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SALLY BAUER
simmade från Dragør till Limhamn

PER-ALBINLINJEN
befästningar längs Skånekusten

2:världskriget
SUNDET

flyktväg från det 
ockuperade Danmark

vid freden i Roskilde gick borgen från att vara 
en symbol för det mäktiga danskeväldet till att 
markera den nya gränsen mellan Danmark och 
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Mosaïc::region handlar om att upptäcka och 
värdesätta, - det handlar om hur landskapet måste 
upptäckas igen och igen, och hur planen kan 
förbereda de framtider vi ännu inte vet något om. 
Det handlar om en metod och en struktur som 
öppnar upp i stället för att framställa färdiga bilder, 
och det handlar om att skapa handlingsrum där de 
stora framtidsutmaningarna är möjliga att lösa.

Sårbarhetskartläggning är en bricka i vår anti-
generiska tänkning där mångfald och diversitet är 
avgörande, och där mosaikens unika styrka ska 
odlas och förädlas. Självsagt gäller detta för att 
bevara och styrka en mångfaldig natur, men det 
gäller likafullt de sociotoper som av olika grunder 
är utsatt för ekonomisk och politisk press och 
omdanning. Mosaik-betraktningarna räddar inte ett 
försvinnande landskap men försöker skapa nätverk 
för det kommande, och så sett laddas landskapet 
med ny energi.

Mosaïc::region är ett assemblage av 
mångdimensionella brickor där var bit kan utforskas 
och utvecklas. Varje bricka är en tvåvägs projektion 
av globala fenomen och tillstånd i ett lokalt landskap. 
En viktig del av projektet är en idéuniversum
inbjudna experter, arkitekter, landskapsarkitekter, 
journalister, forskare och fotografer. Våra experter 
representerar en kritisk blick på metoden och 
regionen i andan av mosaikens struktur och strategi 
– och är en inbjudan till att börja på den öppna 
process som kan föra Øresundsregionen mot och 
bortom 2040.

plantera 100 000 rosor i Rosengård, så kan stadsdelen 
leva upp til sitt namn

METROPOLIS
Begivenheten Metroringen påverkar nu 
tankarna redan innan den uppstår. Ringen 
förskjuter trafi kbilden från bil till snabbtåg. 
Denna tillsammans med ett nytt, högt 
utvecklat nätverk av gång-, cykelbanor 
och annan kollektivtrafi k är det normala år 
2040. Nya stads- och landskapsformationer 
är utvecklade av den avancerade arkitekt- 
och planläggarmiljön i Øresund. Med 
världens ögon riktade mot København år 
2009 i samband med COP-15 och ett ‘nytt 
Kyotoavtal’ underskrivet, blir Metroringen 
Øresunds bärkraftslogo på den ‘trovärdiga 
karta som återstår att uppritas’. 

Hur ser då en regionalplan ut…
Under de formella demokratiska 
strukturerna fi nns ett oändligt nät av 
kunskap och processer som bildar en mängd 
interfererande ‘svaga nätverk’ (formella 
och oformella komplexa kunskaps- och 
meningsstrukurer).
Mängden information är oändlig – strategin 
är att laga operativa system för att motta, 
behandla, lagra och framkalla relevant 
information, och få näten av kunskap att 
kommunicera. Det intressanta uppstår 
i veckningen (folding) mellan lagren av 
information och handling (efter Hillier). I 
dessa veck uppstår det nya ting, och här 
fi nns möjligheten till ny förståelse. 

Små kulturers dynamik
Mosaiken Metro-polens kvalitet är 
de små kulturernas värld och deras 
nät av korsningar lokalt och globalt. 
Men gränsdragning och avstånd till 
små (sårbara) kulturer dominerar 
den större politiska bilden i 
metropolen. Om gränsen mellan två 
länder ska utmanas, så är inlevelsen 
i de små kulturernas diversitet, 
det att förstå deras dynamik, den 
politiska utmaningen.

Tankens och planens elasticitet
Vi snittar våra gäster ur ett kunskapsfält, ett 
energinät, och vi är mottagarstationen. För oss 
blir tidigare ‘svaga stämmor’ meningsbärande 
och synliga. Det antropologiska uttrycket 
‘gåvan’ får mening i vår dialog mellan adaptiva 
handlingsrum och tankefält. Vi har erfarit att 
endast en pågående och kärleksfull öppenhet 
i denna mosaiken måste vara regeln.
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DEMONSTRATION #1750 ÅR 2040

om ungdomshusdemonstrationerna fortsätter 
med samma frekvens som i dag - varje vecka, 
varje torsdag - och det inte blir upprättet et nytt 
hus, kommer man arrangera:
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Små kulturers dynamik
Mosaiken Metro-polens kvalitet är
de små kulturernas värld och deras
nät av korsningar lokalt och globalt.
Men gränsdragning och avstånd till
små (sårbara) kulturer dominerar
den större politiska bilden i
metropolen. Om gränsen mellan två
länder ska utmanas, så är inlevelsen
i de små kulturernas diversitet,
det att förstå deras dynamik, den
politiska utmaningen.

Mosaïc::region handlar om att upptäcka och
värdesätta, - det handlar om hur landskapet måste
upptäckas igen och igen, och hur planen kan
förbereda de framtider vi ännu inte vet något om.
Det handlar om en metod och en struktur som
öppnar upp i stället för att framställa färdiga bilder,
och det handlar om att skapa handlingsrum där de
stora framtidsutmaningarna är möjliga att lösa.

Sårbarhetskartläggning är en bricka i vår anti-
generiska tänkning där mångfald och diversitet är
avgörande, och där mosaikens unika styrka ska
odlas och förädlas. Självsagt gäller detta för att
bevara och styrka en mångfaldig natur, men det
gäller likafullt de sociotoper som av olika grunder
är utsatt för ekonomisk och politisk press och
omdanning Mosaik-betraktningarna räddar inte ett
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Begivenheten Metroringen påverkar nu
tankarna redan innan den uppstår. Ringen
förskjuter trafi kbilden från bil till snabbtåg.
Denna tillsammans med ett nytt, högt
utvecklat nätverk av gång-, cykelbanor
och annan kollektivtrafi k är det normala år
2040. Nya stads- och landskapsformationer
är utvecklade av den avancerade arkitekt-
och planläggarmiljön i Øresund. Med
världens ögon riktade mot København år
2009 i samband med COP-15 och ett ‘nytt
Kyotoavtal’ underskrivet, blir Metroringen
Øresunds bärkraftslogo på den ‘trovärdiga
karta som återstår att uppritas’.
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omdanning. Mosaik-betraktningarna räddar inte ett
försvinnande landskap men försöker skapa nätverk
för det kommande, och så sett laddas landskapet
med ny energi.

Mosaïc::region är ett assemblage av
mångdimensionella brickor där var bit kan utforskas
och utvecklas. Varje bricka är en tvåvägs projektion
av globala fenomen och tillstånd i ett lokalt landskap.
En viktig del av projektet är en idéuniversum
inbjudna experter, arkitekter, landskapsarkitekter,
journalister, forskare och fotografer. Våra experter
representerar en kritisk blick på metoden och
regionen i andan av mosaikens struktur och strategi
– och är en inbjudan till att börja på den öppna
process som kan föra Øresundsregionen mot och
bortom 2040.

a
v
d
a
h

n

t
t
r
v

r

Hur ser då en regionalplan ut…
Under de formella demokratiska
strukturerna fi nns ett oändligt nät av
kunskap och processer som bildar en mängd
interfererande ‘svaga nätverk’ (formella
och oformella komplexa kunskaps- och
meningsstrukurer).
Mängden information är oändlig – strategin
är att laga operativa system för att motta,
behandla, lagra och framkalla relevant
information, och få näten av kunskap att
kommunicera. Det intressanta uppstår
i veckningen (folding) mellan lagren av
information och handling (efter Hillier). I
dessa veck uppstår det nya ting, och här
fi nns möjligheten till ny förståelse.

Tankens och planens elasticitet
Vi snittar våra gäster ur ett kunskapsfält, ett
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energinät, och vi är mottagarstationen. För oss
blir tidigare ‘svaga stämmor’ meningsbärande
och synliga. Det antropologiska uttrycket
‘gåvan’ får mening i vår dialog mellan adaptiva
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endast en pågående och kärleksfull öppenhet
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dagens bruk av jorbruksarealer

radikal omläggning av jordbruket
oljeväxtodling på 1/3 av arealet

fortsatt utveckling mot 2040 med 
befolkningsväxt på 1% om året = +1 milj.

oljeväxtodling på 255 000 ha ger totalt 
9,14TWh/år (jämf. Barsebäck 8TWh/år)

dagens befolkning och energiforbruk

fortsatt utveckling med dagens (2008) 
energikällofördelning
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MOSAïC::REGION 
CY/CY (cykel on / cykel off)
I ett nytt elastiskt system av sam-
arbetande infrastruktur och koppling 
mellan olika hastigheter, förutsätts en 
effektiv och smidig övergång mellan 
metro och cykel. Det kan tänkas 
utvecklat hypereffektiva tågvagnar 
som är speciellt anpassade snabb 
av- och påstigning med cykel. Vissa 
stationer måste byggas om för att 
få en smidig cykelhantering och 
en enkel och oansträngd in- och 
uttransport från stationerna utan 
konfl iktpunkter mellan gående och 
cyklande.

Syndafallet. 
Det fi nns inget naturligt jordbruk. Och 
inga naturliga jordbrukslandskap. 
Människans första synd är odlingen.  
Dock bär vi med oss drömmen om det 
paradisiska landskapet. Den drömmen är 
stark. Så stark att vi blir friskare till kropp 
och själ ju närmare vi lever vårt drömda 
paradis; det småbrutna strandlandskapet 
mellan  hav och skog, fl odstrand och 
vildmark, savann och djungel. Landskap 
av samma komplexitet och harmoni som 
i den japanska trädgården. Skåne och 
Tokyo täcker samma yta. Skåne har bara 
större grönytor mellan stadsdelarna. 
År 2040 kommer  3miljoner invånare i 
mosaikregionen Öresund att drömma 
samma drömmar som människan drömt 
i årtusenden. Drömmar om att få leva i, 
eller snabbt kunna ta sig till, sitt drömda 
landskap. Och de kommer inte att nöja 
sig med några få hektar naturreservat 
eller stadsparker. Det är mot landskapet 
i sin helhet – alla grönytorna mellan 
stadsdelarna – som de kommer att rikta 
sina krav, önskemål och drömmar. 

Bristvaran är kunskap – inte resurser
Det som saknas är kunskap. Kunskap som 
kan fi nnas där om 30 år om vi bestämmer 
oss idag för hur vi vill leva 2040.

BEFOLKNING OCH REGIONENS 
ELASTICITET
I en testbild läggs Nederländska 
‘Randstad’ över Øresund och visar en 
motsvarande utbredning, men med en 
befolkning på ca 7 miljoner människor. 
Regionens faktiska toleransgräns 
är ett komplicerat räknestycke där 
livsstil och resursförbruk och lokal 
produktion är avgörande faktorer. I 
dagens Skandinavien är det totala 
faktiska resursförbruket större än 
toleransgränsen, det betyder i realiteten 
att dagens växt och förbruk fi nansieras 
av resurser från andra delar av världen.

När skönheten om till byn
30% av Malmös befolkning är från främmande 
land och lever i någon form av diaspora. 
Andra grupper kommer från norra Sverige 
eller andra sidan av Sundet. De bor ofta just 
i det gränsland där 30% är åker och resten 
ostrukturerad stad. Här fi nns inte någon på 
förhand rätt plats för en bestämd funktion. 
Det oplanerade ‘fula’ landskapet kan därför 
ockuperas – användas – gestaltas av dem 
som lever i det. Handelsträdgården Gyllins 
trädgårdar omvandlas av en fri växtlighet 
till ‘natur’. Andra områden tas i anspråk 
för privata odlingslotter av människor från 
Fjärran Östern och blir ‘kultur’. Dessa 
territorier utmanar traditionella gränser för 
vad som är stad och land, natur och kultur – 
eller skåning och invandrad ... och därmed 
också för vad som är fult och vackert.  

Metroen er et ‘Perpetuum Mobile’ 
Metroprojektet er et bærekraftsymbol. 
Foruden alle attributterne som ligger i 
konceptet (høj hastighed, ringdesign, 
stationsopbygning mod mosaikker 
med specielle kvaliteter, etc.) bliver 
selve fremdriften og energiforsyning 
gjort til et teknologisk symbolprojekt af 
verdensklasse. Dette vil bidrage med 
en dimension i forhold til dagens debat 
om alternativ energi. Turbiner sættes 
ned i forbindelse med anlægsarbejde for 
rørlægningen til Metroen under Øresund, 
mellem Helsingør og Helsingborg. Rørene 
til metroen lægges på den smalleste del af 
Øresund. Her kommer havstrømmene op i 
relativt store hastigheder, og det er realistisk 
at antage at der vil kunne genereres nok 
elektrisk kraft. 

modul 
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CY/CY (cykel on / cykel off)
I ett nytt elastiskt system av sam-
arbetande infrastruktur och koppling
mellan olika hastigheter, förutsätts en
effektiv och smidig övergång mellan
metro och cykel. Det kan tänkas
utvecklat hypereffektiva tågvagnar
som är speciellt anpassade snabb
av- och påstigning med cykel. Vissa
stationer måste byggas om för att
få en smidig cykelhantering och
en enkel och oansträngd in- och
uttransport från stationerna utan
konfl iktpunkter mellan gående och
cyklande.

där alla hastigheter möts / metroringdär alla hastigheter möts / metroring

mosaikens portar
mosaikens moduler

 
 
 

r 
r 
 
f 
 
t 
s 
r 
 

e 
f 
 

k 
k 

ästexp

orskareakvaku
ltu C

Metroen er et ‘Perpetuum Mobile’
Metroprojektet er et bærekraftsymbol.
Foruden alle attributterne som ligger i
konceptet (høj hastighed, ringdesign,

gg

stationsopbygning mod mosaikker
med specielle kvaliteter, etc.) bliver

g g

selve fremdriften og energiforsyning
gjort til et teknologisk symbolprojekt af
verdensklasse. Dette vil bidrage med
en dimension i forhold til dagens debat
om alternativ energi. Turbiner sættes
ned i forbindelse med anlægsarbejde for
rørlægningen til Metroen under Øresund,

g

mellem Helsingør og Helsingborg. Rørene
til metroen lægges på den smalleste del af

g g g g

Øresund. Her kommer havstrømmene op i
ästexp
e oenee

gg

relativt store hastigheder, og det er realistiskggäästteexppeerrttisreCCat antage at der vil kunne genereres nokffoourr okokeeeres nokCCelektrisk kraft.
Syndafallet. 
Det fi nns inget naturligt jordbruk. Och
inga naturliga jordbrukslandskap.
Människans första synd är odlingen.
Dock bär vi med oss drömmen om det
paradisiska landskapet. Den drömmen är
stark. Så stark att vi blir friskare till kropp
och själ ju närmare vi lever vårt drömda
paradis; det småbrutna strandlandskapet
mellan  hav och skog, fl odstrand och
vildmark, savann och djungel. Landskap
av samma komplexitet och harmoni som
i den japanska trädgården. Skåne och
Tokyo täcker samma yta. Skåne har bara
större grönytor mellan stadsdelarna.
År 2040 kommer 3miljoner invånare i

När skönheten om till byn
30% av Malmös befolkning är från främmande

y

land och lever i någon form av diaspora.
g

Andra grupper kommer från norra Sverige
g p

eller andra sidan av Sundet. De bor ofta just
i det gränsland där 30% är åker och resten

j

ostrukturerad stad. Här fi nns inte någon på
g

förhand rätt plats för en bestämd funktion.
Det oplanerade ‘fula’ landskapet kan därför
ockuperas – användas – gestaltas av dem
som lever i det. Handelsträdgården Gyllins

p g

trädgårdar omvandlas av en fri växtlighet
g y

till ‘natur’. Andra områden tas i anspråk
g gg

för privata odlingslotter av människor från
p

Fjärran Östern och blir ‘kultur’. Dessa
p g

territorier utmanar traditionella gränser för
vad som är stad och land, natur och kultur – 
eller skåning och invandrad ... och därmed
också för vad som är fult och vackert

g
. 

dd
r –

er 

h
h kk

se

e
hh därmed

e
kkäkukuäk suutellxttptutuuuururrr

ededededoff.llanddskkkapsttartrtrrerereeereree
  hhhhhhhh Iulul

ärär

MOSAIK::TEAM
FöRFATTARE I SAMARBETE:
Dahl & Uhre arkitekter as: Knut Eirik Dahl, professor i urbanisme AHO, 
Kjerstin Uhre, sivilarkitekt MNAL, Medarbetare: Erik Kaufman, arkitekt
70°N arkitektur as: Magdalena Haggärde, sivilarkitekt MNAL, Gisle
Løkken, sivilarkitekt MNAL Medarbetare: Berit Steenstrup, stud.ark 
GÄSTEXPERTER:
A – 0047– arkitekter, Oslo B – Peter Sylwan – journalist/jordbruksex-
pert C – Reinhold Fieler & Lars-Henrik Larsen – akvakulturforskare, 
Akvaplan-niva, Tromsø D – NORD arkitekter aps, København E – Peter
Löwendahl-Nyrén – journalist F – Bengt Olle Nilsson – fotograf – Øster-
lenbild AB, Ystad G – Nils Mjaaland – Arkitekt MNAL – blå arkitektur 
landskap ab, Stockholm H – Thomas Barfoed Randrup – prof.dr. gröna 
resurser – Forest & Landscape Denmark I – Carola Wingren – professor
landskapsarkitektur, SLU, Alnarp J – Jørgen Primdahl – prof. landskaps-
förvaltning – Forest & Landscape Denmark K – Odd Are Berkaak – prof. 
socialantropologi Universitetet i Oslo 
SAMTALSPARTNER OCH BIDRAGSGIVARE:
Åsa Sonjasdotter, professor Kunstakademiet, Tromsø, Majke Knol, ph.d. 
stipendiat, Tromsø, Roy T. Eriksen, professor, UIA, Kristiansand, Svein
Jentoft, professor, UIT, Tromsø, Tom Nielsen, lektor, arkitekt ph.d., AAA, 
Århus, Rikke Munck, ph.d. stipendiat, København, Ola Bettum, prof. 
UMB, Ås 70°N arkitektur as: Joar Lillerust, arkitekt,  Petra Schnuten-
haus, arkitekt, Anniken Romuld, arkitekt, Kjeld Nash,arkitekt, Thomas
Hoss, stud.ark

www.dahluhre.no  www.70n.no

station::naturstation::natur

gästexpert

fotograf

F

0,24ha/p
850000ha

850000ha

205 GJ/p

160 GJ/p
0,18ha/p 129

GJ/ha

3.500.000

4.500.000

CC

dagens bruk av jorbruksarealer

radikal omläggning av jordbruket
oljeväxtodling på 1/3 av arealet

fortsatt utveckling mot 2040 med
befolkningsväxt på 1% om året = +1 milj.

oljeväxtodling på 255 000 ha ger totalt 
9,14TWh/år (jämf. Barsebäck 8TWh/år)

dagens befolkning och energiforbrukf f

fortsatt utveckling med dagens (2008) 
energikällofördelning
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BEFOLKNING OCH REGIONENS 
ELASTICITET
I en testbild läggs Nederländska 
‘Randstad’ över Øresund och visar en 
motsvarande utbredning, men med en 
befolkning på ca 7 miljoner människor. 
Regionens faktiska toleransgräns 
är ett komplicerat räknestycke där 
livsstil och resursförbruk och lokal 
produktion är avgörande faktorer. I 
dagens Skandinavien är det totala 
faktiska resursförbruket större än 
toleransgränsen, det betyder i realiteten 
att dagens växt och förbruk fi nansieras 
av resurser från andra delar av världen.
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