 
skärpa får träet att verka nysågat och ger asso-
ciationer till doften av kåda. Under stocken står 
det med versaler ”TRÄSMAK”.
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Presentationen av trä i denna form kan tyck-
as bedräglig. Det går varken att känna, lukta 
eller höra något. Vore den avbildad i en mål-
ning skulle vi kunna hänföras över det skickliga 
hantverket. Naturligtvis har fotografen Thron 
Ullberg visat prov på sin yrkesskicklighet men 
idag har den digitala kameratekniken fråntagit 
fotografen denna ställning.46 Ändå lockar bil-
den genom sin rena och neutrala kvalitet, som 
om fotografen inte ens har funnits med i pro-
cessen och gjort sin tolkning av motivet. Den 
autentiska upplevelsen av ett material förmedlas 
genom kombinationen av teknisk perfektion och 
en lågmäld fotograf. Förhållningssättet och den 
neutrala tekniken avbildar genom en sorts öd-
mjuk distansering något mer, ett porträtt av trä, 
levande med ansiktsrynkor och ärr.

I sin inflytelserika essä Konstverket i repro-
duktionsåldern som publicerades 1936 konstate-
rar Walter Benjamin att konstverkets autenticitet, 
eller dess ”aura”, förloras när det reproduceras.47 
Reproduktionen dränerar bort ett föremåls unika 
egenskaper, dess outbytbara identitet. Samtidigt 
kommer det reproducerade föremålet närmare 
det stora kollektivet genom dess breda sprid-
ning. Kopian kan därmed aldrig bli mer än en 
skugga av originalet. Benjamin menar dessutom 
att originalets unika närvaro i tid och rum när 
det produceras aldrig kan återskapas. 

Den franske sociologen Jean Baudrillard har 
dock påpekat att vi inte ska uppfatta det unika 
föremålet som mer verkligt än det reproducera-
de.48 Framför allt får det inte uppfattas som till-
hörande en ouppnåelig och exklusiv idealvärld. 
Och det massproducerade föremålet är i högsta 
grad verkligt genom att de tillhör vardagslivet. I 
stället betonar han att det är själva användandet 
av föremål i en kulturell situation som laddar 
föremålens värde. Han anser till och med att 
detta är en avgörande mekanism i vår konsum-
tionskultur. Baudrillard förklarar detta genom 
sin uppdelning av modeller och serier, där de 
förstnämnda är ett slags exklusiva förlagor som 
endast ett fåtal har råd att äga, medan serierna 
är de massproducerade kopiorna. Han poängte-
rar emellertid att modellerna inte är unika och 
outbytbara original i sig men att de laddas med 
sin autenticitet genom exklusiv hantering. 

Tidskriften Hemslöjds reproduktion av trä på 
omslaget är naturligtvis bara en skugga av origi-
nalet men ger ändå en autentisk upplevelse av 
trä. På så vis är tidskriften en kontext som påver-
kar hur trä kan uppfattas. Här sker en exklusiv 
hantering som impregnerar materialet kulturellt. 
Träets unika egenskaper blir då något som till-
förs genom den exklusiva användning som pre-
sentationen i tidskriften innebär.

Rebellisk träslöjd i soffan
Trä kräver lång tid för att produceras, det mås-
te ges tid för att växa klart. Därmed får mate-
rialet närmast en symbolisk användning i Slow 
Craft-rörelsen, där just den tröga och medita-
tiva processen betonas. Detta tålamodsmässiga 
intresse för trä har under 2010-talet resulterat i 
att flertalet böcker getts ut med slöjdande i trä 
som tema.49 Under samma skede har även träets 
naturliga ursprung, trädet och skogen, fått allt 
större uppmärksamhet, vilket också gett upphov 
till bokutgivningar.50 

Boken Tälj! av Hannes Dahlroth och Henrik 
Franke utgavs 2016 och är rikt illustrerad med 
fotografier av Miki Anagrius. Bilderna täcker i 
många fall hela uppslag och visar hur olika slöjd-
moment utförs med utförliga beskrivningar av 
lämpliga projekt. Även smörknivar finns med. 
Liksom i tidskriften Hemslöjd är fotografierna 
reproducerade med hög kvalitet och markant 
skärpa. Ljushanteringen får de avbildade före-
målen att framträda med en lyster som påmin-
ner om flamländskt stillebenmåleri. Färgskalan i 
bruna och gula nyanser förstärker denna stäm-
ning som får en närmast sakral effekt och bildar 
en rumslighet bortom ett flyktigt nu. Beskriv-
ningarna varvas med personporträtt av både 
levande och historiska personer, till exempel 
Döderhultaren.

Även antologin Slöjden börjar i skogen har 
en liknande poetisk bildhantering, likaså Jögge 
Sundqvists bok Slöjda i trä. Kraftigt förstorade 
närbilder på björknäver får materialen att kän-
nas verkliga och doftrika, något som också lyfter 
fram känslan av något unikt och naturligt.

Ett liknande autentiskt och sinnligt bildspråk 
präglar Stora boken om byggnadsvård av Gö-
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ran Gudmundsson. Det gäller även tidskriften 
Gård och Torp som även har en hemsida och 
webbshop med byggnadsvårdsprodukter. 

Det som skiljer de sistnämnda från slöjdbe-
tonande medier är ett mer korrekt och sakligt 
tilltal. I Gudmundssons Stora boken om bygg-
nadsvård blir stundtals instruktioner och upp-
maningar utformade som deviser: ”Stämningen 
sitter ofta i ytskikten. Ack så lätt att tilläggsiso-
lera, snickra eller måla bort. Att hålla fingrarna 
borta är faktiskt ofta den stora utmaningen.”51 
Det finns en antikvarisk auktoritet i förhållnings-
sättet till hus som gör att materialet trä får en an-
nan betydelse. Det autentiska byggs i stället upp 
av den historiska kapacitet som trävirket kan 
rymma men också av arkitektoniska egenskaper 
och tidstypisk utformning av detaljer. 

I berättelserna och medieringen av slöjden 
är förhållningssättet mer lekfullt och ibland iro-
niskt. De saker som visas fram är ofta avvikande, 
oväntade och utmanande. Det kan vara en nai-
vistiskt skev och spretig pall med den inskurna 
anvisningen ”UPP” flankerad av pilar som på en 

Ikeakartong.52 Det irrationella slöjdandet bryter 
i postmodernistisk anda mot etablerad ordning 
och precision, men slöjdens rebelliska sida ut-
trycker samtidigt ett queermässigt utanförskap 
som har likheter med hipsterkulturens lek med 
identiteter. Ordet hipster har en negativ inne-
börd för de flesta och kan tolkas som uttryck 
för oseriös och ytlig livsstil utan egentlig kärna. 
Samtidigt är hipsterkulturen något vi alla tillhör 
i en värld av oändligt möjliga identiteter.53 Slöj-
dandet kan då bli en komponent i identitetsska-
pande. I byggnadsvården finns rester av moder-
nitetens trä även om det sinnliga och autentiska 
har stor betydelse. I båda fall blir verksamhe-
terna tacksam grund för virtuella upplevelser 
såväl i böcker och tidskrifter som på Internet. 
Kanske är det just i dessa sammanhang hemma 
i soffan som det största intresset finns? Här me-
nar jag att Baudrillards teori om modeller och 
serier avspeglas. Den växelverkan som sker i ma-
terialkulturen få då effekt genom att materialet 
trä impregneras med värde av det stora mediala 
intresset för byggnadsvård och slöjd. Med intres-

figur 8. Intresset för slöjd har resulterat i en rad tit-
lar under 2010-talet. Bilder ges stort utrymme och 
förmedlar ett autentiskt uttryck genom naturtrogna 
avbildningar av trä. Med närmast sakralt stilla ljus-
flöden förmedlas en tidlös rumslighet, ett slags virtell 
snickarbod bortom en urban verklighet. 
foto: Olle Wilson. 
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set för slöjdande i trä och hantverkets meditativa 
och långsamma process blir också materialet 
symbol för hållbar utveckling och ekologisk livs-
stil. Exponeringen av trä som ett sinnligt och 
autenticitetsbärande material ökar materialets 
status som i sin tur uppvärderar den kontext de 
används i. Den nyproducerade arkitektur som 
täcks med trä likt bildskärmar förmedlar dessa 
värden som ett slags hipsterhus.

Kulisser av trä
I dagens arkitektur används ofta trä som ett 
dekorativt fasadmaterial. Släta omålade ytor av 
materialet redovisas som projicerade bilder av 
trä. Att bygga höghus i trä har också blivit ett 
medel i en global tävlan att producera nationella 
landmärken. Norge innehar världsrekordet med 
bostadshuset Treet i Bergen.54 Ett skäl till att det 
satsas allt mer på träarkitektur i större skala är 
att förbudet mot högre byggnader av trä upphör-
de 1994.55 Intressant är att det inte omedelbart 
resulterade i en ökning av höga träbyggnader 
utan betydligt senare. Ett skäl till det kan vara 

den nationella träbyggnadsstrategin som reger-
ingen startade 2004 för att öka användning av 
trä i byggnader.56 Där framhålls även användning 
av trä som ett medel för ekologiskt hållbart bo-
ende.57

Jag vill tolka denna hantering som att trä ock-
så blir ett slags stötdämpare för förändringar när 
stora exploateringar görs. Träet gör de nya mil-
jöerna mer naturliga och levande. De ytor som 
täcks in med trä mjukar upp och får främmande 
inslag att verka mer ombonade. Detta trä varken 
doftar eller berör utan sitter där symboliskt på 
höga fasader som endast går att nå med blicken. 
Trä har på så vis omvandlats till bild.

De semiotiska processer som verkar här för-
medlar konnotationer om hållbar utveckling 
genom associationer till skog och natur. Den 
positiva stötdämpareffekt som uppnås genom 
denna användning skulle knappast uppstå om 
inte materialet laddats med dessa värden från 
andra sammanhang. Bilden av trä som ett le-
vande material har här etablerats och uppfattas 
som naturlig. Husen med sina kommunicerande 
träytor är det som Barthes kallar mytisk form, 
arkitekturen ses då som ett yttrande i en viss 
kulturell situation.58

Den virtuella kyrkan
Det har visat sig att branden i Södra Råda gamla 
kyrka 2001 på ett dramatiskt sätt förändrade 
träets betydelse både som kunskapskälla och 
kulturarv.59 Händelsen orsakade ett tillstånd 
som kan beskrivas som landssorg.60 Ett medel-
tida kulturarv hade utsatts för mordbrand. Detta 
speglar även träets sårbarhet, att det ruttnar och 
brinner, men under gynnsamma förhållanden 
kan bevaras i evinnerlig tid. Träets förmåga att 
kunna fatta eld är inte enbart en brandteknisk 
egenskap, förhållandet får också kulturell bety-
delse genom all den hantering som krävs för att 

figur 9. Trähusen vid Norbyvägen i Kåbo, Uppsala, 
blev något av en nakenchock då de uppfördes 2016. 
De obehandlade träytorna väckte ilska men också 
nyfiket intresse. Hipsterkulturens bruk av rena rå-
varor har flyttat in i villakvarteren. Arkitekt Mikael 
Ahrbom. foto: Olle Wilson.
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skydda mot brand.61 Dessa tekniska och existen-
tiella egenskaper vittnar om träets värde som 
kulturmaterial. 

När kyrkan återuppbyggs sker det på ett sätt 
som undersöker hur det medeltida hantverket var 
utfört, och med hjälp av träets spår från verktyg 
utformas redskap som sedan länge fallit i glöm-
ska.62 När Katarina kyrka brann 1990 uppstod 
också stor bestörtning, men återuppbyggnaden 
gjordes mer storskaligt av byggföretaget Siab 
med professor Ove Hidemark som restaurer-
ingsarkitekt.63 Naturligtvis är det problematiskt 
att jämföra kyrkor från olika historiska perioder, 
men som jag ser det har en attitydförändring 
skett under den tid som förflutit mellan brän-
derna. Jag menar att den mediala utveckling som 
skett har bidragit till detta, och att en förändrad 
uppfattning om materialet trä har stor betydelse 
för hur vi ska kunna förstå skillnaderna.

Den 23-årige man som satte eld på Södra 
Råda gamla kyrka ska ha fått impuls till det 
från ett TV-inslag som tog upp just brandrisken 
i kulturbyggnader av trä.64 Mediering av trä fick 
i detta fall en tragisk följd. Själva branden och 
utplånandet av medeltidskyrkan gav samtidigt 
byggnaden en uppmärksamhet som den aldrig 
tidigare hade fått. Det konstaterades sorgset 
att intresset för Södra Råda kyrka var betydligt 
större än innan förödelsen, och författaren Mar-
gareta Zetterström skrev i sin blogg att ”även 
om Södra Råda-borna själva tyckte mycket om 
sin gamla kyrka, så var intresset från kommu-
nalt håll närmast obefintligt. Nu däremot stöder 
Gullspångs kommun Södra Råda-projektet och 
ser det som en värdefull turistmagnet.”65

En lika obehaglig som svindlande effekt är 
att den virtuella Södra Råda kyrka finns i högre 
grad än den som faktiskt existerade. 

Det är alltför lätt att avfärda värdet i detta 
märkliga förhållande, och kanske verkar det 
cyniskt att återuppbyggandet som nu äger rum 
är beroende av den virtuella kyrkans närvaro. 
Det trä som på medeltida vis tar form i kyrkans 
omsorgsfullt sammanfogade stockar får en ny 
identitet som i högsta grad är levande genom 
Youtube, Facebook och Instagram. 

I diskussioner om det lämpliga i att rekon-
struera målningarna i kyrkan kan detta ha viss 

betydelse. Att inte göra nya målningar vore att 
stänga av den energi som nu fyller kyrkan med 
en ny mening. Frågan aktualiserar också det 
komplexa och många gånger ojämlika förhållan-
det mellan konst och hantverk. Bilderna blir en 
sorts ikoner som inte får avbildas och projektet 
hamnar i ett läge där de ursprungliga målning-
arnas unika aura kommer i vägen för ett fortsatt 
arbete. 

Det pågår nu ett projekt där målningar och 
kyrkans forna interiör ska utformas virtuellt så 
att besökare ska kunna uppleva detta genom en 
mobilapp.66 Mot bakgrund av de iakttagelser 
som jag här gjort om det medierade träets bety-
delse kan det bli problematiskt att avbryta den 
process som i effektiv växelverkan mellan det 
materiella och virtuella har varit så framgångsrik. 

Slutreflektion
Syftet har varit att undersöka hur en samtida 
mediering av trä påverkar värderingar av det 
konkreta kulturarvet. De frågeställningar som 
diskuterats har varit: Vilka värden tar sig uttryck 
när trä används i olika kontext? Hur påverkar 
reproduktioner och olika gestaltningar av trä fö-
reställningar om själva materialet trä? Vad gör 
dessa representationer av trä med det befintliga 
kulturarvet i trä?

Den bild av trä som framträder i studien är 
komplex. I undersökningen har jag beskrivit hur 
industrialiseringen förändrade synen på trä. Det 
blev ett anonymt och utbytbart material som 
tömdes på mytologiskt innehåll. Vetenskapliga 
upptäckter som dendrokronologi har samtidigt 
skapat förutsättningar för en mer levande syn på 
trä. Detta har också påverkats av miljörörelsens 
framväxt där exempelvis almstriden i Kungs-
trädgården var avgörande. Störst förändringar i 
föreställningar om trä har uppstått de senaste 
två decennierna, och jag menar att den ökade 
exponering som uppstått på Internet och i tryck-
ta medier också har gett trä en tydlig identitet. 
Denna identitet bärs i hög grad fram visuellt ge-
nom avancerad digital teknik som avbildar trä 
på ett naturtroget sätt. På samma vis blir trä-
hantverket levandegjort genom digitala media. 
Digitaliseringen i sig är inte det avgörande här 
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utan snarare den höga bildkvalitet som digital 
teknik idag erbjuder en stor publik.

Framställningar av trä följer också vissa ir-
rationella drag som får materialet att bli en 
komponent i hipsterkulturen. Att tälja sina egna 
köksredskap i stället för att köpa dem på IKEA 
blir ett ställningstagande mot konsumtionskul-
turen. Trä blir ett avigt och skevt material som 
inte tuktas utan tillåts behålla sina organiska 
kvaliteter i de föremål som slöjdas. Ett aukto-
ritärt användande av trä har kunnat urskiljas i 
byggnadsvårdskulturen. Här kan en maskulinise-
rad expertsyn i förhållningssättet uppfattas som 
exkluderar och hämmar. Trädetaljer av fel sort 
som inte passar in i stilen sållas bort för att få 
en korrekt helhet.

När trä används som kulturellt impregnerat 
virke i nyare arkitektur blir materialet snarare en 
symbol än en byggnadskomponent. Här finns 
semiotiska effekter där träyta blir ett tecken som 
förmedlar konnotationer om hållbar utveckling 
och autenticitet. Trä kan i denna kontext fung-
era som en sorts visuell stötdämpare mot för-
ändringar när storskalig bebyggelse uppförs i 
äldre miljö. Mer komplicerat blir det när denna 
arkitektur ersätter en befintlig kulturhistorisk be-
byggelse av trä. En ny rivningsvåg drar nu fram 
i Sveriges stadskärnor och återigen används ra-
tionella och logiska argument som hämtats från 
funktionalismens agenda. Det är i detta språk 
som trä marginaliseras och blir ett dött material.

Träets identitet och självkänsla som kommer 
till uttryck i slöjdande och konsthanverk kan 
ses som en rehabilitering efter de skador som 
modernitetens rationalistiska krafter tillfogat. 
De uttryck som jag kunnat urskilja kan då i en 
vidgad kulturell situation ses som ett språk i var-
dande, ett språk som växer fram ur själva träets 
unika förutsättningar.

Trä kan vara ett material som utmanar oli-
ka normativa strukturer när det används på ett 
oväntat och fritt sätt. Det är sannolikt också ett 
viktigt skäl till tidskriften Hemslöjds framgång. 
Jag tror dock inte att utövande av slöjd i sig har 
så stor inverkan här utan snarare ett passivt men 
nog så engagerat intresse hos dem som tar del 
av tidskriftens innehåll. Samma gäller förmod-
ligen de böcker som producerats med slöjden 

som tema. Vem har inte skaffat kokböcker med 
lockande rätter som sedan aldrig lagats? Jag me-
nar dock att denna visuella matlagning och slöjd 
är lika betydelsefull som den materiella. Det är 
den drivkraft som skapar bilden av trä, en bild 
som i sin tur får effekter på den påtagliga verk-
ligheten. Det var precis vad som skedde med 
smörknivsupproret.

Baudrillards teori om modeller och serier 
har kunnat appliceras på det aktiva slöjdandet 
och konsumtionen av dess avbildning. Utifrån 
min undersökning kan man se hur återuppfö-
randet av Södra Råda kyrka också har likheter 
med denna produktion och konsumtion. Den 
omsorgsfulla hanteringen av trä ger materialet 
ett värde som sprids och används i olika me-
dia. Den visuella konsumtionen ger sedan i sin 
tur både kyrkan och materialet en exklusiv be-
tydelse. I diskussioner om vad som ska göras i 
framtiden med Södra Råda kyrka anser jag att 
denna effekt bör tas tillvara. Jag tror därför inte 
att virtuella iscensättningar på plats i form av 
projicerade målningar är rätt strategi. I stället 
borde det omsorgsfulla och utforskande hant-
verket få fortsätta i form av måleri, skulptur och 
utsmyckning så att kyrkan kan leva vidare med 
virtuella makters hjälp.
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Summary
The article deals with the paradox of a mod-
ern-day phenomenon: that wood, which repre-
sents authenticity and sustainable development, 
is communicated via visual media that prevent 
the tangible experience of physically handling 
wood. 

One crucial question is the consequences 
this may have for the built environment and cul-
tural heritage of wood. The article argues that 
visual representations of wood influence how 
real wood is handled, and that this cultural use 
of wood in an abstract sense influences our val-
ues when making decisions about historic tim-
ber buildings. In current architecture, bare wood 
often takes the form of a decorative surface 
with no structural purpose, used only to convey 
various notions of wood. We must avoid taking 
these notions for granted, and be more aware of 
their effects and how they are used.

To understand this process we may hypoth-
esize that a change in what wood represents has 
taken place in the post-industrial era. The study 
uses historical perspectives to identify 20th-
century ideas and concepts of wood, showing 
that perceptions of wood changed through the 
rational ideas of modernity, which made wood 
anonymous and marginalized. The article sug-
gests that over recent decades wood has devel-
oped an identity as a unique, living material. 
Several trees estimated to be more than a thou-
sand years old have received media attention, 
which shows the ability of trees to encapsulate 
time. These trees are often given names, such as 
Adonis in Bosnia for example, which is known 
as “Europe’s oldest living inhabitant.” Draw-
ing attention to unique aspects of trees follows 
current advertising trends, where products and 
brands are given identities too. 

The development of dendrochronology has 
also lent a historical dimension to wood. This 
aspect of time is enhanced by the protracted 
process of tree growth, making wood a suitable 
material for the slow craft movement and hip-
ster culture.

One contribution to the animate natural-
ness of wood is the rapid development of digi-
tal photography, which allows professional and 
amateur photographers alike to produce high-
quality pictures. Distributing images over social 
media takes place smoothly and quickly via the 
Internet. Thus wood can be shown in high-reso-
lution, both in print and digital form, making it 
look freshly hewn and vivid. 

By analysing contemporary media, which 
presents wood in various cultural contexts, we 
can identify how notions of sustainable devel-
opment and authenticity are conveyed. This 
paradoxical handling of wood without actually 
touching it shows that wood possesses a cultural 
strength that extends far beyond its structural 
and practical uses. 

As an example the article discusses the Swed-
ish medieval church at Södra Råda in Västergöt-
land. After the building was destroyed by fire 
in 2001, it was decided to rebuild the church 
using medieval techniques. The reconstruction 
became a media success that spread via the In-
ternet. Paradoxically, the virtual version of Södra 
Råda became more real to the public than the 
physical church. This came about by presenting 
painstaking woodworking skills as the church 
rose slowly, like a phoenix from the ashes. The 
process was documented and spread via the In-
ternet and elsewhere.

To conclude, virtual and mediated wood, 
consumed visually, expresses a strong yet un-

Viewing Wood  
– representations of a living material in the post-industrial era 

By Olle Wilson
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derrated cultural discourse. With greater aware-
ness, virtual wood can become a resource in the 
struggle to preserve historic timber buildings, 
which are often threatened today by globalised 
economic progress, in which cities compete by 
building landmark architecture. Rational and 
logical arguments, picked from the modernist 
agenda of the 20th-century, are often used to 
legitimise this form of redevelopment. In this 
context it is hard to do justice to historic timber 
buildings, given that they are viewed and dis-

cussed in terms of values created by modernity. 
The results of the study show how wood 

is culturally impregnated with new and varied 
meanings. Broadly, the post-industrial, irrational 
use of wood may be seen as rehabilitating a ma-
terial damaged by the rationalist forces of mo-
dernity. In handicrafts too, wood is appearing as 
an unruly queer material, carved and freely cut.

Is a language taking shape here, stemming 
from the wood itself?

Keywords: Material culture, visual culture, wood, architecture, historic buildings, art handicraft
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