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På Gustavsfors hembygdsgård rades Kulturarvsdagen med både musik och
dans. Dessutom inleddes ett spännande konstprojekt på hembygdsgården.

Pia Holmström

pia.holmstrom@nwt.se
0563-79 10 62

Kulturarvsdagen uppmärksammades stort i hela Hagfors kommun. När NWT gör ett
nedslag på Gustavsfors hembygdsgård är det full aktivitet.

Ekshärads byalag dansade folkdans.

Det är bland annat folkdans med Ekshärads byalag. Innan hade Duo Panchis som består av
Olle Johansson och Per-Olof Frank framfört musik. Olle Johansson som tidigare varit
Hagfors närpolischef är sedan i våras ny ordförande för hembygdsgården.

Kulturarvsdagen rades
NYHETER

Kulturarvsdagen 7 september 2019

Det finns inga 
hembygdsgårdar 
i Danmark

Stor Stugan, hembygdsgården i Gustavsfors. Kulturarvsdagen 2019,  residensets första dag. 
Foto Therése OlssonMotti och fläsk på kulturarvsdagen 2019 Foto Therése Olsson



Orienteringsfas 
(reflexivt: orientera sig) ta reda på 
var man befinner sig; sätta sig in i 
något nytt. 

Konstnärerna anländer –  Guidade 
turer, koordinerade samtal, före-
läsningar, brända skogar, bakugn 
och smältande stål delar tid med 
indivdella konstnärliga processer.

Utförandefas 
Jfr: bestyra, effektuera, fixa, fullgö-
ra, förverkliga, genomdriva, genom-
föra, lyckas med, ombesörja, ordna, 
prestera, realisera, sätta i verket, 
uppfylla, uträtta, utveckla, utöva, 
verkställa, åtgärda.

Konstnärerna återvänder. Under 
perioden är arbetsprocessen öppen 
för publik. Medverkan i program 
finns vid flera tillfällen, program 
kommer i april.

7 - 14 september 2019
(9 - 31 maj 2020)
22 - 25 november 2020

Trådar och spår. I september 
2019 gavs tänkbara trådar och spår 
till Sara Nielsen Bonde och Sidsel 
Bonde. Fragment. Ett fragment är 
en del av något större. Det är något 
som i sig själv visar sig som en del 
av något. Det är inte komplett, 
men kan visa och sätta ljus på saker 
det kompletta inte kan. Fragment 
lämnar plats åt tanke. 

I september 2019 bodde 
residenskonstnärerna Sara 
Nielsen Bonde och Sidsel 
Bonde på hembygdsgården 
i Gustavsfors under en 
vecka. Vi kallade det 
orienteringsfas. Den 9 maj 
skulle de återvända för att 
genomföra de konstverk 
de planerat för. När detta 
skrivs, den 7 april 2020 är 
pandemin här. Vi ändrar 
vår planering. Just nu, 
diskuterar vi försändelser av 
latexformar över lands-
gränser och undersöker hur 
samtal om det vi tycker 
är viktigt kan föras. Allt 
i en tid då vi mest av allt 
behöver mötas i skog. 

Ur program, april 2020

En processdokumentation 

Sabina Ostermark 
/// oktober 2020

Fördjupning. Fördjupning ger något 
full uppmärksamhet. Det specifika 
resoneras kring. Kanske ges förkla-
ring? En fördjupning tar plats, det 
finns inte rum för många. Fördjup-
ningar måste samsas med fragment, 
med trådar och spår. 

Att foga samman,  att följa form-
språk och tillfälligheter. Och alla 

omständigheter, adobe creative suit omständighet-
er, det ideella arbetets, vardagslivets, pandemins och 
samarbetets omständigheter. Den har sina förut-
sättningar. Köksbordet, snorets och sena kvällars 
förutsättningar. 

Den är här nu. Fragment, fördjupningar, trådar och 
spår. Processdokumentationen. Tack alla som är 
inblandade, extra tack till Anders Z. 

AiR ILGU Gustavsfors

Fragment, fördjupningar, 
trådar och  spår



Låda med program för sommarsutställning. 
Förstärkningsskylt brevid.  Foto Therése Olsson

Fragment, fördjupningar, 
trådar och  spår



Vi er kommet til Gustavsfors Hembygds-
gård, vi ser slaggerfeltet, ruinen af jernbru-
ket, sejler kano på søen, bager i den gamle 
bagerstuen, læser lokalhistorie, besøger jern-
industrien, snakker om vejret og vejrstatio-
nen og går tur i det brændte naturreservat. Vi får en punktlig forståelse af pladsen, og 

linjerne imellem punkterne kommer efter-
følgende. En sjælden indsigt i en plads, fra 
en række perspektiver inklusive ens egen. 
Det er fristende at binde pladserne sammen. 
Tegne mange linjer.    

Tiden er nærværende her, både fremadstræ-
bende og bagudstræbende. På stålindustrien Uddeholm, må man se 

fremad. Et kapløb om at være efterspurgt 
på et globalt marked. Kvaliteten optimeres, 
produktionen udvikles. Der forskes i stål i 
pulverformat som kan bruges til 3D-prin-
tere. Det er nu det skal udvikles, det som 
bliver efterspurgt i fremtiden. Industrien 
kan ikke gå baglæns kun fremad.   Modsat 
industrien findes der også bagudstræbende 
kræfter i Gustavsfors. Sällskapet Gustava-
forskningn – en frivillig forening med bib-
liotek og forskning i lokalhistorien. Hvert 
år udgiver sällskapet to magasiner. Det er 
meningen historierne skal læses. Men også 
at de tilhørende pladser til historierne skal 
opleves. Rundt i landskabet Gustavsfors 
findes små sorte skilte med nummereringer. 
Skiltene er fra inventering af torp. Til det 

nummerede skilt findes dokumentation 
af det torp som engang fandtes på skiltes 
plads. Skiltet er som en fastholdelse af en anden tid, en insisteren på at bevare noget på en plads som ellers er i evig forandring. Ruiner bliver beviser på udvikling. På Uddeholm, er er de første opførte bygninger fra jernbruget stadig intakte. Her står de, førstehåndsvidner til 

jernindustriens udvikling og beviserne på 
fremgang. En fortid bevaret for at bevise 
fremtiden.  

Vi er kommet til Gustavsfors Hembygds-
gård og tiden er nærværende her, både fremadstræbende, bagudstræbende. Men 

hvordan observeres tiden nu og her? På en mark midt i Gustavsfors ligger en lille vejrstation. Den viser data af ned-bør, temperatur, vind og skydække af det eksakte nu. Mellem fortidens levn og fremtidens udvikling er stationen en observatør af nutiden. Her er konkrete fakta om vejret, som vi ellers selv subjek-tivt kan se og mærke. Vejret bliver til tal, 
som lettere kan gemmes, katagoriseres eller måske sammenlignes med andre steder. Den indsamlede data af vejret indeholder også en fastholdelse af mange 

andre tider på en bestemt plads, men samtidigt bliver dataen også et redskab for fremtiden.  Måske er der et mønster i 
tallene, som siger noget om det som var 

Innan Luften Går Ur är en idé om tillvaron, en konstnärsgrupp och en ideell konst- och kultur-förening med säte utanför Hag-fors, Värmland, Sverige. 

Gustavsfors hembygdsgård

Gustavsfors Utförandefas 

Författare, fysiker

Poet

innanluftengarur.wordpress.com Bli stödmedlem, så inte luften går ur. valfritt belopp swish: 
Bankgiro 
597-8879 

I september 2019 bodde residenskonstnärerna Sara Nielsen Bonde och Sidsel Bonde på hem-bygdsgården i Gustava under en vecka. Vi kall-lade det orienteringsfas. Den 9 maj skulle de åter-vända för att genomföra de konstverk de planerat för. När detta skrivs, den 7 april 2020 är pandemin här.  Vi ändrar vår plane-ring. Just nu, diskuterar vi försändelser av latex-formar över sundet, och undersöker hur samtal om det vi tycker är viktigt kan föras.  Allt i en tid då vi mest av allt behöver mötas i skog. 
innanluftengarur@gmail.com

Vetenskapliga metoder som beskriver omvärlden är i dag förebilden vi bygger samhäl-let på. Ju mer detaljer vi kan mäta, sätta siffror på, ju mer tydligt och upplyst förväntar vi oss kunna fatta beslut. Ju mer hel framstår bilden. Mer högupplöst. 
Genom att formulera mätbara och uppföljningsbara nyckel-tal för alla verksamheters vrår, inklusive våra privata rörel-semönster i geografin likväl som i ekonomin. Och med allt detta i parti och minut, tycks samhället tävla med kamera-tillverkarna om att rymma allt fler pixlar per ytenhet. Visst har det betydelse, att verkligen se och laborera med detaljerna. I flera avseenden kan man hävda att det också har varit livsavgörande för mänskligheten. Det pågår i detta nu ett frenetiskt arbete med att framställa vaccin mot viruset Covid-19. Det arbetet bygger på just sådan kunskap.Samtidigt, upplösning: När mänsklig aktivitet alltmer orienterar sig mot mätbarhet i sig som ett mått på verklighet - har vi då fått för oss att det omätbara, det som skänker detaljerna mening, inte längre finns?

Frågan uppstår: Hur odlar vi en kulturell förståelse av oss själva och omvärlden?

Samtal om upplösningen 

Sidsel Bonde
Sara Nielsen Bonde9 - 30 maj 2020

Helena Granström 
Jonas Gren 

Hagfors, Värmland

Emil Jessen
Therese Olsson

Oskar Carlsson

Sabina Ostermark

Att sända tecken och signaler, och hoppas på mottagning. 
Likt fladdermöss, hoppas på att möta rätt sorts motstånd.  

 
 

 

9 maj – 30 maj med fortsättning under höst 2020 
7.5.2020 | vår web 

 

Luften i Gustavsfors är klar, mineralerna i marken 
skvallrar om tid och hur vi lever den. Osäkerheten vi andas 
nu är annorlunda, luftvägsproblem eller vanlig ångest? 
ILGUs residenskonstnärer Sara Nielsen Bonde och Sidsel 
Bonde närvarar utan fysisk kropp i Gustavsfors. Förbud 
mot förflyttning över gränser gör konstnärerna till 
instruktörer, och ILGU till uttolkare. Vi formar om. För 
människor inom en viss radie kommer vi tala om 
upplösningen med författaren Helena Granström och 
poeten Jonas Gren. Lager av järn och tid är placerade i 
burkar, fladdermössens bildsatta ultraljud kommer 
upplevas på plats av de som alltid finns nära.  Alla andra 
får se vår film, senare.   

Att informera



Vi er kommet til Gustavsfors Hembygds-
gård, vi ser slaggerfeltet, ruinen af jernbru-
ket, sejler kano på søen, bager i den gamle 
bagerstuen, læser lokalhistorie, besøger jern-
industrien, snakker om vejret og vejrstatio-
nen og går tur i det brændte naturreservat. Vi får en punktlig forståelse af pladsen, og 
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at de tilhørende pladser til historierne skal 
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Vetenskapliga metoder som beskriver omvärlden är i dag förebilden vi bygger samhäl-let på. Ju mer detaljer vi kan mäta, sätta siffror på, ju mer tydligt och upplyst förväntar vi oss kunna fatta beslut. Ju mer hel framstår bilden. Mer högupplöst. 
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Jonas Gren 

Hagfors, Värmland

Emil Jessen
Therese Olsson

Oskar Carlsson

Sabina Ostermark

Sara Nielsen Bonde, oktober 2019

Ur program, april 2020, text av Sara Nielsen Bonde 

Vi er kommet til Gustavsfors Hembygdsgård, 
vi ser slaggerfeltet, ruinen af jernbruket, sejler 
kano på søen, bager i den gamle bagerstuen, 
læser lokalhistorie, besøger jernindustrien, 
snakker om vejret og vejrstationen og går tur 
i det brændte naturreservat. 

Vi får en punktlig forståelse af pladsen, og 
linjerne imellem punkterne kommer efter-
følgende. En sjælden indsigt i en plads, fra en 
række perspektiver inklusive ens egen. Det er 
fristende at binde pladserne sammen. Tegne 
mange linjer.    

Tiden er nærværende her, både fremadstræ-
bende og bagudstræbende. 

På stålindustrien Uddeholm, må man se 
fremad. Et kapløb om at være efterspurgt 
på et globalt marked. Kvaliteten optimeres, 
produktionen udvikles. Der forskes i stål i 
pulverformat som kan bruges til 3D-printere. 
Det er nu det skal udvikles, det som bliver 
efterspurgt i fremtiden. Industrien kan ikke 
gå baglæns kun fremad.  
 
Modsat industrien findes der også bagud-
stræbende kræfter i Gustavsfors. Sällskapet 
Gustavaforskningn – en frivillig forening med 
bibliotek og forskning i lokalhistorien. Hvert 
år udgiver sällskapet to magasiner. Det er me-
ningen historierne skal læses. Men også at de 
tilhørende pladser til historierne skal opleves. 
Rundt i landskabet Gustavsfors findes små 
sorte skilte med nummereringer. Skiltene er 

fra inventering af torp. Til det nummerede 
skilt findes dokumentation af det torp som 
engang fandtes på skiltes plads. Skiltet er som 
en fastholdelse af en anden tid, en insisteren 
på at bevare noget på en plads som ellers er i 
evig forandring. Ruiner bliver beviser på ud-
vikling. På Uddeholm, er er de første opførte 
bygninger fra jernbruget stadig intakte. Her 
står de, førstehåndsvidner til jernindustriens 
udvikling og beviserne på fremgang. En fortid 
bevaret for at bevise fremtiden.  

Vi er kommet til Gustavsfors Hembygdsgård 
og tiden er nærværende her, både fremadstræ-
bende, bagudstræbende. Men hvordan obser-
veres tiden nu og her? 
På en mark midt i Gustavsfors ligger en lille 
vejrstation. Den viser data af nedbør, tem-
peratur, vind og skydække af det eksakte nu. 
Mellem fortidens levn og fremtidens ud-
vikling er stationen en observatør af nutiden. 
Her er konkrete fakta om vejret, som vi ellers 
selv subjektivt kan se og mærke. Vejret bliver 
til tal, som lettere kan gemmes, katagoriseres 
eller måske sammenlignes med andre steder. 
Den indsamlede data af vejret indeholder 
også en fastholdelse af mange andre tider på 
en bestemt plads, men samtidigt bliver data-
en også et redskab for fremtiden.  Måske er 
der et mønster i tallene, som siger noget om 
det som var før, det som er nu, og det som 
kommer. 

Gustavsfors Utförandefas 

Hagfors, Värmland



Hej Sabina!

Jag har letat efter någon lämplig artikel som varit med i 
Gustavabygden. Först tänkte jag att skriva någonting om 
hur Gustavsfors och Gustav Adolf fått sina namn och hur 
det gick för namngivarna. Gustavsfors är döpt efter Gustaf 
III, den enda svenske kung i modern tid som blivit mördad. 
Socknen Gustava (Gustav Adolf ) är uppkallad efter Gustaf 
IV Adolf, den ende kung som i modern tid blivit avsatt. Man 
tog då bort allt som var uppkallat efter honom men glömde 
bort Gustava och socknarna Dorotea, Fredrika och Wilhel-
mina i Lappland, de var uppkallade efter hans drottning. 
Jag fann dock ingen bra artikel, men stötte på en annan sak 
som inte är så känd: Att Gustava är en av de få platser där 
tomtarna finns kvar. Även om de är få. Jag antar att ni såg 
några livstecken av dem under veckan vid hembygdsgården.
Artikeln var införd i Gustavabygden 36, julen 1999.

Inbjuden blick & behövd röst

För en tid sedan fick jag ett samtal från Ylva Hansson, redak-
tör för IOGT-NTO ungdomstidning Struten. Hon skulle ge 
ut ett nummer som handlade om tomtar och troll och hade 
då fått reda på, att Gustavskogarna var ett av tomtarnas 
sista hemvist.

  Efter att ha forskat en del i ämnet och prata med några av 
de återstående tomtarna kunde jag lämna följande helt sanna 
redogörelse till redaktör Hansson.

Skogstomtarnas storhetstid inträffade under 1700-, 1800- och 
fram till mitten av 1900-talet. Då fanns det många huggare, 
körare och kolare i skogen, som kände till tomtarnas existens 
och höll sig väl med dem. Trots rådande fattigdom delade 
man med sig av maten till tomtarna. Tomtarna å sin sida 
hjälpte till när man högg fast i ett träd, välte med lasset, eller 
när milan slog.

  Det var ytterst sällan de visade sig utan för det mesta var 
de osynliga. Och de gånger skogsarbetarna fick se tomtar-
na berodde det mest på att tomtarna inte visste att de var 
iakttagna.

Tomtar i Gustavsfors

Vi måste ha med Valter Berg om vi ska ordna residens i 
Gustavsfors, han måste  > hålla föredrag < Oscar sa det direkt 
tanken tagit form genom Maritas nya uppdrag i Värmland. 
Men Valter Berg sa nej. Jag är för gammel för å taal nô länger 
sa han. 

Vi strök ”hålla föredrag”.

Valter Berg och några vänner gav ut en bok som både sålde 
slut och gick med vinst. Vad ska vi gör med penningan, inte 
ska vi väl supa upp dem resonerade de. Sällskapet Gustava-
forskning bildades 1981. Tidskriften Gustavabygden är en del 
av deras verksamhet. Gustavaforskning har ett problem de 
delar med många, det brister i föryngring av aktiva medlem-
mar. De aktiva är aktiva så det förslår, kanske går det inte 
att begripa att sådan glöd kan behöva tillskott av bränsle?  
Sällskapet driver även bibliotek sedan skolan och driften av 
bibliotek lades ned. En mulen dag i september 2019 var Oscar, 
Emil, Therése, Sara och Sidsel där. Händelsevis fick de berättat 
för sig en hel del. En kunnig berättare får ingen ro. 

Valter Berg

* Meste berättare är min egen utsago, det kan finnas bättre berättare, men jag har då inte stött på någon eller hört talas om någon. 
Det är viktigt att hålla ord som bäst och sämst på ett visst avstånd. Berättande låter sig inte förklaras på så vis. 

Berättelser är sällan beställningsverk. Åtminstone inte de bra. 
Jag har frågat Gustavsfors meste lokalhistoriker och berättare 
* mer än en gång om att medverka. Och det begriper jag, och 
det har varit uttalat, att när saker skrivs så det väcker fler 
frågor än det ger svar, kan det få den effekten. Effekten att 
en får fråga fler gånger och förklara sig. Efter att ha stått till 
svars, fast inte svarat något vidare tydligt och kanske varit 
jämt lite enträgen så finns den här, texten, och allt känns värt. 
Det värmländska berättandet ska inte överlåtas åt västgötar 
som mig. ///////Sabina



  Nu för tiden finns det inte många tomtar kvar. Man räknar 
med att i hela Gustava är det endast ett tjugotal som lever 
kvar i skogen som sina förfäder. Nergången beror helt på 
nutidens skogsbruk. De stora kalytorna förstör tomtarnas 
möjligheter till både föda och boplats.

  Nuförtiden är det inte heller många som ger tomtarna mat, 
och de som ger dem arbetar endast någon vecka på samma 
ställe. Däremellan får tomten svälta. Förr i tiden kunde 
tomten till stor del försörja sig på havre och hö, som blev 
på marken när man gav hästarna. Nu spyr skogsmaskinerna 
endast ut diesel och olja, som förorsakar både sjukdomar och 
annat elände för de få tomtar som återstår.

Många har sett tomten någon gång, men eftersom de endast 
visat sig under en kort stund är minnesbilderna vaga. En som 
sett tomten två gånger var Ville Wallbäck, född i Harberg 
1886.

  År 1950 blev han intervjuad av Sten Larsson, Nordmark, och 
Rikard Broberg, Uppsala, för ULMAS: (dialekt och folkmin-
nesarkivets) räkning. Under intervjun kom man in på tomtar 
och då utspann sig följande samtal:

  Sten L: Nu skall du berätta om när du såg tomtegubbarna:

  Ville: Det skall jag berätta för dig så klart som jag ser dig i 
ögonen, att det har jag sett tre stycken. Det var den hösten 
Astrid (1926) var född, då såg jag två stycken vid en mila. Det 
var högsta natten och milorna var långt gångna så det var 
sådana där fotvedskäringar som rök. Jag låg då vaken som 
jag är nu när det bankade på kojdörren. Jag brydde mig inte 
om det utan jag låg still. Men då drog det till dörren så att 
det skakade kojan. Jag sprang upp och ut och då stod det två 
sådana små tomtar vid milan, och där de stod var det ett hål 
i milan som om man stuckit i den med ett järnspett.

  Den tredje tomten såg jag på backen vid Aamäkk när jag 
var där och kolade. Jag talade om det för folket vid Aamäkk. 
Men de svarade att för dem var det ingenting nytt för de 
hade sett tomtar vid flera tillfällen.

  De såg ut som små människor mellan en halv och en meter 
långa med grå hattar på huvudet. Jag kunde inte se om de 
hade skägg, för den jag såg i backen vid Aamäkk den gick före 

Det skall jag berätta för dig så klart som 
jag ser dig i ögonen, att det har jag sett 
tre stycken. 

mej och jansa Lundberg i vägen. Och när vi gått en liten bit, 
då försvann han. När jag såg de första tomtarna hann jag inte 
se hur de såg ut eftersom jag fick ta hand om milan.

En som både såg och fick hjälp av en tomte var Fridolf född 
1896 i Gustavsfors. Han har berättar följande:

  Jag var vid Rommamäkk och kolade en höst och snart 
märkte jag att jag fått sällskap av en tomte. Jag kokade gröt 
och gav honom varje kväll, för håller man sig inte väl med en 
tomte kan han ställa till bekymmer.

  Milan var svårkolad och slog flera gånger, men jag behöv-
de aldrig hålla mig vaken, för varje gång det blev något fel 
på milan bultade tomten på kojdörren. Hjälpte inte det så 
ropade han Fridolf, så jag höll på att ramla ur slafen.

  En natt kastade milan så den blev stybbren. Tomten ropade 
mitt namn flera gånger, så jag förstod att det var bråttom.

  När jag kom ut brann hela milan. Jag var i gråten, för jag för-
stod att jag aldrig skulle kunna rädda den och därmed skulle 
flera månaders hårt arbete gå till spillo. Jag hann dock inte 
gräma mig många sekunder förrän spaden kom vinade genom 
luften och träffade mig med en sådan kraft att jag nästan 
ramlade. Jag började stybba milan och så har jag aldrig skottat 
i hela mitt liv. Spaden gick själv så jag hade svårt att hänga 
med. Och fick jag se att på andra sidan milan stod en liten 
gubbe, och skottade stybb så att det sprutade som högvatten 
vid Brattfall (vattenfall i Uvån). På ett par minuter var milan 
stybbad. Jag begriper inte hur det gick till. Den var i alla fall 
på 150 kubikmeter.

  Så fort milan var räddad försvann tomten. Jag hann se att 
han hade grå kläder och skägg. Färgen på skägget kan jag inte 
uttala mig om, för han var svart av sot i hela ansiktet.

  Efter den natten hade jag inget mer problem med milan och 
inte heller hörde jag av tomten. Varje kväll ställde jag ut gröt, 
och varje morgon var den uppäten.



14/9 2019 
Konstnärer på middag:
Benny Andersson - Lesjöfors
Jan-Ove Ekstedt  - Arvika
Sara Falkstad - Ingersbyn Högerud
Hertha Hansson - Karlstad
Sara Rönnbäck  -  Hildelund
Lin de Mol    -  Skofterud
Ludivine Thomas -  Lesjöfors

Buffé Tabboule, hemgjord falafel, vitkålssallad med granatäpple och 
vitlök, libabröd, inlagda saker, hommous, yoghurtsås, andra saker. 
Något med surkörsbär och mandelmassa. 

Middag med kollegor är enklare sagt 
än gjort för vissa. På orienteringsfa-
sens sista dag, det var den 14 septem-
ber, ordnades middag. Vi hade bett 
Konstfrämjandets Janne att bjuda in 
kollegor tillsammans med oss. 

Värmland är så beskaffat att vägarna 
går som handens fingrar, eller som 
en solfjäder mot en punkt i söder. 
Den punkten är Karlstad. När resor-
na är tänkta i andra riktningar sker 
betalningen i tid. 

De som bor så till att vinterdäck 
och tvåveckorssophämtningens 
vedermödor ligger nära, de som 
känner solfjäderns villkor, det var de 
som var bjudna. Från väst och söder 
med sikte mot nordost kom gäster-
na, verksamma inom samtida konst, 
boende i Värmland. De fick möta 
platsen med en uppgift som  passar 
varje middag med tillgång till natur.

Gå ensam under tio 
minuter, välj ett ljud  
som väcker ett minne. På 
given signal, återsamling. 
Senare berättar vi för 
varandra om ljudet och 
vilket minne som väckts.

Om att träffa kollegor

Foto, Sabina Ostermark



Om att ta ansvar 
för det gemensamma

Den skog och natur som vi tänker oss som det naturligaste av natur, 
är också en konstruerad natur. Flera av vår tids mest angelägna 
frågor utgår från skogen. Äganderätt och allemansrätt. Skogs-
bruk och rekreation. Industrihistoria och migration. Mystik och 
klimatförändringar. Kvinnohistoria och näringslära. Kulturhistoria, 
naturhistoria, material, hantverk… 

///

 Återigen talar Myndigheten för kulturanalys om att kulturen 
främst vänder sig till välmående stadsbor, och att ekonomiska ned-
skärningar förstärker skillnaderna. Myndigheten har varnat för att 
vita fläckar växer fram på Sverigekartan. Där nås inte medborgarna 
av allmänfinansierad, professionell konst eller kultur. Glesbygd och 
landsort ryms inte på prioriteringslistan. 

Konstfrämjandet och distriktet Värmland har sedan länge sett 
behov av nya former för att stärka landorten som arena för konst, 
utspridda platser kan tillsammans stärka varandra med former 
anpassade efter de förutsättningar och möjligheter som finns. Nya 
kartor ritas över glesbygdens platser, av konstnärer i samverkan med 
enskilda personer och det civilsamhälle som bor och verkar på plats.

Konstfrämjandets ”skogen mellan oss” är ett förenat konstprogram. 
Det knyter samman närmare tjugo platser, byar och mindre orter 
och lyfter fram berättelser och likheter mellan skogsnära glesbygd 
och landsort i Mellansverige 

Det gemensamma, och skapandet av detta, har varit en hörnsten i 
Konstfrämjandet redan sedan start 1947. Konstnärer och författare 
samlade sig i en motrörelse mot billiga reproduktioner, sålda i stora 
upplagor, det som ibland kallas ”hötorgskonst”. Konstfrämjandet 
är idag en ung organisation, som växer. Att främja konsten och att 
göra det i förhållande till nya målgrupper förblir kärnan i verksam-
heten.  Konstfrämjandet Värmland har ambitionen att berika med 
så många olika perspektiv som det finns möjlighet att iscensätta. Vi 
medverkar i olika lager, ibland explicit, ibland genom en middagsin-
bjudan. Vårt konstrum (#smallroombigideas) i Karlstad kan ses som 
en motor för konstnärliga experiment. Vi belyser konstens betydelse 
för enskilda och samhället, ett varsamt ställningstagande om det 
gemensamma präglar det vi gör. /Jan-Ove Ekstedt

Prolog/Epilog 

Jan-Ove Ekstedt

Inbjuden blick 

De som ska samverka, främja, 
agera verkliggörare är noder 
som gör och ser sina upp-
drag olika. Ibland blossar de 
och flammar för att brinna 
ut, ibland lyckas de, otroligt 
nog, flamma kontrollerat och 
långsiktigt. Konstfrämjandet 
Värmlands Janne är en sådan, 
som dessutom vet vinterväglag 
och konstens värde, som vet 
värdet i det som inte förlagts 
till solfjäderns mitt. 



Här har det suttit ett vykort

Historien om vykorten är också historien 
om alla trycksaker vi gjort på Risooprint 
i Sunne. Det vill säga, det är en historia 
om förståelde som känns på något vis som 
att de verkligen förstår, frstår-förstår, inte 
bara låtsas-förstår. Och nu när det här 
skrivs tror någon att ahaaa de har köpt en 
sån där det ser inte ut som reklam men 
det är reklam men det är det inte för det 
finns inga sådana resurser (och hallå, det 
är en upplaga på 200 ex till ej köpstark 
målgrupp).  Och den som läser det här har 
redan tagit bort sitt vykort och vi hoppas 
att det skickas till någon som blir riktigt 
glad över att få ett vykort för det skulle vi 
bli. 

Innan Luften Går Ur
Dragsjöberg Gamla Skola 1 
683 91 Hagfors



Sara 
Nielsen 
Bonde
Sara Nielsen Bonde (f. 1992 DK) er uddannet 
på Kungl. Konstakademiet i Stockholm. Hun 
arbejder med skulpturer og stedspecifikke 
installationer, ofte i relation til et ikke urbant 
miljø. 2014 påbörjade hon programmet i fri 
konst på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 
där hon tog sin master våren 2019. Hon dras 
till platser med nära koppling till naturen. 
Detta har lett till flera resor utomlands, bland 
annat en termin på Kunstakademien i Tromsø.
Sara har deltagit i nationella och interna-
tionella grupp- och separatutställningar, till 
exempel Fossils from Future, 2016 i samarbete 
med Jonas Bentzer på Museo de la Ciudad de 
Queretaro i Mexico. Senast hade hon en sepa-
ratutställning på Artipelag i samband med sin 
utnämnelse som årets Fredrik Roos stipendiat 
2019

Biografi



bäver                                                  skogsmus                                                                                     dovhjort

Når vi lukker vores øjne om natten åbner de natteaktiva dyr deres. Vi ser dem sjældent, men i skumringen kan vores  vågne 
tid krydses. I billygternes skær på vej hjem eller på aftenturen med lommelygte. Så ser vi øjnene, i et reflekterende lys. I 
dyrenes øjne er et cellelag der øger følsomheden for lys. Det er dette lag som skaber reklektionen og som gør dyrene bedre 
til at se i mørket.  

De ser os længe før vi ser dem.

älg               vildsvin         varg           lodjur           björn,           flädermoss                             ekorre          mård            räv            uggla          kronhjort           näbbmus         
järv         skogshare       vässlar        iller         utter       rådjur            kat                                     igelkott         grävling             nattskärra                 hermelin        sork       
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älg               vildsvin         varg           lodjur           björn,           flädermoss                             ekorre          mård            räv            uggla          kronhjort           näbbmus         
järv         skogshare       vässlar        iller         utter       rådjur            kat                                     igelkott         grävling             nattskärra                 hermelin        sork       

  



Runt Gustavsfors hembygdgård ligger slaggeren blandt andra sten i den värmlandske jord. 

En sten er et vidt begreb, men kan indeles i mineraler og bjergarter, som opbygger jordskorpen. 

Et mineral er et grundstof eller kemisk forbindelse som er opstået som et selvständigt stof i naturen, uden menneskers medvirkning. 
Vand kan også defineres som sten i frossen tilstand, en istap kan väre en drypsten. Bjergarter er en blanding af mineraler. Granit er 
eksempelvis en blanding af feldspat, kvarts og glimmer. Sand er en lös bjergart, bestående af usammenhängende korn af kvarts og 
andre mineraler.

granit        diabas        basalt            kobber             bly         kvarts             glimmer                   gnejs           kobberkis           kalk            feldspat         jernkisel        magnetjernsten             
braunit             flusspat        meteroit         epidot      jernmalm         augit                     

                                                                                                                                                                          



granit        diabas        basalt            kobber             bly         kvarts             glimmer                   gnejs           kobberkis           kalk            feldspat         jernkisel        magnetjernsten             
braunit             flusspat        meteroit         epidot      jernmalm         augit                        rhodonit           asbest            klorit            malakit           slagger     topas   

Mineraler og bjergarter kan opstå udfra mange forskelige processor. En process er störkning ved smeltende stenmassor.  

Slaggeren er også opstået udfra smeltende massor. Under jernproduktionen i Gustavsfors smeltedes jernmalm ved höj varme sammen 
med kvarts og kalk. Kvarts og kalken gik i en flydende forbindelse og hältes ud som restprodukt. Den störknede, og ligger nu blandt de 
andre sten. 

Slaggerstenen er den yngste sten. Bliver den liggende ligeså länge som alle de andre sten, bliver det måske også glemt at den engang var 
lavet af mennesker.

                                                                                                                                                                          



Jag har ett uppdrag i mitt arbete som är, så här står det på hemsidan 
bild och form, Region Värmland.

…Det regionala uppdraget inom området bild och form är att på 
olika sätt främja konsten i Värmland. Det gör vi genom att arbeta 
för att öka intresset, kunskapen och utövandet av konst i hela 
regionen. Konsten ska vara tillgänglig för alla invånare i Värmland. 
Det övergripande målet är att stärka infrastrukturen inom bild- och 
formområdet med inriktning samtidskonst.

Att utveckla och stärka de professionella bild- och formkonstnärer-
nas förutsättningar för att utöva sitt yrke samt utvecklad samverkan 
dem emellan är i fokus. Det handlar också om att stärka kunskapen 
inom regionen och kommunerna om konstnärernas kunskap och 
villkor…

När Innan Luften Går Ur genom Sabina frågade mig om jag ville ge 
min blick på vårt samarbete och min roll så öppnande hennes fråga 
upp för en fördjupning och tankar om mitt uppdrag och arbete. 
Både i min roll som utvecklare på Region Värmland men också på 
ett mer personligt plan utifrån en tidigare egen konstnärlig praktik. 
Frågan sammanföll också med att jag sitter med slutredovisning 
av det treåriga projektet Plattform för samtida konstuttryck. Jag 
landade i några frågeställningar som driver mig.

Hur ryms och fungerar konsten i det lagstadgade, i byråkratin 
och i det offentliga? 
Konst tillgänglig för alla är ett uttalat mål för kulturpolitiken, 
men hur ser det ut? 

Hur ser samhället i stort på konstnärers kompetens och yrkes-
roll? 

Jag upplever ofta mitt arbete som paradoxalt, vilket är intressant, 
givande och utmanande. Ibland som en konstnärlig process med frå-
geställningar och ett prövande av metoder och verktyg. Ett tillstånd 
där man är både irrationell och grundlig, intuitiv och planerande, 
där olika världsbilder och kompetenser möts. Jag upplever kollisio-
nen som oundviklig och att det är i själva mötet något kan uppstå. 
Jag känner ibland igen den konstnärlig processen i mitt arbete som 
kulturbyråkrat…eller är det så att jag använder mig av konstnärliga 
metoder i mitt arbete?  

Med min blick vill jag: 

föra fram - konstnärernas kompetens, en plats och värdet av skapande 
och gemenskap. Kunskapsutbytet som sker i samarbeten och i ett 
residens. Spets och bredd för konstnärlig kvalitét. Yttrandefrihet och 
demokrati. Allas lika värde. Nyanserna och kontrasterna. 

föra ut - en plats aktivitet, energi, värde, historia och framtid. Männ-
iskors gemenskap, görande, kunskap och relevans. Konstnärernas 
kompetens för att stärka, utveckla och kommunicera sin plats. Det 
lokala och regionala perspektivet.

pausa vid - att konsten kan tala till alla sinnen och till alla människor.

I deltagandet och i betraktandet, i formen, tanken och i samtalet. 
Pausar vid och i konsten, gemenskapen och speglingen. Det paradox-
ala och mötet. 

ILGU blev inbjudna till samtal, 
Marita berättade om sitt upp-
drag att stärka samtidskonsten i 
Värmland och ville veta mer om 
vår verksamhet. Det var 2018. Vi 
sa att vi inte uppfyllde kraven, vi 
sa att vi verkar som producenter 
därför att det vi saknar, eller det 
vi tror behövs får vi själva skapa. 
Hon sa att hon förstod. Hon 
förstod.

Föra fram, föra ut, pausa vid 
I Roberts målarstuga. Marita och Olle Johansson, 
Hembygdsföreningens ordförande. Foto Therése Olsson

Inbjuden blick

Marita Axelsson Nordlund



Sidsel
Bonde
Biografi
f. 1992 Sønderborg, Danmark. Sidsel Bonde 
arbetar med platsspecifika installationer i 
jordbrukslandskap och publikationer i expe-
rimentella format. Hon har deltagit i flera 
internationella utställningar och residency-
program med fokus på ekologi och klimatkris. 
Senast på det tvärvetenskapliga residency 
LandXcapes i Puglia, Italien av BJCEM samt 
det konstnärsdrivna Land404 i Blekinge, 2018.

Dessutom har Sidsel Bonde ställt ut på bl.a. 
Bergen Kunsthal i Norge, Academiae Biennale 
i Bolzano, Charlottenborg Kunsthal i Kö-
penhamn och Tønder Kunstmusuem i södra 
Jylland.

Hon har en Master of Fine Arts från Kun-
stakademiet - Institutt for Samtidskunst i 
Bergen, 2019 och en kandidatexamen från The 
Danish Royal Academy of Fine Art, School of 
Design, i Köpenhamn, 2015. 
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MODEL AF FLYDENDE KOMPAS  

INDEKS 
I skoven leder vi efter tegn. Spor i mudderet fra en hjort, 

kulrester fra et bål, lyden af hak i et gammelt træ, fjer spredt 
udover skovbunden. Tegn efter liv og aktivitet vi ikke selv er 
vidner til, men som giver os et billede af skoven og dens hæn-
delser i helhed, gennem tid og sted. Et forsøg på at orientere 
sig ved at forstå fortidig og potentiel fremtidig tilstedeværelse, 
så vi kan placere os selv. 

I tegnteori (semiotik) er et indeks et tegn med direkte 
forbindelse til et bestemt objekt udtrykt igennem en årsags-
sammenhæng. Røgen fra et bål, toppen af et skær, lyden af en 
spætte. 

Et spor der peger mod et objekt. 
I uvante og fremmede omgivelser vil man ofte starte en jagt 

efter indekser der peger  i retning mod noget genkendeligt for 
at genvinde sin orientering. Et skilt, solens retning på himlen, 
lyden af stemmer, sporet fra en bil. Men I situationer hvor 
vi ikke klare at finde nogle indekser bliver vi disorienteret. 
Hvordan finder vi frem, hvordan finder vi hjem. Skitse af værket flydende kompas set ovenfra

Flydende kompas set fra siden med magnetfelt 

Ut 
lant, 

quia vol-
orios res etus 

auda non ea nosti 
quibus, comnimagnis dia 

core, ommo to to volectam 
exerum endi qui dolestem quunt 

eic te veles sum eiunditatur, omniat 
ex exerro doluptati blab ipsapere nest aut 

quiae. At autestio et, quis pernati onseratur, qui 
omnis simus et digendi pitatia que distionest dem 

debitis que volo incium coriant ioristi repudigeni res 
dolo cum velenecus, non cus voluptatusci qui dolupta ili-

busae porerspis sumenim secae quiatio ruptatur seque consequ 
iatquia vent omnihillam, sunditio. Et et modi odicimpedi vent, 

qui dolorem remque niatus sitatiu nturiti aliquis corrovides eatur 
simagnatusae nobitae nonsecest volore seque nos ad ut et omnis dolec-

tis que cones nimpe moluptaest, occullit, ad quat lam fugit, totat exces re 
res explabo. Nam nimporeces quia conseni nem quaturi consectem et dollita 

tesciis cipiciaecti antiisint dolupta dolut quati demolesequat doluptatist, 
sinimet autet hiligendam sed maio vel in et experovit quam quo elit essequam, 
volupicit voloris earum exped molumque re cus sim andaepe rovitatur seque 

ped quosape rovitas dolore nullorum eaque labo. Henimus teniet 
voloriati asped qui ius, inctem dol
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Magnetsme har virkninger i naturen som endnu ikke 
er fuldt ud kortlagt. Biomagnetiske felter skabes i 
strømmende vand, specielt ved virvler og vortexer. 
Vand som magnetiseres har en anderledes struktur 
en ikke-magnetiseret vand, og ligger i mere ordnede 
formationer. I forsøg har dette vist sig at være en fordel 
for vandoptag i planter. Strømmende vand er ikke bare 
fordeling af en ressource, men danner måske også 
andre fordele og livgivende elementer i mere underlig-
gende strukturer.

WATERMOLECYLES  

MAGNETISM 

MAGNETISME OG VAND 

De første kompas i norden er registreret til at være 1000 
år gamle. Et stykke magnetisk jern lagt på et halmstrå 
eller et stykke træ, og så placeret i en vandskål. Herved 
vil jernet dreje sig mod nord.    
Dette skyldes jordens magnetfelt som en all-
estedsnærværende energi, der strømmer i samme 
retning uanset sted på jordkloden. Linjer af energier 
som pejlemærker der er usynlige for vores sanser, men 
tilgængelige når vi har redskaber der kan indikere dem. 

Ved Gustavsfors Hembygdsgård forstillede jeg mig 
flydende runde objekter bærende på magnetiserede 
jernrør, placeret i stillestående vand. Objekter der af sig 
selv ville justere sig efter nord og syd. En påmindelse om 
det lille samfund, måske forsvundet og gemt i skoven, 
men stadig i stand til at placere sig selv i forhold til sin 
omverden. 



SPOR

Det mest klassiske eksempel på et indeks er fodsporet eller 
dyresporet. Aftrykket af et andet menneske eller væsen der 
bekræfter deres tilstedeværelse på dette specifikke sted. Om 
det så var for 2 minutter eller 3000 år siden. Et spor kan do-
kumenteres med gipsafstøbninger. Ved at blande gipspulver 
med vand og hælde det ned i fordybningen af sporet, kan 
en præcis kopi af sporet skabes. Et aftryk som kan bevares 
efter det oprindelige spor bliver forstyrret eller fjernet. 

Inden for det sidste århundrede har et nyt spor vist sin 
fremtræden i jordbunden. Sporet af maskinen. Et dækspor i 
en øde og tom skov afslører hurtigt civilisationens nærhed. 
Findes dæksporet også i det næste århundrede? 

Visualisering og skitse til værket “Spår” 

Detaljefoto af værket “Spår”





En sommarutställning som 
utgår från konstnärernas 
intryck av platsen

30 maj - 7 augusti 2020

Verken kan upplevas under sommaren . De är tillgängliga för alla, både 
de som planerat att se dem, och för de som inte gjort det. Marklyft är 
placerad på gräsmattan brevid dansbanan. Spår är placerat  strax nedan-
för Hembygdsgården och är synligt från kanten före branten, men också 
genom att ta stigen längs dammen.  Det gemensamma verket nattesyn 
kan bara ses i mörker med hjälp av ficklampa eller blixt. Det finns i 
anslutning till ruinen, utgå från infoskylten om hyttan. Ficklampor att 
låna finns i infolådan.

Innan Luften Går Ur är en liten konstaktör i norra Värmland. Vi är vana 
vid omständigheter. Det är så vårt arbete med konst ser ut. Förändring är 
ofrånkomlig i allt. I arbete med konst är det en uppenbar verklighet. Det 
är i idé och syfte med vårt arbete stabilitet kan finnas. 

Ett stort tack till er som hjälpt oss. Vi är tacksamma för alla i bygden 
och i kommun som ställt upp på våra idéer och gett av sina kunskaper, 
erfarenheter och av sin tid.

Skrift till den 30 maj 2020 /// ILGU

Nattesyn

De fleste pattedyr i skoven er natteaktive, og deres 
domæne er i mørket. Værket er en installation som bare 
kan ses i mørket, ved hjælp af en blitz eller en lommelyg-
te. Den skal gøre os opmærksom på det vi ikke ser, men 
som lever og rør sig præcis omkring os.

Installation er lavet med et reflekterende tekstil, og 
efterligner de reflekser man ser i dyrs øjne om natten. De 
fleste natteaktive dyr har et særligt reflekterende cellelag 
i øjnene som øger følsomheden over for lys. Dette cellelag 
gør at dyrene ser bedre i mørke. De ser os når vi ikke ser 
dem. 

Men med foreksempel billygter, lommelygter, telefonblitz 
spejles lysende i deres øjne. 

Installationen kan ses på ruinen efter solnedgang, husk 
lommelygte eller kamerablitz!

Sara Nielsen Bonde
Sidsel Bonde

Skulptur och installation på Hembygdsgården 
& industrikulturminnet

Gustavsfors
Hyttruin

Skiss Återbesök & finissage ILGU

22 no-
vember

25 november
23 november

24 nov

Ankomst Värmland, Karl-
stad em kväll. Äta i Karlstad 
eller på vägen.bil till gus-
tavsfors. stanna vid matbu-
tik om behövs. stuga Lena 
Simonsson (SMHI) chilla. 

sovmorgon/kolla efter 
svamp/ akta sig för älglus, 
leta stenar, andas. 

antingen har ni egen kom-
munbil eller så hämtas ni i 
bil, tid ca 13:00 
Stina Nilss kommer, ni äter 
tillsammans. 

Ev färgningsövning/perfor-
mance i foajé inleder pro-
grammet. Sabina ansvarig

kl 16:00 bibli-
oteket. tjuvläsning 
kaffe och kaka (några 
special inbjudna mest så de får 
ordentlig uppmärksamhet) 

16:30 hej och välkomna Lisa pre-
senterar oss + allt som ingår. 

16:30 färgning/början/perfor-
mance 

16: 45 läsning ur Fragment, för-
djupningar, trådar och spår. 

17:00 Lisa säger något infr 
samtal. 

18:00 Samtal som sänds live 
mellan Stina, Sara, Sidsel. Om 
att planera, om att ändra, om att 
verka i en bygd, 

kolla på film, lyssna på radio, fri 
lek. (vi lämnar ca 19:30)

Vi hänger i stuga och pratar 
och äter varma mackor, eller 
något. slut ca 22:00

Vi åker från 
Gustavsfors, 
mot Karl-
stad. Nytt 
boende. 

Risooprint + Broby grafiska 
seminarium, studiebesök 
förmiddag. Sunne. 

Ev stopp Rottneroshuset - 
en berättelse och tid som 
stått stilla fast ändå inte. 
eftermiddagsmackor. 

tid för utflykt? tomma 
sjukhuset i Hagfors. ”Histo-
rien om slalombacken” ett 
perspektiv

karlstad, hemresa. ca 15:00 kan hända lite olika, ev 
tillgänglig bil och karta. 
Ev visning på fröding-
gården. de berättar om 
sitt residens som de 
ställde in. 

Vi åker 
från 
Gustavs-
fors till 
karlstad, 
hemresan 
börjar. 

Sara Nielsen Bonde och Sidsel Bonde

Producent som sedan 2007 drivit textival.se, en litteraturaktör 
i ett gränsland mellan textorienterade discipliner. Samtidigt 
arbetar Stina med landsbygdsfrågor och specifikt HBTQI på 
landsbygd. Stina Nills är lika mycket lyssnande som opinions-
bildande i sitt arbete och förstår intersektion som en vardaglig 
verklighet. En organisation som ej ska nämnas vid namn har 
utnämnt Stina till HOMOLOBBYBOSS. Sist sabina och Stina 
träffades grävde de upp en buske tillsammans. 

B A

Stina Nilss 



Spår

Når jeg som kunstner kommer til en ny plads, fanger 
jorden omkring mig ofte min opmærksomhed. Jeg har 
altid godt kunne lide tanken om de skjulte lag som ligger 
under os, som gemmer på områdets historie. Her tænker 
jeg på levn fra vores kulturhistorie, men også på levn fra 
den natur der har været tidligere.

Gustavsfors i Värmland er en plads som indeholder mange 
spor i jorden, som afslörer stedets historie. Tydeligst er 
slaggeren som ligger udspredt hvor end man går, den har 
nærmest indtaget området som en ny stenart. Slaggeren er 
et levn fra den tidlige jernindustri som har været her.

Mellem den udbredte slaggerstenen ligger gamle jernres-
ter, som yderligere bekræfter pladsens industrihistorie.

I skoven gemmer der sig andre spor, og mange steder kan 
man finde kulrester i store cirkler, fra jernindustriens store 
kolmiler. Men her er også spor fra brande som er naturligt 
opstået i skoven. Gamle fyrtræer afslörer i deres bark, at 
skoven inden menneskets indvirkning hyppigt har brændt. 

Jeg er fascineret af det samspil som findes imellem 
fortiden og nutiden, og hvordan noget som ligger dybt 
begravet hvad end det er i jorden, eller inde i et gammelt 
træ. kan påvirke vores måde at leve på i dag.

I mit arbejde har jeg anvendt slaggeren som et materiale, 
der indeholder mange potentialer. Det er både en rest fra 
en anden tid, men samtidigt en byggesten til noget nyt. 
Jeg har arbejdet med en installation som skal få frem disse 
sider af slaggerstenen.

Sidsel Bonde
Afstøbninger af spor i jorden praktiseres når man obser-
verer og vil dokumentere for eksempel dyrespor. Et spor 
afslører information om tilstedeværelse, samt aktivitet og 
bevægelse gennem et miljø. 

Dette værk bliver herved en dokumentation af vores egen 
tilstedeværelse i et bestemt biotop. En skov kan virke 
øde og tom, men et traktor eller dækspor vil hurtigt give 
en følelse af at være tæt på civilisationen. Skoven bliver 
herved ikke bare et sted hvor vi kan observere de dyr og 
den fauna vi lever blandt, men også vores egen aktivitet og 
indblanding i miljøet. 

Værket er først blevet udformet i mit atelier i Norge, hvor 
sporet blev modelleret i ler. Lermodellen blev derefter 
indkapslet i flydende latex, som bruges som støbeform. 
Stø-beformen er blevet sendt til ILGU sammen med in-
struktioner, til at støbe værket i gips på hembygdsgården. 

Jeg har i forårets situation ikke kunne bevæge mig frit 
imellem regioner og lande, men det har givet mig en følel-
se af fællesskab at udforme formen med instruktionerne. 
De muliggør at mit projekt kan eksistere uden for min 
egen fysiske tilstedeværelse og ska-be en deling af erfaring-
er, som vil blive blandet sammen med andres. 

I Värmlands skove findes mange spor fra menneskelig 
aktivitet igennem tiden. Runde cirkler af sort kul kan 
stadig findes i skovbunden efter kolmiler der brændte i 
skoven på 1700-1800-tallet. Den hvide cirkel af traktor-
spor, står herved i kontrast til kulmilernes sorte cirkler i 
skovbunden. På den måde refererer værket både til de spor 
vi har efterladt i fortiden og de spor vi i dag efterlader til 
fremtiden. ”

Marklyft
Sara Nielsen Bonde

Foto: Sidsel Bonde

Foto: Sara Nielsen Bonde



Lena ser på molnen 2 dagar i förväg om det kommer regna i 
regionen. Om det är på väg att bli minusgrader fryser hon om 
ryggen. Ett speciellt väder hon minns var ”en söndag under 
Salabranden, det kändes som andra världskriget ute. Det luk-
tade rök, men man såg ingenting. Sent på kvällen kom åskan. 
Det var låga moln på himmelen och stormar, vi fck hålla fast 
växthuset”.

Ett annat speciellt väder var det i slutet på 90-talet, ”det var 
Januari och minusgrader. -30, vecka ut och vecka in. En älg låg 
härute i 14 dagar. Det blev en saknad när den försvann”.

Gustavsfors väderstation har Värmlands köldrekord sedan 
100 år tillbaka. - 42 grader. Lena har läst av vädret här sedan 
1979. Hon är den tredje i ledet som läst av vädret i Gustavsfors. 
Under många år läste hon av temperaturen var tredje timme, 
utom klockan fyra på natten. Nu läser hon av temperaturen 
två ggr om dagen.

En gång på morgonen och en kvällen. Nederbörden mäter hon 
en gång/dygn. Siffrorna skrivs ner i en journal och skickas till 
SMHI en gång i månaden, som ett komplement till den auto-
matiska väderstation som uppfördes här på 1990-talet. De tre 
som läst av vädret i Gustavsfors har alla varit kvinnor. Det var 
vanligt att det var just kvinnor som gjorde detta med väder-
avläsning, kanske för att det var de som var mest hemmavid, 
medan männen oftast var någon annanstans? 

Vi besökte Lena Simonsson som läser av SMHIs väderstation 
i Gustavsfors. Det var mulet och ett lätt regn låg i luften. 
Temperaturen låg på 12,1 grader.

Det var Lena som berättade för mig att man ska använda 
myrgran när man gör väderbarometrar.

Ibland är vädret bara en utfyllnad i ett samtal, ibland en inledning.

12,1 grader

Therése Olsson



Låga moln är aldrig sällsynta - Lena Simonsson 



Minne
Kommer du ihåg vad det var för väder förra sommaren? Och 
vad var det för väder den dagen du ...?

Vissa väder kommer man ihåg för alltid, andra glöms bort. 
Vädret är en detalj som hjälper oss att aktivera våra minnen. 
Man knyter vädret till minnet. Som när min mor berättar om 
dagen då jag föddes, då berättar hon också alltid om regnet, 
hur extremt mycket det regnade den dagen. Att de på grund 
av störtskurar fick stanna bilen, på vägen, hemifrån Öjenäs till 
förlossningen i Torsby.

Längtan
Vädret får oss att längta till andra platser, platser vi aldrig 
varit på och kanske aldrig kommer att besöka. Min sambo 
skulle vilja åka till Norra Kvarken, enbart p g a att han hört 
det på väderleksrapporten på radio. Det låter så härligt tycker 
han.. Norra Kvarken.

Oro
Man vill ha kontroll, som människa. Men vädret är som en 
okontrollerbar kraft, vi möter varje gång vi går utanför dörren. 
Vädret kan också fungera som en förstärkning av ett känslo-
läge en befnner sig i. ”Det är så trist när det är såhär grått och 
mulet.” I vädret fnner vi en oro och det är däri jag finner min 
röst....

Högtryck / Lågtryck
Ibland beskrivs relationen mellan högtryck och lågtryck som 
en kamp där det ena ”bryter ner” och det andra ”håller emot”. 
Snarare verkar det vara en samverkan dem emellan. Där 
majoriteten av högtryck är beroende av lågtryck både för sin 
uppkomst och fortsatta existens.

Vädret är en varning, ett hjälpmedel, en 
känsla. Vädret sätter platser på kartan

Anticyclon/(Cyclon) Skulptur
myrgran på aluminium-ringar
150 x 150 cm
Therése Olsson, 2020



Ett högtryck är ett slags luftberg som kan bestigas. 
Therése Olsson



Under vintern har jag täljt flera hundra väderbarometrar. Just 
nu har jag 114 stycken. Tillsammans bildar de mitt material som 
i slutändan ska bli en skulptur som förändrar sig i förhållande 
till vädret. Mitt verk tar alltså avstamp i tankar kring vädret 
och ett hydroskopiskt material. I min ateljé är det ständigt 
högtryck.

Överblick över högtryck 27/5 -2020
”Idag hade jag en liten corona-anpassad vernissage i 
min ateljé för min senaste skulptur. Det var bara jag 
och Lena (och så filmaren förstås). ”Denna ska int 
häng här sö bar du ser ön nä” sa hon. 

Sen fikade vi med Dagmarkaka i trädgården, samta-
lade om väderspåmän och andra fenomen. Tittade 
på en Kastanjeborre i gräset med lång avföring. Det 
kommer en skur snart sa Lena, men hon kunde inte 
säga exakt när..”

Foto Therese Olsson



Sabina Ostermark

”Det kan jag säga, att det är den frågan jag fått oftast. 
Att hur lång tid tar det att bygga en harpa. 
Och jag kan inte ärligt svara på det, för jag vet inte. 
 Jag kan bara gissa litegrann. Jag brukar säga att det tar 
två - trehundra timmar någonting. 

Det skulle bara bli en nyckelharpa, att ha 
på väggen hemma, det var så det började. 
Den här historien börjar på kulturarvsda-
gen den 7 september 2019. Duo Panchis 
spelade, nyckelharpa och gitarr. Det var i 
samtal efteråt då Sara, Sidsel och jag tittade 
närmare på nyckelharpan Per Olof Frank 
spelade som Bertil Hallgren kom på tal. 
Mästerbyggaren Hallgren, han måste ni 
träffa! sa Per Olof. Mitt namnminne är inte 
det bästa, men Gunnar Fredelius hjälpte mig 
med sitt blogginlägg från 2012 om Hallgrens 
nr 99, en treradig med oxögon. Det ledde 
till ett radioinslag om harpbygge, men också 
om språk, trä och tid. Bilden är tagen 30 maj 
2020, avståndet mellan Sabina och Bertil 
är en meter och Bertil har byggt över 140 
nyckelharpor och varit svensk mästare mer 
än en gång. 

Foto: Therése Olsson

Nr 99 En treradig med oxögon

Det var som nyss det. 
Håkan Gert var här och prova en harpa och han sa, atte, 
strängen är allt lite skarp. 
Och då sa jag, att det är bra det. Det vill dom ha däroppe.” 

Ur samtalet med Bertil Hallgren som sändes på AiR ILGU 99,3

Bertil Hallgren 
Nyckelharpsbyggarmäster



De gäster som inte redan har lämnat Gustavsfors 
efter att den långa middagen har klingat av, har nu 
lagt sig för att sova på golvet i Storstugan. Jag och Sara 
konstaterar att vi båda är nattmänniskor, hur vi lever 
upp och hur sinnet klarnar när mörkret lägger sig och 
aktiviteten omkring minskar. Det faller på oss som 
inte är redo att krypa till kojs att avlägsna oss för att 
inte störa de trötta, så vi tar stjärnorna och fullmånen 
på himlavalvet som konturskapare och ledsagare in i 
en nattlig vandring i omgivningarna kring hembygds-
gården och hyttruinen. 

•
Ruinen, den som fascinerat och gäckat mig så länge 

jag kan minnas. Ofta hamnade vi där under eller efter 
familjens skogsutflykter på 80-talet. Jag är övertygad 
om att föräldrarna hade anledning att bekymra sig för 
att det snart skulle vara meningslöst att prata om kilo 
som enhet när det kommer till att beskriva mängden 
oumbärliga fynd av smaragdgröna slaggstenar som 
samlats där hemma. 

•
Pannlamporna känns snabbt överflödiga i det starka 

månskenet. Vi överväger en nattlig kanottur i min 
barndoms kanot som finns till låns på platsen under 
projektet. Tanken var, att under septemberveckans 
orienterande fas bjuda konstnärerna på många möjlig-
heter att ta in platsens verkliga ande, genius loci. Trots 
lockelsen att ljudlöst glida ut på vattenytan så fastnar 
vi sittandes på strandbrinken som består av en bädd av 
sylvassa skärvor av slagg. Vi ser på månens speglingar 
i älvens stilla rörelser och vi pratar om det gemensam-

ma behovet av att följa ljusets cykler även på natten. 
Det är en kall natt, endast en tunn tråd håller frosten 
från att landa på marken. Vi behöver snart gå lite; 
byta miljö. De mosstäckta meterhöga slaggvarparnas 
grönanyanser gavs en ytterligare dimension av pann-
lamporna i nattmörkret.

•
Från en avsats uppe i ruinen, ovanpå det gamla be-

ssemerverket, där otalet arbetare har smält järnmalm 
till tackjärn, fortsätter vi prata och lyser samtidigt ut 
i den stora rumslighet som bildas av hyttans numera 
nästan helt förfallna väggar. Att försöka sätta sig in 
i ett arbetsliv på platsen gör att det känns märkligt 
mycket längre tillbaks i tid än att föreställa sig det 
antalet år som har gått sedan verksamheten vid 
bruket upphörde. Plötsligt känner vi att vi har säll-
skap av andra nattaktiva varelser. Fladdermössen vars 
hemmiljö vi sitter mitt i är många och nyfikna och de 
visar upp sig ovanligt tydligt på armslängds avstånd i 
pannlampornas sken när de girar skarpt, ibland med 
hela undersidan och ansiktet mot oss. Det är septem-
ber och parningstiden rinner snart ut innan kylan 
leder djuren till vinterdvala i någon frostfri plats. Det 
ska visa sig att bilderna av de fredliga och för människ-
an helt ljudlösa luftens akrobater har gjort ett starkt 
intryck på mig. Där och då går det upp för mig att 
fladdermössen gav den pusselbit i platsens själ som 
jag omedvetet sökt efter, som skulle bli mitt fynd att 
polera på inför vårens arbete.

oo



Emil Jessen





Fladdermöss har i alla tider präglats av en aura av 
mysticism, med kopplingar till mörkret och de asso-
ciationer som följer med detta. Död och dåliga omen. 
Men också, och i dag kanske mindre känt, har fladder-
möss ansetts symbolisera återkomsten till livet eller 
återuppståndelsen ur jorden, ur mörkret. På gamla 
byggnader kan man till exempel ibland se att bilder 
och skulpturer av fladdermöss har placerats som 
prydnader kring fönstren. Avbilderna ansågs skydda 
byggnaden från att intas av onda makter. 

•
Hur fladdermöss kunde navigera med hög precision i 

kompakt mörker gäckade forna tiders naturintressera-
de. Tvivelaktiga djurförsök utfördes som visade att de 
små djuren inte behövde ögonen för att hitta sin väg 
i terrängen, eller i ett försöksrum snarare. Det fick stå 
för sig själv som bevis på djurets mörka krafter. Långt 
senare skulle man förstå att de navigerar med ekoloka-
lisering, sonar. Fladdermusen kan producera ultraljud 
i sitt svalg, som sänds ut och studsar mot objekt och 
öronen tar sedan upp ekot och av den högfrekventa 
ljudbilden skapar hjärnan en rumslig representation 
av omgivningen. Representationen är förstås beroen-
de av ett så rent eko som möjligt, varför s.k. ”klotter” 
kan skapa oreda i orienteringen och uppfattningen av 
omgivningen. Denna svaga punkt har förstås bytesdjur 
lärt sig att utnyttja bl.a. genom att vissa insekter kan 
alstra ultraljud som med interferens stör ekot som når 
fladdermössens öron. Det är förstås en kunskap som 
avmystifierar djuren relativt de djupa bryderier bl.a. 
Carl von Linné försattes i. Personligen tycker jag bara 
att horisonten av mysterium har förflyttats med den 
kunskapen och att anledningen till fascination består.

Genom att förstärka fladdermössens närvaro tillläts 
de få ett större utrymme i upplevelsen av platsen. 
Besökare skulle få erfara med hörsel och syn att dessa 
varelser i högsta grad finns där. Kunde deras närvaro 
samtidigt berätta något om platsens historia – kunde 
de symboliskt återuppliva människor från svunnen 
tid, som arbetat i och levt av hyttans produktion? Och 
kunde de även verka som skydd från onda andar, om 
deras representationer placerades i de tomt gapande 
fönstergluggarna på ruinen? En bildskatt i form av 
fantastiska svartvita porträttfoton skulle plötsligt 
dyka upp ur hembygdsföreningens samlingar, nästan 
som om albumet krävde att få vara med i min process, 
att få återupplivas. Alla dessa ansikten på boende i 
trakten. Det var bruksarbetare, mammor, skogshug-
gare, barn och kraftstationsarbetare. Affärsbiträden, 
lärare och mjölnare. Sågare, bagare och torpare.

•
Under våren kom A.i.R. ILGU Gustavsfors att 

anpassa sitt program till pandemin. En avgörande 
del i lösningen att nå ut med våra programpunkter 
kom att ligga i sändning av FM-radio direkt från 
hembygdsgården. Oscar, som sitter på kunskapen och 
utrustningen för genomförandet av detta, beskriver så 
fint att en aspekt han bejakar i handlingen att sända 
radio är att man inte vet vem som lyssnar och att man 
fyller hela luftrummet med sitt budskap. En skatt av 
information för den som kan ta upp radiovågorna och 
dechiffrera dem. Detta arbetet hade samma syfte – att 
fungera som en omvandlare av fladdermössens ohör-
bara sonar till något vi människor kan erfara. Och att 
detta budskap har något att berätta.

oo

”Genius loci”
Bild på hyttruinen under performance/instal-
lation.

Fladdermössens närvaro framkallar i realtid 
olika porträtt av bortgångna personer från 
bygden och på så vis återupplivas de symbo-
liskt. Fladdermössen manifesteras samtidigt i 
ruinens fönsterglugg och skyddar byggnaden 
från onda andar.



 Kedjan på bilden fanns vid ett uthus 
på en tomt där vägen löper igenom. 
Jag avvägde. Kedjans skick och pla-
cering på backen övervägde det korta 
avståndet till uthuset. Kedjan tillhörde, 
och jag förändrade tillhörigheten.
 
Jag såg inga ekar i Gustavsfors. De 
måste planteras. De finns för att mar-
kera. Ek används vid skinngarvning. 
Det är tanninerna som är verksamma. 
Tanniner färgar cellulosafiber som 
bomull och lin. Jag arbetar alltid med 
att låta tanninerna möta järn. När 
blandningen möter järn blir den grå, 
blå, lila. Så till vida att du inte låtit syre 
kontaminera processen. Då blir det gul-
bruna stråk i det blå och grå. Det skär 
sig. Färgning av textil på detta sätt har 
många fördelar, jag nämner tre. Det blir 
alltid resultat. För bra resultat krävs tid, 
flera gånger, tid. Det går att lära sig hur 
mycket som helst och ändå bli överras-
kad, det är kemi, det är kunskap, det är 
omständigheter. 

Mina planer för residenset i maj var en 
process tillsammans med högstadie-
elever på kemilektion. Eleverna och re-
sidenskonstnärerna skulle tillsammans 
göra moment som jag skulle arbeta 
vidare med. Kanske var det en sorts 
kemi som ändrade allas planer. Järntid. Serie objekt. Mattrasor, 

tannin från ek, järn från kedja, 
slagg, jesmonite 



Sabina Ostermark

Bären mognar på hösten, om vädret vill. Först blåbären, då 
det än är sommar. Sedan hjortron, sist lingon. Konstnären 
Johannes Samuelsson beskriver i boken Bärtider (2018) att 
ca 25 000 ton bär plockas, packas, fryses, och transporteras. 
Järnet har värmts fram ur sina naturliga legeringar sedan 
vikingatid. Hur tillvaratogs bär över tid?

Globalisering är ekonomisk interaktion mellan nationella 
ekonomier och omnämns först på 1930 talet. När globa-
lisering blir ett begrepp, kanske som begreppet emoji, är 
Gustav Adolf sockens hyttor, liksom alla hyttor, nedlagda. 
De var vattendrivna hammarbruk och tillhörde den tidiga 
industrialiseringen. När du åker runt trakterna ser du 
slaggjordkällare lite varstans. De håller bra.  Inuti dem stod 
säkert lingon.

I Värmland är etableringen av stålverket i Hagfors början 
på rationaliserad stordrift och slutet på en trehundra år lång 
historia av mindre vattendrivna hyttor. kartan ritas om, och 
sysslorna, knytpunkter och samhällen försvinner eller för-
flyttas. Trehundraår är en lång tid, den innehåller historia 
om de lantbrukare och kolare som fått ge plats åt hyttorna, 
om de som var före.

Marken vid hyttruinen är blandad med slagg, den närmast 
är slagg. Här är spåren synliga. En rotvälta vid södra infarten 
visar att hyttans restprodukter finns knappt trettio centi-
meter ner.  Rötterna har inte burit tallen mer. Nu uppdagas 
all slagg den tallen haft att förhålla sig till. 

I Samuelssons Bärtider befinner han sig på en ”health 
ingredients” mässa i Frankfurt. Inga bär förädlas i Sverige. 
Produktionskedjan vindlar sig fram, svår att följa. Anti-
oxidantpulver  av viltväxande blåbär görs av andra, någon 
annanstans. I en annan produktionskedja. 

Järnet vill återgå till sitt 
naturliga tillstånd. Det 
är därför det rostar.

Järn & Tid

Bärplockare och granplanterare fick undantag från 
covid-restriktioner På P1 i maj 2020 berättade en aktör om 
den unika kompetens som krävs och hur svårt det är att få 
verksamheten att fungera utan den. 

Slaggstensfältet vid Gustavsforshyttan är skyddat, jag 
tänker på hur den stenen må ha brett ut sig när hyttan var i 
bruk, på äldre bilder framträder en stenöken. Det har sagts 
att in på femtiotalet användes slagg som utfyllnad vid väg-
bygge, det är förbjudet nu. Vid en annan hyttlämning, gömd 
och glömd under skog gräver jag och de andra i marken, tar 

Järnets tid är nu, bärens tid några 
veckor i en återkommande cykel. 

famnen full av detta egentligt fula som bär så mycket i sig 
av tid och förändring. Som är så ovant i sin form nu att det 
förflyttats och blivit vackert. 

Järnets tid är nu, bärens tid några veckor i en återkom-
mande cykel. Skogen där bären växer är även den en näring, 
en råvara att förädla. Helena Granström säger i samtal om 
upplösningen att hon måste reservera sig mot begreppet 
natur, eftersom det finns en traditionell förståelse av den 
som en råvarsureserv som bara väntar på att människor ska 
utvinna värde ur den. 

Bären i skogen och järnet i jorden, är  natur som förädlas i 
globala råvarukedjor. När globala råvarukedjor gått ur tiden 
finns naturen kvar, i någon form. 



De blånande bergens dal nu slumrande vila
Gångna tider sussandes sova
nedbäddad under skogens
sköna gröna täcke av mull

Omsider brann så även brukets eldar ut
Fordom dånade forsarnas vidunderliga visa över vidden

o hamrarnas beständigt bankande strofer
klingade melankoliskt ut över nejden.

Nu slumrar de blånande bergens dal sin djupaste vila
Ack o ve sö stiill dä ble, nu nä tystnaden fått tatt ve.

Tystnad nu råder,
ty tämjda forsar dånar blott otämjda

o förevigt klingar icke klinget.
Blå äro de minnen som minner om det gångna.

Josefin Nilsson

Inbjuden blick Josefin Nilsson bor i Gustavsfors, åtminstone delvis. Det vackra huset har en och annan brist som 
behöver åtgärdas, så det finns ännu ett hem mer åt Hagfors till. Josefin, var med på vår vandring 
14/9 2019 . Vi hade annonserat, och Hagfors kommuns turistbyrå hade lyft evenemanget. Men 
rutten specificerades först på plats. Först då hade vi valt ruttens utformning. Det här var ett obe-
kant upplägg  som trots allt lockade besökare.  Josefin gick baklänges i tiden med oss vid kraft-
station, såg naturvårdsbränning på film till läsning ur skolbok om svedjebruk. Och hörde den 
inspelade industriella processen från uddeholm idag förlagd till vattenhjulet vid ruinen. Hon kan 
platsen före vi kom. Om sig själv skriver hon; Jag bor tillsammans med min familj och våra djur i 
den del av Värmland som kallas tiomilaskogen. Mycket av min tid spenderas i skogen tillsammans 
med min hund. Där strosar vi runt bland forn- och kulturhistoriska lämningar, det är något med 
det gångna som lockar och pockar, väcker min fantasi och lyfter mig ur tidens rum.



Vandring. Therése, skolmuseum. Emil, Väderstation. Sara/Sidsel, Kraftverk. 
Sabina, slaggfält. Oscar, hytteruin. Foto Therése Olsson



///

Oscar Carlsson

Foto Therése Olsson

När kanske mognat till ett nej så blev möten och tvåvägskommunikationer en massa kontakt med 
myndigheter och envägskommunikation. I väntan på svar.



Men jag ska dela med mig, för det är väl det man ska göra, vad jag 
åt för mat, vilket väder det är, vilka glädjeämnen man i livet har, 
besvikelserna på andra som kanske bottnar i en själv och föder ett 
förakt mot ”de där” som gör så konstiga saker. Att skapa sig en iso-
lation av tanken och acceptansen som bara en pandemi kan bryta.

Här kommer det, den början som blev: 
Det var några dagar efter att ILGU fått inse att människan inte 
kan ta vilka fysiska vägar de vill, panikslagna länder, invånare, och 
mer eller mindre igenbommande streck på kartor som vi kallar 
”gränser”, ett mänskligt försök utav kontroll som på grund av ett 
hittills okontrollerbart virus lamslagit världen födde iden om att 
sätta upp en krisradiostation i Gustava (Gustavsfors).

Att vi inte skulle genomföra residenset var aldrig ett alternativ, 
det var bara en fråga om hur.

Platsen, där inget men ändå allt är, människorna, stenarna, ekon 
i skogen som bär förnimmelsen av svett, värkande leder, slit och 
krumma ryggar, men även glädje, förståelse och det vackra vemo-
diga.

Processen med att söka ett tillfälligt tillstånd för att sända rund-
radio börjar med att man först måste söka ett tillstånd för att få 
sända radio, om man beviljas det så får man söka nästa tillstånd 
för att sända..låter det rörigt? Vänta bara...

Vi tar det hela steg för steg
1. Sök tillfälligt sändningstillstånd för att sända ljudradio 
hos Myndigheten för press radio och tv.
Om det beviljas. 
Sök tillfälligt tillstånd att använda radiosändare hos Post-
och telestyrelsen. 

OBS skicka allt som pdf filer, jag menar allt. Jag bad om att de 
skulle bekräfta mottagandet av ansökan och det gjorde de, fast 
först svarade de att de ville ha allt i pdf och i nästa mail kom 
bekräftelsen på att ansökan kommit rätt. Gjorde om en fil till rätt 
format och skickade den.Så pdf är viktigt, är en fil av fyra inte pdf 
så är ingen pdf.

Jag vet inte vart jag ska börja då den början som 
var tänkt fick bli ett svävande kanske 



När du fyllt i blanketterna som ligger på deras sida och bifo-
gat vad det som står man skall bifoga kommer efter bara ca 
två dagar ett mail med att det innan utgivaren kan registreras 
måste det kompletteras med lite uppgifter:

Personbevis för utgivaren – skatteverket
Insolvensbevis från konkursregistret för utgivaren – bolags-
verket
Förvaltarfrihetsbevis för utgivaren – beställs från den kom-
mun du är skriven i

Uppgifter om EXAKTA datum för ansökningsperioden.

Så efter lite mer blanketter och navigering på föga estetisk 
upphetsande sidor som slutade med -verket ringde jag min 
hemkommun och skulle fixa det där förvaltarfrihetsbevi-
set, lite skönt ändå med att begära ut ett papper som ger 
ett bevis på någon form av frihet tänkte jag. Damen som 
svarade lät dock lite som att kaffet tagit slut innan hon 
hunnit mjukat upp den där torra kanelbullen som satt där 
någonstans mellan svalget och matstrupens översta etapp 
blandat med lite lätt förvirring utav min begäran, ehh..öhh..
nää..jag vet inte, det måste vara soc du ska prata med fick 
hon ur sig. Bullen hade tydligen trillat ner, för snabb som en 
kobra spottade hon ur sig – jag kopplar dig till soc! Den sköna 
känslan av frihet var borta, jag hörde prasslet, du vet det 
sista man hör efter långa telefonköer och ingen hjälp, det där 
ljudet som betyder att du kommer snart vara någon annans 
problem, någon annan som inte kan hjälpa dig.

 Jag fick från mitt djupaste inre skrymsle åkalla min 
kobradräpande mungo. 
Jag drog i handbromsen och som på ett kol-eldat ånglok i en 
gammal westernfilm fick jag stopp precis innan jag försvann 
ner för ravinen. Efter ett relativt långt men snabbt utlägg 
utav mitt behov av frihetsbevis så kopplades jag till en person 
som inte svarade, men stärkt utav min redogörelse och att 
gommen var fri kopplade telefonisten mig nu till person 2. 
Person 2 lät lite som om det var dolda kameran blandat med 
vad fan snackar han om och bad att få ringa upp. 

Bara någon timme hinner åldra mig innan person 2 ringer 
upp mig. Med pondus, koll på läget och en liten uns av 
överhet får jag berättat att jag ska vända mig till en annan 
kommun för att via deras kommunsida fylla i rätt blankett. 
Att kommunerna samkör tjänster blablabla, att det inte finns 
en länk eller står något om det på min kommuns sida pratade 
vi inte om. Däremot kunde jag få en länk skickad till mig via 
mail, jag sa att jag under samtalet gått in på sidan och satt 
med blanketten framför mig. Jag fick höra lite mer om vilka 
mer kommuner som också måste gå via den andra kommu-
nens sida för denna tjänst samt erbjuden två gånger till att få 
länken skickad. Det började spränga i skinnet nu, känslan av 
att när som helst hörs ett blött rivande ljud och jag vrängs ut 
och in. 

Jag satt fast mellan två kommuner
Den ena i telefon och den andra i e-blankett, jag vet inte 
än idag hur jag tog mig loss, var det smidigt? Var det fult? 

Men loss kom jag och efter några dagar kunde jag logga in i 
e-blankett kommunen och se hur ärendet gick. Lite som att 
betrakta ett löv som förmultnar i slowmotion, med ett has-
tigt och förvirrande avslut där man inte vet vad som ske. Det 
kan komma ett brev på posten, en pdf på mailen el logga in på 
något ställe du inte vet finns för att själv hämta hem. Viktigt 
i denna del av ansökningsprocessen är även att EXAKTA 
datum skrivs i rätt form! Tillståndet som gäller i 14 dagar 
måste skrivas rätt dvs 18-31 Maj. Inte som jag så klantigt och 
otydligt skrev V.21-V.22. Idiot. Gör om gör rätt! 

Kommer ni ihåg att om en bifogad fil inte är pdf är ingen 
bifogad fil pdf ? 

9 dagar efter jag fick göra om en fil till pdf så frågar dom efter 
dom andra filerna. Bara att fästa upp mungiporna mot över-
delen utav öronen med lite tejp, sparka lilltån mot bordsbenet 
så din smärta blir fysisk och har ett ställe att samla sig på och 
dra iväg ett klämkäckt mail med alla pdf i sin ordning. Sedan 
är det bara att vänta på beslut.

Som om det vore 1995 tog jag telefonen och ringde
Post- och telestyrelsen PTS var de jag först tog kontakt med, 
innan jag ens hade den minsta susning om myndigheten för 
press radio o tv, och som om det vore 1995 tog jag telefonen 
och ringde. Berit..Barbro..Berbrot svarade. Berit-Barbro 
var glad, det var inga problem, pdf:er var inte något som 
B-B brydde sig om, nä det fungerar lika bra att fota av en 
handskriven lapp och skicka bilden enligt B-B, när jag pratade 
med B-B kändes allt bra, det här kommer gå som att åka te-
flonbehandlad rutschkana insmord i kallpressad ekfatslagrad 
olivolja. B-B krävde inte vissa format och formaliteter, B-B sa 
det duger och ja men..åhh B-B, om du bara visste hur det är, 
hoppas du sitter där ännu och svarar på samtal och skänker 
lugn till folk, stärker dom med känslan att det här är nog inte 
så farligt, ger dom hoppet och kraften för det som komma 
skall..

B-B kopplade mig vidare för att jag hade frågor som inte ens 
hon ville svara på, där fick jag reda på att börja med MPRT, 
för att utan deras tillstånd kan man inte söka tillståndet jag 
frågar om. Men övergripande när man pratar med de på PTS 
så är det inga problem, det är bara, det är mysigt och frustre-
rande på samma gång, och en ny känsla började växa. Känslan 
att något kanske glöms bort och tiden, likt ett ägg som under 
ruvning lämnats en kort stund för att jaga bort en inkräktare 
hinner svalna såpass mycket att processen däri byts från liv 
till död. Väntan! Väntan utan insyn, väntan under tidspress, 
väntan...helvete vad jag avskyr dig!

Men under tiden MPRT kollade alla pdf:er så gjordes PTS 
blanketten klar, så dagen tillstånd 1 skulle segla ner i inkorgen 
skulle ansökan om tillstånd 2 skjutas ut med våldsam hastig-
het. Det var antennhöjder, kartor och koordinater, utstrålad 
effekt ERP, antennpolarisering mm. Ansökan skulle även 
granskas utav försvaret och polis. Dagen kom och tillstånd 
1 bifogades till ansökan om tillstånd 2. Som svar fick jag en 
bekräftelse att ansökan är mottagen samt en påminnelse att 



Kommer ni ihåg att om en bifogad fil inte är pdf är ingen bifogad fil pdf ? 

Storstugan hembygdsgården Gustavsfors och hembyggd radiomast. Foto: Therése Olsson

det går lika bra att ansöka via nätet..va, vad menar dom..är 
det inte det jag just gjort!? Det var som att öppna en skakad 
flaska julmust med känslor, tankar och tvivel..men likt must 
drog det sig tillbaka efter hyfsat kort tid och kvar var den där 
kladdiga påminnelsen..när kletet saktat ner explosionen och 
det rationella tänkandet fått en stig att navigera sig fram på 
mellan bleknande skrikande kolsyre känslor så var det nog 
en autosignatur..en förbannad jävla autosignatur i slutet på 
mailet, hur kan man göra så! 

När tövan äntligen var över och ett tillstånd i pdf från PTS 
kom så var det säkert 4-5 arbetsdagar kvar innan residen-
set startade, men innan den där sucken av lättnad kunde 
utsöndras ville jag få bekräftat att det är över nu. Inga mer 
bilagor, inget mer -verk som ska kontaktas för att begära 
ut papper eller bevis på något. Jag tog telefonen och ringde 
PTS. En del av mig ville prata med B-B, höra att det är i sin 

ordning, allt är fint. Men den andra delen av mig ville helst 
höra det av någon annan. Jag fick göra några samtal och 
lämna några röstmeddelanden innan jag fick tag på någon 
som kunde bekräfta att det är klart nu. Personen som jag 
frågade förstod inte riktig mitt starka behov att få veta om 
det är klart. Han sa att jag kunde väl skriva ut tillståndet om 
jag ville, som han trodde att om jag flyttade det från digitala 
ettor och nollor från dataskärmen till fysiskt format i form 
av papper och skrivarfärg så skulle jag nog få svar på mina 
frågor. Han avslutade samtalet med orden – Det är bara 
att köra, om ni håller er till de förordningar som tillståndet 
gäller. Jag tog till mig att det är bara att köra och det gjorde 
vi.



Tablå för lokalradiokanal AiR ILGU FM 99,3 
Foto: Sabina Ostermark

Att utsätta sig
Varför utsätter jag mig för det här? Jag som frekvent duckat, 
svängt 90 grader, låtsas som det regnat och visslandes lunkat 
iväg likt en självgod trebent hermelin så fort mina sinnen 
börjat vibrera utav närheten av paragrafer, blanketter och 
fackspråk, hellre självdö än att ha med denna form av kom-
munikation/språk att göra. Jo, för vi vill inte känna att det 
är kört pga en pandemi, för vi har ett innehåll värt att dela 
med andra, att i viss mån dela det kravlöst, att samlas runt ett 
osynligt fält som du kan ta del av. Platsen är viktig. Internet är 
inte det format vi vill bruka, där är platsen inte så viktig som 
i FM-bandets lågutstrålande effekt på sändaren. I er covid-19 

skyddade atmosfär som kan vara en bil, ett kök, en filt eller 45 
min vandring ut på en myr umgås vi genom att välja att vara 
mottagare, valet att delta. Ni som den 30 Maj 2020 lyssnade 
på delar eller hela sändningen var alla del av en gemensam 
upplevelse, fast enskilt. Tack för att ni deltog!

Med avslutet av denna process att söka tillstånd började 
genast en ny...men den får tas en annan gång.

Sändning från 15:03 Repris 20:03

Intro ILGU om ILGU om att inte 
ställa in. 

Samtal om upplösningen Jonas 
Gren, poet och Helena Gran-
ström, författare

Samtal mellan Sara och Oscar

Samtal mellan Sidsel och Oscar

Att int örk håll fre på sej. Om 
Kalle Jularbo och tillkomsten av 
hembygdsgårn. Med Valter Berg

Nyckelharpsmäster, en treradig 
med oxögon. Ett samtal med 
Bertil Hallgren

Duo Panchis, Olle Johansson och 
Per Olof Land genom Oscars sinn

Nattpackor Om fladdermöss med 
Emil Jessen

Jon Eriksson - musik

Tablå 30 maj 2020

På innanluftengarur.com kan du 
lyssna på programmen. Där finns 
också publikationen du läser i 
digital form tillsammans med en 
film om processen med föränd-
ring av Marcus Sjögren och Anton 
Falk. 
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Helena Granström
Janove Ekstedt
Johannes Samuelsson
Jon Eriksson
Jonas Gren
Josefin Nilsson

Konstfrämjandet Värmland
Kulturskolan Hagfors
Lina Bergqvist
Lisa Bäckius
Lena Simonsson
Marcus Sjögren

Martin Östlund 
Olle Johansson
Per Olof Frank
Stina Nilss
Sven-Erik Zeke Eriksson
Tina Bergenbrink

Valter Berg
Vänner och familj 
som möjliggör 
omöjligt arbete

Innan Luften Går Ur är en tanke om tillvaron, 
geografiskt belägen norr om Hagfors i Gustava, 
vid Dragsjön, Dragsjöberg. Sedan 2013 har 
ILGU bjudit in till nordiskt residens med plats-
specifik samtidskonst i anslutning till Dragsjö-
berg gamla skola. I september 2019 och i maj 
2020 curerades och producerades  ett nordiskt 
residens i Gustavsfors, Värmland. 

Exemplar

Genomfört i samarbete med Med stöd från 


