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Ett konstprojekt om den levande mull 
som både ger oss föda och binder koldioxid



De små under jorden
I matjorden samverkar småkryp och mikroskopiska varelser i ömsesidiga 
beroenden. En matsked levande mull rymmer lika många varelser som 
det finns människor på planeten, de flesta osynliga för blotta ögat. De 
bygger varje minut den odlingsmark som ska ge oss mat. Här finns bo-
platser, nätverkskommunikation, transportledningar, barnkammare och 
matförråd. Det är detta biologiska liv som gör jorden bördig, motstånds-
kraftig, fukthållande, som binder koldioxid, gödslar den och håller den 
samman. Mikrolivets ömsesidiga dans med varandra och med oss bär 
upp allas våra liv.

Livet börjar där nere
Matjorden är en av våra viktigaste naturresurser för mänsklig överlevnad. 
Hur vi äter och producerar vår mat är något av det som har störst påver-
kan på miljön och klimatet. Ett jordbruk i kretslopp bygger upp livet i jor-
den. Det binder koldioxid och motverkar klimatförändringar, gör grödan 
mer näringsrik och minskar kväveläckage till hav, sjöar och vattendrag. 
Ett kretsloppsjordbruk gör oss också mindre beroende av import av gifter 
och konstgödsel. Tyvärr sker sådan odling bara i begränsad utsträckning. 
Istället har vi förstört en tredjedel av all odlingsbar mark på planeten.

Bilder: Förgyllda skulpturer i papperslera. Ovan: Kvalster samt björndjuret. 
T v: En rotätande nematod dödas av ett svampmycel som beskyddar sitt träd. 
Svampen sänder ut en hyf, blåser upp små bollar och stryper nematoden!



FN varnar
Varje minut försvinner en yta odlingsmark stor som 30 fotbollsplaner på 
grund av hårdföra odlingsmetoder. Mikrolivet skadas och dör av besprutning 
och av konstgödsling. När jorden plöjs torkar det dessutom ut och de viktiga 
svamphyferna (svamparnas ”rottrådar”) trasas sönder och samman. Det kol 
som mikrolivet håller kvar i marken försvinner då istället upp i atmosfären. 
Den viktiga struktur som mikrolivet bygger upp skadas. Jorden blir känsligare 
för erosion, den spolas lättare i väg när det regnar och blåser bort i vinden. 

Vi gör om gamla misstag – i stor skala 
Jordförstöring har genom historien varit ett återkommande skäl till sam-
hällens kollaps eller gradvisa nergång. Ända sedan de första flodkulturerna 
har flera civilisationer gradvis gått under sedan man utarmat det sköra skikt 
av mylla som givit dem mat. 
Idag sker detta i global skala och i snabb takt. Människan har ökat den naturli-
ga erosionen med mellan tio och tusen gånger. Om vi fortsätter på samma vis 
finns enligt FN ingen matjord kvar om 60 år. 
Förstör vi matjorden svälter vi ihjäl. Så hur kan vi värna det tunna lager av 
levande jord som bär oss? Människan har redan lagt för mycket mark under 
sig vilket destabiliserar klimatet och tränger undan andra arter. Vi bör inte ta 
mer mark i anspråk, men vårda och förbättra den vi har. Och det går.

Visste du det här – ett svenskt under!
Efter en tid av svår svält på 1700-talet instiftade kronprinsen Karl Johan år 
1813 Kungliga Svenska Lantbruksakademien som bland annat fick inleda 
storskaliga experiment med blommor som kunde gödsla jorden. Syftet var 
att öka Sveriges självhushållning. Så småningom hade Sverige ställt om till ett 
hållbart, ekologiskt jordbruk som gav fina skördar utan att tära på mullen. 

Det var ett jordbruk med kretsloppstänkande, där solen var motorn och kvä-
vebindande växter både gödslade jorden och gynnade mikrolivet. Djuren åt 
det som växte på gården och djurens gödsel spreds på åkern. Alla delar som 
ingick i kretsloppet gynnade ömsesidigt varandra. 

Hundrafemtio år senare kunde vi föda en flera gånger större befolkning; 
vi gick från två till sju miljoner och till och med exporterade livsmedel! Vi 
hade dessutom skapat starka, levande jordar – utan vare sig fossil energi eller 
import av gödsel, foder eller bekämpningsmedel. Varför slutade vi med det?

Den gas man tog fram för folkmordet på ju-
dar i Auschwitz paketerades efter kriget om 
för att i stället användas för besprutning av 
livet i jorden, glyfosat blev ”Round -Up”.
Samme kemist uppfann metoden för att  
fixera kväve ur luften som vi nu skapar 
konstgödsel med. Idag har vi flera gånger 
mer kväve i omlopp än vad planeten tål.
Marken tar endast upp en liten del
medan resten förorenar vattendragen.



Kretsloppen bröts
Efter andra världskriget när billig energi gjorde stordrift populärt, drabbade 
detta tänkande tyvärr även jordbruket som blev alltmer specialiserat. Man 
delade upp spannmålsodling och djurhållning så att djurens gödsel inte läng-
re blev till näring på åkern. I stället började man importera konstgödsel, som 
dödar mikrolivet i jorden och som läcker ut kväve till bland annat Östersjön, 
nu världens sjukaste innanhav. Man slutade låta djur gå ute och beta och 
upphörde i stor utsträckning med att odla växter som både gödde jorden och 
var djurfoder (växelbruk med vallodling). I stället började man importera 
foder. Detta nya sätt att odla gjorde växterna känsligare för angrepp. Insekts-
gift började importeras i stora mängder – vilket också dödar mikroliv! Idag 
skulle dessutom vårt jordbruk stanna om importen avbröts. Minst hälften 
av vår mat är importerad, och den som produceras här i Sverige är antingen 
beroende av importerade insatsmedel eller av enorma mängder energi.

Forskning visar vägen
Vi ska inte återgå till det gamla, menar Artur Granstedt, tidigare docent vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet, men vi ska ta vara på all den kunskap som finns 
och kombinera den med ny. Han har i många år drivit ett EU-projekt med 48 
pilotgårdar och 50 forskare från alla länder runt Östersjön som visade att ett 
kretsloppsjordbruk håller odlingsjorden levande i generationer. Det släpper 
ut betydligt mindre koldioxid och kväve och klarar sig utan giftbesprutning. 
Det ger näringsrikare mat som håller bättre vid lagring och är ekonomiskt 
lönsamt. Man har i detta projekt även stakat ut vägar för hur en omställning 
i Sverige skulle kunna ske, en nödvändig förändring om vi ska nå våra klimat-
mål och få en långsiktigt uthållig försörjning. Det är ännu ganska få som inser 
det grundläggande systemfelen i dagens jordbruk och livsmedelsförsörjning, 
där vi tär på våra framtida resurser och miljö. (Forskningsprojektet BERAS.)

Hur kan man odla utan att plöja?
Idag finns maskiner och metoder som möjliggör odling utan plöjning.
Det viktigaste är att man aldrig låter jorden vara naken och bar, utan så 
mycket som möjligt låter fotosyntesen arbeta med att binda kol ner i marken. 
Man kan också markvårda genom att odla i olika sorters växtföljd och genom 
vallodling av klöver och gräs. Vallen kan bli till djurfoder eller få ligga kvar för 
att bygga upp jordkvalitén. Lär mer om mikrobiell odlingsteknik: 
www.stiftelsen-regenerativa-ekosystem.se

Bild: Arv. Olja, 73 x 60 cm, Anna Toresdotter.



Trädgården som ett konstprojekt 
Går det att designa ekosystem med återkommande nyttoväxter? 
Hur kan man störa naturen så lite som möjligt och samtidigt få ut så mycket 
som möjligt? Det var sådana frågor som upptog mig när jag satte spaden i 
jorden i min karga bergstäppa – och jag visste från början att jag på något 
vis också ville gestalta det här i konst!

I min lilla kretsloppsträdgård fick jag med spänning se hur torftig jord kan 
bli till rik mull när jorden täcks och tillförs organiskt material och naturlig 
gödning. Tång till täckning hämtas från stranden, ”guldvatten” från bad-
rummet, nässlor till nässelvatten plockas på promenaden. Ätliga växter 
återkommer nu varje vår bland skrevorna, där jag försökt ta hänsyn till 
vindförhållanden, regnvatteninsamling och solinstrålning. 

Permakultur
Jag inspirerades av det som kallas permakultur, där man strävar efter att 
samarbeta med ekosystemen runt omkring. En sådan trädgård kräver tid 
och omtanke att anlägga men fordrar sedan inte lika mycket skötsel som 
en traditionell trädgård. Mycket av arbetet överlåts på naturliga funktioner 
och kan ge en bra skörd med mindre arbete. 

Här växer olika ätliga växter tillsammans som gynnar varandra och åter-
kommer varje år. Den storbladiga ängssyran hämtar exempelvis med djupa 
rötter näring till de ytligare jordlagren åt portlack, en delikatess som kryper 
runt syrans stjälkar och täcker jorden. Den höga romerska spenaten får sol 
bakom den lägre spanska körveln och en biologisk mångfald kan förvilla 
skadegörarna. Vallörten gynnar pollinatörer och samlar näring i sina blad 
som sen blir till gödsel åt de övriga växterna. På en skuggig plats hoppas 
jag kunna skörda proteinrik svamp.

Skogsträdgårdar och alléodling
Det finns så många spännande sätt att odla! På många håll i världen kan så 
kallade ”skogsträdgårdar” ge rikligt med mat för försörjning, då samverkan-
de växtlighet planteras i flera nivåer; träd, buskar och fleråriga växter med 
olika djupgående rötter. 
I vårt klimat skulle vi bland annat kunna ha nytta av samplantering av löv-
träd på åkern, så kallad ”alléodling”. Träden samarbetar med svamparnas 
mykhorriza som då även kan hjälpa säden. 

En årligt återkommande bädd av något som skulle 
kunna odlas i större skala hos oss, där bladen är spenat 
och dess frön blir protein: 
Gode Henriks Målla – en perenn, skandinavisk quinoa!



Vad kan jag göra själv?
Du och jag hör till de människor på jorden som drastiskt påverkar hela 
planetens klimat och detta händer bara en gång. Det kan bara fixas nu, 
aldrig sen. Vi som lever nu har därför en möjlighet som inte kommer 
tillbaka, en chans att finna bättre vägar och hoppa på det förändringståg 
som går. Att verka för klimatsmartare odling är en viktig del av det.

Rösta med plånboken Välj ekologiskt. Ekologisk mat har mycket mindre 
klimatavtryck och bevarar mikrolivet i jorden. Idag är bara runt 20% av de 
svenska odlingarna ekologiska, ökar efterfrågan kan de bli fler. Om du äter 
kött, välj naturbeteskött. Minska matsvinnet.
Att förstå och prata om sånt här är ett första steg till förändring. Lär dig 
mer och dela kunskap! 
Om du odlar, tillverka gärna egen matjord genom att kompostera och håll 
jorden täckt med gräsklipp eller liknande. Att odla är ett sätt att närma sig 
livet. Att odla skapar nyfikenhet.
Är du engagerad inom politik och näringsliv? Verka för ett nytänk inom 
jordbruket i Sverige – viktigt för att nå miljömålen.

Odla fyra ton mat på en gräsmatta i stan?
Går det? Ja, det gör den ideella föreningen Ultuna Permakultur – utan att 
vare sig gräva eller plöja! På drygt tusen kvm av Arrheniusplan i utkanten 
av Uppsala visar man hur grönsaksodling med permakultur kan bidra till 
hållbara städer. Resten av ytan är skogsträdgård och vingård. Här arbetar 
man för att sluta så många kretslopp som möjligt och strävar efter att 
med hjälp av permakulturens principer ta tillvara på platsens sol, vind och 
vatten. Projektet drivs av studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Ultuna Permakultur initierar Goda Hem-rörelsen
Tänk om villaförorterna bestod av blomstrande kretslopp som gav oss 
näringsrika grönsaker i överflöd, med lokal energi, färska ägg, honung och 
kanske mjölk! Goda Hem-rörelsen vill bemöta många av vår tids största 
utmaningar genom att inspirera Sveriges villaförorter att bygga relationer 
till det kretslopp av djur och natur som kan förse oss med föda. De vill se 
spännande miljöer med odlingsbara trottoarer, ankdammar och grävfria 
grönsaksodlingar. Man vill se oss i dubbel bemärkelse återförenade med 
jorden. Följ dem på Youtube-kanalen Goda Hem, Ultuna Permakultur.

Bild: Se upp – innan det är för sent! Olja, 120 x 87 cm, Anna Toresdotter.



Bild: Solätare. Olja, 40 x 33 cm, Anna Toresdotter.

Masken i min hand
en makalös jordfabrik
rotens bästa vän”

Germund Sellgren

Med hjärtat mot jorden kan vi lyssna
till språk vi inte förstår
till budskap inte avsedda för oss

Till intensiva samspel
över våra huvuden,
under våra fötter 

Överläggningar har pågått
i årmiljoner
Det mäktiga myceliet minns

Anna Toresdotter

Jordpoesi i skolor
För förändring behövs både hjärta och hjärna. Under utställningens upp-
byggnad har gymnasieelever fått skriva dikter inspirerade av temat. Elever-
na undersöker människans relation till jordens myllrande liv utifrån utställ-
ningens innehåll och skapar egna jorddikter, där tankar om en hållbar värld 
får fäste. Deras dikter presenteras i utställningen och på hemsidan och kan 
förhoppningsvis inspirera fler skolor och elever att göra detsamma. Ta del 
av jordpoesi och se hur diktande kan gå till i skolan: www.annatoresdotter.
se/konst/omsesidighet. Eller detta poesiprojekt: www.sustainablepoetry.se

Barnet,
barfota springer
över ängar och åkrar.

Åkrarna täcks
av färgglada växter,
solen skiner
och blommorna blommar!

Barnet,
lyckligt ovetande
om livet i jorden. 

Jorden som ger oss liv, 
men som vi inte 
värnar om! 

Barnet,
nyfiket är,
om livet under fötterna.

Fötterna som bildar
ett avtryck i jorden.
Livet vi måste
ta hand om!
 
Sanna, Söderslättsgymnasiet, 
Trelleborg



Bild: I ömsesidigt utbyte med små varelser som kan binda kväve, gödslar klöver-
blomman jorden. Klöver, baljväxer, lusern med flera är tillsammans kretsloppsjord-
brukets hjältar som inte bara fyller jorden med kol utan även med näringsrikt kväve. 
Olja, 100 x 50 cm, Anna Toresdotter.

En undre värld av under
Följ med in i en saga som är sann: Ett mirakel sker när fröet gror.
Det skira bladet dricker vatten, äter sol och koldioxid och skapar så materia 
– socker och andra kolhydrater! Sträcker sen ner sina tunna rötter i det svala 
mörkret för att väcka mikrolivet i jorden och bjuder på ett stort kalas: ”Här 
finns solmat, sockerarter och kolhydrater i massor”. Bakterier och svamphyfer 
skyndar till: ”Vi kommer på kalaset!” 
Växten bjuder på precis den solmat som lockar just de bakterier och de 
svamphyfer som kan utvinna precis de näringsämnen som växten behöver. 
Växten styr och har kontrollen. 
Bakterier kan inte ta sig särskilt långt, men de är många och växter snabbt till 
sig i antal och kan leverera massor av näring i utbyte mot det eftertraktade 
sockret. 
Svamphyfer växer långsammare men kan nå väldigt långt bort för att hämta 
de näringsämnen som växten har nytta av. De bryter mineraler ur stenen, 
forslar dem i mikroskopiska pipelines tillbaka till sitt kompisträd och andra 
växter. De matar svamphyferna med speciella kolhydrater som binder kolet 
i sina allt tjockare ”rör” i jorden.  Se där! En årmiljoner gammal teknologi att 
binda kol i marken!
Både bakterier och svamphyfer kan utvinna näring ur sten, sand, silt, ler, men 
växten kan inte komma åt all denna näring direkt. Det måste först komma 
andra gäster till kalaset vid växtens fina hårnätsrötter. Ett kalas där de första 
gästerna utgör huvudrätten! 
Protozoer som amöbor, ciliater och flagellater kastar sig över de stinna bak-
terierna. Svampätande nematoder hugger sig bokstavligt in i svamphyfernas 
kroppar för att utvinna näringen där inne. När dessa sedan släpper ifrån sig 
det de inte behöver så kan växterna få fatt i näringen. Växterna lever av amö-
bebajs!
Men tänk dig nu konstgödsel... En konstgjord näring, alltid i form av ett 
närsalt som är skadligt för de viktiga bakterierna, svamphyferna, protozoer-
na och nematoderna. Kalaset kring växtrötterna är över, gästerna dör, inga 
nya strömmar till och inga näringsämnen kan levereras. Mindre kol binds i 
marken. 
Vi måste värna och gynna det som lever i våra jordar. Då får vi friska och star-
ka växter som ger en riklig skörd av näringsrik föda.



Konstprojektet Ömsesidighet 
I min konst utforskar jag och söker svar på många frågor. Vid separat-
utställningen i Edsvik Konsthall 2014 fick lerkärlet vara symbol för 
människans övergång till odling. Det ledde till civlisationer och kultur men 
inledde också en utveckling som tog oss fram till där vi befinner oss nu, mitt i 
en ekologisk kris. 

I min utställningen Se Långt  (Edsvik Konsthall 2017, Norrbottens museum 
2018) sökte jag gestalta hela den innevarande miljösituationen i måleri, 
miniatyrmuseum och bildspel till musik. I samband med den höll jag flera fö-
reläsningar på olika håll i landet och arbetade tillsammans med Världsnatur-
fonden WWF med att inspirera skolan till kreativa sätt att undervisa i miljö.

I utställningen Ömsesidighet dyker jag nu ner i ett av de enskilt största 
områden där vi verkligen kan göra skillnad, men som ofta förbises i debat-
ten: Matjorden, vår försörjningsgrund. Med konst och poesi får besökaren 
vördnadsfullt möta den mikroskopiska värld inunder oss som är full av liv och 
ömsesidiga utbyten. Den levande jorden som både kan ge oss föda, binda kol 
och styra klimatet – men idag är hotad.

Lärplattform för skolor
Med mig i projektet har jag flera engagerade personer och tillsammans vill 
vi inspirera till ett mer hållbart förhållningssätt till odlingsjorden. Till utställ-
ningen knyts därför en digital lärplattform för skolor, med färdigplanerade 
lektioner fria att använda, med både konst, poesi och faktafördjupningar. 
Materialet är ämnesöverskridande, kan kopplas till de 17 globala målen och 
anpassas för olika stadier: www.annatoresdotter.se/konst/omsesidighet

Konstutställningen Ömsesidighet visas 
28 maj – 12 juni, 2022, Österåkers Konsthall
29 oktober – 23 november, 2022, Galleri Lindberg i Luleå 

Bild: Samtal pågår – stör ej! Olja, 28 x 20 cm, Anna Toresdotter.



Forskning som detta projekt grundar sig på
I detta projekt utgår vi från de senaste 40-årens forskning kring det som bru-
kar kallas ”The Soil Food Web” som du till exempel kan läsa om på det ameri-
kanska jordbruksdepartementets hemsida och baseras på den internationellt 
erkända Dr Elaine Inghams forskning. Hennes forskning ligger även till grund 
för många internationella initiativ, bland annat driver EU-kommissionen ett 
projekt tillsammans med ett flertal universitet, både i och utanför EU, som 
syftar till att indersöka mikrolivet i jorden:
”The Global Soil Biodiversity Initiative” www.globalsoilbiodiversity.org

Forskningsprojektet BERAS, lett av docent Artur Granstedt, var ett tioårigt 
EU-projekt där alla länder runt Östersjön deltog. Denna breda studie visade 
positiva av vad ett kretsloppsjordbruk kan åstadkomma, både vad gäller kol-
dioxid - och kväveutsläpp, näringsinnehåll, jordförbättring och lönsamhet. 
Rapport om 22 exempelgårdar: www.mdpi.com/journal/sustainability

Filmtips
Efter floden av Tina-Mari Qwiberg www.qwiberg.squarespace.com
Kiss the Ground, Netflix
Storslagna Svampar, Netflix

You tubetips
Borrabo Permakultur, Det Nya Lantbruket av Per Holmgren, Goda Hem Ultu-
na Permakultur samt många olika sökningar på ”regenerativ odling”.

Insta Ultuna Permakultur

Konstprojekt om odlingsjorden www.humuseconomicus.se

Litteraturtips
Morgondagens jordbruk – Artur Granstedt
Jorden, vår plantes historia och framtid – Johan Rockström
Vår tid på Jorden –Johan Rockström
Trädgården Jorden – Gunnar Rundgren
Permakultur Framtiden i din trädgård – Ylva Arvidsson 
Fleråriga grönsaker, –  Annevi Sjöberg, Phili Weiss och Daniel Larsson.
Ett sammanvävt liv – Merlin Sheldrake 
Kollaps – David Jonstad
European Atlas of Soil Biodiversity – European Comission
Magdans i underjorden – Inger Källander (för barn om matjorden)

Regenerativ bonde som inspirerat Roland Höckert, godegarden.se 

       

Medverkande
I detta projekt ingår, förutom Anna Toresdotter, ett team bestående av:

Germund Sellgren
Pedagog med lång erfarenhet av utbildningsprojekt inom 
Världsnaturfonden WWF.
Torill Findeisen
Ordförande i Österåkers Konstförening och styrelseledamot i
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar Stockholm.
Maria Glawe 
Gymnasielärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Belönades 2018 med 
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Anna Toresdotter 
Anna är född 1956 i Luleå, bosatt med ateljé och hem i Åkersberga i Roslagen 
och har varit verksam konstnär sedan 80-talet. Hon har anlitats för offentliga 
gestaltningar, gett ut böcker på eget och andras förlag, haft ett hundratal 
separatutställningar i Sverige och andra länder och medverkat med sin konst 
i TV ett flertal gånger. Anna ger också kurser i måleri och föreläser. I sina ut-
ställningar och föreläsningar förenar hon gärna olika konstnärliga uttryck som 
måleri, bildspel, dikt och musik. 

”Anna Toresdotters oljemåleri är poetiska skildringar där ljuset talar, 
alltid med en skarpögd och detaljrik realism, innehållsligt ofta med ett 
engagemang i miljö och existentiella frågor.”
Börje Ekström, f d museilektor, Norrbottens museum

www.annatoresdotter.se              
anna@annatoresdotter.se
facebook.com/annatoresdotter
Insta: @annatoresdotter


