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Traktorbalett, ett bröllop 
mellan jordbruk och konst 
och byggandet av ett torr-
dass till Moderna muse-
et är några av de projekt 
som har sitt ursprung i byn 
Dyestad på mellersta Öland 
och konstnärskollektivet 
 Kultivator.   

K
ultivator är ett samarbete mel
lan konstnärerna Mathieu Vrij
man och Malin Lindmark Vrij
man samt lantbrukaren Henric 

Stigeborn. Mathieu och Malin flyttade 
till Dyestad 2003 och blev då grannar till 
Henric, som bedriver ett ekologiskt jord
bruk med mjölkkor och får.

– Vi var intresserade av konst som kan 
förändra samhället och som kan finnas 
utanför institutioner. När vi flyttade till 

Dyestad upptäckte vi hur lite vi visste om 
lantbruk och om de politiska skeenden 
som påverkar lantbruket. Lantbruk är 
inget Emil i Lönneberga, säger Mathieu.

– Vi ville skapa en mötesplats där man 
kan göra saker och få en djupare kontakt 
mellan människor, på ett mindre ytligt 
sätt än i stan, fortsätter Mathieu.

MALiN  Och  MAThiEu bjöd in konstnä
rer från Amsterdam till Dyestad. Både 
de och deras gäster tog del av arbetet vid 
Henrics lantbruk, där de hjälpte till med 
mjölkning och andra dagliga sysslor vid 
gården. Henric å sin sida deltog i upp
byggnaden av fasta konstinstallationer 
och lät sina maskiner bli en del av den 
konstnärliga friheten vid Kultivator.    

 – Genom att arrangera en balett mel
lan två traktorer visade vi väldigt tydligt 
vilka medel vi har att jobba med, säger 
Mathieu. 

Malin, Mathieu och Henric har rest till 

Amsterdam och flera andra storstads
områden där de har arrangerat utställ
ningar i vilka jordbrukets villkor och 
konstnärlig kreativitet vävs samman. 

– Vid en utställning på samtidskonst
galleriet W139 i Amsterdam bad vi bön
der som hade gårdar i närheten att göra 
en maskinparad med alla redskap som be
hövs för att framställa en rundbal hö och 
lasta av en bal i Amsterdams centrum. Vi 
ville visa något av verkligheten utanför 
stan, men polisen kom dit och trodde att 
det var marijuana, berättar Mathieu.

Samarbetet mellan Kultivator och 
konstnärer runt om i världen har fortsatt 
under de år som gått. Konstnärer från fle
ra länder, däribland Spanien, Frankrike 
och USA, har sökt sig till Dyestad och Kul
tivator. I dag är Kultivator medlem i ett 
formellt nätverk av fem konstnärskollek
tiv runt om i världen som fokuserar på att 
skapa länkar mellan konst och jordbruk.

ÅR  2012  bESÖKTE Malin och Mathieu 
konstnärsgruppen M12 i USA, som har 
sin verksamhet ute på prärien i delstaten 
Colorado. Malin beskriver resan till Colo
rado som ett möte med ett jordbruk och 
ett ekosystem i kris, trots attt jordbruket 
i vissa av de områden de besökte endast 
drivits i ett sekel.

– Vi mötte människor som berättade 
om ätliga vilda växter som tidigare fun
nits och som varit en del av kosthållning
en, men som nu utrotats av bekämp
ningsmedel. 

Kultivator förenar jordbruk  och konst för hållbarhet

Trästommen är en symbolisk 
byggnad i vilken utbildning 
bedrivs, utan isolering från 
det omgivande landskapet.

Grannarna Mathieu Vrijman, Malin Lind-
mark Vrijman och Henric Stigeborn sam-
arbetar i konstnärskollektivet Kultivator.

Traktorbalett har varit ett sätt 
att förena konst och jordbruk. 
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Vi ville visa nå
got av verklighe
ten utanför stan, 
men polisen kom 

dit och trodde att 
det var marijuana.
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Malin och Mathieu föreslog att Kulti-
vator och M12 tillsammans skulle jobba 
med projektet Gran’s  university,  som 
startades av den indiska miljöaktivisten 
Vandana Shiva och där målsättningen är 
att bevara äldre generationers kunskap 
om odling och självhushåll. 

ÅRET EfTER bESÖKET i USA reste konst-
närer och arkitekter från M12 till Sveri-
ge och Dyestad. Tillsammans med Kulti-
vator byggdes en jordkällare i det större 
formatet. Ovanpå jordkällaren uppför-
des en trästomme till en byggnad, men 
utan avsikt att sätta upp väggar eller tak. 
På marken under trästommen placera-
des en trädstam.

–- En jordkällare kan ses som ett arkiv 
av kunskap, säger Mathieu. 

Han beskriver hur den fungerar som 
en plats för diskussioner och utbildning. 
Trästommen kan betraktas som en sym-
bolisk byggnad i vilken utbildning be-

drivs, men utan att man isoleras från det 
omgivande landskapet.             

I november 2014 medverkade Mathieu, 
Malin och Henric vid den inter nationella 
konferensen om kultur och samhälls-
utveckling, Creative summit, på Moderna 
museet i Stockholm. Deras konstnärliga 
tema hade som syfte att framhålla vikten 
av att återföra den energi och växtnäring 
som lämnar våra kroppar i form av urin 
och fekalier till åkermarken för att där 
kunna användas till nästa års grödor. I 
dag återförs endast en mindre del av den 
växtnäring som finns i urin och fekalier 
till jordbruket och då till stor del form 
av avloppsslam som kan innehålla föro-
reningar från industrier, sjukhus och vä-
gar. För att kompensera den näring som 
lämnar gården i form av spannmål, kött, 
mjölk, potatis eller grönsaker och som 
inte återcirkuleras till åkermarken kö-
per konventionella lantbrukare in konst-
gödning medan ekologiska växtodlare 

använder bland annat pelleterat slakteri-
avfall och hönsgödsel. 

– I längden måste vi få tillbaka energin 
till jordbruket, men det gäller att hitta 
ett sätt att få tillbaka energin innan feka-
lier och urin förvandlats till ett avlopps-
slam, säger Henrik. 

HENRiK  LEvERERADE rotfrukter, grön-
saker och havtorn från öländska lant-
bruk till Creative summit som användes 
i den mat som serveras under konferen-

sen. Malin och Mathiues utställning vid 
konferensen bestod delvis av ett torrdass 
som de byggt. Den som använde torr-
dasset under konferensen erbjöds att 
få en ”returbiljett” till Öland. Tunnorna 
med urin och fekalier från torrdasset har 
nu transporterats tillbaka till Öland. Ef-
ter kompostering ska växtnäringen an-
vändas som gödsel i en mindre husbe-
hovsodling av rotsaker. ”Returbiljetten” 
är en inbjudan att besöka Öland och se 
den odling där växtnäringen som retur-
nerats från Creative summit använts. 

Vare sig Malin, Mathieu eller Henrik 
upplever att det varit svårt att övertyga 
Moderna museet att acceptera deras plan. 

– Konstens roll är i dag främst att kri-
tisera, men vi vill vara konstruktiva och 
det är annorlunda än att plocka isär och 
kritisera. Det handlar om att bygga upp 
och skapa den värld vi vill ha, säger Malin.

NiLS-ERiK NORRby

Kultivator förenar jordbruk  och konst för hållbarhet
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Vikten av att föra tillbaka den 
energi och de näringsämnen som 
lämnar våra kroppar till åkermar-
ken för att producera ny mat är ett 
centralt tema för Kultivator.
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Ett bröllop mellan jordbruk och konst 
iscensatte Kultivator som ett steg i att 
låta konsten flytta ut från storstaden.

Konstens roll är i 
dag främst att kri-
tisera, men vi vill 
vara konstruktiva 

och det är annor-
lunda än att plocka 

isär och kritisera.

Kultivator intar Amsterdams centrum tillsammans 
med lantbrukare från trakten.


