
  Minnet Orden Marken – ur ljudets våg och lod
  Ett ljudkonstverk av Pia Sandström

Minnet Orden Marken – ur ljudets våg och lod består av 
tre fristående delar som tillsammans bildar en helhet. 
Ljudkonstverket är platsspecifikt och finns tillgängligt 
från 28 juni till 1 november 2015 på följande platser: 
Gamla kyrkogården / Kvarteret Valnötsträdet i Kalmar,  
samt Fågeltornet vid Beijershamn och Dröstorp natur-
reservat på Öland.
  Konstnären Pia Sandström vill väcka en inre monolog 
hos den som lyssnar – tankar om det egna jaget, här och  
nu och i framtiden, mot bakgrund av omgivningens olika 
lager av tid. Hon har bland annat spårat platsernas både 
mytiska och faktiska historia i samtal med historiker, 
arkeologer, lokalbefolkningen och andra som bär på egna 
eller andras minnen av miljön. Lyssnaren förs fram och 
tillbaka mellan dåtid och nutid, fakta och fiktion, kropp  
och tanke, på de historiskt laddade platserna i Kalmar  
och på Öland. 

  Curator: Lisa Rosendahl / Statens konstråd.

  Ljudkonstverket ska upplevas med hörlurar! 
  Välj mellan två sätt:

Delar av Pia Sandströms ljudkonstverk Minnet Orden Marken  
– ur ljudets våg och lod  finner du i odlingslandskapet på södra Öland  
som sedan år 2000 är uppfört på UNESCO:s världsarvslista. Det 
öländska världsarvet är ett kulturarv inom kategorin levande kultur- 
landskap där lantbruket är en förutsättning för att det unika odlings-
landskapet ska kunna bevaras och fortleva.

STATENS KONSTRÅD leds av Magdalena Malm. Vi undersöker och 
utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. 
Genom platsspecifik konst, tillfälliga projekt, stadsutvecklingsprojekt 
samt diskussioner och publikationer arbetar vi för att bidra till såväl  
den samtida konstens som de offentliga rummens utveckling. 
statenskonstrad.se 

KALMAR KONSTMUSEUM är ett länsmuseum för konst, sedan 2009 
lett av Bengt Olof Johansson. Med den nya byggnaden i Stadsparken, 
invigd 2008, har verksamheten utvecklats till en mötesplats för den 
samtida konsten med ett särskilt fokus på regionen och nordöstra 
Europa, samarbeten och institutionell förnyelse.
kalmarkonstmuseum.se
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  Visklek med djuptiden 
  av Lisa Rosendahl

Ända sedan forntiden har människor i vår del av världen 
menat att klockors klang bär med sig magiska krafter. 
Under tidig medeltid kopplades den gamla folktron till 
kristendomen och man ansåg att ljudet av kyrkklockor 
skyddade mot olycka och onda väsen. När Storkyrkan i 
Kalmar, eller Bykyrkan som den också kallades, skulle få 
en ny storklocka år 1634 var det många som ville bidra 
till projektet. Människor från hela socknen donerade 
husgeråd och andra föremål i koppar, mässing och tenn 
till den nya klockan som gjöts på plats och fick sin välvda 
form i en gjutgrop på den intilliggande kyrkogården.  
En silversked blandades i gjutmassan som en försäkran 
om att klockan skulle få en vacker klang. Hur det verkligen  
stod till med de magiska krafterna är svårt att säga,  
men för klockans egen del var beskyddet verkningslöst  
– storklockan förstördes i en brand redan 1647. Stor- 
kyrkans öde blev inte mindre dramatiskt: 1678 sprängdes  
den bort med krut i fyra omgångar vid anläggningen av 
Kalmars nya stadsplan.
  I ljudkonstverket Minnet Orden Marken – ur ljudets 
våg och lod får konstnären Pia Sandström oss att 
förnimma känslan av att stiga in i den bortsprängda 
Storkyrkan igen. Genom ljudet i hörlurarna förs vi över 
trehundra år tillbaka i tiden och in i ett akustiskt kyrkorum 
på samma plats där den gamla Storkyrkan en gång stod.  
Ljudet av en storslagen tegelrymd öppnas inom oss  
och sträcker sig mot himlen ovanför. Samtidigt vittnar  
grusgången under våra fötter om en samtida verklighet. 
Den akustiska förflyttningen skapar en dubbel-
exponering av nutid och dåtid, av ljud- och synintryck, 
och av insida och utsida. 

När konstnärer, framför allt på på 1960-talet, började 
använda ljud som ett konstnärligt medium var det inte 
sällan för att locka publikens uppmärksamhet bort från 
det synliga och istället rikta den mot det vi inte ser.  
I Sandströms fall handlar det om att försöka förmedla 
känslan av att vi står på historisk mark samtidigt som 
vi befinner oss mitt i nuet. Verket iscensätter en fysisk 
förnimmelse av att gränserna mellan då och nu är 
porösa. Ljuden som genomströmmar oss skapar en 
möjlighet för det som fallit i glömska att tala till oss på  
nytt. De leder oss djupare in i historien, liksom i oss själva  
och i landskapet. 
  I arbetet med Minnet Orden Marken – ur ljudets 
våg och lod frågade sig Sandström hur långt bak i tiden 
det är möjligt att komma med hjälp av berättelser av 
nu levande människor. Genom hennes konstnärliga 
djupdykning i historiskt källmaterial, personliga minnen 
och skönlitterära texter har fragment från andra tider och 
upplevelser fångats upp och förts till ytan. Det färdiga 
verket kan uppfattas som en visklek genom seklerna, 
där konstnären gestaltat samtida ekon av historiska 
händelser, förädlade och förvanskade på sin resa genom 
tid och rum.

Projektet är en samproduktion av Statens konstråd och Kalmar 
konstmuseum i samarbete med Kalmar kommun och Mörbylånga 
kommun med delfinansiering från Regionförbundet i Kalmar län. 

   statenskonstrad.se   kalmarkonstmuseum.se

Bjällra av silver, 
sent 400-tal, 
funnen vid 
utgrävningar 
vid Sandby 
borg, Öland. 
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Karlheinz Sauer,  
silversmed, 
Mörbylånga. 
Bjällran hörs på 
plats 2:  
Fågeltornet 
Beijershamn, 
Öland.

A. Låna hörlurar med  
 tillhörande teknik här:  
 – Kalmar konstmuseum  
 – Mörbylånga bibliotek  
 – Ölands Turistbyrå i  
    Färjestaden 

B. Använd din egen smart- 
 phone: Ladda ned appen 
 OnSpotStory. Välj Minnet  
 Orden Marken – ur ljudets  
 våg och lod. Ladda ned och  
 acceptera offline-läge.

Ljudverkets tre delar är fristående, men kan med fördel 
upplevas som en helhet. I Dröstorp, där vi möter verkets 
tredje och avslutande del, ber Pia Sandström oss att 
öppna grindarna och vandra längs grusvägen mot 
Dröstorp ödeby. Här är det lätt att drabbas av känslan att 
tiden står stilla. I alla fall den tideräkning som frammanas 
av människans vardagliga bestyr och rutiner; att stiga 
upp på morgonen, ta hand om djuren och ställa mat på  
bordet. När det sista huset i Dröstorp övergavs på slutet 
av 1800-talet förlorade klocktiden sin mening i det karga 
landskapet. Cykler av sömn och arbete vittrade sönder 
och föll i glömska, precis som de gamla husgrunderna. 
Av den befolkning som en gång bott och verkat här 
finns inte många spår kvar. Samtidigt manar den 
hemlighetsfulla platsen oss till en tidsresa i tanken, till 
det som en gång varit men sedan länge är förgånget. 
Stenhällarna vi står på är trots allt desamma som för två 
tusen år sedan. Alvarsmarkens vidöppna horisont likaså. 
Vi står mitt i djuptiden, i jordens egen oändliga tid  
– lyssna till den.  LR

Skelettdelar av kvinna, 1400-tal, funna i  
Sandbergen söder om Beijershamn, Öland.

Utdrag ur ordlista; DIALEKTEN I SANDBY-GÅRDBY

alvômo:n	 lerartat,	kalt	jordlager	på	alvarflisan
alvô, alvôtt alvaret
flatt	 slätt,	ej	kuperat,	om	landskap	och	terräng
glô:ôs	 lysa	intensivt	i	olika	betydelser
kul,	regnkul	 regnskur
låmmô	 ung.	genljuda
Siimm	 tråd,	rep,	tåg,	lina
solgaall	 solgård,	förebådande	väderomslag
auriklô	 akleja
ja:al,	jal-opp	 lägga	upp	stenmur	vid	åkrar	och	gärden
veerrj	 gnägga	oroligt	(om	hästar)
ådraget	 det	sista,	slutet

Även om Minnet Orden Marken – ur ljudets våg och lod  
föregåtts av omfattande efterforskningar är det inte  
ett dokumentärt projekt. Tvärtom påminner konstverket  
oss om det omöjliga i ambitionen att vara objektiv  
eller neutral. Genom att utforska gränslandet mellan  
kropp och tanke, kunskap och känsla, och fakta och  
fiktion, får Sandström oss att komma ihåg att alla historie- 
skrivningar är medierade genom en rad filter i form 
av kroppar, teknik och ideologier där vissa perspektiv 
oundvikligen lyfts fram medan andra sållas bort. Hennes 
konstnärliga val att använda ljud snarare än bilder 
eller objekt förstärker insikten om att det alltid är inuti 
oss själva som upplevelsen av någonting äger rum. 
Konstverket, liksom vår uppfattning av verkligheten, 
fullbordas inom oss och upplevelsen påverkas i högsta 
grad av våra inre landskap och tidigare erfarenheter. 

Mötet mellan de på förhand inspelade ljuden och 
omedelbarheten i vår upplevelse av dem förstärker 
Sandströms intention att utforska hur dåtiden sam-
existerar med nuet. Genom att koppla ihop tid, kropp 
och plats skapas en rörelse i djupled där detaljer från 
arkeologiska utgrävningar förvandlas till farkoster för 
poetiska associationer av helt andra slag. Liksom ett 
lodrätt utsnitt ur jordens geologiska lager skapar en 
bild av tidens förlopp, där istidens avlagringar plötsligt 
kan avläsas jämte 1600-talets jordbruk, korskopplar 
Sandström fragment ur tidens ocean som annars aldrig 
skulle mötas. 
  De tre platserna där vi möter ljudverket – på Gamla 
kyrkogården / Kvarteret Valnötsträdet i Kalmar och 
Fågeltornet vid Beijershamn och Dröstorp naturreservat 
på Öland – är alla rika på anekdoter och arkeologiska 
fakta som på olika sätt fungerar som nycklar till det 
förflutna. Minnet Orden Marken – ur ljudets våg och lod 
är platsspecifikt så till vida att det har gjorts för just  
dessa platser och bara kan upplevas där. Tematiskt tar  
Sandström avstamp i fynd och berättelser med särskild 
anknytning till det lokala, samtidigt som hennes 
omarbetning av materialet öppnar passager för tanken 
att sträcka sig långt längre än så. Konstverket inbjuder  
på så vis till en växelvis rörelse mellan inre kontem- 
plation och förhöjd uppmärksamhet på de kringliggande  
omgivningarna och dess historia, inte olikt den drivande 
sanden som kontinuerligt omformar Kalmarsunds 
kustlinje genom att spridas eller dras tillbaka av de 
böljande vågorna. 
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1 Gamla kyrkogården / Kvarteret 
 Valnötsträdet, Kalmar

Oändligt många tankar har fallit  
i backen här (valnöten liknar den  
mänskliga hjärnan) 
Ljudet är en ständig motkraft till 
gravitationen

  Längd: 11 min

Innan minnet fanns här en annan stad som  
packades ner och flyttades. Hus och gator  
veks ihop, torg rullades undan. Här låg 
även Kalmar Storkyrka som sprängdes bort  
1678 i samband med det dramatiska beslutet  
att flytta hela staden till Kvarnholmen.  
Den i dag dolda medeltida stadskärnan har 
grävts ut av arkeologer i olika omgångar 
med start vid 1900-talets början. Med gräv-
maskiner, skedar och penslar har olika 
kulturlager blandats. Skärvor har hittats, 
bitar har funnits. Här inunder träden på 
kyrkogårdens västra sida finns gjutgropen 
där Storklockan en gång fick sin klang. 
Kvar finns ekot av tonerna som ringer ut  
i lövsalen upp över trädkronorna.

2 Fågeltornet vid Beijershamn, Öland

Horisontlinjen breder ut sig  
bortom synfältet  
(Rakt) under ytan gömmer sig  
det som ingen minns

  Längd: 10 min

I strandbranten strax söderut vid Sandbergen  
hittades nyligen lämningar efter en kvinna. 
Skelettet visade sig vara från 1400-talet,  
men låg strax under ytan. Naturen släpper 
och samlar upp. Sandkornen lossnar ett 
efter ett och rullar klingande ner i sundet.  
Vågorna och vinden omformar ständigt 
kustlinjen omkring Beijershamn. Hör  
poeten Nina Södergren läsa dikten Händer.  
Som barn på 1920-talet vistades hon här  
om somrarna. Familjen tog över Lotsstugan  
som stod kvar efter att Beijershamn hade 
övergivits. Den två kilometer långa piren 
med en hamn i spetsen byggdes omkring 
år 1850 men projektet misslyckades då  
naturens krafter blev människan övermäktig  
och återtog platsen.  

3 Dröstorp naturreservat, Öland

Om luften som formar ord  
och när den kallas vind  
Om händer som lagt murar av mark  
som ritar upp linjen mellan då och sen

  Längd: 11 min

Promenaden över Alvaret ut till Dröstorp 
ödeby tar lite mer än 30 minuter. Vägen 
stiger sakta, sakta mot den övergivna byn.  
Murarna av kalksten ritar linjer i landskapet.  
På vissa ställen ligger flisan (berghällen / 
stenen) i dagen. Öland har en särskild geo- 
logi med kalkstenens bevarande egenskaper.  
Här kan man läsa ur marken. Under och i 
den steniga backen finns vattenkällor.  
Det sägs finnas saltvattenfickor som är  
flera miljoner år gamla. Lyft blicken, i det  
öppna landskapet är sikten fri och lämnar  
tanken att vandra fritt. Vinden viskar i örat, 
här finns inga slut. Du hör Alf Ohlsson på 
Sandby-Gårdbydialekt.
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