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Om Antroposcen 

Ända sedan jag flyttade in till staden, nej faktiskt tidigare, då jag fortfarande bodde på landet utanför, 
har jag älskat den där ötovan i Norrtäljeån strax nedanför Kvarnbron. Den känns.. jo jag skriver det fast 
det låter patetiskt kanske… men den känns faktiskt magisk.


Änderna bor där, vattnet forsar och virvlar där, växtligheten är otuktad, saker och ting som människor 
har släppt och kastat i ån, fastnar där. Fiskarna hoppar ganska mycket just där. Platsen är sin egen. 
Människor brukar stanna på bron och titta ned på skeendet runt och på ön. Det verkar som att fler än 
jag tycker att den där lilla biten land är vacker, speciell, utan ord. 


Sommaren 2017 kommer för mig att förbli oförglömlig. Det var sommaren då jag sågade ett hål i 
staketet och byggde en trappa ned till den magiska ötovan. Jag byggde en trappa till, som fick gå rakt 
över en forsränna i ån och upp på andra sidan om ön, så att besökare kunde färdas genom 
landskapet. En omväg. En genväg. En annan väg…som erbjöd…något annat. 


Jag döpte ön till Antroposcen. Ja, en slags scen skulle det bli. En scen att betrakta för de som valde 
att stå kvar på bron och titta på och inte kliva ned. En scen att vara på och i, för de som tog trappan 
ned. Och jag ville att den scenen på något sätt skulle erbjuda en möjlighet för människor att betrakta 
både sig själva och andra i mötet med ötovan.


Varför det blev det namnet? Jag var inspirerad av de aktuella debatterna som pågick i månadsskiftet 
maj/juni  2017 på radio, i tidningar och på TV med anledning av Sverker Sörlins essäbok Antropocen. 
Antropocen - människans tidsålder. En tidsålder då den av människan skapade teknosfären slukar de 
andra jordiska sfärerna likt ett svart hål.


Vanligtvis får ingen vistas där på ötovan. Jag kan tycka att det är bra. Då får ön vara i fred. Växa fritt 
och vilt. Inte bli park eller ansad vy. Och ändå bestämde jag mig för att såga ett hål i staketet och 
bygga trappor och stegar. Stegar upp i träden. Några snett snickrade steg ledde jag rakt ned i vattnet. 
Att bygga en väg rakt genom detta orörbara. Mitt ordvalsprogram ville just nu skriva ohörbara i istället 
för orörbara. Jo men visst. Detta ohörbara landskap. 


Kanske var det det jag ville komma åt. Ett försök att föra platsens talan. Oerhört pretentiöst i så fall. 
Men samtidigt. Det som händer i Norrtälje är att staden förtätas och byggs på. Det rivs och rensas upp 
och grönskan tuktas och allt vilt trängs allt längre ut och längre bort. Varför skall det vara så svårt med 
samexistens? Vad är det som känns farligt, otryggt, osäkert med hemsnickrat och vildvuxet. Jag 
älskar brytpukterna i staden. Där annat liv tränger fram och gör sig påtagligt. När maskrosorna tränger 
upp ur asfalten. När andäggen kläcks i stuprännan. När grusvägen plötsligt blir jordstig. När en liten 
rosa kanin står och väntar på mig vid busshållplatsen och ber mig föra den till ett smultronställe i 
staden. Lyssna på Leena Krohns mening ”under gatstenarna finns stränder”!


En del tycker att platsen ötovan är ”vanvård”. Det vet jag för jag hörde det när jag stod på Kvarnbron 
och lyssnade på de som passerade. Först frågade jag och sedan lyssnade jag. Jag frågade vad de 
tänkte och kände om ötovan. Många tänkte och kände att den var något fantastiskt. En ”rest av 
svunnen tid”. Att det var tur att Gata/Parkkontoret aldrig verkade bemöda sig med denna del av ån. 
Det bortglömda som något….som inte går att sätta ord på, men som har ett värde. Många tyckte 
också att träden borde sågas ned och att platsen var anskrämlig med sitt höga ogräs och allt skräp. 
Hmmm, jag tänker. Men skräpet är ju vårt. Det finns där av en anledning. Det finns där för att påminna 
oss om viktiga saker. Jag fick veta av en förbipasserande att för en sådär 40 år sedan var ötovan 
stadens lekplats. Här samlades barnen för att fånga fisk runt laxtrappan (som då fanns) och klättra i 
träden. Tidigare än så, kanske för 100 år sedan var platsen en tvättplats - en stadens baksida. 


Ötovan lagrar lekhändelser bland barn, änder och fiskar. Där finns bykhändelser, där finns 
konsthändelser.  Den lagrar också skräp. Och nedfall. 
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Den sommaren ville jag prova att närma mig ötovan på ett annat sätt än jag närmar mig staden i 
övrigt. Mer varsamt. Mer inlyssnande. Jag ville testa om jag kunde få med mig andra i detta. 


Jag träffade en sälunge på ötovan en dag när jag gick runt där och ”prövade” idéer (i huvudet mest). 
Jag tänkte att sälungen var smart som hade valt denna för människan oåtkomliga plats. Ändå var det 
ju bra att jag var där just den dagen och såg den och kunde kalla på viltvårdare. Eller, var det bra? 
Den kansek hade simmat dit av en anledning som jag inte borde lägga mig i. 


Så skred jag till verket. Jag sågade hål i staketet. Sänkte ned mina hemsnickrade trappor. Skapade 
en omväg över ån som jag hoppades att många skulle ta. 


Jag tänkte. En plats som den här vill många ta med sig ett minne från. Ta med sig ett minne. Att 
plocka upp ett minne från en plats för att ta platsen med sig i minnet. Själva handlingen. Att plocka 
upp något från marken - är det det som skapar platsminnet? Jag skapade därför en minneshög. Att 
inte ta med sig en bit plats därifrån men att varsamt flytta runt delar av platsen på platsen. Att lägga 
en bit av platsen i en hög. Själva den handlingen band i alla fall mig ännu mer till platsen. Det blev ju 
småningom också en kollektiv handling. Det skapade ett slags kollektivt minne av platsen. Är det så 
här det börjar? Vi flyttar något, vi gör det tillsammans, vi skapar en kultur, vi ändrar på platsen. Den 
blir vår. Vi minns den så. Som vår. Norrtäljebornas. Svenskarnas. Européernas osv. Minneshögar. Jag 
gjorde detta med skräckblandad förtjusning. Det kändes nämligen också som ett visst övergrepp. 
Denna orörbara, ohörbara plats. Går det fram? Gick det fram? Kunde fler känna det? Alltså dilemmat 
att flytta runt på platsen. Att bestämma över den på det viset. Om än så varsamt. Vad vet vi om 
varsamhet? En fjärils vingslag…Det var ju något kring det jag ville få fram…


Jag ville inte städa på ötovan. Skräpet är ju en del av platsen. Den berättar om oss. Jag gjorde ändå 
en skräpvåg. Kunde inte låta bli att flytta runt sakerna på platsen. Ordna. Omskapa. I ena vågskålen 
kunde besökarna i Antroposcen lägga allt de skräp de hittade där som kom från människor. I andra 
vågskålen skräp som kom från ”andra livformer”. Det blev en sned våg. En del som inte orkade titta 
på skevheten försökte väga upp med stenar på den tomma sidan. Men de plockades snart bort av 
andra besökare. Skevheten ville de flesta trots allt se. Är det så här det börjar. Vi ordnar, vi ser, vi 
blundar, vi drar åter fram i ljuset, vi nöjer oss med det. Är skräp bara materia som hamnat på fel 
plats? Vi ordnar materia på så vis att det blir skräp. Är vi de enda varelserna på jorden som gör så? 


MA. Ett japanskt begrepp för att ”befinna sig mellan tingen” eller helt enkelt bara ”emellan” - varken i 
sig själv eller i ”det andra” utan där emellan. Det tänkte jag på när jag hittade på de dagliga 
aktionerna för Antroposcen. Vid entrén hängde jag ett band av träplankor. På varje planka en daglig 
aktion som innebar ett närmande till landskapet och samtidigt en begränsning i hur man närmar sig. 
Varför? Vad gör begränsningar? Vad gör instruktioner?  ”Luta dig mot stammen. Hitta trädets öra. 
Viska till trädet. Lyssna. Vad viskar det tillbaka?” Öppnar detta upp för något hos den som utför 
instruktionen? Jag går igång. Jag vill leka och utföra och pröva. Jag tror att JAG får en relation med 
trädet och med mig själv. En ny koppling. Det ger något. Jag kanske aldrig vill sluta lyssna på trädet. 
Jag kanske stannar hela dagen. Vad krävs för att ”gå igång”? Att pröva detta nya förhållningssätt till 
ett träd på en ötova mitt i staden. En leknyckel? En ram som säger ”du får”? Men varför? Vad är det 
som är lockande? Om jag kom till en stad i en annan världsdel och såg människor som satte örat till 
träd och lyssnade skulle jag fyllas av lycka. Jag skulle bli förundrad. Jag skulle längta till denna 
företeelse när jag åkte därifrån. Den är hoppfull.


Jag ville flytta runt på platsen. Få platsen att migrera. Dela med sig av sn magiskhet. Jag fyllde 
vattenkrus med åvatten. Krusen bar instruktioner. De ville bli burna ut i staden till platser som 
behövde vattnas. Knappast några krus lämnade Antroposcen. Min snälla tolkning är att jag tror det 
berodde på att många tror att de stjäl konstverket. Att krusen står där med instruktionerna men att 
instruktionerna är ”på låtsas”. För inte kan man väl få ta med sig ett guldlackerat vattenkrus? Men 
när jag själv betraktade Antroposcen uppifrån bron såg jag en hel del barn som ivrigt fyllde krusen 
med åvatten och sprang upp till den brevidliggande parken för att vattna blommorna där. De hade 
nog gärna sprungit längre men hack i häl följde föräldrar som förklarade för barnen att de genast 
måste gå tillbaka med krusen. Där lärde jag mig någonting om tydlighet när det gäller att ge bort 
något. VARSÅGOD. DET ÄR MENINGEN ATT DETTA KRUS SKA MIGRERA OCH SE NYA PLATSER. 
DET ÄR MENINGEN ATT VATTNET RUNT ÖTOVAN SKALL VÄLSIGNA PLATSER LÅNGT BORT SOM 
ÄR I BEHOV AV MAGISKHET: TA MED KRUSET BARA. KÄNN INTE ATT DU STJÄL. DU GÖR 
NÅGOT VACKERT. etc…..
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”De viskar att de älskar varandra farfar” Foto: Cissi Wiman


Helena Lambert & Lella Labolina Lif  i Antroposcen 4 juli 2017

Under de två månader som Antroposcen existerade gjorde jag och ett antal kollegor ett antal 
workshops och performanceakter. Vi var änder under en dag vilket drog till sig en hel del publik. Vi 
var gråtande tvätterskor en annan. Vi teknosfärstädade Antropscen en tredje. Vi provade att 
”översätta åt” landskapet. Vad talar landskapet genom våra kroppar och röster?  En rad lite mer 
provocerande akter för att…sätta igång något…annat - som en slags en parallell tid, typ. En dag 
iscensatte vi ”det sista vattnet”. Den sista droppen vatten som fanns kvar på jorden fanns just där 
i Antropoascen. En man i publiken frågade mig varför jag ville göra människor olyckliga. Han sade 
att han blev illamående. Ändå stod han kvar och tittade på eländet i tre timmar. Skapa några fler 
lager av händelser i, på, genom ötovan. 


Ett av de starkaste minnena. Jag och Lella Labolina Liv gör en dagslång performance där vi 
utforskar om vi kan bli mer ”I” är ”på” landskapet. Vi ligger, i gyttjan, på ötovans strand, vi har 
”blivit” en slags spindelkropp och kravlar upp på en av trapporn. Vi har publik. Vi ser dem inte för 
vi är insnärjda i varandra men vi hör. 

Pojke: ”Farfar, vad är dom för något?” Farfar: ”Äh, de håller på med nå’n kons.t…kom nu”. Pojken 
följer inte farfadern utan tar trappan ned till Antroposcen och kommer fram till oss. ”Är dom 
dockor? Är ni dockor? Lever ni? Dom har bara en kropp men är två. Vad är dom för nå’t?”. Farfar: 
”Det är konst säger jag ju”. Pojken: ” Det vet jag väl att det är men du svarar ju inte på frågan”. 
….Han lutar sig fram mot oss som om han lyssnar, sen: ”De säger att de älskar varandra 
farfar….”.


Antroposcen har gjort det svårt för mig att inte längta. Nu är hålet i staketet borta. Ett träd har 
huggits ned. Det trädet min kollega Katarina Rosén hängde och byggde bo i som Antroposcens 
flyttfisk. Antropscen skakade om och berörde, och, lämnade säkert vissa helt oberörda. Kan 
konsten som tillfällig existens förändra? Alltså förändra på djupare plan hur vi ser på förändring?
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Antroposcens skräpvåg. Foto: Helena Lambert

Ett skate-gäng vid Minneshögen. Foto: Helena Lambert

Antroposcensk trappa. Foto: Helena Lambert

För ytterligare bildmaterial och 
kommenatrer från besökare: #antroposcen 
på Instagram och Facebook


