
Snogeholm Land art  

Land art är en konstform som innebär att man  
skapar konst i det faktiska landskapet; i naturen 
för en speciell plats och med ett speciellt syfte.  

Människor har skapat konst på detta sätt i 
århundraden, men uttrycket har funnits sedan  
60-talet. Idag kan land art ses över hela världen
och är en växande rörelse.

Strövområdet i Snogeholm med dess blandskogar, 
kullar, gläntor och ett oräkneligt antal stigar, gör 
platsen ideal för land art, ett utflyktsmål för hela 
familjen under alla årstider. 

Vi har använt fasta och naturliga material såsom; 
berg i dager, jord, sten och organiskt material som  
trä, vass och gräs. Konsten är sammankopplad med 
naturen. När konstverken görs är tiden en viktig 
faktor. Förgänglighet, d.v.s. naturens egen process, 
gör att verken kommer att erodera,  
ruttna och växa igen. 

Miljövänliga och rena material är en garanti att  
ingen påverkan sker på naturen. 

Snogeholm Land Art och Frank Björklund  
har skapat, tillverkat och uppfört alla konstverken 
med godkännande av Stiftelsen Skånska landskap. 

Vi som har arbetat med detta har gjort det på vår 
fritid och utan ersättning.  

Så ta en tur i skogen, upplev konsten och  
ta väl hand om konstverken! 

Våren 2018 
Ideella föreningen Snogeholm Land Art 

Tack till… 

Lärare och elever från Malenagymnasiet i Sjöbo för  
ett fantastiskt jobb med sten, transport, gräv och lyft. 

Familjen Helgstrand i Knickarp för teknisk support.

Stefan Olsson, VD för Stiftelsen Skånska Landskap, 
för den fina linden i verket ”Genombrott”. 

Vollsjö Tryck för hjälp med denna folder. 

Erikssons Stenhuggeri för blästring och hjälp med 
verken ”Tiden går och vi med den” och ”Utsikt/insikt”. 

Stiftelsen Skånska Landskap för upplåtande av mark, 
gott samarbete och den goda viljan. 

Sparbanken Syd som trodde på oss och för den 
grundplåt att kunna genomföra uppstartsfasen till 
detta land art projekt.

Snogeholm 

Land    art 

I Snogeholms strövområde får du 
möta konst i naturen. 

En grund för fantasi och 
upptäckarglädje och ett unikt 

utflyktsmål för 
hela familjen året runt. 

Följ oss gärna på Facebook @snogeholmlandart 

Tänk på att… 

om du klättrar på verken så sker det på egen risk. 

om du skadar eller förstör verken kommer det att 
polisanmälas. 
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