
MITTLANDSSKOGENS MITT

Ett kulturhus i skärningspunkt

ETT HUS

Mittlandsskogen är en plats som täcker stora delar av inre mellersta Öland. Det finns 
naturreservat, fornlämningar, modernare kulturmark med ödebyar, åkrar, alvar, våtmark 
och lövskogsområden. I Mittlandsskogen går även kommungränsen mellan Borgholm 
och Mörbylånga. En gräns som är visuellt synlig på kartan och i medborgarnas postadress 
men osynlig på platsen. 

Det aktuella projektet, Mittlandsskogens mitt, började i en fråga om hur kulturpolitiken 
ser ut på Öland med två mindre kommuner. En fråga som länge har diskuterats är upp-
förandet av nya kulturhus i respektive kommun. Konstnären Helle Kvamme hade tankar 
på att utforska Mittlandsskogen som en plats för att utforma och tänka kring vad ett 
kulturhus kan vara1.

En allmän föreställning om ett kulturhus är att det ska vara till för alla, öppet och in-
kluderande. I större städer har det varit en trend att byggnaden arkitektoniskt gärna ska 
sticka ut och profilera staden. Kulturhuset ska helst samla många funktioner under ett 
och samma tak såsom bibliotek, scener, café och mötesplatser. Men hur utformar man 
egentligen det ideala kulturhuset? Hur mycket ekonomiska resurser behövs? Vilket in-
flytande har de som arbetar med kultur? 
 
Mittlandsskogens mitt kom med tiden att handla om flera lager. Frågorna kring kultur-
politik kvarstår, men man kan beskriva det som att naturen tog överhand. Vandringar 
i Mittlandskogen ledde utforskandet allt mer in i det som är avgörande för människans 
existens – naturen. Rytmerna som finns i Mittlandsskogen fick bli en del av projektets 
rytm. Mittlandsskogen är en plats som i sig självt kan liknas vid en performance, där 
ingenting är statiskt. Det finns en rörelse i tid och rum, det finns rytmer vi kan välja att 
höra, känna och avläsa eller välja att avgränsa oss ifrån. 

Det vi ser i skogen är framför allt bara en bråkdel av det som finns. Det som är under 
mark, rötterna, är dolt. Och det du möter i utställningsrummet är bara en liten del av en 
mycket större värld.

1 Helle Kvamme är bosatt på Sättra på Öland. Hon har under nästan tio års tid intresserat sig för och ut-
forskat Mittlandsskogen i olika konstnärliga projekt. Hon arbetar och utgår ifrån dialoger, kollektiva arbetsmetoder 
och tvärvetenskapliga processer. Mittlandsskogens mitt, pågående projekt och utställning, har följande aktörer och 
medskapare: curator Sara Hemmingsson, Kalmar konstmuseum, Bodil Pettersson, docent i arkeologi, Linnéuniver-
sitetet, miljökonsult Kristina Kvamme, Maria Kerin och Patricia McKenna konstnärer från Irland som arbetar med 
movement based practice.



GRÄNSER, STENMURAR OCH MÄNNISKOR
 
Stenmurarna som finns kvar i de överväxta delarna av Österskog vittnar om den sto-
ra möda som en gång i tiden lagts ned för att hägna in djur och ägor. Stenmurarna är 
som skarpa skärningspunkter genom landskapet, överväxta av mossa, halvt dolda eller 
fullt synliga. Så fort man stöter på en stenmur eller en husgrund på sin vandring, i de 
ibland ogenomträngliga delarna av Mittlandsskogen, inser man att här har människor 
levt. Vandrar man vidare kan man stöta på sedan länge övergivna stenbrunnar. Några kan 
man blicka ner i och fortfarande se vatten. 

Byn Österskog ligger i Mittlandsskogen söder om Ismantorp och är på äldre kartor ut-
märkt som en strikt fyrkant. Det har sin förklaring i att det på statligt initiativ i början 
av 1800-talet upprättades en planteringshage för ek. Byn skapades utan lantmäteri av 
enskilda personer och endast med ekonomisk vinning för ögonen och kan beskrivas som 
ett odlingsexperiment som misslyckades1. 

Efter 1801 och upplösningen av Djurgårdsinrättningen skulle Kronans mark tillfalla 
ölänningarna. En genomgripande markomfördelning, kallad utmarksdelningen, genom-
förs under början av 1800-talet. Det var inte tal om att hela Öland skulle bli invånarnas, 
utan vissa områden skulle undantas för att användas som exempelvis ekplanteringar för 
flottans räkning och de timmerkrävande skeppen. 

Men redan 1814 drogs ekplanteringen i Österskog in eftersom man ansåg att det inte 
skulle bli någon vidare avkastning av skogen. Istället skulle Österskog förvandlas till ny-
hemman. Fler och fler familjer lockades till platsen, där marken, som var illa lämpad för 
nyodling, delades upp i mindre och mindre lotter. 

Hemmantalet var högt satta, d.v.s. jordlotterna var små, och eftersom den en gång pro-
ducerat värdefull skog så var den högt skattad. Men den lövskog och mindre bestånd av 
ek som en gång funnits hade huggits ned för tillfällig förtjänst och den magra jorden som 
återstod lämpade sig inte till mycket mer än betesmark. Byn avbefolkades i stort under 
1900-talet, lämningar av ödebyar och gränsdragningar finns kvar, men naturen har på 
sina ställen dolt eller övertagit spåren efter gränsdragningar och försöken att bruka och 
äga jorden. 

1 Inger Adriansson ”Österskog, Från Planterhage till ödeby”, Ö-land, Kalmar Läns Museum, 2002



CIRKULÄRA NÄTVERK 

Träden överlever genom livaktiga rotsystem och naturens biologiska system är uppbygg-
da som en kedja där varje länk är i behov av den föregående. Om trädens underjordiska 
liv och samarbeten med svampar har de senaste decennierna allt mer forskning fram-
kommit. Vad kan vi lära oss om trädens och svamparnas sätt att samarbeta? Idéhistori-
kern Ronny Ambjörnsson skriver: Skogen består av individuella träd av samma art, som 
hjälper varandra. Alla är beroende av varandra liksom i ett kollektiv. Eller kanske snarare 
ett samhälle, som bygger på tjänst och gentjänster. Svampen bidrar inte med någonting som 
den inte får igen. Trädet levererar kolhydrater i form av socker till svampen1. 

Den kanadensiska forskaren i ekologi Suzanne Simard har under 30-års tid kartlagt hur 
träden lever sina liv under jorden. Hon menar att för att bromsa klimatförändringarna 
behöver vi människor förstå att vi inte är separerade från naturen. Hon är en av många 
som arbetar för en ökad medvetenhet för att förstå naturens ekologiska system utifrån 
naturens egna premisser.

När det gäller livslängd slår träden ett människoliv med råge. Kanske kommer man först 
att tänka på eller se framför sig en stor gammal ek. Stora träd är, som Ronny Ambjörnsson 
och Susan Simard påminner om, hem för ett otal andra viktiga arter, såsom skalbaggar, 
mossor, lavar och svampar. Det finns gott om exempel på hur träd använts som metaforer 
i mytologier, gamla ekar ges namn och ordet släktträd säger något om vilken betydelse 
trädet har för oss människor. 

Det finns gott om hassel i Mittlandskogen och hasseln blev ett element som fick följa 
med in i utställningsrummet på konstmuseet. Som träd är hasseln lite mer anspråkslös 
och möjligen anonym och man jämför med eken, och liknar ofta mer en buske. Hasseln 
lever huvudsakligen sitt liv under mark genom stora rotsystem och binds samman genom 
oändligt många punkter. 

Hasselnöten är eftertraktad av djur och historiskt sett en viktig näringskälla även för 
människor. Hasselns trä är segt och starkt, stammarna kan vara raka vilket passar bra 
kluvna i tunna band till korgmaterial. Raka störar kan användas till stängsel, slöjd och 
flätverk av olika slag. Hasselkäppar kan utgöra stomme till lerklining. Hasseln har med 
andra ord försett människor med mycket information och dessutom näring. 

1 Dagens Nyheter, ”Därför är det så lätt för människor att identifiera sig med träd”, 170820



SKÄRNINGSPUNKTER

Människan sätter gång på gång upp gränser som i exemplet med Österskog och utmarks-
utdelningen. Men naturen själv har snarare ett språk av gränslöshet som vi bara kan förstå 
en bråkdel av. Mittlandskogens ibland nästan ogenomträngliga hasselsnår kan symbolise-
ra upplevelsen av att tro sig få klarhet i vad som finns på andra sidan. 

Runtomkring Ismantorps fornborg finns det gott om hasselsnår. Inte så långt därifrån, 
mellan Abbantorp och Österskog, finns en stor sten, ett s.k. flyttblock, som kallas för 
Ingehellsstenen eller Ingerättsstenen. Den finns benämnd i riksantikvarieämbetets data-
bas fornsök, men informationen om stenen är knapphändig och den är föga omskriven. 
Den sägs ligga på gränsen mellan fyra socknar och ligger dessutom på den nuvarande 
kommungränsen. I och med närheten till Ismantorps fornborg, och Rönnerums fornby, 
kan man spekulera om dess betydelse. 

I Mittlandskogens mitt får Ingehellsstenen vara en rörelse mot en mittpunkt som även är 
en skärningspunkt i vilken projektets alla lager finns. Lager som utgörs av historia, 
kulturarv, biologi, arkeologi, myter och ritualer – men även av idén om samlingsplatser 
för människorna. Mittlandskogen är intressant för att många platser är formade med 
historiska lager om varandra. Träden står där som vittnen. Vissa lager är synliga medan 
andra är dolda för ögat. Skärningspunkten är det centrala, där allt strålar samman. Men i 
det här fallet betyder det inte nödvändigtvis klarhet utan tvärtom ödmjukhet inför något 
vi inte helt och fullt förstår. 








