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KONSTVERKET
BAKGRUND
Inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum
ansvarade Statens konstråd och Kulturrådet för
en satsning på att producera offentlig konst- och
kulturverksamheter i bostadsområden. Projektet
kallas Konst händer och pågick 2016-2018. Statens
konstråds uppdrag var att producera konstverk i
samverkan med civilsamhälle och boende. Konst
händer inleddes med en utlysning 2016 med
över 150 inkomna ansökningar som resultat.
Ansökan gällande Amiralsstaden gjordes av
stadsbyggnadskontoret i Malmö, med syfte att
tillvarata potential hos boende och verksamma
i området under det pågående arbetet med
Amiralsstaden. I samtal med styrgruppen för
Amiralsstaden identifierades de kommande
stationerna som möjliga intressanta platser för ett
konstverk.
2017 engagerades regissören och ljudkonstnären
Saga Gärde för att skapa ett ljudbaserat konstverk
kopplat till stadsutvecklingsprojektet Amiralsstaden.
Saga har själv sin studio på Norra Grängesbergsgatan
och har därmed en del lokala kopplingar. Hon
har dessutom gjort flera samarbeten med den f.d.
Malmöbaserade poeten Athena Farrokhzad som
tidigt kom på tal som en röst i verket.
FINANSIERING
Statens konstråd har finansierat produktionen av
verket, Tekniska nämnden ska föreslås ta emot verket
som en gåva av Statens konstråd. Förslag till beslut i
Teknisk nämnd är att FGK möjliggör installation samt
finansierar drift av verket.
DE SOM SÅR
De som sår är ett ljudverk som utgår från Navets
odlingsområde intill spåren i södra Rosengård och en
äldre kvinna, Ćamila, som tillbringar sina dagar där.
Ćamilas berättelse om odling och flykt vävs samman
med Athena Farrokhzads dikt om att odla, växa och
slå rot.
I en samtid då många stadsutvecklingsprocesser
drivs av stora visioner är en berättelse om jorden,
odlingen och att sätta rot en vacker påminnelse om

människans och planetens förutsättningar för liv.
OM VERKET
Längd: ca 15 min
Inspelningsplats: Navets odlingsområde
Regi, intervju, komposition: Saga Gärde
Ljuddesign och musik: David Gülich
Dikt: Athena Farrokhzad
Intervju med: Ćamila
Tolk intervju: Bekim Gasi
Översättning intervju: Merima Dizdarevic
Inläsning dikt: Merima Dizdarevic
Dramaturg: Kettil Kasang
NÖDVÄNDIG TEKNIK
Tekniken installeras i säkrad och för miljön IPklassad skyddsbox. Värmare finns inbyggd för
fuktbekämpning. Utgående kablar är lågnivå, med
en spänning utom fara för skada på omgivning.
Utgående kablar sluts till två utomhushögtalare
och styrknapp för aktivering av verket, vilka båda
är anpassade för offentlig miljö. Högtalarna göms
under trädäcket och riktas något neråt så att
vattenavrinning sker, ljudet slutmixas på plats så att
det kompenserar akustik och återges korrekt ovan
trädäcket. Högtalarna är fristående i egna kabinett.
Val av teknik är av sådan karaktär att det skall vara
självgående, viss garanti ingår och sedan är det
enkelt att lägga till ett driftsansvar från lokal firma
om något skulle ske med själva styrtekniken. Stängs
tillförseln av el av eller på så kommer ingen manuell
återstart krävas, utan det rullar igång av sig själv.
Specifika mått och dimensioner för tekniken är ännu
ej fastställda, utifrån bedömning på plats finns gott
om utrymme under trädäck. Tekniken i sig kommer
inte vara skrymmande.
Extern försörjning av el (230 V ≈10 Amp) är
nödvändig. Vid installation av kopplingsdosa eller för
miljön IP-klassat, låsbart eluttag (Typ F) under trädäck
kan elektriker enkelt ansluta konstverkets teknik vid
installation.

FÖRUTSÄTTNINGAR
STATLIG ANLÄGGNING
Trafikverket äger och ansvarar för drift och
underhåll av plattformar och all utrustning på
dessa. Fastighets- och gatukontoret ansvarar
för drift och underhåll av all allmän plats runt
stationsanläggningen.
Det är angeläget att det är tydligt vem som
svarar för drift och skötsel av konstverk.
Konstverk i Trafikverkets stationsmiljöer
placeras därför inte i plattformsmiljöerna utan
i anslutningsgångar, plattformsförbindelser
eller i tak etc. När det gäller konstverk på
Trafikverkets stationer är hållningen att de
inte får störa grundverksamheten. Därför
bedömer de att ett ljudverk riskerar störa deras
utrop och att det därför inte bör placeras i en
redan ljudstörd miljö. En ljudinstallation måste
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anpassas så att Trafikverkets utrop hörs bra
oavsett var den placeras (om den tex placeras
i närheten av väntutrymmen där utrop måste
höras). Generellt sett vill Trafikverket minimera
utrustningen på plattformarna för att kunna
garantera så säkra plattformsmiljöer som
möjligt. Trafikverkets bedömning i det här fallet
är att det inte är lämpligt att placera verket på
plattformen, både på grund av otydlighet i
skötsel- och driftsansvar samt ljudkonkurrens
med deras utrop.
TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
De tekniska förutsättningarna är avgörande
för placeringen. Var det är möljligt att dra
fram el, och till vilken kostnad, är centralt.
Tekniken som är nödvändig för verket måste
kunna placeras på ett bra sätt, både ur ett
ljudperspektiv och med tanke på stöld och
skadegörelse. Om det ska finnas information
om verket ställer det krav på att den går att
fästa någonstans.

Allmän plats, FGK ansvarar för drift och
underhåll
Statlig anläggning, Trafikverket ansvarar
för drift och underhåll
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PLACERING AV VERKET
IDÉER OM VAL AV PLATS
En utgångspunkt för diskussionen om val av
plats för verket har varit att det ska vara en
plats där man uppehåller sig en stund. Man
behöver inte höra hela verket från början till
slut för att det ska ge något, men att passera
det i rörelse någonstans där människor i regel
inte stannar upp bedöms inte som lämpligt
(till exempel i en trappa upp till plattform eller
dylikt).
På en tågstation är väntan en huvudsaklig
aktivitet och därför finns det ett antal platser
att välja mellan. Ljudbilden på platsen måste
tas i beaktande, framförallt godstågen som
passerar genererar ett kraftigt buller. Även
kring Amiralsgatan norr om stationen bullrar
det ständigt från trafiken.
Ett ljudkonstverk är speciellt på det sättet att
det inte tillåter sina besökare att undvika det.
Därför är placeringen på en plats där vissa
boende i området passerar varje dag på väg till
jobb eller skola extra viktig.
PLATSBESÖK
På ett platsbesök 1 februari 2019 där
representanter för Statens Konstråd och
Fastighets- och gatukontoret samt konstnären
närvarade kunde vissa slutsatser om
placeringen dras. Platsen vid bänkarna på
entréplatsen i norr avskrevs helt på grund
av bullret från Amiralsgatan. Att undersöka
möjligheterna att placera verket inne i de
uppvärmda kurerna som Skånetrafiken bygger
avfärdades också. Konstnären påpekade vikten
av att man inte ska vara styrd till platsen av
en sitttplats, värme eller liknande. Det som
styr besökaren till platsen där verket spelas
ska vara att man väljer att lyssna på verket.
Resonemanget ledde fram till att de platser
som bedömdes som lämpliga på perrongen
är de utrymmen där man väntar under
väderskyddets tak och mellan två glasväggar
men där det antingen finns ”stå-bänkar” eller
ingen sittplats alls. Burspråket på östra sidan
bedömdes också kunna fungera. Det kan vara

så att det bullrar mindre i burspråket än på
perrongen, men det finns också en risk att
bullret förstärks av akustiken i burspråket.
Ett resonemang fördes om att ljudspåret
skulle kunna gå hela tiden på perrongen, med
eventuella avbrott för utrop eller dylikt. Både
väderskyddet och burspråket är Fastighets- och
gatukontorets konstruktioner och kan fungera
som plats att fästa information om verket på.
Väderskydden på perrongen är isolerade med
ljudabsorberande material, även det skapar
särskilda förutsättningar om verket placeras
på perrongen. Detta alternativ förkastades då
Trafikverkets riktlinjer inte tillåter det.
Podiet på den sydvästra entréplatsen är
byggt för ett konstverk men i dagsläget finns
inget aktuellt fysiskt verk för den platsen. För
att undvika en konstruktion med högtalare
på mast eller dylikt bör ljudet komma
underifrån. Det är en plats dit besökare styrs
av möjligheten att sitta i ett bra solläge,
därför bör det eventuellt vara möjligt att som
besökare aktivera verket med en knapp. Om
det inte aktiveras skulle det kunna spelas en
gång i timmen eller liknande. Podiet har olika
höga kanter, mot Rosengårdsstråket är det så
högt att information om verket som fästs på
betongfundamentet hamnar i läshöjd för en
vuxen. Placering av verket på podiet kan väcka
intresse även hos förbipasserande.
SLUTSATS
Trafikverkets riktlinjer gör det mycket svårt att
placera verket i anslutning till eller på någon
av plattformarna. FGKs bedömning är att
det bästa alternativet är att placera verket på
trädäcket.

				
				Trädäcket sett från
				sydväst.

PLATSER FÖR VERKET:
5 ALTERNATIV
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Här beskrivs fem möjliga platser för
verket, dess för- och nackdelar och varför
fyra av dem slutligen avfärdats.
Efter en sammantagen bedömning
har trädäcket bedömts vara den mest
lämpliga latsen för verket.

5
1 PÅ TRÄDÄCKET
+ Solläge & fin plats -> bra
vistelsepotential
+ I anslutning till befolkat
stråk.
+ FGKs konstruktion + mark
+ Bra läge för text om
verket på fundamentet mot
Rosengårdsstråket
+ Distans till plattform, ingen
ljudkonkurrens
- ej väderskyddat
- inte väntplats året om /
dygnet runt
2 I KUREN
+ Här är man stilla, väntande
+ Bullerskyddat
- Ljudkonkurrens?
- Skånetrafikens konstruktion
- Trafikverkets många regler
- Man väljer värme, inte
verket
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3 PÅ PLATTFORMEN
+ Här är man stilla, väntande
+ Väderskyddat
4 I BURSPRÅKET
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+ FGKs egen konstruktion att
+ Plats med egen identitet, konstverket
hänga info på
”tränger sig inte på”
- Ljudkonkurrens, utrop
+ Väderskyddat
etc
+/- Sittplats behöver läggas till
- Trafikverkets anläggning
- Bara de som använder den tillgängliga
samt riktlinjer gäller
entrén passerar
- Bullerutsatt, 80 godståg/
- Ljudkonkurrens, utrop
dygn
- Otrygg plats?
- Trafikverkets regler
-Vill man uppehålla sig här?

5 PÅ ENTREPLATSEN
+ Tänkt som huvudsaklig entré till
stationen.
+ Sittplatser men inte under tak.
- Alldeles för mkt buller från
Amiralsgatan
- Kommer det fungera som hängplats?
Norrläge.
- Ej väderskyddat.

