
Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden är ett konstprogram 
om hållbar stadsutveckling i fem akter. Den första akten Jord, kulminerar i ett 
tvådagarsprogram 18–19 maj 2019. 
Under två dagar tänker vi tillsammans på vår relationskris till jorden. Helgen inleds med ett grävande maraton om en av världens 
största hållbara stadsdelar - Norra Djurgårdsstaden. På vilket sätt är den hållbar och vad säger den om oss och vår tid? Detta 
stadsvandringsmaraton går under namnet Power walks och den leds av sex gäster med djup kunskap om områdets tillblivelse och 
dess omvärldsberoenden. Detta maraton avslutas vid invigningen av Sara Söderbergs verk vid Husarviken. ”Köttet av en kvinnlig 
gud” tittar på materialanvändningen i bygget av Norra Djurgårdsstaden och ställer frågor kring vem som får gestalta staden. På 
söndagen 19 maj avslutar vi med Jordmarknaden - en diskussionsfestival på Strömparterren med tjugofem bordshållare, tre filmer 
och en scen för samtal.

Lördag den 18 maj 2019

POWER WALKS - ett grävande stadsvandringsmaraton på 
plats i Norra Djurgårdsstaden
Kl. 09.00 – 15.30 

Begränsat antal biljetter, mat & dryck serveras med jämna 
mellanrum. Man kan gå hela sträckan eller utvalda delar. 
Biljetter 100 kr. Begränsat antal, först till kvarn gäller, boka 
senast 16 maj på info@mossutstallningar.com

Guider och schema:
09.00 Henrik Waldenström – ornitolog och initiativtagare till 
Nationalstadsparken Djurgården
Samlingsplats: busslinje 50 hållplats Lektorsstigen
10.00 Oloph Fritzén – jordbrukslärare och fd stadsbonde
Samlingsplats: Stora Skuggans väg 9
10.45 Sigrid Holmwood – bondmålare
Samlingsplats: Stora Skuggans väg 9
11.45 Lisa Langseth – regissör och uppväxt i Hjorthagen
Samlingsplats: T-bana Ropsten, vid biljetthallen mot 
bussterminalen
13.30 Gåafstand / Nis Römer och Pia Rönicke - konstnärer
Samlingsplats: Bron över Husarviken nedanför 
Fågelhundsgatan 20

KÖTTET AV EN KVINNLIG GUD –  invigning ett nytt verk 
av Sara Söderberg
Kl. 15.00 – 17.00
Nedanför Husarviksgatan 12

Byggindustrin står idag för det tredje största 
koldioxidutsläppet globalt. Vilka får gestalta vår stad 
och till vilket pris? Verket är gjort av handslaget tegel av 
lokalt uppgrävd lera, återbruk av tegel från rivningar och 
ett samarbete med Haga Tegelbruk samlas i ett verk som 
diskuterar material som resurs, avfall och poesi.
Invigningstal av Stella d’Ailly & Holly Keasey.  
Konstnärssamtal: Sara Söderberg i samtal med arkitekt 
Björn Johansson, specialist i cirkulär arkitektur från WHITE 
arkitekter. Plockmat och dryck serveras.

Program söndag 19 maj se nästa sida    



Söndag den 18 maj 2019

JORDMARKNADEN – en diskussionsfestival om vår relationskris till jorden
Kl. 12.00 – 17.00
Strömparterren

 Jordmarknaden är en diskussionsfestival där vi utbyter idéer om hur vi ska ställa om vårt samhälle. Tjugofem bordshållare håller
samtal över varsitt lertäckt bord där de delar med sig av sina tankar, förslag, visioner, funderingar och fantasier. Bordshållarna är
konstnärer, forskare, aktivister, bönder och arkitekter som antagit utmaningen att ge plats för våra kloka huven och vår berömda
förmåga att anpassa oss. Hur ska vårt trosystem se ut? Scen med panelsamtal och filmprogram finns också på plats. 

Tjugofem bordshållare utbyter idéer över lerbord:
Arkitekturrevisionen (SE)   Beata Hemer (DK)   •   Katja Pettersson (SE)   •   Klimatriksdagen (SE)   •   Klimataktion (SE)   •   Linus 
Ersson (SE)   •   Nathalie Turesson   •   Kultivator (SE)   •   Malin Arnell / Skogen kallar (SE)   •   Malin Lobell & Janna Holmstedt / 
(P)Art of the Biomass (SE)   •   Mats Bigert / Bigert & Bergström (SE)   •   Mops (SE)   •   Marius Presterud / Oslo Apiary & Aviary 
(NO)   •   Pernilla Hagbert / Bortom BNP-tillväxt (SE)   •   Rakett & Kristin Tårnesvik (NO)   •   Fanny Carinasdotter, Anja Örn 
& Tomas Örn (SE)   •   Ruben Steinum / Unge Kunstneres Samfund (NO)   •   Sam Petterson / Matregion Nyland (FI)   •   Nya 
Konstnärsklubben (SE)   •   Sara Söderberg (SE)   •   Sigrid Holmwood (UK/SE)   •   Katja Andersson Teleman & Emelie Roupe & 
Sofia Larsson (SE)   •   The Seed Box (SE)   •   Under Tallarna (SE)   •   The Un/Making Studio (SE)   •   Vincent Prats & Carlos Ruiz-
Alejos (SE)   •   Vishal Parekh (SE)

Scenprogram:
12.00 Öppningstal av Stella d’Ailly & Holly Keasey
12.10 Malin Lobell – framför Vikten av att vara Daggmask
13.30 Sara Söderberg och Björn Johansson i samtal om jord 
som cirkulärt byggmaterial 
14.00 Panelsamtal: Vill vi ha grön gentrifiering eller rättvis 
omställning? 
Moderator: Pernilla Hagbert stadsplaneringsforskare KTH 
Nina Worrbs, teknik- och vetenskapshistoriker KTH
Pella Thiel, Omställningsverket
Anna Hult, forskare i hållbar stadsutveckling, numer på 
FORMAS
15.30 Panelsamtal: Kulturens villkor i en marknadsanpassad 
stad?
Moderator: Nathan Hamelberg
Ruben Steinum, UKS, Oslo
Walther Ruth, ordförande KKV, Göteborg
Erik Westin, A-House/ Akademiska Hus
Jon Brunberg, Konstnärernas Riksorganisation, Stockholms län
16.50 Högtidlig överlämning av en grundsten för den nya 
stadsdelen till Stadshuset
Sissela Nordling Blanco gruppledare från FI i Stockholms 
stadshus tar emot en grundsten för den vidare utvecklingen av 
Norra Djurgårdsstaden. Grundstenen är framtagen
på plats av konstnärerna Rakett och Kristin Tårnesvik.

Filmprogram på Medeltidsmuseet:
12.30 Wild Relatives av Jumana Manna (NO)
14.00 Den Sista Skörden av Tina-Marie Qwiberg (SV)
15.30 Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival av 
Fabrizio Terranova (BE)
Filmen presenteras i samarbete med Stockholms 
kvinnohistoriska museum.



1  ARKITEKTURREVISIONEN (SE)
Arkitekturrevisionen skulpterar två flagranta exempel från stadens 
utförsäljning av allmännyttan. 

2 BEATA HEMER (DK)
Jord på burk från hela landet med dess markvärde presenteras 
för att diskutera frågan om vad som bestämmer våra jordpriser.

3 F.CARINASDOTTER, A.ÖRN & T.ÖRN (SE)
Vi modellerar Aitikgruvan, vad är dess konsekvenser, vart tar resurserna 
vägen, vilken rätt har vi att behandla naturen som förrådsbod? 

4 MARIUS PRESTERUD / OSLO APIARY & AVIARY (NO)
Improvisationer i tankar och bivax i lerbordet över spörsmålet om vi bör 
ge upp mänsklig plats för signifikanta andra.

5 SIGRID HOLMWOOD (UK/SE)
Bondmålerskan visar hur man gör sina egna pigment från inhemska växter, 
och berättar samtidigt om vår historiska relation till växtriket och bonden.

6 KLIMATRIKSDAGEN & KLIMATAKTION (SE)
Samtal runt bordet där vi med barn som inspiration skissar drömmar om 
hållbara framtider i leran.

7 LINUS ERSSON (SE)
Dialog om hur estetiska preferenser influerar vilka värderingar och vilka 
växter som är värda att skydda och inkludera i begreppet hållbarhet.

8 NATHALIE TURESSON / KULTIVATOR (SE)
Om vi odlar 0,4% mer markyta globalt kan vi binda all överflödig koldioxid 
i marken. Kultivator kontrakterar 1 kvm per person att odla ärtor.

9 MALIN ARNELL / SKOGEN KALLAR (SE)
All that you touch you change. Lera är ett poröst territorium som registrerar 
händerna som formar det och spårar stämningarna som omger det.
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10 KATJA PETTERSSON (SE)
Vi skapar solbrända skulpturer för att ifrågasätta om gränserna mellan 
kultur och natur är relevanta. 

11 MATS BIGERT / BIGERT & BERGSTRÖM (SE)
Tredimensionell-info-graphic visar hur kolvätekedjor, oljeraffinaderier 
och mänsklighetens dagliga dos av 100 miljoner oljefat påverkar det mesta. 

12 PERNILLA HAGBERT / BORTOM BNP-TILLVÄXT (SE)
Ett framtida hållbart samhälle som inte bygger på ekonomisk tillväxt 
– hur skulle det kunna se ut?

13 RAKETT & KRISTIN TÅRNESVIK (NO)
Vad bör en grundsten för den nya stadsdelen innehålla? Vi gör en konglomerat 
tillsammans att donera till NDS - medtag ett ting eller en tanke.

14 RUBEN STEINUM / UNGE KUNSTNERES SAMFUND (NO)
UKS stödjer experimentell och kritisk konst och har på gång ett hus för 
konstnärer markanvisat till förmånligt pris utanför Oslo.

15 SAM PETTERSON / MATREGION NYLAND (FI)
Som barn uppmanas vi att inte äta jord, medan det de facto är just vad vi 
gör t.ex. i den bit enkornsbröd du håller i din hand! 

16 SARA SÖDERBERG (SE)
Leran som Stockholms vilar på hanteras som avfall. Utifrån hennes verk  
Köttet av en kvinnlig gud diskuteras den som byggmaterial.

17 TATIANA LETIER PINTO & ASTRID ERIKSSON / MOPS (SE)
Connecting stories sammanflätar kollissionen mellan Norra 
Djurgårdsstadens hållbarhetsambitioner med flytten av Mossutställningar.

18 THE SEED BOX (SE)
Tre presentationer från forskningscentrumet för humanistisk forskning, 
konst och aktivism kring miljö, klimatförändring och framväxande ekologier.

19 UNDER TALLARNA (SE)
Att bygga jord och fertilitet är ett sätt som vi kan vara medskapande 
i ekologins evinnerliga och diversifierade strävan. 

20 VISHAL PAREKH / MISTRA SUSTAINABLE CONSUMPTION (SE)
En konversationsmeny presenterar diverse hållbara matsystem och frågar 
vilken typ av policy som skulle krävas och tolereras för att göra dem till norm.

21 VINCENT PRATS & CARLOS RUIZ-ALEJOS (SE)
Fyra scenarios visas för hur Södertälje skulle kunna transformeras 
utefter Kate Raworths “Donut economy”. 

22 THE UN/MAKING STUDIO (SE)
C.v.Linnés odisciplinerade döttrar har med sig markrenande växter 
som vi ber om hjälp att rensa vår jord från industrins farliga metaller.

23 K.ANDERSSON TELEMAN & E.ROUPE & S.LARSSON (SE)
Landskapsarkitekterna tillägnar sitt bord till rening, antingen fysisk 
eller psykisk. Hotline är en plats för arkitekters bekännelser.

24 NYA KONSTNÄRSKLUBBEN (SE)
Vi ristar in magiska sigill med avsikt att skydda jorden.

25  MALIN LOBELL  / (P)ART OF THE BIOMASS (SE)
Detta är en hyllning till masken, de små handlingarna och humuslagret. 
Hummusities instead of humanities.

26 JANNA HOLMSTEDT / (P)ART OF THE BIOMASS (SE)
Trådar vävs samman och mynnar till slut ut i en inbjudan att delta 
i ett relationellt monument med mångtusenårig historia.

(P)Art of the Biomass (SE) Allting utgår från Bruno Latours teori 
“Parliament of Things” där lagar inte instiftas med människan i centrum 
utan kring livet självt.

POSTKODSSTIFTELSEN 4 KULTURRÅDET 4 STATENS KONSTRÅD
STOCKHOLMS STAD 4 ARQ 4 KONSTNÄRSNÄMNDEN

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING 4 NORDISK KULTURFOND
STADSMUSEET 4 MEDELTIDSMUSEET
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