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Välkända, invanda, alldagliga landskap.
Det är det som omger oss människor och det är den natur och den plats 
som vi odlar, bygger i, röjer runt i och förändrar - under årtusenden 

eller under en kort sommarsäsong.

Det vi ser omkring oss är inte bara resultatet av naturkrafter, 
människors armar och maskiner; det är också resultatet av att det 
finns myndigheter och stödpengar med olika syften och möjlig
heter. Det står i lagar och konventioner att vi ska ta hand om 
kulturarvet och den biologiska mångfalden, om rent vatten och 
ren luft, om skogen och det som odlas. Ibland går uppmaning
arna stick i stäv mot varandra, det ena påbudet kan motverka 
det andra och snabba stödpengar utan eftertanke kan få stora 
konsekvenser som ingen tänkt på.

Vi på myndigheten Riksantikvarieämbetet längtade efter en 
plats där vi kan prata om dessa saker, hur vi bäst kan samarbeta 
med andra myndigheter, organisationer och intresserade män
niskor för att tillsammans bevara det vi vill ska bevaras och skapa 
det vi vill ska hända i landskapet. Vi tror att konst och kultur har 
mycket att ge när alla ska samarbeta för ett samhälle som håller 
bättre i längden. Traditionell kunskap kan bidra till klimatsmarta 
lösningar på problem idag, kluriga konstnärer kan sätta nya

myror i huvudet och på så sätt stimulera till tankar ännu inte 
tänkta. Det är här spänningen ligger, i att para ihop vältänkta och 
otänkta lösningar för att på så sätt hitta nya möjligheter för att 
hantera och motverka effekterna av klimatförändringar. När stöd
pengar och snabba insatser rullar in behöver inte landskapet bli 
lidande genom att skalan förskjuts från smått till stort, från brokigt 
till monokromt - det väljer vi människor själva.

Nu finns en plats i Wij Landskapspark där vi kan träffas och tala 
om hur vi kan göra och om hur det skulle kunna vara. En poet, en 
konstnär och en trädgårdsmästare möter landskapet på olika 
sätt, med olika sinnen. Naturvårdarens ögon ser små organismer 
som kulturvetaren missat när hon tittade på husen. Tillsammans 
blir intrycken fylligare och mer givande. Förhoppningsvis sätter 
de igång tankarna också. Det är upp till oss alla.

Birgitta Elfström
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Ny politik ger nya landskap

Vi är vana vid att städer, hus och hem ändrar utseende, medan 
landskapet i stort ser likadant ut. Men mycket talar för att det snart 
är tvärtom och att de största förändringarna kommer att vara syn
liga ute i dagens skogs- och jordbrukslandskap. Ett nytt landskap 
formas idag och drivkraften för detta är energiförsörjningen.

Blickar vi tillbaks i tiden är stora förändringar i landskapet 
inget nytt. En betydande omstöpning ägde rum decennierna kring 
det förra sekelskiftet. Före 1900 arbetade nästan alla med jordbruk 
och landskapet formades genom muskelkraft. Skogsindustrin 
hade bara börjat. Åkrarna var ofta slingriga och fulla med odlings- 

rösen. Bebyggelsen var utspridd på många små gårdar och sam
hällen, eftersom man behövde bo nära arbetsplatsen. Transport
erna skedde till fots, båt eller häst och vagn. Städerna var små 
och tätt bebyggda, vilket begränsade behovet av förflyttningar 
inom staden. Efter sekelskiftet 1900 växte ett nytt landskap fram. 
När kol och olja, respektive elektricitet från vattenkraft, blev 
allmänna energikällor frigjordes arbetskraft som flyttade till indu

strier i städerna. Samtidigt krävde traktorerna stora fria åkervidder. 
Billiga transporter gjorde det inte längre nödvändigt att bo och 
arbeta på samma plats. Städerna växte och tack vare bilismen 
blev det möjligt att bygga luftiga och mångdubbelt större städer. 
Under loppet av hundra år förändrades landskapet i grunden.

Nu står vi inför nästa skifte i landskapets användning. En av de 
viktigaste krafterna är klimatförändringarna. Vi kan redan idag se 
fler översvämningar, ras och skred. Det märks också vegetations- 
förändringar: frostkänsliga träd och trädgårdsväxter klarar sig 
längre norrut, fjällen växer sakta igen, högre vattenstånd gör att 
lågt belägen bebyggelse kan behöva flyttas. Men klimatföränd
ringarna har även indirekt påverkan eftersom samhället måste 
minska på sin kol- och oljeanvändning för att bromsa koldioxid
utsläppen och den globala uppvärmningen.

Hittills har den mesta energiproduktionen inte tagit plats i 
landskapet, eftersom kol och olja finns underjordytan. Nu ska 
allt hända här uppe. Energiskog, energigrödor, vind- och vatten
kraft ska ersätta kol och olja. Det blir trängsel i landskapet efter
som energi- och livsmedelsproduktionen måste samsas om ytorna. 
Dessutom ökar anspråken på att mark ska finnas till upplevelser, 
rekreation och biologisk mångfald. Kravet på minskad energi
användning kommer också att innebära en efterfråga på energi
snåla transporter; stadsmiljöer kan behöva återgå till ett mer 
kompakt byggande för att minska bilberoendet.
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Landskapet som arena

Museer och fornlämningar är givna och viktiga scener för att 
hantera kulturhistorien, men landskapet i sin helhet är också en 
betydelsefull arena. För många människor är åkrar och skog bara 
åkrar och skog. Kulturmiljövården kan vidga perspektiven 
genom att exempelvis låta konstnärer kommentera landskapet 
och fånga människors intresse för vad det kan användas till.

Samhällets behov och kommersiella krafter inom skog, jordbruk, 
infrastruktur och bebyggelse rullar på med väldig kraft och 
mycket pengar. Detta kan vara skrämmande men kan också ge 
oerhört många möjlighetertill helhetssyn, där breddad kunskap 
och fantasi är med och styr hela processen.

En sådan möjlighet är den Europeiska landskapskonventionen 
som Sverige snart kommer att införa. Den kräver att ett landskaps
perspektiv anläggs på de politikområden som berör landskapet. 
Idag är landskapet ofta en arena för motstridiga intressen och 
konflikter där flera aktörer är inblandade. Det är också fältet där 
alla enskilda politikområden slutligen sammanfaller. Därför är 
det avgörande att i ett tidigt skede kunna uppmärksamma och 
hantera skilda anspråk för att utforma de bästa lösningarna.







Vad vill vi ha ut av morgondagens landskap?

Vad kommer att hända i morgondagens landskap? Vi vet att det 
blir annorlunda. Men hur det blir beror på vilken politik vi väljer.

Detfinnsen risk för att landskapsbilden kommerattbli mer 
enformig över hela Europa. Olika markanvändningar effektiviseras 
för att ge maximal avkastning. Trenderna talar för att spannmål 
och skog ska produceras där de växer bäst. Biologisk mångfald 
och friluftsliv ska ha sina optimala platser.

För några år sedan protesterade kulturmiljösektorn mot idén 
om energiskog och salix som bästa lösningen på morgondagens 
energiproblem med argumentet att detta skulle leda till ett mono 
tont landskap där historiska värden som variationsrika skogar 
och öppna jordbrukslandskap hotades. Då varvi även negativa 
motvindkraften.

Idag tycker vi annorlunda. Vi ser möjligheterna med ett mer 
intensivt brukande av marken och ett integrerat kultur- och energi

landskap. Vi vet också att traditionella sätt att använda marken 
kan hållas vid liv. Vi kan exempelvis ständigt förnya och sköta det 
biologiska kulturarvet, alltså levande ängar, naturbetesmarker och 
variationsrika skogar. Slutar man däremot att sköta dem, 
försvinner de av sig själva.

Vi måste fortsätta att spana och argumentera för att hantera 
förändringar. Vi måste söka hjälp av andra som står inför samma 
omvandling för att med nya ögon se på det vardagliga. Därför har 
vi bjudit konstnäreratt gestalta en unik fysisk plats i Wij Trädgårdar 
där natur, kultur och förnyelsebar energi sammansmälts för att 
illustrera det framtida landskapet.

Välkommen till det nya gamla landskapet!
Här är allt upplevelse!

Leif Gren
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Du står bredvid mig, andas önskningar, så att
andetagen ärvit rök,
små pustar som stöts ut
över fälten
se:

*

som tankebubblor, en, två, tre, från åkern, de stiger, 
molnen av värme, det är ånga 
- från jorden, värme 
som tankebubblor, en, två, tre

fältets andetag, fältets tankar 
som om det minns 
som om fältet är din kropp 
som minns

och som om du stod bredvid mig 
som om du såg mig men jag inte dig 
eller
om jag såg dig och du inte mig

12

det du har plöjt ned
där någon innan dig öppnade
det du såg
det jag ser:
är samma fält
samma himmel, linjen - där! - ändå:

Rimfrosten
kunde du säga, mycket lugnt 
om det var ett bra år
viskningen är kvar som en stilla vibration 
också denna gång helt nära 
- rösten var precis invid mitt öra 
jag vände om.
Men om det vårvinden igen 
eller ekot från rosenträdgården.

*

Rimfrosten





II

det av önskningar som ärjades ned 
en utkikskorg svävar över fälten

när jag tittade ut -

utblicken lovade
men molnen tornade upp sig
de tornar alltid upp sig
skulle man kanske fånga molnen tvinga in dem i en 
annan bana
tänk den som det kunde

solrosorna tog små promenader varje dag runt sig 
själva
de önskar sig
osannolika varelser simmar mellan deras stjälkar
de drömmer
och som de drömmer

14

(det här är bara en smula jord 
av en mycket större jord) 
minns ni?
när åkrarna var runda: snurrade runt sin egen axel, 
snurrade runt bondens axel

nakenhavre svarthavre vallmo korn
svängande i regnet
himlen kan vara mild över fälten

en kompassros, här under trädet
leder oss rätt ut i fältet som ut på ett hav
månbelyst
hav av solrosor på marsch

stå här och lyssna 
det är frön som faller

önskar du var här nu
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III.

vildråg, vad är vilt, byt ut det ena mot det andra,
bevarandet
röster, gula

kartera, den nya kartan som passas in över den gamla 
båda är doftande av gräs 
nyslaget 
i vila
som uppåtvända handflatorden blottade jorden

mumlade besvärjelser





IV

gränserna, när vi närmar oss gränserna, 
bredvid går gestalter som plöjde ned önskningar

och bär spår av olika tider, man kan skikta, spåra, sila 
landskapet
och kornen som fastnar kan läsas som en skrift

vi har det
och en dag har vi det inte

enges små starr och gran och tallskog övervuxit

åker i träda 
åker i säd
fägator ibland kantade 
stengärdesgårdar

ekens brännande effekt mildrades av hasseln

madängen ärja sly
så fram och åter växlande där ute
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Varje planta korresponderar med en stjärna.
Vi drar linjer över himlen mellan stjärnorna.
På det att vi må navigera.
Vi namnger stjärnorna. Vi äger dem inte.
Vi drar linjer på jorden. Vi ritar gränserna.
Vi planterar grödorna.
Vi skulle bruka himlakropparna. Vi närmade oss, 
vi utforskade, skissade på himlen och trängde ned 
i jorden och in i kontinenten.
Vänder om. Orkanen som inte vet om sitt eget namn 
kan inte bli kallad tillbaka
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- svaljorden placerad mellan ängen i sanka dälder 
och åkermarken högst upp på höjderna

- jag står på höjden och nyper i ett vete

- på lindorna och havrejorden

- bete klöv vid klöv

sanka marker får dra ett grästäcke över sig och 
invänta andra tider

bassängåkern, nere i den 
gå med ett levande ljus 
kanariefågeln i gruvan

*

solbelyst yta
värmen inuti högen en lycklig hand
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Jag säger
varför inte: somna om
och drömmen drar bly ur sömnen.
Ur marken, som gungar av minnen 
som vi
gungar av glömska.

En tyst vår, jag ser efter dig -

allt som växte på ängen från rödklöver, slåttergubbar
och darrgräs
till hassel, björk, ask
starrgräs
eller
enstaka ekar eljest trädlöst 
mulm och den näringsrika askan! 
honungen!





VIII.

landskapet ljuder av dofter
kvistar som eldas, luften lätt fuktig
och så elden i kanten av fältet
stråket av eld, jord, vatten, luft; händernas minnen
- och eld.

kliver fram och åter
med famnen full av fallande grenar - jag hjälper till 
ett korn är jorden i universum, och i ett hörn av ett fält: 
släpper ned grenar, arrangerar dem i elden, tankarna 
vandrar

flyttfåglarna bär dina gester bakom sina ögon 
marken där den är våt, suger tag runt stöveln 
jag äger ingen skillnad 
samtidigt som jag ser upp mot fågelstrecket
- ett ögonblick finns inga gränser.
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IX.

mossbelupen önskebrunn 
önskebrunn - den här vägen! 
solsystem - den här vägen! 
böljande fält - den här vägen!

små små vingslag, tillslut en svärm och en åska

*

”det var en gång”

sjöhästen fanns, den fanns, den sjöng för sina 
sjöhästbarn och citronfjärilen fanns, den fanns

jag önskar jag önskar jag önskar

där är du där är jag 
vid fältet 
rätar på ryggen 
och servad vi gjort
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Grödor (säsong i, 2008-2009)

I. Vicker (Vicia sativa)

II. Vårrybs (Brassica rapa)

III. Havre (Avena sativa)

IV. Allmogeåker

V. Vårvete {Triticum sativum)

VI. Svarthavre (Avena sativa 
var.strigosa)

VII. Åkerböna (Viciafaba)

VIII. Raps {Brassica napus)

IX. Korn (Hordeum vulgare)

X. Hampa (Cannabis sativa)

XI. Vallväxter

XII. Solrosor (Helianthus annuus)

XIII. Försöksträdgård

• Hirs {Panicum miliaceum)

• Bovete (Fagopyrum esculen- 
tum Moench)

• Vårråg (Secale cereale)

• Majs (Zea mays)

• Grönsaker

• Lupiner (Lupinus)

• Potatis (Solanum tuberosum)

• Grönfoder

• Spelt (Triticum spelta)

XIV. Nakenhavre (Avena nuda)

XV. Vallväxter

XVI. Havre {Avena Sativa)

Kompost

Stuqenternas 
.trädgatd sFörsöksl

ess**

-XV-

iWMM

irxiHü
parkbyggnader

Landskapspark, Wij Trädgårdar

Skulptur i parken 

Paviljonger 

Platsens poesi

Entre till 
Wij Trädgårdar 
info, butiks 
servering

fe/ Et*
gräsgångar naturstigar våtmarker

i
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Odling/sådd Tillväxt Skörd

Platsens poesi
Clara Diesen och Patrik Qvist (2008)

a. ”this is a corner of a largerfield"
b. "(remember) the wishing well”

c. "lyssna: det är frön som faller”

d. "marken som gungar av minnen”

e. ”man kan skikta, spåra, sila landskapet”
f. ”vingslag, svärm och åska"

g. ”önskningarsom ärjades ned”

h. "don’t underestimate dirt”
i. "landskapet ljuder av dofter"

j. "jordens uppåtvända handflator”

k. "enges små starr övervuxit” 

m. ”drömmen drar bly ur sömnen”

Texterna har hämtats ur Clara Diesens diktsvit 

"Samtal med platser”. Skulpturerna är utförda i 
Stockholm av Brahim Laroussi och Samir Alj Fält.

Paviljonger
Clara Diesen och Patrik Qvist (2007-2008)

l. "Laga skifte”

2. "Det måste finnas ett bättre sätt att göra det”
3. "Fältets journaler"

4. ”Rötternas dolda språk”
5. ”Trädpaviljong”

6. ”Så som på jorden så och i skyn (skjulversion)’

7. ”Flytande paviljong”

Övrig konst i parken

X "Utblicksplats”
På fältets högst belägna punkt stårtvå utkiks- 
stolar med utblick över parken. Konstruktion:

Karl Hallberg och Ossian på Stenebyskolans 

verkstad i Dals Långed.

Y’’Önskebrunnen”
I fältets kant, i gränsområdet mellan det odlade 
och den vildvuxna strandkanten, finner besökaren 

en mossbelupen brunn med ljudinstallation av 
Clara Diesen och Frida Diesen.

Z ”Ur landskapets perspektiv”
Clara Diesen och Patrik Qvist (2008).

Tjära, ritbord, jord, stol och C-print; 
cirka 150x200x90 cm.

Fältflagg

Flaggor i fältets utkant, synliga från vägen, 

signalerar vilket skede odlingen befinner sig i. 
Symbolen anger att detären energigröda 

som odlas här; symbolens färgvisarvilken fas 

fältet befinner sig i. Odling/sådd, tillväxt och 

skörd visas med vitt, grönt respektive gult färg

fält mot en ockrafärgad bakgrund.
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Besökare till Landskapsparken möts av en liten oansenlig byggnad i fältets 

kant. Strax nedanför, i en mjukt böljande sänka där nästa fält tar vid, står 

ytterligare en byggnad försedd med två stora hjul - till synes på väg ned 
för slänten. Låter man blicken följa linjen mellan dessa två ser man en rad 

liknande byggnader som sträcker sig diagonalt tvärs genom parken.
Syftet med dessa skjul - kallade parkens paviljonger - är att skapa en 

serie små rum som inbjudertill reflektion, minnesbilder och associationer. 

De bären berättelse om parken och dess omgivningar.
I den första paviljongen visas en karta från 1800-talet med den mark

indelning som föregick landreformen laga skifte. Marken där parken numera 
ligger var då uppbruten i dryga hundratalet små tegar. Huvudlinjerna från 

den här kartan har legat till grund för dagens design - som ett sätt att föra 

samman kulturlandskap från olika epoker och behovsområden. De övriga 
paviljongerna har använts för att tolka platsen och dess olika aspekter på 

ett friare sätt. Här finns ett landskap av svävande rötter, ett vaxförseglat 

bibliotek och en paviljong som skyddar en exotisk björk. Alla dessa pavil

jonger ligger i omedelbar anslutning till parkens gångstråk och kan upplevas 

som hastigast eller underen längre rofylld stund. Den sjunde paviljongen 
har byggts ute i en svårtillgänglig våtmark i parkens västra del och är

främst tänkt som en installation i den ”gröna kuben” att uppleva på avstånd.

Skjulen vittnar också om hur lantbrukets ekonomibyggnader stod 

utspridda i landskapet. Små lador, skjul och bodar hade oftast en temporär 
karaktär och byggdes för en specifik funktion av årstidsbunden. Man tog 
vara på material som blivit över vid konstruktion av större och viktigare 

byggnader, och skapade rum ute i skog och mark som i första hand var 
ändamålsenliga och robusta. Parkens paviljonger lånar sitt uttryck från en 

kulturlandskapsestetik som känns relevant för platsen.
Skulpturerna har tillverkats av återvunna material i den mån det harvarit 

möjligt och praktiskt försvarbart. Ett skjul från Hemmesta påVärmdö utanför 

Stockholm har demonterats och återbrukats i flera av konstruktionerna i 
parken; annat material härrör från lokala fyndplatser - takplåt i travar bakom 
gamla lador, snöstängsel från Wij Trädgårdar, råspont och brännvinsskåp 

från en bråteshög i fältets utkant.

Medverkande: Ragnar Reutermo (hjulen),
Jesper Wachtmeister (bokskjulet), Samir Alj Fält (tratten), Ola Marklund och 

Mats Rosén (ramverk och prototyp).
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