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JAG BLEV ARG. Det jag hörde tjänste männen på stads planerings- 
och exploaterings kontoret säga var att det ska vara dyrt att vara 
fattig. Under en visning av planerna för världens tredje största 
hållbara stadsdelsutveckling räknade jag på månadskostnaderna 
för invånarna i det nybyggda bostadsområdet Norra Djurgårdssta-
den (NDS) – en hyresrätt blev väsentligt dyrare än för en likvärdig 
bostadsrätt. Man hade nyligen gett denna stadsutveckling en ny 
slogan – en hållbar stadsdel för alla! Vad menade man?

Året var 2016. Bostadsbristen hade hittills inte lösts av mark-
nadsmodellen men fortsatte likväl genomsyra det grön-röd-rosa 
styrets bostadspolitik i huvudstaden. Tjänstemännen var tvungna 
att följa marknadens lag (1) och därmed inte tjäna landets lågin-
komsttagare. De sa till mig att det skulle byggas hus för 12 000 
lägenheter och arbetsplatser i NDS i centrala Stockholms utifrån 
en hållbarhetsmodell (social, ekonomisk 
och ekologisk i en treenighet), men i Skär-
holmen skulle man bygga 6 000 lägenheter 
med enbart social hållbarhet. Vill du leva ett 
ekologiskt hållbart liv i ett nybyggt hus går 
det alltså bara om du har en hög inkomst. I 
Skärholmen ska man kunna göra en så kall-
lad bostadskarriär genom att köpa eller hyra 
en billig nybyggd lägenhet (2). Segregatio-
nen som våra politiker är så officiellt oro-
liga för späs på. En låginkomsttagare skulle 
inte kunna flytta till NDS där månadshyran 
för en trea är minst 15 000 kronor. Men de 
pålästa tjänste männen vet att rikedom är 
ekologiskt ohållbart och att spendera mer naturresurser än vad 
våra ekosystem klarar ser ut att bli vår dödsdom. Därför föreslog 
man i ett skede ett livsstilskontrakt (3) som skulle skrivas under 
av de som ville flytta till NDS. Men man blev snart varse hur svårt 
det skulle vara utan att bli korsfäst i media. Och politiker skulle ha 
svårt att bli omvalda. 

Exploateringskontoret sålde markanvisningar för mer i Norra 
Djurgårdsstaden (NDS) än i Skärholmen enligt marknadslogiken 
som man anser sig bunden av. Det har betydelse för månadskost-
naden för de som bor i respektive stadsdel. Som om politiken inte 
har någon makt. Hyresrätter är den enda möjligheten för (arvs-
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lösa) arbetslösa, ensamstående, sjukskrivna och låginkomstagare. 
I London måste skattepengar till för att hyra hotellrum för sjuk-
sköterskor som varken har råd att hyra eller köpa. Stadens sjuk-
vård är hotad för att bostadspolitiken dikteras av marknaden. Det 
blir dyrare och sämre välfärd för skattebetalare och det får för-
ödande effekter för landets mest utsatta. Bostadspolitik är en av 
de viktigaste byggpelarna för ett rättvist samhälle. 

Sveriges bostadspolitik är världsberömd (4). NDS tar emot 
5 000 internationella delegater varje år och det poppar upp 
många kopior av NDS eller Hammarby sjöstad i bland annat 
Kina och Storbritannien. Stadens ”profilområden” blir ett slags 
shoppingfönster för vår (sociala) ingenjörskonst och bolag får 
feta utlandskontrakt. 

Mellan 2019–2020 riktades min blick mot NDS i ett konst pro-
gram Mossutställningar gjorde tillsammans med konstnären Holly 
Keasey med hållbar stadsutveckling i fokus. Vi vände oss till ele-
menten för att försöka få svar på vad ett hållbart liv är. Nu har 
turen kommit till Skärholmen där jag bott sedan 2003. Vad är den 
sociala delen av ett hållbart liv? 

Är det en mänsklig rättighet att ha ett hem? Att ha tillgång till ren 
luft? Att värma sig om vintern? Plocka eller odla sin mat? Duscha 
hur länge man vill? Vi lever i en tid där människan sen länge gett 
sig själva privilegier över andra djur och anser sin kultur högre än 
vår natur. Priset står oss och allt levande dyrt. Bergen sprängs, luft 
och vatten förgiftas, jordar utarmas. Energi utvinns ur material 
som samlat miljontals år av solljus och gör vårt klimat för varmt. 

Hur ser vår relation till elementen ut? De klarar sig utan oss men 
vi klarar oss inte utan dem. I den existentiella kris vi är mitt i har 
vi som folk i uppgift att söka ett sunt förhållande till jorden som 
vi är komna ur. Som en del i detta har Mossutställningar beställt 
fem nya verk i form av brev tillägnade elementen: luft, eter, eld, 
vatten, jord. Ur jord och vatten sprang en ny förening: våtmarken. 
Åtta konstnärer, forskare och författare från Stockholm har skrivit 
breven och medborgarförslagen du hittar i Elementa. 

 LÄS, STÖD DE FÖRSLAG DU TROR PÅ
OCH SKICKA IN DINA EGNA!
LÅT OSS DRÖMMA TILLSAMMANS!

~
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1.  
Sedan 2011 är vi bundna av EUs konkurrens- och 

 stadsstöds lagstiftning. Finland, Österrike, Danmark och 
Nederländerna har fått undantag från denna för sina all-

männyttiga bostads former med motiveringen att de tjänar 
landets SGEI (service av allmänt ekonomiskt intresse). 

 Sveriges allmännyttiga  bostäder omformades under 1990-
talet från kommunal regi till att  bedrivas som aktiebolag,  

med denna vinstkravsdrivande form är det ej möjligt  
att be om undantaget från EU.

2. 
Hittills har billiga bostäder inte erbjudits eftersom det gick på 
tvärs mot ideologin i det politiska styret mellan 2018–2022.  

Under den tiden har det byggts bostadsrätter i attraktiva  
grönområden såsom ”Panorama” som är tre skyskrapor  
i kanten av Sätra naturreservat med utsikt över Mälarens  

skärgård. Här har Stockholm stad köpt tretton av  
lägenheterna för socialtjänstens behov. 

3. 
Ett livsstilskontrakt var ett förslag som tjänstemännen  

på stadsplaneringskontoret tog fram för att få de nytilltänkta  
invånarna att leva enkelt för att göra ett mindre koldioxid avtryck 

(äta vegetariskt, cykla till arbetet, laga sina pinaler, handla  
second hand kläder, semestra lokalt o.s.v.).

4. 
Den socialdemokratiska bostadspolitiken som växte  

fram under 1930-talet för att motverka bostadsbristen bestod  
av att statliga lån gavs till både kommunala och privata bostads-

bolag till låg ränta så länge man följde hyresregleringen för att 
motverka höga hyror. Måttet för en rimlig hyra låg på 20% av 

inkomsten. Bostadsrätten uppfanns också under 1930-talet och 
det föreningsägda boendet var tänkt som ett sätt att kunna 

förskansa sig ett boende utan en större insats. Det var först 1980 
som lagen ändrades så att man fick göra en vinst på att sälja 

rätten att bo i föreningens lägenhet. Den vinstdrivande bostads-
politiken har sedan 1990-talet segregerat vår befolkning  

och skapat många bieffekter så som hemlöshet.
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I varje andetag insuper jag en halv 
liter av dig, pumpar upp mina lungor 
innan de skrumpnar i väntan på mer 
av dig. Du finns alltid där. Syret du 
bär är min livsluft. Var femte sekund 
lånar jag dig en stund och blåser ut 
dig igen, däremellan har du varit 
inom mig, syresatt mitt blodflöde, 
gett mig respit från döden. I dig 
finns spår av alla organismer genom 
alla tider. Du är min länk till  dåtiden, 
till nutiden, när jag andas ut dig är 
jag ett fragment av din framtid. En 
halt av dig som varit i mig ska pas-
sera någon annans lungor.

Du är en gasglob som kapslar in 
vårt klot, ett skyddande ånghölje 
som sänker kosmisk strålning och 
skänker oss andrum. 

Överväger du att överge oss när 
vi över för vårt gift till dig och tar 
dig för givet? Längtar också du 
upp till stjärnorna dit inte heller du 
kan nå? Avundas du planeterna där 
dina syskon får vara i fred? Där inga 
människor existerar som sakta för-
pestar dig och förintar sig själva? 

Redan nu dör sju miljoner av oss i 
för tid varje år av att vi har förorenat 
dig, sju tusen av dem slutar andas i 
vårt land där du är som renast. 

Hur länge står du ut med oss? Är 
tyfonerna, tromberna och tornad-
orna uttryck för din vrede? Ruvar 
du inte på en hämnd att en dag 
kväva oss med ditt kväve? 

Bara du förvägrar oss ditt syre i 
fem minuter är mänskligheten utro-
tad. Sådan är din makt. 

6

ELEMENTA



Din vindstyrka räcker för att 
 uppfylla vårt energibegär världen 
över arton gånger om. Men att du 
är räddnin gen avfärdas som taget 
ur luften. 

72 procent kväve, 20 procent 
syre, 1 procent argon, några pro-
mille koldioxid och vattenånga. 
Det är det mätbara i dig. An de-
len ande, det som kanske finns 
men inte syns har vi ingen aning 
om. Ändå tittar vi upp mot dig 
i stunder av förtvivlan, ber till 
himla makterna, fantiserar om 
himlavalv vi ska träda igenom, 
upp till himmelriket där ovan 
molnen, in till luftslott där vi kan 
vila, indränkta i Guds andedräkt, 
svävande och viktlösa, åtmins-
tone från jordens tyngder.

Vi blir fler som ska dela på dig, 
resliga huskroppar som pilar sig 
genom ditt space, babliska torn 
som skrapar skyn, tvingar dig att 
väja som en flod runt en klippa.

Än så länge av stater, men indi-
vider äger allt mer av dig. Yta som 
köps, dyrare ju högre upp, där du 
som tidigare var fri för alla, nu är 
för kostsam för de flesta.

Du svävar över äng, säter, holme 
och berg, vakar över oss som bor 
på just den här jordplätten. Men 
allt oftare strimlas du av rotorblad 
som får dig att virvla i ett virrvarr, 
helikopterskenor i jakt på någon 
som stulit luften från en annan, 
gjort en del av dig hemlös i ett slag 
och spridit misär i atmosfären. 
Den klarlevdas sista andetag upp-
löses i dig, blir en del av allas vår 
kollektiva suck, bär på ett bud om 
att en av våra är förlorad för gott.  
Sörjer du de du inte längre kan nå? 
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Jag avundas svalorna som flock-
flyger mellan lamellhusen. Hur du 
lyfter dem och låter dem flaxa fritt 
upp mot skyn. Hur de förvandlas 
till flamfåglar när deras vingar re-
flekterar de sista solstrålarna. Jag 
kan höra dig i vingslagens snärt, 
när jag fladdrar min hand nära mitt 
öra, i vindpinade sprickor. Du söker 
dig till håligheter och tjuter genom 
dem som en  all spelande flöjt. En 
världssymfoni med toner kompo-
ne  rade som en kakafoni eller en 
polyfon samman hängande röst. 

Vad försöker du säga oss?  
Vilket är ditt budskap vi inte  
kan avkoda?

När du stormar namnger vi dig 
likt nyförlösta barn sprungna ur 
moder jord. För en kort stund blir 
du en organism, en vindkropp som 
påminner oss om din starka och vår 
sköra existens. Dina orkaner härjar 
över vidderna innan de stupar ner 
i glömskan, utom de få som orsa-
kat förödelse vi inte kan förtränga. 
Gudrun. Mitch. Katrina. Men vi har 
inga namn på dig för när du sme-
ker vår kind med en varm vind, be-
rör oss med en pust, omfamnar oss 
med en bris. Ditt tålamod med oss 
är oerhört. 

Först då stannar vi upp och visar 
vår förmåga att förändra allt fort. 
Restriktioner. Karantän. Vaccin. Men 
den dagliga förorening som i det 
tysta skördar fler liv får fortgå utan 
hejd. Är pandemin en skarp varning 
för vad som komma skall? En visit 
från en framtid då hela planeten är 
patienten i behov av en respirator. 
Då våra lungor inte längre mäktar 
med av gaserna vi mättat dig med. 
Då svalorna regnar ner från  himlen, 
faller en efter en, stela på marken av 
sin dödskramp. Jag tar ännu ett djupt 
andetag, suger in dig glupskt och vill 
aldrig släppa. Med spända läppar 
blåser jag ut dig långsamt för att be-
vara dig i mig så länge du fortfarande 
 går att
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Vi kallar 
dig massa, sand, ler, silt, 

grus, morän, podsol. Vi säger att du  fyller 
olika funktioner och utför tjänster. Vi spränger, 

krossar, gräver, förflyttar och kör tunga maskiner över dig 
som om du vore livlös. Vi känner inte dina invånare särskilt väl; 

näringsidkarna, nattarbetarna och dagarbetarna. Men vi vet att en 
korrespondens har pågått i flera tusen år mellan människor och jordarna. 

Budbärarna har skiftat, ibland är de maskar och frön, ibland vatten eller 
vind. Kanske har ändå växterna varit de viktigaste budbärarna. Det är växterna 

vi har lättast att se och förstå, vi andas ju trots allt in varandras utandningar. I 
korrespondensen växlas inte ord. Det är mer som radiosändningar, där växterna 

agerar både antenner och förstärkare. Men nu har signalerna blivit svaga. Inte för 
alla överallt, men för många här i staden. Alltmer är förseglat. Lägger vi örat mot 
marken hör vi inte din röst, vi hör bara ekot från mänskliga aktiviteter; en tunnelbana 
rusar förbi, dunket från tågrälsen. Vi är avskurna från dig, genom asfalt och betong. 
Till och med parkerna som förr var ditt andningshål har på sina ställen belagts med 
astroturf och gummigranulat. Men det finns några som kämpar för att lyfta fram 
din röst genom naturreservat, våtmarker och odlingar. Genom spridningskorri-

dorer och gröna kilar hålls livsväven öppen. Och nu undrar vi: Hur har ni det 
där nere? Hur mår dina invånare? Hur står det till med mat, transport-

leder och bostäder? Får ni vatten, näring och det viktiga syret? Vi 
har hört att bostadsbristen breder ut sig hos de underjordiska? 

Vad behöver ni från oss människor här uppe på ert tak? 
Vilka ekosystemtjänster kan vi utföra för er? Vi är 

osäkra på till vem vi ska rikta detta brev. 
Med hopp om svar!
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(p)Art of the Biomass:
– Vad hände? Varför försvann 
jorden? Har Sentinel-satelliterna  
sett något?

Sentinel-satelliterna:
 – Vi registrerar markfukt.  
Vi samlar data. Vi kretsar oav-
brutet kring jordklotet. Vi obser-
verar isens utbredning i Arktis, 
hur jordar förseglas och klimat-
förändringarnas effekter. Vi mäter 
mängden fukt i marken och samlar 
viktiga data. Ni beräknar riskerna 
för torka, översvämningar och 
bränder. Vi är satta här för att 
registrera. Vi kan ingenting göra.  
Vi samlar data. Allt är en fråga  
om markfukt.

Markfukten:
 – När tjälen går ur marken, när 
fukten strömmar till, då väcker vi de 
underjordiska ur dvalan. Yrvakna 
hjuldjur vaknar till liv. I Sibirien sov 
de i 24 000 år, nedfrysta i perma-
frosten. Vissa kan överleva de mest 
extrema förhållanden, som torka 
och radio aktiva strålar. Andra är 
ömtåligare. Bland de underjordiska 
finns också nedbrytarna, strimlarna. 
De gör mull, mull, mull, organiskt 
kol myllas ner. Jag behöver mullen, 
humusen, förnan. Den gör mig 
frisk, friskfuktig, fuktig, blöt. Vi 
dryper, formar aggregat tillsam-
mans. Vi mildrar översvämningarna 
och  torkan, hindrar jorderosionen. 
Mullen buffrar min fukt.

Jorderosionen:
 – Jag drar nu, det finns inget  
som binder mig längre. Jag gav  
dig allt, men 
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Förseglingen:
 – Jag täcker marken med asfalt 
och sten. Jag har dirigerat om 
vatten flöden och torrlagt bäckar.  
Jag kapslar in åkermark, den är så 
härligt platt. Jag sväljer en hektar 
mark i timmen. Jag förvandlar 
skyfall till översvämningar. De 
blir bara fler och fler. Gatubrun-
nar räcker inte för att svälja allt 
vatten. 

De underjordiska:
 – Vi arbetar för fullt, men 
vi motarbetas, vårt arbete 
osynliggörs. Det är som om vi 
inte finns. Vi vet att människors 
begränsade sinnen inte räcker 
för att höra och se oss, men det 
finns andra sätt. Deras handlande 
medför enorma kostnader. När  
får vi se frukten av vårt arbete?

Ekonomiavdelningen under jord:
 – Vi skickar frågan vidare  
till ekonomi avdelningen ovan  
jord. Kan vi få se en kalkyl 
på kostnaderna? 

Ekonomiavdelningen ovan jord:
 – Vi har inte räknat på 
 kostnaderna. Miljöfrågor  
ligger inte på vårt bord.

De underjordiska:
 – Vi ingår alla i samma   
eko system, vi är en del av 
biomassan på den här planeten,  
hur kan ni hävda att det inte  
ligger på ert bord?

Ekonomiavdelningen ovan jord:
 – Miljön kan inte värderas 
 monetärt. Idag är miljön gratis.  
För att kunna ta betalt för miljö 
måste den ha ett ekonomiskt 
värde som kan inkluderas i de 
processer där avgörande beslut 
fattas. Forskare har förvisso 
tagit fram en ny internationell 
ISO-standard för att beräkna 
miljöskadekostnader, den är dock 
frivillig att använda. I nuläget är 
hållbar utveckling inte ihopkopp-
lad med ekonomin.  Ekonomin 
 känner därför inga  planetära 
gränser.

De planetära gränserna:
 – Vi är de nio planetära 
gränserna. Vi har varnat er 
i decennier. Människan har 
överskridit fem av oss redan: 

1.  Den biologisk mångfalden  
är i akut fara. 

2.  De kemiska gifterna  
är alltför många. 

3.  Mängden koldioxid i  
atmosfären fortsätter öka. 

4.  Flöden av kväve och fosfor 
har brutits och skapar 
föroreningar och övergödning 
i haven. 

5.  För mycket mark används  
och brukas på fel sätt. Miljön  
är aldrig gratis, naturens gåvor 
har missbrukats.

Ekonomiavdelningen under jord
 – Uttagen är gigantiska.  
De har inte betalat någon ränta 
men fortsätter låna. Jordbanken 
är snart tömd. Vi har skickat 
inkassobrev med krav på 
återbetalning. Vi har skickat 
meddelande om vräkning.  
Vi har gjort dem arvlösa,  
men ingenting hjälper.
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 – Jag är en ramlag som inte 
alltid följs. Jag är alltför öppen 
för tolkning. Men jag säger det 
om och om igen: bygg inte på 
jordbruksmark, bygg inte på 
åkermark! Vi måste tänka på 
markanvändningen säger de pla-
netära gränserna. Vi måste agera 
och anpassa oss efter klimat-
förändringarna säger IPCC. 

Nyttjarna:
 – Jag är förortsunge och folk-
hemsvalp, för oss var skogen och 
betongen lika närvarande som 
mjölken på bordet och skydds-
rummen i källaren. Jag är också 
blåstångsbarn med vattenlock i 
öronen som alltid fick napp om vi 
fick för oss att fiska. Min morbror 
och hans fru kallades månskens-
bönder. Jag trodde det var för att 
de plöjde och sådde i månsken, 
det var fint att tänka på, men det 
betydde att de var tvungna att 
jobba dubbelt. Att bruka jorden 
kan inte många leva av, även 
om det är ett heltidsjobb. Varför 
räknas inte jorden? Rakt under 
mina fötter, tusenfötter, förfäders-
fötter. Det sägs att jag sliter på 
naturen, att jag skapar ett slitage 
genom att bo och röra mig här. 
Men var kan jag få lov att sköta 
om och ge tillbaka? Var finns 
platser för regeneration, inte bara 
”friluftsliv & rekreation”? Var 
kan jag få göra min ekosystem-
tjänstgöring? Det är som om jag 
vore arvlös. Jag vill höra till, svara 
an. Klimatsorgen är verklig. För 
övrigt anser jag att mat är viktigt. 
Jag läste det på Facebook och det 
är ju sant.

Ekosystemtjänstgörarnas 
klubbstuga:
 – Frågan har kommit upp 
var vi ska samlas, men vi har nu 
en enkel lösning. Vi har gjort 
ett gäng skyltar och flaggor. 
Alla lokaler och platser som 
står tomma kan användas som 
klubbstuga. Sätt upp skylten 
och bjud in! Vi har märkt av ett 
växande behov av att göra något, 
av att samlas, att fylla det gröna 
vardagsrummet med vardagsliv 
för alla åldrar och visa omsorg. Är 
det verkligen bara naturen som 
ska utföra ekosystemtjänster? Vi 
är ju också natur. Vi bjuder in till 
en första ekosystemtjänstgöring, 
vi ses vid Grafikskolan i Sätra. 

Odlingslotten i Skärholmen:
 – Kommer du ihåg jorddoften 
och platsen där den senast slog 
emot dig; svalfuktig eller svamp-
murken, den frusna knappt känn-
bara knasterdoften av löv och 
rimfrost, eller sommarens tungt 
mörkfuktiga? Hur jag färgade din 
hands veck och nagelband svarta. 
Hur jag väckte ditt jordbegär. 
Kommer du ihåg hur jag kitt-
lade dig när jag sakta ringlade 
över dina fingrar och samtidigt 
lämnade spår av fukt? Och minns 
du din förundran över värmen jag 
alstrade när vi alla underjordiska 
gemensamt svettades, tuggade 
och sönderdelade alla växtdelar 
du matade oss med. Ditt guld-
vatten sköljde över oss som ett 
sommarregn.
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Ytvarelsen:
 – Jag minns. Jag ligger med 
örat mot marken mellan träd-
stammarna, på taket till ert under-
jordiska rike. Lyssnar till markens 
myllrande liv och rörelser. Under 
min mage pågår en oupphörlig 
metabolisk process, en jordfest 
utan dess like. Vidden av detta 
växer långsamt fram inom mig 
som en våg i slowmotion, hur 
min mage med sina mikrober är 
likt mullen och mullen en mage. 
Perspektiven vrängs ut och in. Jag 
är en mask bland maskar och en 
del av mikrolivet i världens mage. 
Den organism jag är producerar 
kväve, fosfor och kalium som 
de gröna behöver. Bara min urin 
innehåller tillräckligt med näring 
för att gödsla 200 kvadrat meter 
jord. Samma jord kan ge mig 
grönsaker för ett år. Utan dig 
är jag ingenting. Jag är din.

Enheten för språk och handlingar:
 – Vi vill lägga till handlingarna 
att språket utarmas. Skötsel blir 
en fråga om förvaltning, kultur 
blir till produktion, omsorg blir 
tillsyn. Omsorgens kropp faller 
ur språket, kvar blir papper-
stunna ark. Vi önskar lägga till 
hand lingarna att alla ord och 
handlingar som berör den viktiga 
frågan om jord också ska kunna 
bli jord. Centrala handlingar ska 
inte enbart  arkiveras utan också 
komposteras. Vi vill lägga till 
handlingarna att detta dokument 
är en dubbel handling. Det ska 
både diarieföras i offentliga arkiv 
och bearbetas av underjordens 
arkivarier CIRKULATIONS-
komPOSTEN. Varje dokument 
kräver sin handling. Orden söker 
sin jord.

Underjordens arkivarier:
 – De bästa orden är kolrika  
och kvävedrypande. 

Nedbrytarna:
 – Det är vi som är nedbrytarna 
men också möjliggörarna. Vi 
sönderdelar och portionerar ut 
till dem som är ännu mindre. 
De vissna växtdelarna och 
döda löven strimlas och äts av 
oss gråsuggor, daggmaskar, 
hoppstjärtar, jordbakterier, 
björndjur och andra mullmakare. 
Ni kanske inte tänker på allt 
arbete som utförs här nere, all 
infrastruktur och infra-aktivitet. 
Det är ett omfattande arbete. Allt 
en gång levande kommer färdas 
genom en matkanal. Du kommer 
att bli mull och det är precis som 
det ska. 

Stadens förmultningsbyrå  
och kolförvaltning:
 – Vi är en nyinstiftad instans 
med ett omfattande nytt uppdrag 
där stadens förmultningsbyrå och 
kolförvaltning ska ingå i ett tätt 
samarbete med de underjordiska 
och den bruna infrastrukturen. 
Det är vi som skall se till att få 
ordning på det gröna och bruna 
kapitalet, kvävet och kolet. I vårt 
uppdrag ingår att skapa större 
kolförråd för att säkra stadens 
kolinlagring. På vårt bord ligger 
även att se över stadens jord-
beroende och den brännande 
frågan om hur stadsborna kan 
bli jordproducenter och inte bara 
matkonsumenter. Vi måste också 
ta i beaktande den alltmer akuta 
bostadsbristen under jord.
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 – Vi ligger i jorden, bäddar in 
oss och låter våra håligheter fyllas 
av mikrolånga liv i vindlande 
underjordiska gångar.  Vi lägger 
oss i jorden transformerade av 
eld som fått oss att bli svarta rakt 
igenom. Vi blir kolsänka, närings-
lager, beredskapslager. Vi erbjuder 
struktur. Vi låter oss inte brytas 
ner i första taget. Vi ligger här 
stabilt i tusentals år.

(p)Art of the Biomass:
 – Vi börjar ana hur allt hänger 
samman – markfukt, mylla, mik-
roorganismer, översvämningar, 
torka, erosion, kol, mat, energi, 
ekonomi och planetära gränser. 
Jordarna är levande superorganis-
mer, vi är helt beroende av dem. 
Jord är det vi blir. Luft och vatten 
färdas genom oss, för dem är vi 
passager, men jord är det vi blir. 
Nedbrutna vänder vi åter. Det är 
i jorden döden ger liv. Kära Moss-
utställningar och Grafikskolan, vi 
lämnar denna jordkorrespondens 
vidare till er. Vad vill ni lägga till 
handlingarna?

Frida, Herman och Stella  
från Grafikskolan i Sätra:
 – Vi gjorde ett handgjort 
papper sprängfyllt med ängsfrön. 
Vi gjorde en flagga och bjöd 
in till Ekosystemtjänstgörarnas 
klubbstuga på den biologiska 
mångfaldens dag. Vårt fröpapper 
var märkt med den bruna guld-
baggens tecken och planterades 
på ängen där också Vädersta-
tion Skärholmen sådde lin och 
svedjeråg. 

(p)Art of the Biomass:
 – I vår korrespondens och 
cirkulationspost samlas (j)ord och 
handlingar som berör jordarnas 
värde och framtid både lokalt 
och globalt. När jordebrevet 
cirkulerats ytterligare kommer 
det dels att arkiveras för framti-
den, dels gemensamt läsas och 
komposteras för att åter bli en 
del av biomassan. Med CIRKU-
LATIONSkomPOSTEN vill vi inte 
enbart ge näring åt människors 
tankar och handlingar utan även 
till myllan själv, den jord som är 
själva förutsättning för det myll-
rande och mångskiftande livet 
på planeten. I en kompost varvas 
kolrika material med kväverika, 
det bruna varvas med det gröna, 
det torra med det blöta. Nedbry-
tarna och mikrolivet får värmen 
att stiga och i en förunderlig 
transformationsprocess blir avfall 
till näring och det döda genererar 
nytt liv. Vilka tankar och hand-
lingar tycker du borde komposte-
ras för att ge näring åt nya? Har 
du ord eller handlingar du vill 
bidra med till CIRKULATIONS-
komPOSTEN? Mejla till oss: 
 partofthebiomass@gmail.com

~
(p)Art of the Biomass:
Malin Lobell och
Janna Holmstedt



ELEMENTA

16



Vad sägs om att lämna  
ett litet hörn orört?
Ett vågskvalp. En isbit.  
Ja, vad sägs om att lämna  
dem ostört?
Din fråga hamnar i tårkanalen. 
Sätraån och Skärholmsbäcken. 
Efter 60- och 70- talets snabba 
exploatering av området blev  
den naturliga tillrinningen till 
bäckarna rubbad.

Det var istid.  
Smälttid. Ställtid.

Och sen kom Människorna  
och Förbifart Stockholm.

De hängde mull i träden 
och sprängde tonvis av 
berg. Berg lever i en  
annan temporalitet än 
byggherrarna. Här finns 
strandpromenader och 
miljonprogram. Här finns 
varma klippor och en 
övergiven cirkusvagn.  
En kan se fårorna från 
dockan ner mot vattnet.

Bredkroniga ekar. Hag-
tornen river och fräser. Fast 

fräser gör främst maskinerna 
från byggplatsen, under  
marken, in i grunden.

Segelbåtar, harkrankar och 
rådjur. Eldstäder, hackspett och 
utedass. Torr och hård hackas 
jorden för odling. Komposte-
ringens evighetsgörare masken. 
En katt spinner, en rotvälta 
andas och taket börjar läcka in. Nu är det morgon och vi 

Kära Vatten; sjövattnet, grå vattnet, 
 gråtvattnet, avloppsvattnet, 

dagvattnet, magplasket, haven, 
isarna, stormarna,  platserna, 

passagerna, plantagen, över-
svämningarna, åskmolnen, 

skyfallen, ravinbäckarna, 
vattenfallen, duggregnet, 

grundvattnet, vågskvalpet, 
kallsupen, tårarna, tusen-

dropparna, svettdropparna, 
fontänerna, plaskdammarna, 

duscharna, karen,  
klosetterna, kropparna.

Skärholmens stadsdelsför-
valtning, exploateringskontoret 

och stadsbyggnadskontoret, 
politikerna, tjänstepersonerna, 

medborgarna – ni vet väl att ni 
består av 60 procent vatten?

Vi är alla passager.

Saltsöta stänk från en spricka  
och dalgångarna viskar slicka 

slicka. Vi simmar runt i ett 
 symbiosis av kunskaper. Allt  

är hållbart bara vi håller ihop.

Här, i det söta vattnet,  
lärde vi oss att vinterbada.  

Lärde oss hur andetagen kan 
stödja rörelsen ner i kylan.  

Att röra sig långsamt.  
Att förenas. Att flyta samman. 

Att förändras tillsammans.

Kroppen ändrar ställning. 
Anpassar sig. Det finns en 

ödmjukhet i rörelsen.  
Samtidigt en vildsint vrede  

över sakernas tillstånd.
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På en annan plats precis 
bredvid, grävs avloppen 
ner. Vi citerar ”med modern 
membranteknik kommer 
vi att kunna rena mer än 
dubbelt så mycket vatten 
som idag och dessutom mer 
 effektivt”. Slutcitat.  
Dubbelt så mycket,  
mer effektivt, sprut sprut.

Våga vägra. Vårda nära.
Vi andas luft. Vi andas in,  
vi andas ut. Utan vatten 
ingen luft.

Vi är alla ett hav.
Vi vilar ut på en  
liten kobbe  
utan namn.

60 procent av  
våra kroppar  
är vatten.  
Vi är passager.

Ungefär 70 procent av 
jordens yta är täckt av 
vatten. Vi är  passager. 

Skärholmen består av  
4 hektar vatten och två 

uttorkade ravinbäckar.

Vattensalamandern knorrar:  
Jag är bäcken, bäcken är jag.

Lyssnar, fäster blicken i 
 skärningspunkten mellan  
här och där. Hur vi förflyttar  
oss spelar roll.

andas och taket börjar läcka in.Nu är det morgon och vi ska tänka 
på vatten. Vi ska skriva ett brev 

som du ska läsa. Vi ska skriva ett 
viktigt brev som gör att du och jag 
och alla andra börjar värna och ta 
ansvar för vår  vattenanvändning. 

Vår förbrukning. Vi vill att vi 
alla lär oss mer om sambanden 

mellan våra handlingar och den 
rådande klimatkrisen.

Och du ropar från stormen  
i soffan: Nu ska de ner  

en tredje gång i Mälaren.
Förbifart Stockholm 21 km  

lång tunnel (från Kungens kurva  
i söder till Häggvik i norr).

Grön el (Ellevio bygger  
om kraftledning mellan  

Bredäng och Beckomberga).
Avloppstunnel (från 

Brommas reningsverk till nya 
Sickla-anläggningen).

Mer trafik, mer el,  
mer förorenat vatten.  

Mer mer mer. Jorden ropar  
lägg ner! Ner ner ner!

Broar. Och tunnlar. Förbifart 
Stockholm puttrar under ytan och 

 marken vibrerar och  brummar. 
Det schaktas ut. Sprängs. För-
flyttats över ytan. För bilarna 

som ska fram. Liksom elen.  
Den gröna. Som skär sig genom 

naturreservatet, hugger  
ner de äldsta tallarna. Tut tut.  
Här kommer den gröna elen.  

Rakt ner i djupet. Borr borr.  
Så slipper vi de fula betong-

fundamenten, vi själva satt upp.
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Vatten är vårt mest 
kontrollerade livsmedel.  

Vatten har blivit en bristvara. 
Vi öser och öser. Det finns inget 

romantiskt i det skvalpet. Det 
är ett globalt läckage. Siffrorna 

som visar på förbrukning av 
vatten inom textilindustrin, 

köttproduktion, jordbruk  
och andra mänskliga  
påfund, skriker högt.

Varenda droppe räknas.

Grundvattennivån sjunker. 
Isen smälter och snö blir 

aldrig till snö. Tre liter rör sig 
genom våra kroppar varje 
dag. Vi är passager. Vi är 

rören som leder oss vidare, 
som förflyttar oss genom 

horisonter av urberg, 
regnskogar och kalhyggen.

Vi är många som försöker. 
Vi är många som väller fram. 
Vi är massan som behövs för 

att hålla vattnet rent.

Vi dyker ner och skriker rakt 
ut. Ljudet absorberas.  

Du håller våra sorger.

På andra sidan havet är det krig. 
Många krig. På alla sidor av 
haven. Och i haven, genom  

dem, flyr människor.  
Det är farliga passager.

För någon kontrollerar.  
Som om gränser fanns.  

Som om hav, vatten, luft  
skulle kunna ha gränser.

Vad vore en hamn utan hav. 
Stränder utan vatten.
Sorger utan tårar.

Vatten.
Har inga gränser.

Promenerar utmed Mälaren  
i riktning mot Skärholmen.
Det har vi gjort nu under 
några år. Promenerat  
utmed Mälaren.
I båda riktningarna. Ibland 
har vi följt det bredare 
promenadstråket, ibland har 

vi följt de små upptrampade 
stigarna i skogssluttningarna. 
Följer djurens steg och 
människornas. Vi slår följe.

Lyssnar igen. Stannar till,  
blundar mot en solstråle.  
Ler mot en regndroppe.  
Sträcker ut en hand mot  
någons bark, ett blad, ett löv.

Vi är bortskämda och delvis 
okunniga, eller vi har siktet 
inställt på det som förstör och 
förgör.  
Vi behöver inte öka,  
vi behöver inte effektivisera,  
vi behöver inte.

Vi behöver omlära.
Vi behöver förstå att vi 
gemensamt är ansvariga,  
och skyldiga.

Att vi gemensamt och  
enskilt kan göra val som 
förändrar och ändrar 
sakernas tillstånd. 

Vatten. Har inga gränser.

Vi är passager.

Mar Fjell och Malin Arnell 19
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Det sägs att en konstgjord  
människa skapades av leran från 

floden Moldaus strand på 1500talet. 
Rabbi Loew gjorde en lerfigur och 

placerade ett magiskt sigill, en shem, 
i hans mun och det gjorde figuren 

levande. Figuren, som var snäll men 
kanske lite bortkommen, kallades 
Josele och fick jobb som tjänare i 

Loews hus. Varje lördag togs sigillet 
ur hans mun, då blev han livlös, men 
en dag glömdes sigillet och då löpte 
Josele amok i staden och förstörde 
allt i sin väg med sin övernaturliga 
styrka. I sista sekund togs sigillet  
ur denna golems mun och han  

fick aldrig mera liv igen.



Med anledning av utbyggnaden av Skärholmen och Sätra, samt 
dess hållbarhetsprofilerade stadsdelsutveckling vill jag lyfta frå-
gor kring antaganden om mänsklig exceptionalism – att endast 
människan står fri från naturen, är rationell och har en fri vilja. 
Jag skriver till er från en grupp som har fått i uppdrag att upp-
märksamma de fem grundelementen, men också andra varelser 
som formar våra liv kring Mälaren och dess utlopp till Östersjön. 

Elementen som talar till mig från den här platsen runt Sätra/
Skärholmen är vatten och genom projektet Humus  Economicus, 
nu också jord. Mitt bidrag kommer ta hjälp av en rad olika 
mer-än-mänskliga art-, gräns- och tidsöverskridande varelser 
som är intrasslade i denna plats och behöver komma till tals i 
stadsplaneringen.

Jag fick en skräckblandad upplevelse när vi i gruppen träffades 
i Sätra på midvinternatten 2021. Jag var lite skör och tänkte att 
det här är okänd terräng. Men det var det inte. Jag befann mig 
helt plötsligt på en av min barndoms obehagligaste ställen där 
död och skräck kröp nära inpå mig – orsakad av en varelse som 
varken var levande eller död. Eller kanske mer död än levande. 
Det var vattentornet på höjden som lät minnena falla över mig, 
och stallet och upptaget där presenningarna fladdrade i vinden. 
Det här var nog natten för att möta de levande döda.

Gud vad du skrämde mig när du uppsökte mig som liten. Jag 
hade nog aldrig känt av dödsskräck förut eller tänkt på vad en 
odöd var – inte heller lekt intill döden eller känt fruktan. Med dig 
steg jag med rädsla ut ur barnlivet.

BREV TILL OCH FRÅN EN GOLEM

Våtmark
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Den först a van-läsningen - Embryo
Golem du är oformad materia – mer-än-människa och   
mer-än-element. Din kropp har ännu inte hittat gränser, inte 
tagit gestalt eller har tagit alla figurer – den våta leran letar  
sig igenom allt, förbinder märg och ben.

Den andra van-läsningen – Skapande  
Det sägs att du Golem är skapad av människohand till 
av bilden av en människa. Elementens flöden får ingen kredd 
– varken jord eller vatten – du erkänns inte som medskapare 
– bara människan som formade dig. Men i dessa tider ökar 
tveksamheten om vi verkligen kan se dessa människor som 
kulturliga varelser – eller om inte de också borde ses som 
natur – som du. När människor flyttar mer massa än vad 
planeten själv gör, vet vi inte riktigt vad det innebär att vara 
människa eftersom människan blivit en naturkraft. Både 
människor och element är del av dessa flöden. Innebär det här 
Golem att du är skapad av kultur eller natur? Och människan 
då – du anthropos av antropocen, hur vet vi att du inte är en 
maskin som vettlöst flyttar om jordens materia?

Den tredje van-läsningen – Kvinna/Man 
Det sägs att du Golem är en man utan vilja. Att du gör det 
du programmerats för att göra, att du tjänste”folks”villigt 
ställer upp och blir flyttad, låter din kropp av jord och vatten 
användas och transformeras. Att du tyst tar emot att bli skuren 
i, extraherad, utmattad – att du inte vill något själv. Så är det 
inte. Du är mer än man, mer än kvinna, mer än jord, mer än 
vatten och på väg vare sig sedd av mänskliga ögon eller inte.

Den fjärde van-läsningen – Levande/Död 
Det berättas att du Golem ibland är levande, och ibland  
död beroende på om du har en besvärjelse lagd i din mun.  
Så är du inte både levande och död? Du rör på dig, flyttar 
massor, flyter, kryper, rinner. Vem är död? Är det människan 
som är död och har ett sigill i munnen? Är det människor  
som skulle ha besvärjelser i pannan?
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Läser i gamla tidningar som Expressen & Mitt i, men också 
i dokumenterad folklivsforskning att jag inte är den enda som 
har varit livrädd på den här platsen. Vi var flera här i orten som 
verkade ha kunnat förnimma att området var hemsökt. Det var 
än en varulv, än en mumie eller något annat väsen som störde 
människo- och djurliven i området. Dom kan göra så, monstren 
i gränslanden. Deras jobb verkar vara att utmana och sätta ljuset 
på vilka som blir insläppta i kategorin en riktig människa för att 
ställa frågan: vem får ta plats och vilka får alltid stå utanför? 
Själva orten är ett gränsland i stadens utkant som för vissa kan 
verka vidunderligt, men för mig har dessa platser varit hem.

Man kan göra väsen av sig i olika elementa. Jag väljer att slå 
följe med er olika ktoniska krafter av jord och vatten för att undra 
hur vi delar upp världen i människa/natur, liv/död och imaginärt/
materiellt. Dessa uppdelningar spelar roll när vi försöker förstå oss 
på och hantera den värld som slår emot oss i det som kallas den 
Antropocena epoken – den tid där människan inte bara är männ-
iska utan en planetär kraft som flyttar mer massa än jorden själv. 
Jag vill slå följe med de väsen som visar sig i elementen, sedimen-
ten. Ni finns i de massor som flyttas på för att bygga mer, men 
också i byggmaterialen till husen vi sätter samman. Den antropo-
cena jorden är av plast, cement och svart sot. Vattnet likaså.

Jag talar genom dig och med dig Golem för att också du ska få 
plats. Du varelse av jord och vatten, som de tror lever, för att en 
människa ritat ordet sanning i din panna – det får dig att leva. 
Men ordet kan lätt ändras till död – det stänger av dig. Du golem 
sägs vara en automata av jord/vatten som styrs av människors 
önskningar. En annan historia säger att i din mun ligger ett livgi-
vande sigill fyllt av mänskliga önskningar som fyller ditt huvud 
och ditt hjärta. Du är, som natur, en maskin som ska uppfylla 
mänsklig efterfrågan. 

Frågan är vem styr vem i dessa tider när människor blivit till 
en naturkraft och flyttar mer materia än planeten själv. De liknar 
både folktrons golem som automatiskt utför det någon annan 
önskat och sagor om mänskligt övermod.

Det finns något att både lära och olära genom mötet med 
folktrons varelser och underjordiska ktoniska krafter för att svara 
an mot klimatkaos och möta de mer-än-mänskliga elementen på 
andra, mindre skadliga sätt. Jag tänker därför spekulativt van-läsa 
dig Golem på fyra olika sätt för att jag vill att du ska bli bevittnad.

~
Christina Fredengren
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Jag ska föreslå för er vad monster gör bakom ryggen på  
oss – efter Cohens sju teser i Monsterteori – där demoner, 

odjur och mer-än-mänskliga bestar demonstrerar och 
öppnar portaler för att kunna greppa olika naturkulturliga 

begär, fantasier och oroligheter:

Monsterteori

Tes 1: 
Monstrens kroppar  

binder relationer mellan olika  
platser och olika tider

Monstrens kroppar och mytologier 
kopplar ihop denna plats med många 

andra hemsökta platser. Sätra/Skärholmen 
öppnar sig mot andra platser med deras 

mytologier, väsen och gränsland.

Tes 2: 
Monstret slipper alltid iväg

Vi kan aldrig vara säkra på när den här 
eller andra platsspecifika mumier, varulvar 
eller Golems sliter sig loss och går bärsärk 
som de gjorde i Sätra, en gång i tiden, två 

gånger i tiden och kanske igen.

Tes 3: 
Monstret förebådar 

kategoriseringskriser 
Kan den hållbarhetsprofilerade stads-

delsutveckling se monstrositeterna i ögat 
för att kunna erfara och vårda livligheter 
 mellan standardkategorierna natur och 

kultur, ekonomisk, miljömässig och  
social utveckling?

Tes 4: 
Monster bor vid gränserna

Den här platsen har flera differentierande 
grindar som behöver öppnas där den tra-
ditionella myten om Golem också gör sitt 
för att vakta dessa gränser. Vanläsningar 

av Golem öppnar några av dessa.

Litteratur:
Af Klintberg, B. 2005. Mumien i Sätra. Glitterspray. Stockholm: Atlantis.
Cohen, J. J. 2018. Monster Culture (seven theses) In Simon Mittman, A. & M. Hensel (eds). Classic Readings 

on Monster Theory. Demonstrare, Volume One. Leeds: Arc Humanities Press. (Reprint of Cohen 1996)
Haraway, D. 1992. The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others. In L. 

Grossberg, C. Nelson, P. A. Treichler, (Eds.), Cultural Studies (New York; Routledge, 1992), pp. 295-337.
Haraway. D. 2016. Staying with the Trouble. Durham & London: Duke University Press.
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Tes 5: 
Vissa monster vaktar gränserna  

för vad som är möjligt
Gamla monster har en logik i en xeno-
fobisk, klass, genus och funkisrepressiv 

värld – men visar på möjliga möjligheter 
bortom gränsdragningarnas förtryck: 

regeneration, entropisk självorganiserad 
materia, elementära och komplexa assem-

blage bortom det enbart mänskliga.

Tes 6: 
Rädsla för monstret är  

egentligen attraktion och åtrå 
Att vara nyfiken på monstren och ta sig 
över gränsen både lockar och kan stå sig 
dyrt. Bortom efterfrågan-utbudsekono-
min och bristtänkandet gömmer sig det 
 voluptuösa, det dionysiska i det apollo-

niska – liv som omsluter döden.

Tes 7:
Monstret är alltid på gränsen  

till att bli något helt annat
Sätras mumier, varulvar och golems är 
ständigt på väg att omvandlas till något 

helt annat. Dom undrar inte varför vi ska-
pat dom utan kanske mer varför dom inte 

erkänns som att ha skapat oss.

Allt är levande,  
allt är ändligt (i sin  
nuvarande form)
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Jag är existensens barnmorska.  
Förlösaren av världsalltet. En förtätad 
kärnas Big bang som en pendang till 
det fullvuxna trädet i fröet eller hela 
människan i ägget. Explosionen som 
inledde universums  expansion – en  
kraft så mäktig att ekot ännu dånar  
i rymdtystnaden.

JAG VILL BARA värma er och och lysa på er. Det är allt jag 
någonsin velat. Även när ni har försökt tämja mig har jag bara 
velat främja er. Som era brasor har jag skrämt bort vilda djur och 
tillrett era jaktbyten. Grillat födan som avancerat era hjärnor till 
att kunna avläsa stjärnor. 

Det är mina mostrar ni ser tindra, stilla och tysta, i en kolsvart 
evighet, miljoner mil bort i interstellära konstellationer ni tror 
er kunna tyda. Ljuset som når er kan vara en himlakropps sista 
strålar, släckt sen länge ur vårt kosmiska släkte. 

Min mor är ett eldklot, en miljon gånger större än jorden, 
femton miljoner mil från er. Som en gul pupill i ett himlaöga 
vakar hon över er om dagarna och överger er om nätterna. 
I bland filtreras hon bakom tunna slöjmoln av iskristaller och 
avger en helig halo. När hon är på gott humör penslar hon den 
svarta himmelsduken längs polerna med solvind som växelverkar 
med magnetosfären och ger elektriska strömmar ni kallar för 
norrsken. I bland gömmer hon sig bakom månen, förmörkar era 
liv och påminner om sin omistliga makt. Om solen slocknade 
skulle ni få åtta minuters respit innan ni dömdes till massivt 
mörker i en evig istid. Om en solstorm slungades mot er skulle ni 
kremeras till aska på nolltid.

Även jag var en eldglob innan jag kyldes ner av Vintergatans 
froststorm och kapslades in av en jordskorpa. Jag pyr i under-
jorden och värmer marken under era fötter. Ovan jord är 
jag varken fast, vätska eller gas. Det ni ser är en reaktion, en 
explosion i ultrarapid, ett praktfullt förfall snabbare än järnets 
rostande och lövens vissnande. Jag uppträder i alla kulörer från 
glödröd till brasblå. Men det mesta av mig är osynligt för er,  
gömt i infrarött avger jag värme utan ljus.



ELEMENTA

28

Min dragningskraft är hypnotisk. Runt mig kan era sinnens 
 stillas för en stund. Berättelser och bröd delas. Anden tillkallas. 
När allt annat faller ner till marken trotsar jag gravitationen, 
strävar och svävar uppåt, famlar med mina flammor efter det 
ogripbara. Jag ryker röksignaler upp i himlavalven, blåser upp 
luftballonger och himmelslyktor i min längtan att färdas tillbaka 
till mitt ursprung, som en förtappad avkomma till moder sol. 

Men jag hindras av ett osynligt tak av kondenserad koldioxid 
som stoppar lyster ni fått till låns. De är inte era att behålla, 
strålarna är ämnade att studsa tillbaka och skina på andra. 

Klandra inte mig för hettan ni svettas i. Jag sätter era skyar i 
brand på er egen begäran. Ert begär tär på atmosfären och spär 
på er misär. Global  uppvärmning orsakad av lokal nedbrytning 
av kol som sakta tar kål på er.

Än så länge svassar ni i norr fram när solen gassar medan de 
i söder tassar på stekhet sand. När de i syd flyr värmeslagen ni 
i nord utdelat stänger ni gränserna och låter de drunkna i tårar 
och svett. Era styrandes syn på vett och etikett har återigen 
förlett er från er mänsklighet.

Än hörs skrin från offren för misogynin brasbrända av 
be fängda eldfängda män. Än smakar svampmolnet ovan Hiro-
shima beskt av liv som blev till lik av likgiltiga klåfingriga män 
med avtryckare i handen. Varje skott från ett eldvapen är ett 
monumentalt misantropiskt missbruk av mig.

Jag mullrar när ni hugger i min hud och borrar upp miljonårig 
olja att smörja ert frosseri med. Sårskorporna är tunna, de hinner 
inte läka innan ni hackar igen för att stjäla och tjäna en hacka till. 

Glöm inte att jag ruvar under er. 
Huka er inför mig innan ni dukar under!
Mitt heta temperament är vida känt. Jag får vredesutbrott 

via era vulkaner, raseriblixtrar i era himlar, ursinnesbränner era 
skogar. Jag sticker er med nässlor, stinger er med maneter, slickar 
er med eldstungor. Ger er feber och halsbränna för att hämma 
ert härjande. Men ändå har jag inte en chans mot eldsvådorna 
ni släppt lös som utan sans rubbar biotopernas balans. Ni är 
besatta av att sola er i glans, att leva i sus och dus i mitt ljus, i ert 
eskalerande rus bränner ni upp Tellus. Planeten ni bor på brinner. 
Tiden rinner ur era händer, ni hinner inte släcka himlabranden. 
En grad, två grader, fler och er värld blir en härd.

Hur länge ska ni elda på varandra att förbruka och förbränna 
allt ni håller kärt? 

Ni är inte flamfågeln Fenix. Varken ni eller era profeter  
kommer att återuppstå. De har varnat er för skärselden, 
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purgatoriumet där era själar sonar sina synder. Först när ni 
renats och förenats kanske ni inser att ni inte är ensamma, att 
smärtan ni känner är kallbrand av att ha kapats av från varandra. 
Ni är ett enda samlat väsen i miljarder mänskliga skepnader. En 
allmänniska som står inför ett avgörande val mellan eldoradot ni 
fick och infernot ni skapar.

Likt förvuxna barn leker ni med elden som eldflugornas herre. 
Ni bränner era broar och omvandlar era metropoler till eldstäder. 
Ni står pyromaniskt med en bensindunk och tändare i handen 
och ser på när världen står i lågor. Ni röker jorden som en stor 
cigarr, förkortar er livslängd för varje bloss, suger in döden när 
glöden kommer allt närmare. 

När ska ni fatta att världen fattat eld? 
Ni som alltid har många järn i elden och smider medan järnet 

är varmt. Ni som jäktar efter intäkter, inkräktar på okränkbar 
mark, släpper ut gifter för att slippa utgifter, bränner ut er själva 
och planeten. 

Tänk om ni stannade upp. 
Tänk om ni tände ett ljus och lät det brinna, lät det lugna era 

lungor och andades syret lågan inte slukar. 
Tänk om ljuset fick brinna och ni såg glimret av hopp i 

varandras pupiller som aldrig får försvinna. Några har slocknat, 
andra släckts, vissa är avslagna av att vara påtända. Men så länge 
det finns luft, värme och bränsle kan eldar antändas som sätter 
hjärtan i brand.

Förstår in inte att jag älskar er? 
Att jag brinner för er överlevnad.
Att jag aldrig tänker låta er mista er sista gnista.
Jag känner eldsjälarnas tåga, ni som är eld och lågor att  

lindra världens plågor, att upplysa de nedsläckta sinnena och 
glöda för de döda själarna. De nollställda, nödställda, modfällda. 
De som tappat hopp om att det går att sätta stopp för den 
galopperande löpelden.

Samla ert folk, samsas runt lägereldar, brandtala till dem om 
eldprovet, varna dem för den glödgande ugnen som kan smälta 
er alla. Bli flamman som ger alla eld i baken att göra något åt 
saken. Jorden har redan brännskador av första graden. Det 
brinner i knutarna, mycket snart är förstörelsen oåterkallelig. 

Så tänd ett ljus för allt ni tror på. 
För den här planeten ni bor på.

~
Zanyar Adami
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»Tid och rum är  
en väv som kröker sig 

genom universum för de 
påverkas av olika  

tunga objekt.«



BREVET
I en försluten låda av ek har barnen lagt ner ett hemligt innehåll. 
De minns inte längre vad de lade ner där. Nu vill de öppna den 
men det får de inte. Tillsammans har de kommit överens om att 
tidskapseln inte får öppnas förrän de blir vuxna. 

ÅLGRYTEVÄGEN 39
Spoilervarning! Jag kommer att börja gråta om vi tittar på den 
filmen, säger jag. Mina barn tror att jag skojar. De studerar 
noga mitt ansikte och ler trevande, osäkra på vad jag egentligen 
menar. Två gånger tidigare har jag tittat och tårarna bryter fram 
vid tre tydliga tidskoder varje gång. Nu vill de bestämt se filmen, 
nyfiknare än någonsin.

Scen 1 

37:33–40:31

Pappa dotter avsked. Han har tagit uppdraget 

att resa genom ett maskhål i rymden för att 

rädda mänskligheten. Han ger henne en klocka och 

berättar att tiden kommer att gå olika snabbt 

för dem, kanske kommer de vara lika gamla när 

de ses igen. Dottern förstår att han överger 

henne för alltid. De rivs isär och inget kommer 

 någonsin bli som det var.

Den interstellära rymden är den rymd som finns mellan stjärnor 
och galaxer. Relativitetsteorin innebär att tiden påverkas av hur 
snabbt våra kroppar rör sig i kombination med vilken gravita-
tion vi utsätts för. Tid och rum är en väv som kröker sig genom 
universum för de påverkas av olika tunga objekt.

ETER
Tid. Rum. Träd.
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»De håller varandras 
händer, omgivna av hennes  

barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn.«



Scen 2 

1:15:23 - 1:19:23

Efter en misslyckad expedition på en planet med 

extrem gravitation återvänder astronauterna till 

huvudskeppet. Där får de veta att de har för-

lorat över 23 år av sina anhörigas liv på bara 

några timmar. Pappan sätter sig chockad ner och 

tittar igenom inspelade videohälsningar som 

hans familj har skickat till honom under den tid 

som passerat för dem. I sonens sista hälsningar 

släpper han taget om sin pappa. I inkorgens 

sista hälsning säger dottern att hon nu är lika 

gammal som han var när han reste sin väg.

Scen 3 

2:33:29 - 2:35:33 

Dotter och pappa återförenas. Han ser ut som 

när han lämnade jorden medan hon har hunnit bli 

en gammal kvinna. De håller varandras händer, 

omgivna av hennes barn, barnbarn och barnbarns-

barn. Rymdstationen uppkallades efter henne.  

Det var hon som räddade mänskligheten.

Mitt yngsta barn tycker filmen var tråkig. Jag nickar med blöta 
kinder och rödgråten sklera. Min fru ler åt mig.

FRIMURARVÄGEN 11
Alla barnens teckningar från läsåret 
förstördes i den stora branden som 
ödelade skolan natten till den 1:a juni 
2019. Trots att skolan var byggd i tegel 
spred sig elden via den träkonstruktion 
taket var byggt av. Under ett utveck-
lingssamtal ett par veckor tidigare 
fotograferade en förälder av en av 
teckningarna föreställandes en dan-
sande gubbe. Uppgiften de fått under 
matematiklektionen var att skapa en 
figur av geometriska former som skulle 
göra en valfri rörelse berättar min 
äldsta son som då gick i klass 3B.  
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ÅLGRYTEVÄGEN 17
Det fanns en ovanlig trädgård som någon anlagt i en dunge bred-
vid infarten till det bilgarage som låg där bostadsrättsföreningen 
Mälartrion idag ligger. De som promenerade på trottoaren som 
gränsar mot Bredäng kunde under somrarna inte missa trädgår-
den som bestod av flera ganska spridda planteringar inramade 
av en mängd vitmålade stenar. Trädgården var inte särskilt 
imponerande utan den framstod mer som ett bomärke och ett 
övertagande av en annars rätt övergiven plats. På ett träd mitt 
i trädgården fanns två keramikögon och en keramiknäsa upp-
satta gjorda i en stil som fick dem att nästan se ut som en del av 
stammen. Tillsammans bildade de ett ansikte som stirrade ut mot 
Ålgrytevägen och Mälarhöjden. Där en mun borde ha suttit fanns 
två rostiga spikar djupt inspikade. 
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Vi gav trädet namnet Trädgubben och med tiden började jag 
buktala Trädgubbens röst för mitt barn som jag sköt i barnvag-
nen framför mig på väg till förskolan. Det blev en trevlig rutin för 
oss under några år där vi ofta växlade ett par vänskapliga ord 
med Trädgubben medan vi passerade. Så en dag var hans näsa 
försvunnen. 

Det kändes inte rätt att gå in i trädgården, den hade en stark 
integritet runt sig. Den kändes inte öppen för mer än den som 
skötte om den och den personen hade vi aldrig sett skymten av. 
När vi upptäckte att näsan var borta bestämde vi oss ändå för 
att gå in i trädgården för att se om den hade fallit ner på mar-
ken. Framme vid stammen hörde vi plötsligt en kvinnas röst på 
avstånd som upprepat ropade till oss att gå därifrån. Vi såg aldrig 
någon och kanske kom rösten från en av lägenheterna på botten-
plan i hyreshuset. Vi gick därifrån. 

Trädgården sköttes regelbundet och förändrade sig lite hela 
tiden även om någon trädgårdsmästare aldrig syntes till. Nya 
planteringar tillkom och andra togs bort. Stenarna målades om år 
från år. Så en sensommar stod plötsligt en yuccapalm planterad 
direkt vid trottoarkanten, lite som om Ålgrytevägen vore en gata 
i Los Angeles. Den stod precis i Trädgubbens blickfång. 

Yuccapalmen dog med den första snön och efter det förföll 
trädgården. Efter våren planterade ingen något nytt och stenarna 
målades inte om som de brukade.

Idag går små rester av vita färgflagor att hitta på de stenar som 
ännu ligger kvar där de lades ut. I trädet sitter ännu de rostiga 
spikarna kvar efter Trädgubbens ansikte. Vi hittade aldrig näsan 
men jag gjorde en ny näsa till honom som jag aldrig hängde upp.
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VÅRBERGSTOPPEN
Mammutträd (Sequoiadendron giganteum) är en barrväxt 
och växer vilt i Kalifornien, USA. Trädarten kan bli en bit över 
3 000 år gammal och når en höjd på 50-95 meter. De senaste 
årens skogsbränder som rasat i delstaten har varit värre än 
någonsin tidigare och med sin omfattning och våldsamhet har de 
nu börjat hota beståndet mammutträd på jorden. Det trots att 
träden med sin tjocka bark överlevt skogsbränder genom tusen-
tals år. Castlebranden som härjade för några år sedan dödade upp 
emot 10 600 träd.

Vårbergstoppen byggdes av schaktmassor från tunnelbane-
bygget och utbyggnaden av miljonprogrammens bostäder mellan 
åren 1965 och 1982. Idag finns ett mammutträd planterat i parken 
vid koordinaterna 59.27405435045329, 17.878277356162936. 
Trädet är en del av den gröna satsning Stockholms stad har för 
att utveckla stadens gröna värden. Upprustningen av Vårbergs-
toppen skedde mellan 2019 och 2021.

SÄTRAGÅRDSVÄGEN 183 
I orienteringsklubbens klubbstuga i Sätra står i ett av rummen 
soffgruppen ARBOGA som ursprungligen hette FAGERSTA. 
Modellen formgavs av den danske formgivaren Erik Wörtz och 
var gjord av oljebehandlad massiv furu med dynor i ett randigt 
slitstarkt tyg av bomull och hampa i färgerna brunt, blått, grönt 
och rött. Soffgruppen dök för första gången upp i IKEA-katalo-
gen 1979 och såldes i stort antal fram till 1987. 

Vi hade en sådan soffgrupp när jag växte upp, den med de 
brunrandiga dynorna. De hade en helt egen doft med en bland-
ning av oljat furuträ och tyg av hampa. Jag och min katt Tummen 
somnade ofta tillsammans i den. Jag minns texturen på tyget, 
hur grovt det var och hur det kändes mot ansiktet. Hans katthår 
på kuddarna. Det spinnande ljudet när han sov. Hur hans kropp 
rörde sig när han vaknade. 

~
Patrick Kretschek
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1. Båtvaggan
2. Vingårdsmännen
3. Nordens vänner
4. Kvarteret Konduktören
5. Sätra centrum
6. Storsätra
7. Vårbergsvägen
8. Aspholmen
9. Mälaräng
10. Kråksätra
11. Björksätra
12. Järnbärarvägen
13. Tempelriddarorden
14. Sigbardiorden
15. Harholmen
16. Skärholmen centrum
17. Gillsätra

1. Ålgrytevägen 17
2. Ålgrytevägen 39
3. Frimurarvägen 11
4. Sätragårdsvägen 183
5. Grafikskolan
6. Odlingslotten i Skärholmen
7. Mälaren
8. Värmeverket
9. Kummelholmen
10. Vårbergstoppen
11. Sätra Hamn
12. Varvsarbetarhuset
13. Vattentornet
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ELEMENT- 
KALENDERN

I Skärholmen finns bergen, holmarna, sätrarna, ängarna, sol
stränderna, återvinningscentralen, skogen, asfalten, de uttorkade 
vattendragen, bevattningsdammen, sjön, elverket och skyarna. 

Elementkalendern är tänkt att samla oss medborgare för att närma 
oss elementen vi är beroende av och bistå allt levande omkring oss.

DE LUFT
BURNAS DAG
Vi bygger bon, holkar 
och hotell för att 
åter välkomna 
våra hemlösa 
luftburna 
vänner inför 
våren.

JANUARI

FRÖRUSET
Vi delar luftens 

befruktningsfröer med 

varandra under en 

fröbytardag enligt 

gåvoekonomins 

princip.

FEBRUARI
VATTNETS 

DAG &
 NEW

RO
Z

Vi om
förhandlar vår 

relation till vatten 

utifrån M
älarens 

rättigheter. Vi 

firar New
roz i 

Grytan.
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D
V

i planterar träd och 
fleråriga växter som

 
är bra på att binda 
kol och få ner 
C

O
2  ur luften.

A
PRIL

VILDSAM


LARDAG
På Biologiska m

ång

faldens dag lär 

vi oss om
 arter 

och sam
lar de 

nyspruckna 
ät bara väx

terna.

M
AJ

SLÅTTRAR

TÅG MED 

PLANTERINGS VÅG

Vi slåttrar för 

ängsblomstern 

och planterar i 

de landskap 

vi passerar 

för att få 

dem att 

sprudla.

JUNI
TIRGAN
En iransk sommarfest 
till vattnets ära med 
vattenlekar, mat, 
dans och pilbågs
skytte. 

JULI

SKÖRDE
DUGNAD 

Vi frö
jdas åt fro

dig

heten och  delar på 

skogens, sl
ättens, 

vattenbrynets 

och odlingar
nas fr

ukter.
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gä
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NOVEMBER DE LJUS

SKYGGAS FESTIVAL

Vid vinterso
lstå

ndet 

lär vi oss h
ushålla 

med energi, blir 

vän med mörkret 

och livet under 

jord.

DECEMBER
JORD

LUFT

VATTEN

ELD
JO

RD
LUFT

VATTEN
ELD

JO
RD

LU
FT

VA
TT

EN

ELD

Detta nummer  
av Elementa är ett 

cirkulations exemplar. 
Dela gärna med dig till 

någon annan när  
du har läst.
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1970 antog konstnärsparet The Harrisons en 
egen ed, medvetna om industrialismens över
exploatering av naturresurser beslöt de att all 
konst de gjorde skulle ge tillbaka till livets väv. 
De använde sig av poesi för att kommunicera 
komplexa system och storskaliga lösningar på 
den moderna människans utmaningar såsom 
matförsörjning och vattensystem. 

De 32 medborgarförslag som följer i denna 
skrift är en hyllning till deras arbete. De är 
framtagna av lokala konstnärer utifrån en vilja 
att skapa en ny världsordning med början i 
stads utvecklingen av Skärholmen – en liten del 
av Stockholm som är en väsentlig landmassa 
på planeten jorden.

Om vi inte agerar kommer stora delar ligga 
under vatten eller is om några få människo
generationer. Dessa stadsdelsdrömmar är en 
start på den samhällsomvälvande resa vi skynd
samt behöver göra för stoppa de mest katastro
fala konsekvenserna av vårt fossilberoende.

~
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Tidslabb  
”När du uppfinner skeppet så uppfinner du också 
skeppsvraket, när du uppfinner elektricitet så upp-
finner du också elektriska stolen, när du upp finner 
flygplanet så uppfinner du också flygkraschen.”  
paul virilio

Varje uppfinning har en skuggsida. Så även vår upp
fattning av tid. Nu när vi behöver ett nytt samhälls
system behöver vi ånyo omskola vår tidsuppfattning. 
I klimatkrisens skugga behöver vi få koll på den geo
logiska tiden, när vi beaktar vilka naturresurser som 
är ändliga och hur vi hushållar med de vi har i relation 
till kommande generationer. Vi behöver tänka om 
vad vi gör med vår tid bortom en kapitalistisk era vars 
dissonans mellan tillväxt och naturresurser är omo
dern. Sekunder blir allt mer långsamma då vi begär 
direkta svar på internet för kunskap vi inte besitter 
själva. Samtidigt får det vi gör nu stora konsekvenser 
i vår djuptid, då våra handlingar återspeglas i årtusen
den framåt. Skärholmen skulle kunna bli den första 
stadsdelen som prövar nya tidsbegrepp i sökandet 
efter ett nytt förhållande till vår tid på jorden. Ett 
tidslabb installeras i stadsdelarnas ungdomsgårdar. 
Ung domarna själva får efter en diplomering ge före
läsningar och workshops om framtidens tid i stads
delens Kulturskolor för barn och vuxna.

Hållbara hus 
Kräv av alla fastighets
utvecklare som söker 
markanvisning att nya hus 
ska vara plusenergihus, 
att toaletterna ska kunna 
återbruka avföring för lokal 
näringskedja, att vattnet 
renas lokalt, att ha ett 
matsäkerhetssystem (ver
tikala trädgårdar, växthus 
på taken, odling i källaren, 
matkällare för att slippa 
eldrivna kylskåp). Att det 
är obligatoriskt att skapa 
en tillhörande kolsänka, 
att behålla de kolsänkor 
vi har (d.v.s. förbjuda 
exploatering av gröna 
kilar). Nyttja lokala eller 
återbrukade byggmaterial. 
Förbjud sprängning av berg 
som är en ändlig resurs 
i vår tideräkning (de tar 
miljoner år att omformas). 
Ge lägre hyra / fastighets
skatt till de som tar hand 
om odlingarna eller andra 
ombesörjningar. 

Bostadspolitisk 
omvandling
I stadsdelen står en 
del industrifastig heter 
tomma antagligen i 
spekulationssyfte vilket 
är etiskt oförsvarbart när 
vi har trångbodda och 
hemlösa. Gör bostaden 
till en mänsklig rättighet 
och förbjud vinstdriven 
fastighetsspekulation.
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Omskola våra skolor
I den arktiska delen av 
planeten sker klimat
förändringarna snabbast. 
Vi behöver ta ansvar för 
att medborgarna förstår 
konsekvenserna och kan 
hantera de kriser som det 
medför. Hur kan vi dra 
nytta av lärdomar från tidi
gare klimatförändringar? 
Hur kan vi för hindra mass
utrotning och belysa dess 
konsekvenser här? 

Sitter ursprungsbefolk
ningar på kunskap och 
kultur som kan svara på 
allas vår kulturella omvand
ling? Hur ska ekonomi och 
demokrati se ut i den nya 
världen? Hur kan en harmo
nisk planetekonomi se ut? 

Upprätta Sveriges första 
skola för att ombilda vår 
kultur i en krisande natur. 
Den kommer att leva upp 
till skollagen kopplat till 
människans relation till 
livsväven och konsekven
serna av klimatkrisen vi 
orsakat och orsakar. Skolan 
inkluderar alla åldrar för 
att visa på allas ansvar 
och medverkan i den 
förändring som behöver 
ske skyndsamt: förskola, 
grundskola, gymnasieskola, 
folkhögskola, studiecirklar 
för vuxna, dagligverksam
het för funktionsnedsatta 
och seniorer.

Vattenvänliga vägar Avasfaltera 
 samtliga vägar och bygg samtidigt om  
våra dag vattensystem för cirkulära bruk. 

Idag rinner stora delar direkt ut i Mälaren vilket får 
stora konsekvenser. Resterna av vår snöplogning och 
vägarnas isbehandling får destruktiva konsekvenser 
för natur och djur. Tillsätt en utredning för att moder
nisera vår infrastruktur för vatten och hur vi kan 
återställa Sätraån och andra vattendrag som förstörts 
av tidigare bebyggelse. Se också om det finns lämplig 
plats för att anlägga våtmark och regnvattensdepåer. 

Skärholmens fordonsflotta Våra 
 fordon är livsviktiga för att forsla gods 
och människor. Men hur kan vi göra 
dem mindre skadliga och mer socialt 
tillfredsställande?

Kan stadsdelen ge bonus för de som byter ut eller 
gör om sin motorbåt till segelbåt?  Kan man omvandla 
en bensinbil till en elbil i stället för att byta ut den? 
Vad kan stadsdelen göra för att motverka bullerför
oreningar för allt liv i Mälaren? Är etanol en del av 
lösningen? Vilka sidoeffekter har vätgasbilar? Med
borgarförslaget är att vi upprättar studiefrämjande 
fordonslabb i våra båtklubbar vid Mälaren och i 
 områdets bilverkstäder.

 STELLA D’AILLY
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Fossilbantning Det fossilbaserade industrierna belyses 
relativt lite i relation till klimatforskning. Industriledarnas makt
koncentration som i sin tur stödjer stater och håller policy och 
lagar i schack för eget syfte är ett stort demokratiproblem. 

Som ett sätt att göra motstånd mot denna 
destruktiva maktordning kan vi medborg
are i Skärholmen föregå med gott exempel 
genom att fossilbanta. I Finland finns en 
liten stad vid namn Lahti som på eget 
bevåg bestämt sig för att bli koldioxid
neutral år 2025. Förslaget är att vi kopierar 
deras mål och fram till valet 2026 genom
för en liknande bantning med samma 
metoder och några till:

1. Upprätta ett koldioxid- 
fritt kraftverk
I Lahti har det medfört att nya företag 
flyttat dit vilket gjort kommunen starkare. 
Undersök även möjligheten att uppmuntra 
solceller, bergvärme, vindkraftverk och 
andra förnyelsebara energikällor att 
göra Skärholmen till en plusenergistads
del. Var transparent med och inklu
dera dessa omvandlingar i stadsdelens 
koldioxidbudget.

2. Koldioxidbudget  
för stadens invånare 
Använd Lahtis app som startpunkt för 
att skapa en egen koldixidbantarapp för 
Skärholmens medborgare. I utbyte mot att 
man ger stadsdelen ekosystemtjänster som 
att ta cykeln till jobbet eller fritidsintres
set, surfa begränsat, simma i sjön istället 
för att duscha hemma, äta lokalproducerad 
mat får man gratis inträde på Stadsteatern 
i Skärholmen, SLkort med mera.

3. Engagera lokala krafter
Få stadsdelens idrottslag som Newroz 
och Sätra SK att följa Lahtis exempel att 
verka koldioxidfritt och uppmuntra sina 
fans att komma till matcherna genom 
att promenera eller att cykla. Lokala 
kändisar kan bli ambassadörer för  ett 
koldioxid fritt leverne.  
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Sagoverkstad
Vad ska vi tro på? Vilka 
moraliska och etiska 
pelare ska barnens sagor 
stå på? När tsunamin 
ödelade stora delar av 
Asien 2004 sades det att 
de barn som klarat sig 
bäst var barn som hört 
sagor om Tsunamis och 
visste att berget skulle 
skydda dem. Har vi vet
skap om katastrofer som 
klimatförändringarna 
kommer framkalla som vi 
vet kommer att påverka 
våra barn och barnbarn 
mer frekvent? Hur kan 
vi förbereda dem på det 
mentalt? En sagoverkstad 
upprättas på biblioteken 
som samlar inspirerande 
sagoberättare och publi
cerar en antologi årligen. 

Lokal ekologi
Varje helg kommer en 
workshopledare och lär 
oss om Skärholmens 

naturresurser och 
hur vi kan bruka 

dem med hän
synsfullhet och 
ödmjukhet. 
Workshopen är 
gratis för stads
delens invånare 

och kopplad till 
kulturskolorna.

Laga våra lagar Våra barn har mindre 
förtroende för poliser än i innerstaden 
där det finns kvarterspoliser och 
parklekar har program med besökande 
poliser och brandmän.
I Skärholmen ser man bara poliser i nödsituationer. 
Hur påverkar det vår relation till lagens förlängda 
arm? Inför ett årligt program för att förbättra 
invånarnas relation till landets lagar och delaktighet 
i deras utformning för ett hållbart samhälle. Ett 
årligt studiebesöksprogram av polis, brandkår och 
socialtjänst till stadsdelens förskolor, parklekar och 
skolor för att få bättre kontakt med stadsdelens 
unga och vuxna invånare. Utred långsiktig lösning 
för kvarterspolis. Utbilda befolkningen i civilkurage.

Mörker och värmeskola I takt med 
energikrisen kan vi i stadsdelen lära oss 
om hur vi hushållar med energi. 

Ljus för mycket gott med sig men också ont. Hur kan 
vi göra våra hus energisnåla och vad kan vi bruka för 
energi för att minska de destruktiva baksidorna för 
djur och natur? Kan vi installera reflexlampor för våra 
gatubelysningar? Kan vi ha sociala lampor som bara 
lyser när vi människor sjunger? Kan 
man ta bort stadsdelens blåa 
ljus som stör vårt djurliv 
och vår egen sömn? 
Mörker och värmesko
lan hålls i stads delens 
regi i form av en 
kvällskurs. Varje 
midvinter afton 
hålls en fest där vi 
delar med oss av 
vad vi lärt oss med 
en publik.  
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Månatliga klimatkrisforum 
Arrangera utomhusmarknader med 
bordsställare på Sätraängen som kan 
svara på olika utmaningar kopplade till 
klimatkris  och samhällsomställning. 

Här finns diskussionsforum som tar fasta på 
komplexa frågor kring globala utbyten, energisys
tem, skogsskövling, ransoneringsalternativ, global 
rättvisa o.s.v. Här tar Stockholm resilience center 
grepp om olika scenarios som diskuteras och 
mäts. Publiker får välja olika samhällssystem och 
diskutera konsekvenserna utifrån dessa, ett slags 
mätbarhetslajv för att testa olika samhällsmodel
ler mot varandra. Veckorna emellan får landets 
olika intressegrupper svara på modellerna för att 
förfina dem på nästa forum.

Bryta segregationen
Kan våra skolor omvandlas och ge plats för alla 
inkomstgrupper istället för att segregeras genom 
närhetsprincipen och skolvalsdogman som råder? 
Om inte kan vi skapa interaktioner skolor emellan 
i stadsdelen och grannkommuner på annat sätt? 
Erbjuda barn i Skärholmen seglarskola i Mälar
höjden? Erbjuda språkcaféer för andra språk än 
svenska på bibliotek i Skärholmen? 

Demokratilabb
”Alla vet vad vi ska göra, vi 
vet bara inte hur vi ska bli 
återvalda efteråt” Jean
Claude Juncker. 
Hur kan vi ta fram demo
kratiska system som fung
erar för en planetär kris 
där lokala katastrofer kan 
förhindras och förmildras i 
globala överenskommelser 
och samarbeten? Vi behö
ver omforma vårt demo
kratiska system i form av 
medborgarförsamlingar. 
Den första principen som 
behöver debatteras är 
frågan om hur man kan 
se på människan utifrån 
ett egocentriskt eller ett 
ekocentriskt perspektiv 
och hur det i sin tur kan 
forma våra organisatoriska 
demokratisystem.

Sopfri stadsdel
Ge Återbruket i Skär
holmen uppdraget att 
utreda hur vi kan bli 
en sopfri stadsdel. Kan 
stadsdelen kräva att alla 
leveranser sker förpack
ningsfritt? Kan vi åter
bruka stadsdelens sopor 
bättre? Göra byggmaterial 
för nybyggen och renove
ringar? Ha kemikalielabb 
med dumpade giftiga 
vätskor? Förbjuda de som 
får för stora miljöskadliga 
konsekvenser?

 STELLA D’AILLY
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Ända sedan Homo Erectus lärde sig 
att göra upp eld för 790 000 år sedan har 
människan samlats kring brasor för att 
skydda och värma sig, dela berättelser och 
fira högtider. Eldens egenskap att trotsa 
gravitationen och sträva uppåt har gett den 
andlig andemening både som en förförande 
och förgörande kraft. När mörkret faller 
över våra breddgrader växer eldens 
betydelse.
 Samtidigt är den globala uppvärmningen 
vår mest brännande fråga. Klimatforskare 
är eniga om att decenniet 2020–2030 är 
ett avgörande årtionde för mänsklighetens 
framtid på jorden. Utsläppen av växthus
gaser måste upphöra helt om vi inte ska 
få oåterkalleliga skador på planeten. 
Fler behöver upplysas om klimatfrågan 
i Skärholmen där det finns en hög grad 
invånare med ursprung i sydliga länder 
som kommer att drabbas allra hårdast av 
klimatförändringarna. Här är fem förslag 
för att hylla elden, utvinna dess energi och 
upplysa om farorna.

ZANYAR ADAMI
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Eldscen På väg upp mot Vårbergstoppen 
finns en cirkulär yta med en diameter på 
hundra meter som kallas för Grytan. 

Förslaget är att omvandla Grytan till en eldens plats. 
En mötesplats där olika kulturer kan lära sig om 
varandras traditioner. En utomhusscen där poeter, 
författare, musiker, dansare, cirkusartister, perfor
mancekonstnärer och andra kan framföra verk som är 
kopplade till elden. En almanacka med de viktigaste 
eldfesterna blir grunden till scenens kalendarium. 
Här firas inte bara valborg utan även andra högtider 
som kurdiska/persiska Newroz, hinduiska Diwali och 
judiska Lag Ba´omer. Eldscenen ska även ha program 
oberoende av högtider som exempelvis storytel
lingkvällar för att koppla an till lägereldens berätt
artradition. Under halloween finns ett program för 
spökhistorier. På nyårsafton kan människor komma 
dit och tillsammans tända sina himmelslyktor i stället 
för fyrverkerier som skräpar ner, förgiftar luften och 
riskerar att skada människor. 

Eldscenen ska vara verksam under höst, vinter och 
vår med ett mer intensivt program under det mörka 
halvåret för att lysa upp och värma medborgarna.

Solpaneler
För att solpaneler ska 
kunna täcka en stor del av 
de boendes elkostnader 
i ett huskomplex behövs 
byggnader med mycket 
takyta och få lägenhe
ter. Vid nybyggnationer 
ska därför bostadsbolag 
premieras som bygger 
låga hus på 2–3 våningar 
med mycket takyta där 
solpaneler installeras. 
Energin som utvinns 
ska gagna hyresgästerna 
genom att elkostnaderna 
ingår i hyran vilket leder 
till ökad social hållbarhet 
när fler låginkomstta
gare kan ha råd att bo i 
nyproducerade lägenhe
ter. Stadsdelsnämnden 
ska även uppmuntra och 
underlätta för centrum
byggnader, bostadsrättför
eningar, kommunala och 
privata bostadsbolag att 
installera solpaneler på de 
befintliga hus som finns 
genom information och 
subventioner.
ELD

 ~
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Solur
Ett solur placerat på torget i Skärholmen där själva 
visaren är en raklång mosaikstruktur i olika färger 
gjord av solpaneler. Under dagen visar uret tiden 
via skuggan, på kvällen via ljus som solpanelerna 
har fångat upp. Soluret påminner oss om vår 
ursprungliga användning av solen som tidsmarkör 
och kombinerar det med vår moderna användning 
som energikälla. Soluret omsluts av texten i brevet 
från elden som en cirkel runt siffrorna. Den ”tick
ande” klockan blir en slags nedräknare för att tiden 
är knapp i kampen mot den globala uppvärmingen.

Utställningen Elementa En inter
aktiv utställning om och med de fem 
grundelementen där besökarna får  
uppleva och reflektera kring luft,  
eld, vatten, jord och eter. 

Breven och medborgarförslagen som tagits fram i 
Konstnärliga avsmyckningar av Fokus Skärholmen är 
basen. Utöver det bjuds konstnärer i Skärholmsom
rådet att skapa nya verk utifrån elementen. Kärnan 
av utställningen hålls i Värmeverket i Bredäng som 
tidigare har varit en panncentral. Här kan stadsdels
nämnden bjuda in medborgarna till samtal om hur 
vi ska leva mer hållbart i samklang med elementen. 
Besökarna uppmuntras att ta fram egna medborgar
förslag inspirerade av utställningen. Elementa 
expanderar utomhus till att innefatta verk place
rade i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng. På 
viktiga platser kopplade till elementen som exem
pelvis Sätra vattentorn (vatten), Bredängs TVtorn 
(eter), Värmeverket (eld), Vårbergstoppen (luft) och 
Odlingslotten i Skärholmen ( jord). Under en dag 
är konstnärerna utplacerade och framför sina brev 
till elementen för besökarna. Elementbreven finns 
kvar i form av QR koder där besökarna kan uppleva 
verken. Utställningen finns även som en hemsida 
där det går att göra en digital vandring.

STADSDELSDRÖMMAR

Solfönster
Teknologin ”dyesen
sitized solar cells” är 
baserad på fotosyntesen. 
I växter omvandlar den 
gröna klorofyllen solljus 
till socker. I dessa trans
parenta solpaneler, som 
liknar tonad glas och 
kan göras i olika färger, 
omvandlas ljuset till 
elektricitet. Förslaget är 
att byta ut glasentrén och 
glastaket till Skärholmens 
centrum till dessa solpane
ler i olika färger och leda 
elektriciteten till ladd
ningshubar. Det blir både 
en estetisk förhöjning och 
en social mötesplats. På 
laddningshubarna finns 
information om energiför
brukningens effekter på 
planeten med tips på hur 
alla kan spara el.

De transparenta solpa
nelerna skulle även kunna 
installeras som fönster till 
medborgarkontoret. De 
kan också användas till att 
skapa växthus där värmen 
bibehålls även när solen 
inte lyser.
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Vattnets dag och Mälarens rättigheter

1.  Förvaltningsplan för vatten 2022-2027 Norra Östersjöns vattendistrikt, Vattenmyndigheterna 
i Sveriges fem vattendistrikt. https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.47dc7e-
74182e92fe269b80f/1662094088383/F%C3%B6rvaltningsplan%20f%C3%B6r%20vatten%20
2022-2027%20Norra%20%C3%96stersj%C3%B6ns%20vattendistrikt.pdf

2.  Se Vattendirektivet (2000/60/EG) som antogs 2000 och syftar till att skydda och förbättra 
EU:s alla vatten. https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/
vattenfor valtning/vattendirektivet/vattendirektivet.html 

” Vatten berör oss alla och det är en förutsättning för allt liv. Det 
behöver finnas tillräckligt mycket vatten av tillräckligt god kvalitet 
i våra hav, sjöar, vattendrag och grundvatten magasin för att våra 
ekosystem ska vara långsiktigt hållbara. Samtidigt har vatten 
en stor och ofta avgörande betydelse för samhället på andra 
sätt. Vatten används till exempel som transportleder, för kyla, 
värme och industriändamål, för bevattning, rekreation och till 
energiproduktion. Och sist men inte minst behöver vi människor 
rent vatten att dricka, nu och i framtiden.”1 

Vårt medborgarförslag innebär att Skärholmens stadsdelsför
valtning ska lyfta frågan om vatten genom att anordna Vattnets 
dag, ett återkommande evangemang med start 2024 och ta ett 
aktivt ställningstagande för Mälarens rättigheter.

De båda förslagen härstammar från övertygelsen att Skärhol
mens medborgare skulle gynnas av en bred och gedigen förståelse 
för relationen till, och vårt beroende av, friskt vatten. I skrivande 
stund har Stockholm vattenbrist enligt SMHI. Ändå har Sverige en 
gynnsam situation som gör att vi sällan behöver ställa oss frågan 
om var vattnet kommer från eller vad vi behöver göra om vattnet 
inte längre fyller upp våra diskhoar, handfat eller toaletter. 

Därför anser vi att det är viktigt att synliggöra hur vårt dag
liga liv på många sätt utgör ett hot mot vattnets hälsa, även här 
i Sverige. Vattenbrist är inte endast en fråga som gäller andra 
länder. Frågan om vatten är kopplat till alla delar av vårt sam
hällsbygge och utgör därför en viktig instans i vårt gemensamma 
demokratibygge.

Även frågan om naturens rätt – Mälarens rättigheter – anser vi 
vara en viktig del i vårt framtida demokrati och samhällsbygge. 
Till vem och hur kan naturen göra sig hörd inom ramen för vårt 
gemensamma liv och de regelsystem som vi människor idag för
litar oss på? Vi är beroende av de naturresurser som omger oss och 
flyter genom oss. Miljöns välmående beror på oss och våra beslut. 
Vi uppmanar till ett ställningstagande. Vi kan välja att ta ansvar 
för att planeten inte förstörs eller förbrukas. Vi kan välja att på ett 
varsamt sätt bruka och ta hänsyn till dess ekosystem och därmed 
säkra allas vår överlevnad. 

”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste 
 skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.”2
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Vattnets dag Vatten är vårt viktigaste livsmedel.  
Vatten är en mänsklig rättighet men samtidigt en  
naturresurs som kräver varsam och hållbar förvaltning.

1.  https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten
2.  https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/vattenbrist_spara_vatten
3.  Se United Nations sida om World Water Day 22 Match https://www.un.org/en/observances/water-day

Det går åt mycket energi för att rena och 
producera dricksvatten. Idag förbrukar vi 
människor som lever i Sverige ca 160 liter 
vatten per dag1. Detta är inte långsiktigt 
hållbart. Istället måste vi som enskilda 
individer minska vår förbrukning av 
dricksvatten per dag och vi måste ändra 
våra livsstilar för att respektera naturens 
rätt till liv och existens.

Det finns enkla tips på hur vi kan lära 
oss använda mindre dricksvatten, exem
pelvis duscha istället för att bada, inte 
låta kranen rinna när du t. ex. borstar 
tänderna, tvätta och diska endast med 
fulla maskiner, använd  regnvatten för till 
exempel odling och biltvätt2. 

För att minska vår gemensamma 
vatten hushållning krävs dock större infra
strukturella ansträngningar från alla delar 
av vårt samhällsbygge och involverar ett 
aktivt och informerat ställningstagande 

från politiker, kommuner, stadsplanerare, 
byggaktörer och enskilda företag.

Vårt förslag är att Skärholmens stads
del ska genomföra en årlig Vattnets dag i 
Skärholmens stadsdelar med start freda
gen den 22 mars 2024 i samband med den 
internationella World Water Day 3.

 Vi badar nakna i Mälaren. I en vak. Det 
är kväll. Vi andas långsamt i takt med 
tystnaden. Vi sjunker in i en ordlös kyla. 
Blodet spränger genom chocken. I stunden 
av att vara totalt omsluten, hållen av och 
samtidigt sårbar inför vårt mest livsnöd-
vändiga, väller dess klagosång genom oss.  
 
”Kära människa. Om ni skulle erkänna  
mig, som en entitet – och samtidigt som  
en del av allt (och därmed er) – skulle  
jag då få ha egen vilja och rätt?” 

MAR FJELL OCH MALIN ARNELL
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Mälarens rättigheter Under FN:s klimatmöte COP26 
(2021) kom rådet med en deklaration1 som bland annat 
konstaterade att naturen har ett inneboende värde och att 
de mänskliga rättigheterna är oupplösligt sammanflätade 
med naturens rättigheter. Vi måste ändra våra livsstilar 
för att respektera naturens rätt till liv och existens. Ekocid 
behöver bli ett internationellt brott enligt deklarationen.2

1.  https://globalassembly.org/declaration
2.  https://naturensrattigheter.se/2021/11/07/globalt-medborgarrad- 

erkanner-naturens-rattigheter-under-cop26/

Med anledning av att hela Skärholmens 
stadsdel sträcker sig längs Mälaren, som 
tillgodoser så många av våra mänskliga 
behov, vill vi att Skärholmens stadsdel 
ska verka som en progressiv aktör för 
Mälarens egna rättigheter. Detta för att 
säkra allas vår överlevnad. 

Skärholmens stadsdel består av 
 4  hektar vatten, en diskuterbar siffra 
eftersom vattnet är gränslöst och i en 
konstant rörelse. I ett försök att göra 
en begränsning ser vi Mälaren som en 
entitet som vi önskar att stadsdelens 
politiker och tjänstemän vill erkänna 
och värna om genom att arbeta för 
dess  juridiska rättighet. 

Idag finns en miljölagstiftning som 
reglerar hur mycket skada vi får göra. 
Men den skyddar inte naturen om det 
finns andra prioriteringar när det gäller 
utvinning av dess resurser för mänsk
lig förbrukning. Om vi istället sätter 
Mälarens rätt till sin egen hälsa först 
kommer både vattnet, och allt levande i 
och runt den, automatiskt vara skyddat 
och värnat om.

Eftersom vi är av vatten kan en mänsklig 
hälsa inte vara god om sjön är sjuk.

Det är dags att vi anpassar oss till 
naturen (eller förstå oss som en del av 
den), att vi följer dess flöden, dess behov 
och tar ansvar för dess livsvärde. 
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Deklarationen om  
Mälarens rättigheter1

inledning
Vi, människor engagerade för Mälarens hälsa, fastslår härmed att  
Mälaren är ett ekosystem som hundratals människor och otaliga arter  
är beroende av för sin hälsa, sitt dricksvatten och sin överlevnad.

Vi konstaterar att det finns en överhängande risk att Mälarens eko
system drabbas av oåterkallelig skada med anledning av de aktiviteter 
som tillåts genom nuvarande lagstiftning och på grund av otillräckliga 
skyddsåtgärder.

Vi konstaterar att nuvarande lagstiftning är otillräcklig då den  
varken skyddar Mälaren eller människors rätt till en hälsosam miljö.  
Vi menar att Mälaren behöver ett starkare skydd, genom att  
tillerkännas juridiska rättigheter.

Genom denna deklaration erkänner vi Mälarens oåterkalleliga rätt att 
existera, blomstra och utvecklas naturligt, i enlighet med den Universella 
Deklarationen för Moder Jords Rättigheter (Cochabamba, 2010)2.

artikel 1. Definition av sjön Mälaren 
1.  Mälaren är ett levande ekosystem som omfattar alla  

naturliga vattenfunktioner, populationer av organismer,  
mark samt  mark och vattenlevande delar.

artikel 2. Sjön Mälarens rättigheter 
Sjön Mälaren har rätt: 

1.  att naturligt existera, blomstra, regenerera och utvecklas
2. till restaurering, återhämtning och bevarande
3. att utföra sina naturliga funktioner.

artikel 3. Människans skyldigheter gentemot sjön Mälaren
1.  Varje person är ansvarig för att respektera och leva  

i harmoni med sjön Mälaren.
2.  Skador som orsakas av mänskliga kränkningar av rättigheterna  

som erkänns i denna deklaration ska åtgärdas och samhället ska 
ansvara för att återställa Mälarens integritet och hälsa.

1.  Denna deklaration är formulerad utifrån Deklarationen om Vätterns rättigheter som antogs av Earth Rights Conference  
2019 och som finns att läsa här https://naturensrattigheter.se/deklaration-vatterns-rattigheter/

2.  https://www.rightsofmotherearth.com/declaration. Mer information här https://www.lodyn.se/naturens-rattigheter/ 
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Drömekologier – fyra medborgarförslag  
där jord är nyckeln
När vi läser om Fokus Skärholmen med alla nya 
bostadsområden som planeras blir det tydligt hur 
viktig naturen och det gröna är för människorna som 
bor här. Samtidigt sliter vi människor på naturen. 
Vi kallas för användare och nyttjare. Nyttan med 
naturen beskrivs i sin tur i form av de tjänster den 
utför för människorna, så kallade ekosystemtjänster. 
Men ingenstans lyfts behovet många har – och den 
enorma potential som finns i – att få bry sig om och 
ge tillbaka till  naturen. Var finns platser och tillfällen 
för oss att bli ”ekosystemtjänstgörare”? 

Vi vill vara stadsjordbor som inte enbart tär på naturens resurser 
genom vår livsstil och rekreation, vi vill vara del av en re:genera
tion. Det finns ängar att slå, frön att så, vildbin att mata, ätbara 
växter att samla, mat att odla och skörda, jord att regenerera, 
avfall att kompostera, koldioxid att dra ner och lagra i marken. 
Det kommer översvämningar som går att mildra, heta stenöknar i 
staden som går att skugga, mikroklimat och renare luft att skapa. 
Jord är nyckeln till dem alla. 

Vi drömmer om en jordad stadsdel med mänskliga kontakt ytor 
och skalor som förmår göra komplexa sammanhang begripliga i 
vardagen. En rurbanisering som aktivt länkar samman staden med 
jordarna den är beroende av. Ett naturkulturhus, stadsdelens eget 
medborgarutomhus, för ekosystemtjänstgörare av alla arter som 
kan samla elementen och människorna genom klorofyllbar, bak
stuga, skogsträdgårdspark, utställningar, våtmarker, doftradio och 
syrespa. Stadsdelsbönder som odlar den ätbara staden och hjälper 
oss göra detsamma. En jordbank där vi kan växla in våra matrester 
och få svart mylla i utbyte. Ekosystemtjänstgörarnas klubbstuga 
som med nomadiska upptåg bjuder in boende att erbjuda sina 
tjänster till naturen. Ekosystemtjänstgörarnas almanacka för 
dugnad och fest i det gröna vardagsrummet. En förmultningsbyrå 
och kolförvaltning som säkrar stadens kolinlagring nu och för 
framtiden. Några av dessa drömmar har redan realiserat på andra 
platser. Här följer fyra förslag på hur stadsdelens unika förutsätt
ningar kan tas till vara och successivt utvecklas. 

(P)ART OF THE BIOMASS: MALIN LOBELL OCH JANNA HOLMSTEDT
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Ekosystemtjänst-
görarnas almanacka  
och klubbstuga
Vad är i behov av re:genera
tion? Ge i uppdrag till Moss
utställningar att skapa första 
utgåvan av Ekosystemtjänst
görarnas almanacka. Genom 
den nomadiska klubbstugan, 
som söker upp och bjuder 
in boende, lokala krafter, 
kommunen, experter och 
inspiratörer, samlas underlag 
och idéer. Den konstnärligt 
utformade almanackan inspi
rerar till både tjänster och 
fester som firar årstidernas 
växlingar. I takt med att re:
generationen växer kan alma
nackan komma i nya utgåvor. 
Samtliga kommunala instan
ser som ansvarar för  kultur, 
fritid, parker, stadsbyggnad, 
ekologisk och social hållbar
het, samt CO2intensiva verk
samheter bidrar gemensamt 
till produktionsbudgeten.

Stadens för-
multningsbyrå och 
kolförvaltning
För att möta samtidens 
och framtidens utmaningar 
föreslår vi att stadsdelen i 
rurban anda inrättar en ny 
förvaltning med uppdrag att 
verka för lokal  re:generation, 
jordade kontakt ytor, en 
åter ställd kväve, fosfor  och 
kolbalans, samt att säkra 
 stadens kolinlagring, nu och 
för framtiden.

Jordbanken – från mat konsument 
till jordproducent 
I takt med att Skär holmen byggs ut 
föreslår vi att stads delen startar lokala 
Jordbanker där in vånarna kan växla in 
sina matrester till näringsrik matjord. 

En tredjedel av all mat som produceras i världen 
äts inte upp. Matsvinnet skulle kunna föda ytter
ligare tre miljarder människor. Maten som slängs 
orsakar även 8–10% av alla utsläpp av växthusgaser i 
världen. Därtill för svinner våra mat jordar i rasande 
takt p.g.a. erosion samt utarmning av näring och 
organiskt material genom kemiskt drivet plogjord
bruk och monokulturer. Vi fritidsodlare köper jord 
på påse till våra småodlingar, påsjord som innebär 
ohållbara uttag från torv mossar. Genom Jord banken 
kan staden recirkulera sina resurser och skapa nya 
mötesplatser där det komplexa blir begripligt. I 
Bergen pågår pilotprojektet ”Kompostringen” som 
kan fungera som konkret exempel och inspiration. 
Matrester från privatpersoner och företag lämnas 
till en kompostcontainer som i en säker process 
bryter ner bakterier och bevarar näring. 

(P)ART OF THE BIOMASS: MALIN LOBELL OCH JANNA HOLMSTEDT
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Naturkulturhuset – stadsdelens eget medborgar utomhus 
Stöd driften och upplåt mark långsiktig till ett Naturkulturhus  
för ekosystemtjänst görare av alla arter som håller allmänningarna  
och idén om det gemensamma vid liv. 

Medborgarutomhuset mobiliserar och 
flätar samman lokala krafter, fungerar som 
kunskapsnav som med konstnärliga meto
der används i ett naturkulturprogram för 
alla åldrar med fokus på rurban resiliens. 
Som inspiration kan nämnas forsknings
projektet Rurban revolution som under
söker den resilienta staden genom att 
tänka ihop matsäkerhet, beredskap, social 
och ekologisk hållbarhet och lokala cirku
lära system. Ett exempel på Naturkultur
hus är Fyra systrar för Plantroposcen av 
(p)Art of the Biomass, skapat för Malmö 
konstmuseum och utställningen Sustai-
nable Societies for the Future. Konstverket 
fungerade som en scen och ett nav för 
händelser och fester, vilka följde säsong
erna och utgick från platsens lokala behov 

och förutsättningar. Ett annat exempel 
är Losaeter i Oslo där både bakstuga och 
stadsbonde finns på initiativ av konst
gruppen Future farmers. Deras offentliga 
gestaltning kan över tid sägas ha format 
sig till ett medborgarutomhus.

Aktörer som länkas samman genom 
Naturkulturhuset kan vara konstnärer, 
forskare, lokala företag, biblioteket, 
 kulturskolan, scouter, pensionärer, koloni
föreningar, Stadsteatern, biodlare med 
flera. Finansiering skulle på längre sikt 
kunna lösas genom en kolinlagringsfond. 
Företag och verksamheter som på något 
sätt är kopplade till stadsdelen, drar nytta 
av dess mark eller naturtillgångar och 
bidrar till koldioxidutsläpp erbjuds att 
donera till fonden. 

(P)ART OF THE BIOMASS: MALIN LOBELL OCH JANNA HOLMSTEDT
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Utan luft, inget liv. I all sin osynlighet 
märker vi inte hur gifterna i luften föro
renar våra lungor och skördar liv. I Sverige 
avlider över 7 000 personer i förtid varje år 
på grund av luftföroreningar, tusen av de 
dör i Stockholms län1. Den främsta orsaken 
är utsläpp från bilar och de som lider mest 
är barn och äldre. Luften i Skärholmen 
kommer att blir än mer förorenad i och 
med bygget av Förbifart Stockholm. Två av 
fyra frånluftstorn där avgaserna kommer ut 
är förlagda till Kungens kurva. 140 000 bilar 
beräknas passera dagligen när förbifarten 
öppnar 2030. Inga filter har satts in för 
att fånga upp skadliga PM10partiklar och 
nivåerna för kvävedioxid kommer att höjas. 
Skärholmen är därmed en av de stadsdelar 
som kommer att bli allra mest drabbad. 
Därför är det än mer angeläget och livs
nödvändigt att minska luftföroreningarna.

1. Östra Sveriges Luftvårdsförbund (2018)

Här är sex förslag på  
hur detta kan bli möjligt. 

ZANYAR ADAMI
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Ren luft zon 1952 drabbades London av 
”the great London smog”, där stillastående 
luft låste in den dåliga luften över staden 
under fem dagar, vilket ledde till att 
siffrorna över antalet döda sköt i höjden. 
Tragedin är ett av skälen till att det i 
England har införts ”clean air zones” i flera 
städer som Birmingham och Portsmouth. 

1. Svenska Miljöinstitutet (IVL)

Systemet fungerar ungefär som trängselavgifter. 
Fordon som passerar zonen får betala en summa om 
de drivs av fossila drivmedel som diesel och bensin. 
Förslaget är att avgifter endast ska tas ut av större 
fordon som lastbilar och bussar som passerar Skärhol
men, framförallt på E4:an. Zonen ska även innefatta 
flygplan som flyger över Skärholmen. Intäkterna från 
avgifterna går till en fond som stadsdelsnämnden 
förvaltar och används för att finansiera insatser som 
minskar luftföroreningarna i stadsdelen, exempelvis 
de ovanstående förslagen. Samhällskostnaderna för 
höga halter av partiklar uppgår till 26 miljarder per år 
i Sverige1. Därför är det rimligt att de som släpper ut 
partiklarna ska dela på kostnaden. Förbifart Stock
holm är framförallt finansierad av trängselavgifter 
där den smutsiga luften från innerstaden flyttas till 
socioekonomiskt utsatta förorter som Skärholmen. 
Fonden för ren luft ska motverka den uppenbara 
orättvisan genom att kompensera för luftföroreningar 
från övriga Stockholm som Skärholmen tvingas bära. 

Avgasrenare
Den hårt trafikerade E4:an 
är en av de största källorna 
till luftföroreningar i 
Skärholmsområdet. I Kiel 
i Tyskland har det instal
lerats luftrenare längs 
motorvägen som kan rena 
60 000 kubikmeter luft i 
timmen. Den plockar upp 
85% av partiklar, kväve
oxid, marknära ozon och 
omvandlar det till ren luft. 
Förslaget är att installera 
sådan luftrenare längs hela 
E4:an på sidan som går 
mot Skärholmen inklusive 
Förbi Stockholm.

Linbana
Bergbanan upp till 
Ek holms vägen i Skär
holmen är projekterad att 
byggas om då den väldigt 
ofta är ur funktion. Det 
har tidigare funnits planer 
på att bygga en linbana 
mellan Skär holmen och 
Kungens kurva dit den 
mesta bilburna trafi
ken går. Förslaget är att 
förlänga linbanan från 
Ekholmsvägen ända fram 
till Kungens kurva. Den 
eldrivna linbanan kan 
ersätta mycket av busstra
fiken och bli ett landmärke 
för Skärholmen som 
lockar besökare.
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Luftrenande färg 
Ett italienskt företag har 
utvecklat färg som fångar 
upp luft föroreningar och 
virus. Det har testats på 
ett av de mest förorenade 
tunnlarna i Rom och 
minskat föroreningarna 
till hälften. 

Färgen är miljövänligt 
producerad av naturliga 
mineraler. Den redu
cerar dofter och smuts 
och fångar upp skadlig 
kväveoxid, noxgaser och 
virus som covid. Färgen 
kan användas både utom
hus och inomhus. Försla
get är att måla de lokaler 
stadsdelsnämnden har till 
förfogande i luftrenande 
färg och att anlita en lokal 
konstnär som målar fasa
den på medborgar kontoret 
med temat ren luft.

Luftkurer Att vänta på bussen 
vid busstorg eller trafikerade vägar 
är en av de platser medborgare 
utsätts för mest förorenad luft. 

I första hand ska stadsdelsnämnden arbeta för 
att Skärholmen ska få elbussar så snart som 
 möjligt. Men det kan dröja till 2035 då målet är 
att hela SL:s bussflotta ska vara eldriven. Tills 
dess är förslaget att installera luftrenare på 
 busstorget i Skärholmen. Förorenad luft sugs 
då upp i taket och renas via ett filter.

På glasväggarna ska det stå kuriosa om luft för
oreningar och qrkod till mer information. Där 
ska även Brev till luften stå och instruktioner till 
andningsövningar. Luftkuren blir ett pedagogiskt 
rum som ska öka kunskapen om luftföroreningar 
och vägleda till hur en kan bidra till en renare luft. 
Ordet luftkur betyder kurort på tyska. Medborg
arna får alltså möjligheten att ta en ”luftkur” där 
de inandas renad luft. Det ska vara en hälsokur, ett 
andrum i en stressad vardag där vi sällan djupandas. 
Kuren påminner oss om vårt beroende av ren luft.

Kolsänka
I Norra Djurgårdsstaden har Stockholm Exergi 
installerat en testanläggning som fångar in och 
lagrar koldioxidutsläpp. Tekniken kallas för BECCS 
(Bio Energy Carbon Capture and Storage) och 
innebär att efter förbränningen av biobränslen i 
kraftvärmeverket fångas koldioxiden in ur rök
gaserna, komprimeras till flytande form och bryts 
sedan ner i berggrunden. Potentialen är att fånga 
in 800 000 ton koldioxid per år vilket är ungefär 
dubbelt så mycket som CO2utsläppen från Stock
holms samlade biltrafik.

Behovet av en kolsänka är större i Skärholmen 
där luften kommer att vara mer förorenad på 
grund av Förbifart Stockholm. Förslaget är att 
bygga en anläggning som fångar in koldioxid likt 
den som byggt i Norra Djurgårdsstaden.

ZANYAR ADAMI
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