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år ordnar vi en konstutställning i skogen, 
tänkte jag och frågade närmsta skogsägare.  

– En rolig idé, svarade Niels Treschow, lite till 
min förvåning.  

Inte alla skogsägare är förtjusta i andras aktivi-
teter på sin mark.  

Utmed en kilometerlång slinga över två granbestånd 
från 1972 och 1982 placerade de inbjudna konstnärer-
na unika, platsbyggda originalverk som sedan stod  
där i ur och skur under två sommarveckor i juli och 
augusti.  

 
DET KOM MYCKET FOLK, LIKSOM lokaltidningen och lokal -
radion. Konstutställningar på bygden i Halland är det 
gott om på sommaren, men vi hade lyckats pricka in 
väsentligheter: Konst av hög klass, utomhusaktivitet i 
pandemitid, skogspromenad.  

Mitt bidrag till utställningen var inte konstnärligt, 
utan informativa skyltar om skogen och skogsbruket.  

Min man och jag har ordnat konstutställningar 
 några somrar i rad i Årstads Mycket Tillfälliga Konst-
hall, inhyst i en illa medfaren mejeribyggnad i vår lilla 
by en bit från Falkenberg, men i år höll vi oss utomhus. 

Vi ordnade en toalettvagn, bad grannens flickor Elsa 
och Stina sälja hembakat, marknadsförde på sociala 
medier och i kommunens evenemangskalender, med-
delade lokaltidningen och lokalradion samt designade 
trycksaker och hemsida.  

 
EFTER ATT HA JOBBAT MED förberedelserna ett par veckor 
på heltid kände vi i luften: Det här blir väldigt bra!  
Det kommer en intresserad publik. Då ordnade vi en 
rejäl parkeringsplats för anstormningen. Inga bilar i 
skogen!  

Sedan var det bara att dra igång utställningen Ur och 
skur – konst i natur.  

I efterhand kunde vi konstatera att: 
1. Ingen av besökarna skräpade ner. Vi kontrollerade 

varje dag och jag hittade ett plåster, det var det 
 värsta. 

2. Inget av konstverken blev förstört eller försvann 
under de två veckorna. 

3. Vi fick oerhört positiva kommentarer om både konst 
och skog, möjligheten att ta en lagom promenad och 
se något oväntat i skogen. 

4. Flera besökare frågade om inte informationsskyltar-

Konst kan väcka   skogsförståelse
En konstutställning i skogen kan skapa sympati hos allmänheten och även ökad för -
ståelse för skogsbruket. SKOGENs Ulla Sundin Beck var en av initiativtagarna till en 
 konstrunda i Falkenberg i somras som fick delvis oväntade reaktioner. 

I höst drar Konstfrämjan-
det igång ett projekt med 
utställningar och aktivite-
ter under namnet Skogen 
mellan oss. Sex distrikt i 
Mellansverige deltar. Kan-
ske inte tänkt som utom-
husaktiviteter, men skog 
är gemensam nämnare. 

Wanås skulpturpark är 
en mer permanent men 
föränderlig konstupple-
velse på 40 hektar utanför 
Hässleholm. 

I den finska byn Oranki i 
Pello i sydvästra Lappland 
finns Oranki Art som fyller 
20 år nästa år. 

I skogen runt Kaknäs-

tornet i Stockholm gjorde 
några konstnärer en snits-
lad konstbana i skogen i 
våras, kallad Tyst vår. 

Skulpturstigen Art in 
the green box är en fri-
luftsutställning i Gnesta, 
med utgångspunkt från 
Skottvångs gruva. 

Agnes Denes konstverk 
Tree Mountain i Ylöjärvi  
i Finland är skyddat i fyra-
hundra år. På ett gammalt 
gruvområde har 11 000 
människor planterat träd  
i ett väl uttänkt mönster 
som ett arv till kommande 
generationer. Se film på 
Youtube! 

na om skogen kunde få vara kvar – ”det var intres-
sant”.  
Kanske inte alla skogsägare vill och kan ordna 

konst utställningar i skogen, men jag anser att alla  
ska tänka på punkt fyra: Många människor som rör  
sig i skogen kan väldigt lite om skogsbruk, men skulle 
gärna vilja veta mer på ett enkelt sätt. Den kunskapen 
påverkar säkert också deras inställning till det moder-
na skogsbruket. 

 
DET MÄRKTE ÄVEN VÅR MARKVÄRD Niels Treschow, som 
inte hade några klagomål efter att tusen människor 
trampat runt i hans bestånd. 

– Det är absolut inget problem om det sköts på rätt 
sätt. Jag fick förresten ett samtal från en bekant som 
mycket uppskattade skyltarna om skogsbruket. På det 
viset fick utställningen två syften. 

Text & foto: ULLA SUNDIN BECK 
 

 

LÄS MER: Fler bilder och mer information finns på nätet 
(www.arstadskonsthall.se) samt även Instagram och 
 Facebook. 
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 1. Första utställningsdagen firades med en performance i skogen av Mikael Ericsson, ljudkonstnär på Harpart lab, Harplinge. 2. Inte alla hittade 
konstverket ”Födelse” av Denis Gavois, trots snitsling. Det ligger där under stenen i alla fall! 3. ”Jag tänker på mamma” av Anita Johansson, Slöinge.

 Niels Treschow,  
nöjd markvärd.

 Ulla Sundin Beck, 
arrangör och reporter.

 4. ”Pelargonium versus Picea abies” av Anita Wohlén, Kärradal. 5. ”Parlement” av Denis Gavois, Köinge, och Leif Haglund, Årstad. 6. ”Samband” av 
 Annica  Broberg, Köinge. 

MER KONST OCH SKOG

”JAG FICK FÖRRESTEN ETT SAMTAL FRÅN EN BEKANT SOM 

MYCKET UPPSKATTADE SKYLTARNA OM SKOGSBRUKET. 

PÅ DET VISET FICK UTSTÄLLNINGEN TVÅ SYFTEN.”

TEMA / KULTUR  

& HISTORIA

1 2 3 4 5 6


