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Bakgrund

Mötet mellan och människa och skog är utgångspunkten i mitt skissförslag Hur 
långt når en tall? Med gestaltningen vill jag rikta blicken på människans och skogens 
utrymmen i det gränsland där bebyggelse och skog möts. 

I planeringen av den nya friluftsstadsdelen Kristineberg har särskilda hänsyn tagits 
till två äldre tallar som växer precis intill huvudgatan. För att skydda tallarnas rötter 
dras vägen på säkerhetsavstånd från tallarna. Gångvägen anläggs inte på vanligt sätt 
genom att gräva ut under vägen, utan istället byggs en träspång ovanför det område där 
rötterna växer. 

Med mitt förslag vill jag lyfta fram den mänskliga omsorgen om just dessa tallars rötter. 
Gestaltningen består av två delar där den ena delen markerar tallrötternas utsträckning 
genom blästrade rotmönster. Förslagets andra del består av en sten i skogen, blästrad 
med tankar som lämnats av Vallentunabor, om mötet mellan människa och skog.

De blästrade mönstren och orden relaterar till den urgamla metoden att hugga in 
berättelser på stenar. Vallentuna är en bygd rik på fornlämningar och hällristningar och 
med detta förslag lämnas ytterligare en ristning till eftervärlden.

På lämpliga platser längs 
gaturummen ska 
karaktäristiska barrträd
sparas så långt detta är möjligt 
(2022). Fotografi C-print.



4

Processbeskrivning

Uppdragets utformning skilde sig från ett traditionellt skissuppdrag på flera punkter. 
Arbetet skulle sträcka sig över en längre tidsperiod om nästan ett år och en större 
budget än vanligtvis var avsatt. Utlysningen formulerade en avsikt för konstnären 
”att arbeta i dialog med både civilsamhället och skogen genom t ex  workshops, 
samtal, performance och samarbeten med olika organisationer och personer 
med specifik kunskap om området”. Vidare ingick det i förutsättningarna att 
kommunanställda experter fanns tillgängliga för möten och processer tillsammans 
med den inbjudna konstnären. Det fanns också en önskan om att processen skulle 
visas i en utställning på Vallentuna konsthall, för att ge möjlighet för medborgarna i 
Vallentuna att följa det framväxande arbetet.

Arbetsbeskrivningen gav mig utrymme och möjligheter att arbeta öppet och 
undersökande och jag tog fasta på och inspirerades av möjligheten att arbeta 
performativt, dialogiskt och undersökande.

Processen började med ett antal platsbesök under ledning av kommunekolog Anders 
Dagsberg. Jag gjorde även besök på egen hand och tillsammans med konstkonsult 
Birgitta Silfverhielm. Jag blev genast intresserad av de tjugotalet faunadepåer som 
anlagts i kommunen, och som ett första dialogiskt inslag bjöd vi i september 2021 in 
till en publik visning av två av faunadepåerna, under ledning av Anders Dagsberg. 

Faunadepåns svarta hål och hemliga universum
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Birgitta och jag fick även tillfälle att träffa alla deltagarna i konstgruppen enskilt, för 
fördjupade samtal om både det arbete som pågår i området, men också med frågor 
om människa, natur och skog. 

Ganska snart framstod berättelsen om de två tallarna och de särskilda hänsyn som 
tagits kring dem, som något jag ville undersöka vidare. Birgitta och jag tog oss ut i 
skogen igen och letade upp de ”solbelysta gammeltallarna” som riktigt gamla tallar 
kallas.

Jag beslöt att fortsätta undersöka tallarnas utsträckning i tid och rum tillsammans 
med en grupp barn, och fick till slut kontakt med klass 5b i Hagaskolan som var 
villiga att delta i samarbetet. Tillsammans med barnen ville jag göra en performativ, 
fysisk och filosofisk prövning av tallarna, i förhållande till den egna kroppens mått 
och utsträckning. 

En kall dag i december 2021 träffades vi tillsammans med Anders Dagsberg vid den 
längsta tallen. Med mig hade jag även två filmare. På väg till platsen fick vi besked 
om att avverkningen redan hade börjat, och när vi kom dit var arbetet i full gång. 
Med barnen pratade vi om tallen, dess ålder, höjd och omfång, om rötterna och hur 
tallen kommunicerar med andra träd, och om den planerade gångbron i trä. Sedan 
prövade vi stammens omfång med hjälp av våra famnar, tittade upp i trädkronan, 
luktade på stammen och hörde vindens sus. Anders lärde oss hur man mäter upp ett 
träds höjd med hjälp av den egna armen och en pinne. Vi mätte tallen till 22 meter, 
och pratade om att tallens rötter kan nå lika långt ut från stammen som tallen är 
hög. Sedan stegade vi ut 22 meter från tallstammen och ställde oss i en ring. Det var 
mäktigt att känna med kroppen hur enorm tallens utsträckning är, och att tänka på 
hur rötterna växer under våra fötter, fast vi inte ser dem.
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Videostills från Hur långt når en tall? (2022) 4K-video, 7.41 min. 
Foto: Sven Blume
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I januari 2022 träffade jag åter klass 5b i Hagaskolan och pratade med barnen om 
skogen och människor. Med mig hade jag ett antal frågor, exempelvis: Behöver 
människor tallar? Behöver tallar människor? Kan tallar känna känslor? Hur kan tallar 
och människor närma sig varandra? Hur mycket plats tar en människa? Hur långt når en 
tall?

Efter mötet med barnen åkte jag ut till Kristinebergsskogen igen. På marken formade 
jag ordet TALL med de träspån som låg kvar på marken efter nedtagningen av 
skogen. Jag beslöt mig för att återvända med en fotograf för att ta ett foto som sedan 
skulle bli en del av den kommande utställningen på Vallentuna konstkub.

Utställningen öppnade den 12 mars 2022 och hade ett performativt och 
processbaserat anslag, där besökarna bjöds in att delta i processen. Mitt på golvet i 
gallerirummet hade jag placerat en leravgjutning av stammen från den högsta tallen, 
och utifrån den löpte en sträng av barr 22 meter ut från gallerirummet. TALL-fotot, 
videon med barnen och en blästrad sten med ordet ”sten” fanns också med. På en 
av väggarna satte jag upp några av de tankar barnen uttryckt under mitt möte med 
dem, och på ett bord fanns lappar med samma frågor, där besökarna kunde skriva 
sina tankar och lägga i en låst låda. På en annan vägg satte jag upp mitt pågående 
skissarbete, och framför bilderna, på två bord, placerade jag materialprover och 
inspirationsmaterial.

Jag beslöt att flytta min ateljé till galleriet under fyra tisdagar, för att kunna möta 
besökarna direkt. Jag bjöd även in klass 5b som kom och tittade på videon där de 
medverkade och mindes besöket i skogen. Under utställningens gång växte skisserna 
fram på väggen, och på väggen nålade jag upp nya tankar som lämnats i lådan. 
När utställningen stängde räknade vi till 122 lappar i lådan, med olika tankar om 
människa och skog, tid och utrymme.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som medverkat i processen och tillblivelsen av det 
här förslaget: klass 5b i Hagaskolan, Anders Dagsberg, Birgitta Silfverhielm, Eva 
Arnqvist, Gunilla Bandolin, Jannica Lindén, Jean Baptiste Béranger, Johan Lindh, 
Loredana Lundmark, Lovisa Hallin, Malin Carlsson, Nima Shirali, Mir Grebäck von 
Mielen, Nicole Sundin, Sven Blume, Ulrika Fellenius och alla okända besökare som 
bidragit med tankar om skogen och människan.
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Dokumentation av utställningen Hur långt når en tall? Vallentuna Konsthall 2022. 
Foto: Jean-Baptiste Béranger
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Dokumentation av utställningen 
Hur långt når en tall? Vallentuna 
Konsthall 2022. 
Foto: Jean-Baptiste Béranger
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Del 1
Ett rotmönster löper från de 
båda gamla tallar som står 
invid den nya huvudgatan. 
Mönstret blästras in i stenar 
som placeras framför tallen. 
Där gatan tar vid övergår 
rotmönstret till att blästras in i 
betonggatsten som läggs tvärs 
över den asfalterade gatan.

Det blästrade mönstret 
av tallrötterna blir till en 
påminnelse om det liv som 
växer under marken, fast vi 
inte ser det. Människor som 
rör sig i området kommer att 
förnimma rötterna visuellt 
men också med sina kroppar, 
då de går över det blästrade 
mönstret på trottoaren. 

Mönstrets relief gör att det 
framträder olika när man rör 
sig omkring det, och i olika 
ljus. Efter regn kommer vatten 
ligga kvar i nedsänkningarna 
vilket ger ytterligare 
kontrastverkan.

Gestaltningsförslag
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Blästrad sten. Visualisering.
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ca 9 m

ca 13 m

Från den södra och högsta tallen slingrar rötterna ut 22 meter från tallen. Rötterna syns blästrade på 
stenar från tallen och fram till gatans början och fortsätter som ett blästrat mönster i plattorna. 

Skalenlig skiss.
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ca 4 m

ca 5 m

Från den norra och kortaste tallen slingrar rötterna ut 16 meter från tallen. De syns vid tallen 
i form av blästrade mönster på stenar, är osynliga under gångbron och tittar fram igen på 
gatstenarna på andra sidan gångbron. 

Skalenlig skiss.
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Skalenlig skiss



Cirka 340 tecken med 3-3,5 cm höjd. Exempel på meningar:

jag tror träden kan känna på något coolt sätt
tallar hjälper oss så vi kan klättra
skogen känner mer än vi anar
kolla, vi är ju egentligen släkt med alla!
människor och träd behöver varandra
träd skyddar varandra från vindar
barken luktar typ blött träd
rötterna skickar näring till andra träd
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Del 2

En större sten i skogen, i närheten av de båda tallarna, blästras med några av 
meningarna som samlats in från barnen och under utställningen på Vallentuna 
Konsthall. De blästrade berättelserna relaterar till de flertalet hällristningar som finns 
i Vallentuna .

Meningar blästrade i sten. Visualisering.
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Genomförande

Betongmarksten
Betongmarkstenen kommer att vara av sorten S:t Eriks Klassik, samma som planeras 
läggas på flera andra platser i området. Markstenen kommer att ha en tjocklek om 120 
mm för att hålla för biltrafik. 

Rotmönstret utformas så att rottrådarna inte går för tätt, vilket skulle försvaga ytan. 
Den tunnaste rottråden blir ca 2 mm i tjocklek. Då rotmönstret är klart förs det 
över till blästerduk, skärs ut digitalt och blästras på blästerverkstad. De ca 70 st 
plattorna läggs upp gruppvis i det mönster som det ska ligga i gatan, och blästras. 
Försänkningarna lackas med klarlack med en hållbarhet om ca 10 år. I utemiljön 
kommer de att fyllas med skräp från omgivningen, vilket gör att de kommer mörkna i 
försänkningarna och inte behöver lackas om.

Läggning av betongmarkstenen sker efter asfaltering. Plattornas placering mäts ut på 
asfalten och så skärs asfalten ut efter mönstret. Plattorna läggs på plats och fogarna fylls 
i med gjut-asfalt.

Stenbumlingar
Stenbumlingarna tas tillvara från bygget och väljs ut efter omfång och lämplighet för 
blästring och förflyttning. Det går att blästra dem på plats, men med fördel blästras 
de på blästerverkstaden. Stenarna tvättas rena, förses med blästerduk och blästras. 
Försänkningarna lackas med klarlack med en hållbarhet om ca 10 år. I utemiljön 
kommer de att fyllas med skräp från omgivningen, vilket gör att de kommer mörkna i 
försänkningarna och inte behöver lackas om.

Efter blästring fraktas betongmarksten och stenbumlingar till Vallentuna. 
Stenbumlingarna lyfts in på plats med kran. 
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Skötsel och hållbarhet

Verket är helt skötselfritt. Betongmarkstenen är gjord för biltrafik och kommer att slitas 
ytterst marginellt i körbanan. Mönstret kommer att utformas så att det håller för biltrafik. 
Det innebär att mönstret inte får omringa betongen på ett sådant sätt att en alltför liten bit 
blir kvar. Så länge detta undviks bedöms risken för att betongen går sönder som liten. Risken 
för frostsprängning bedöms som låg eftersom profilen på blästringen blir kon-formad och då 
sväller isen uppåt.

Undvik omringad betong

Vid fyrkantig profil ökar risken för 
frostsprängning

Blästringens profil är kon-formad 
vilket skyddar mot frostsprängning

Med ett öppet mönster håller betongen för biltrafik
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Provblästrad betongplatta, 35x35 cm

Djupblästrad sten

Materialprov
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Exempel på infällning av sten i asfalt. Marmorlinjen (2019) Anna 
Högberg och Johan Tirén. Offentlig gestaltning i Kristianstad.

Exempel på djupblästrad sten. Birgitta Silfverhielm (1993).

Exempel på blästrad betong i gatumiljö. Jag rörde mig i textens riktning (2017) My Lindh. Offentlig 
gestaltning i Linköping.
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