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Bakgrund
Trädet på bilden till höger är Birger Jarls ek som beräknas vara cirka 800 år
gammal, och som står i Kristineberg i Stockholm. På 1950-talet var det
fortfarande omgivet av öppet landskap. På 60-talet anpassades planerna för
en ny motorväg för att bevara det gamla trädet, och vägen kom att passera
bara tio meter bort.
Nyligen byggdes en ny motorvägsavfart, och nu står eken bara ett par meter
från den. Trädet är så gammalt att det blivit ihåligt, och för att hindra det från
att brytas itu så fyllde man på 1950-talet med betong. I dag anses det vara
mycket värdefullt och skyddas av en rättslig status liknande naturreservatens.
I Joseph Bueys verk 7 000 Oaks från 1982 på Dokumenta-utställningen i
Kassel var plantering av träd intill basaltstenar ett sätt att förmedla tanken att
mänskligt skapade och natur kan samexistera. De 7 000 ekarna tog fem år att
plantera. Joseph Bueys (1921-1986) var en inflytelserik tysk konstnär som är
känd för sin "utvidgade definition av konst" och begreppet social skulptur i
synnerhet.
Denna idé om samexistens, i kontrast till mänsklig dominans över den
naturliga världen, är utan tvekan en av vår tids största utmaningar.
Christel Kvant skriver i sin bok Trädets Tid att det ofta är i städer och
stadsmiljöer som de äldsta träden finns kvar. Att det är på sådana platser som
träden blir sedda och älskade av dem som bor i dess närhet, och att just det
kan vara det starkaste typen av skydd som träden kan ha.
Birger Jarls ek gjorde ett stort intryck på mig med sin motståndskraft. Efter
allt den fått utstå står den där fortfarande tyst efter 800 år.

Birger Jarls ek i Kristineberg

Bilden nedan beskriver hur träd klonas på billbäcks plantskola

Ett besök på Billbäcks Plantskola
De unga träden som ska användas vid renoveringen av Östra Promenaden är odlade på
Billbäcks Plantskola. Ägaren Claerens Jacobsen bjöd oss på en guidad tur och berättade om
processen.
Projektet startade 1993 med en analys av Norra Promenadens olika typer av lindar. En sort
valdes ut och klonades från originalet, och 1997 planterades 400 av dessa lindar ut.
Claerens tog oss till det fält där odlingarna skett de senast 20 åren. Några träd stod fortfarande
kvar, men främst möttes vi av ett öppen yta med kvarlämnade hål i marken.

Hålen och deras skuggor förde mina tankar till hemisfäriska
solur av den typ vars utformning går tillbaka till omkring år 300 f
Kr. Dramatikern Plautus skrev vid samma tid en komedi där en
av karaktärerna klagar över att hans dag ”hackades i bitar” av
de allestädes närvarande soluren.

Ett av de kvarlämnade hålen efter omplanteringen av träden till Östra Promenaden

Ett hemsfäriskt solur

Byggandet av Östra Promenaden påbörjades 1870 och stod färdigt 1896. Då var träden unga, liksom de som planteras där i dag.
Under samma tidsperiod infördes klocktid i takt med utvecklingen av järnvägarna. Genom att koppla bort tiden från dess lokalitet (soltid), och istället
synkronisera den på global skala, gjorde denna nya internationella standard det möjligt att mäta tiden mer exakt.
Samtidigt pågick den industriella revolutionen, och tidtagning blev en viktig faktor även där i arbetet med att göra produktionslinjerna mer eﬀektiva.
Ägarna kunde ta mer exakt kontroll över de anställdas tid, och detta bidrog med all säkerhet till att industrin blomstrade.
Men industriboomen och koncentrationen av industriell verksamhet i städerna förorenade stadsmiljön och försämrade levnadsvillkoren. Promenaderna i
Norrköping utformades som en lösning på detta, och ett försök att ge bättre livsvillkor och renare luft.

Mänskligheten står inför liknande problem i dag, men den här gången på
en global nivå. Modeller baserade på samexistens och långsiktiga,
cirkulära ekonomier växer fram och utmanar de äldre, industriella
modellerna baserade på kolonisering och obegränsad utvinning av
naturresurser.
Förnyelsen av Östra Promenaden skulle också kunna vara ett tillfälle att se
över och förnya de idéer som ursprungligen motiverade dess planering
och förverkligande, men denna gång med betoning på samexistens.
David Abram skriver i The Spell of the Sensous (min översättning):
”Gränserna för en levande kropp är öppna och obestämda; mer som
membran än barriärer definierar de en yta av metamorfos och utbyte.
Kroppen som andas och känner hämtar sin näring och sin substans från
jordar, växter och element som omger den; den bidrar i sin tur till luften, till
komposteringsjorden, till närande av insekter och ekar och ekorrar,
oupphörligt spridande sig ut ur sig själv. ”
Att vara människa är med andra ord att vara i ständig dialog med
omvärlden. Inte bara genom perception och sinnen, utan också genom
den biologiska mekaniken i våra kroppar. I sin kropp hävdar David att
ända sedan de första teknologierna uppfanns har vi vuxit längre och
längre bort från den naturliga världen, för att komma närmare och närmare
teknologier.
Det intuitiva samspelet med naturen, som formats genom tusentals år av
evolution, har gradvis eroderats av moderna sätt att leva – och resulterat i
ett mänskligt centrerat perspektiv där naturen är till för att tjäna
människors behov.
Med mitt förslag vill jag återigen ta upp Joseph Bueys idéer om
samexistens genom att stärka relationen människa–träd. Jag vill se
promenadstråken som något mer än en del av en bättre miljö för
människor att leva i, jag vill ta det ett steg längre och se på det som en
plats där olika arter lever tillsammans sida vid sida.
För det här projektet har två platser valts ut för verken, och jag skulle
dessutom vilja föreslå en tredje.

Joseph Bueys 700 ekar i Kassel från 1982 tog
5 år att realisera, och spred sig senare till fler
städer och länder.

Utsikt inifrån ett träd
(del 1 - Skolgatan)

Aluminiumavgjutning av en av de
ursprungliga lindarna från Östra
Promenaden. Avgjutningen placeras på
platsen vid Skolgatan.
Skulpturen presenteras på ett traditionellt
sätt, på en granit-piedestal, men här är den
interaktiv. En trappa på baksidan inbjuder
besökaren att klättra upp på piedestalen och
se utsikten inifrån trädet.

Placering konst

Gångbana

Besökaren blir en del av verket och
trädet, och skulpturen blir hälften
människa, hälften träd.

Placeringen är så att när besökaren
står i skulpturen tittar hon rakt ner
på promenaden.

Sockeln har dessutom plats längs
sidorna att sitta på, och ta in
verket och omgivningen.

Att låna ett träds rötter
(del 2 S:T Persgatan)

Den andra delen av förslaget presenteras
också
på ett traditionellt sätt; här i
form av ett arrangemang av markplattor.
Arrangemanget består av handgjorda
betongplattor på vilka ett mönster av
rötter sandblästras. Plattorna är gjutna i
vit betong, med ett mörkare lager under
som framträder vid blästring för att skapa
mönstret. I

I mitten finns fotsteg i brons som
indikerar en plats att stå på.

Återigen inbjuds besökaren att bli
en del av verket. Genom att stå på
fotstegen lånar besökaren trädets
rötter, och resultatet är en varelse
som är hälften människa och hälften
träd.
Markplattorna är 50 x 50 centimeter,
och formatet på hela den här delen
av verket är mellan fem och sex
meter i kvadrat beroende på
placering.

Verket kräver en samarbetsprocess
med landskapsarkitekten vad gäller
placering och storlek.

Rebecka Solnit skriver i sin senaste bok Orwells rosor (min översättning):
Träden fick det förflutna att verka inom räckhåll på ett sätt som inget annat kunde: här fanns levande varelser som hade
planterats och skötts av en levande varelse som var borta, men träden som hade levt under hennes livstid var i vår och kan
vara efter att vi var borta. De ändrade tidens form.

Namngivandet av träden (del 3 mellan Skolgatan och S:T Persgatan)
Den tredje delen av mitt förslag är temporär men också temporal, tillfällig och samtidigt tidsmässig: Skolbarn bjuds in för att
ge namn till de träd som planteras mellan de ovan föreslagna verken.
För att skapa en långsiktig koppling/vänskap mellan de unga träden och de unga människorna får varje träd ett namn,
ungefär som när ett sällskapsdjur namnges. Varje träd skulle tilldelas ett barn, och varje barn skulle ansvara för att välja ett
namn för sitt träd. När barnen växer upp och åren går kommer vissa att glömma, men andra kommer att minnas sin koppling
till och vänskap med trädet på Östra Promenaden. Något som förhoppningsvis skapar en långsiktig relation mellan träden och
barnen under deras livstid.
För att realisera förslaget förses varje träd med en liten skylt med dess namn på. Förslagsvis sker detta under
öppningsceremonin för verken eller promenaden. Namnen får vara kvar under en vald period, kanske en månad eller två.
Utförandet och resultatet dokumenteras fotografiskt.
Ett officiellt dokument
Jag föreslår också att ett oﬃciellt dokument tas fram för namngivandet, omfattande en karta med varje träd och de namn som
tillskrivs dem samt alla deltagares namn. Ett dokument som undertecknas av en tjänsteman och blir en del av stadsarkivet
som ett oﬃciellt evenemang. På så sätt blir namngivningen av träden en historisk händelse för staden och Östra Promenaden.
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