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Premiär för ny utställning om växter och världspolitik
 Sveriges Radio Västerbotten. 2020-09-26 12:00. Uppdaterad 14:01
Wilhelm Sandelin Anton wilhelm.sandelin_anton@sverigesradio.se

I helgen har den nya utställningen Markkontroll
premiär på Bildmuseet i Umeå.
Utställningen utforskar samband mellan växter, politik
och historia.
"Vi refererar till de tidiga naturexpeditioner som
kolonialmakterna genomförde för att kartlägga växter
och nya territorier som sedan ockuperades och
plundrades", berättar Sofia Johansson som har kurerat
utställningen tillsammans med Clelia Cossounet från
Marseilles.
Wilhelm Sandelin Anton
wilhelm.sandelin_anton@sverigesradio.se
Image-text:
Pressbild/Mikael Lundgren
© Sveriges Radio Västerbotten
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/Qwq4uht1
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Växternas politik kartläggs på Bildmuseet
 Västerbottens-Kuriren. 2020-09-26. Sida: 8
Sara Meidell

ny utställning. I växternas värld ryms både politik,
historia och ideologi. På Bildmuseet öppnar nu
utställningen Markkontroll, där botanikens politik

40

LÖRDAG 26 SEPTEMBER 2020 VÄSTERBOTTENS-KURIREN

KULTUR

Mer kultur: Recensionerna, krönikorna,
kulturnyheterna och debatten – mer läsning på vk.se/kultur

Kulturredaktör: Sara Meidell 090–17 60 38 E-post: kultur@vk.se

fördjupas genom sex konstnärskap.
konst. Med utställningen Markkontroll är åter hela
Bildmuseet fyllt och med temat miljö och politik går
kopplingar till både Larissa Sansours framtidsdystopi
som Faith Ringgolds politiska aktivism att spåra. Det är
heller inte första gången Bildmuseet låter miljö, natur,
historia och politik mötas – de senaste åren har bland
annat konst och atomkraft, ekologiska visionärer och
människans relation till djuren varit teman i
grupputställningar, medan till exempel John Akomfrah
och Amat Kanwar i separatutställningar behandlat
teman om makt och mark, exploatering och bevarande
av jordens ytor och resurser.
Denna gång handlar det om växter och politik – två fält
tätt förbundna med varandra genom den politiska,
ekonomiska och kulturella historien.

Gerd Aurells väggverk handlar om miljöskandalen kring besprutningen av svenska skogar med växtgiftet hormoslyr, här symboliserat av bå tusch i en splash på väggen.

FOTO: LINDA ELIASSON

Växternas politik kartläggs på B
NY UTSTÄLLNING. I växternas värld ryms både
politik, historia och ideologi. På Bildmuseet öppnar
nu utställningen Markkontroll, där botanikens
politik fördjupas genom sex konstnärskap.
KONST. Med
utställningen
Markkontroll är åter hela
Bildmuseet fyllt och med temat miljö och politik går kopplingar till både Larissa Sansours framtidsdystopi som
Faith Ringgolds politiska aktivism att spåra. Det är heller
inte första gången Bildmuseet låter miljö, natur, historia
och politik mötas – de senaste åren har bland annat konst
och atomkraft, ekologiska visionärer och människans relation till djuren varit teman
i grupputställningar, medan
till exempel John Akomfrah
och Amat Kanwar i separatutställningar behandlat teman
om makt och mark, exploatering och bevarande av jordens
ytor och resurser.

Denna gång handlar det om växter och politik – två fält tätt för-

bundna med varandra genom
den politiska, ekonomiska och
kulturella historien.
– Det finns mycket att utforska när man tittar på människan genom botanikens historia
– maktspel mellan länder och
samhällsklasser, kampen om
språk och narrativ, säger Sofia
Johansson, verksam vid Bildmuseet och tillsammans med
Clelia Coussonnet utställningens curatorer.
Att temat inte är nytt i konsten blev också tydligt i arbetet med att rekrytera konstnärer, som snävades ner till sex
medverkande, där i stället varje konstnär får lite större presentationer.
– Det kan ge en bredare bild
av varje konstnärskap och belyser deras dedikation och långvariga arbete med frågorna, säger Clelia Coussonnet.

Tre teman kan spåras i utställningen. Ett handlar om växters
cirkulation i världen, hur en
global handel satt spår i landskap, språk och människor. Det
temat löper in i fältet som handlar om växter som handelsvara,
men också i det tredje temat,
där klassifikationen av växter
utforskas. Hur har kunskap
bevarats och förlorats? Är det
möjligt att återerövra det som
en gång gått förlorat?

tet hormoslyr mellan 1950- och
1970-talet.
Växtgiftet användes av de
svenska skogsföretagen för att
döda lövträd, samma medel som
USA använda under Vietnamkriget, och har i norra Sverige
orsakat varaktiga förändringar
i ekosystemen och sjukdom hos
skogsarbetare.
– Jag ville ha effekten av en
splash, säger Gerd Aurell som
i teckningen använt samma blå
färg som hormoslyret färgades
med.
Hon berättar om en intervju
med en skogsarbetare som gjorde starkt intryck, hur han som
tonåring burit gifttanken på
ryggen ute på fältet, hur hans
smörgåsar färgades blå när han
åt lunch.

De medverkande konstnärerna är
baserade i Brasilien, Frankrike
och Portugal, och Sverige representeras av Gerd Aurell, verksam i Umeå. Under tre veckor
i maj arbetade hon på plats i
ett coronastängt museum med
det stora väggverket 2, 4-D, ett
handtecknat verk som tar sin
utgångspunkt i miljöskandalen
kring användningen av växtgif-

Teckningen i blå tusch består av
detaljer från den avfotograferade marken vid ett fält som blev
hårt åtgånget av giftet och har
tidigare skapats i en annan version i Norrlandsoperans Vita
kuben. I Gerd Aurells presentation ingår också intervjufilm
med två pensionerade skogvaktare och två akvareller inspirerade av en reklamaffisch för

Gullviks, som marknadsförde
hormoslyret som en säker produkt.
Ett performanceverk reaktiveras också i samband med
utställningens öppnande, Swedish plants, uppfört 1995. Denna gång är det konstnärens dotter Sofia Aurell som genomför
verket, där alla växter ur den
svenska floran tecknas i blyerts på väggen, alla ovanpå varandra.
– Femton timmar totalt kommer jag att jobba med det här.
Det känns spännande, säger
Sofia Aurell, som under torsdagens pressvisning startade arbetsprocessen.
Traditionellt hantverk, men med
tunga politiska teman, visas av
den franska multimediakonstnären Suzanne Husky. I ullmattan ”Protect the Sacred”
skildras en markkonflikt, där
aktivister i mattans nederkant
ockuperar mark och försvarar
hotade växtarter mot väpnade
polisstyrkor, skogs- och krigsfordon i verkets överdel. Samma slagfält breder ut sig i hennes glaserade keramikkärl, med
referenser till den keramik som
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politiska skeenden.

varaktiga förändringar i ekosystemen och sjukdom hos
skogsarbetare.

Dekolonisering och reappropriering är teman i Maria
Thereza Alves verk; video, skulptur och en serie

– Jag ville ha effekten av en splash, säger Gerd Aurell

akvareller. I verket ”An introduction to Decolonizing

som i teckningen använt samma blå färg som

Botany” har hon avbildat tre växter som givits nya

hormoslyret färgades med.

namn av det brasilianska Guaranifolket, som också
skrivit hyllningssånger till växterna, allt för att återta ett

Hon berättar om en intervju med en skogsarbetare

språk och motverka glömska kring deras

som gjorde starkt intryck, hur han som tonåring burit

användningsområden.

gifttanken på ryggen ute på fältet, hur hans smörgåsar
färgades blå när han åt lunch.

Namnlösa är däremot arterna i Hanan Benammars
ökenträdgård som fyller hela den lilla utställningssalen

Teckningen i blå tusch består av detaljer från den

på plan fyra i Bildmuseet. I montrar visas den

avfotograferade marken vid ett fält som blev hårt

växtlighet som hon insamlat i flera öknar, där hon

åtgånget av giftet och har tidigare skapats i en annan

också samlat kunskap om dem i samtal med

version i Norrlandsoperans Vita kuben. I Gerd Aurells

lokalbefolkningen. Genom att ställa ut dem utan

presentation ingår också intervjufilm med två

information och namn vill hon göra en markering mot

pensionerade skogvaktare och två akvareller

behovet av att etikettera, samtidigt som verket blir en

inspirerade av en reklamaffisch för Gullviks, som

protest mot centrala myndigheters ignorans gentemot

marknadsförde hormoslyret som en säker produkt.

ökenbefolkningen.

Ett performanceverk reaktiveras också i samband med

Krukväxters plats i museimiljöer är temat som den

utställningens öppnande, Swedish plants, uppfört

Lissabon-baserade konstnären Céline Condorellis

1995. Denna gång är det konstnärens dotter Sofia

uppehåller sig vid i sina bidrag till utställningen.

Aurell som genomför verket, där alla växter ur den

Inspirerad av arkitekten Lina Bo Bardis idéer om

svenska floran tecknas i blyerts på väggen, alla ovanpå

sociala och kulturella mötesplatser har hon bland

varandra.

annat skapat en växtplanering mitt i utställningssalen,
som också blir en möbel, brukbar för besökaren.

– Femton timmar totalt kommer jag att jobba med det
här. Det känns spännande, säger Sofia Aurell, som

Mónica de Miranda står med sitt stora fotografi av två

under torsdagens pressvisning startade

tvillingsystrar i en botanisk trädgård i Luanda, för det

arbetsprocessen.

verk som först möter besökaren, placerat i foajén i
Bildmuseets entré. I sitt konstnärskap har hon

Traditionellt hantverk, men med tunga politiska teman,

återkommit till undersökningar av landskapets

visas av den franska multimediakonstnären Suzanne

konstruerade och fiktiva karaktär. Det tropiska

Husky. I ullmattan ”Protect the Sacred” skildras en

landskapet blir här en plats för handling och fördjupad

markkonflikt, där aktivister i mattans nederkant

medvetenhet om miljön.

ockuperar mark och försvarar hotade växtarter mot
väpnade polisstyrkor, skogs- och krigsfordon i verkets

– Den botaniska trädgården blir å sin sida ett vittne till

överdel. Samma slagfält breder ut sig i hennes

historien, dess kolonialism och kulturella utbyten,

glaserade keramikkärl, med referenser till den keramik

säger Sofia Johansson, som på söndag tillsammans

som

med Clelia Coussonnet presenterar utställningen för
allmänheten. Under öppningsdagen kommer också

strax efter franska revolutionen kommenterade

Gerd Aurells performance Svenska växter att
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framföras.
Senare i höst medverkar Céline Condorelli och Maria
Thereza Alves i konstnärssamtal på Bildmuseet, med
utgångspunkt i utställningen.
Curatorerna Sofia Johansson och Clelia Coussonnet
presenterar utställningen för besökarna på söndag kl
14. I bakgrunden Céline Condorellis kominerade växtoch sittmöbel. FOTO: Linda Eliasson | Sofia Aurell
genomför Gerd Aurells performance från 1995, där alla
svenska växter tecknas av i blyerts ovanpå varandra. |
Bildmuseet presenterar Markkontroll, en utställning
med verk av samtida konstnärer. 1005636595. FOTO:
Linda Eliasson | Bildmuseet presenterar Markkontroll,
en utställning med verk av samtida konstnärer.
1005636595. FOTO: Linda Eliasson | Suzanne Huskys
”Protect the Sacred” bär referenser till afghanska
krigsmattor, som med motiv där stridsvagnar och
automatvapnen förekommer, utvecklades under
Sovjetockupationen. Till vänster keramik av samma
konstnär. ??FOTO: Galerie Alain Gutharc/linda eliasson
| Céline Condorelli , Zanzibar 1:10, 2018 FOTO: Doyun
Kim | Maria Theresa Alves , Through the Fields and into
the Wood från 2007 sammanför växter som sannolikt
kommit till Europa från andra delar av världen. FOTO:
Photographer: Kleinefenn | Hanan Benamars ”Desert
Garden”, på plan fyra . FOTO: Mikael Lundgren | Gerd
Aurells väggverk handlar om miljöskandalen kring
besprutningen av svenska skogar med växtgiftet
hormoslyr, här symboliserat av bå tusch i en splash på
väggen. Foto: Linda Eliasson
© Västerbottens-Kuriren eller artikelförfattaren. Utgivare: Ingvar
Näslund. Databasens namn: Ingvar Näslund / Västerbottens-Kuriren
/ retriever-info.com
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/M8eMKNBJ
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Din trädgårds koloniala rötter
 Borås Tidning. 2020-09-25 10:46
TT

Den nya utställningen "Markkontroll" på Bildmuseet i
Umeå visar hur vår relation till växter är historiskt
färgad av västerländsk kolonialism och
miljöförstöring.
Cocoxochitl kallade aztekerna den färgglada blomma
som så småningom skulle föras till Europa och få
namnet dahlia, namngiven efter Carl von Linnés
lärjunge Anders Dahl.
I somras gick debatten varm om just Carl von Linné.
Vissa menade att Linnés statyer borde rivas på grund
av hans kategoriska uppdelning av mänskligheten i
olika grupper. Andra menade att han var en svensk
nationalskatt eller framhöll att anklagelserna om
rasbiologi var överdrivna och byggde på missförstånd.
I utställningen "Markkontroll", som blandar fotografier
och installationer med akvareller och ljudkonst, blir det
åtminstone tydligt att Linnés sätt att hierarkisera och
klassificera växter efter den "binominala
nomenklaturen" raderade ut mycket av deras ursprung.
- Redan de tidiga naturexpeditionerna ville ju gärna
uppkalla växter efter kända personer i väst, men från
och med Carl von Linné och hans system var tanken
ganska mycket att "städa bort det gamla". Ursprungliga
namn och kunskaper skulle ge plats för det här logiska
systemet som alla skulle kunna förstå, säger Sofia
Johansson som är museiintendent på Bildmuseet i
Umeå.
Asiatisk växt i Amazonas
Betydelsen av växternas historieomskrivning
uppmärksammas bland annat i konstnärerna Hanan
Benammar och Maria Thereza Alves verk. Alves har
bidragit med skulpturer i brons föreställande frukter
från jackfrukträdet trädet, som från början kommer
från sydöstra Asien men fördes till Brasilien av
portugisiska kolonisatörer. I dag har det ersatt
ursprunglig flora i landets regnskogar.

Sofia Johansson hoppas att utställningen ska väcka
tankar kring vem som haft makten att definiera
växternas betydelse, och om den går att återerövra?
- Ursprungliga namn hade ofta att göra med
användningsområden, som medicinska växter,
födoämnen eller i magiska ritualer, berättar Sofia
Johansson.
Imperiebyggande
Klassifikation är ett av tre teman i "Markkontroll".
Utställningen utforskar även växter som handelsvara,
och ger en historisk blick på de tidiga
naturexpeditionerna från 1500-talet fram till 1700-talet
när västvärlden hade kapplöpning i imperiebyggande
och kolonialstaterna kartlade både växter och nya
territorier.
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Brasilien av portugisiska kolonisatörer. Pressbild. Foto:
- I efterfölje så ockuperade och plundrade man. Inom

Umeå Bildmuseum

växthistoria finns många kopplingar till kolonialismen
och allt som har med den att göra, som slaveri och

Céline Condorellis verk "Zanzibar 1:10" från 2018

triangelhandel, säger Sofia Johansson.

ställer frågor kring "det vilda och det tämjda", samt vad
som händer när växter förflyttas inomhus för att bli

Utställningens enda svenska konstnär är Gerd Aurell.

dekoration. Pressbild. Foto: Doyun Kim

Hon har fokuserat på växternas koppling till politik och
särskilt på hur skogsbruket på 1960-talet i norra

© Borås Tidning

Skandinavien använde växtgiftet hormoslyr som fick

Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej

allvarliga konsekvenser för naturen.

distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

- Det man ville bli av med var lövträd, eftersom det inte

Se webartikeln på http://ret.nu/2DMRjxqW

var lika lönsamt. Så fort man huggit ett kalhygge stack
det upp lövträd som hindrade barrträden att komma
upp. Resultatet är att det som i dag kallas "biologisk
mångfald" har blivit kraftigt begränsad i de här
områdena, och det är ganska stora områden vi pratar
om, säger Sofia Johansson.
"Markkontroll" öppnar 27 september och pågår till 11
april nästa år.
Fakta: Markkontroll
Plats: Bildmuseet i Umeå. När: Från 27/9 till 11/4
nästa år. Visas: Utställningen rymmer verk av några
konstnärer som intresserat sig för botaniken politiska
dimensioner: Maria Thereza Alves, Gerd Aurell, Hanan
Benammar, Céline Condorelli, Suzanne Husky och
MÃ3nica de Miranda.
Image-text:
"Desert garden" från 2015 av konstnären Hanan
Benammar ingår i Bildmuseets utställning
"Markkontroll". Benammars installation är en protest
mot hur ökenbefolkning och deras kunskap om växter
åsidosätts av myndigheter. Pressbild. Foto: Hanan
Benammar
Maria Thereza Alves bronsskulptur "When they come,
flee, said my grandmother to my mother. When they
come, flee, said mother to me" från 2014. Skulpturen
föreställer jackfrukten som fördes från Asien till
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Din trädgårds koloniala rötter
 TT Nyhetsbyrån. 2020-09-25
Kristoffer Viita/TT

Den nya utställningen "Markkontroll" på Bildmuseet i Umeå visar hur vår relation till växter är historiskt färgad av
västerländsk kolonialism och miljöförstöring.
Cocoxochitl kallade aztekerna den färgglada blomma som så småningom skulle föras till Europa och få namnet
dahlia, namngiven efter Carl von Linnés lärjunge Anders Dahl.
I somras gick debatten varm om just Carl von Linné. Vissa menade att Linnés statyer borde rivas på grund av hans
kategoriska uppdelning av mänskligheten i olika grupper. Andra menade att han var en svensk nationalskatt eller
framhöll att anklagelserna om rasbiologi var överdrivna och byggde på missförstånd.
I utställningen "Markkontroll", som blandar fotografier och installationer med akvareller och ljudkonst, blir det
åtminstone tydligt att Linnés sätt att hierarkisera och klassificera växter efter den "binominala nomenklaturen"
raderade ut mycket av deras ursprung.
Redan de tidiga naturexpeditionerna ville ju gärna uppkalla växter efter kända personer i väst, men från och med Carl
von Linné och hans system var tanken ganska mycket att "städa bort det gamla". Ursprungliga namn och kunskaper
skulle ge plats för det här logiska systemet som alla skulle kunna förstå, säger Sofia Johansson som är
museiintendent på Bildmuseet i Umeå.
Asiatisk växt i Amazonas
Betydelsen av växternas historieomskrivning uppmärksammas bland annat i konstnärerna Hanan Benammar och
Maria Thereza Alves verk. Alves har bidragit med skulpturer i brons föreställande frukter från jackfrukträdet trädet,
som från början kommer från sydöstra Asien men fördes till Brasilien av portugisiska kolonisatörer. I dag har det
ersatt ursprunglig flora i landets regnskogar.
Sofia Johansson hoppas att utställningen ska väcka tankar kring vem som haft makten att definiera växternas
betydelse, och om den går att återerövra?
Ursprungliga namn hade ofta att göra med användningsområden, som medicinska växter, födoämnen eller i magiska
ritualer, berättar Sofia Johansson.
Imperiebyggande
Klassifikation är ett av tre teman i "Markkontroll". Utställningen utforskar även växter som handelsvara, och ger en
historisk blick på de tidiga naturexpeditionerna från 1500-talet fram till 1700-talet när västvärlden hade kapplöpning i
imperiebyggande och kolonialstaterna kartlade både växter och nya territorier.
I efterfölje så ockuperade och plundrade man. Inom växthistoria finns många kopplingar till kolonialismen och allt som
har med den att göra, som slaveri och triangelhandel, säger Sofia Johansson.
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Utställningens enda svenska konstnär är Gerd Aurell. Hon har fokuserat på växternas koppling till politik och särskilt på
hur skogsbruket på 1960-talet i norra Skandinavien använde växtgiftet hormoslyr som fick allvarliga konsekvenser för
naturen.
Det man ville bli av med var lövträd, eftersom det inte var lika lönsamt. Så fort man huggit ett kalhygge stack det upp
lövträd som hindrade barrträden att komma upp. Resultatet är att det som i dag kallas "biologisk mångfald" har blivit
kraftigt begränsad i de här områdena, och det är ganska stora områden vi pratar om, säger Sofia Johansson.
"Markkontroll" öppnar 27 september och pågår till 11 april nästa år.
Fakta: Markkontroll
TT
Plats: Bildmuseet i Umeå.När: Från 27/9 till 11/4 nästa år.Visas: Utställningen rymmer verk av några konstnärer som
intresserat sig för botaniken politiska dimensioner: Maria Thereza Alves, Gerd Aurell, Hanan Benammar, Céline
Condorelli, Suzanne Husky och Mónica de Miranda.
"Desert garden" från 2015 av konstnären Hanan Benammar ingår i Bildmuseets utställning "Markkontroll". Benammars
installation är en protest mot hur ökenbefolkning och deras kunskap om växter åsidosätts av myndigheter. Pressbild. |
© TT Nyhetsbyrån
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/xvqvj0dc
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Din trädgårds koloniala rötter
 Sydsvenskan. 2020-09-25 08:18
TT

Den nya utställningen Markkontroll på Bildmuseet i
Umeå visar hur vår relation t...
©Bonnier
Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat
följer av gällande avtalslicens får artiklar inte vidaredistribueras,
kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten
särskilt medgivande från rättighetsägaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/G2bjuC9R
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SVT1 Kulturnyheterna 18.13
 SVT1 Kulturnyheterna. 2020-09-24 18:15. Uppdaterad 21:39

© SVT1 Kulturnyheterna
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/clgqNdrR
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Din trädgårds koloniala rötter ges ett helt nytt ljus
 Norrbottens-Kuriren. 2020-10-19. Sida: 16
Kristoffer Viita/TT

KULTUR
Den nya utställningen "Markkontroll" på Bildmuseet i

16

KULTUR

Norrbottens-Kuriren
Måndag 19 oktober 2020

Umeå visar hur vår relation till växter är historiskt
färgad av västerländsk kolonialism och
miljöförstöring.
Kulturredaktör
Eva Åström
0920-26 29 05
eva.astrom
@kuriren.com

Cocoxochitl kallade aztekerna den färgglada blomma
som så småningom skulle föras till Europa och få
namnet dahlia, namngiven efter Carl von Linnés
lärjunge Anders Dahl. I somras gick debatten varm om
just Carl von Linné. Vissa menade att Linnés statyer
borde rivas på grund av hans kategoriska uppdelning

”Desert garden” från 2015 av konstnären Hanan Benammar ingår i Bildmuseets utställning ”Markkontroll”. Benammars installation är en protest mot hur öken
FOTO: HANAN BENAMMAR
befolkning och deras kunskap om växter åsidosätts av myndigheter.

Vill du läsa
mer kultur?
Gå in på vår webb
www.kuriren.nu/kultur
Här publiceras recensioner
och annat kulturmaterial
löpande.
Följ även Kurirens
kulturbevakning på
Instagram
@kurirenlulea

av mänskligheten i olika grupper. Andra menade att

Céline Condorellis verk ”Zanzibar 1:10” från 2018 ställer frågor kring ”det
vilda och det tämjda”, samt vad som händer när växter förflyttas inomhus för
FOTO: DOYUN KIM
att bli dekoration.

han var en svensk nationalskatt eller framhöll att

Din trädgårds koloniala
rötter ges ett helt nytt ljus

anklagelserna om rasbiologi var överdrivna och
byggde på missförstånd.

KULTUR

Den nya utställningen ”Markkontroll”
på Bildmuseet i Umeå visar hur vår
relation till växter är historiskt färgad
av västerländsk kolonialism och
miljöförstöring.

I utställningen "Markkontroll", som blandar fotografier
och installationer med akvareller och ljudkonst, blir det
åtminstone tydligt att Linnés sätt att hierarkisera och
klassificera växter efter den "binominala
nomenklaturen" raderade ut mycket av deras ursprung.
- Redan de tidiga naturexpeditionerna ville ju gärna
uppkalla växter efter kända personer i väst, men från
och med Carl von Linné och hans system var tanken
ganska mycket att "städa bort det gamla". Ursprungliga
namn och kunskaper skulle ge plats för det här logiska
systemet som alla skulle kunna förstå, säger Sofia
Johansson som är museiintendent på Bildmuseet i
Umeå.
Betydelsen av växternas historieomskrivning
uppmärksammas bland annat i konstnärerna Hanan
Benammar och Maria Thereza Alves verk. Alves har
bidragit med skulpturer i brons föreställande frukter
från jackfrukträdet trädet, som från början kommer
från sydöstra Asien men fördes till Brasilien av
portugisiska kolonisatörer. I dag har det ersatt
ursprunglig flora i landets regnskogar.

!

Tipsa Kulturen!
Telefon: 0920-26 29 05
E-post: kultur@kuriren.com

Cocoxochitl kallade aztekerna den färgglada blomma
som så småningom skulle
föras till Europa och få namnet dahlia, namngiven efter
Carl von Linnés lärjunge Anders Dahl. I somras gick debatten varm om just Carl
von Linné. Vissa menade att
Linnés statyer borde rivas
på grund av hans kategoriska uppdelning av mänskligheten i olika grupper. Andra
menade att han var en svensk
nationalskatt eller framhöll
att anklagelserna om rasbiologi var överdrivna och byggde på missförstånd.

I utställningen ”Markkontroll”, som blandar fotografier och installationer med
akvareller och ljudkonst,
blir det åtminstone tydligt
att Linnés sätt att hierarkisera och klassificera växter efter den ”binominala nomenklaturen” raderade ut mycket av deras ursprung.
– Redan de tidiga naturexpeditionerna ville ju gärna
uppkalla växter efter kända personer i väst, men från
och med Carl von Linné och
hans system var tanken ganska mycket att ”städa bort

Maria Thereza Alves bronsskulptur ”When they come, flee, said my grand
mother to my mother. When they come, flee, said mother to me” från 2014.
Skulpturen föreställer jackfrukten som fördes från Asien till Brasilien av
FOTO: UMEÅ BILDMUSEUM
portugisiska kolonisatörer.

det gamla”. Ursprungliga
namn och kunskaper skulle ge plats för det här logiska systemet som alla skulle
kunna förstå, säger Sofia Johansson som är museiintendent på Bildmuseet i Umeå.

växternas
historieomskrivning uppmärksammas bland annat i
konstnärerna Hanan Benammar och Maria Thereza Alves
verk. Alves har bidragit med
skulpturer i brons föreställande frukter från jackfrukträdet trädet, som från början kommer från sydöstra
Asien men fördes till Brasilien av portugisiska kolonisatörer. I dag har det ersatt
ursprunglig flora i landets
regnskogar.
Betydelsen

av

Sofia Johansson hoppas att

utställningen ska väcka tankar kring vem som haft makten att definiera växternas

betydelse, och om den går
att återerövra?
– Ursprungliga namn hade
ofta att göra med användningsområden, som medicinska växter, födoämnen
eller i magiska ritualer, berättar Sofia Johansson.

Klassifikation är ett av tre
teman i ”Markkontroll”. Utställningen utforskar även
växter som handelsvara, och
ger en historisk blick på de
tidiga naturexpeditionerna från 1500-talet fram till
1700-talet när västvärlden
hade kapplöpning i imperiebyggande och kolonialstaterna kartlade både växter och
nya territorier.
– I efterfölje så ockuperade
och plundrade man. Inom
växthistoria finns många
kopplingar till kolonialismen och allt som har med
den att göra, som slaveri och

triangelhandel, säger Sofia
Johansson.
Utställningens enda svens-

ka konstnär är Gerd Aurell.
Hon har fokuserat på växternas koppling till politik och
särskilt på hur skogsbruket
på 1960-talet i norra Skandinavien använde växtgiftet
hormoslyr som fick allvarliga konsekvenser för naturen.
– Det man ville bli av med
var lövträd, eftersom det inte
var lika lönsamt. Så fort man
huggit ett kalhygge stack det
upp lövträd som hindrade
barrträden att komma upp.
Resultatet är att det som i
dag kallas ”biologisk mångfald” har blivit kraftigt begränsad i de här områdena,
och det är ganska stora områden vi pratar om, säger Sofia Johansson.
”Markkontroll” pågår till
11 april nästa år.

Kristoffer Viita/TT

Sofia Johansson hoppas att utställningen ska väcka
tankar kring vem som haft makten att definiera
växternas betydelse, och om den går att återerövra?
- Ursprungliga namn hade ofta att göra med
användningsområden, som medicinska växter,
födoämnen eller i magiska ritualer, berättar Sofia
Johansson.
Klassifikation är ett av tre teman i "Markkontroll".
Utställningen utforskar även växter som handelsvara,
och ger en historisk blick på de tidiga
naturexpeditionerna från 1500-talet fram till 1700-talet
när västvärlden hade kapplöpning i imperiebyggande
och kolonialstaterna kartlade både växter och nya
territorier.
- I efterfölje så ockuperade och plundrade man. Inom
växthistoria finns många kopplingar till kolonialismen
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och allt som har med den att göra, som slaveri och
triangelhandel, säger Sofia Johansson.
Utställningens enda svenska konstnär är Gerd Aurell.
Hon har fokuserat på växternas koppling till politik och
särskilt på hur skogsbruket på 1960-talet i norra
Skandinavien använde växtgiftet hormoslyr som fick
allvarliga konsekvenser för naturen.
- Det man ville bli av med var lövträd, eftersom det inte
var lika lönsamt. Så fort man huggit ett kalhygge stack
det upp lövträd som hindrade barrträden att komma
upp. Resultatet är att det som i dag kallas "biologisk
mångfald" har blivit kraftigt begränsad i de här
områdena, och det är ganska stora områden vi pratar
om, säger Sofia Johansson.
"Markkontroll" pågår till 11 april nästa år.
"Desert garden" från 2015 av konstnären Hanan
Benammar ingår i Bildmuseets utställning
"Markkontroll". Benammars installation är en protest
mot hur ökenbefolkning och deras kunskap om växter
åsidosätts av myndigheter. | Céline Condorellis verk
"Zanzibar 1:10" från 2018 ställer frågor kring "det vilda
och det tämjda", samt vad som händer när växter
förflyttas inomhus för att bli dekoration. | Maria
Thereza Alves bronsskulptur "When they come, flee,
said my grandmother to my mother. When they come,
flee, said mother to me" från 2014. Skulpturen
föreställer jackfrukten som fördes från Asien till
Brasilien av portugisiska kolonisatörer.
© Norrbottens-Kuriren
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/OmhiVTuG
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Botanikens historia i utställning
 Katrineholms-Kuriren. 2020-10-07. Sida: 24
(TT)

TRÄDGÅRD
24

BOSTAD

Katrineholms-Kuriren
Onsdag 7 oktober 2020

När vi köper fröer och växter ingår dessa i en historisk
kontext. På Bildmuseet i Umeå pågår nu "Markkontroll",
Céline Condorellis installation ”Zanzibar 1:10” är en del av
FOTO: DOYUN KIM
”Markkontroll”.

en utställning som utforskar samband mellan växter,

Botanikens historia i utställning
TRÄDGÅRD

politik och det förflutna. Genom botanikens prisma

När vi köper fröer och väx
ter ingår dessa i en histo
risk kontext. På Bildmuseet
i Umeå pågår nu ”Mark
kontroll”, en utställning
som utforskar samband
mellan växter, politik och
det förflutna. Genom bota
nikens prisma ställer man
frågor om makt, framtid

ställer man frågor om makt, framtid och människans
roll. Historiskt har frön och växter rört sig mellan
kontinenter. Kartläggningen av arter har ofta gått hand
i hand med västvärldens jakt på nya territorier att
erövra. Bland medverkande konstnärer finns italienska
Céline Condorelli och svenska Gerd Aurell.

Kvinnor är mer benägna än män att använda snålspolande produkter, enligt en ny undersökning.

FOTO: JONAS EKSTRÖMER/TT

Män slösar mer med vattnet än kvinnor
BOSTAD

Knappt en av tio män ifråga
sätter sin vattenförbruk
ning. För kvinnorna är det
knappt en av fyra. Det visar
badrumsföretaget Grohes
Vattenbarometer, genom
förd av Ipsos Norm, där
4 032 personer från Sveri
ge, Norge, Danmark och
Finland tillfrågades. Dessa

påståenden är något man
reflekterar över för att mins
ka vattenkonsumtionen
i hushållet. Flera svarsalter
nativ var möjliga.
● Duscha mer sällan:
kvinnor 19 procent,
män 15 procent.
● Sluta bada badkar:
kvinnor 27 procent,
män 26 procent.

Använda vattensnåla
produkter: kvinnor 45 pro
cent, män 33 procent.
● Stänga av vattnet när
jag borstar tänderna:
kvinnor 73 procent,
män 54 procent.
● Stänga av vattnet när
jag tvålar in mig: kvinnor
5 procent, män 45 procent.
● Använda diskmaskin:
●

kvinnor 49 procent, män
43 procent.
● Diska i balja: kvinnor 15
procent, män 10 procent.
● Kyla kranvatten i kyl
wskåpet: kvinnor 37 pro
cent, män 30 procent.
● Sluta spola toaletten vid
varje toalettbesök: kvinnor
17 procent, män 12 procent.
(TT)

och människans roll. His
toriskt har frön och växter
rört sig mellan kontinen
ter. Kartläggningen av
arter har ofta gått hand
i hand med västvärldens
jakt på nya territorier att
erövra. Bland medverkan
de konstnärer finns italien
ska Céline Condorelli och
svenska Gerd Aurell. (TT)

"
Margareta satt här ute och
grät för att hon var så tagen
när vi tittat på huset första
gången, berättar Björn. Jag
brukar skoja och säga att
hon grät sig till huset.
Björn Ranelid i tidskriften Sköna hem
om hustrun Margareta Ranelids reaktioner när hon såg huset i Kivik i Skåne,
där paret bor fem månader om året –
resten av året vistas de i Stockholm.

Björn och Margareta Ranelid.
FOTO:
ERIK SIMANDER/TT

Céline Condorellis installation "Zanzibar 1:10" är en del
av "Markkontroll".

Coronapandemin fick oss till en början att hamstra – flera
butikshyllor gapade tomma i mars i år. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Hemmets skafferi under en kris
BOSTAD

En reaktion i början av
coronapandemin blev att
många hamstrade: toalettpapper, konservburkar,
kaffe med mera.
De panikkänslorna kan
vi ha nytta av, till exempel
under ett längre elavbrott

© Katrineholms-Kuriren eller artikelförfattaren. Utgivare: Marie
Hillblom. Databasens namn: Marie Hillblom / Katrineholms-Kuriren /

"

retriever-info.com
Enligt undersökningen tycker ganska många att det är svårt att hålla ordning på verktyg.

Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej

FOTO: CHRISTINE OLSSON/TT

Många har ont om plats för prylarna hemma
BOSTAD

distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

eller en omfattande storm,
menar journalisten Niklas
Kämpargård.
I nya boken ”Preppa
mat – allt du behöver veta
om livsmedel i kristider”
räknar han upp vilken mat
man ska satsa på och även
hur den ska förvaras. (TT)

Mycket vill ha mer och fan
vill ha fler. Så illa står det
till när det gäller förvaringsmöjligheter i svenska
hem. Värst är det med klä-

der och skor som drygt var
tredje person inte får plats
med, enligt skåpföretaget
Elfas Förvaringsrapporten,
utförd av Yougov.
”Vi svenskar köper allt

mer kläder och textilier,
cirka 14 kilo om året per person. Så det är inte särskilt
konstigt att vi saknar plats
för att kunna förvara allt”,
säger Christine Dalman från

Elfas i ett pressmeddelande.
Andra saker vi har svårt
att hålla ordning på är
pappersdokument och brev
samt verktyg och trädgårdsredskap. (TT)

Fuchsiornas tid är sensommar och in på hösten tills
frosten kommer. De kan
stå ute länge eftersom man
ändå klipper ner dem och
repar av alla blad inför
vinterförvaringen.
Odlaren Helena Mattsson på sin blogg
Helenas hem och trädgård.

Fuchsia 'White
knight Pearls'.
FOTO: SHUTTERSTOCK

Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/4bBFoFdu
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Botanikens historia synas i utställning
 Nya Kristinehamns-Posten. 2020-10-05. Sida: 18

TRÄDGÅRD. När vi köper fröer och växter ingår dessa
också i en historisk kontext.

18

Nyheter

Måndag 5 oktober 2020 NKP

Trädgård
Botanikens historia synas i utställning
TRÄDGÅRD. När vi köper fröer och växter

Céline Condorellis installation "Zanzibar 1:10" är en del
av "Markkontroll".

Blomkvist. Databasens namn: Lars Blomkvist / Nya KristinehamnsPosten / retriever-info.com

w

Jessica Ozan är certifierad
fruktträdsbeskärare och har
arbetat med trädgård i 25 år.
– Det är något speciellt
med att få bygga upp och
forma ett vackert kronträd.
Det är både fysiskt utmanande, tankekrävande och
konstnärligt på samma
gång.
Hennes främsta råd till
den som ska klippa sitt
äppelträd själv är att ta det
lugnt med såg och sekatör.
– De flesta lekmän tar i för
mycket. Ett vanligt misstag
är att klippa bort fruktveden, det vill säga knoppar-

w
w

Fem år
Jessica tillägger att det kan
ta hela fem år att få ordning
på ett alltför hårt åtgånget
träd. Tänk också på att inte
beröva äppelträdet alla dess
grenar och löv – det krävs ett
ordentligt bladverk för att
kunna producera frukt.
– Det behövs cirka 70 blad
för ett enda äpple. Att beskära så hårt att det ser ut
som ett skelett är absolut
inte bra, varken för trädets
hälsa eller skörden.
Främsta skälet till beskärning är att man vill få in ljus i
grenverket – det håller borta
sjukdomar, samtidigt som
frukten blir stor och smakrik
– samt att man vill forma en
vacker krona. Håll även koll
på svampangrepp.
– Plocka bort alla angripna
äpplen, både från trädet
och från marken, säger Jessica och visar ett mumifierat,
brunt äpple där svampen har
fått fäste.
Förr sa man att vårvintern
är den rätta tiden att putsa
sina äppelträd. I dag hör man
lika ofta att det är JAS-månaderna, det vill säga juli, augusti, september, som gäller.

Vad är egentligen rätt?

Unga träd kräver korrekt uppbyggnadsbeskärning. Det är den viktigaste beskärningen och avgör trädets framtid, menar
Jessica Ozan, trädgårdsmästare och expert på att beskära fruktträd.
FOTO: JONAS EKSTRÖMER/TT

Ta bort ”rockhängare” det vill säga kvarlämnade grenstumpar. De leder lätt till rötangrepp. Men lämna grenkragen,
den veckade del av barken mellan stam och gren, för då
läker snittet snabbare och du undviker rötskador.

För stora snitt och felaktig beskärning ger dålig läkning och
ett träd som inte mår bra.

– Det berodde nog mest på
att trädgårdsmästarna hade
lite mindre att göra på vintern så det passade bra att
beskära då. Men sett till trädens bästa är JAS lämpligast.
Då är de inriktade på fruktsättning och det blir inte
lika många vattenskott eller
rötangrepp som om man
beskär vid annan tidpunkt,
säger Jessica.

rättar Jessica. Alla fruktträd
behöver den behandlingen.
– Det ska alltid ske på vårvintern. För ett äppelträd
kan man räkna med att detta
tar minst tre år.
Till syvende och sist handlar allt om bra teknik, snarare än rätt tidpunkt.
– Det pratas nästan bara
om när på året man ska beskära, men tekniken, alltså

Det finns dock undantag.
Unga träd som är under uppbyggnad för att få en vacker
och stabil trädkrona ska beskäras på vårvintern då träden är inriktade på tillväxt.
Även riktigt gamla träd som
har dålig eller ingen tillväxt
kan ansas då. Uppbyggnadsbeskärningen är egentligen
viktigast, för det är då man
formar trädets framtid, be-

w

© Nya Kristinehamns-Posten eller artikelförfattaren. Utgivare: Lars

Ta det lugnt

w

Aurell. (

w

Miranda, italienska Céline Condorelli och svenska Gerd

na där blomman skulle ha
kommit. Då blir man utan
frukt.
Har skadan redan skett är
det tålamod som gäller. För
som så mycket annat i trädgårdens värld finns det inga
snabba lösningar.
– Om träden är fulla av
vattenskott tar man bort en
tredjedel i taget under minst
tre år i rad. Då lugnar trädet
ner sig och man kan börja
bygga och forma det igen.

w

konstnärerna som ställer ut är portugisiska Mónica de

w

västvärldens jakt på nya territorier att erövra. Några av

Det är höst och äppelträden
dignar av ätmogen frukt.
I många trädgårdar ligger
fallfrukten i högar och på
garageuppfarterna står fyllda lådor med skyltar ”Varsågod att ta!”. Men inte alla
fruktträdsägare är lika lyckligt lottade. Trädgårdsmästaren Jessica Ozan, som driver företaget Green Garden
Stockholm, är på plats i en
villaträdgård för att se över
beståndet av äppelträd. Ett
av träden, som har över 70
år på nacken och en kraftigt
grönskande krona, är helt
utan frukt.
– Detta är ett typiskt exempel på när man har beskurit alldeles för hårt. Då
försvarar trädet sig genom
att skicka ut en massa vattenskott, för att ta igen förlorad bladmassa. Men det
har ingen energi kvar för att
bilda frukt.
Hon pekar på det fruktlösa
trädet där långa vattenskott
skjuter rakt upp från trädets
grenar.

w

kartläggning av arter gått hand i hand med

Y Att beskära fruktträd kräver både
djup kunskap och bra teknik. För även
om det ser enkelt ut när proffsen
arbetar med sekatören kan det lätt
gå fel när lekmannen är framme. Den
som gör rätt kan se fram emot sötare,
större och friskare frukt.

w

mellan kontinenter. I många fall har vetenskapens

w

handel, imperiebyggen och globalisering - rört sig

Rätt beskurna träd
bär mest frukt
w

roll. I en historisk kontext har frön och växter - via

TRÄDGÅRD. Få in ljus i grenverket – och håll borta sjukdomar

w

ställer man frågor om makt, framtid och människans

Céline Condorellis installation ”Zanzibar 1:10” är en del av ”Markkontroll”.

w

politik och det förflutna. Genom botanikens prisma

arter gått hand i hand med västvärldens
jakt på nya territorier att erövra. Några av
konstnärerna som ställer ut är portugisiska Mónica de Miranda, italienska Céline
Condorelli och svenska Gerd Aurell. (TT)

w

utställning som utforskar samband mellan växter,

kens prisma ställer man frågor om makt, framtid och människans roll. I en historisk kontext
har frön och växter – via handel, imperiebyggen
och globalisering – rört sig mellan kontinenter.
I många fall har vetenskapens kartläggning av

w

På Bildmuseet i Umeå pågår nu "Markkontroll", en

ingår dessa också i en historisk kontext. På
Bildmuseet i Umeå pågår nu ”Markkontroll”,
en utställning som utforskar samband mellan
växter, politik och det förflutna. Genom botani-

hur snitten ska läggas och
hur kronan ska byggas eller formas, är mycket viktigare. En dålig beskärning är
dålig även om den görs vid
rätt tidpunkt, säger Jessica
Ozan.

Karin Cedronius
TT

Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/8gtGoRb0
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 Norra Skåne. 2020-10-05. Sida: 15
(TT)

När vi köper fröer och växter ingår dessa också i en
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historisk kontext. På Bildmuseet i Umeå pågår nu

bostad

"Markkontroll", en utställning som utforskar samband

Det
djärva
mönstret som fick Maria på fall
mellan växter,
politik
och det förflutna.

Män slösar mer med vattnet
n Knappt en av tio män ifrågasätter sin vattenförbrukning.
För kvinnorna är det knappt en av fyra. Det visar
badrumsföretaget Grohes Vattenbarometer, genomförd av Ipsos Norm, där 4 032 personer från Sverige,
Norge, Danmark och Finland tillfrågades. Dessa påståenden är något man reflekterar över för att minska
vattenkonsumtionen i hushållet. Flera svarsalternativ
var möjliga.
Kvinnor (procent) Män (procent)
Duscha mer sällan:
19
15
Sluta bada badkar:
27
26
Använda vattensnåla produkter, som snålspolande kran:
45
33
Stänga av vattnet när jag borstar tänderna:
73
54
Stänga av vattnet när jag tvålar in mig:
5
45
Använda diskmaskin:
49
43
Diska i balja:
15
10
Kyla kranvatten i kylskåpet:
37
30
Sluta spola toaletten vid varje toalettbesök:
17
12

Genom botanikens prisma ställer man frågor om makt,
framtid och människans roll. I en historisk kontext har
frön och växter - via handel, imperiebyggen och
globalisering - rört sig mellan kontinenter. I många fall

Botanikhistoria på utställning
Över sängen hänger Maija Isolas tyg Mustasukkainen som betyder svartsjuka på svenska.
FOTO: ANDERS WiKlUND/TT
Gardinerna är mönstret Kukka, skapat av Marjatta Metsovaara.

har vetenskapens kartläggning av arter gått hand i
hand med västvärldens jakt på nya territorier att
erövra. Några av konstnärerna som ställer ut är
portugisiska Mónica de Miranda, italienska Céline

Tyget Melooni påverkade
Maria Jernkvist starkt. Det
loppisfyndet fick henne att
gå loss på de nordiska textiFOTO: MARiA JENKViST
lierna.

Ont om plats för prylarna

Condorelli och svenska Gerd Aurell.
Céline Condorellis installation "Zanzibar 1:10" är en del

Maria Jernkvist älskar sitt ”karamellkök”. På väggen hänger
ett av hennes personliga favoritmönster, Floora av Kerstin
Ratia från 1969. Färgskalan matchar stolarna av Helmut
Starke och den klassiska lampan Bumling av Anders Pehrson.

av "Markkontroll".

h Tre formstarka kvinnor

© Norra Skåne
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

n När vi köper
fröer och växter
ingår dessa också
i en historisk
kontext. På Bildmuseet i Umeå
pågår nu ”Markkontroll”, en
utställning som
Céline Condorellis installation ”Zanutforskar samzibar 1:10” är en del av ”Markkonband mellan väx- troll”.
FOTO: DOyUN KiM
ter, politik och
det förflutna. Genom botanikens prisma ställer man
frågor om makt, framtid och människans roll. I en
historisk kontext har frön och växter – via handel, imperiebyggen och globalisering – rört sig mellan kontinenter. I många fall har vetenskapens kartläggning
av arter gått hand i hand med västvärldens jakt på nya
territorier att erövra. Några av konstnärerna som ställer ut är portugisiska Mónica de Miranda, italienska
Céline Condorelli och svenska Gerd Aurell. (TT)

Över soffan hänger Viola Gråstens tyg för Mölnlycke, KorgFOTO: ANDERS WiKlUND/TT
fläta.

1. Maija Isola
Finländsk textilkonstnär (1927–
2001).
Arbetade mycket
för Marimekko
och låg bland
annat bakom det
klassiska mönstret
Unikko, som är
synonymt med
företaget. Ett annat känt mönster
är Melooni.
2. Marjatta
Metsovaara
Finländsk textilkonstnär (1927–
2014).

Grundade 1954
Metsovaara Oy
och drev egen vävfabrik. Hon visade
upp sina tyger på
olika utställningar
och fick internationell uppmärksamhet. Känd för bland
annat Kukka och
Valmu.
3. Viola Gråsten
Finlandssvensk
textilkonstnär.
Under 1950-talet
ansågs vissa färgkombinationer
förbjudna. Man
fick inte blanda

lila, blått och
grönt, inte heller
rosa, orange och
rött. Det vände
Viola Gråsten upp
och ned på. Hon
gjorde färgrevolution i Sverige på
1960-talet och
ligger bakom
klassiker som
Oomph och Hassel.

Källor: Wikipedia,
Scandinavian
Retro, Maria Jernkvist.

n Mycket vill ha mer och fan vill ha fler. Så illa står
det till när det gäller förvaringsmöjligheter i svenska
hem. Värst är det med kläder och skor som drygt var
tredje person inte får plats med, enligt skåpföretaget
Elfas Förvaringsrapporten, utförd av Yougov. "Vi
svenskar köper allt mer kläder och textilier, cirka 14
kilo om året per person. Så det är inte särskilt konstigt att vi saknar plats för att kunna förvara allt",
säger Christine Dalman från företaget i ett pressmeddelande. Andra saker vi har svårt att hålla ordning
på är pappersdokument och brev samt verktyg och
trädgårdsredskap. (TT)

Hemmets skafferi under en kris
n En reaktion i början av coronapandemin blev
att många hamstrade:
toalettpapper, konservburkar, kaffe med mera.
De panikkänslorna kan vi
ha nytta av, till exempel
under ett längre elavbrott
eller en omfattande storm,
menar journalisten Niklas
Kämpargård. I nya boken
”Preppa mat – allt du behöver veta om livsmedel i
kristider” räknar han upp
vilken mat man ska satsa
på och även hur den ska
förvaras. Oavsett om man En ny bok ger förslag på
bor i en lägenhet i stan el- hur man kan förbereda sig
ler i ett hus på landet kan inför en samhällskris, som
man ha nytta av att veta
ett längre strömavbrott.
”vad ska man göra med all
FOTO: NiKlAS KäMpARGÅRD
mat i frysen om elen går?”
och ”hur lagar mat utan strömkällor?” (TT)

Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/SQq1nBDu
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Botanikens historia i utställning
 Upsala Nya Tidning. 2020-10-02. Sida: 15

TRÄDGÅRD
UNT BOSTADSGUIDEN

Upsala Nya Tidning
Fredag 2 oktober 2020

15

När vi köper fröer och växter ingår dessa i en historisk
kontext. På Bildmuseet i Umeå pågår nu "Markkontroll",
Céline Condorellis installation ”Zanzibar 1:10” är en del av
FOTO: DOYUN KIM
”Markkontroll”.

en utställning som utforskar samband mellan växter,

Botanikens historia i utställning
TRÄDGÅRD

politik och det förflutna. Genom botanikens prisma

När vi köper fröer och väx
ter ingår dessa i en histo
risk kontext. På Bildmuseet
i Umeå pågår nu ”Mark
kontroll”, en utställning
som utforskar samband
mellan växter, politik och
det förflutna. Genom bota
nikens prisma ställer man
frågor om makt, framtid

ställer man frågor om makt, framtid och människans
roll. Historiskt har frön och växter rört sig mellan
kontinenter. Kartläggningen av arter har ofta gått hand
i hand med västvärldens jakt på nya territorier att
erövra. Bland medverkande konstnärer finns italienska
Céline Condorelli och svenska Gerd Aurell. (TT)

Kvinnor är mer benägna än män att använda snålspolande produkter, enligt en ny undersökning.

FOTO: JONAS EKSTRÖMER/TT

Män slösar mer med vattnet än kvinnor
BOSTAD

Knappt en av tio män ifråga
sätter sin vattenförbruk
ning. För kvinnorna är det
knappt en av fyra. Det visar
badrumsföretaget Grohes
Vattenbarometer, genom
förd av Ipsos Norm, där
4 032 personer från Sveri
ge, Norge, Danmark och
Finland tillfrågades. Dessa

påståenden är något man
reflekterar över för att mins
ka vattenkonsumtionen
i hushållet. Flera svarsalter
nativ var möjliga.
● Duscha mer sällan:
kvinnor 19 procent,
män 15 procent.
● Sluta bada badkar:
kvinnor 27 procent,
män 26 procent.

Använda vattensnåla
produkter: kvinnor 45 pro
cent, män 33 procent.
● Stänga av vattnet när
jag borstar tänderna:
kvinnor 73 procent,
män 54 procent.
● Stänga av vattnet när
jag tvålar in mig: kvinnor
5 procent, män 45 procent.
● Använda diskmaskin:
●

kvinnor 49 procent, män
43 procent.
● Diska i balja: kvinnor 15
procent, män 10 procent.
● Kyla kranvatten i kyl
wskåpet: kvinnor 37 pro
cent, män 30 procent.
● Sluta spola toaletten vid
varje toalettbesök: kvinnor
17 procent, män 12 procent.
(TT)

och människans roll. His
toriskt har frön och växter
rört sig mellan kontinen
ter. Kartläggningen av
arter har ofta gått hand
i hand med västvärldens
jakt på nya territorier att
erövra. Bland medverkan
de konstnärer finns italien
ska Céline Condorelli och
svenska Gerd Aurell. (TT)

"
Margareta satt här ute och
grät för att hon var så tagen
när vi tittat på huset första
gången, berättar Björn. Jag
brukar skoja och säga att
hon grät sig till huset.
Björn Ranelid i tidskriften Sköna hem
om hustrun Margareta Ranelids reaktioner när hon såg huset i Kivik i Skåne,
där paret bor fem månader om året –
resten av året vistas de i Stockholm.

Björn och Margareta Ranelid.
FOTO:
ERIK SIMANDER/TT

Céline Condorellis installation "Zanzibar 1:10" är en del
av "Markkontroll".

Coronapandemin fick oss till en början att hamstra – flera
butikshyllor gapade tomma i mars i år. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Hemmets skafferi under en kris
BOSTAD

En reaktion i början av
coronapandemin blev att
många hamstrade: toalettpapper, konservburkar,
kaffe med mera.
De panikkänslorna kan
vi ha nytta av, till exempel
under ett längre elavbrott

© Upsala Nya Tidning eller artikelförfattaren. Utgivare: Kalle
Sandhammar. Databasens namn: Kalle Sandhammar / Upsala Nya

"

Tidning / retriever-info.com
Enligt undersökningen tycker ganska många att det är svårt att hålla ordning på verktyg.

Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej

FOTO: CHRISTINE OLSSON/TT

Många har ont om plats för prylarna hemma
BOSTAD

distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

eller en omfattande storm,
menar journalisten Niklas
Kämpargård.
I nya boken ”Preppa
mat – allt du behöver veta
om livsmedel i kristider”
räknar han upp vilken mat
man ska satsa på och även
hur den ska förvaras. (TT)

Mycket vill ha mer och fan
vill ha fler. Så illa står det
till när det gäller förvaringsmöjligheter i svenska
hem. Värst är det med klä-

der och skor som drygt var
tredje person inte får plats
med, enligt skåpföretaget
Elfas Förvaringsrapporten,
utförd av Yougov.
”Vi svenskar köper allt

mer kläder och textilier,
cirka 14 kilo om året per person. Så det är inte särskilt
konstigt att vi saknar plats
för att kunna förvara allt”,
säger Christine Dalman från

Elfas i ett pressmeddelande.
Andra saker vi har svårt
att hålla ordning på är
pappersdokument och brev
samt verktyg och trädgårdsredskap. (TT)

Fuchsiornas tid är sensommar och in på hösten tills
frosten kommer. De kan
stå ute länge eftersom man
ändå klipper ner dem och
repar av alla blad inför
vinterförvaringen.
Odlaren Helena Mattsson på sin blogg
Helenas hem och trädgård.

Fuchsia 'White
knight Pearls'.
FOTO: SHUTTERSTOCK

Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/nQtyb5Kb
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Klimatkonst som eldar på eftertanken
 Dagens Nyheter. 2020-10-01. Sida: 8
Birgitta Rubin

Många konstnärer arbetar nu aktivt med klimatkrisen
som tema. Birgitta Rubin har...

8
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KULTUR KONST
Utställningar.

©Bonnier
Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat

Foto: Färgfabriken

Gylleboverkets installation
”Älskade älskade älskade”
på Färgfabriken.

Klimatkonst
som eldar på
eftertanken

följer av gällande avtalslicens får artiklar inte vidaredistribueras,
kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten
särskilt medgivande från rättighetsägaren. eller artikelförfattaren.
Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski /
Dagens Nyheter / retriever-info.com
Läs hela artikeln på http://ret.nu/0Z2W31u6

Många konstnärer arbetar nu aktivt med
klimatkrisen som tema. Birgitta Rubin har
sett två verkningsfulla installationer av
Bigert & Bergström i Eskilstuna och Gylleboverket i Stockholm.
”Scenario/Scenery”
Bigert & Bergström

Eskilstuna konstmuseum. Visas t o m 14/2.

”Älskade älskade älskade”
Gylleboverket

Färgfabriken, Stockholm. Visas t o m 29/11.

○○Konst som adresserar klimatkri
sen och problematiserar vårt för
hållande till naturen är en växande
tendens på konstinstitutioner i hela
landet – även aktiva aktioner för att
motverka miljöhot.
Just nu gör Nationalmuseum en
konsthistorisk djupdykning i temat
Arkadien och paradislandskapet
som gick förlorat, samtidigt som
Waldemarsudde tar sig an national
romantikens magiska, besjälade na
tur, med nutida inspel. Bildmuseet
i Umeå har just öppnat ”Mark
kontroll”, en grupputställning om
växters politiska och ekonomiska
dimensioner, medan Åsa Elzén på
Sörmlands museum gräver i ekofe
minismens rötter. Och Arkdes har
under sommaren odlat en stadsäng
med konkreta ekosystemtjänster,
samtidigt som Cecilia Edefalk an
lagt en blomsteräng för bin utanför
Norrköpings konstmuseum.
Nu har också två suggestiva
rumsinstallationer med miljö
tematik öppnat på Eskilstuna

konstmuseum och Färgfabriken i
Stockholm.
I Eskilstuna presenteras ett nytt
verk av Bigert & Bergström, de
svenska konstnärer som längst och
mest ihärdigt skapat klimatrelate
rad konst, allt proffsigare gestaltad
och allt oftare i samarbete med kli
matforskare. De är aktivister också,
engagerade i Artists for future, som
klimatstrejkat hand i hand med
Greta Thunbergs globala ungdoms
rörelse.
Eskilstuna konstmuseum ger också
en god introduktion till duons kon
sekventa arbete i över 30 år, genom
att visa deras film ”Klimatexperi
mentet”. Den följer deras projekt
under 2017, med allt ifrån försök att
fånga en tromb i USA till att bromsa
issmältningen på Kebnekaises syd
topp – där istäcket faktiskt hade
växt 1,5 meter vid påföljande mät
ning! Bigert & Bergström intresserar
sig särskilt för så kallad geoenginee
ring, storskaliga manipulationer av
väder, och kallar sig ”maskinister” i
filmen, ofta iklädda overaller.
Deras nya, performativa instal
lation är en moderniserad väder
maskin, inspirerad av Drottning
holmsteaterns 1600talsmaskineri,
som simulerar ljudeffekter av åska,
regn och vind. Men här har väder

maskinen flyttat från kulisserna
och in på ”scenen”. Vädret har fått
huvudrollen och ett nutida uttryck,
aluminiumstrukturer beklädda med
solcellspanel – en idé som verkar
födas i slutet av filmen, då duo be
söker världens största solkraftverk i
Marocko.
I Eskilstuna reser sig den rörliga
skulpturen i ensamt majestät mitt
i utställningssalen, där det är tyst
och mörkt tills maskineriet drar
i gång med femminutersintervaller.
Det startar med ett svagt ljussken,
som sakta stegras och driver på
maskineriet. Ljudet av smattrande
regn övergår i vinande stormljud
och åsklika knallar, skapat med en
plåt, hjul, ärtor och en metallkula
precis som förr i tiden. Efterhand
bedarrar ”ovädret” och det blir
stilla en stund, innan det hela bör
jar om igen.

Bigert & Bergströms ”Scenario/
Scenery”, Eskilstuna konst
Foto: Jean-Baptiste Béranger
museum.

Denna ”evighetsmaskin” drivs
av förnybar energi alstrad av sol
cellerna och får ett extra betydelse
lager av att museet ligger i det som
en gång var Bolinder Munktells
kugghjulsverkstad, ett historiskt
centrum för svensk industri.
Men denna maskin visar sig vara
en eltjuv, eftersom det krävs ström
för att tända strålkastarna – en pa
radox Bigert & Bergström gör en
poäng av i kataloghäftet, med mas
sor av forskningsreferenser. Precis
som i verkligheten har många tek
niska innovationer skuggsidor men
jag får ändå hoppas att duon på
sikt utvecklar en hållbar utomhus
version, som sätter mer än tankar
och fantasi i rörelse.
Gylleboverkets poetiska installa
tion på Färgfabriken har en mjuka
re, andligare ton, en effekt av den
stämningsmättade musiken, de
levande ljusen och naturmaterial
som sand, trä, vatten. Gungor finns
det också, så att publiken kan få
ett fågelperspektiv över detta mys
tiska ökenlandskap i miniatyr, där
en naturkatastrof verkar ha skett.
Men man lockas också att gå ner på
knä, för att detaljstudera små byg
gen med spår av mänsklig aktivitet,
inklusive hemlighetsfulla ritualer.
”Älskade älskade älskade” är en
fortsättning på förra årets utställ
ning på Ystads konstmuseum, där
konstnärsgruppens huvudansva
riga Etta Säfve och Jona Elfdahl då
som nu samarbetat med Shelley
Sharr från Göteborg.
Gylleboverket beskriver sig själva
som en plattform för konst, film
och performance, en nätverks

baserad verksamhet i en före detta
skrot för byggmaterial på Österlen.
De använder sig av arbetsmetoder
från så kallad permakultur – lära av
naturen för att bygga upp hållbara
system.
Precis som i Ystad kommunicerar
den nya installationen samhörighet
och ett nära förhållande till natu
ren – men samtidigt att det brinner
i knutarna. Citatet vid ingången,
om krabbfiskare som tänder fyr på
djuren, ger mig rysningar. Men ljud
loopen i salen talar om ilska som
”ett gift”. Och nog är det kärlek som
är det ”som skulle vilja att det blev
ett ögonblick till?”.
Kan då konstnärer driva på håll
barhetsarbetet, mer än på ett sym
boliskt plan? I samband med FN:s
klimatkonferens i Paris för fem år
sedan gjordes en undersökning av
publikens reaktioner på utställda
konstverk. Resultatet var nedslå
ende – åskådarnas uppfattning
om klimatkrisen ändrades bara
om budskapet var hoppfullt... En
senare undersökning mätte hur kli
matkonsten inspirerade till reflek
tion och praktisk handling, där där
åtminstone 3 av 37 verk gav publi
ken en känsla av att det går att göra
något åt klimatförändringarna.
Men nu har några år passerat,
coronapandemin har skärpt vår
krismedvetenhet och jag tycker att
klimatkonsten blivit skarpare, mer
sofistikerad och djupverkande. Det
är Bigert & Bergström och Gyllebo
verket lysande exempel på.

Birgitta Rubin
birgitta.rubin@dn.se

•A4
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Kan konsten hjälpa oss ur klimatkrisen?
 Sveriges Radio P1. 2020-09-30 19:44

Människan och naturen. Klimatkrisen alarmerande
läge. Det är två frågor som tar allt större plats på
konstscenen. Cecilia Blomberg har sett tre
utställningar på temat.
© Sveriges Radio P1
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/RdRXxRrI
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Lättskött kan också vara en överlevnadsstrategi
 Sveriges Radio P1. 2020-09-30 07:15

Natur är ett laddat område som Bildmuseet i Umeå tar
spjärn emot i sin nya utställning "Markkontroll". Sex
konstnärer från olika länder belyser alltifrån
namngivning av växter, till användning av växtgifter.
© Sveriges Radio P1
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/ArixcHx
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Botanikens historia synas i utställning
 Skaraborgs Allehanda. 2020-09-30. Sida: 8

TRÄDGÅRD. När vi köper fröer och växter ingår dessa
också i en historisk kontext.

8

Tema

Onsdag 30 september 2020 SLA

Bostad
Botanikens historia synas i utställning
TRÄDGÅRD. När vi köper fröer och växter

Céline Condorellis installation "Zanzibar 1:10" är en del
av "Markkontroll".
© Skaraborgs Allehanda eller artikelförfattaren. Utgivare: Måns
Johnson. Databasens namn: Måns Johnson / Skaraborgs Allehanda
/ retriever-info.com

w

Jessica Ozan är certifierad
fruktträdsbeskärare och har
arbetat med trädgård i 25 år.
– Det är något speciellt
med att få bygga upp och
forma ett vackert kronträd.
Det är både fysiskt utmanande, tankekrävande och
konstnärligt på samma
gång.
Hennes främsta råd till
den som ska klippa sitt äppelträd själv är att ta det
lugnt med såg och sekatör.
– De flesta lekmän tar i för
mycket. Ett vanligt misstag

w
w

Ta bort ”rockhängare” det vill säga kvarlämnade grenstumpar. De leder lätt till rötangrepp. Men lämna grenkragen,
den veckade del av barken mellan stam och gren, för då
läker snittet snabbare och du undviker rötskador.

w

Ta det lugnt

Fem år
Jessica tillägger att det kan
ta hela fem år att få ordning
på ett alltför hårt åtgånget
träd. Tänk också på att inte
beröva äppelträdet alla dess
grenar och löv – det krävs ett
ordentligt bladverk för att
kunna producera frukt.
– Det behövs cirka 70 blad
för ett enda äpple. Att beskära så hårt att det ser ut
som ett skelett är absolut
inte bra, varken för trädets
hälsa eller skörden.
Främsta skälet till beskärning är att man vill få in ljus i
grenverket – det håller borta
sjukdomar, samtidigt som
frukten blir stor och smakrik
– samt att man vill forma en
vacker krona. Håll även koll
på svampangrepp.
– Plocka bort alla angripna
äpplen, både från trädet
och från marken, säger Jessica och visar ett mumifierat,
brunt äpple där svampen har
fått fäste.
Förr sa man att vårvintern är den rätta tiden att
putsa sina äppelträd. I dag
hör man lika ofta att det är

w

Aurell.

w

Miranda, italienska Céline Condorelli och svenska Gerd

är att klippa bort fruktveden, det vill säga knopparna
där blomman skulle ha kommit. Då blir man utan frukt.
Har skadan redan skett är
det tålamod som gäller. För
som så mycket annat i trädgårdens värld finns det inga
snabba lösningar.
– Om träden är fulla av
vattenskott tar man bort en
tredjedel i taget under minst
tre år i rad. Då lugnar trädet
ner sig och man kan börja
bygga och forma det igen.

w

konstnärerna som ställer ut är portugisiska Mónica de

Det är höst och äppelträden
dignar av ätmogen frukt.
I många trädgårdar ligger
fallfrukten i högar och på
garageuppfarterna står fyllda lådor med skyltar ”Varsågod att ta!”. Men inte alla
fruktträdsägare är lika lyckligt lottade. Trädgårdsmästaren Jessica Ozan, som driver företaget Green Garden
Stockholm, är på plats i en
villaträdgård för att se över
beståndet av äppelträd. Ett
av träden, som har över 70
år på nacken och en kraftigt
grönskande krona, är helt
utan frukt.
– Detta är ett typiskt exempel på när man har beskurit alldeles för hårt. Då
försvarar trädet sig genom
att skicka ut en massa vattenskott, för att ta igen förlorad bladmassa. Men det
har ingen energi kvar för att
bilda frukt.
Hon pekar på det fruktlösa
trädet där långa vattenskott
skjuter rakt upp från trädets
grenar.

w

västvärldens jakt på nya territorier att erövra. Några av

Y Att beskära fruktträd kräver både djup kunskap och bra teknik. För även
om det ser enkelt ut när proffsen arbetar med sekatören kan det lätt gå fel
när lekmannen är framme. Den som gör rätt kan se fram emot sötare, större
och friskare frukt.

w

kartläggning av arter gått hand i hand med

w

mellan kontinenter. I många fall har vetenskapens

w

handel, imperiebyggen och globalisering - rört sig

Rätt beskurna
träd bär
mest frukt

w

roll. I en historisk kontext har frön och växter - via

TRÄDGÅRD. Få in ljus i grenverket – och håll borta sjukdomar

w

ställer man frågor om makt, framtid och människans

Céline Condorellis installation ”Zanzibar 1:10” är en del av ”Markkontroll”.

w

politik och det förflutna. Genom botanikens prisma

pens kartläggning av arter gått hand i hand
med västvärldens jakt på nya territorier att
erövra. Några av konstnärerna som ställer ut
är portugisiska Mónica de Miranda, italienska
Céline Condorelli och svenska Gerd Aurell.

w

utställning som utforskar samband mellan växter,

tanikens prisma ställer man frågor om makt,
framtid och människans roll. I en historisk
kontext har frön och växter – via handel, imperiebyggen och globalisering – rört sig mellan kontinenter. I många fall har vetenska-

w

På Bildmuseet i Umeå pågår nu "Markkontroll", en

ingår dessa också i en historisk kontext. På
Bildmuseet i Umeå pågår nu ”Markkontroll”,
en utställning som utforskar samband mellan
växter, politik och det förflutna. Genom bo-

För stora snitt och felaktig beskärning ger dålig läkning och
ett träd som inte mår bra.
JAS-månaderna, det vill säga
juli, augusti, september,
som gäller.

Vad är egentligen rätt?
– Det berodde nog mest på
att trädgårdsmästarna hade
lite mindre att göra på vintern så det passade bra att
beskära då. Men sett till trädens bästa är JAS lämpligast.
Då är de inriktade på fruktsättning och det blir inte

lika många vattenskott eller
rötangrepp som om man
beskär vid annan tidpunkt,
säger Jessica.
Det finns dock undantag.
Unga träd som är under uppbyggnad för att få en vacker
och stabil trädkrona ska beskäras på vårvintern då träden är inriktade på tillväxt.
Även riktigt gamla träd som
har dålig eller ingen tillväxt

kan ansas då. Uppbyggnadsbeskärningen är egentligen
viktigast, för det är då man
formar trädets framtid, berättar Jessica. Alla fruktträd
behöver den behandlingen.
– Det ska alltid ske på vårvintern. För ett äppelträd
kan man räkna med att detta
tar minst tre år.
Till syvende och sist handlar allt om bra teknik, snara-

re än rätt tidpunkt.
– Det pratas nästan bara
om när på året man ska beskära, men tekniken, alltså
hur snitten ska läggas och
hur kronan ska byggas eller
formas, är mycket viktigare.
En dålig beskärning är dålig
även om den görs vid rätt
tidpunkt, säger Jessica Ozan.

Karin Cedronius

Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/JFtTsxXi
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Ny utställning i Umeå om växter och världspolitik
 Sveriges Radio P1. 2020-09-28 18:00. Uppdaterad 20:00
Wilhelm Sandelin Anton wilhelm.sandelin_anton@sverigesradio.se

Bildmuseets nya utställning "Markkontroll" utforskar
botanikens politiska dimensioner.
© Sveriges Radio P1
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/ufhjiWw
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Din trädgårds koloniala rötter
 Arbetarbladet. 2020-09-28. Sida: 19
Kristoffer Viita/TT

Den nya utställningen "Markkontroll" på Bildmuseet i
Umeå visar hur vår relation till växter är historiskt

kultur. 19

Arbetarbladet Måndag 28 september 2020

färgad av västerländsk kolonialism och
miljöförstöring.
KONST Cocoxochitl kallade aztekerna den färgglada
blomma som så småningom skulle föras till Europa
och få namnet dahlia, namngiven efter Carl von Linnés
lärjunge Anders Dahl.
I somras gick debatten varm om just Carl von Linné.
Vissa menade att Linnés statyer borde rivas på grund
av hans kategoriska uppdelning av mänskligheten i
olika grupper. Andra menade att han var en svensk
nationalskatt eller framhöll att anklagelserna om
rasbiologi var överdrivna och byggde på missförstånd.
I utställningen "Markkontroll", som blandar fotografier
och installationer med akvareller och ljudkonst, blir det
åtminstone tydligt att Linnés sätt att hierarkisera och
klassificera växter efter den "binominala
nomenklaturen" raderade ut mycket av deras ursprung.

”Desert garden” från 2015 av konstnären Hanan Benammar ingår i Bildmuseets utställning ”Markkontroll”. Benammars installation är en protest mot hur ökenbefolkning och deras kunskap om
växter åsidosätts av myndigheter. Pressbild.
FOTO: HANAN BENAMMAR

Din trädgårds koloniala rötter
Den nya utställningen ”Markkontroll” på Bildmuseet
i Umeå visar hur vår relation
till växter är historiskt färgad
av västerländsk kolonialism
och miljöförstöring.
KONST Cocoxochitl kallade aztekerna
den färgglada blomma som så småningom skulle föras till Europa och få
namnet dahlia, namngiven efter Carl
von Linnés lärjunge Anders Dahl.
I somras gick debatten varm om just
Carl von Linné. Vissa menade att Linnés statyer borde rivas på grund av
hans kategoriska uppdelning av
mänskligheten i olika grupper. Andra
menade att han var en svensk nationalskatt eller framhöll att anklagelserna om rasbiologi var överdrivna och
byggde på missförstånd.

I utställningen ”Markkontroll”, som

blandar fotografier och installationer
med akvareller och ljudkonst, blir det
åtminstone tydligt att Linnés sätt att
hierarkisera och klassificera växter efter den ”binominala nomenklaturen”
raderade ut mycket av deras ursprung.
– Redan de tidiga naturexpeditionerna ville ju gärna uppkalla växter efter kända personer i väst, men från
och med Carl von Linné och hans system var tanken ganska mycket att
”städa bort det gamla”. Ursprungliga
namn och kunskaper skulle ge plats
för det här logiska systemet som alla
skulle kunna förstå, säger Sofia Jo-

Maria Thereza Alves bronsskulptur ”When they come, flee, said my
grandmother to my mother. When they come, flee, said mother to me”
från 2014. Skulpturen föreställer jackfrukten som fördes från Asien till
Brasilien av portugisiska kolonisatörer.
FOTO: UMEÅ BILDMUSEUM/PRESSBILD

”

Inom växthistoria
finns många
kopplingar
till kolonialismen och
allt som har
med den att
göra, som
slaveri.

hansson som är museiintendent på
Bildmuseet i Umeå.
Betydelsen av växternas historieomskrivning uppmärksammas bland annat i konstnärerna Hanan Benammar
och Maria Thereza Alves verk. Alves
har bidragit med skulpturer i brons föreställande frukter från jackfrukträdet
trädet, som från början kommer från
sydöstra Asien men fördes till Brasilien av portugisiska kolonisatörer.
I dag har det ersatt ursprunglig flora
i landets regnskogar.

Sofia Johansson hoppas att utställningen ska väcka tankar kring vem
som haft makten att definiera växternas betydelse, och om den går att återerövra?
– Ursprungliga namn hade ofta att

Céline Condorellis verk ”Zanzibar 1:10” från 2018 ställer frågor kring ”det
vilda och det tämjda”, samt vad som händer när växter förflyttas inomFOTO: DOYUN KIM/PRESSBILD
hus för att bli dekoration.

göra med användningsområden, som
medicinska växter, födoämnen eller
i magiska ritualer, berättar Sofia Johansson.
Klassifikation är ett av tre teman
i ”Markkontroll”. Utställningen utforskar även växter som handelsvara,
och ger en historisk blick på de tidiga
naturexpeditionerna från 1500-talet
fram till 1700-talet när västvärlden hade kapplöpning i imperiebyggande
och kolonialstaterna kartlade både
växter och nya territorier.
– I efterfölje så ockuperade och
plundrade man. Inom växthistoria
finns många kopplingar till kolonialismen och allt som har med den att
göra, som slaveri och triangelhandel,
säger Sofia Johansson.
Utställningens enda svenska konst-

när är Gerd Aurell. Hon har fokuserat
på växternas koppling till politik och
särskilt på hur skogsbruket på 1960talet i norra Skandinavien använde
växtgiftet hormoslyr som fick allvarliga konsekvenser för naturen.

– Det man ville bli av med var lövträd,

eftersom det inte var lika lönsamt. Så
fort man huggit ett kalhygge stack det
upp lövträd som hindrade barrträden
att komma upp. Resultatet är att det
som i dag kallas ”biologisk mångfald”
har blivit kraftigt begränsad i de här
områdena, och det är ganska stora områden vi pratar om, säger Sofia Johansson.
”Markkontroll” öppnar 27 september och pågår till 11 april nästa år.

Kristoffer Viita/TT
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- Det man ville bli av med var lövträd, eftersom det inte
var lika lönsamt. Så fort man huggit ett kalhygge stack
det upp lövträd som hindrade barrträden att komma
upp. Resultatet är att det som i dag kallas "biologisk
mångfald" har blivit kraftigt begränsad i de här
områdena, och det är ganska stora områden vi pratar
om, säger Sofia Johansson.
"Markkontroll" öppnar 27 september och pågår till 11
april nästa år.
"
Inom växthistoria finns många kopplingar till
kolonialismen och allt som har med den att göra, som
slaveri."
"Desert garden" från 2015 av konstnären Hanan
Benammar ingår i Bildmuseets utställning
"Markkontroll". Benammars installation är en protest
mot hur ökenbefolkning och deras kunskap om växter
åsidosätts av myndigheter. Pressbild. | Céline
Condorellis verk "Zanzibar 1:10" från 2018 ställer frågor
kring "det vilda och det tämjda", samt vad som händer
när växter förflyttas inomhus för att bli dekoration. |
Maria Thereza Alves bronsskulptur "When they come,
flee, said my grandmother to my mother. When they
come, flee, said mother to me" från 2014. Skulpturen
föreställer jackfrukten som fördes från Asien till
Brasilien av portugisiska kolonisatörer.
© Arbetarbladet
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/HjHzA8QS
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Botanikens historia synas i utställningBotanikens historia
synas i utställning
 Smålandsposten. 2020-10-03. Sida: 12
(TT)

TRÄDGÅRD. När vi köper fröer och växter ingår dessa
12 / C BOSTAD

SMÅLANDSPOSTEN
Lördag 3 oktober 2020

också i en historisk kontext.

Hemmets
skafferi
under en kris

På Bildmuseet i Umeå pågår nu "Markkontroll", en
utställning som utforskar samband mellan växter,
politik och det förflutna. Genom botanikens prisma
ställer man frågor om makt, framtid och människans
roll. I en historisk kontext har frön och växter - via
handel, imperiebyggen och globalisering - rört sig
mellan kontinenter. I många fall har vetenskapens
kartläggning av arter gått hand i hand med
västvärldens jakt på nya territorier att erövra. Några av
konstnärerna som ställer ut är portugisiska Mónica de
Miranda, italienska Céline Condorelli och svenska Gerd
Aurell.
är en del av "Markkontroll". Céline Condorellis
installation "Zanzibar 1:10"

En ny bok ger förslag på hur man kan förbereda sig inför
en samhällskris, som ett längre strömavbrott.
FOTO: NIKLAS KÄMPARGÅRD/TT

Céline Condorellis installation ”Zanzibar 1:10”
är en del av ”Markkontroll”.
FOTO: KIM DOYUN/AP

HUSKÖP: FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER I KRONOBERGS LÄN. UPPGIFTER FRÅN LANTMÄTERIET
VÄXJÖ
Slånvägen 9, Växjö:
5 395 000 kr. Kobben 2. Köpare: Sejla Basic och Hannes
Beckerin. Säljare: Ola Lindh
och Ulrika Lindh.
Neptunusvägen 15, Växjö:
4 250 000 kr. Kosmos 7. Köpare: Anne Strömberg och
Kristian Velén. Säljare: Martin
Pär Alexander Svensson och
Amanda Wollinger.
Tingsvägen 4, Växjö:
3 550 000 kr. Flintyxan 4.
Köpare: Leila Eslamdoust och
Mohammad Aflaki. Säljare:
Tina Palmgren och Tomas
Palmgren.
Rytterivägen 14, Ingelstad:
3 450 000 kr. Ingelstad
19:35. Köpare: Eleni Savvidou och Karl Johan Rosqvist.
Säljare: Anna Schönbeck och
Johan Schönbeck.
Lövsångarevägen 1, Växjö:
3 250 000 kr. Skogsnävan
13. Köpare: Jasminka Hadziosmanovic och Senad Alagic. Säljare: Sven-Olof Erik
Winberg och Agneta Winberg.
Bramstorp Klippan, Ingelstad:
3 200 000 kr. Tegnaby
15:29. Köpare: Petter Mikael
Sönnerstedt och Ida Andersson. Säljare: Carina Sjöblom.

Jät Helgåkra 2, Jät:
2 250 000 kr. Jätsberg 1:36.
Köpare: Teresia Axhed och
Emil Axhed. Säljare: Arjan De
Vries och Maritza Beekman.
Värendsgatan 11, Lammhult:
1 450 000 kr. Lammhult
71:11. Köpare: Robert Karlsson och Helen Jarlstam. Säljare: Peter Åberg och Christina
Åberg.
Almqvists Väg 22, Värends
Nöbbele: 1 100 000 kr. Värends-Nöbbele 1:45. Köpare:
Linda Simone Andréa Nydén
och Karl Johan Wernberg. Säljare: Robin Brevestedt och
Emelie Brevestedt.
Vedkärr Björksätra, Värends
Nöbbele: 1 050 000 kr. Vedkärr 2:17. Köpare: Thi Tuyet
Trinh Truong och Romain
Christian Herault. Säljare: Karl
Johan Rosqvist.
Målajord 4:13: 600 000 kr.
Köpare: William Tillström AB.
Säljare: Christina Hansson
och Urban Hansson.
Tärnvägen 12, Växjö: 0 kr.
Fjällklockan 6. Köpare: Karin
Nilsson. Säljare: Karin Nilsson
och Jörgen Höök.
Valsvägen 7, Växjö: 0 kr. Fölet
3. Köpare: Stig Jonassons
dödsbo. Säljare: Stig Jonasson.

Pilås 1:5: 3 100 000 kr. Köpare: Johan Erlandsson och
Per Gerald Erlandsson. Säljare: Kerstin Inger Birgitta Isaksson.

Södra Ringvägen 48, Växjö: 0
kr. Fästet 12. Köpare: Stefan
Johansson. Säljare: Stefan Johansson och Mari Anna Kristina Johansson.

Vretvägen 51, Växjö:
2 720 000 kr. Översten 2.
Köpare: Bekim Shaqiri och
Luljeta Shaqiri. Säljare: Ingrid
Barbro Elisabet Ljung.

Jät Knutsagård 4, Jät: 0 kr. Jät
8:84. Köpare: Julia Johannisson. Säljare: Julia Johannisson
och Viktor Johannisson.

Tunatorp Nabbudden 1, Växjö:
2 700 000 kr. Tunatorp 1:9.
Köpare: Sofie Magnusson.
Säljare: Oskar Andersson.
Klippvägen 5, Växjö:
2 700 000 kr. Gulsparven 3.
Köpare: Philip Åverling och
Jenny Andersson. Säljare: Vera-Britt Holméns dödsbo.

© Smålandsposten eller artikelförfattaren. Utgivare: Magnus

Svanås Gärdestorpet, Ör:
2 500 000 kr. Svanås 2:4.
Köpare: Maja Nyström och
Carl Björn. Säljare: Bengt Erland Fredrik Andersson.

Karlsson. Databasens namn: Magnus Karlsson / Smålandsposten /

Furuvägen 1, Furuby:
2 350 000 kr. Furuby 11:43.
Köpare: Camilla Andersson
och Joakim Andersson. Säljare: Nicholas Pagden och Lynette Pagden.
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BOSTAD. En reaktion i början
av coronapandemin blev att
många hamstrade: toalettpapper, konservburkar, kaffe
med mera. De panikkänslorna kan vi ha nytta av, till exempel under ett längre elavbrott eller en omfattande
storm, menar journalisten
Niklas Kämpargård. I nya
boken ”Preppa mat – allt du
behöver veta om livsmedel i
kristider” räknar han upp vilken mat man ska satsa på och
även hur den ska förvaras.
Oavsett om man bor i en lägenhet i stan eller i ett hus på
landet kan man ha nytta av
att veta ”vad ska man göra
med all mat i frysen om elen
går?” och ”hur lagar mat utan
strömkällor?” (TT)

Botanikens historia synas i utställning
TRÄDGÅRD. När vi köper fröer och växter ingår dessa också i en historisk kontext.
På Bildmuseet i Umeå pågår nu ”Markkontroll”, en utställning som utforskar samband mellan växter, politik och det förflutna. Genom botanikens prisma ställer
man frågor om makt, framtid och människans roll. I en historisk kontext har
frön och växter – via handel, imperiebyggen och
globalisering – rört sig mellan kontinenter. I
många fall har vetenskapens kartläggning av
arter gått hand i hand med västvärldens jakt på nya territorier att erövra.
Några av konstnärerna som ställer ut
är portugisiska Mónica de Miranda,
italienska Céline Condorelli och
svenska Gerd Aurell. (TT)

Örnvägen 38, Växjö: 0 kr.
Smörbollen 8. Köpare: Martin
Andersson. Säljare: Eivor Elsbritt Ohlin.

Ramahi och Atheer Ramahi.
Säljare: Kerstin Agneta Gullberg.
Ljuders Prästgård 19, Skruv:
600 000 kr. Ljuders Prästgård 1:9. Köpare: Marco Jürgen Sikora och Lara Eileen
Heynen. Säljare: Jennie Maria
Karlsson.

TINGSRYD
Värendsgatan 9, Tingsryd:
550 000 kr. Siskan 8. Köpare: Rävemåla Fastigheter AB.
Säljare: Artur Vilhelm Ekströms dödsbo.
Stångsmåla Björkhaga, Linneryd: 450 000 kr. Stångsmåla 1:21. Köpare: Annette
Johansson. Säljare: Christiane
Frank och Stefan Frank.
Väckelsång Sorgenfri, Väckelsång: 320 000 kr. Väckelsång 4:41. Köpare: Sami Alkayyali. Säljare: Muhannad
Merid Hamid Schneider.
Hönshylte 1:56: 0 kr. Köpare:
Mats Anders Johansson. Säljare: Evert Johansson.
Värendsgatan 9, Väckelsång:
0 kr. Väckelsång 15:3. Köpare: Asta Elisabeth Henriette
Karlsson. Säljare: Sune Lennart Gustafsson och Asta Birgit Inga-Maj Gustafsson.

UPPVIDINGE
Kuttaboda Olsmåla, Åseda:
1 650 000 kr. Olsmåla 1:7.
Köpare: Magnus Béen. Säljare: Gunilla Kristin Bergenrup
och Bo Manne Bergenrup.
Silvereke Stolpafly, Alstermo:
900 000 kr. Silvereke 2:10.
Köpare: Mikael Lindberg och
Saera Khan. Säljare: Anna Karin Areskog och Lennart
Areskog.

ALVESTA

Smedbäck 3, Åseda:
450 000 kr. Massamåla
1:10. Köpare: Lena Gustafsson och Johnny Gustafsson.
Säljare: Tina Eleonora Petersson, Lucja Petersson och
Magnus Paulus Petersson.

Slätthögs-Målen 4, Lammhult: 0 kr. Slätthögs-Målen
1:19. Köpare: Jennie Stenström. Säljare: Birgitta Stenström.

Dunvägen 3, Alstermo:
57 000 kr. Hohult 27:3. Köpare: Joachim Wreinert och
Sofie Petersson. Säljare: Uppvidinge Kommun.

LESSEBO

Kalmar Ålebo 1:24: 0 kr. Köpare: Åke Nilssons dödsbo.
Säljare: Åke Nilsson.

Taltrastvägen 19, Växjö: 0 kr.
Timotejen 3. Köpare: Emma
Törn. Säljare: Emma Törn och
Christian Hammargren.

Gripsbergsvägen 7, Lessebo:
680 000 kr. Chauffören 5.
Köpare: Sajda Hajar, Mustafa

Tånga Nydala, Åseda: 0 kr.
Tånga 1:8. Köpare: Doris Mar-

gareta Karlssons dödsbo. Säljare: Doris Karlsson.
Sävsjöhall 4:31: 0 kr. Köpare:
Linus Nickel och Anna Malmberg. Säljare: Sylvia Birgit
Viola Gill.

ÄLMHULT
Fagerhult 54, Älmhult:
4 342 000 kr. Fagerhult
2:32. Köpare: Werner Rampetsreiter. Säljare: Finn Kurt
Hansen och Annelise Hansen.
Sommarvägen 38, Älmhult:
2 950 000 kr. Berget 15. Köpare: Patrik Sassersson och
Kristina Svensson. Säljare:
Björn Gustafsson och Linda
Gustafsson.
Västra Ringvägen 29, Älmhult:
2 275 000 kr. Pingstliljan 8.
Köpare: Bhuvaneshwari Kumar och Harish Vaithianathan.
Säljare: Tanverul Haque
Bhuiyan och Imrana Firoz.
Klöxhultsvägen 22, Älmhult
(flera adr finns): 2 130 000
kr. Påskliljan 2. Köpare: Heléna Persson. Säljare: Jonas
Lindholm.
Växjövägen 10, Älmhult:
1 475 000 kr. Rektorn 10.
Köpare: Jenny Hörnfeldt och
Mattias Hellstedt. Säljare:
Margit Svensson och Tommy
Svensson.
Nybyggarvägen 1, Älmhult:
825 000 kr. Pjätteryd 1:41.
Köpare: Marita Eva-May Vikingsson. Säljare: Silvio Moreira Da Silva och Gertrudes
Mendes Mosqueira Alves Silva.
Stenshult 10, Markaryd:
273 000 kr. Hallaryds-Stenshult 1:22. Köpare:
Christiane Niesner-Tamm.
Säljare: Holger Ahrens.
Stensnäsvägen 6, Häradsbäck: 175 000 kr. Häradsbäck 3:1. Köpare: Stefan Petersson och Maria Petersson.
Säljare: Marc Van Beek och
John Omer NoëLla Blontrock.
Västra Hallaryd 3, Markaryd:
0 kr. Hallaryd 1:56. Köpare:
Martin Straub och Tanja
Straub. Säljare: Jens-Uwe
Bülow och Angelika Bülow.

LJUNGBY
Angelstad 3:7: 10 670 000
kr. Köpare: Anna Catharina
Malmqvist och Calle Nordqvist. Säljare: Anders For-

slund, Jan Persson, Monica
Agneta Maria Petersson, Jenni
Nilsson, Ingela Kerstin Margareta Andersson, Karolina Petersson, Åsa Inga-Lill Prytz,
Tobias Persson, Dan Persson,
Marianne Forslund och Per
Johan Forslund.
Össjö Västergård 1, Ljungby:
5 200 000 kr. Össjö 1:22.
Köpare: Jan Denker och Nicole
Denker. Säljare: Lars Johansson och Chatarina Johansson.
Hölminge 42, Ljungby:
1 205 000 kr. Hölminge 5:4.
Köpare: Gisela Glantz och Oscar Glantz. Säljare: Optimum
Estate AB.

Össjöhult 17, Strömsnäsbruk: 0 kr. Össjöhult 1:26. Köpare: Christian Naujeck, Thorsten Naujeck, Anna-Lena
Naujeck och Sabine Naujeck.
Säljare: Thorsten Naujeck.
Brottarvägen 27, Ljungby: 0
kr. Boxaren 6. Köpare: Jenny
Samuelsson. Säljare: Jenny
Samuelsson och Andreas
Husberg.

MARKARYD
Vänneböke 1:65: 3 800 000
kr. Köpare: Krister Dagneryd
och Pia Dagneryd. Säljare:
Johan Lundsgård.

Viltstigen 3, Ljungby (flera adr
finns): 985 000 kr. Ljunga
Prästgård 1:28. Köpare: Viktor Berglund och Elin Björklund. Säljare: Inger Andersson.
Grimshult Furudal 2, Lidhult:
845 000 kr. Viggåsa 1:20.
Köpare: Christoph Jüngling
och Ulrike Jüngling. Säljare:
Klaus Kalkbrenner.
Hå Lilla Stenåsen 1, Hamneda:
750 000 kr. Hå 1:24. Köpare:
Johanna Brand. Säljare: Olle
Nilssons dödsbo.
Kopparemåla 2, Ryssby:
425 000 kr. Kopparemåla
1:18. Köpare: Irina Banciu och
Thomas Peter Leonard Price.
Säljare: Joost Hoebink.
Julvägen 2, Ljungby (flera adr
finns): 181 000 kr. Vadholmen 8. Köpare: Robin Andersson och Martina Bertilsson.
Säljare: Ljungby Kommun.
Angelstad 3:20: 130 000 kr.
Köpare: Anna Catharina
Malmqvist och Calle Nordqvist. Säljare: Jenni Nilsson,
Marianne Forslund, Dan Persson, Anders Forslund, Åsa
Inga-Lill Prytz, Jan Persson,
Ingela Kerstin Margareta Andersson, Per Johan Forslund,
Monica Agneta Maria Petersson, Karolina Petersson och
Tobias Persson.
Läsaryd 8:10: 40 000 kr. Köpare: Henning Carlsson. Säljare: Bo Andersson.
Tutaryd 2:12: 2 000 kr. Köpare: Lars-Johan Lindström.
Säljare: E.On Sverige Aktiebolag.
Mjäryd Västerås 1, Ljungby: 0
kr. Mjäryd 7:12. Köpare: William Rosén, Nellie Rosén och
Ronny Rosén. Säljare: Uno
Rosén.

Rimshult 3275, Strömsnäsbruk: 2 500 000 kr. Tiböke
1:11. Köpare: Tobias Linnander och Celina Linnander.
Säljare: Bengt Arvidsson.
Västra Haghult 3398, Markaryd: 2 200 000 kr. Västra
Haghult 3:10. Köpare: Jan
Graneskog och Eva Graneskog. Säljare: Sven
Birger Titusson och Birthe
Titusson.
Hamra 3407, Strömsnäsbruk: 2 025 000 kr. Hamra
2:4. Köpare: Peter Bay och
Betina Marian Bay. Säljare:
Kerstin Lenander och Kamilla
Dahlquist.
Sundinvägen 3, Strömsnäsbruk: 1 025 000 kr. Kamreren 2. Köpare: Mikael Madsen.
Säljare: Paulina Rybicki.
Vivljunga Kristinas Väg 8,
Strömsnäsbruk: 0 kr. Vivhult
1:32. Köpare: Rune Gustafsson. Säljare: Peter Hansen.
Lillsvängen 18, Markaryd:
1 655 000 kr. Vägbyggaren
2. Köpare: Wiveka Poluha
och Per Poluha. Säljare:
Magnus Persson och Annika
Persson.
Åsgatan 48, Markaryd:
1 250 000 kr. Jupiter 4.
Köpare: Gunnar Ingemar Larsson och Hanna Larsson. Säljare: Ki i Båstad AB.
Högaholma 2279, Markaryd:
750 000 kr. Högaholma
1:20. Köpare: Mathilde Sidse
Madsen och Casper Madsen.
Säljare: Mogens Vang.
Nils Dackevägen 4,
Strömsnäsbruk: 510 000 kr.
Maskinföraren 4. Köpare:
Hassan Al Mohammad Al Issa.
Säljare: Gerd Judith Irene
Klingborg.

Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/y61wz54N
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