
VÄXANDE HISTORIA





Det biologiska kulturarvet beskrivs av Riksantikvarieämbetet som ett 
levande arkiv med berättelser som knyter samman historia och bio-
logi. Dessa berättelser viktiga att levandegöra i arbetet för en hållbar 
framtid eftersom de hjälper oss att förstå hur interaktionen mellan 
natur och människa format både landskap och samhällsutveckling.

Föreningen ARNA testar nya idéer för en hållbar framtid genom 
konstprojekt som bidrar till att biosfärkandidaturen i Vombsjösänkan 
blir en arena för nytänkande. 2022 har ARNA-projektet Växande his-
toria ställt frågan till konstnärer i Sverige och internationellt hur nya 
slags berättelser skulle kunna levandegöra det viktiga, men relativt 
okända biologiska kulturarvet. Vi fick nästan 150 ansökningar som 
svar. Under Biosfärfestivalen presenterar vi stolt de elva utvalda del-
tagarna och de rikt varierande konsthändelser som deras arbete lett 
fram till. I centrum för konsthändelserna står möten mellan konst-
närer och deltagare ute i Vombjsösänkans landskap för att väcka 
samtal om relationen mellan natur och människa. 

Välkommen att ta del i spännande konsthändelser om vår växande 
historia!

Kerstin Jakobsson
verksamhetsledare
ARNA

VÄXANDE HISTORIA



Gå i karta - i övergödningens 
och vattenreningens öppna och 
slutna vatten
Ebba Gyllenhag och Annelie Nilsson leder under Biosfärfesti-
valen vandringar i Vombsjösänkan på hårdgjorda och mjuka 
ytor längs öppna och slutna vatten.

Gå i karta är en samtalsplats och en gemensam process som 
påbörjades 2020 av landskapsvetaren Ebba Gyllenhak och 
konstnären Annelie Nilsson.

Under 2020 följde de när paleoekolog Anna Broström och geolog 
Karl Ljung tog upp en borrkärna i Kalvs mosse i Vombsjösänkan. 
Tillsammans med Anna och Kalle har de sedan gjort akvarellfärg 
av material från borrkärnan genom att utvinna flertusenåriga 
pigment i olika nyanser. Färgen består av en blandning av mine-
raliska leror och torvmaterial med olika halter av förhistoriska 
pollen som rivits samman med en honung från närområdet. I 
Växande historia använder Ebba och Annelie akvarellfärgen med 
sitt ursprung från Vombsjösänkan för att öka förståelsen över 
Vombsjön när de skapar kartor tillsammans med deltagarna.



Rentvåelsen - bad med handgjord 
ogrästvål i Kävlingeån
I odlingslandskapet konkurrerar raps och våtarv. Detta har 
konstnären Erik Tylhammar Johansson tagit fasta på i en 
konsthändelse som bjuder in till eftertanke kring monokultur 
och vår relation till naturen i stort, genom ett gemensamt bad 
i Kävlingeån.

Till Biosfärfestivalen har han valt att göra en tvål av rapsolja och 
våtarv. Våtarven är ett av våra vanligaste ogräs och hårt be-
kämpad då den konkurrerar med flera kultiverade grödor, bland 
annat just raps. I sig är den dock både nyttig föda och bär på 
antibakteriella och löddrande egenskaper, utmärkt för att göra 
tvål på. 

Förenandet av rapsen och våtarven, genom tvålens föränderli-
ga materialitet och i kontakt med landskapet och våra kroppar, 
är tänkt både som en direkt upplevelse som tränger sig in på 
huden, och som en symbolisk gest som föreslår en mindre splitt-
rad, mer pluralistisk och intrasslad förståelse allts samexistens.



Gammal kunskap möter ny teknik. 
Ölbryggning på lokalt odlad 
humle och malt.
Ta del av konsten att brygga öl tillsammans med Fredrik Nord-
in och lär er mer om betydelsen av humle och malt i det gamla 
bondesamhället.

Fermentering är något man ägnat sig åt under tusentals år för 
att konservera mat och drycker. För Växande historia använder 
Fredrik Nordin ölbryggning som metod för att utforska Vombsjö-
sänkans natur, historia och framtid.

Bryggningen av ölet äger rum vid Hammarlunda mölla på Bios-
färfestivalens första dag. Här kan man ta del av konsten att göra 
en vört baserad på gammal kunskap och lokalt odlad humle och 
malt i kombination med ett modernt bryggverk. Ölet står sedan 
på jäsning under Biosfärfestivalen och avsmakning blir det en 
vecka senare på Kulturen i Lund under Kulturnatten.



Fältvandring om bovete & 
Vombsjösänkans galette - 
en konsthändelse
Gunnel Pettersson delar odlingserfarenheter, kulturarvsper-
spektiv och talar om framtidens odling och mat med bovete 
som grund i två aktiviteter. Först i samtal med Per Larsson, 
Intendent på Kulturens Östarp och sedan i en kväll för Vomb-
sjösänkans galette där samtalet, måltiden och musiken blir 
en samlingspunkt för gemensam reflektion.

Bovete är en ört och är därför glutenfritt. Kärnorna innehåller 
alla essentiella aminosyror och är rikt på mineraler. Växten har 
en lång blomning och är därför en bra för pollinering, har en för-
måga att fixera kväve och är därför bra i växtföljden.

I dag förekommer odling av bovete i Vombsjösänkan, förutom 
som gröngödsling och för biodling, kommersiellt endast hos en 
odlare i Arup, Löberöd och där avsett leverans till fröfirma och 
inte till livsmedelsproduktion. Intressant är att i fältvandring om 
bovete få träffa Per Larsson, intendent på Kulturens Östarp, som 
odlar bovete för besökarna; en kultursort som visar en dimensi-
on av kulturarvet och platsens berättelse.



Mjuka gränser i hårda landskap - en 
skulpturvandring i Vombsjösänkan
Moa Gustafsson Söndergaard leder vid två tillfällen en 
skulpturvandring längs Skåneleden i naturreservatet 
Knivsåsen-Borelund.

I naturreservatet finns flera olika egenartade biotoper där speci-
fika individer, växter och djur
kan leva. Under promenaden kommer Moa presentera medhav-
da skulpturala verk hon har skapat för de specifika platser och 
dess biotoper som vandringen stannar till vid. Verken blir som 
spår av en biotop i förändring då Moa återbesökt platsen flera 
gånger under våren och sommaren
2022. Skulpturernas topografiska lager där varje del är i stän-
dig förändring blir likt minnen av naturen som man i efterhand 
rekonstruerar och omformulerar.

Skupturvandringen är ett sätt att lyfta Vombsänkans otroliga 
naturskatt genom att ge rum och sammanhang för reflektion och 
vila medan deltagarna tillsammans med Moa njuter av naturen 
både i dialog och i tystnad. 



Blomsterworkshop – att skapa 
med vad naturen erbjuder
Nicklas Hultman håller en blomsterworkshop där allt material 
kommer från närområdet – vilda växter och närodlade blom-
mor. 

Tanken är att deltagarna i workshopen får upp ögonen både 
för den vackra och unika natur som finns i Vombsjösänkan och 
samtidigt använda sig av den när man skapar med ”nya” plante-
rade blommor. Att endast använda sig av importerade blommor 
är inte hållbart för miljön och man glömmer ofta bort att titta på 
vad vi själva har i vår omgivning.

Nicklas Hultman kommer vägleda skapandet genom att bygga 
upp en blomsterkreation med hjälp av det japanska redskapet 
Kenzan. Sedan får deltagarna själva skapa med varsin Kenzan 
som bas och de växter som finns tillhands. Under Nicklas vägled-
ning kommer deltagarna se varandras arbete för att inspireras 
att gå hem och fortsätta skapa. Hela workshopen kommer att 
filmas och fotas - allt från blomsterinsamling till allas individuel-
la arbete. Detta material kommer att sammanställas och bli ett 
avsnitt i serien ”DustyPink.Deco – Gardens”



Den gömda skatten

Pitiwat Somthai beskrev före sin ankomst till Vombsjösänkan 
att han skulle vilja röra marken och gräset i Vombsjösänkan 
eftersom det är väldigt olikt det som finns hemma i Thailand. 
Denna skillnad var hans utgångspunkt för att hjälpa sig själv 
förstå Vombsjösänkan fullt ut.

När Pitiwat anlände till Sverige och för första gången mötte land-
skapet runt Kulturens Östarp blev han väldigt glad. Han koncen-
trerar sig på detaljerna i olika typer av gräs. I hans ögon visar de 
på en harmoni i skönhet. Som ett resultat av kommer han att 
använda gräs som materialet för sin konst. Hans förhoppning 
är att betraktare ska få samma känsla som om de lyfter upp en 
sten framför sitt hus och upptäcker en gömd skatt.

Pitiwat Somthai är en av två internationella residenter som blivit 
utvalda av ARNA att verka, skapa och inspireras av Kulturreservatet 
Kulturens Östarp i Vombsjösänkan under en månads tid.



Min anmoder Kersti Andersdotter 
tarvade bära sina mjölsäckar-
Vad vill Vi ha i säcken? 
& Hur kan Vi göra?
Rita Winde inleder sina konsthändelser i Klosterträdgården vid 
Dalby kyrka med performancen ”Min anmoder Kersti Anders-
dotter tarvade bära sina mjölsäckar”, som kretsar kring lagen 
från 1734 som stadgade att kvinnor var omyndiga och hur 
Kersti hanterade sina möjligheter som individ och piga för 200 
år sedan.

Vad vill Vi ha i säcken?
undersöker vilka frösorter vi kan behöva känna till och odla på 
väg mot ett självförsörjande småskaligt jordbruk? Praktiskt arbe-
te med fröerna och vi formar en frösamling tillsammans i lera. 
Om olika individer och arters användbarhet och egenskaper. 
Vilka förutsättningar och möjligheter vill vi ha i vår framtidsplane-
ring.
Hur kan Vi göra?
undersöker vad vi som individer kan lyfta och forma. Praktiskt ar-
bete där vi kommunicerar vår bild av 1800 talets förutsättningar 
och möjligheter för Kersti och skapar tillsammans i skulpturlera.



Landskap hemsöks av 
tidigare sätt att leva
Sarah Spitzer kommer från Tyskland och i sitt konstnärskap 
arbetar hon med relationen mellan natur och människa. Hon 
ser därför med spänning fram emot att utforska naturen i 
Vombsjösänkan under sin residensvistelse och att utforska 
osynliga och dolda berättelser i området kring Kulturens Öst-
arp. 

Med hjälp av metoder för insamling och arkivering samt hän-
visning till historiska dokument kommer hon att följa spår och 
närma sig kopplingar och förvecklingar mellan människa, natur 
och minnen och dåtid och nutid i ett konstnärligt spel av fakta 
och fiktion.

Sarah Spitzer är en av två internationella residenter som blivit utvalda 
av ARNA att verka, skapa och inspireras av Kulturreservatet Kulturens 
Östarp i Vombsjösänkan under en månads tid.



Vresbokcirkel – bland 
vresbokar och bladansikten
Timo Menkes konsthändelse utgår från vresbokarna i Troll-
skogen och Hurva som ett mångbottnat biologiskt kulturarv. 
De fantasieggande släktingarna till den vanliga boken (Fagus 
sylvatica) bildar ett unikt naturkulturarv i Vombsjösänkan. 

Mycket kring vresbokarnas spontana genetiska mutation och 
förökning är höljt i dunkel. Vresboken kan beskrivas som en 
instabil och starkt individuell avvikelse som liksom överskrider 
“sin” egen art och öppnar för en biologisk mångfald inom sitt 
eget släkte.
Timo Menke närmar sig vresbokarnas växande historia med 
växtmänniskan som nyckelfigur. De så kallade bladmän eller 
bladansikten återfinns bland keltiska, romerska och medeltida 
skulpturer, reliefer och avbildningar, ofta som ansikten hopväxta 
med bladverk. Uppkomst och betydelser är oklara men de pekar 
på en djup samhörighet, symbios eller artfrändskap mellan 
växtriket och människa. Lik vresbokarna uppträder de i många 
artöverskridande och vresiga skepnader, ömsom ond och god, 
man och kvinna, träd och människa. I vresbokcirkeln kommer 
bladansikten gestalta tysta berättelser och långsamma förvand-
lingar i mötet med församlingar av vresboken.



Bilder från några av ARNAs intressanta exkursioner 
tillsammans med deltagarna i Växande historia.





ARNA, Art and Nature, är en förening som utforskar förhållandet 
mellan natur och människa genom konsten. Vår bas i världen är det 

blivande Unesco biosfärområdet Vombsjösänkan i Skåne 
och här arbetar vi för nytänkande i en hållbar framtid. 

Ta del av hela ARNA:s program på arna.nu, 
där finner ni även dag, tid och plats för alla 

konsthändelser under Biosfärfestivalen!


