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vi-ska lyssna 

  

Vättern är vatten, fiskar, kräftdjur, växter, stenar och en massa andra små organismer som jag inte är 

bekant med. Vättern är också ett ekosystem som påverkar omgivande djur-, växt-, vatten- och 

människoliv. Vättern är historia. Det finns relikta arter som funnits i sjön sedan istiden. Vättern är 

förutsättningar och tragik. Människor, djur och växter har överlevt tack vare Vättern. Människor, djur 

och växter har omkommit på grund av Vättern. Vättern är skönhet, hinder och hjälpmedel. 

Uppehållstiden för vattnet i Vättern är ungefär 58-60 år. Sjöns vatten är jämnårigt med mig. I halva 

mitt liv har jag druckit, och därmed blivit en del av, vatten som har förbindelse med Vättern men vad 

vet jag om alla de andra som utgör Vättern?  

Jag vill bjuda in till ett rundabordssamtal; en möjlighet för dem att jämbördigt uttrycka sina viljor, 

sina behov och sina önskningar. 

 

Mitt förslag består av tre komponenter.  

 

*Ett runt bord under ytan, placerat på ett sådant djup att det inte utgör något hinder för någon, men 

tillräckligt grunt för att kunna synas om en åker förbi med båt en vindstilla dag. En lämplig plats kan 

vara utanför Hästholmen där det dels är mycket båtliv och dykaktiviteter. Det är också hyfsat nära 

stenbrotten i Borghamn och det finns yrkesbåtar som skulle kunna vara behjälpliga vid montering. 

Bordet kommer att vara av sten för att inte tillföra sjön ytterligare onaturliga material och ca 2,5 m i 

diameter och ungefär 60-80 cm högt. Antingen är det en bordsskiva eller så är det småstenar 

placerade i en cirkelformation (vilket det blir beror på pris och genomförbarhet). Om det blir en skiva 

kommer denna att vila på ett slags stenröse som kan utgöra ett skyddat habitat för någon. Blir det 

enbart mindre stenar hålls dessa på plats i form av en cirkel med ett armeringsnät. Det kommer med 

tiden att rosta. I en sjö finns det andra metalljoner som gärna tar elektroner från järn (som är en 

ganska oädel metall) men vid processen avges inget annat än oskadliga järnjoner.  

Runt detta bord kan de andra, de som är under ytan, samlas för att formulera sig för en hållbar 

fortsatt existens. Vi som är ovan ytan måste lyssna mycket noga för de andra viskar, de skriker inte. 

  

 *Ett stort antal små, flata stenar med ingraverad text JAG LYSSNAR.  

Dessa delas ut till människor som vill göra just det, lyssna. De får en beskrivning av projektet som 

helhet, mitt verk och en text med deklarationen för Vätterns rättigheter och kan sedan välja om de 

vill ingå ett löfte till sjön. Genom att kasta ut och returnera stenen till Vättern befästs förbindelsen 

mellan den människan och Vättern. Det kan ske i samband med konstrondorna och andra evenemang 

runt sjön. 



 

* Stolar för de som vill försöka lyssna på samtalen som förs under ytan. 

Det blir avskilda sittplatser vända koncentrerat ut mot sjön. De byggs i ek och har ett stramt och 

enkelt formspråk. Jag kommer att placera ut 4-6 stolar på utvalda platser runt hela sjön. I anslutning 

till dessa skulle jag vilja ha en QR-kod som länkar till berättelsen om bordet, de viskande samtalen 

under ytan och löftena från de som valt att lyssna. 


