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En vandring på Friluftsmuseet Murberget 
är en vandring i tid och rum. När 
bilen passerat och vi inte har några 

människor omkring oss blir illusionen för en 
stund perfekt. De rustika husen inbäddade i 
sommargrönska tar oss till en by och ett liv 
för länge sedan. Vad är det då som händer i 
detta ögonblick av förvandling? Jo, fantasin 
fyller i luckorna som uppenbarligen finns, 
med detaljer från sagoböcker, kostymfilmer 
eller mormors barndomsberättelser. Fiktionen 
blir vår ledsagare in i denna andra värld. 
 Genom konstnären Johan Svenssons 
skulpturer Moderna troll riktar vi i år fokus 
på det immateriella kulturarv som förvaltats 
genom folktrons berättelser och sagor in i våra 
dagar. Skulpturerna som bär referenser till 
olika sagoväsen är placerade i skogspartierna 
i utkanten av bebyggelsen. Friluftsmuseet blir 
en modell som illustrerar hur byns gränser 
mot den djupa skogen också blir gränslandet 
mellan det civiliserade och det vilda. 

Förr fungerade folktrons berättelser 
om trollen och vittrorna som 
förklaringsmodeller för det som var 

obekant och svårt att förstå, men också som en 
instruktion för hur man bäst levde i symbios 
med naturen och sin omgivning. Världen var 
mindre. I tider av hot kunde grannfrun ta 
formen av en häxa och grannbyn befolkas av 
troll.
 Att skogen främst härbärgerade okontroller-
bara makter är det många berättelser som 
vittnat om. I den omfattande boken Herrarna 
i skogen bygger författaren Kerstin Ekman 
en skogens idéhistoria kring den medeltida 
balladen om Herr Olof som red ut i skogen 
aftonen före sitt bröllop. Han möter 
Älvkonungens dotter och avböjer en dans 
med henne. Samma afton insjuknar Herr 
Olof och dör. Skogens makter är svåra att 
rå på. Ekman påpekar att även i Herr Olofs 
medeltida kristna världsbild omfattades allt av 
civilisationen. Där fanns inga väsen utanför 
Guds logik. Ändå fanns det fenomen som gick 
utanför detta tänkande. Balladen handlar inte 
så mycket om kampen mellan natur och kultur 
utan mer om kulturens dilemma. Skogen blir 
en symbol för det vi inte kan greppa.

Berättelser om det främmande lever 
kvar, om än i annan skepnad. När 
trollen äntrar sagoböckerna och 

serietidningarna blir de så småningom 
mer gulliga än hotfulla. I populärkulturen 
är det istället varelser från rymden, eller 
actionfilmernas skurkar som skall skapa 
rädsla. Skräckfilmsgenren väljer ofta det 
trygga hemmet som en plats där kusliga 
saker börjar hända. En docka får liv, dörrar 
börjar slå. Att det kunde ha varit i mitt hus, 
förstärker känslan av kuslighet. 1919 skrev 
psykoanalytikern Sigmund Freud en essä 
om “Das Unheimliche”, ett begrepp som 
på engelska översätts till “The Uncanny” 
och till svenska “det kusliga” 
eller “ohyggliga” Ordet 
är släkt med tyskans 
heimlich eller heim-
isch, dvs. hemlikt och 
betyder med andra 
ord det som är 
hemma men ändå 
inte. Det kusliga är 
något välbekant 

som genom förträngning blivit främmande. 
Liksom i mycket av Freuds övriga tänkande 
hade känslan sitt upphov i barndomens 
upplevelser. Freud förklarade fenomenet med 
att det var föreställningar som levde kvar från 
en tid av animism, då man trodde att naturen 
och ting var bebodda av andar. Och steget är 
inte så långt från skräckfilmernas hemsökta 
hus, men till skillnad ifrån verkligheten krävs 
det mycket mer i fiktionen för att vi skall 
uppleva det som kusligt. 
 Många konstnärer har fascinerats av detta 
begrepp, inte minst 1920 – 1940-talets 
surrealistiska rörelse. Till skillnad från Freud 
ville surrealisterna bejaka det omedvetnas 
nycker som en form av civilisationskritik. 
Genom så kallad psykisk automatism, trodde 
de att man kunde nå kontakt med det 
omedvetna och omsätta dess impulser i konst. 
Andra konstnärer har förhållit sig mer kritiska 
till dessa tankar. Marcel Duchamp sade t.ex. 
att det omedvetna är stumt och menade att 
vi inte kan veta något om det som förträngts 
eftersom vi inte står i kontakt med det. Genom 
förvridna dockor och gåtfulla miljöer skapade 
surrealisterna en känsla av kuslighet. 
 På senare tid är det främst den amerikanska 
konstnären Mike Kelley som i utställningar 
undersökt fenomenet. Här är Freuds teori om 
det kusliga filtrerad genom populärkulturen. 
Liksom i Johan Svenssons konst, möter 
seriefigurer och barnboksikoner samtida 
fenomen. Skalan förskjuts och något 
obehagligt uppstår. Förvrängningen av det 
välbekanta blir en skrattspegel, en drift med 
olika sidor av vår kultur. Kelleys konst kan 
också ses som ett fadersuppror, där han vägrar 
att inordna sig i samhällets regler och normer. 
Liksom hos Johan Svensson finns det tydliga 
kopplingar till den kommersiella kultur, 
som på många sätt blivit vår tids paradigm. 
I konsten upplöses skillnaden mellan kopia 
och original, äkta och falskt, kitsch eller god 
smak.

I tider av paranoia kan det kusliga också 
återfinnas i politiska skeenden. Dagens 
snårskog kanske är Internet, där man lätt 

förvillar sig bland konspirationsteorier och 
skrönor. Det upphaussade tonläget i medierna 
smittar också av sig på det övriga samhället. 
Filosofen Slavoj Zizek beskriver hur vi i 
efterdyningarna av 11 september går mot ett 
säkerhetstänkande där vi sätter upp murar mot 
omvärlden, både bokstavligt och symboliskt. 
Alla är delaktiga i ”The War on Terror” och den 
amerikanska staten initierar angivarsystem, 
som t.ex. ”Neighborhood Watch Program”, där 
man genom grannsamverkan, inte längre bara 
skall hålla utkik efter rånare och inbrottstjuvar 
utan också efter potentiella terrorister. Det 
är inte svårt att se paralleller till 1600-talets 
häxprocesser. Rädslan sprider sig som ett gift i 
hela samhället. Vidare skriver Zizek: ”I själva 
verket – som det skulle ha uttryckts i Sagan om 
ringen eller något liknande neogotiskt epos 
- håller en ny medeltid på att sänka sig över 
mänskligheten.” Man kan fråga sig om trollen 
och häxorna har kommit tillbaka, men nu i 
skepnaden av terrorister eller burkaförsedda 
kvinnor?

Att vara modern är synonymt med att 
var rationell och upplyst. Och visst 
är det få som tror på trollen idag. 

Johan Svenssons skulpturer skall snarast ses 

som en uppmaning att fundera kring vår 
tids rädslor, hur dessa oftast är irrationella, 
trots vetenskapliga framsteg. Hotbilderna 
ändrar bara skepnad. Gamla berättelser och 
myter omformas genom populärkultur och 
kommersiell kultur och nya hybrider skapas. 
I sammansmältningen mellan barndomens 
sagoböcker och serier och nyhetsmediernas 
hotfulla bilder uppstår något nytt. Skogens 
betydelse har också förändrats, men det är 
alltjämt ett förvandlingsrum där magiska 
saker kan inträffa.

Rebecka Wigh, konstintendent
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Friluftsmuseet som fiktion

Det är ingen nyhet att skogen har 
en central plats i västerländsk 
berättartradition. Dantes gudomliga 

komedi börjar med att författarens alter 
ego går vilse i skogen. Före honom hade 
Vergilius i Aeneiden skrivit om en gyllene gren 
i en skog. Bröt man grenen uppenbarades 
en fullkomligt främmande värld, dit man 
knappast hade kunnat komma då man var ute 
på långpromenad eller för att plocka svamp i 
skogen.
 Det förefaller som om skogen i dessa fall är 
något helt annat än vad den utger sig att vara 
vid en första anblick. En plats som kanske 
egentligen inte har så mycket - eller ingenting 
alls - att göra med natur. Skogen är snarare en 
plats som man skulle kunna kalla rent fiktiv. 
Ett slags magisk teater, där vad som helst kan 
uppenbara sig utan att det för den skull verkar 
konstigt eller märkligt i läsarens ögon.
 Skogen är inte bara i sig en uppenbarelse för 
såväl läsaren som respektive huvudpersoner i 
dessa epos (Aeneas och Dante). Den är också 
i högsta grad en plats som uppenbarar, dvs. 
en plats som säger något om den värld som 
huvudpersonen och läsaren kommer ifrån, det 
som vi vanligtvis kallar verkligheten. Varför 
har just skogen använts som en sådan plats i 
litteraturen?
 I de inledande raderna av Den gudomliga 
komedin förirrar sig huvudpersonen i skogen. 
Han går vilse och vet inte var han är eller hur 
han ska ta sig tillbaka. Han förlorar sig själv, 
lämnar sitt jag i händerna på något annat. I 
denna stund uppenbaras de tre allegoriska 
vilddjuren (en leopard, ett lejon och en 
varginna), och snart även vägledaren Vergilius. 
Detta har sedan blivit ett klassiskt motiv inom 
litteraturen. 

Man skulle kunna räkna upp en 
mängd berättelser som gestaltar 
parallella världar som börjar med 

att huvudpersonen går vilse i skogen. Där 
någonting uppenbaras som läsaren inte skulle 
acceptera om det hade hänt någonstans där allt 
är bekant, men som tycks vara en friktionsfri 
passage just genom kombinationen mellan att 
befinna sig i naturen och ”gå vilse”. 
 I Elsa Beskows Tomtebobarnen styrks denna 
uppfattning om skogen som en plats där en 
ny värld kan uppenbaras. En värld i världen, 
färgad av folktrons tomtar och troll. Samtidigt 
föregår den en senare utveckling inom 

Det magiska rummet

seriealbumen där skogen också har en central 
plats (t.ex. i Smurfarna). Parallella världar 
existerar, ”oupptäckta världar” som befinner 
sig i en verklighet som vi känner igen. 
 Dessa världar har vissa likheter med de 
litterära föregångarna (även om kanske Dante 
eller Vergilius skulle vända sig i sina gravar om 
man jämförde deras arbete med Smurfarna). 
I Elsa Beskows fall och i fallet Smurfarna kan 
man konstatera att det rör sig om en mycket 
mer uppenbar fantasiflykt. En flykt in i en 
utopisk värld där familjen eller kollektivet 
står i centrum. Dante flyr inte världen, han 
uppenbarar den, gör den tydlig. Men det 
sker inte i naturen, utan i fiktionen. Skogen 
är alltså en förvandlingsplats, ett fiktivt rum 
där andra lagar rår – och tillåts råda - än de 
vanliga.

I boken Drömtid redogör den tyske 
etnologen Hans Peter Duerr för hur 
Hagazussa, medeltidens häxa, satt 

på ”gärdsgården”, dvs. befann sig mellan 
civilisationen och det som befinner sig där 
utanför, det som han kallar ”det vilda”. Varje 
person består också av en sådan inramning, 
har också en gärdsgård. För att kunna leva 
medvetet inom denna personliga inramning 
måste man alltså åtminstone någon gång 
kunna lämna den, och befinna sig utom sitt 
eget jag. 
 Duerr redogör för en mängd olika sätt detta 
har skett genom tiderna, och i olika kulturer. 
Enligt Duerr hade forna tiders människor olika 
instrument för att hantera och överbrygga 
denna gärdsgårdsgräns. Han menar att 
nutidsmänniskan knappast alls har någon 
sådan erfarenhet. Viljan att förtränga och 
stänga ute ”det vilda” har blivit dominerande. 
Men det som förträngs hotar samtidigt att 
komma ”krälande upp för källartrappan”. 
 Duerrs tankemodell kan man applicera på 
olika system, såväl individuella, psykologiska 
som samhälleliga. Om samhället är det som 
är innanför, så finns det också ett utanför. Det 
som är utanför både bekräftar och hotar det 
som är innanför. ”Där ute” blir en hotbild, 
något som hotar den inringade civilisationen.  
Men ”där ute” är lika mycket en projektion 
från det som befinner sig därinne, och kan 
därigenom också utnyttjas som ett maktmedel 
för att reglera den egna kulturen.

Jag tänker mig att mina skulpturer är 
uppbyggda på ett sådant sätt. De är så att 

säga en sammansmältning av det välbekanta 
(det som finns INOM gärdsgården) och 
det som finns bortom, dvs. ”det vilda”, det 
bortträngda, det som vår kultur använder som 
hotbilder.

Johan SvenSSon
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Johan Svensson är född 1971 i Essunga och bor i Stockholm. Han är utbildad på 
konsthögskolorna i Umeå och Malmö med examen år 2000. Litteraturvetenskap och 
filosofi är också ämnen han har studerat. Från mitten av 90-talet till idag har han 
ställt ut i många olika sammanhang, bl.a. på Sveriges Allmänna Konstförenings galleri 
i Stockholm, Göteborgs Konsthall och Bonniers Konsthall i Stockholm. Han har även fått 
stipendier från Iaspis, Nifca och Maria Bonnier-Dahlins stiftelse.

Teckning, skulptur, installationer och animationer är Johan Svenssons främsta medium. 

Se www.johansvensson.net
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I entrén visas Johan 
Svenssons tio modeller 
samt hans film Djup skog, 
2006, ljud: Ronnie Sundin.



Fyra skulpturer på 
friluftsmuseet
I hagen bakom 
smedstorpet.
I skogen mellan 
kyrkan och 
samevistet.
Vid fäbodvallen.
I skogen vid  
skogsarbetarkojan.
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