
Jona Elfdahls Diplomeringsarbete, 
oktober 2018 
Denna text utgår från mitt arbete med att försöka förstå och ta del i världsutvecklingen. Med 
åren har mitt fokus utgått allt mer från mig själv. Från att se världsproblemen i mitt eget liv. 
Att försöka ta in och förstå vad som händer i den stora världen genom att försöka ta ansvar 
för mig själv och för den lilla världen. Att älska den och låta den blomma ut till den vackraste 
världen att vara i och utgå från. 
 
Tack till mina handledare, Esbjörn och Helena, tack till My och Etta för korrekturläsning! 
Tack till My, Chriss och Andreas för stöd i vår diplomeringsgrupp.  

Designens avgränsning 
Lilla Skräddaröd. Den först delen i detta diplomeringsarbete är en Permakulturdesign över 
den plats jag själv bott på sedan 2010. Här har mina barn Issa och Salomo växt upp och 
närmar sig nu tonåren.  
Vi lever idag tillsammans med Etta och hennes son Tide som är i samma ålder som mina 
barn.  
Inom projektet är det flera mindre projekt som skulle kunna presenteras som egna designer. 
T.ex flera byggnationer och anläggningar av skogsträdgårdar och vattensystem. Jag har lagt 
tungvikten på hur de interagerar och samverkar i den stora helheten snarare än att noga 
redogöra för varje enskild designprocess.  
 

 
Tankesmedjan. Den andra delen av arbetet är en Permakulturdesign över en Tankesmedja 
som jag och Etta arrangerade i tidigare i år (2018). Det är en del i vår löpande verksamhet 
med Gylleboverket, en plattform för samtida konst och kultur i ett gammalt sågverk två km 
från gården. Jag och Etta arbetar tillsammans med Social Skulptur där vi använder Social 
Permakultur som verktyg och bollplank i våra processer. Eftersom jag arbetar med Social 
Permakultur för mitt levebröd var det viktigt för mig att även ta med en design från detta 
område i mitt diplomeringsarbete.  
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Etiken i diplomeringsarbetet: Ta hand om Jorden, ta hand om 
människorna och rättvis fördelning ligger som grund för all 
permakultur.  
I min första design “Lilla Skräddaröd” ligger tungvikten på att ta hand om jorden och om 
rättvis fördelning (som också innefattar kommande generationer).  
I arbetet med “Tankesmedjan” ligger tungvikten på att ta hand om människorna och om 
rättvis fördelning även om jag i båda har förhållit mig till alla tre delar av etiken. 
 

 
 
 
Utmaningar som jag arbetar med utifrån etikerna;  
Under många år har jag på olika sätt försökt gå till botten med de faktorer som står i vägen 
för oss som människor både inför varandra och inför naturen.  
Att bygga upp hållbara system rent praktiskt är en lätt sak om vi i oss själva tar in hela 
planetens väl och alla människor som våra bröder och systrar.  
Det är vår tids stora utmaningar. 
Det finns en massa mönster i vår civilisation som skapar ett “vi” och ett “dem”, mönster som 
isolerar oss från varandra, där vi alla till slut står på varsin ensam ö.  
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Under min uppväxt har jag till exempel fått lära mig att det är skillnad på folk och folk. Jag 
har av samhället blivit lärd till rasist, till sexist och bär på en massa förvirrade känslor kring 
klasstillhörighet och nedvärderingar av det ena och det andra.  
Dessa isolerande faktorer (allt det här med vi och dom) leder till att jag ibland upplever att 
jag står själv i det här och då kommer en känsla av hopplöshet där jag inte är i kontakt med 
min fulla kraft. 
 
Jag är lärd till konsument. Jag köper ibland färdiga lösningar. Jag är upplärd att dessa 
lösningar  från expertsamhället skulle vara bättre än mina egna lösningar. De är så 
komplicerade att jag inte förstår hur de fungerar, att jag inte kan laga dem när de går sönder 
och att jag därför har bundit mig ytterligare till ett beroende till expertsamhället.  
 
En annan faktor är att vi i dagens samhälle till stor del lever i bilden av livet istället för i livet 
självt. Vi försöker både att visa upp och att leva upp till olika bilder av livet och av oss själva. 
Det skapar ett utanförperspektiv, det gör oss till turister i våra egna liv, där vi avskiljer oss 
från att vara tillsammans och nära vår sanna natur, växter och djur.  
 
Att vi tror att vi är våran kropp, våra attribut och att vi äger eller vill äga naturen och saker 
runt omkring oss, när det i själva verket är oss till låns. 

Jag har arbetat med dessa frågor med nästan allt mitt fokus i hela mitt vuxna liv. Både som 
konstnär, som parsamtalare (re-evaluating counseling) och i mitt privatliv. Jag har förändrats 
och sakta tagit tillbaka makten över mitt liv, tron på långsamma och enkla lösningar, samt 
har allt mer börjat bottna i mig själv.  

Det är med avstamp i detta som jag intresserat mig för permakultur vilket lett fram till detta 

diplomeringsarbete.  
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Lilla skräddaröd 
Vision  
Vi  använder vårt liv på gården till att förankra oss i världen och till att bottna i oss själva.  
Gården är en mötes- och läroplats som både i sig själv och pedagogiskt skall leda väg mot 
en hoppfull framtid.  
Jag vill visa att vi människor har makten över våra liv. Att vi, med en välplanerad och noga 
genomförd design, kan försörja oss själva och varandra på en stabil grund med väldigt små 
arbetsinsatser och med positiva fotavtryck på miljön.  
Jag vill vara med och bygga upp ett självgenererande system som i sig själv bygger 
resurser. Ett system som socialt, ekonomiskt och ekologiskt är resistent och därmed hållbart 
och robust. Ett liv som inte bygger på ängslan.  
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Bakgrund 
Jag köpte gården 2010 tillsammans med Elin, mamman till mina barn. Vi hade bott ett antal 
år i Stockholm där vi studerat på Kungliga Konsthögskolan. Ingen av oss hade ens hört talas 
om Österlen och knappt satt vår fot i skåne överhuvudtaget.  
Vi ville flytta ut på landet för att få makten över våra produktionsmedel. Vi ville ha stora 
lokaler för att kunna arbeta med filminspelningar och teateruppsättningar utan att ha färdig 
finansiering. Som konstnärer var vi vana vid att arbeta skissartat utan att riktigt veta vart vi 
var på väg, vilket är väldigt svårt i förhållande till finansieringsprocesser. Vi köpte den gamla 
skroten i Östra Vemmerlöv för 500 000 kr tillsammans med fyra kollegor men det var bara 
jag och Elin som flyttade ner medan de andra stannade kvar i Stockholm.  
Vi köpte första bästa gård, Lilla Skräddaröd, som var den enda som var till salu vid det 
tillfället som låg i närheten av Gylleboverket och Sofiaskolan (den Waldorfskola i Rörum som 
vi hade siktat in oss på för barnen).  
Vi bodde tidigare i vagn på ett kollektivhus i Stockholm och hade vår islandshäst i 
Nackareservatet. Elin ville att vi skulle ha en gård då hon var uppväxt på en gård och ville ha 
hästar hemma. Jag gick inte ens ner till husen när vi var där och tittade för jag tyckte att det 
såg förjävligt ut. Gården var täckt med gul mexitegel och låg nere i en grop med döda träd 
omkring sig och i övrigt bara öppna grässlätter. Jag var väldigt ivrig att komma bort från 
Stockholm och var verkligen orolig för att Elin var fast där, då hon hade bott där i femton år. 
Jag var helt enkelt redo att flytta vart som helst.  
Gården kostade 1750 000 kr. Vi fick låna en miljon och jag hade resten från mitt förra hus 
som jag byggde i ett tidigare förhållande.  
Etta bodde på den tiden i Amsterdam (sedan 15 år). Hon var med på vår 1a påskutställning 
och flyttade bara något år senare till Österlen för att vara med oss att styra upp 
Gylleboverket.  
2017 skiljde jag och Elin oss och hon flyttade till ett hus i närheten och jag tog över arbetet 
med och ansvaret för livet på platsen. 
I början av 2018 flyttade Etta in och sedan dess delar vi på arbetet med platsen och 
fortsätter tillsammans att utveckla gemensamma visioner. 
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Översikt 
Gården ligger för sig själv mellan Rörum och Östra Vemmerlöv, 100 m från landsvägen utan 
några synbara grannar. Den ligger i brytpunkten mellan de lövträdsbetäckta Rörums backar 
och den stora odlingsslätten som för många är en bild av Österlen. 
 

 
 
Gården består i dagsläget av en skånelänga med ett större orenoverat bostadshus, en 
ladugård, ett mindre bostadshus och en sovbarack med två små rum för volontärer och 
gäster. 
Tomten är på 4 hektar. Stora delar av marken består av skogsträdgårdar och den nötskog 
som vi är i full gång att plantera. Närmast huset ligger odlingar med både perenna och 
annuella grönsaker och bär.  
 
Gården är belägen i en dalsänka vilket skyddar mot vinden, men vilket också gör det fuktigt. 
Detta har medfört att golven i ladan och hela det större bostadshuset är fuktskadade trots 
försök till dränering. Husen behöver grävas ur, en renovering som vi än så länge inte haft 
ekonomi till att göra. 
På platsen bor jag tillsammans med Etta Säfve och våra tre söner Issa, Salomo och Tide, 
alla tre på väg in i tonnåren. 
Både jag och Etta arbetar som samtidskonstnärer, vilket vi gjort tillsammans de senaste fem 
åren med olika gemensamma projekt. Det innebär att vårt arbete är ganska flexibelt, bitvis 
otryggt ekonomiskt samt att vi engagerat oss mycket på annat håll än på själva platsen.  
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Jag försörjer mig till största del som samtidskonstnär med har ytterligare några ben att stå 
på. Jag odlar frö från utrotningshotade grönsaker och blommor till Runåbergs Frö samt 
arbetar med trädvård och som trädgårdsmästare. 
Som en förlängning av våra konstnärskap driver vi tillsammans ett kulturcenter 
"Gylleboverket", 2 km från gården. Gylleboverket är beläget på en gammal byggåtervinning 
med flera större byggnader som vi äger tillsammans som en ekonomisk förening. Här har vi 
utställningar, festivaler, biograf, workshops m.m  
Detta är på många sätt vårt utåtriktade och kollektiva sammanhang, medan gården har varit 
en plats för lugn och ro och för självhushåll. Under senaste året har vi också börjat ha 
mindre kurser på själva gården.  
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Designverktyg 
Jag har arbetat med designen utifrån “O´BREDIMET” 
Observation, Boundaries, Resources, Evaluation, Design (Decision), Implementation, 
Maintenance, Evaluation och Tweaking.  
(Observation, Begränsningar, Tillgångar, Utvärdering/reflektion, Beslut, Genomförande, 
Underhåll, Utvärdering & Finjustering). 
Det är en cyklisk rörelse där jag hela tiden växt tillsammans med projektet.  
 

 
 
Det går en liten cykel genom varje delmoment och en större cykel för varje år.  
Jag har valt att presentera denna cykliska process som om det vore ett och samma varv, 
även om observationen och analysen hela tiden har fördjupats och besluten modifierats och 
blivit mer grundade för varje år genom att jag i realiteten gått flera varv genom verktygets 
olika faser. 
Sedan jag började med designen 2010 har en del omständigheter skett som omkullkastat 
utformningen. Exempelvis efter 2017 då hästarna inte längre gick på marken och jag kunde 
designa in nötskogsplanteringen på hela marken. Saker som medfört mindre förändringar 
har jag valt att inte ta upp utan, istället skrivit om utan att nämna att det från början såg 
annorlunda ut. Detta för att inte krångla till det hela mer än nödvändigt.  
 
Permakultur (Permanent är ett väldigt missvisande ord) är en levande stig som vi ödmjukt rör 
oss fram längs med ett flexibelt tänkande och öppet hjärta.   
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Observation 

 
 

 
Gården 2010 

 
Mer detaljerad observation av gårdens delområden finns i bilagan.  
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Övergripande mönster 
Gården ligger i en dalsänka, 70 m över havet omringad av böljande vallbetäckta höjder, ca. 
10 m höga.  
Husen ligger ganska centralt med fyra hektar ängsmark omkring sig. 
Själva huset ligger nere i själva grytan men inte allra längst ner. Där den södra dalen är som 
lägst är den 50 cm lägre än boningshuset och där den norra dalen är som lägst är den 
150cm lägre en boningshuset.  
Alldeles intill husen står ett par tre stora träd och annars var hela marken väldigt öppen då 
jag kom till platsen.  
Det är överlag torrare, blåsigare, sandigare och magrare på höjderna och i sluttningarna än 
nere i själva dalsänkorna där det istället är tjock mull och en aning vattensjukt. 
 

Övergripande Topografi: 
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Sektorer 

 
Den dominerande vinden kommer från väster på sydsidan av gården. Kartan visar också 
vart det är som soligast och vart det finns skugga fr.a på norrsidan av gården under de två 
stora träden.  
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Vind:  
Kraftig vind från väster framför allt över den södra delen där det inte finns några skyddande 
träd. På östra sidan blåser det från syd över de stora åkrarna.  
Det händer att det kommer in stormar under vintrarna från havet i nordöst. 
 
 
Buller:  
Det låter ibland lite om någon bil som passerar på vägen, men det har inte varit något 
problem. Ett större problem med bilarna och vägen är att man ser billyktorna väldigt tydlig 
om kvällen. Det ger känslan av att det kommer någon till gården framför allt om man väntar 
besök.  
 
 
Insyn:  
Insynen är minimal. Det finns en gammal igenvuxen väg söder om gården som ibland 
används av hundägare och av vissa grannar som genväg. Därifrån ser man in till de södra 
delarna av marken. De enda grannarna som ibland är lite för nära är Gårdshotellet väster 
om gården. 
 
 
Klimat:  
Området är präglat av Östersjön med kalla vårar och varma höstar. Det är överlag mycket 
stormar på vår och höstar medan det är väldigt stilla under somrarna. 
 
 
Framtidens Klimat:  
Allt tyder på att vädret blir extremare för varje år. Att det blir både varmare och torrare 
somrar och ibland massa regn och översvämningar. Stora stormar och även mycket kallare 
vintrar. 
Det som finns att lära av det som jag tagit i beaktning i utformandet av platsen är att vi 
behöver vara redo för alla tänkbara extrema väder - Stormar, extrem torka och 
översvämningar.  
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Begränsningar 

 
Det är väldigt lätt att tänka att vi inte har tid och pengar att genomföra våra projekt, eller att 
över huvud taget få huvudet över ytan för att få lite luft att tänka på vad det är vi vill göra. 
Under begränsande faktorer har jag skrivit om de begränsningar som jag har sett att 
projektet behöver förhålla sig till.  
 

Personliga begränsningar 
Jag har dyslexi och reumatism. 
Reumatismen gör att jag inte i alla lägen kan räkna med min kropp.  
Jag är tidsoptimist som det heter. Egentligen är det att jag är väldigt fokuserad på att vara i 
evigheten och blir helt förvirrad av den linjära tiden.  

Kulturella begränsningar 
Jag ser "bilden av livet" som min största kulturella, spirituella och ekologiska utmaning. Den 
står på alla sett i vägen för livet självt.  
Detta är en av alla utmaningar som omger oss rent socialt. Mitt folk är i ganska dålig shape 
helt enkelt. Att vi är isolerade från varandra. Att vi känner hopplöshet. Att vi identifierar oss 
med våra kroppar och våra handlingar gör oss tunga, rädda, trötta, sjuka, 
översexuealiserade och giriga……. Detta är stora begränsningar som vi bara kan förändra i 
väldigt långsamma rörelser.  
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Världsliga begränsningar 
Gården är fuktskadad och behöver dräneras ordentligt. Betonggolven i ladugården skulle 
behöva tas upp och dräneras. Golven i bostadshuset skulle behöva plockas bort och grävas 
ur och isoleras. Källaren skulle behöva grävas igen för att fukt inte skall komma upp i huset 
genom golven.  

 
Här har källaren svämmat över vid kraftigt och ihärdigt regn.  
 
Det finns ingen isolering i taket utan bara en kallvind som buffert mot värme och kyla. Vi har 
lagt ut gammal frigolit på golvet på kallvinden från Gylleboverket som en tillfällig lösning men 
skulle behöva isolera taket.  
 
Vattentoalett. Det är inte toaletten i sig som är ett läckage utan att vi spolar ned i en 
trekammarbrunn med markinfiltration. Två gånger om året kommer det någon från 
kommunen och slamtömmer brunnen. Våra fekalier blir en belastning och kostnad istället för 
en resurs.  
 
Ekonomi - Det är inte så att vi lider av det men det är verkligen en begränsande faktor att vi 
inte har någon fast inkomst. Det är banken som äger gården och från månad till månad vet 
vi inte hur livet skall gå runt varken tidsmässigt eller ekonomiskt.  
 
Min son Salomo har diagnostiserad Autism och har under tiden vi bott på gården krävt att vi 
isolerat oss mer än vad som varit önskvärt för mig. Dels har vi lyckats ge honom ett liv som 
han är lugn och trivs i, dels har han blivit äldre och dels bor han varannan vecka med oss 
och varannan med sin mamma. Det har gjort det mycket lättare att tex kunna ha Wwoofare 
som bor hos oss.  
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Tillgångar 

 
Inventering av resurser både materiella, relationella samt egna superkrafter och 
erfarenheter. Det kan låta fult med människor som tillgångar men det är helt enkelt en 
inventering av vilka resurser som finns att tillgå i närheten.  
De allra viktigaste tillgångarna är ju vi själva, vad vi har för uppfinningsförmåga, vad vi kan 
göra med våra händer och hur bra vi kan stödja varandra.  
Jag har börjat med mig själv, med mina kopplingar till Permakultur och med lite allmänna 
skills och personlighetsdrag som kan komma projektet till gagn.  
 
Jona . Det går att räkna med att jag slutför det jag påbörjar och jag har lätt att ha många 
bollar i luften. Jag har själv byggt flera ekohus och vagnar under åren.  
Min far var byggare och min mor var arkitekt så jag har varit med på byggen redan som liten. 
Jag har odlat min mat sedan mitten av 90-talet då jag gick på trädgårdsmästarutbildningen 
på Skillebyholm. Sedan dess har jag läst humanekologi, ekosofi och 2008 tog jag 
Magisterexamen i Fri konst på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. 
  
Som konstnär har jag arbetat med Normalitet och civilisationskritik i olika former. En stor del 
av mitt konstnärskap har jag arbetat med Social skulptur eller Relationell Estetik med vilket 
jag använt allt mer Permakultur Design som en del av den konstnärliga processen. 
Som samtidskonstnär är jag väl bevandrad i processarbete, i att hålla i stora budgetar och i 
att ta fram egna lösningar vid nya utmaningar. Jag har varit projektledare i en massa 
konstprojekt, filminspelningar, festivaler och tillsammans med mina kollegor byggt upp 
Gylleboverket och Gylleboverkets Folkets Bio från grunden.  
Jag har varit lärare inom Re-evaluation Counseling (Parsamtal) som ligger som grund för 
inre omställning inom omställningsrörelsen. Jag har även hållit i en mansgrupp på österlen 
och varit med i en i Stockholm. 
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Jona & Permakultur 

-Min första Permakulturkurs gick jag med Barbara Brodegger på Ekotopia 2012.  
 
-Skogsträdgårdskursen på Glokala folkhögskolan med Esbjörn Wandt 2014 
 
-PDC kursen på Holma Folkhögskola 2015  
 
-Diplomeringsgrupp med My Kjellberg, Andreas Johansson och Chris Wegweiser under 
handledning av Esbjörn Wandt under 2017. Vi har även deltagit i Esbjörns PDCkurs 
 
-People and permaculture course, med Peter Cow, Kosters Trädgårdar 2017 
 
-”Permaculture Training of Teachers Course” med Aranya och Hannah Thorogood 2018. 
 
-Nötodlingskurs med Martin Croford 2018 
 
-Assistent till Aranyas PDC i Heathercombe 2018 
 

Sociala nätverk 
Min relation med Etta är gården och projektets största resurs.  
Jag och Etta har väldigt många bollar i luften tillsammans. Vi bor och arbetar tillsammans 
både med platsen, som konstnärer, som trädgårsmästare hos några fasta kunder. 
Vi har än så länge inga knasigheter med vem som gör vad eller vem som kommer med en 
idé. Vi arbetar tillsammans med förhållningssättet att projekten är sina egna och att vi bara 
gör det bästa vi kan för att serva dem. Att livet och platsen vi bor på är till låns, och att livet 
är något som vi försöker ta på allvar.  
Vi börjar också att bli väldigt bra på att göra ansökningar för olika projekt tillsammans. Och 
hittar för varje år en mer långsiktig framförhållning till våra åtaganden. 
 
Resurser i mitt sociala nätverk är förutom en massa kulturpersonligheter och deras 
konstnärliga förmågor ett antal vänner som är väl bevandrade i ekologiska byggtekniker. En 
vän som är smed, en som arbetar med lera, en som isolerar tak med ekofiber, en elektriker 
och rörmockare.... 
Jag har också  Axina och Lisa som båda är väldigt bra på göra fint och mysigt i olika 
sammanhang och som backar upp gården om vi behöver vara borta.  
 

Kortfattad koppling till Bioregionen 

I min bioregion som är Skåne och Själland har vi väldigt mycket platta odlingsmarker, mycket 
lera och väldigt många människor. Vi är Sveriges port till Europa och med väldigt stor 
kulturell och etnisk variation. Jag hittar typ alla material för att bygga hus med här från 
närområdet. Med avancerad teknologi, som min Biogasbil, min dator eller mobiltelefon är 
inte lokalt producerade eller från bioregionen. Ju enklare teknik desto lokalare möjligheter.  
(En fördjupad text om tillgångar finns att läsa i Bilagan.)  
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Materiella resurser 
Huset är från början av 1900-talet 
Boytan är 85 kvm med fyra rum och två sovrum. 
Ladugården och de gamla stallarna är på 120 kvm och hopbyggda med huset.  

 
Vattenburna radiatorer typ från 70-talet 
Jordvärme 2006 
Vattenfilter/järnfilter 2009 
3-kammarbrunn 2009 
Två fungerande och besiktigade eldstäder, en i varje hus. 
Bostadshuset av tegel putsad med kalk 
Ladan är byggd i trä och betong.  
Källare under en del av huset 
I anslutning till köket finns en svale som håller sig ganska nära kylskåpstemperatur förutom 
de varmaste sommarmånaderna.  
Bjälklag i trä 
Takbeklädd med eternit 
2-glas fönster 
Ventilation med självdrag förutom badrumsfläkt som jag satte in 2014 och köksfläkt 2015. 
Enskilt vatten och avlopp 
Gården har en gammal torrlagd grävd brunn och två urinbrunnar.  
Komplett maskinpark för trä metall, sten, lera och betong och alla tänkbara trädgårdsverktyg.  
Frontlastare med skopa och pallyft men även med förlängd arm som en lyftkran.  
Släpkärra till bilen.  
 
På Gylleboverket har vi allt tänkbart återvinningsmaterial som fönster, dörrar, balkar och 
järnskrot. Vi har också en hektar avställningsyta samt två stora hangarer. Vi har all tänkbar 
teknik för filminspelning, redigering, projektorer och högtalare. 
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Utvärdering/Reflektion 

 

Intention 
Intentionen med gården är ett hållbart skogsbruk av frukt, grönsaker, kött, bär och nötter. 
Etablera ett ekosystem med en mångfald av växter, djur och svampar som försörjer de 
människor som bor på platsen i 800 år framöver.  
Med trädplanteringar och täckodling vill jag att humushalten på platsen ökar för varje år utan 
att resurser tillförs utifrån. Att platsens vattensystem släpper ifrån sig ett renare vatten än 
vad som kom till gården och att platsen kommer fler och fler människor till nytta, en 
mötesplats för samarbeten och att den kan brukas för att visa vägen mot ett hållbart och 
inspirerande kretsloppssamhälle.  
Jag vill bygga upp platsen och dess byggnader så att fler kan bo och leva på och av den.  
Att bygga upp ett långsiktigt överskott från en dignande trädgård som gör det möjligt att 
försörja dem som bor här i framtiden med minsta möjliga arbetsinsats.  

2010 var 4/5 av gårdens mark gräsbevuxen mark med ett fåtal gräsarter och blommor. Målet 
är att vi som bor på gården till 2020 anlägger en produktiv blandskog för matproduktion med 
nötter, frukt och bär på ¾ av gårdens mark för att rota oss i framtiden och världen. Denna 
skogsmark skall till 2030 vara ett stabilt och självreglerande system med varierande biotoper 
och med en bred mångfald av djur och växter. Den skall öka humushalten i jorden, binda in 
koldioxid och bidra till ett gynnsamt mikroklimat.  
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Nyckelfunktioner & dess underfunktioner 
Det här är de centrala behoven som designen behöver svara på/ge funktioner till och senare 
i beslutfasen ge lösningar på i form av olika system och element.  
 
1. Bygga resurser 
- miljövänliga och lokala material (gärna återvunna) 
- renare vatten 
- tjockare humus 
- sociala nätverk 
- biologisk mångfald 
- kunskapsbank/läroplats 
- elproduktion 
 
2. Ekonomi - En hållbar ekonomi behöver flera ben att stå på. Detta handlar om reella 
pengar att betala hyra till banken, försäkringar, elkostnader….med.  
- undervisning 
- matpoduktion  
- plantskola  
- uthyrning 
 
3. Mat produktion - Lokal och nyskördad mat ger hälsa och livskraft. 
- Egna grönsöker, frukt och bär odla 
- eget kött djurhållning 
- psyke: jordande, kontakt med världen 
 
4. Husrum - för människor, djur, bilar, verktyg mm. 
- torrt (täta tak, dränering) 
- värme (isolering, uppvärmning) 
 
5. Gött liv  - helt enkelt det lilla extra.  
- mötesplats 
- förankring (inte vilja bort, makten över sitt liv) 
- överflöd 
- rekreation/att få vara i evigheten 
 
6. Tillgänglighet och minska transporter  -  kontakten med omvärlden.  
- infrastruktur (väga/stigar) 
- miljövänliga färdmedel 
- förråd/skydd för färdmedel 
 
7. Resiliens 
- stabila system med många saker som fyller samma funktion och överlappar varandra.  
- komplexa och självreglerande system 
- vi är en del av systemet: stigfinnare, flexibilitet- så att vi själva vet hur det skall tas om hand 
och lagas och föra kunskapen vidare. 
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Metoder att integrera system med varandra.  
Jag har här fr.a arbetat med mindmaps. Ritat upp olika möjliga sätt att tillfredsställa 
funktionerna och även bollat dem gentemot varandra för att se vilka som har smarta 
kopplingar. Här har jag ritat och skrivit ut bilder som jag flyttat runt i förhållande till varandra. 
Jag har även vägt de olika möjligheterna mot Etiken och mot Holmgrens principer. 
 

 
 
En av metoderna som jag har arbetat med är Web of connections. 
Exempel: Genom detta har jag kommit fram till att om jag vill ha ankor för att äta mina 
sniglar, så behöver de ha en damm. Denna kan dock inte vara samma damm som jag badar 
i då de riskerar att övergöda den om de får fri tillgång till den. Därför behöver jag också ett 
staket som separerar deras damm från andra eventuella dammar.  
 
En annan mycket användbar metod har varit att ströva runt på platsen och se hur olika 
möjligheter kopplar samman med varandra.  
Jag har spenderat väldigt mycket tid att vid olika väderlekar på att tex gå från odlingen som 
om jag hade mat i en skottkärra till den möjliga jordkällaren och sedan in till köket med en 
korg med tänkta rotfrukter. Som att rita ett flödesschema men i praktiken och att fysiskt 
förflytta min kropp. Detta är en metod som förstås är väldigt lätt att göra när man själv bor på 
platsen.  
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Systemens återkoppling till mina nyckelfunktioner. 
Jag har nedan gjort ett antal mindmaps över några av designens system och deras relation 
till designens nyckelfunktioner. Detta för att klargöra vilka av våra behov vardera system 
svarar på.  
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Holmgrens Permakulturprinciper i designen. 

1. Observera och integrera.  
Att förstå landskapet som stigfinnare. Hur bor man på den här platsen i samklang med 
naturen?  
Skogsträdgården. Att vara i observationsfasen under hela successionen.  
De lokala omständigheterna (vatten, skugga och vind) förändras när träden etablerat sig och 
växt till.  
Ankor & Höns . Lära av vad djuren har för påverkan i praktiken när vi tillför dem till systemet. 
 

2. Fånga och lagra energi. 
Omvända diken. Fördröjer vatten och näring från att hamna i dalsänkan.  
Vedbod. Lägesenergi - skottkärra ner till husen (eldstäderna) 
Växthusen. Klimatbatteri och stenvägg som lagrar värme.  
Volontärer. Lagrar information.  
Carport. Fångar regnvattnet en bit upp i backen så att ankdammens vatten kan få självtryck 
till odlingarna.  
Vattensystemet. Självreglerande och tar därför vara på energi.  
 

3. Avkastning. 
Skogsträdgårdarna. Funktionella träd och buskar lite överallt. Flera olika sorter av 
grönsaker och perenna grönsaker, så att det alltid är någonting som går att skörda och äta.  
Nötodlingarna/Vindskydd. Gårdens lä-skydd för att få ett bra mikroklimat görs av frukt och 
nötträd. Den hårdaste vinden (västanvinden) tas först av ett lager granar och sedan frösådda 
ädelkastanjer. Dessa blir större träd och är bra pollinatörer för de inympade kultivatorerna 
som står längre ner i slänten, vilka i och med det ger bättre avkastning.  
 

4. Självreglering, omvärdering. 
Nybyggnation med veranda. Efter att ha bott i det nya huset insåg vi att det behövs 
ytterligare ett rum för kläder. Någonstans att ha ett kylskåp samt ett badrum om man skall bo 
här och inte vara en del av det andra hushållet. Så vi byggde till ett rum till med en egen 
uteplats så att huset blev till en egen enhet.  
Hus för volontärer. De och vi behöver ha integritet. Jag har tidigare tänkt att det är omöjligt 
att ha wwoofare här eftersom Salomo är autistisk och behöver en trygg värld utan främlingar 
som stör honom. Nu har vi tänkt om och bygger ett eget hus en bit bort på marken så att alla 
får de utrymmet de behöver.  
Bigården. Den perfekta bigården var inte den bästa platsen längre när läplanteringen växte 
upp så jag har nu flyttat den till en soligare plats bara tio meter bort.  
Jordkyl. Jag har hela tiden tänkt bygga en jordkällare i en perfekt kulle men så snavade jag 
på vår gamla urinbrunn och kom på att den går att använda till att kyla jordkylen.  
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5. Förnybara resurser och tjänster.  
Biogasbil. Samlade ihop alla pengarna, sålde vår gamla Volvo och köpte en miljövänlig bil 
som det första steg att bo på landet.  
Nötodling. Att ersätta säd i våra liv. Det är också en designfråga att byta matvanor och att 
genom att plantera ett hundratal nötträd även kunna påverka hela samhället i den riktningen 
då säd är en monokultur som bygger på storskalig djurhållning och en massa åkande med 
traktor med öppen jord..... 
Uthus + växthus. Passiv solenergi som värmer uthuset nästan hela året bara genom att 
öppna och stänga en skjutdörr mellan de två husen i rätt tid.  
Badhuset. Låta solen värma duschvattnet. 
 

6. Producera inget avfall.  
Omvända diken. Här slänger jag fåtöljer, gamla trasiga kläder, böcker, döda djur, grenar 
och hästbajs. Allt som kan brytas ner till skogsjord.  
Insektsodling hönsmat av kompost och brödsmulor. 
Kaninburar/kaningräsklipparna. Behöver inte städas utan flyttas bara en meter åt sidan så 
är det gödslat, städat och klart.  
 

7. Från mönster till detalj.  
Som konstnäer är det självklart att zoma in och ut i en process.  
Designmönster. Stora träd på kullarna runt om och mindre träd längre ner mot dalarna så 
att sänkan blir en skyddad glänta omringad av skogsbryn. 
Omvända diken. Landskapets stora vågformer följs upp av små vågformer. dikena stryker 
även under och förstärker konturerna, landskapets former.  
 

8. Integrera. Funktionella positiva kopplingar. 
Alla mindmaps som jag lagt in bland design-element är kartor över funktionella kopplingar.  
Skogsträdgårdarna-Ankor/Höns-Skadedjur. Skogsträdgården i sig är ett myller av positiva 
kopplingar. Kvävefixerande träd och buskar. Marktäckande örter som drar till sig 
parasitsteklar och solitärbin som pollinerar frukt och bär. Träden skapar solfickor och lä till de 
mer värmekrävande växterna. Ackumulatorer drar upp mikronäringsämnen från djupare 
jordlager. Om vi tillför Ankor och Höns till dessa system när de väl är etablerade kan de 
hjälpa oss att äta skadeinsekter som tex Nötvivel och mördarsniglar. Skogsträdgården ger 
djuren mat från överflödet av bär tex mullbär eller ärtor från sibirisk ärtbuske som också är 
kvävefixerare, gröna blad att beta mull att sprätta runt i och skydd från vind och rovfåglar in 
bland buskar och snår.  
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9. Använd små och långsamma lösningar 
Volontärer. att människor vill komma hit och lära sig saker genom arbete (gratis arbetskraft) 
möjliggör att använda gamla traditionella arbetsmetoder av billiga, lokala och miljövänliga 
material. Dessa arbetsmetoder plockas allt mer bort från hur vi t.ex. bygger hus idag efter 
som de är väldigt arbetsintensiva.  
Växthus . Lerhalmsvägg samt kubbvägg av ek som norrvägg för passiv solvärme. 
Uteköket. Knuttimrat utan spikar eller skruvar. 
Lägenhet 3. Lerputsade väggar in och utvändigt samt lergolv.  
Utbyggnad av Lägenhet 3. Tadelakt som ytbehandling i badrummet.  
Lyssnar-cirkel som morgonmöte. Vilket inte hade varit ekonomiskt hållbart med betald 
arbetskraft men väldigt effektivt vad gäller kulturutbyte till att ta till vara på varandras 
kunskaper. 
 
 
 
 

Flödesanalys 

Uppvärmning 
Det fanns redan installerad jordvärme när vi köpte gården. Det är ett expertsystem som gör 
att vi inte kan hantera vårt eget system. Det är visserligen mycket effektivt sätt att värma upp 
gården förutsatt att elen till värmeväxlaren kommer från solen och har fördelen att vi kan åka 
ifrån gården när som helst utan att riskera att någonting fryser sönder.  
Vårt uppvärmningssystem behöver kompletteras med vedkaminer och med solpanel.  
 

Ved 
Eftersom vi arbetar med träd i folks trädgårdar fr.a om hösten, får vi en massa grenar att 
såga till ved som våra kunder ser som ett avfall. Vi tar helt enkelt med släpet på dagarna och 
tar med ved hem som ett plus.  
Veden förvaras vid parkeringen i ett vedhus som är ihopbyggt med carporten. Därifrån är det 
nerförsbacke till våra båda huvudhus i vilka vi har braskaminer för att komplettera 
jordvärmen och spara på elen när det blir kallt.  
Askan sprider vi sedan på bärbuskar och nötträd ute på markerna.  
 
 

Flöde av människor på platsen 
Det är många av våra vänner som antingen kommer förbi och arbetar med oss på 
Gylleboverket som bor hos oss under korta eller långa perioder. Andra hälsar på under 
somrarna och stannar en eller ett par veckor. Flera av dessa sommargäster har någonstans 
i bakhuvudet att det en dag kommer att flytta hit ”när det inte går att bo i stan längre”.  
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Flöde av kunskap 
Wwoofare, praktikanter, temadagar, kurser. Jag ser det som ett flöde att ge vidare det som 
jag fått lära av andra. Att ha volontärer tänker jag är den allra bästa undervisningssituationen 
där all information ingår i praktiska sammanhang. Jag har som målsättning att mina 
volontärer skall förstå vad de håller på med och varför.  
 

Vatten-flöden 

 
 
Budgeten bygger på att det regnar mellan 600-700 mm/år. Utöver vattnet från taken regnar 
ytterligare 120 kubikmeter (genomsnittligt över hela året) direkt ner i dammarna. Det är 
ungefär lika mycket som det sammanlagt dunstar varför det är bra att ha en buffert att fylla 
på med under sommarhalvåret.  
Det finns en växel uppe vid husen så att när Biopoolen är full växlar vi över så att takvattnet 
rinner ner i diket på den norra dalsänkan. Vi kommer  i framtiden att göra både en rotzon och 
ytterligare en dam i norra dalen. 
26000 kubikmeter vatten faller genomsnittligt på vår mark/år. Av dem är 650 kubikmeter över 
grönsaksodlingarna. Det bästa sättet att ta vara på vatten till odlingarna är definitivt i 
odlingarna. En tjock mullrik och täckt jord binder så mycket vatten att plantorna kan hämta 
upp de vattnet de behöver ur jorden istället för att jag skall behöva ett krångligt system för att 
vattna.  Detta funkar redan till 80%. Till exempel vattnade jag inte mina etablerade 
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skogsträdgårdar över huvud taget i år trots att vi hade 4 månader helt utan regn. De var 
fortfarande gröna och marken var fuktig under lövtäcket.  
 
Designen behöver ta hänsyn till flödet av vatten från kullarna ner till husgrunden. Ta vara på 
möjligheten att det finns ytterligare lägre platser än huset. Södra dalen är 50 cm lägre än 
husen och Norra dalen är ytterligare en meter lägre.  
Det behöver sättas upp hängrännor för att leda bort regnvattnet från husen och sedan ta 
tillvara på vattnet så att det kan komma växtligheten tillgodo innan de når de lägsta 
punkterna.  
 

Ekonomiska flöden 
Som konstnär och filmare kommer det ibland in stora summor pengar i något specifikt 
projekt. Därutöver har vi behövt ta allehanda trädgårdsarbeten eller byggjobb för att betala 
räkningarna.  
Jag och Etta arbetar med installationer utifrån olika viktiga frågeställningar och gör inte konst 
man kan sälja. Det finns ingenstans att söka pengar som enskild konstnär och när vi gör en 
utställning på någon institution får vi utställningsersättning som är på några tusen var för ett 
arbete som tar flera månader att göra.  
Vi har utifrån denna analys gjort vår arbetsplats ”Gylleboverket” till en egen institution och 
kan genom den söka pengar för vårt arbete med Gylleboverket och med externa 
utställningar. Det har lett till att vi under de senaste åren finansierat våra liv genom 
Gylleboverket.
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Beslut 

 
I utvärdering och analysfas har jag undersökt mina nyckelfunktioner, vilka system som på 
bästa sätt kan tillfredsställa våra behov, vridit och vänt på dessa system för att undersöka 
alla möjligheter.  
Överst i Beslutsfasen presenterar jag mitt designmönster. Det är en utzoomning av 
designarbetet så att dess största gester blir klara och tydliga. Sedan presenterar jag den nya 
zonindelningen samt en desinkarta som överblickar designens olika element och system. 
 

Designmönster.  
Detta är det övergripande mönstret, själva navet i designen, dess karaktär.  
Utmaningen för designen är att husen ligger nere i en grop omgett av öppna slätter. Jag har 
lagt högsta vikt vid att ta vara på den lilla höjdskillnad som finns mellan husen och de båda 
dalsänkorna och även skillnaden dem emellan med ett möjligt flöde norrut. Den andra stora 
lösningen på gårdens utmaningar är skogsträdgårdar. Genom dem har jag byggt en 
långsiktig försörjning för dem som kommer att bo på platsen i samklang med naturen och 
med en biologisk mångfald. Jag har också saktat in flödet av vatten och näring ner mot 
dalsänkorna med hjälp av omvända diken.  
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Zonkarta 

 

 
Zon 0 är våra två bostadshus med de tre lägenheterna.  
Zon 1 är och ena sidan en gemensam innergård, parkering och växthus/plantskola och å 
andra sidan separata uteplatser för vardera lägenhet.  
Zon 2 är odlingarna, skogsträdgårdarna, baksidan av huset samt lösdriften. 
Skogsträdgårdarna används dagligen under våren och hösten men sporadiskt resterande 
året. Jag har “släppt fram” denna zon öster och väster om bostadshuset för att signalera till 
min desigprocess att här finns acces för mer intensivt användande.  
Zon 3 är hagmarkerna med nötodlingarna vilka kräver väldigt lite skötsel. 
Zon 4 är läplanteringar som man eventuellt skulle kunna ta en del ved ur. 
Zon 5 är ett tätvuxet snår som fungerar som biologisk frizon och som vindskydd. 

 
De röda strecken markerar lägenheternas respektive privata svär.  
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Designkartor 

 
 
 
 

Punkterna på designkartan 
beskriva under 
implementeringen. 
Nötskogar och 

Skogsträdgårdar beskrivs 

nedan.  
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Design av vattenflöden 
Vattnet leds från taken till de två dammarna. Ankdammen ned till höger på kartan bevattnar 
grönsaksodlingarna. 
Biopoolen till vänster cirkulerar vattnet i en fors och leder överflödet till ett vattentorn för 
bevattning.  

 

 
 
I och med att terrängen är ganska kuperad har jag fördröjt näring och vattenflöden utmed 
slänterna med hjälp av omvända diken som beskrivs utförligt under genomförande. 
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Sociala system på platsen 

Volontärer. 
Jag har valt att gå med i Wwoofing nätverket. Volontärer från hela världen fr.a europeiska 
städer som kommer och arbetar på olika ekologiska gårdar mot mat och logi. Jag har satt 
Volontärer i system och utformat så att de skall kunna leva på gården utan att det skall göra 
kall på den integritet som Salomo behöver omkring sig.  
1:a steget var att bygga Lägenhet 3 var volontärerna kunde både bo och laga mat. Vi 
arbetade tillsammans på dagarna medan barnen var i skolan och lagade egen mat och 
klarade sig på egen hand på kvällarna.  
2017 byggde vi ett nytt “Wwoofer hus” som så småningom kommer att förses med ett eget 
kök och en egen toalett. I år när Etta och Tide har bott i lägenhet 3 har det bott två wwoofare 
i woofer huset. De har lagat mat i uteköket och har använt utedasset i skogsträdgården.  
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Kurser 
Ju mer platsen utvecklar sig och ju mer vi lär oss av olika saker och hur saker hänger 
samman går vi över i en fas var det är dags att lämna vidare av våra erfarenheter. Detta 
diplomeringsarbete är också en del i denna utveckling. Jag tycker väldigt mycket om att vara 
lärare och om att platsen också kommer andra till gagn. 
Kurser är motiverade både som en del i världsförendringen, i att få saker att hända på 
platsen samt ekonomiskt.  
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Skogsträdgårdar och Nötodling 
Jag har samlat informationen om mina skogsträdgårdar och nötodlingar både från beslutsfas 

och genomförandefas här under en egen rubrik för att underlätta läsandet. En ren info text 

om skogsträdgårdens ekologi och biologiska fördelar står att läsa i projektets bilaga som en 

del av 1a utvärderingsfasen.  
 
Landskapet var helt öppet när vi kom till platsen 2010 vilket jag med designen har ändrat till 
skogsbeklädda sluttningar. Jag började med att noga rita och anlägga de tre första 
skogsträdgårdarna utifrån Martin Crawford´s bok “Creating a forest garden” att vara noga 
med att inte plantera träden för nära varandra utan att tänka på hur stora de blir när de blir 
gamla. (Designkartorna för det tre första skogsträdgårdarna finns separat i bilagan.) 
 

 
 
Jag började med att göra noggrant designade kartor över mina skogsträdgårdar men ju mer 
jag lärt mig att ta fram eget växtmaterial desto mer har jag gått över till att peppra vilt och se 
vad som trivs var, för att sedan gallra ur och skära ner efter hand.  
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Vi börjar få enstaka frukter, bär och nötter på träden men använder också 
skogsträdgårdarna till min fröodling var jag skördar frö på ett tjugotal perenna blommor och 
örter till Runåbergs Frö.  
Från 2016 har vi planterat typ 700 träd på fastigheten vilka kommer att förtätas betydligt de 
närmaste åren.  
 

 
I trädgårdarna närmast husen växer framför allt frukt och bär medan zon 4 är nötodlingar.   
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Nötodling 

Jag beräknar att vi är självhushållande på nötter från 2020.  

2016 fick vi först hasselnötterna och 2018 första Valnötterna och Mandlarna.  

Gårdens långsiktiga försörjning kommer (om allt går väl) från vår nötodling. Efter Martin 
Crawfords beräkningar skulle vi få 24 ton mandel, valnöt och kastanj med en väldigt liten 
arbetsinsats under 800 år framöver och under den tiden hinner de som bor här föryngra 
beständen. 
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Äkta kastanj. Vill ha väldigt väldränerad jord för att inte få bläck-sjuka men den vill helst ha 
sur jord vilket vi jag skulle tro att vi har uppe på högplatån. Jag har inte tatt något PH-test 
men det växer ett starkt bestånd av Ärttörne där uppe vilket indikerar att marken är sur. 
Jag har sått fröplantor från nötter jag samlat i Baskemölla som jag ympat eller okulerat in 
namnsorter framför allt hybrider mellan Europeisk äkta kastanj och japansk. Hybriderna är 
nästan dubbelt så produktiva och har en viss resistens mot Chestnut Blitch sjukan och 
Bläcksjukan som närmar sig söderifrån upp genom danmark.  
 

 
I år (2018) planterade vi 80st Äkta kastanjeträd som vi ympat med 6 olika selekterade 
namnsorter. Alla ymparna dog och nu har vi okulerat dem först en gg i somras och nu igen 
på de fåtal  som inte tog sig första okuleringen. Längst ner mot vägen i öster har vi blandat in 
brödtallar bland kastanjerna. 

.  
2016 planterade jag 30 kastanjer i bäcken sydvest om gården.   
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Mandel är nära släkt med persika, aprikos och plommon. Dock är just mandel känslig och på 
gränsen till att de skulle gå att odla i Sverige. Därför ympar och okulerar vi dem på plommon 
grundstammar, vilket gör dem mer tåliga både för fukt och köld. Vi kommer även försöka 
hitta sorter som är immuna mot krussjukan och blommar sent, som till exempel Ferraduel 
och Feragnes. Det finns även hybrider mellan mandel och persika som är betydligt tåligare 
och som vi också provar.  

 
Ingrid/St.Julien i en av mina skogsträdgårdar.  

 
I år köpte vi ett hundratal plommonstammar (St.Julien och Myribalan) som vi först ympade 
och sedan okulerade. Vi har planterat dem på den södra sidan av högplatån eftersom de 
föredrar ett torrt läge. Vi har blandat upp dem med olika fruktträd och bärbuskar.  
 

 
Etta samlar in mandlar för plantering till nya träd.  

 
Vi har också sått sötmandlar på friland till nya träd. Dessa äkta mandel-grundstammar 
kommer sedan att okuleras med olika namnsorter eftersom de annars ger bittermandlar. 
Dessa växer långsammare, är mycket känsligare för fukt och kyla, men träden blir 200-300 
år (om de överlever) istället för 30 år som är vanligt för de på plommongrundstam.  
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Valnöt 
Vill ha balanserad näringsrik men väldränerad jord. Det finns en massa namnsorter som 

fungera alldeles utmärkt i vårt klimat, framför allt de franska nya sorterna som Fernor, 

Fernette, Fertignac och Soleze. De har alla en viss resistens mot “leaf bleach” och “Walnut 

blight”.  Jag har även några sorter från östeuropa, Boccaneer, Plovdivski och Broadview. De 

är tåligare för kyla men inte lika resistenta mot sjukdomar och därför känsligare för fukt.  

 

 
Nyplanterad “Soleze” på högplatån. 

 
På högplatån är det stenig men väldränerad sandjord. Här har vi i år planterat 40 st 
Valnötsträd och beställt lika många till för att förtäta beståndet till nästa år.  
 
Vi har luckrat upp två kvadratmeter runt varje träd och fyllt upp rejält med jord och löv från ett 
närliggande alträsk för att få en rikare jord som håller fukten. Vi har sedan täckt det hela med 
kartong och lagt på grenar och löv från olika trädgårdsjobb. Dessa planteringsöar i 
gräslandskapet växer sig med åren större genom att vi planterar in amträd och buskar utmed 
kanterna av kartongen. Vi fortsätter suggsesivt utåt mot de andra öarna, tills det hela är en 
tät blandskog. Vi kommer under det närmaste 15 åren att glesa ut bland träden så att i 
prinsip bara våra ädelträd står kvar.  
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I dalsänkan norr om huset är marken periodvis vattensjuk. Vi har byggt ett antal stora kullar 

av grenar och jord på vilka vi har planterat valnötsträd. 

 

 
2015 planterade jag 25st valnötsträd i den östra sluttningen upp mot högplatån. 

 
På den västra sluttningen har vi i år gjort ett nytt omvänt dike med valnötsträd. Ovanför diket 
växer ett etablerat bestånd av gins (som är kvävefixerare). Varje år klipper vi i buskarna och 
låter grenarna samlas upp av det omvända diket för att på sikt bli fin skogsjord. 
 
 
Hassel är de enda nötter som vi odlat kommersiellt i Sverige. Jag är intresserad av att prova 
att odla dem både som buskage och som enskilda träd. 
Vi har ett hundratal hasslar i ett tjugotal olika namnsorter.  
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Genomförande 

 
 
Detta delmoment av designarbete innehåller ofta bara en implementeringsplan var man 
uppskattar hur mycket tid och pengar som behövs till implementeringen. Det kan också 
innehålla vem som skall göra vad osv.  
 
Eftersom jag har arbetat med min egen plats har jag inte lagt allt för mycket vikt på att 
kartlägga olika kostnader då jag vet att det bara är miss-peppande och stressande för mig. 
Jag tar istället ut riktlinjer och tar ett steg i taget efter förmåga och tillgångar.  
 
Detta kapitel innehåller en lista på vad som prioriteras först (implementeringsplan) med 
uppskattning om när varje moment skall genomföras. Jag har också skrivit lite lösa tankar 
om finansiering och korta beskrivningar över vad som har genomförts på platsen utifrån 
designen. Dessa beskrivningar skulle lika gärna ha gjorts i analysfasen eller i designfasen 
men jag har valt att lägga dem här för att det skall bli tydligt att de är genomförda ofta med 
lite bilder osv.  
Efter denna lista kommer det ytterligare en lista på de åtgärder som ännu inte har blivit 
genomförda och med en kortare beskrivning av dem.  
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Implementeringsplan 
Vi har ofta en intensiv arbetsvecka när vi tex lägger ett tak eller planterar 100 träd men när 
det är tid att göra det är lika svårt att förutse som huruvida det blir en regnig höst eller ej. Min 
grundhållning är att beta av och jag resonerar ofta att det inte är så noga vilket vi gör först 
utan det viktiga är att vi gör någonting. Det är förstås inte alltid sant även om det är viktigt att 
gå på lust och på vad för impulser som faller rätt i alla omständigheter. Typ som att det 
kommer en volontär som vill lära sig att bygga eller att det regnar i tre veckor….. 
 

 
 
Implementeringsplan för projektet i systematisk ordning 2010-2020. Som jag ser det nu 2018 
var det lite väl tidsoptimistiskt att vi skulle kunna bygga Lägenhet 1 & 2 under de två 
kommande åren. Så kommer det inte att bli. Däremot tänker jag snarare att det nu under 
nästkommande år kommer att läggas fokus på att renovera golv och tak på själva 
boningshuset och att göra färdigt påbörjade projekt med utbyggnationen av Lägenhet 3 samt 
vinterträdgården med raketugn i Wwofferhuset.  
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Det här jag gjort på platsen sedan 2010 
Lista med element som är implementerade på Lilla Skräddaröd  2010-2018. 

Odla vår mat 
Jag djupgrävde sex bäddar i fyrkanten mitt på gården medan jag lånade två grisar som 
bökade upp den nuvarande odlingsmarken. 

 

Väg 
Det fanns bara en stig ner till gården så vi började med att bygga en väg och en 
vändplan/parkering. 
 

Biogasbil  

En av de första problemen som vi behövde åtgärda imed att vi flyttade till landsbygden var 
att köpa en miljövänlig bil som ersatte vår gamla volvo-240. 

Carport  
De första vintrarna vi bodde på platsen var det väldigt mycket snö som blåste runt i stora 
drivor. Det kändes viktigt att skydda vår bil och lastare för onödig slitage. Vi drog också el till 
Carporten för att vi skulle kunna få motorvärme för att spara på onödiga utsläpp och för att 
förlänga fordonens livslängd. 
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Växthus  
Fr.a. för uppdragning av växter men även som en förlängning av Lägenhet 3 med en mer 
exotisk skogsträdgård samt som lägenhetens uppvärmningskälla. Denna uppvärmning 
regleras bara genom att öppna och stänga en glasdörr vid rätt tid på dagen. Växthuset är 
försett med ett klimatbatteri vilket jämnar ut temperaturen mellan dag och natt på vår och 
höst. Den varma luften i nocken leds ner och lagras i jorden under dagarna vilket höjer 
temperaturen på nätterna. Detta förlänger växtsäsongen markant. Huset är byggt i lärk från 
en lokal såg (Gyllebo träteknik) som eldats på och tjärats. Glaset är från Blocket och 
väggarna är lerklinade. Norrväggen är en kubbvägg av ek från en annan lokal såg 
(Holmasågen). 
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Lägenhet 3 
 

 
 
Detta hus är byggt i trä, ekofiber och lera. Det fyller många funktioner. Det viktigaste är att 
möta upp de behov som vår autistiska son Salomo (11år) har för att fungera med mina 
behov och planer med platsen. Huset inhyser våra WWoofare och gäster, vi har möten och 
fester här, vi använder huset att sova i till vardags och vi tänker att vi skall bo där hela 
familjen medan vi bygger om själva mangårdsbyggnaden. 
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Grönsaksodlingarna  
Jag går ett nytt varv på designen för varje år i odlingarna, förbättrar den och parerar nya 
utmaningar och möjligheter allteftersom de dyker upp.  

 
Första året lät vi grisar böka upp jorden. Vi hade öppen jord med radhacka för att hålla det 
stora beståndet av mördarsniglar borta och för att bli av med knäpparlarverna som levde 
kvar i jorden efter gräsvallen.  
Vi täckte en bit om året med hästbajs och halm och efter en investering i ett snigelstaket runt 
hela odlingen kunde vi djupgräva och bygga upphöjda bäddar med gångar och täckta med 
kartong och halm. 
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Vi flyttar årligen runt de olika växtfamiljerna i ett växelbruk för att undvika sjukdomar.  
Jag har försökt få in träd, buskar och perenna blommor och grönsaker i odlingarna. Dessa 
hjälper till att hålla jorden täckt, hindrar näringsläckage och ger mikrolivet socker under 
vintrarna så att livet i jorden hålls redo inför våren och det hela inte behöver börja från 
början. Det leder också till en bredare mångfald med olika biotoper och habitat för 
nyttoinsekter vilka hjälper till att hålla balans bland skadeinsekter och sjukdomar. 
 
  

 
 
Vi har tillgång till egna färska grönsaker i princip hela året och har ett sådant överflöd att det 
alltid går att utfodra volontärer och allehanda evenemang på Gylleboverket ur våra egna 
odlingar. 
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Här är en bild från den årliga planeringen av vad som skall växa var, med hänsyn till vad 

som trivs och inte trivs i närheten av varandra, olika höjd, bladmassa och rotdjup.  
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Hönsgård 
Ett fåtal höns för äggproduktion och som äter alla matrester är befogat men så snart de blir 
några fler och det skall köpas en massa mat till dem blir det väldigt dyra ägg. Jag håller hela 
tiden på att experimentera på vilket sätt jag vill ha höns. Just nu hösten 2018 har jag ett litet 
antal vilda hönor som sover lite var de passar och äter lite vad de kommer över. De brukar 
lägga ägg på samma ställen så jag hittar dem ibland. 
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Bigård 
Jag har lärt mig grunderna i biodling och har själv byggt mina kupor i trä. Bina försörjer 
familjen med honung och delas ut till släkt och vänner vid lyckade skördar. 
Jag har en vän, Samuel som är professionell ekologisk biodlare och som i uppstarten var 
min mentor. Nu har jag i två år haft en biodlare från Serbien som wwoofare (volontär) som 
har hjälpt mig att själv bygga alla detaljer och anpassa kuporna så att de passar bättre 
internt istället för de standardiserade lösningar som jag fått från “industrin”. I Serbien har 
man inte haft råd att köpa någonting utan blivit tvungna att bygga allting själv vilket har lett till 
en fördjupad kunskap om detaljer. Det system jag  odlar bin på heter “topplådsystem” och 
kommer från Australien. Jag har köpt en elektrisk slunga från Samuel. 
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Lösdrift 
Nu när hästarna inte är här används lösdriften till lite av varje som behöver vara under tak. 
Jag satte upp en vindväv utmed hela lösdriften vilket också ger ett mycket fint vindskydd för 
min första skogsträdgård samt för bigården. Allt material till lösdriften, både virke och 
plåtarna är återbruk från Gylleboverket. 

 
Vindskyddet kommer att byggas vidare på lite som till en lada, då nötodlingen behöver 
förvaringsutrymmen för torkar och skalmaskiner mm.  
 

Hängrännor och dränering 
Jag har satt upp hängrännor och lätt bort vattnet från husen i ett dike norr ut. När dammen är 
färdig kommer detta vatten att ledas direkt till den med möjlighet att koppla om till diket om 
systemet blir mättat på vatten. Detta vatten kommer så småningom att ledas till en rotzon för 
stuppskottsodling.  
 

Verktygsbod 
För trädgårdsverktyg nära odlingarna och centralt mellan husen och parkeringen när verktyg 
skall brukas under trädgårdsjobb i andras trädgårdar. Boden har utvärderats och den 
kommer att behöva hitta en plats ännu närmare odlingarna eller att en del av verktygen kan 
stå lutade eller upphängt mot uteköket. 
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Omvända diken 
Ett omvänt dike (Swales) är ett horisontellt dike för att samla upp vatten istället för att leda 
bort det. Genom att plantera träd på det “yttre” krönet på diket som är lite upphöjt likt en vall, 
får trädet både tillgång till vatten och luft. De omvända dikena har även till uppgift att fånga 
upp näring och organiskt material i slänterna istället för att hasa ner till dalsänkorna.  

 
 
Jag har utvecklat några olika metoder att göra omvända diken med min frontlastare.  
Mina första omvända diken grävde jag med skopan till stora vallar, typ terrasser. Jag har 
senare gjort mindre diken genom att typ plöja direkt utmed horisontlinjen genom att sticka 
ner pallgafflarna i marken framför mig medan jag kör. Jag har sedan rättat till dikena för 
hand med spade och hacka.  
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Jag jobbar säsongsvis som trädgårdsmästare och har tagit till vara på allt "trädgårdsavfall" 
framför allt beskurna grenar men även löv i mitt släp och tömt i de omvända dikena. Jag har 
också två kollegor Annika, som är trädgårdsmästare och Semi som är arborist som “slänger” 
sina grenar och sitt ogräsrens i mina omvända diken. De betalar annars för att bli av med det 
organiska materialet på den lokala återvinningen.  
 

 
Jag slänger allt tänkbart organiskt material i dikena som böcker, möbler och gamla kläder. 
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Läplanteringar 
Jag gjorde tidigt en läplanteringar mot sydöst med Havtorn och Hassel. Den största och 
mest förödande vinden kom jag dock inte åt att arbeta med förens 2016 då jag fick köpa till 
sluttningen mot sydväst. Här på krönet har jag gjort en stor vall med ett rejält tilltaget omvänt 
dike och fyllt det med en väldigt massa grenar. På försommaren stack jag ner olika sorter av 
Salix och har planterat alla tänkbara träd som jag kommit över för att så snart som möjligt få 
upp ett vindskydd. Jag har även tagit fram fröplantor av äkta kastanj som jag har pepprat ut 
bland pilarna. jag har noga täckt hela vallen med ensilage och lagt en droppslang som jag 
sätter på vid torka. 

 
Vi stack pilkvistar i marken 2015. Redan början till vindskydd 2 år senare (2017) 

 
 

 
Hassel & havtorn är ett mycket bra vindskydd, här på sydliga tomtgränsen av högplatån.   
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Plantskola 
Vi har en liten plantskola var vi drar upp växter till våra egna odlingar.  
Vi gör egna fröplantor till nötträd, förökar selekterade grundstammar, ympar och okulerar 
samt sticklingsförökar buskar och vedartade markväxter.  

 

 

60 



Kompost toalett 
Ett flyttbart utedass var fekalier och urin går rakt ner i jorden för minst möjliga hantering. Vi 
strö med spån och biokol. Jag har planterat hassel och vallört runt dasset för att ta upp 
näringen.  
 

 

Utekök 
Mötesplats ute i odlingarna där man kan laga mat och äta.
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Kaningård 
 
Jag vill äta kött från nydödade djur för att det har 
väldigt hög livskraft. Därför vill jag ha små djur som 
går att äta upp under ett tillfälle. Kaniner är väldigt bra 
på att föröka sig och de växer snabbt, på i princip bara 
gräs. Vi har två honor som är Gotlands-kaniner.  Det 
är den gamla svenska lantrasen som är både tåliga 
och klarar sig på bara gräs. Vår hane är en Stor 
Silver, vilken är en medelstor kanin av större volym. 
Blandningen av dessa två sorter blir en väldigt fin 
köttkanin.  

Vi har dem i burar med glest nät mot marken som vi flyttar dagligen så att de får färskt gräs. 
På vintern flyttar kaninerna in i ladan i större burar. Det tar 31 dagar efter parning tills att 
honan föder, i genomsnitt 8 ungar. Honan kan bo med sin kull i två månader innan hon och 
handjur skiljs åt så att de inte parar sig. Honan kan bli dräktig och para sig redan två dagar 
efter att hon fött sin kull så det är väldigt viktigt att reglera så att det inte går över styr. 
Kaniner lever i kolonier och behöver varandras närhet men behöver till skillnad från flockdjur 
också integritet.  
De äter framför allt gräs men med tillskott av säd framför allt när de är gravida. Jag tänker att 
kastanj säkert kan ersätta säden i framtiden.  
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Biokol-tillverkning 
Jag håller på att tillverka biokol i ganska stor skala för att fylla rotzonen till Biopoolen. Jag 
kommer senare även att bygga ytterligare en rotzon med Biokol samt att mätta odlingar och 
skogsträdgårdar med kol för att öka bördigheten så det kommer att bli ganska mycket att 
elda framöver vilket jag tycker om.  

 
Jag har svetsat en "Kon-Tiki" (metallkon) som jag eldar biokol i under evenemang på 

Gylleboverket men även hemma.  

 
Jag har fått flera stora partier stockar och grenar som jag eldar i djupa eld-diken på plats där 

materialet legat och torkat.  
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Nytt hus för volontärer/uthyrning residence 
Detta är en utvidgning av platsen både som en möjlighet att kunna erbjuda vänner att bo här 
under längre tid och som ett sätt att kunna dra in pengar under sommaren. Den kan också 
vara en bra plats att inhysa volontärer på våren, sensommaren och hösten då det är mycket 
med odling och förädling. Huset har två separata sovrum med ett gemensamt inglasat 
vardagsrum och kök, mitt i den finaste skogsträdgården ner mot kvällssolen.  
 

 

 

Vi håller nu på att bygga ett vardagsrum med en Raketugn till Wwooferhuset med en 

värmebänk mellan de två sovrummen.  
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Vattensystem/Biopool 
Både jag, Etta och våra barn tycker väldigt mycket om att bada. Det är fantastiskt att kunna 
kyla ner sig när man är ute i trädgården om somrarna.  
Nu leder vi regnvattnet från gårdens tak (en del stuprännor behöver bytas ut) till en Biopool 
med rotzon, en damm med växter.  
 
Jag ville också lära mig det här systemet då det är väldigt många rika människor i området 
som bygger pooler med kemisk rening och som jag vill visa alternativa lösningar för.  
Vattnet kommer att drivas med en pump som drivs av en solpanel. Tillsammans med 
pumpen installeras ett mekaniskt filter som skyddar pumpen samt en UV lampa som belyser 
det cirkulerande vattnet för att inte få problem med alger.  
I framtiden kommer vi att pumpa vidare vattnet upp till en bäck med växter och djur som 
gillar flödande vatten. Längst upp i bäcken kommer vi att bygga ett vattentorn för bevattning. 
 
Den övre dammen, rotzonen är fylld med biokol, grus och sump- och vatten-växter. 
Växternas uppgift i systemet är att dels syresätta vattnet och dels att ta upp näring. På 
vintrarna skördar vi växterna och använder som täckmaterial. Denna rotzon är högre 
belägen än biopoolen så att den kan torrläggas på höst/vinter så att växterna kan återhämta 
sig och marken buffra med syre. På vintern när det inte är så mycket sol stänger jag helt 
enkelt av pumpen. Runt om det öppna vattnet i själva poolen är också en lägre rotzon med 
växter som kan stå i vatten året om. Även detta rotzonsområde är uppbyggt av biokol och 
sand. 
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Här är en skiss ilera på en vattentrappa som skall 
tillverkes i ek mellan rotzonen och biopoolen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Det här är en genomförande plan inför grävarbetet vid dammbygget. Det skall grävas diken 
för dagvattnet från taken ner till dammen. Samtidigt passar vi på att gräva ner en vattenslang 
upp till högplatån så att vi i framtiden kan bygga en högt belägen dam uppe på högplatån 
(östra delen av gården) och bara växla vattnet som cirkulerar mellan dammarna vid stor 
nederbörd. Vi passar också på att gräva ner el från stora elskåpet på norra sidan av huset till 
dammområdet och en dränering utmed odlingarna i södra dalsänkan ut mot den norra 
dalsänkan. Vi passar på att gräva ut för jordkylen och gräver ner ett ventilationsrör från 
brunnen till jordkylen.  
 
Att vi passar på när vi ändå har en grävare på gården har två skäl.  
Det ena är att grävarbetet ändå är finansierat av nötprojektet så jag gräver allt som behöver 
grävas (inom rimliga gränser). 
Det andra är att det inte går att gräva igen vid ett senare tillfälle när vi väl har grävt ner tex. 
ett rör för dagvatten utan att förstöra röret. Detta är en konkret fördel med att ha planerat 
gården i sin helhet istället för att bara styra upp en sak i taget. Nu kan man bara se på 
sin grundkarta och tänka vad som behöver grävas här i framtiden. I det här fallet var det 
ventilationen för jordkylen. Jag vet inte alls när jag kommer att få till att bygga själva rummet 
men det är iallafall förberett för det nu så när andan faller på så är det bara att bygga ett rum 
i anknytning till svalen och köket med ett rejält tak.  
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Kvar
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Kvar att implementera  

Badhus med rökbastu 
Till biopoolen kommer vi bygga ett badhus med bastu och solvärmt duschvatten från 
vattentornet och med extra PVC-slang på taket. 
 

Jordkyl 
På nordsidan av huset kopplat till svalen. Kylrummet har ingång både inifrån svalen/köket 
och utifrån baksidan av huset. Kylan leds från en gammal brunn som är belägen på 
norrsidan av huset. Vi har grävt ut platsen för jordkylen samt kopplat in ventilationsröret från 
den gamla brunnen. Jag rengjorde brunnen 2015 men redan nu har den fyllts med sand 
förmodligen av mullvadar. 
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Förråd till bigården 
Detta blir en förlängning av lösdriften med en trappa ner till bigården. Här inne kommer vi 
förvara allt material inom räckhåll för biodlingen. 
 
 

Snara fasaner 
Det bor 100-tals fasaner i buskaget söder om gården vilka får komplitera hönsen för vår 
köttkonsumtion eftersom de bara är där och inte behöver någon skötsel. Jag har under åren 
fångat en hel del av dem men kommer att bygga en fälla för en mer systematisk jakt. 

 
 

 

Multrum 
Vår vattentoalett (som fanns här när vi köpte gården) skall ersättas med ett multrum för att ta 
tillvara på näringen. Hela bakre sidan av huset ligger en meter ovan mark så det är bara att 
bygga ut ett nytt rum för toalett med fall ner i multrummet. 
 
 

Rotzon 
En Rotzon med pilskottsodling för vedproduktion kommer att ersätta trekammerbrunnen och 
infiltrationsbädden när den tröttnar, vilket den redan har visat tecken på. 
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Trädhus 
I asken som är gårdens moderträd mitt på gården kommer vi att bygga ett trädhus typ 10 
meter över marken. Därifrån ser man hela fastigheten och ut över det omliggande 
landskapet. Huset skall fungera som mötesplats, att man kan äta där, ha möten där och 
sova där. Jag tänker att huset har en viktig funktion som bro till vindelementet. Det är också 
en förankring i tiden då asken är det enda gamla trädet på platsen som idag omringas av 
500 unga nyplanterade träd.  

 
 
 

Renovering av bostadshuset 
Hela gården har i designen ett nytt tak som byggs utanpå befintligt tak isolerat med ekofiber. 
Vi kommer att bygga ett växthus utmed södergaveln som passiv solfångare. Växthuset 
kommer att grävas ner i backen och anslutas till köket. Vi kommer att gräva ur och isolera 
golven med Perlit i de tre främre rummen på nedervåningen. Det kommer att bli lergolv med 
värmesligor som ersätter elementen så att vi kan öppna upp för större fönster för att få in 
mer solljus i huset.  
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Solenergi 
Vi vill bygga en solpanel uppe på den södra delen av högplatån som skall förse gården med 
el. Detta känns framför allt viktigt eftersom huset värms upp av en jordvärmeanläggning som 
går på el men som är väldigt energieffektiv. Vi kommer också att köpa en elbil som vi under 
somrarna kan ladda ur vår egen anläggning. Vi kommer att kunna fasa ut kylskåpet när 
jordkylen är byggd förutsatt att den fungerar.  
 

Nytt växthus 
Jag vet ännu inte i vilken omfattning vi kommer att dra upp växter men märker att det är 
någonting som jag och Etta älskar. Vi vill göra en optimal liten plantskola för detta mitt i 
trädgården framför huset. 

 

 

 

Lägenhet 2 
Det finns plats för ytterligare en lägenhet i de gamla stallarna och på loftet ovanpå dem, 
vilket jag idag framför allt ser som en möjlighet. Det vore helt enkelt väldigt kul om det bodde 
några kompisar här men när och hur det skall byggas en lägenhet får framtiden utvisa.  
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Insektsodling 
Alla insekter är kallblodiga och vill ha det varmt. Jag tänker börja med att odla dem i 
pannrummet på ett hyllsystem var det redan är varmt året runt.  
I 1a hand vill jag odla mjölmask. Det är en skalbagge och de flyger inte vilket gör det 
betydligt lättare. En annan fördel är att maskarna både fungerar utmärkt som människomat 
och som foder till Höns och ankor. De går att odla i lådor som man kan stapla på varandra. 
Man måste flytta skalbaggen till nya lådor när de lagt sina ägg för annars äter de upp sina 
ungar.  
Jag skulle också vilja prova att odla svarta vapenflugor  i växthuset sommartid. De flyger så 
man odlar dem under insektsnät. Fördelen är att de äter blöt kompost vilket det ju finns 
väldigt mycket av under sommaren. Man torkar fluglarverna och sparar dem för utfodring av 
Höns och Ankor.  
Jag har provat att odla spyflugor som foderautomat till hönsen så att larverna föll ner direkt 
till hönsen från ett rådjurshuvud som jag band fast i ett träd i hönsgården.  
Jag har en vän Erik som håller på med insektsodling professionellt och som är min mentor. 
Det känns lite läskigt att odla flugor med känslan av att man tar ett felsteg och så har man 
flugor över allt. Jag tror som med alla djur att börja i liten skala och bygga ett noga och 
genomarbetat system för djurhållningen.  
 
 

Ankdamm 
Vattnet från carporten och från baksidan av ladan skall ledas till en dam mot sydöst. Detta 
kommer att bli ankornas dam. Vattnet kommer att bli näringsrikt och användas i odlingarna 
med självtryck. Vi kommer också bygga någon form av boplats för ankorna i anslutning till 
denna skogsträdgård. Jag har valt ankor i designen just för att de kan omvandla gårdens alla 
sniglar till kött och samtidigt lägga ägg. De har också fördelen mot höns att de inte sprätter i 
täckodlingarna. 
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Underhåll 

 
Det som tar mest tid i anspråk vad gäller underhåll i designen är grönsaksodlingarna. Det 
går lite lättare för varje år med lite mer permanenta lösningar. Och att rotogräsen är allt mer 
sällsynta i hela odlingsområdet.  
Det är fr.a på våren och på hösten som vi lägger ner tid i odlingarna och det är också då 
som vi tar volontärer till gården. Eftersom vi täckodlar drar vi upp väldigt mycket plantor först 
med stödbelysning i sovrummet och sedan i växthuset. Detta kommer i framtiden att få ett 
eget utrymme i det nya växthuset vilket kommer att underlätta odlandet rejält.  
På vårarna rensar vi av hela odlingarna från ogräs och bygger en rejäl kompost av det och 
av den matkompost vi syrat med Bokashi under vintern.  
 
Växthuset underhåller jag varje år genom att stryka alla bjälkarna med olja blandat med tjära 
och terpentin.  
Jag gör också en blandning av kobajs, åkerfräkente och lera som jag stryker alla träd med 
om våren.  
Skogsträdgårdarna brukar få en rensning under våren när det är lätt att komma åt. De 
extensivare skogsplanteringarna behöver ingen ogräsrensning utan där täcker vi vid 
plantering och planterar sedan in marktäckare som får klara sig själva och täcks över igen 
om de inte gör det.  
 
Hösten är det väldigt mycket att skörda, förädla och plocka in för vinterförvaring. 
Vi ser också över och rensar alla takrännor efter att träden fällt sina blad. 
Rotzonerna kommer att slås under vintern när det ligger is och användas som täckmaterial. 
Poolen behöver troligen rensas regelbundet från nedfallna blad.  
Jag har tidigare skrivit att nötodlingarna inte behöver någon beskärning. Rent hypotetiskt är 
det säkert så att de inte behöver det förutom att hjälpa dem att inte få flera toppskott som 
konkurrerar om att bli stammar. Jag har ju jobbat väldigt mycket med träd och vet att jag om 
en tio år kommer att vilja klättra runt och beskära hela höstarna för att se till att träden är 
luftiga och som jag vill ha dem. 
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Utvärdering 

 
När jag nu checkar av mina smarta-mål som jag satt upp under Mål och Vision så kan jag 
uttyda att vi är väl i fas med våra planer.  
De fyra delområdena: Fixa till befintliga system på gården, självhushåll, mötesplats/läroplats 
och resiliens är alla under utveckling och i fas med genomförandeplanen.  
 
Det mer övergripande målet att: till 2020 anlägga en produktiv blandskog för matproduktion 
med nötter, frukt och bär på ¾ av gårdens mark för att rota oss i framtiden och världen. 
Denna skogsmark skall till 2022 vara ett stabilt och självreglerande system med varierande 
biotoper och med en bred mångfald av djur och växter. Den skall öka humushalten i jorden, 
binda in koldioxid och bidra till ett gynnsamt mikroklimat. Detta är inom räckhåll. Vi har 
planterat själva ädelträden över hela ytan och kommer under nästa år att förtäta dem med 
olika buskar, klibbalar, lönnar och lite av varje som amträd och för att snabbt bygga upp en 
rik skogsmull.  
 
Den övre delen av Biopoolen är en våtmark som kraftigt kommer att berika den biologiska 
mångfalden på platsen.  Den kommer i framtiden att kompletteras av ytterligare två 
våtmarker.  
 
Mycket grenar och lövmassa för att skapa fin utgångspunkt och förutsättningar för de 
nyplanterade träden har vi fått med oss från olika trädgårdsjobb. Vi har även fått grenar och 
rötter från olika bönder och arborister i närområdet. Jag tänker att man på sikt kan hämta 
grenar och bladmassa ifrån vår skog till att etablera nya skogsträdgårdar i närheten. 
 
Hur ser jag då att det fungerar? Att systemet är självreglerande och stabilt?  
Jo till exempel regnade det inte på 3 månader i somras och vi vattnade inte någon av 
skogsträdgårdarna. De var ändå gröna och friska och gav rikligt med frukt och bär.  Stack 
man ner handen under lövskiktet på marken så var det fuktig och fullt av liv och rörelse. Så 
fort det har blivit ett angrepp på ett träd eller en ört så har någon annan ätit upp angriparen 
innan det har blivit något problem.  
Det har blivit ett gynsammare mikroklimat  framför allt uppe på högplatån var 
läplanteringarna mot söder har tagit sig väldigt fint med en kombination av Hassel och 
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Havtorn. Den har blivit tre meter hög och mycket tät. Mot väster har pilen växt sig ganska 
stark och typ en och en halv meter hög och jag inbillar mig att det märks en skillnad redan 
nu även om kastanjerna som skall bli det slutgiltiga skyddet mot väster fortfarande är unga 
och små.  
Vi har kommit fram till att varken jag eller Etta vill ha ansvar för djur då det stressar oss. Vi 
har hela tiden en känsla av att vi inte tar tillräckligt hand om dem och då får vi antingen lära 
oss lite bättre eller backa undan. Jag tycker om att ha djur hemma men då får det finnas 
någon som jag bor med som tar hand om dem och som tycker om att göra det. Undantagen 
är bin och ladugårdskatter. Vi har en flock vildhöns som sprättar omkring lite här och där. De 
få inte mer än lite matrester i emellanåt och belivar gården med sina påhitt. 
  
Soldriven pump till vattensystemet verkar vara en dålig och oekonomisk lösning. Vattnet 
behöver pumpas dygnet runt under växtsäsongen. Och energifrågan är en större fråga än 
bara att lösa för pumpen. Det är bättre att göra en stor lösning att täcka hela gårdens 
elbehov med ett större solpanelpaket i kombination med att se över vår elförbrukning. 
 
Reflektion över genomförandet av vattensystemet.  
Detta är designens största ingrepp och med en stor arbetsinsats. Det var några stora 
moment som jag på förhand kände till såsom grävning och tätskikt, men att projektet skulle 
få ta ett helt år i anspråk hade jag inte kunnat föreställa mig. Vi har helt enkelt gått loss på 
estetik och på att besjäla platsen med vårt arbete och engagemang.  
 
Dels ville vi få till en höjdskillnad mellan de två dammarna vilket vi byggde upp med bildäck 
som vi packade med sand. Dels ville vi gömma undan däcken och fyllde hela slänten med 
stora stenar samt byggde en landgång mellan dammarna som leder till en kulle med en 
eldplats. Hela detta arbete är som en liten present till varandra och till platsen. Att helt enkelt 
bygga ett litet paradis. Ett beslut som vi tog tillsammans efter gemensamma överläggningar 
(med barnen) och som helt klart skulle kunnat hittat ett mer miljövänligt alternativ, var att vi 
skulle ha en betongbotten på själva baddelen med blå och turkos glasmosaik. Det skulle helt 
enkelt bli en “riktig” pool. Att vi skulle ha en gummiduk istället för att försöka packa lera var 
ett beslut som vi tog redan 2017 när jag skrev ansökan till LEADER. Anledningen till det var 
att lerlagret är ganska djupt och att vi inte ville riskera att vattnet läckte ut åt sidorna när vi 
gjort ett så omfattande arbete med dammen. Vi ville helt enkelt vara trygga med att den inte 
läckte vatten och att vattenspegeln stabiliseras uppe vid kanten så att poolen alltid har ett 
djup på 120 cm. 
 
De tre första förändringarna jag gjorde på platsen gjordes i iver och i all hast innan jag hann 
göra någon analys eller design.  Det ledde till att de heller inte kom på rätt plats. Vägen kan 
man väl säga kom på rätt plats men både carporten och odlingarna var felplacerade. Hade 
jag väntat med bygget och börjat med att göra färdigt desigen hade carporten varit 
ytterligare några meter ingrävd i kullen så att det gått att köra runt vändplanen även med 
släp istället för att behöva backa för att vända. 
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Finjustering 

 
 
Det uppkommer hela tiden nya omständigheter och saker som jag inte hade tänkt på att 
behöva parera.  
När vi grävde ner dagvattnet från husen ner mot Biopoolen tog vi ett snabbt beslut som jag 
fortfarande är lite tveksam över. I designen hade jag ritat in att vi skulle föra överflödsvattnet 
vidare till den norra dalsänkan för att ta vara på vattnet där. Nu grävde vi istället ett 
dreneringshål genom lerlagret som vi fyllde med stenkross. Detta möjliggör att vi enkelt kan 
gräva ett dreneringsdike utmed odlingarna ner i gropen för att få undan vattnet under ett 
riktigkt blött år.  
De som avgjorde övervägningarna var att vi hittade en slags växel så att vi när Biopoolen är 
full kan låta regnvattnet från taken gå direkt ner i rotzonen (som ännu inte är byggd) i norra 
dalsänkan.  
 
Både jag och Etta tycker väldigt mycket mer om Valnötter och Kastanjer än om 
Mandelträden. Vi har planterat en väldigt massa mandelträd i år och tänker att vi hellre 
skulle vilja ha större område med Valnötter.  
Hästarnas vindskydd står nu tomt och väntar på att någon skall komma på vad det skall 
användas till i framtiden. Jag tänker att nötodlingen säkert behöver ett förråd med 
skalmaskiner, torkar och lite av varje.  
Vi kommer behöva göra en damm också uppe på högplatån. Den är nu med på 
designkartan men behovet av ett högliggande vattenmagasin har uppenbarat sig först nu när 
vi grävt dammarna. Vi har grävt ner en 50mm vattenkabel från pumpbrunnen i Biopoolen 
upp mot högplatån för framtida användning.  
 
Vändplanen behöver modifieras, dvs att jag helt enkelt tömmer fyllnadsmassor över rosorna 
så att det går att få till tillräcklig svängradie för att köra runt med ett släp.   
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Tankesmedjan 2018 
En social design över en hållbarhetsfestival på vår kulturplattform Gylleboverket. 

Bakgrund. 
2016 hade vi på Gylleboveket (konstnärsdriven kulturplattform på Österlen) två festivaler- en 
hållbarhets-festival,  ”Det löser sig” samt en intergrations-festival, “Hej, vad heter du”.  
(se bifogad PDF om Gylleboverkets verksamhet)  
Jag och Etta arbetade med festivalerna parallellt för att väva samman dem tematiskt och för 
att involvera vår lokala flyktingförläggning i arbetet med dem båda. Flera av de nyanlända 
som varit med under integrations-festivalen var sedan med under hållbarhetsfestivalen, både 
som besökare och i uppbyggandet och matlagning under festivalen.  
Vår grundtanke med hållbarhetsfestivalen var att mötas och tänka tillsammans kring vår 
världsstivation. Att låta film, konstinstallationer, föreläsningar och workshops problematisera 
och omkullkasta varandra för att bredda vägen för ett fördjupat tänkande. Hur går vi framåt 
med öppna ögon för att styra upp den här världen?  
Festivalen var lösningsinriktad och byggde på deltagande.  
Vår avsikt är att kontinuerligt fortsätta att göra denna festival på Gylleboverket.  
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Detta är designen för Tankesmedjan 2018 på Gylleboverket. Den utgår från 
hållbarhetsfestivalen “Det löser sig” (2016) och kommer att vara utgångspunkt för designen 
inför kommande Tankesmedja 2020.  
 
Vi har även arrangerat Bohemaftnar på Gylleboverket i år, ett tillfälle varje månad med god 
mat och vin för konstnärer, poeter och allmänna fritänkare. Dessa aftnar har varit en del i 
arbetet med Tankesmedjan för att prova olika mötestekniker, att vrida och vända på olika 
problemställningar och för att bygga upp ett stabilt nätverk. Detta är förstås en del av vår 
förstudie men efter som det har löpt över hela året har det också fungerat som en underhåll, 
utvärdering och Finjustering.  
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Designverktyg. 
SADIMET har tagits fram av landskapsarkitekter men används som designverktyg både i 
landbaserade projekt och sociala projekt inom Permakulturdesign.  
SADIMET står för Survey, Analysis , Design/Decisions, Implementation, Maintenance, 
Evaluation och Tweaking. 
Förstudie, Analys, Beslut, Genomförande, Underhåll, Utvärdering och Finjustering. 
 

 
 
Detta är ett cykliskt verktyg vilket blir väldigt tydligt nu när jag gör en design på en festival 
som redan har ägt rum en gång tidigare. Det vill säga att den förstås redan haft en design 
även om ingen har skrivit ner den.  
Det är som att jag i arbete med designen för Tankesmedjan 2018 gått varv två på SADIMET, 
eller går in i en ny cyklisk rörelse vidare, genom att titt abåde framåt och ta lärdom bakåt. 
På samma sätt kommer vi att göra en ny design ( eller ta ett nytt varv i SADIMET) för 
kommande Tankesmedja 2020.  
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Förstudie 

 
 
I förstudien tittar vi på vad Gylleboverket är för någonting som plats och på 
hållbarhetsfestivalen 2016, eftersom de är avstampet för tankesmedja 2018 och designens 
utgångspunkt.  
Vidare görs en utvärdering av hållbarhets-festivalen 2016 och ett antal mätbara mål sätts 
upp. Vi går också igenom projektets sektorer, begränsningar och resurser.  

   

Gylleboverket 
-är en plattform för samtida konst och film och drivs av mig och Etta. 
Gylleboverket har sin bas på ett före detta sågverk och byggåtervinning i Östra Vemmerlöv, 
Österlen. Platsen består av två 300m2 stora hangarer som rymmer projektrum för film, 
scenisk konst och installationer, 1 ha mark, ett stenhus med samlingslokal. Här drivs även 
Gylleboverket Folkets Bio som är en egen förening i vilken vi båda också är drivande i 
men som också har ett tiotal medlemmar. 
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Gylleboverket är både en arbetsplats för yrkesverksamma konstnärer och filmare samt en 
mötesplats med utåtriktad offentlig verksamhet, där föreläsningar, utställningar, 
föreställningar, filmvisningar, kurser och pedagogisk verksamhet bedrivs. 
 

 
 
Kombinationen av arbetsplats och offentlig plats gör Gylleboverket till en unik mötesplats för 
både lokala och tillresta filmare, konstnärer och besökare. Ett forum för att föra diskussioner 
och samtal kring film, kultur och samhällsfrågor och en möjlighet att verka 
gränsöverskridande och integrerande genom de föreställningar, kurser och föreläsningar 
som tar plats. 

 
 

GYLLEBOVERKETs MEDLEMMAR 
 

Gylleboverket är en ekonomisk förening vars medlemmar driver och äger platsen. 
Konstnärliga ledare på platsen är: 
Etta Säfve - Konstnär. Examen från Rietveld Akademien, Amsterdam i fri konst. Arbetar som 
konstnär. Undervisar på projektbasis på Teaterhogskolan, Malmo på linjen for Konceptuell 
Scenkonst. 
Jona Elfdahl. Konstnär och filmare. Magisterexamen från Kungliga Konsthogskolan & 
Dramatiska Institutet, Stockholm. 
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GYLLEBOVERKET FOLKETS BIOs MEDLEMMAR 

 
Gylleboverket Folkets bio är en ideell förening som drivs på platsen. Bland de 10-tal aktiva 
medlemmarna finns, utöver Gylleboverkets medlemmar, ett flertal som arbetar professionellt 
med film/filmkonst/konstfilm 
 
 

 
 

SOCIAL SKULPTUR 
Att vara en konstnärsdriven plattform innebär, i vårt fall, att vi också arbetar med platsen 
som en del av våra konstnärskap, där vi undersöker konstens potential som social skulptur. 
Samarbeten, publika möten, omvärldsanalys och olika viktiga samhällsfrågor undersöks. 
I botten finns en utvidgad tanke om konst som ett socialt politiskt skeende. 
Att genom en konstnärlig process undersöka och lyfta samtida frågeställningar under längre 
och pågående konstnärliga och sociala processer. 
Vid våra arrangemang använder vi oss av olika sätt att skapa förutsättningar för människor 
att mötas och öppna sig för nya intryck. 
Att skapa ett tryggt ramverk i vilket oväntade möten kan uppstå och invanda tankemönster 
kan utmanas. 
Som motpol till att besökare går in enbart som konsumenter arbetar vi ofta med deltagare 
generade aktiviteter. 
Till exempel använder vi ofta mat som en möjlighet till att mötas. 
Med dessa möten i åtanke arrangerar och producerar vi ofta evenemang där vi samarbetar 
med flera aktörer som då kan känna sig delaktiga; lokalbefolkningen, nyanlända, barn & 
unga och professionella inom olika fält. 
Dessa erfarenheter tar vi också med oss då vi arbetar med externa projekt på andra platser.
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SAMARBETEN   
Simrishamns kommun – har gått in med stöd vid olika arrangemang 
Folkets Bio- Gylleboverket folkets bio är med i Folkets Bio Riks nätverk, de stödjer 
kontinuerligt bion på olika sätt. 
Folkuniversitetet- ekonomiskt stöd vid publika arrangemang 
Benka Di – Ungdomsgård, Simrishamn- samarbete vid integrations festivalerna och i 
dialog om kommande samarbete där Gylleboverkets konstnärer arbetar praktiskt med 
ungdomar kring filmskapande. 
Simrishamns Bibliotek/Benka-di, kulturklubben- Gylleboverket håller workshop med 
ungdomar 
Stockeboda Flyktingförläggning- nyanlända har deltagit i samarbeten och flera events i 
form av matlagning, val av filmer och under föreläsningar. 
Inter Arts Centre, Malmö- Gylleboverket var inbjudna att göra ett större platsspecifika 
projekt på IAC under 2016 och har ett fortsatt samarbete med dem, med bl.a inbjudan att 
använda deras faciliteter, studios och teknik 
Holma Folkhögskola- samarbete under hållbarhetsfestivalen 
Permakultur Skåne, samarbete under tankesmedjan och olika workshops 
Sophiaskolan, Rörum- filmvisningar och normkritisk filmpedagogik 
Unikum, Tomelilla- filmvisningar och normkritisk filmpedagogik 
Österlenskolan för konst o design, Simrishamn- studiebesök och workshop 
Nova Academy, Simrishamn - filmvisningar och normkritisk filmpedagogik 
Garage film, Stockholm - filmproduktion på platsen. 
Final Cut for real, Köpenhamn, Danmark- filmproduktion på platsen. 
Broby Kulturhus, Östra Göinge - samarbete där Gylleboverket arbetar extern med 
platsspecifikt verk för ljus symposium på Broby kulturhus Feb. 2017 
Ystad Konstmuseum- samarbete där Gylleboverket gör en större utställning på museet 
2019. 
Bästa Biennalen- samarbete då Gylleboverket gör en större utställning på Ystad 
konstmuseum 2019. 
Teater Weimar, Malmö- kommande samarbete i projektform 
Transistor - Festival för scenkonst, Malmö- kommande samarbete 
Skånes Konstförening, Malmö - kommande samarbete i projektform 
Molekyl Gallery, Malmö- kommande samarbete i projektform 
Mkb, Sorgenfri, Malmö- lokaler, förmedling av kontakter i området Sorgenfri för kommande 
projekt 
Rädda barnen- samarbete vid integrationsfestival 
Fria filmare & konstnärer 
Lokalbefolkningen 
Boost HGB, Helsingborg- ekonomiskt stöd vid tidigare projektutformning 
Sparbanken Syd- ekonomiskt stöd till Bions ungdomssatsning 
Konstnärsnämnden- ekonomiskt stöd till projekt utförda på Gylleboverket 
Simrishamns Riksteaterförening, flera samarbeten och föreställningar på platsen 
Region Skåne, stödjer verksamheten ekonomiskt vid olika projekt 
Kulturrådet, stöder verksamheten ekonomiskt vid olika projekt  
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”Det löser sig” , hållbarhetsfestival 22 – 23 Juli 2016 
Festivalen var en tvärdisciplinär mötesplats där film, konst, föreläsningar, workshops och 
samtal korsbefruktade och motsade varandra för en fördjupad diskurs. Exempelvis visades 
Naomi Klein’s film “This changes everything”  direkt följd av en föreläsning av Therese 
Uddenfeldt, författare till boken “ Gratislunchen- eller varför är det så svårt att förstå att allt 
har ett slut” , vilken ifrågasätter mycket av det som just sagts i filmen. På det sättet hölls 
diskussionen bland deltagare och besökare levande och ett eget tänkande stimulerades.  
I Bilaga 2 finns en kort presentation av alla programpunkterna. 
 

.  
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Runt maten på festivalen samarbetade vi med några av de boende på Stockeboda 
flyktingförläggning (som tyvärr har lagts ned). Detta var ett sätt att få in de boende på 
förläggningen att vara en del av festivalen för att också få dit sina vänner och familjer. 

 

  

 

86 



 
 
Denna utvärdering gjorde jag som en del i förstudien alltså två år efter själva festivalen. Det 
är ett förarbete till att ta ut nya riktlinjer och att sätta upp nya mål.   
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Mätbara mål. 
-Att vi (jag och Etta) inte förväntar oss hjälp utan bygger ett projekt som vi kan ro iland själva 
och som bara är extra plus om andra träder in i. Själva målet är att vi båda skall känna att vi 
inte var besvikna på att ingen backade upp oss när festivalen är genomförd. 
 
-Att ha både konstinstallationer, filmvisningar, föredrag workshops och samtal under helgen.  
 
-Att få till en öppen och välkomnande atmosfär. Utvärderas som en allmän känsla vid 
utvärderingen.  
 
-Att det finns utrymme att umgås mellan programpunkterna. Målet skall tas upp på 
utvärderingen. 
 
-Att arrangörerna inte är stressade under festivalen. Att de själva kan delta i olika 
programpunkter.  
 
-Att matlagningen blir till en mötesplats. 
 
-Att få in kreativ pedagogik (inte bara envägskommunikation) i festivalen. Målet är att vi skall 
prova fler samtalsformer och nya metoder för inlärande än de vi hade 2016. 
 

 

Sektorer 
Det lokala politiska klimatet är absolut en yttre faktor som vi emellanåt behöver förhålla oss 
till. Gylleboverket ligger i ett område med en väldigt stark förankrad konservatism och 
nationalism. Dessa människor är en del av vår publik och vi försöker att ta kommunikationen 
med dem på allvar. Eftersom vi verkar på en före detta byggåtervinning känner sig 
lokalbefolkningen sig väldigt trygga på vår plats. Den är på något sätt deras lika mycket som 
den är vår vilket har lett till helt nya möten mellan olika kulturtillhörigheter.  
 
Sverigedemokraterna har tex 30% i Östra Vemmerlöv och 40% i grannbyn St Olof. Vi som 
samtidskonstnärer är ekonomiskt helt beroende av finansiering från samhället eftersom vi 
inte producerar någonting som går att sälja. Jag har hört att om SD skulle komma till makten 
så skulle de dra in hela kulturbudgeten och lägga den på bygdegårdar. Och det får man väl 
verkligen se som ett yttre hot? 
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Motstånd och begränsningar. 
Infrastrukturen på Gylleboverket. Vi har inget rinnande vatten eller avlopp. Detta gör att det 
är ganska omständigt att genomföra både stora och små arrangemang. Vi behöver hela 
tiden tänka på att ta med vatten till bion och ta med disken hem. 
 
Gylleboverket ligger i en liten by på landsbygden utan tågförbindelse. Det går en buss förbi 
under vardagarna men många av våra arrangemang är på helgerna så då är både vi själva 
och vår publik hänvisade till Biltrafik. Det är förstås framför allt tråkigt som en miljöfråga men 
det är också problematiskt att servera alkohol när vi har fest då man vet att många kommer 
att köra hem med bil.  
 
Professionella konstnärer. Konstnärlighet är en viktig del i att vara människa, vilket vår kultur 
har tryckt ner bl.a genom att låta ett fåtal “experter” ta hand om det området. Tack vare att vi 
är högskoleutbildade och verksamma professionella konstnärer har vi möjlighet att få bidrag 
från till exempel Regionen, Konstnärsnämden och Kulturrådet.  
Eftersom att vi får våra pengar genom att vi  (av tex regionen) upplevs som “en plattform 
med kulturell spets på landsbygden” blir vi tvungna att förhålla oss till denna position. 
Jag upplever att det finns någonting i vår situation som vi inte ser och som isolerar oss från 
potentiella medaktörer.  
 
 

Resurser.  
Nyckelpersoner. 
Jona och Etta. Vi är nyckelpersoner på bion och på Gylleboverket som helhet, där vi är 
konstnärliga ledare. Vi är också helt och hållet ansvariga för Tankesmedjan i alla led. Vi ser 
det som en del av våra konstnärskap och har betalt från Gylleboverket för vårt arbete. (om 
oss som personer och våra superkrafter kan du läsa Bilaga 1 under Tillgångar på Designen 
av Lilla Skräddaröd). 
 
Lisa. Lisa är Ettas syster som bor i Rörum sedan ett par år tillbaka. Lisa är superbra på och 
älskar att göra fint och att hjälpa till med det lilla extra.  
 
Axina. Axina är stödmedlem i Gylleboverket. Hon har inga åtaganden men hjälper ofta till 
med lite av varje. Fr.a praktiska saker som när vi samlas för att städa och ställa iordning.  
 
Finansiärer. 
Vi har arbetat fram ett förtroende hos Region skåne, Riksföreningen Folkets Bio, Kulturrådet, 
Konstnärsnämden, Folkuniversitetet och till viss del hos Simrishamns Kommun vilket är 
avgörande för att de går in och finansierar delar av vår verksamhet.  
 
  Jag har beskrivit Biografens medlemmar i Bilaga 2. 
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VAD ÄR UNIKT MED GYLLEBOVERKET? 
- Vi är en tvärkonstnärlig och tvärprofessionell plattform och en mötesplats. 
 
- Vi är både en arbetsplats, mötesplats och ett visningsfönster för film, filmkonst/konstfilm, 
scenkonst/performance och sceniska installationer, vilket det inte finns många andra 
liknande platser för i landet. 

 
-Vi har en förankring i civilsamhället. Vi har genom våra olika evenemang sett möjligheten att 
engagera människor på orten på olika sätt, vilka känner delaktighet och återkommer. 
 
- Platsen är en f.d byggåtervinning- det gör att folk indirekt tänker på den i ett praktiskt 
miljökontext och är vana att komma dit oavsett intresset för kultur. Platsen förknippas i sin 
natur med miljöfrågor. Många har varit här tidigare för att köpa tegelpannor och känner sig 
välkomna och nyfikna på vad som sker nu.  
 
-Vi drivs av professionella konstnärer och filmare med ett stort nätverk av nationella och 
internationella konstnärer och filmare, vilket lockat fler och fler till platsen. 
Vi ser ett stadigt ökande intresse för platsen från yrkesutövare som initierar samarbeten och 
vill förlägga projekt hos oss. 
 
-Vi verkar på landsbygden och visar att det både går att producera och ta del av samtida 
konst och film på hög kvalitativ nivå även utanför de större städerna. 
 
- Vi främjar ett utbyte mellan stad och landsbygd, då vår verksamhet lockar både 
lokalbefolkning och tillresta utifrån. 
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Analys 

 
 
 
Undersök alla möjligheter. 6 hattar (se från alla perspektiv) 
Frågan Hur? För att undersöka inte för att ta beslut. 
 

 
Detta är en schematisk karta för att få lite överblick över alla ingredienser i festivalen. 
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Slutsatser utifrån utvärderingen av Det löser sig 2016. 
-Håll fast vid grundidén. 
Film, konst & workshops kopplas till föreläsningar och diskussioner. 
 
-mer kreativa inlärningsmetoder.  
 
-mindre späckat schema.  
 
-Jag har sållat fram tre grundfunktioner som vi inte uttalade 2016, men som redan då låg 
som en grund till vårt arbete: handlingskraft, deltagande/bygga nätverk, stimulera tänkande 
om miljöfrågor.  
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Nyckel Funktioner 
Utifrån att studerat 2016 års festival och reflektionen av vad det var vi var ute efter med den 
har jag tagit från tre nyckelfunktioner.  

 
Skiss över hur olika system är kopplade till nyckel funktionerna.  
 
Deltagande/Bygga nätverk 
Som en motkraft till den passivisering som vi alla genomgått av att växa upp i ett 
konsumtionssamhälle. Vi vill arbeta för att vi aktivt skall kunna träda in i våra och varandras 
liv. Som förlängning av denna riktning ingår det också att vi rent konkret bygger upp och tar 
hand om vårt nätverk runt Gylleboverket.  
Deltagande är ett genomgående tema för hela Gylleboverket i vårt arbete med social 
skulptur.  
 
Handlingskraft (engelskans Empowerment) 
Engelskans “empowerment” som syftar på att vi var och en skall ta makten över våra liv. Det 
handlar om att peppa varandra och att vi var och en gör upp med vår hopplöshet och all 
form av nedvärdering av oss själva.  
 
Kreativt tänkande 
Vi utgår från tanken att alla människor är födda med en flexibel intelligens. Alltså att vi kan 
lägga ihop ett och ett och ändå hantera nya situationer. Vi tänker att denna förmåga har tagit 
skada för oss alla lite mer eller mindre imed att vi växt upp i ett förtryckarsamhälle. Vi vill 
arbeta för att hjälpas åt att återta denna förmåga och ser det som en viktig del i en positiv 
världsförändring.   
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Zonindelning 

 
Zon 1: Jona och Etta. Vi har designat, planerat och administrerat festivalen. Vi har också 
städat och byggt upp allt med viss hjälp av Lisa och Axina. 
 
Zon 2. Vilka har arbetat för och på festivalen? 
Lisa: Städat och Pimpat, planerat cafet och det lilla extra. Gjort skyltar och varit värd under 
hela festivalen. 
Axina: Har varit med och städat på platsen under två dagar. Diskat under festivalen. 
2 wwoofare: varit med och städat innan festivalen och varit chaufför. 
Carina: Kokat kaffe hela festivalen och fyllt på med porslin. 
Magnus: gjort inköp, fixat teknik, kört filmerna. Två dagar innan samt under hela festivalen. 
Magnus har haft regelbunden kontakt med Erik Pauser för teknikstrul med format. 
Axel: 2 dagar innan med teknisk support. 
Mimmi & Daniel Lowejko som lagade maten. Är i utkanten av zon 2 i och med att vi inte 
känner dem så bra och att de styr upp det mesta på egen hand. 
Cecilia Gärde och Mattias Huss är båda nära vänner och dök upp som deltagare på 
festivalen. De var båda med och styrde upp att saker och ting lite i utkanten av zon 2. 
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Zon 3: Konstnärer och föreläsare. 
Här finns tre grupper: 
 
1. Våra vänner, som vi känner väl och som vi tycker om att vara med och som är med och 
lyfter stämningen på hela festivalen med sin närvaro. 
Här har vi Josefin Hasselberg, Ivar Heckscher, Tobias Herz, Helena von Bothmer och 
Mauritz Tistelö. 
 
2. Så har vi dem som vi känner men som bara kommer in och gör sin grej. I det här fallet 
Rasmus Andersson, Siri Andersdotter, Cristopher Nelson, Marcus Nordgren, Madeleine 
Tunbjer, José Figueroa och Anna Angantyr. De är tryggt att ha med dem att göra men de 
styr bara upp sin pusselbit och är annars som vilken deltagare som helst. 
 
3. Den här gruppen är dem som kommer utifrån som vi inte känner de är fortfarande zon tre 
eftersom vi behöver ha mer kontakt med dem än med deltagarna, men de rör sig definitivt i 
utkanten av zon 3. Detta är i det här fallet Birger Schlaug och Erik Pauser. De är kändisar, 
drar folk och behöver bo på vandrarhem. Här har vi även konstnären Tim Bishop. 
 
Zon 4. Deltagare. 
Innerst i zon 4 är alla som varit på Gylleboverket många gånger och som känner sig hemma 
där så att de sprider ett lugn omkring sig. De är också alla vänner som kommer som 
deltagare och som i och med det även de sprider en familjär stämning. 
Anledningen att de ändå är i zon 4 är för att de i det här sammanhanget bara samarbetar 
med oss i form av deltagare. 
 
Zon 5. Alla som inte kom på Tankesmedjan. 
Hur är det med dem som var tänkt att komma och som vi var i dialog med in i det sista? 
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Relativ placering 
I det här fallet handlar det om att arbeta med människor som bor i närheten och med dem vi 
vill vara med. Ta vara på dem som var med förra gången och som vi tycker om att vara med 
och som sprider en bra stämning omkring sig. 
Detta är definitivt Josefin Hasselberg, Viktor Säfve och Therese Uddenfeldt från ”Det löser 
sig”. 
Sedan har vi i år undersökt möjligheterna att få med Ivar Heckscher som varit en mentor och 
nära vän till mig sedan tidigt i livet. Helena von Bothmer som är en fantastisk kraftfull och 
inspirerande kvinna från permakultur-världen. Anna Angantyr som är den bästa läraren i 
Skåne inom Parsamtal (och den som är mest engagerad i miljöfrågor). Tobias Herz är också 
en gammal vän som jag gillar att ha med för att han är modig och utmanande. 
Mauritz Tistelö är en superfin konstnär som också varit med på Gylleboverket redan från 
början. 
Birger Schlaug skulle passa bra att öppna festivalen med en samtidsanalys och som 
dessutom är välkänd för att dra igång det hela så att vi sedan är uppe i fart. 
 

Mikroklimat 
Sätta ihop sammanhang som fungerar tillsammans. Rätt person på rätt plats. 
 
Det är väldigt tryggt att ha Magnus på teknik eftersom han är typ bäst i sverige till exempel 
som  huvudansvarig för tekniken på Göteborgs filmfestival  i en massa år. Han är också 
väldigt trogen Gylleboverket. 
 
Jag, Etta, Lisa och Axina är väldigt bra på att städa och styra upp praktiska fix. Alla är väldigt 
hemma på Gylleboverket och gör bara det som behöver göras utan att det behöver pratas 
eller planeras. 
 
“Omväxling” (Mimi och Daniel)  i köket är tryggt för att vi vet att de är superfina personer som 
tycker om att laga mat och som alltid bemöter alla vänligt och kärleksfullt. Det är ett bra nav 
på en festival. 
 
På samma sätt är Marcus en väldigt fin person att ha i baren och Toffe som VD och DJ att 
skapa en mysig och magisk stämning. 
 
 
Element för att få till en bra festival. 
Målet för Tankesmedjan är att vi möter varandra och att vi får till en förändring i oss själva 
mot komplexitet, fördjupning och handlingskraft. 
För att detta skall vara möjligt behöver vi som arrangörer få till två grundnivåer förutom att vi 
förstås skall plantera viktiga och angelägna tankar. 
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Den första nivån utifrån (Maslows behovstrappa) är våra grundläggande behov. Att vi känner 
oss trygga, att vi vet att det finns mat, vart toaletten ligger, när det är paus osv. Denna nivån 
är en stor utmaning på Gylleboverket eftersom det är ouppvärmda industrilokaler utan vatten 
eller avlopp. Hur mycket vi förbereder och städar blir det “lägerstämning” som upplevs som 
temporär och för en del minst sagt osäker och ofräsch. Vi lägger stor vikt vid att förbättra 
denna nivå för varje år vilket är ett tungt arbete i uppförsbacke. Den här lägerstämningen har 
förstås också sina fördelar. Det är lätt att få till delaktighet där alla kan känna att de behövs 
på platsen. Det gör också att det är högt i tak och känslan av att vad som helst kan hända. 
 
Den andra nivån är den sociala. Att vi känner oss trygga socialt, att vi är sedda och 
välkomna. Detta är ett område som vi tycker mycket om och arbetar mycket med men för att 
det skall fungera är vi helt beroende av att den första nivån först är tillfredsställd. Den sociala 
nivån är delvis någonting som vi sakta byggt upp under lång tid. Att man förknippar 
Gylleboverket med att det är trevligt och inbjudande. Ett sådant förtroende tar mycket lång 
tid att bygga och går väldigt snabbt att rasera. Det är arbete ingår i begreppet social 
skulptur. 
 
Den tredje nivån är själva konsten eller upplevelsen av t.ex ett samtal. Den är bara möjlig så 
länge som de två övriga är tillgodosedda men det krävs också en utmaning för att vi skall 
öppna oss för varandra eller inför en kulturupplevelse. Annars går vi in i våra vanliga 
mönster och bilder av världen. Vi brukar prata om balansen mellan att våra deltagare känner 
sig trygga och att de är utmanade och det är här vi lär, förändras och möts. 
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De Permakulturprinciper jag arbetat med i designen. 
I min design över Lilla Skräddaröd har jag arbetat traditionellt (landbaserat) med principerna 
medan jag här har använt dem i ett socialt projekt var de får en lite annan mening. Det är 
ofta lite mer abstrakt och handlar ofta om hur vi tar hand om varandra istället för hur vi tar 
hand om jorden. Jag har här utgått från Holmgrens och Mollisons principer vilka jag har delat 
in under tre kategorier: Funktionell design, Organisk grundsyn och Uthållig resurshantering. 
 

1. Funktionell design - desing för integrerande system  
 
Observera och interagera  - Denna princip ligger till grund för designens två första delar 
observation och analys. Det är viktigt att understryka att observation är en egen upplevelse 
av livet. Man gör inte det från en bok eller från internet.  
Designen tar avstamp i analysen av vår festival 2016 “Det löser sig” samt i vårt dagliga 
arbete med Social skulptur.  
Observation är en egen upplevelse av livet. Precis som barn lär vi av att se på och att 
integrera oss själva i det vi iakttar. Att känna hammarslagen som vi observerar i vår egen 
kropp även om det är pappa som håller i hammaren.  
 
Formge från mönster till detalj - Som konstnär är detta en självklar del i alla 
skaparprocessen. Att man zoomar in och zoomar ut. Att ta ett steg tillbaka för att få lite 
perspektiv och att träda in och ta det man gör på blodigt allvar utan minsta distans.  
 
Mångfunktionalitet - Jag har försökt att hitta programpunkter som uppfyller flera av våra 
nyckelfunktioner för att de skall samverka och för att de skall sjunka in på olika nivåer.  Man 
kan till exempel utveckla sitt kreativa tänkande när man småpratar och hjälper till i köket.  
 
Varje system skall upprätthållas av flera komponenter  - Syster till principen ovan. Att 
flera olika programpunkter och element på festivalen fyller samma funktioner så att de 
överlappar varandra.  
 
Funktionell ordning - Som jag beskrev med min triangel (en variant på Maslows 
behovstrappa) ett par sidor upp är det en förutsättning att vi är trygga i våra basbehov innan 
vi kan ta in nya människor och information. 
 
Småskalighet - Fördelen med att var på en liten festival som Tankesmedjan är att vi var och 
en hinner mötas. Det gör också att vi har möjlighet att känna oss tryggare och vågar visa oss 
för varandra och därmed integrera systemen.  
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2. Organisk grundsyn - Självreglerande system  
Livet och ekosystemen som modell. Vi är själva involverade i de system vi designar. 
 
Självreglering - När en process är deltagargenererad är den hela tiden öppen för 
förändring.  
 
Integrerande system - fortsättning på ovan beskrivning. Exempel från festivalen är 
lyssnarcirklar eller parsamtal som utgår innifrån var och en. Informationen bearbetas av var 
och en och görs till sin, detta är själva kittet i kreativ pedagogik (att göra informationen till 
sin).    
Social skulptur är deltagargenererad. Vi utgår i vårt arbete från Gay Debords 
filosofiska verk och samtidsanalys "Skådespelsamhället". Här går författaren in krig 
mot vårt bildsamhälle. Han menar att vi lever i bilden av livet istället för i livet. Jag 
tänker att alla bilder är segregerande eftersom komunicationen med bilder bygger på 
igenkännande alltså normalicering. Det leder oss bort från varandra, till förenklingar 
och till vi och dom. Vi försöker i sitvationistisk anda att skapa verkliga möten som 
motsäger våra normer och våra segrigeraden föreställningar av varandra. 
 
Komplexa processer  - lita till intuitionen. Att vara i det ogreppbara, det vi inte kan sätta 
fingret på, det vi inte kan förklara och inte vill förklara. Vi skall inte vare sig skriva oss själva 
eller någon annan på näsan utan istället våga vara i den komplexa och motsägelsefulla 
verkligheten. Jag tror att det är skaparprocessen jag menar. Bill Mollison var väldigt 
inspirerad av Whitehead på den här punkten. Han pratar om hur kreativiteten i naturen som 
leder till mer komplexitet alltid segrar över entropin (att allting späds ut och förlorar sin 
kvalitet).  
I livets komplexa processer är vi små och ödmjuka delar av det stora livet. 
 
Använd förändringar  - Livet är i ständig förändring vilket vi som människor är väl rustade 
för med vår flexibla intelligens. Det innebär att vi kan dra slutsatser från våra tidigare 
erfarenheter för att hantera “nya” situationer.  
Guy Debords “skådespelarsamhälle” beskriver hur kapitalismen har lurat in oss i rigida bilder 
som vi till och med identifierar oss själva med.  
På festivalen hade vi en praktisk workshop i omvärderande parsamtal som arbetar just med 
detta. Att återerövra vår flexibla intelligens är själva kärnan och målet i Parsamtal.  
Även lyssnar cirklar är en metod att arbeta med vår förmåga att njuta och följa med i 
förändring. Det handlar om att lyssna, att också lyssna på sig själv och att omvärdera.  
 
Samverkan iställer för konkurrens  - Vi har försökt få till en mötesplats mellan olika världar 
som alla arbetar åt samma håll och som vi tycker har mycket att lära av varandra. 
 
Kantzoner  - I utkanten av vår förmåga eller vår bekvämlighet lär vi oss saker. När vi arbetar 
med Social Skulptur (som i arbetet med Tankesmedjan) kallar vi det för balansen mellan 
trygghet och utmaning. Här ute i kantzonen, på gränsen till det okända och outforskade är vi 
öppna för förändring och för att ta in ny information.  
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Det storslagna med västerländsk vetenskap är att man utgår från att vi inte vet. En annan 
aspekt av denna princip är att vi vänder oss till Outsiders. Till människor som inte känner att 
de passar in i samhällskarusellen även om de kanske upplevs så på ytan. Eftersom 
samhällskarusellen i själva verket är en köttkvarn där alla skall passera som “normala” är vi 
alla outsiders. Fördelen med att vända sig till denna grupp är att vi “outsiders” behöver 
nytänkande för vår överlevnad.  
 
Harmoni och stress  - Detta beskriver jag under kapitlet Underhåll. Hur viktigt det är att alla 
arbetar under lugn och ro och är på rätt tid och plats. Som arrangör är det ofta frågan om 
tydlighet och att vara ute i god tid med denna tydlighet.  
 
Mångfald - Detta är väldigt nära vad jag skrev om Kantzoner. Att vi är mångfald. Det är vår 
natur. Det som gör att det inte alltid ser ut så är att vi lever efter normer och bilder av livet. Ju 
mer olika perspektiv vi kan hantera desto större och hisnande blir världen. Jag tänker att 
arbetet med  denna princip är arbetet med trygghet och ärlighet. Hur öppnar vi oss för 
varandra bortom bilderna av oss själva?  
 
Självreproducerande system - Genom kontinuerlig verksamhet blir vi fler och fler från mun 
till mun. Eller att det vi tänker tänks vidare på i nya sammanhang. Det är det lyxiga i att 
arbeta med människor.  
 
Växelspel med omgivningen - Arbetet med festivalen är en dialog med lokalsamhället. Det 
är en del i vår löpande verksamhet som är väl förankrad framför allt genom bion i byn och 
bygden. 
 
Succession och evolution - Tankesmedjan är en del i ett större skeende. Här är det viktigt 
att under festivalen bygga upp det bästa förutsättningarna för möten och inlärning men 
också att följa upp och bygga vidare.  
 

3. Uthållig resurshantering  
Nätverksbyggande och utvecklande av Gylleboverket som kulturplattform. 
 
Fördröj energiflöden genom systemet - Det här handlar på festivalen om att balansera 
upplägg och mat så att vi håller oss på jorden och samtidigt har tankhöjd. Balans på vår 
energi är otroligt viktigt på sådana här evenemang. Exempelvis varken bjöd eller sålde vi 
någonting med socker i på festivalen för att undvika onödiga dippar.  
 
Producera inget avfall - Vårt mål är att ta vara på varandra i våra samarbeten så att 
inga relationer går förlorade eller glöms bort. Efter att ha tittat på vårt arbete med de 
här glasögonen har vi sett detta som en av våra svagare länkar. Vi behöver bli bättre 
på att ta tid och uppmärksamhet på att gemensamt fira alla delmål. Att inte direkt 
kasta oss vidare på nästa uppgift vilket ger en känsla av oändlig otillräcklighet. Detta 
leder till att vi bränner ut oss själva och varandra. Vi behöver också bli bättre på att 
använda all hjälp på rätt plats och där den gör någon verklig skillnad. Använda var 
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och en till vad den är bra på och där den kan växa. Vi måste vara med aktsamma 
med oss själva och med våra medarbetare. Ha en bättre arbetsfördelning, tydligare 
ledarskap, framförhållning och kommunikation. 
 
Skörda  - Var noga med att uppskatta alla former av belöning eller vinst så som att njuta av 
arbete och samvaro. Att se till att skörda är ett förhållningssätt att se det positiva i 
situationen och att fira det.  
 
Långasmma och små metoder  - Vi arbetar ofta med små och subtila utryck som att 
iscensetta att en främling tar någon i handen eller att man får en tår ur en pimpett på 
sin kind. Detta är en del i den minimalistiska traditionen där man skalar ner gesten till 
minsta möjliga var den ändå kan bära sitt innehåll. Liten kraft för stor förändring. 
 
Resursuppbyggande  - både på platsen och i vårt nätverk 
 
Förnybara resurser - Att inte bränna ut varandra utan ge plats för var och en att verka 
utifrån insa förutsättningar.  
 
Investering i långsiktigt resurshushållande system - Långsiktig planering. Att våga göra 
femårsplaner och att boka in datum redan ett år i förväg så att allting för möjlighet att falla på 
sin plats med minsta möjliga ansträngning.  
 
Kretslopp - Inse att varje misslyckande leder till nya möjligheter och att allting hänger 
samman bara det får lite tid på sig. Om att återanvända de ideer och delar av livet som man 
trivs med och som fortsätter att fylla sina funktioner och att bygga vidare på det som inte fallit 
på sin plats.  
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Beslut 

 
Hur kommer vi bort från envägskommunikation? Hur får vi in kreativ pedagogik till dem som 
föreläser?  
De medverkande måste vara med under flera tillfällen så att vi kan arbeta fram en långsiktig 
förändring. Om vi har en förhållningssätt till Tankesmedjan som att det var en utbildning är 
det lättare för folk att komma runt envägskommunikationen. Vi valde också att kalla 
festivalen för en tankesmedja istället för festival för att signalera att vi är ute efter 
deltagande.  
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  Jag har beskrivit de medverkande i Bilaga 2. 
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Genomförande 
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Detta är en genomförandeplan som översikt över vad som behöver göras när.  
 

 
Planeringsplan för vem som gör vad inför festivalen under uppbyggnadsveckan.  
 

 
Förberedelser 
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Under denna punkt i Designprocessen ligger förstås också själva genomförandet av 
festivalen. 
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Underhåll 

 
Zon 00. Hur skall vi få det att funka i längden för mig och Etta? 
Hur bygger vi ett hållbart sammanhang? 
 
Det här handlar förstås om att vi för att kunna nå våra mål med Tankesmedjan inte kan 
tänka i ett enskilt evenemang utan i en långsiktig rörelse. För att kunna göra det behöver vi 
en resiliens både i form av en ekonomi som är att lita på, samt en kärna av involverade 
medarbetare att falla tillbaka på som var och en har sina egna motivationen till varför de är 
med.  
 
Jag tänker också på själva Gylleboverket. Antingen behöver vi verkligen styra upp det här 
med vatten och avlopp, få isolerade lokaler med ett bakomliggande kök i vilket vi har tillstånd 
att laga mat, eller så skulle vi väldigt snart behöva ta några jättesteg mot en deltagare 
generad kultur och bygga ett stort nätverk av handlingskraftiga människor som vill vara med 
och driva och genomföra olika saker på platsen. Med ett sådant sammanhang skulle vi lätt 
kunna hitta på kreativa lösningar att skörda regnvatten, värma vatten för diskning med 
solfångare eller med en raketugn osv osv osv ………  
 
Som present av Ivar Heckscher fick vi inför årets Tankesmedja en tavla som han hade gjort 
med korsstygn. Tavlan var en hyllning till en rysk kvinna som hade berättat sin hemlighet för 
Ivar någon gång på 60-talet över hur man lyckas med sociala rörelser.  
De här är de fyra punkterna. 
 

1. Vi har en gemensam idé. 
2. Vi har roligt när vi arbetar med den gemensamma idén.  
3. Vi är så olika varandra som möjligt. 
4. Vi ger bort allt överskott.  

 
Jag har satt upp tavlan i vårt kök och tänkt mycket över orden. Det finns en sorg i mig som 
väller fram när jag gör det. En sorg över vår individualistiska kultur. Över hur upptagna vi är 
med våra egna små världar. Över känslan av att stå ensam på en öde ö. 
 

110 



Så hur arbetar vi med det? Hur tar vi oss vidare?  
Håll ut, tänker jag ofta. Låt det ta tid. Och tänk att det här är vårt liv. Det är för att få uppleva 
det här som vi finns här. Livet är en värdig utmaning och vi är inte ensamma även om det 
kan kännas så.  
 
Ett väldigt bra redskap är parsamtal. Med det kan jag ibland komma åt lite av min hopplöshet 
och urladda den.  
 
Vårt spirituella liv är ett annat. Jag tror kanske egentligen mer på det för min egen del. Att 
vända blicken inåt. Vara mer och mer i tystnad och i lugn och ro.  

 
För min hälsa använder jag mig av Ayurveda för att balansera upp mitt liv. Både jag och Etta 
är VataPita vilket innebär att vi behöver Kapha i våra liv för att balansera upp obalansen i vår 
konstitution.  
Det är dels genom att balansera upp kosten (i vårt fall att äta mer kladdiga grytor och 
undvika allt som är krispigt) men även av att vara mera stilla, mer hemma med fingrarna i 
jorden. Mer njuta av livet och att göra en sak i taget.  
 
Strategier för att bygga upp ett sammanhang runt Gylleboverket handlar mycket om att bara 
fortsätta att finnas och göra saker där. Jag tror på kontinuitet, på långsiktiga skeenden. Men 
framför allt  Zon 00. Att ta hand om och gå till botten med oss själva. Ju mer vi trivs med oss 
själva är det lättare att trivas med oss och för oss att också kunna trivas med andra 
människor.  
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Utvärdering 

 
 

Utvärdering 1: avslutningscirkel. 

 
 
Som avslutning av tankesmedjan i väntan på middagen samlades vi alla som ville och var 

kvar för en utvärdering.  
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Utvärdering 2: samtalsgrupp på måndagen efter festivalen. 
Här samlades fem personer. Jag och Etta, två deltagare och Ivar som höll i två samtal under 
tankesmedjan. Vi gick igenom alla olika delar av arrangemanget för utvärdering. 
 

Mat 
Fantastiskt att vi fick ett lamm av Sara! 
“Omväxling”- Mimmi och Daniel,  var super lugna och tog ett bra helhetsansvar.  
Både proffsiga och personliga. Mötte människor bra och fick in folk att delta i köket på ett 
trevligt och avslappnat sätt. 
Genom att de serverade maten inne i köket fick alla deltagarna att vara och känna sig 
hemma där. Om man en gg varit i köket är det lättare att komma tillbaka dit för att hjälpa till 
när man inte har någonting annat för sig. Och bra att vi påminde folk om att de kan hjälpa till 
med maten. Det momentet skulle kunna utvecklas ytterligare.  
I framtiden är det viktigt att vi tänker på att fixa det lilla extra som brukar vara ett signum för 
Gylleboverket. Att vi serverar en fräsch och lätt mat som lyfter tanken och sinnet. Alltså inte 
så mycket tunga böngrytor som det var under årets festival. Arbeta fram menyerna 
tillsammans med kockarna till nästa gång.  
Langosen var förstås också tung men blev otroligt lyckad. Den var exotisk och kreativ.  
Positivt att alla åt samtidigt. 

Fika 
Bra att vi fick spons på bröd från Talldungen. Det var superbröd som alltid. 40 frallor var 
lagom. Bra mackor. Vi hade gjort röror i förväg och Lisa gjorde själva mackorna bakom 
kulisserna. 
Hummus + färsk gurka och pesto + färska tomater. Mycket gott och snyggt. 
Carina kokade kaffe under hela festivalen och fyllde på med rena muggar. 
Skönt att det inte var så mycket sötsaker utan bara frukt. 
 

Bjudsaker/snittar. 
Glömdes bort. Kom fram på festen på kvällen och var mycket uppskattat. 
Kändes som att det var svårt att komma in och störa under de olika workshopen för att fylla 
på energin som vi tänkt. Jona bjöd på små lyx cremecheesecakes som var mycket 
uppskattat. 
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Bar 
Botaniska Berusningar- var helt fantastiskt! De tog ansvar och egna beslut. 
Fantastiskt med egna märkliga drinkar med spännande tinkturer. 
Lite för litet utbud, vore bra med fler drinkar att välja på. 
Fin integritet och otroligt känsligt.  
Allt för billigt. Bra att inte ha några öl eller vin i baren. Kanske att vi skulle kunna ha 
hemmagjort vin av någonting märkligt men inte någonting vanligt till nästa gg så att det blir 
ändå mer av ett konstverk. 

Alkohol 
Bara vin till maten vilket var superbra. (20kr/glas) 

Toffes musik/Fest. 
I kombo med Botaniska Berusningar blev det en fantastisk fest och miljö. En av de få 
sakerna som levde upp till den konstnärliga atmosfären som vi vill ha på Gylleboverket. 
Fint att han visade bakgrundsfilm och att Dick var med och spelade ståbas. 
Enformigt med Toffes musik. Bara 20-tals swing hela kvällen. 
Svårt att avsluta kvällen. De hade bara börjat. Kändes som att vi pajade festen. 
Tips:förbered folk på att det stänger vid 23. fråga om någon vet var efterfesten är redan 
tidigt. 
Vi ville inte ha fylleslag och så började vi redan kl 9 söndag morgon. Det var några som bara 
kom för festen och det var de som blev besvikna när vi stängde. 
 

Deltagarantal 
70-80 pers. 
svårt att veta hur många som kom. 
Bra blandning på deltagare. 
Det var lagom många men kunde lätt ha varit dubbel så många. 
Gjorde ingenting att folk kom och gick. 
Vi vill ha fler unga till nästa gg. 
 

Ekonomi 
Bra med flexibelt inträde. ”betala det du har råd med”. Bra med solidarisk låda med 
kontanter var folk la själva (vi litar på oss). 
Maten- fast pris på dryck och mackor och flexibelt på lunch och middag 50-70 kr. 
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Allmän utvärdering 
Det fanns inga konsumenter då även arrangörerna (Vi) kunde vara med och delta tack vare 
att alla som kom var deltagare på många olika plan (disk, samtal, mat...) 
Bra med tankesmedja som namn. 
Lugn och ro. 
Viktiga och innerliga samtal, bra att människor lyssnade på varandra. 
Bra med bredden, både film, konst föreläsningar, samtal och workshops) 
Bra med bara en film. 
Mer konst! Och mer genomarbetat och pampigt. 
 
Tråkigt att ingen kom till Josefins workshop. Det är vårt huvudnummer nästa gg och skall 
byggas ut rejält. Dvs. en stor tyngd på att vara kreativa tillsammans. En introduktion och 
sedan dela upp oss i grupper som var man tex kan tälja en favela med Shelly eller göra en 
gemensam film med Josefin. 
Vore bra med en egen uppmärksamhet och budget med inriktning mot unga vuxna. Skönt att 
det inte var några barn. 
Mer lyxmat med det lilla extra och oväntade. 
 
Arbeta för att få till det deltagargenererade ytterligare. 
Börja med den danska leken ”vem är vi?” Tänk ut frågor noga. 
Alla som ofta känner sig utanför ställer sig i cirkeln. Alla som odlar sin mat ställer sig i.... 
Alla som tycker om att sjunga....... 
 
klockan fungerade bra att samla ihop alla och få uppmärksamhet för nya programpunkter. 
 
Helenas Workshop i social permakultur skulle kunna ha arbetat praktiskt med ett konkret 
projekt tex själva festivalen för att bli mer konkret istället för många olika exempel. 
 
En tanke är att få till fler dagar och att man måste anmäla sig i förväg lite som till en kurs. 
Man skulle kunna kalla det för kurs också och ändå ha öppet för drop in på öppna 
föreläsningar.... 
samla ihop en maillista till alla som kom på Tankesmedjan för att få hjälp att sprida den 
nästa gg. 
 

Utverdering 3- mailutskick  
och vädjan till input inför nästa tankesmedja. 
5 pers svarade på mailet med fina förslag på föreläsare mm.  
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Finjustering 

 
 
Vad skall vi tänka på till nästa gg? 
Vilka förändringar behöver vi göra? 
 
Mauritz la en Tarot för arbetet med Tankesmedjan 2020. (Ja sa förstås inte att det var det 
det handlade om) 
 
Schemat var fortfarande lite för tajt med dubbla programpunkter. Svårigheten är att vi inte 
visste hur många som skulle komma så vi dubbel garderade oss med dubbla 
programpunkter. Vore bättre med bara en sak som händer och att vi i så fall delar upp 
gruppen med en hjälplärare vid samtal eller praktiska undersökningar. 
 
Fortfarande för mycket envägskommunikation. 
Mer lyssnarcirklar och world cafe men också genomtänkta workshops med praktiska 
undersökningar eller ”lekar”/övningar som riktar ut uppmärksamheten till deltagarna. 
 
Tre eller fyra dagar? 
 
Mer konst till nästa gg. Både att få till några riktigt starka installationer och att bearbeta 
information med hjälp av konst. Till exempel att utvidga Josefins Workshop. 
 
Förslag: En teoretisk dag med input och diskussioner och sedan en kreativ dag när man 
bearbetar informationen. Vi (Jona & Etta) skulle kunna öppna med att hålla en intro i metodik 
och utmaning för att sedan arbeta vidare i olika grupper. Bara grupparbeten! 
Att använda konsten för att bearbeta information. 
 
Väldigt bra att öppna med en tung samtidsanalys. Therese nästa gg? Eller Viktor? 
 

116 


