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Introduktion 
 
 
”Vi bor i en märklig värld, där ingenting är vad det verkar vara. 
Vår planet skapar ett hem för cirka 30 miljoner olika djur och växter. Varje individs liv går ut 
på att kämpa för sin överlevnad. Var du än tittar, till lands, till havs finns det enastående 
exempel på fantastiska överlevnadsstrategier” (David Attenborough - BBC, Life, 1 episod 
2009) 
  
Att studera till inrednings- arkitekt och möbeldesigner på konstfack ligger mer i grund till min 
egen överlevnad efter studierna än till samhällets. Det vi skapar utgår ifrån att människan är i 
fokus vi anpassar oss till människans begär och normer. Därefter får naturen anpassa sig runt 
oss, där vi bestämmer var den ska finnas och hur den ska växa. Jag har försökt tänka runt 
detta. 
  
”För en generationen sedan lyckades människan undgå att bli utplånad av kärnvapen 
agenturen, om vi har turen med oss att undfly de och annan terror. Men nu frågar vi oss allt 
oftare på grund av vårdslöshet har förgiftat eller överhettat hela planeten inklusive oss själva. 
Vi har även brukat och missbrukat vatten på ett sånt sätt att det finns mycket mindre vardera 
kvar och jag utrota tusentals arter som förmodligen aldrig kommer tillbaka. Vår värd: varnar 
vissa respektingivande röster: kan en dag urarta till något som påminner om en ödslig tomt. 
Där kråkor och råttor rör sig bland ogräset och jagar varandra. Om det skulle bli så vid 
vilken tidpunkt att det skulle gått så långt att vi trots vår prisade överlägsna intelligens inte 
skulle befinna oss bland de överlevande. Vi vet inte svaret på det. Varje hypotes för fuskas på 
grund av vår hårdnackade ovilja att acceptera att det värsta faktiskt skulle kunna hända. Vi 
kanske undergrävs av våran överlevnadsinstinkt som har finslipats under eoner för att hjälpa 
oss att förneka, trotsa eller nonstjalgera olycksbådande varsel så vidare vi inte blir 
paralyserade av rädsla. Om dessa instinkter lurar oss tills det är försent är det illa. Om de 
stärker vårt motstånd mot uppseglande hot är det bra.” 
(Alan Weisman - Vad händer med världen utan oss?) 
  
  
I mitt examens arbete har jag ställt mig frågorna;kan jag ändra folk syn på objekt genom ge 
dom kärlek, mening och en berättelse. Hur blir vi påverkade och hur ställer vi oss till saker, 
vad förnekar, trotsar och var ställer vi oss i allt detta? 
 

 
 
 
 

https://biblioteket.stockholm.se/sok/author/Alan%20Weisman
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Bakgrund  

 
Jag har hållit på med en process sen 2 år tillbaka där jag försöker bygga utifrån känslor och en 
inspiration från naturens och min fantasi där djur har fått utvecklas och skapat en science 
fiction- vision av att saker kan utvecklas. Mina projekt handlar om materialet och hur det kan 
ha en plats och egen identitet. I mina arbeten strävar jag efter att skapa denna andra värld 
genom att skapa varelser och organismer. Här är artefakterna inte definierade som möbler 
eller skulpturer, men som levande saker som är bland oss, går bredvid oss på gatan eller är en 
del av vår vardagsrum där de anpassar sig till vårt samhälle och vi till deras. 
 
  
Jag vill ta upp frågan om rum och möbler om vad det en gång var, om vad det har blivit och 
hur de kan utvecklas. Jag tycker att hur vi behandlar våra möbler bör ändras. Att inte plocka 
eller designa för komfort, estetik, praktiska egenskaper då de hamnar allt för ofta i köp och 
släng kulturen. Det här är några frågor som jag vill  lyfta med hjälp av mina varelser, varför vi 
designar så här. Varelserna är inte utformade med dessa aspekter, jag vill berätta en historia, 
jag tar inte människor i beaktande för komfort eller estetik. Folket måste ta hand om mina 
skapelser som de skulle ha varit husdjur. 
  
Då jag växte upp på 90 talet och inte förstod kvalité då teknik och mode gick så fort fram att 
man tog saker som en självklarhet att man bara skulle köpa nytt och det man slängde försvann 
för alltid. Samtidigt nästa år var det bättre teknik och IKEA hade fått nya saker. Samtidigt 
förstod jag inte min gammelmormor som fortfarande levde i en tid som var 50-60 år tillbaka 
där sofforna, möblerna, porslinet aldrig byttes ut och den gamla gjutjärnspannan som alltid 
stod på spisen med 7mm tjockt lager av stekfett som användes till alla mackor och till nästa 
måltid. Då jag aldrig riktigt brydde mig om mina kläder, datorn eller klippan soffan som stod i 
mitt pojkrum efter 2-3 månader efter köpet och tänkte bara på de nya sakerna jag behövde. De 
fick aldrig ett personligt värde för mig. Då jag fortfarande inte tänker på dom förrän denna 
stund. Men mina husdjur kan jag fortfarande sakna. Tvärtom var det för min gammel mormor 
då hon brydde sig mer om sina saker än de djur hon hade runt sig. Hon såg djur som en 
nödvändighet som hade sitt egna liv som kom och gick. Medans hennes soffa eller porslin inte 
bara kunde födas fram. 
  
Hur kan jag kombinera objekt och känslor så man börjar bry sig om sina objekt. 
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Frågeställning 
 
”Postmodernisterna gjorde revolt mot strängheten under modernismen. Deras budskap var 
>>Lätta upp!<<. Designen fokuserade då på känslouttryck, på att återföra det roliga, 
infallsrika och lustfyllda till ekvationen. En del har till och med karakteriserat detta som 
>>form följer det roliga<<eller>>form följer mening<<. Huvudtanken är att användarna 
lägger in en mening i föremålen och att denna mening inte alltid är rationell och maskinmässig 
utan snarare känslomässig, mänsklig och har att göra med uttrycket.” 
 (Ann Thorpe - design för hållbar utveckling) 
  
I dagens läge finns det inte mycket som inte blivit sagt men hur vi tolkar de produkter vi 
skapar i dag om 100 – 200 år kommer de vara samma som vi säger i dag? Vad kommer mina 
objekt säga och berätta om 100-200 år om de inte har blivit brända? 
  
”Engelsmannen William Morris (1834-1896) grundade Arts and Crafts-rörelsen och hävdade 
att formgivarna måste återgå till materialets sanna natur och att kvalitén i produktionen 
måste återupprättas.” 
  
”En viktig slutsats är att vår designverksamhet ingår i system som innefattar och faktiskt är 
beroende av att livsbetingelserna på jorden fungerar på ett hälsosamt sätt. När vi en gång 
insett kopplingarna mellan naturens system och vårt arbete, kan vi börja fundera till 
miljöförhållanden som verkligen främjar mänskligt välbefinnande under obegränsad tid.” 
(Ann Thorpe - design för hållbar utveckling) 
  
”Mänskliga återvinningssystem har hittills haft stora svårigheter med att strukturera och 
koncentrera material lika bra som naturen olyckligtvis sänker faktiskt återvinningen för det 
mesta material kvalitén, något som resulterar i =downcycling=, det vill säga =recycling= till 
det sämre ” (Ann Thorpe - design för hållbar utveckling) 
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Film       
 
Film är en konstform som utgörs av rörlig bilder, alltså flera bilder som i snabb följd skapar 
en illusion av rörelse. precis som tecknad film och datoranimering, är stop motion en teknik 
för att lura ögat att "döda" föremål rör sig. 
  
Genom att presentera och få in mina arbeten i filmer kan jag ge mina verk en ytterligare 
dimension. Genom denna metod kan jag ställa objektet mot världen och visa på en fantasi 
eller en dröm vad jag vill ha sagt med mina verk. Genom en fördjupning och en inblick till en 
annan värld. Här får jag chansen att berätta min historia och ta med folk på en resa. Som vi 
sen kan fortsätta att drömma vidare på.  
  
Jag ger bara en första inblick i vad som kan hända. 
Då jag vill fånga människors sinnen och nyfikenhet, vad behöver jag för medium för att 
berätta min historia? Eller ska jag förlita mig på människans inre barn och fantasi? 
  
“I have a problem when people say something's real or not real, or normal or abnormal. The 
meaning of those words for me is very personal and subjective. I've always been confused and 
never had a clearcut understanding of the meaning of those kinds of words.” (Tim Burton) 
  
Att skapa och se saker i objekt som inte någon annan ser kan vara det bästa som finns då du 
har en hel värld för dig själv. När människor frågar vad jag gör eller befinner mig kan jag 
bli  frustrerad. Med film och berättelse kan jag hjälpa folk att ta sig till min verklighet.  
  
Hur fungerar film som design och arkitektur? Idag blir vi mest tilldelade det genom reklam 
eller dokumentär  och får en annan inblick på levnad standard. Vad händer om man tar det ett 
steg längre? 
Hur mår möblerna och rummen? Kan de uttrycka känslor på en mänsklig nivå? 
VR, virtual reality, blir allt mer populärt då man har ett visningsformat där vi faktiskt kan 
uppleva rum och skulptur på designerns och arkitektens villkor, innan det har blivit byggt. 
Gör detta det enklare att visa upp tankar, känslor och gör det lättare att nå ut till en bredare 
publik? Är det detta som spelskapare redan har gjort i över 20 år? 
 
 
 

 

 

 

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Konst
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6rlig_bild
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tecknad_film
https://sv.wikipedia.org/wiki/Datoranimering
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Herrelös natur 

 

Denna plats skapar nytt liv. 
Vi vet inte vad som skapas. 
När allt är tyst. 
Där alla får kämpa för sig själva. 
Utan att någon behöver förstå. 
Med hjälp av energi och näring från jorden. Ifrågasättande finns inte här. 
Det är utanför denna plats du ifrågasätter. 
Att få växa i det mörka skapar ljus. 
Att stå på något som du känner växer eller dör. 
Att möta det du känner igen genom känslor men som inte har någon form. 
Vi alla kommer från mörkret vi måste finna det igen. 
Ge dig den stunden. 
Ge dig den tid. 
Gå ensam den stig bortom husen och gatorna. 
In i din egen skog. 
Minnena behöver dig så väl. 
De griper tag i din själ. 
Du märker skuggor bakom träden. 
Tysta djur stirrar utan ögon. 
Födas ur marken och träden. 
Vilset strövar de genom mörkret. 
Var är de på väg ? 
 
 
(Oscar P Lidgren – 2019) 
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Stercus prodigium 

Kompost monster 
 
Levnad 
Är en lång orm liknande varelse som har två öppningar likt munnar. Med dessa munnar 
samlar de upp löv, grenar och andra förmultnande ting som finns i naturen. Det är detta den 
lever på, att andra växter dör eller tappar sina blad. Därav är höst den tid då den äter upp sig, 
för att sen dra ner sitt tempo för att spara på energi inför vintern. 
Det lättaste ställena att hitta ormarna, är vid kalhyggen eller i en lövskog på hösten. De skiftar 
i höstens alla färger för att smälta in i dess omgivning. 
 

 
 
På vintern blir ormarna svarta och betydligt mindre, då de bara kan leva på döda träd som 
fortfarande kan stå upp eller som ligger över snötäcket. Den ormen största som blivit sedd har 
varit så stor så att en 5-7 årig skulle kunnat krypa igenom den. Dock är de harmlösa och 
skulle aldrig äta något levande. Ibland har de även andra djur som lever i dom, dessa djur 
hjälper även ormen med mat och näring. Det tar veckor för dem att bryta ner vissa organiska 
saker. Forskare beskrivit ormen som en snäll förflyttande kompost. Djuren som lever inuti 
ormen får värme och skydd för vinden, samt även skydd mot andra större farligare djur. 
Ormen är utrustad med ett taggigt hårt skal likt något en ödla skulle ha, därmed är den väldigt 
svår att ge sig på för större rovdjur.   
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Det finns många organismer i naturen som lever på döda saker som växter, träd och lik.  Då 
1/4 av allt organiskt över mark är i en förruttnelseprocess finns det mycket mat till skalbaggar, 
maskar och många andra djur. Saken med dessa djur är att de blir mat till någon annan som 
fåglar t ex. Och så går djurlivet runt. Men vår ormlika vän har inga fiender, än i alla fall. 
Ingen rår sig på den på grund av dess storlek och skal. Detta kan bli ett problem i framtiden, 
då den kanske äter upp all annan mat för andra djur och helt plötsligt så har inte maskarna, 
skalbaggarna eller fåglarna någonting att äta.  
  
Genom att vi människor har planterat skog som kan växa mycket snabbare för att sen kunna 
avverkas blir det kolossala mängder grenar och sly som vanligtvis inte skulle varit där. Detta 
har inneburit att denna art har vuxit sig större, starkare och genom evolution . Vi har gött den 
med det den älskar och nu står vi inför ett problem, ska vi låta naturen ta ut sin fulla rätt att 
låta de som utvecklas ta över. Som tur är så parar ormarna bara sig en gång under sin livstid 
vad forskare vet. Det har bara påträffats en gång. Då det har krävts all energi från två ormar 
för att föda en kull på tre. Därefter dör den och lämnas att förruttna och ge näring till sina 
barn. Genom att ungarna börjar äta förmultna delar av föräldern får de en lärdom av 
vävuppbyggnad och kännedom av vad för föda föräldern har livnärts sig på under dess livstid. 
Detta är den kunskap de får med sig i början av sina liv. Ormen har inget direkt kön utan när 
den hittat sin partner och de har spenderat tillräckligt med tid bredvid varandra växer de ihop 
och i denna symbios bildas det något som kan liknas med en cysta. Däri börjar födseln av 
deras arvingar. Detta är också varför inte ormarna kan röra sig särskilt bra länge, de tvingas 
att ge sin sista tid och energi till varandra och till sina barn.    
 

 
 
Oscar P Lidgren är en inte så uppmärksammad person inom den vetenskapliga eller 
konstnärliga världen. Dock har han tagit på sig att efterlikna dessa djur så gott som möjligt. 
Eftersom inte många känner till dessa arter och organismerna, har inte heller vanligt folk sett 
dom på foto. Om det nu är så att Lidgren har studerat ormarna genom att ha befunnit sig på 
samma plats som dom eller haft åtkomst till de få foton som finns, vet vi inte, men genom 
hans skisser och berättelser ligger det en stor sannolikhet i att Lidgren faktiskt har stött på 
dom i naturen. Vad folk ser i hans verk och avbildningar associeras oftast till vad folk känner 
igen som vardagliga djur som vi har levt runtomkring i över 3000 år. Det är så människan 
fungerar de måste finna likheter med saker för att de ska kunna förstå. Men i själva verket gör 
han en väldigt bra efterliknelse av dessa nya arter och organismer. Vissa är även så bra att de 
lurar levande djur som till exempel hundar. 
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Designprocess & Uppbyggnad 
 
Utförandet består av över 300 meter återvunnen granregel 45x45mm, där spik och skruvar 
först får plockas bort. Därefter sågas reglarna i längder på 1-1,5 m långa bitar. Granreglarna är 
oftast slagna/ vridna, på grund av detta är det svårt att hyvla dem, då det innebär att man tar 
bort för mycket material när 45x45 mm ska ner till 40x38 mm.  Efter hyvling kapas bitarna 
upp till en lagom längd. Efter att reglarna hyvlats ner blir de blir rätvinkliga. 
När detta är gjort ska ringar göras av de 40x38 mm reglarna, det enklaste och mest effektiva 
sättet är att då göra oktogoner vilket innebär regeln ska sågas upp i 8 bitar som måste vara 
exakt lika långa och vardera sida är 22.5 grader. Detta gör att man får en oktogon om man 
tejpar ihop alla sidor mot varandra. Där efter stumlimmar du dem ända mot ända. 
Det är inget hållbart sätt men viktigt för nästa steg. 
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När du väl har dessa ringar kan du börja fräsa dem i en lutning, du kan även hyvla dem men 
det tar mycket mer tid.  Båda dessa sätt innebär att du först måste göra en gigg som är i rätt 
gradantal. När du har limmat ihop 160 oktogoner kan du börja fräsa dem du vill ska få en 
vinkel eller böj. Efter detta är klart kommer vi till det som gör det stabilt vilket är lötningen.  
Lötning är en teknik som funkar som tegelväggar då ena stenen korsar och läggs i mitten av 
två andra alltså omlott detta, vilket gör att det blir mer limyta och aldrig en svag punkt för 
limfogen. Du kan finna denna teknik i stolsryggar och i äldre möbelsitsar.  När du limmar 
ringarna mot varandra blir det extra starka för de är runda.   
 
 

          
 
Tanken är att göra något som får känslan att det rör på sig samtidigt som man kan sitta på den. 
Den ska dra uppmärksamhet och nyfikenhet till sig. Den ska få barn att sticka in huvudet i 
den, skrikande till sin kompis som har sitt huvud instoppat i andra ändan. Möjligheten att 
kommunicera genom andra medel än att bara sitta på en vanlig bänk.  
  
En produkt kan vara dyr eller svårproducerad som denna produkt, men den är billig för vår 
miljö och den delar med sig av glädje och nyfikenhet till alla den berör och som kommer i 
kontakt med den.  
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Intumescebat 

Strävare 
 
Levnad  
Har långa smala kroppar som bärs upp med fyra starka ben. Fortfarande undrar man hur deras 
tunna ben kan klara av att bära upp deras tunga kropp. De har uppfunnit ett helt nytt sätt att 
röra sig. Genom att ha benen jämlikt placerade runt sin kropp har de ett specifikt 
rörelsemönster som kan få dem att uppföra sig som väsen, detta kan man se i hur de rör sig i 
alla väderstreck lika bra. På vissa platser kan man se att de har skapat märkliga ärr i naturen 
som liknar stigar i skogar som vittnar om deras säregna rörelsemönster.  
 
 

 
 
De få gånger de har blivit sedda förekommer de uteslutande i grupper (dock alltid i udda 
antal), vilket är skälet till att de oftast skrivs i plural. Deras längd är 250-500 mm vilket 
innebär att de oftast reser som familj, då de minde är i en växande fas. 
  
Strävarna kan inte göra läten eller höra men har däremot mycket bra känsel. Det har vi har lärt 
oss i våra studier av dem. Över strävarna verkar det vila någon typ av förbannelse/förvirring. 
Då de ständigt befinner sig på resa, är deras kroppar är alltid är riktade mot fjärran i hopp om 
att deras mål skall manifestera sig, så att färden äntligen tar slut, något som tyvärr aldrig 
inträffar i vår vetskap.  



 - 14 - Oscar Lidgren |      HERRELÖS NATUR 
 

Under färden talar de aldrig med varandra, det är över huvud taget tveksamt om de besitter 
denna förmåga till kommunikation genom läten eftersom de till synes verkar vara telepatiska. 
Detta gör det svår att veta om de har känslor eller känner sig rädda för något. Dock har vi 
aldrig funnit någon skadad eller död strävare. Det kan vara så att de känner av platser och 
situationer innan de kommer dit med hjälp av kommunikation med jorden genom telepati. De 
känner av faror innan de inträffar. 
Det är förmodligen så att de kan kommunicera  med oss människor också utan vår vetskap 
genom telepati, då våra kroppar stöter ut signaler som visar om vad vi är för personer. Hur detta 
går till är ett mysterium.  
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Designprocess & Uppbyggnad 
 
Oscar P Lidgren har byggt sina strävare efter liknelser, genom att hämta stockar från sitt 
närområde. Stockarna har  arborister plockat bort från träd som varit sjuka. Nästan allt 
material som arboristerna tar ner blir normalt bränsle eller flis, det finns inte resurser som kan 
ta han om trämaterialet och göra om det till virke. Det mesta arboristerna tar ner har för liten 
dimension för att göra något virke av grenarna och slyn. De sjuka träden är oftast rötskadade 
långt upp i stammen och kan därmed inte hålla den höga standard som krävs i vårt virke 
dagligdags. På grund av att detta kan inte stockar och grenar ligga kvar i staden och ge näring 
till smådjur, skalbaggar och bakterier, i stället blir det förbränning eller flis då vi har en 
stadsbild med kvarter och områden som ska vara städade. I denna fråga handlar det om hur 
människor vill ha det. Vi vill bo nära träd, växtlighet och sten men detta är långt ifrån naturen. 
Naturen gör lite som den vill.  
 
 

 
 



 - 16 - Oscar Lidgren |      HERRELÖS NATUR 
 

Ur dessa ekstockar och grenar svarvades tre kroppar av större storlek och två mindre som 
skulle visa de strävare som är i den växande fasen. Det resulterade i en familj prototyper med 
en skalförskjutning där både barn och vuxna kunde ha suttit på dem, om det var tänkt så.  
Efter ha svarvat ämnena behövde de torka för att inte spricka. Då spånet från det svarvade 
stockarna torkat, lades de större stockarna ner i spånet. Detta gör att de mindre spånet samlar 
upp vattnet som avdunstar från stockarna. Det blir samma effekt som ris, som drar åt sig fukt 
som vill avdunsta. Därefter började arbetet benen då de inte behövde förhålla sig till sittandet 
längre, kunde utformningen av benen på ett mer karaktäristiskt sätt som ledde till benens 
utformning. Benen är av björkgrenar som täljdes och slipades fram. Därefter borrades 4 hål i 
vardera kropp/ekstock, som benen monterades i. 
 

  
 
Genom att skapa oregelbundna former blir ingen strävare lik den andra, därav mer levande. 
Eftersom de är små upptill blir de inte sköna att sitta på, en större stock behövs i så fall. Att 
säga att man skapar en kropp istället för en sits, har att göra med den syn man har på möbler.  
Detta har därefter tagits vidare och jobbat vidare på. Det utesluter inte att dessa prototyper har 
blivit symboler för kommande projekt. Och samtidigt får stå som skulpturer och visa att man 
är på väg någonstans. Att behålla och arbeta med prototyper som skulpturer gör att de får ett 
mervärde. Det finns alltid en övergång mellan allt. För Lidgren symboliserar de ett första steg 
i en process för andra de är som skulpturer. Hur man än ser det så finns det en grund som förs 
vidare i deras manifestering  - var slutet är vet vi inte.  
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Valentes latrare animalium 
Bark djur  
 
Levnad  
Deras runda nos/tryne ser likadant ut som deras bakdel om de nu har något fram- eller bakdel, 
detta har dock diskuterats kring i små grupper som har haft turen att stöta på dessa varelser. 
Att det är deras rörelsemönster som just för stunden berättar vilket som är fram och bak. Vissa 
tror även att de rör sig fram i tiden och bak i tiden. Därav är de på dåtid och framtid i kroppen 
där de då kan röra sig genom tid. För oss människor som ständigt är i en rörelse i framtid får 
vi bara se dessa djur röra sig åt ett håll och därmed tror vi det är deras framsida. Då vi 
människor inte kan stanna upp i tiden eller gå tillbaka i den får vi bara se dom i ett 
rörelsemönster.   
 
 

 
 
Dessa djur har kanske utvecklats med hjälp av evolutionen av en framtid, då de har kunnat gå 
tillbaka i tiden för att sen gå framåt för att komma till rätt tidpunkt. Detta kan då innebära att 
de har gjort en förändring som vi människor inte har upptäckt eller förstått. 
  
Eller att bark djuren är här för att hjälpa till. Men det vet vi inte. 
Med denna slutsats kan vi då förstå varför vi aldrig har sett dessa djur förut.  Då deras fram- 
och baksida nästan är identiska, i alla fall för oss människor, visar det att vi som människor 
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har en begränsning som inte vi förstår. Det blir som att förstå rymden, hur stor den är, men för 
en annan levande organism är den en självklarhet. 
  
Eller så spelar det ingen roll. Att vi som människor inte sitter med all kunskap. Vi måste 
beskriva med ord medan andra arter inte har behövt utveckla så stora och komplexa hjärnor, 
för att just förstå de mest simpla grejor. När man väl vet hur något fungerar så är det enkelt att 
ta sig till det. Men bark djuret behöver bara röra sig fram och bak i tiden för att förstå vad som 
försiggår just då eller nu. 
 
 

 
 
Bark djurens skinn, päls liknar något som ett träd eller ödla har för att skydda sig med. Vad 
det egentligen har för funktion vet ingen. Men det man kan se är att den är tillfällig. Ju 
närmare vi människor kommer dem och ju mer kontakt vi har med dem ju mer päls/skinn 
tappar dem. Vad detta har att göra med är förmodligen en signal från djuret som vill visa på 
att allt vi människor rör är tillfälligt och blir förstört. Bättre förklaring finns inte. Dock kan 
man se och förstå det om vi ser med ett kritiskt öga på oss människor, att allt vi rör en dag 
kommer dö inte minns oss själva. 
Vi vet inte hur länge bark djuren kan leva för de har inte synts till i vår tid då saker har blivit 
dokumenterade. Det är möjligt att de har blivit sedda förr men då aldrig blivit dokumenterade. 
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Vi människor förlitar oss på fakta och dokumentation då vi som människor har ett väldigt kort 
liv detta är vårt sätt att resa genom tid. Vi kan aldrig veta med 100% sannolikhet att detta är 
sant eller om det bara var en sinnesförvirrad person som hade för stort inflytande på sin 
omgivning eller samtid. Det har ju hänt åtskilliga gånger att fakta från en svunnen tid har visat 
sig vara helt fel och man undrar hur folk faktiskt kunde tro på detta. Inte minst om en sägen 
om en slags Gud som byggde värden på 6 dagar. Detta är en historia som har präglat 
människan i över 1000 år. Detta är inte den enda historien om gudar utan det har funnits 
åtskilliga gudar i homosapiens tidsepoker. 
 

 
Om dessa (gudar ) någonsin har funnits i någon slags fysisk form vet vi inte, det enda vi vet är 
att folk har skrivit ner historier om dem som de sen har levt sitt liv efter.  Då objekt kan prata 
för sig själv om en svunnen tid, kan vi behärska och förstå det objektet med den information 
och vetenskap vi har just nu. 
 När vi kommer till bark djuret vet vi inte faktiskt vad de gör eller deras uppkomst och eller 
hur gamla de blir. Vi har försökt undersöka djuret då alla tester visar att det befinner sig i en 
förruttnelseprocess, men som vi också vet tappar den sitt skinn så fort den är i kontakt med 
människor. Det enda testerna visar är att när en människa undersöker bark djuret, är det i 
förruttnelse. Om den dock är det alltid, även när vi inte är runt den, vet vi inte.  
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Designprocess & Uppbyggnad 
 
Oscar P Lidgren ville skapa en så naturlig, ren produkt som möjligt för att visa det temporära i 
produkten, i sittandet och i designen. Stockarna fanns utanför hans arbetsplats, där de sedan 
blev färdigbyggda. Genom att försöka jobba så mycket som möjligt med handverktyg som 
hand såg, yxa, stämjärn och  barkkniv för att göra så lite påverkan av energi mer än den 
mänskliga energin som lades ner i det. Att förhålla sig till den mänskliga kraften och energin 
för att skapa något som kan ge energi till sin omgivning. Det fanns en tanke av att hålla det 
simpelt både designen och utförandet.  Därav ser man stockens form och döljer inte var den 
kommer ifrån och vad det en gång var. I utförandet användes inget lim eller ytbehandling då 
för att få en så ren produkt som möjligt. Då stockarna Lidgren arbetade i var färska och 
fortfarande fuktiga visste han att de skulle krympa och spricka. Detta använde han sig av när 
han skulle fästa benen då stocken slöt sig runt benen i en torkprocess och då behövdes inget 
lim. Om ingen vill ha bark djuret en dag, kan man bara ställa ut den i skogen eller i naturen så 
tar kryp och bakterier hand om den och ger tillbaka energi till den, bättre än om den skulle 
brännas upp.Det finns en tanke på lånande men vi tar alla våra material men vi ger ingenting 
tillbaka i energi eller näring till var vi tog det ifrån. Vi avverkar och planterar nytt. Vi ser inte 
våra möbler i trä, bomull, ull och metaller från vilken ursprungsprodukt det har varit. Utan 
som en ny produkt.   
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Giant fungus 
Jätte Svampar  
 
Levnad  
Forskare har precis hittat en jättesvamp. Den sträcker sig till 2 meter hög. Den har något 
släktskap med murklor och stolt fjällskivling. Svamparna växer ibland skogar inne bland 
träden med stora trädkronor det är för de alltid vill ha skugga och näring från det trädet tappar. 
Man skulle kunna tro att trädet och jättesvamparna skulle konkurrera om vattnet i marken 
men eftersom träd behöver solljus och vatten då svampen behöver skugga så vet på något sätt 
svampen om att om inte trädet får både sol och vatten så får inte svampen skugga. Så vad 
svampen gör är att binda sina rottrådar tillsammans  med trädets rötter detta gör att den kan 
kontrollera hur mycket vatten trädet får och därmed har koll på vattentillförseln. 
 

 
 
Eftersom jätte svampen har ett otroligt stort rotsystem mycket större än en ek till exempel, 
kan den också samarbeta tillsammans med alla andra jättesvampar runt omkring den. Detta 
gör att de kan transportera vatten mellan svampens rötter som är 15m bort till trädet för att ge 
det vatten. Eller fördela ut vatten mellan de olika träden som de är samman kopplade med.  
Detta gör att svampen blir någon slags envåldshärskare? som ger och delar upp för sitt eget 
bästa. Den kan även lagra vatten så om det väl regnar kan den lagra 120L vatten lika mycket 
som ryms i ett badkar. 
Vattnet fördelas sedan ut under varma dagar. Evolutionen har hjälpt vissa arter att samarbeta, 
eller i detta fallet mer att utnyttja, samtidigt som den ger tillbaka precis vad trädet behöver. 
Trädet skulle förmodligen klarat sig själv utan svampen men svampen skulle inte haft en 
chans utan trädet. 
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På natten börjar även svamparna lysa om de är tillräckligt stora och utvecklade. Detta har att 
göra med att det uppstår en elektrisk laddning från marken, där deras trådar skickar upp små 
pulser av elektricitet genom rötter upp mot hatten. Hatten samlar pulserna och knyter dom 
samman till elektroder som börjar studsa mellan hattens vävnad i ett otrolig hastighet och det 
skapar den energi som behövs för att vi ska se att svampen lyser.      
   
Hur kommer det sig då att denna art av svamp finns här nu då?      
Vi vet inte om det har med evolutionen att göra eller om det är något experiment som har 
gjorts på ett labb som sen har på något sätt kommit ut i naturen. Eftersom vi inte har 
observerat några tidigare föregångare till denna svamp vet vi inte hur, eller vad den har 
uppstått från? 
Men det finns inte heller några studier på att ett forskarteam skulle ha jobbat med denna sorts 
experiment. Och varför i så fall skulle de vilja göra denna sorts svamp ? Den har ingen direkt 
nytta för naturen eller för människan mer än för sin egen del och det är  överleva. Det enda vi 
människor skulle kunna dra nytta av, är att den jättelika svampen producerar ljus. 
Om man skulle byta ut alla parkbelysningar mot dessa svampar skulle man såklart spara 
elenergi, men de är alldeles för svagt ljus jämfört med den vanliga parkbelysning vi har idag.  
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Designprocess & Uppbyggnad 
 
Det bygger på ett system från skogen då svampar kan bli självlysande. Att skapa något som 
har karaktär och som visar svampar som håller på att ta över hela världen. Hur skulle 
svampen kunna utvecklas om vi ger den tiotusen år?  
Lidgren har en föreställning om att förverkliga jättelika svampar.  
Hur förmedlar och designar han detta ? En av hans frågeställningar var om han kunde sätta ut 
svamparna i en stadsmiljö och låta dem ruttna och förmultna i den miljön. För att påvisa att 
organiska saker har en livscykel och att saker faktiskt lever i ett kretslopp. Förmultning finns 
överallt, men vi ger ett sken av att det inte påträffas i vår stadsbild, då förfall visar att vi inte 
tar hand om våra saker. Detta är ju inte riktigt sant. Genom att vi låter saker förmultna ger vi 
tillgångar till andra djur.  
 

   
 
Uppbyggnaden av svampen består av återvunnen granregel och olika stockar från ek, en och 
björk. Då granreglarna var fulla av spik och skruv gav de ett utryck av att djur har gjort hål i 
svampen. Det är viktigt att visa och använda sig av uttryck som träet har fått från en annan 
livstid, då den hade en annan funktion.  
 
Har Lidgren kunnat skapa och bygga upp en föreställning av det han ville uppleva? 
Hur ställer man ett rum och människa i kontrast mot objekt som växer upp och förmultnar och 
hur kan man få folk till att bli mer medvetna om vad vi har i våra hem? 
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Tenebris intumescebat 

Mörker strävare 
 
Levnad  
Dessa varelser är nattdjur och rör sig på fuktiga platser. Det krävs tålamod att finna dom. De 
bär på någon magnetisk funktion som får ljus att pulsera, detta beror på att de kan kontrollera 
sin omgivnings strömstyrka och dra ner ljuset så de faktiskt kan vistas på platser där det finns 
ljuskällor. Detta innebär att ljuset sänks och stegras. Om du befinner dig i deras omgivning 
kan det kännas läskig och otryckt, dock är de bara väldigt nyfikna varelser som dras till fukt 
och dofter som t ex. människans svett. 
Från dofter finner organismerna många svar, från hur du lever till hur du mår. Detta gör att 
organismen dras till människan av nyfikenhet om du befinner dig i deras närhet, då vi är ett av 
få däggdjur som har svettkörtlar över hela vår kropp. 
Organismerna kan uppfattas som läskiga och skrämmande utifrån vårt mänskliga synsätt. Det 
betyder att du inte kan bete dig hur som helst runt omkring dom. 

 
 
Precis som människan behöver de kärlek och närhet då de tillbringar hela sitt liv tillsammans 
med sin partner. De växer upp i sin familj och lämnar inte den, förrän de har hittat en 
partner.  Därefter lämnar de sin ursprungliga familj för att bilda sin egen.  
Vi tror att de är nära besläktade med strövarna då de har snarlik uppbyggnad av gener och 
kroppsdelar. Även om det är mycket som skiljer sig åt på deras levnadssätt.  
De lever av smuts och damm, de fångar in partiklar med hjälp av sina ben och för det sedan in 
i sin mun som sitter på undersidan. De kan efterliknas vattendjuren maneter av sin 
födoprocess.  
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Designprocess & Uppbyggnad 
 
Oscar Lidgren vill dela med sig till alla som rör sig i det offentliga rummet genom att berätta 
en historia där nyfikenhet och ifrågasättande har den stora rollen. Vad är det egentligen som 
rör sig på våra gator och torg, är det djur eller är det ett avtryck av en framtid som vi inte kan 
rå över. Genom att inkludera gående, turister, folk från och till arbetet och inte bara de som är 
trötta i benen får Lidgren möblerna att bli levande och kan bli en del av någons annans 
vardag. Lidgren utgick ifrån benen och olika kroppar/ sitsar. Då kroppen är lötad ger det en 
möjlighet att använda mindre spill bitar då kan du använda det mesta av materialet. Genom att 
löta sitsarna får man en så stor hållbar lösning som möjligt.  
Benen var tvungna att passa olika kroppar därav skulle de även vara lätta att plocka bort. 
Genom att tillverka ett ben som kan monteras på olika sorters sitsar ger det flera möjligheten 
att påverka utseendet, samtidigt som det hålls inom en ram av ett och samma utryck. Att lätt 
kunna montera ben av aluminium, ger möjlighet för återbruk om man vill flytta  benen till en 
annan sits eller om de ska återvinnas till något annat. För att kunna använda sig av cradel to 
cradel måste man kunna separera alla ämnen från varandra. Detta har Lidgren försökt tänka 
på när det gäller organismernas ben. När Lidgren skapar något måste, han tänka att det en dag 
kommer att slängas eller att någon person inte kommer att vilja ha produkten. Vi kan inte vara 
så självupptagna med att tro att det vi skapar ska leva vidare i generationer bara för att det är 
gjort i ett hållbart material. 
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Utställning 
 

 
 
Då Oscar Lidgren  hade en tanke om hur man skulle mötta varelserna i rummet och hur de 
skulle upplevas så som han upplevt dom under sin tid. Men när Lidgren skulle börja placera 
ut objekten i utställningens fysiska rum. Mötte han nya och överraskande begränsningar.  
Att förhålla sig till golv, väggar, dagsljus och andra utställare gör att han ständigt behövde 
tänka om. Då Lidgren i början tyckte det va svår hur varelserna förhöll sig till golvet, då det 
var betong som reflekterade ljus, ger en känsla av tyngd, oföränderligt, statisk och konkret. 
Som säger så mycket om dagens arkitekturs grund material som också tränger sig på i hela 
konstfacks rum och korridorer. Som fick Lidgren att känna att även utställningen kändes så 
konkret och bestämd, då det blev som någon slaggs sista uppvisning på konstfack. Då 
djuren har fått flytta runt och röra sig på andra platser under en tid. Blev det plötsligt stila 
stående. Då Lidgren föreställde sig djur levande blev utställningen fast. Lidgren testa att 
lägga ut spån på golvet för att få en mer levande känsla. Då detta kändes för tillgjort nöjde 
Lidgren sig med att bryta av kanten mellan golvet och väggen med hjälp av spånet. Spånet 
hade även fler fördelar, det dofta och det förflyttades av besökarna som befann sig i rummet 
på så sett aktiverades rummet av besökarna. Detta resulterade i att rummet blev levande då 
väggen och golvet växte ihop och inte fick ett så definitiv avslutning. Något annat som 
hjälpte att aktivera rummet va att Asp frön liknade vitt ludd som blåste in i stora mängder 
som konstant rörde sig av allt som förflytta sig i rummet eller av vinden. 
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I detta såg Lidgren en kontrast mellan föremål och det definitiva (golv, vägg) till det 
oförosigbara. Då Lidgren aldrig vet var varelserna faktiskt kan hamna, måste han axeptera 
att de hamnade där av en anledning och vissa saker kan man inte styra över då det är 
besökarna, naturen som aktiverar rummen. Då Lidgren hade placerat ut varelserna men en 
tanke på att de skulle flyttas av besökare och av honom under tiden va det svårt att få vissa 
folk till att ta klivet in värden bland djuren. Då 50% ställde sig vid sidan av och mer tittade in 
medans Asp frönen yrde. Om detta hade med att det va en utställning och då folk faktisk 
inte är vana vid att röra och interagera med objekt på visningar. Då det kändes som 
besökarna stod och titta på varelserna men lika så att varelserna tittade tillbaka. Då detta 
kändes som alla studerade varandra.  Då Lidgren fick introducera för besökarna att man 
kunde interagera med dom. Där emot alla barn kände och rörde vid saker direkt. Det va 
några barn som kom in 4 dagar i rad och klappade och satte sig ner på en varelse medans 
de tittade på filmen om och om igen. Måste man sätta upp en lapp för att vuxna ska förstå 
eller kan man göra det så tillgängligt att alla förstår.  
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Då besökare kände att Lidgren verkligen hade funnit en atmosfär blad varelserna och i det 
tagit personer in i ett nytt rum och värd. Att djuren bildade en tillhörighet mellan personerna 
och där av skapades ett personligt utrymme mellan varelserna och besökarna. Då varelserna 
också styrde hur besökarna förflyttade sig i rummet.    
 
Lidgren märkte också att vissa delar av min film va för långa, då folk han vända ryggen till 
då inte varelserna inte visades. Detta ändrade han även senare. Där med stannade folk 
kavar längre för se alla figurer röra sig.  
 
Att veta hur mycket ljus man behöver är också svårt då filmen behöver ett vist sorts mörker. 
Även vissa av objekten har ljuskällor som kräver ett vist mörker.  
Då jag bestämde mig för att ha rummet så mörkt som mylligt för att just hitta den rätta 
känslan för objektet, rummet och filmen.  
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Resultat / Slutsats 
 
 
Då Oscar Lidgren ville ta folk från en plats, verklighet in i en sago värd där besökarna blir 
åskådarna. Där Lidgren kunde beröra och få personer att bi nyfikna samtidigt som de tar sig 
närmare hans varelser/ objekt. Då vissa folk har svårt att ta klivit in. Men då vissa närmar sig 
och klappar och känner snällt på dem. Att folk blir berörda och vill ta han om dom visar att 
Lidgren på något sätt har lyckats med sitt projekt och de han vill nå ut med. Att personer 
behandla dom med respekt, ömsinthet och känner att de vill ta med dom hem och värna om 
deras liv. Vi kanske måste kommunicera våra objekt och möbler på ett annat sätt genom 
känslor.  
 
Djuren är olika arter som har sitt släktskap i materialet och att de har blivit domesticerade i 
en process för dess egenskap. Likt vi människor har gjort med vargen och kattdjuren för att 
det ska passa runt oss människor. Då materialet är samma i den bemärkelsen att de är trä 
betyder inte att de är art besläktade. Då alla träd inte är samma art. Lika så är Lidgrens djur 
varelser inte det heller det. Då träd har stammar djur har kroppar, träd har grenar djur har 
ben. det finns ett släktskap hos vissa av dom och ett ursprung men för Lidgren är de skilda 
arter som har kommit till för olika ändamål och under olika tider. 
 
Då allt har en början finns det också ett slut. Då vi inte vet hur deras levnad kommer se ut 
eller var dom tar vägen vet vi inte heller hur de kommer dö eller när det inträffar. De kanske 
överlever generationer, ägare och får nya. Eller hamnar på museum eller i en myr som 
kommer bevara dom i 100 tals år. Då jag inte heller kan kontrollera hur folk kommer ta hand 
om varelserna.  Hur lång livslängd de kommer ha kan vi bara uppskatta. Att förmultning 
finns vet vi då de är fakta när det gäller materialet i varelserna. Om vi skulle vill påskynda 
denna processen så kan vi alltid bränna den eller hugga upp dom i mindre bitar och strö ut 
de i naturen. 
 
Genom att vi har ett liv och vi har människor runt oss som kommer och går, vet vi att ett liv 
finns. Behöver vi uppleva död och förruttnelse för att förstå den? 
 
Det fins en passage mellan fantasi drömmande och verklighet som Lidgren går igenom,. Hur 
han skapar är med hjälp av intryck och berättelser. 
Då sci-fi, natur, väsen och barndomsminnen alltid legat Lidgren nära fann han ett intresse i 
hur saker kunde börja ta form inom det överdrivna och absurda.  
Att befinna sig i en värd bland drömmar och tankar då man bara är åskådare till vad som 
kommer fram. Att gå djupare in i det handlar om nyfikenhet i skissandet. Så när de blir 
påtänkta befinner de sig i en fas som inte är domesticerad även i början av skapade är de 
befriade från detta. Då Lidgren som skapare förhåller sig till någon slags verklighet då han 
vill påverka folk sker det en bestämd förändring för att de ska passa in i våra rum och 
miljöer som vi människor har byggt upp. Hur Lidgren sen anpassar djuren bygger ihop dem 
och försöker passa in det i vår gemensamma värd. Då Lidgren blir påverkad av va sin 
omgivning, utbildning och vad som finns i våra rum. Blir det som tillägg på hans fantasier 
och skisser. Då djur blir domesticerade. Då Lidgren har tagit djuren på en resa där han 
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nästan har avlat fram dom. Lidgren tänker att en dag kanske de slängs, förstörs eller glöms 
bor i detta skedet återgår de till sin ursprungliga form och slutar vara domesticerade. 
 
Alla Lidgrens saker måste får vila och ta platts, då tid och studerande av processen är viktig 
för honom. Då han kan bygga på objekten eller ta ifrån. 
 
Hur kommer vi närmare våra möbler och objekt vi har i våra hem, hur ställer vi oss till agens 
möbler och kan vi göra dom bättre? Upplever vi saker annorlunda genom att ge dom 
känslor? Vem har det stora ansvaret över hur möbel industrin ser ut. Skolor, industrier, 
designers eller folket? 
Vad Lidgren har fått med sig under utställningen är att folk har fått en annan koppling till 
objekten då besökare får känslan av att de vill ta hand om varelserna på ett emotionellt 
plan. Detta tror Lidgren är ett steg som saknas i dagens möbler då de ses för att vara stolar 
eller bord inte för att de har känslor eller ett liv själva. 
Att möbler kan va filosofiska, färgglada eller poetiska hjälper ägare att ha en koppling till 
objekten. Kan man få folk att förstå att det är ett liv i form av en möbel som ska tas han om 
blir är det ännu bättre. Då vi upplever alla grejor med våra känslor handlar det om hur 
många sinnen vi kan koppla till beskådaren och ägaren av möbeln. Då skolor är 
öppensinnade och jobbar mot en bättre värd där det finns tid att reflektera och tänka om. 
Då industrier har ett annat tänk för det måste överleva och många gånger bara gör små 
förändringar för de har ett ansvar över sitt företag, deras personal och rykte samtidigt 
arbetar de med ny teknik där effektiviteten i produktionen är samman fogad med 
marknadens priser. Då designern blir skolad samtidigt uppväckt av industrierna inser 
designern att det finns en linje man måste förhålla sig till för att överleva. Då folket kan bara 
välja över det som kommer ut på marknaden och där av bestämma va de tar med sig hem. 
Där med är det designern som är i mellan brödbitarna som har den stora makten att 
förändra och bestämma. Hur design värden kommer smaka. Då de andra brädbitarna får 
anpassa sig efter des   
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