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i. Inledning

INFORMATION UTOMHUS KAN FÖRMEDLAS' på många olika 
sätt. En informationstavla är idag den allra vanligaste lös
ningen men det finns naturligtvis andra sätt. Några intres
santa svenska satsningar på annorlunda lösningar finns på 
Visingsö och vid Laisälven.

För att levandegöra Visingsös kulturhistoria har man 
spelat in ett kassettband som hyrs ut tillsammans med en 
bandspelare. Inspelningen är företrädesvis avsedd för 
cyklande turister som under sin tur runt ön då är försedda 
med ”en egen guide”. Vid Laisälven i Norrbotten har man 
valt en annan strategi. Vid en stenåldersboplats och ett 
fångstgropssystem har man byggt upp en tredimensionell 
modell som visar hur platsen såg ut under stenåldern. 
Modellen har fungerat mycket bra och är uppskattad av 
besökare.

Utomlands finns många exempel på olika mer eller 
mindre avancerade metoder att levandegöra kulturmiljöer. 
Ofta är det olika typer av audiovisuella arrangemang där 
besökaren slussas genom en rad stationer och får uppleva 
en föreställning med ljud, ljus, bilder och kanske till och 
med dofter som åskådliggör platsens historia. Gemensamt 
för dessa satsningar är att platserna är bemannade, och 
oftast får besökaren betala en entréavgift.

Huvuddelen av de svenska kulturmiljöerna är obevaka
de. Där finns ingen anställd personal som sköter anlägg
ningen, tar betalt, hyr ut bandspelare, säljer broschyrer
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Inledning

och souvenirer eller guidar besökarna. Informationen som 
finns på platsen måste fungera självständigt. Skylten är 
ofta vår enda möjlighet att förmedla kunskap om områ
det.

Vi hoppas att den här boken skall hjälpa dig att produ
cera informativa, intresseväckande och lättillgängliga 
informationsskyltar.
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z. Planera ditt arbete

när du börjar ditt arbete måste du först och främst 
tänka igenom en rad frågor för att kunna göra en effektiv 
och realistisk planering.

Till vem?
Vilka människor är det som besöker kulturmiljöer och 
fornlämningsområden? Vilken kunskapsnivå har de och 
hur förväntar de sig att bli tilltalade? Ett par undersök
ningar som belyser dessa frågor gjordes i slutet av sjuttio
talet och i början av åttiotalet. Den ena undersökningen 
visade att det var barnfamiljer från trakten som var de 
vanligaste besökarna. De hade god kännedom om forn- 
lämningsområdena i trakten och gjorde regelbundna 
besök. Den andra undersökningen kom fram till att 
besöksgruppen bestod av personer mellan 20 och 40 år 
med gymnasial utbildning och ett visst kulturellt intresse. 
Det är alltså människor i den yngre medelåldern som är 
den primära målgruppen. De har en viss grundkunskap i 
ämnet men är inte insatta i ämnets fackuttryck.

I vissa fall kan det vara motiverat att vända sig till en 
annan målgrupp, t.ex. skolbarn, om fornlämningen ligger 
i närheten av en skola eller ett fritidshem. Det innebär att 
du måste anpassa både språk och typografi till målgrup
pen. Tänk på att en målgrupp inte behöver utesluta en 
annan.
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Planera ditt arbete

Var?
Var skall din skylt placeras? Du måste välja ett skyltställ, 
ett material och en teknik som är anpassad just till ditt 
objekts förutsättningar. Du kan läsa mer om skyltställ- 
ningar och material i kapitel 8 och 9.

Det är en fördel om läsaren kan blicka ut över läm
ningen medan han/hon läser. Tänk på att skylten bör pla
ceras så att den är väl synlig för alla besökare utan att 
dominera blickfånget.

Undvik att placera skyltarna i söderlägen med stark sol
belysning. Med en sådan placering får skylten avsevärt 
kortare livslängd än i ett skuggigt norrläge. Området 
framför skylten måste vara slitagetåligt och väl dränerat. 
Det måste dessutom finnas utrymme för en lagom stor 
grupp betraktare framför skylten.
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Planera ditt arbete

Hurf
Hur många skyltar rör det sig om? Ligger flera skyltar 
längs en vandringsled eller skall en skylt fungera självstän
digt? Hur mycket information vill du ha med? Hur många 
illustrationer skall användas? Behövs översättningar till 
främmande språk? Vilket format passar på platsen?

Tänk efter vilken typ av objekt du arbetar med. För ett 
stort område som det finns mycket att berätta om är det 
naturligt med en stor skylt, kanske i Al-format. För ett 
litet område är det ofta olämpligt med en skylt i Al-for
mat även om det finns mycket att berätta. Ett bättre alter
nativ är då en skylt i A2- eller A3-format. Mer om valet av 
lämpligt format beskrivs i kapitel 5.

Kommer du att göra en folder eller broschyr som skall 
delas ut? Vilka marknadsföringsåtgärder planerar du för 
att öka kännedomen om ditt objekt? (Se kapitel 10.)

När?
I de flesta fall är tidpunkten bestämd när skyltarna skall 
vara färdiga och uppsatta. Ofta planeras redan från bör
jan en invigning för att presentera skyltarna för allmänhe
ten, men det är många arbetsmoment som skall göras 
innan du är framme vid målet.

PRODUKTIONSPLAN

För att inte missa något viktigt led i produktionskedjan 
bör du göra en produktionsplan. Av den bör det framgå 
vad som skall göras och av vem. Följande exempel visar 
vilka arbetsmoment som kan ingå i en skyltproduktion.
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Planera ditt arbete

• Faktainsamling
• Text
• Bild, skisser
• Faktagranskning
• Korrektur
• Grafisk formgivning
• Layout
• Originalframställning
• Tryckning/kopiering
• Efterbehandling, laminering e. dyl.
• Uppsättning
• Underhåll.

KOSTNADSPLAN

För att kunna budgetera arbetet krävs att man vet vilka 
led som ingår i produktionskedjan. En kostnadsplan hjäl
per till att sortera de olika ledens kostnader och då kan 
man se var man eventuellt kan spara pengar. Oftast har 
man en fast budget för vad skyltprojektet får kosta, och 
det är inte roligt att få tillkommande kostnader bara för 
att man inte tänkt igenom det hela ordentligt från början.

TIDSPLAN

En tidsplan gör du för att se hur lång tid de olika delarna 
i produktionen tar och kunna bedöma när skyltarna är 
färdiga. Ofta är man alltför optimistisk i sin tidsplanering. 
Det är inte försvarbart att få dåliga skyltar bara för att 
produktionen forceras på slutet. Räkna redan från början
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Planera ditt arbete

med några extra produktionsdagar. Det kan hända myck
et under arbetets gång som du inte rår över.

Försök ha en tydlig kommunikation med alla inblanda
de och korrigera så tidigt som möjligt. Ju längre fram i 
kedjan du ändrar desto mer riskerar du tidsförlust och 
kostnadsökning.
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3- Text

det ÄR besvärligare att läsa en text på en skylt ute i 
naturen än att läsa motsvarande text i en bok. En rad fak
torer påverkar lässituationen utomhus. Läsaren står ofta 
på stort läsavstånd. Besökaren kan inte påverka läsvinkel 
och ljusförhållanden. Blåst, ljud och kanske kommentarer 
och prat från andra besökare distraherar. Din skylttext 
måste därför ha en god läsbarhet så den kan fängsla läsa
ren från första ordet till det sista. Graden av läsbarhet 
utgörs av bl.a. en logisk och klar disposition, en god 
språkdräkt och inte minst en god typografi och layout.

Valet av textinnehåll bör naturligtvis utgå från den spe
cifika platsen och vad som är intressant och mest karakte
ristiskt just där. Författaren Rudyard Kipling lär en gång 
ha sagt att en bra nyhetsartikel skall besvara frågorna 
vem, var, när, hur och varför. Det är ett användbart råd 
även för skylttexter. Enklast blir det för besökaren om du 
bygger upp texten kring ett tema. Om du skall göra en 
skylt till ett järnåldersgravfält, kan du till exempel välja att 
berätta om begravningen, den sociala organisationen eller 
trosföreställningen.

Tänk på att utrymmet är begränsat och att man på en 
skylt inte kan berätta allt. Om du vill utveckla, bredda och 
fördjupa temat bör du satsa på en folder som besökaren 
kan ta med sig och läsa hemma.

Om flera fornlämningar i ett område skall förses med 
information, kan skyltarna kanske knytas samman till en

14



Text

vandringsslinga. Du bör då se till att du tar ett helhets
grepp och planerar ditt arbete så du inte upprepar samma 
information på flera ställen. Välj istället ett nytt tema för 
varje skylt. På så sätt har du möjligheten att belysa flera 
olika aspekter - av till exempel järnålderslivet - trots det 
knappa utrymmet på varje skylt.

Ak ut och titta på det du skall skriva om innan du bör
jar ditt skrivarbete! Det kan ge dig helt nya infallsvinklar. 
Tänk på om ditt objekt syns tydligt eller otydligt. Behöver 
du beskriva hur det ser ut och var det ligger för att besö
karen skall kunna uppfatta det? Ett bra råd är att återbe
söka platsen med ditt färdiga textförslag. Läs det där och 
se om det verkligen fungerar så som du tänkt dig.
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Text

Att samla in fakta
Det är viktigt att samla in mycket material som faktaun
derlag. Exempel på sådant material är fornminnesinvente
ringens beskrivning, eventuella undersökningsrapporter 
och sammanställningar om områdets historia, t.ex. kom
munala eller regionala kulturminnesvårdsprogram, socken
beskrivningar i hembygdslitteratur m.m. Kontakta läns
museet i regionen. De har som regel en mycket god bild av 
vilket material som kan vara relevant.

Begränsa textmängden
Försök att anpassa mängden text redan i inledningsskedet. 
Det är svårt att få en bra text om man måste ta bort allt
för mycket vid den slutliga redigeringen. Det är bra att låta 
texten vila någon dag och sedan bearbeta den på nytt. 
Försök att hålla dig inom följande ramar när du skriver: 
inte fler nedslag än 1000 till en A4-skylt, 1500 till en A3- 
skylt och 2000 till en A2-skylt.

Våga låta någon annan läsa texten och komma med 
synpunkter redan i ett tidigt skede. Ta inte de synpunkter 
du får som personlig kritik. En öppen dialog för arbetet 
framåt.

STRUKTURERA DIN TEXT

Du kan strukturera skyltens text genom att dela upp den i 
sex delar: rubrik, ingress, brödtext, bildtext, översättning 
och avsändare.
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Text

Rubrik
Läsundersökningar har visat att det bara är en femtedel av 
alla besökare som läser mer än rubriken. För att locka till 
fortsatt läsning bör du alltså lägga ner mycket energi på 
att formulera en bra rubrik. Den skall både väcka intresse 
och locka till vidare läsning. De som inte fångas av rubri
ken är förlorade. Försök hitta starka ord och spännande 
kombinationer. Om du har möjlighet, välj ett emotionellt 
ord och uttryck framför ett neutralt.

Ingress
Det är bra att sammanfatta skyltens text i en ingress. En 
ingress inbjuder till läsning genom att textomfånget är
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Text

begränsat och satt med fet stil. Den ska ge läsaren ett hum 
om det ämne som han/hon strax ska få ta del av.

Brödtext
När du skriver din text försök då att undvika den tradi
tionellt strikta, torra och vetenskapliga språkstilen som är 
så vanlig på skyltar. Stapla inte fakta på varandra utan för
sök skapa en bild, måla en situation som beskriver det du 
vill berätta om.

Din text bör ha en början, ett slut och en röd tråd som 
leder igenom berättelsen. För att skapa en text som ger 
läsaren så mycket information som möjligt måste du ha 
balans mellan kända och nya fakta. Är det alltför mycket 
förutsägbar information tappar läsaren snabbt intresset, 
och om det är enbart nya fakta kan texten bli totalt obe
griplig.

Undvik att använda väderstreck för att orientera läsa
ren på platsen. Ha istället skyltens placering som utgångs
punkt, till exempel: ”Framför dig finns ett gravfält...”, 
eller ”Alldeles till höger om skylten...”.

Låt innehållet avgöra styckeindelningen. Använd inte 
fler än ca 50 ord i ett stycke. Använd gärna underrubrik 
eller ingångsrubrik för varje stycke. Om du väljer det sena
re är det viktigt att skriva så att början på stycket inne
håller viktig information som kan fungera som ingångs
rubrik. Observera att en underrubrik aldrig skall användas 
före första stycket. En ingångsrubrik går dock bra att an
vända. Låt aldrig ingångsrubriken bli en hel rad lång, två 
till fem ord räcker.
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Text

Bildtext
Bildtexter har högt läsvärde och bör därför användas för 
viktig information. Beskriv inte det som besökaren själv 
kan se utan förklara vad som händer på bilden. Om illus
trationen är en schablonmässig rekonstruktionsteckning 
som inte gjorts för en speciell fornlämning, bör det fram
gå av bildtexten. Upprepa inte bildtextens innehåll i den 
löpande texten.

Översättning
För utländska turister kan det vara lämpligt att ha en eng
elsk och/eller tysk översättning. Av utrymmesskäl är det 
sällan möjligt att översätta hela texten. Skriv en samman
fattning som kan översättas till de språk som du anser 
vara relevanta.

Lämna översättningen till en professionell översättare. 
Låt också översättaren korrekturläsa översättningen. 
Kostnaden för det arbetet är inte särskilt stor om man ser 
till skyltens totalkostnad. Översättare hittar du bl.a. i tele
fonkatalogens Gula Sidor.

Avsändare
Längst ner på skylten bör du ange vem som ansvarar för 
informationen och vilket år skylten gjorts. I vissa län anger 
man även vem som har ansvaret för vården och vem som 
utför den. Som avsändare brukar även länsstyrelsen anges, 
eftersom den, enligt Kulturminneslagen, har det formella 
ansvaret för fornlämningarna.
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Text

SKRIVREGLER

För att din text skall bli lättläst och väcka intresse bör du 
försöka skriva så enkelt och tydligt som möjligt. Vi har 
sammanställt några råd om vad du bör tänka på, när du 
skall skriva.

Använd enkel meningsbyggnad
En krånglig meningsbyggnad kan göra det enklaste inne
håll obegripligt. En text som innehåller många underord
nade satser blir svårförståelig.

Var försiktig med inskjutna bisatser
Många meningar blir svårlästa på grund av att inskjutna 
bisatser bryter läsningen. Exempel:

”Över skeppssättningen, som de helt oväntat påträf
fade i högens botten, lät man med insamlade medel 
uppföra ett valv.”

Den inskjutna bisatsen passar bättre som en egen mening.

”1 högens botten påträffade de helt oväntat en 
skeppssättning. Över den lät man med insamlade 
medel uppföra ett valv. ”

Om du delar upp följande mening blir den betydligt lätta
re att förstå och minnas.

”Med begreppet fossil åkermark i dagens landskap 
avses de markformer, som odling gett upphov till, 
men som inte längre används eller brukas på det sätt 
som ursprungligen var tänkt.”
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Text

”De markformer som kallas fossil åkermark har 
skapats genom odling. Fossila kallas de för att de 
inte längre odlas.”

Undvik flera bestämningar
Flera bestämningar före huvudordet gör meningen svår att 
uppfatta.

”Det i mitten av 1800-talet radikalt förändrade 
renässansslottet.”

”Renässansslottet förändrades radikalt på 1800- 
talet.”
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Undvik vänstertunga meningar
En mening där predikatet kommer långt bak är svår att 
uppfatta. Läsaren måste hålla en mängd fakta i huvudet 
innan han/hon vet vad innehållet handlar om. En sådan 
mening är vänstertung.

”På grund av en omfattande plundring och skade
görelse av graven snart efter gravsättningen var 
fyndmaterialet mycket blygsamt.”

Meningen blir lättare att uppfatta om predikatet flyttas 
fram i satsen.

” Fyndmaterialet var mycket blygsamt på grund av 
den omfattande plundring och skadegörelse som 
skedde snart efter gravsättningen.”

Använd rak ordföljd
I de flesta fall är rak ordföljd att föredra. Det vill säga att 
subjektet föregår predikatet. Bestämningarna till verb, 
adverbialen, bör placeras efter verbet. Skriv inte:

”Linder 1000-talet åstadkoms avancerade skepps- 
konstruktioner av vikingarna.”

Skriv istället:

”Vikingarna åstadkom avancerade skeppskonstruk- 
tioner under 1000-talet.”

Placera det kända först
Den generella regeln för hur orden skall grupperas i satsen 
är att det som är känt för läsaren skall placeras först, före
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predikatet. Därefter placeras det nya man vill säga i 
ämnet.

”Slottet Hornborg kom i svensk ägo första gången 
år 1455, då Tord Bonde med vapenmakt erövrade 
Viken.”

I den här satsen är slottet det kända och Tord Bondes eröv
ring det nya.

”Tord Bonde erövrade Viken 1455, och då kom slot
tet Hornborg för första gången i svensk ägo.”

Här är Tord Bonde det kända och det nya att slottet kom 
i svensk ägo.

Skriv aktivt
Passiv form är vanlig i skylttexter som behandlar sam
hällsfrågor och processer av olika slag. Det kan vara nöd
vändigt att skriva i passivum om subjektet är okänt eller 
oviktigt, men att genomgående skriva i passiv form gör 
texten abstrakt och skapar distans.

”Linet skördades av kvinnorna” (passiv form).

Det är bättre om du istället skriver:

”Kvinnorna skördade linet” (aktiv form).

Undvik nominaliseringar - skriv verbalt: istället för ”före
tog man en undersökning” kan du skriva ”undersökte 
man”.
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Förklara facktermer och svåra ord 
Undvik facktermer om du inte förklarar vad de betyder. 
Du kan oftast enkelt göra omskrivningar. Istället för att 
skriva ”kantkedja” kan du skriva ”kring graven finns en 
kant av stenar”. Istället för ”stensättning” kan du skriva 
”en flack grav av stenar”.

Formella, skriftspråkliga ord kan lätt bytas ut mot 
enklare. Skriv ”bygga” istället för ”konstruera”, ”kallas” 
istället för ”benämns”. Långa ord är i de flesta fall svåra
re än korta. Finns en kort variant - använd den! Skriv 
”skaffa” istället för ”införskaffa”, ”utveckling” istället för 
” utvecklingsprocess ”.

Skriv i du-form
Skriv i du-form när möjlighet finns, så blir texten mer 
personlig.

”Gravfältet består av...”,

Skriv istället:

”Här ser du ett gravfält med...”

Skriv varierat
Texten blir inte lättläst av enbart korta meningar och rak 
ordföljd. En god språkrytm bygger på variation. Det gäl
ler både meningarnas längd och ordens placering i 
meningarna. Det är just variationen som bidrar till att 
göra en text rytmisk och därmed lättläst. Läs din text 
högt! Om den haltar och är svårläst, så märks det vid hög
läsningen.
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KONTROLL AV TEXTEN

Faktagranskning
Det är viktigt att alla fakta du presenterar i texten är kor
rekta. Ta som vana att gå till ursprungskällan och kon
trollera uppgifterna när du samlar material. Skriver du om 
något specialämne är det nödvändigt att låta en expert på 
området granska sakinnehållet i texten. Det förebygger 
felaktigheter samtidigt som du kan få nya uppslag.

Korrekturläsning
Med den nya tekniken för textproduktion är allt färre 
människor inblandade. Några naturliga avbrott i produk
tionen finns inte längre. Det leder till att risken för fel 
ökar. Det är svårt att korrekturläsa. En van läsare ser hela 
ordbilder och läser inte bokstav för bokstav. Därför är det 
mycket viktigt att avsätta både tid och resurser till kor
rekturläsning.

Några tips vid korrekturläsning:

• Läs korrektur när du är pigg, koncentration är viktigt!
• Ha alltid bra ljus.
• Läs aldrig på datorskärmen. Läs med penna i handen.
• Läs först för att kolla sammanhanget. Läs hela texten 

noggrant och låt inte textinnehållet fängsla dig.
• Läs sedan rad för rad. Läs gärna högt, skiljetecken 

läser man också högt.
• Kontrollera avstavningar och förkortningar så de blir 

konsekventa; exempelvis d.v.s. eller dvs.
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Text

• Läs rubriker, bildtexter och adressrad en gång till!
• Provring telefonnummer och faxnummer.
• Chansa inte beträffande stavningen av svåra ord. 

Kontrollera i Svenska Akademiens ordlista - det är 
den som gäller!

• Läs flera gånger och be gärna någon annan korrektur 
läsa din text.

2.6



4- Bild

illustrationer ÄR mycket viktiga på informationsskyl- 
tar. De lockar till sig läsare och väcker intresse. De levan
degör och skapar förståelse på ett mer lättillgängligt sätt 
än en text.

Anlita en bra tecknare som gör en rekonstruktionsteck- 
ning speciellt för den plats som skall skyltas. Bilden kan 
till exempel visa hur en boplats såg ut när den var i bruk, 
hur en begravning gick till eller hur landskapet tedde sig 
under den aktuella perioden. Till industrilämningar kan 
man ha teckningar som visar hur platsen såg ut när den 
var i bruk och hur produktionen gick till. Det kan även 
vara intressant med bilder på fynd eller illustrationer som 
förklarar en teknisk process.

Försök få kontakt med en tecknare som är van att rita 
den här typen av motiv. Tänk på att illustratören alltid bör 
se platsen om det t.ex. gäller en rekonstruktionsteckning. 
Förse tecknaren med ett utförligt material, t.ex. förlagor 
med huskonstruktioner, klädedräkter, föremål m.m. 
Förutom detta krävs ett underlagsmaterial för hur land
skapet såg ut under den aktuella perioden. Att samla ihop 
detta kan vara ett ganska tidsödande arbete.

Var hittar man då en bra tecknare? Illustratörcentrum 
har en arbetsförmedlande verksamhet där cirka 1050 illus
tratörer ingår. I Illustratörcentrums lokal i Stockholm kan 
du se arbetsprover som hjälper dig att välja en tecknare 
som passar för ditt ändamål och din budget. Bor du ute i
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landet skickar Illustratörcentrum arbetsprover kostnads
fritt.

Du kan även använda äldre illustrationer och fotogra
fier, t.ex. landskapsbilder, föremålsbilder och arbetsbilder. 
Den här typen av illustrationer är naturligtvis lättare att 
använda till historiska lämningar än till förhistoriska. För 
att hitta bra bilder kan du behöva leta i arkiv, både loka
la, som länsmuseernas, och centrala, som Antikvariska 
Topografiska Arkivet och Nordiska Museets bildarkiv i 
Stockholm.

För att undvika att tynga texten med årtal kan du pla
cera en tidsaxel längst ner på skylten. Tidsaxlar kan utfor
mas på många sätt.
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TILLSTÅND

Det krävs tillstånd för att publicera fotografier, teckningar 
och andra illustrationer.

Från den 1 juli 1994 skyddas både fotografier och 
andra konstnärliga verk av Upphovsrättslagen. Skydds
tiden för fotografier som uppnår verkshöjd (konstnärligt 
eller vetenskapligt värde) är 70 år efter upphovsmannens 
död. ”Trivala” bilder utan verkshöjd är skyddade i 70 år 
efter framställningsåret. Övriga konstnärliga verk är skyd
dade i 70 år efter upphovsmannens död.

Upphovsrättsinnehavaren har under denna tid rätt till 
ekonomisk ersättning om alstret mångfaldigas, visas eller 
sprids. Dessutom har upphovsmannen ideella rättigheter, 
dvs. rätt till bl.a. att hans/hennes namn anges när verket 
utnyttjas.

Om du beställer en illustration av en tecknare, skall du 
upprätta ett avtal med denne. Avtalet skall reglera bl.a. 
frågan om äganderätten till originalet samt upphovsrätten 
till verket - en överlåtelse av ett exemplar innebär nämli-
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gen inte en överlåtelse av upphovsrätten. Ett avtal kan 
utformas på flera olika sätt. Av följande exempel framgår 
vilka uppgifter som bör vara med.

Mellan Länsmuseet (LM) å ena sidan och illustratör 
Kalle Karlsson å andra sidan träffas följande avtal.

Kalle Karlsson överlåter ägande- och nyttjanderätten 
till LM av 5 st. illustrationer föreställande:

1. Bronsåldershus
2. Tidsaxel
3. Järnåldersbegravning, likbål
4. Järnåldersgravfält med gård i bakgrunden
5. N-län Örjansvallen.

Överenskommelsen gäller användning av illustratio
nerna till informationsmaterial.
Pris för illustration 1 och 2 
Pris för illustration 3 
Pris för illustration 4 
Pris för illustration 5 
SUMMA TOTALT exkl. moms
Faktura skickas vid färdigställt £
X-köping 95.05.01

Jan Jansson Kalle Karlsson
Länsmuseet Tecknarbolaget

875
640
875
420

2810
irbete.

Kom ihåg att upphovsrättsintrång jämställs med stöld 
enligt svensk lagstiftning. Sanktionerna vid brott är skäligt 
vederlag, skadestånd, straff eller förbud vid vite. Vill du 
veta mer, läs upphovsrättslagen (URL 1960:729).
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KARTOR

Kartor kan vara olika utformade och vara mer eller mind
re dekorativa och mer eller mindre lättillgängliga. Det 
finns ingen anledning a tt standardisera vilket manér som 
bör användas. Det beror mycket på vilken typ av objekt 
som skall skildras och vilken kartritare som anlitas. En 
karta utförd i fågelperspektiv blir ofta mer intresseväck
ande och lättläst än en lodperspektivkarta.

En god regel är att kartan skall vara så enkel som möj
ligt. Ovidkommande detaljer bör tas bort så att de väsent
liga delarna framstår tydligt. Kartor på skyltar fungerar 
ofta som bilder av landskapet som besökaren orienterar 
sig efter. Därför skall kartan givetvis vändas i förhållande 
till hur skylten placeras, annars kan den bli svårläst och 
förvirrande. Norr behöver alltså inte alltid vara uppåt på 
kartan.
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De symboler som används bör vara allmänt kända och 
accepterade. Norrpil och skalstock skall alltid finnas med 
på kartan. Glöm inte att markera var läsaren står.

Tänk på att kartritning är en svår uppgift även om det 
ser enkelt ut. För att få ett bra resultat krävs en yrkesman 
eller yrkeskvinna.
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5- Grafisk formgivning

din text ÄR färdigskriven. Den har nagelfarits många 
gånger. Du vet vilka bilder du vill använda. Kartan är 
ritad. Nu återstår den grafiska formgivningen, dvs. att 
typografera text och komponera ihop bild och text. Det är 
kompositionen som avgör hur ditt budskap skall uppfat
tas och förstås, den är ditt samtal med läsaren.

Mottot för all grafisk formgivning är att främja läsbar
heten, texten skall vara lättillgänglig. Logik och enkelhet 
är de kvaliteter som gäller. Den nya tekniken har förändrat 
textproduktionen. Med modern teknik kan man själv 
framställa de flesta trycksaker. Allt fler har de tekniska 
verktygen, men det finns många fallgropar beträffande 
formgivningen.

I det här kapitlet ger vi råd som kan hjälpa dig att 
åstadkomma en funktionell layout.

TYPOGRAFI

Bokstävernas form och storlek, avstånden mellan bokstä
ver, ord, rader och stycken samt spalternas bredd och höjd 
- allt kan varieras för att göra texten tydlig och lättläst. 
För att kunna förvandla din text till den färdiga informa
tionen på skylten måste du först och främst bestämma fyra 
grundläggande sättparametrar: typsnitt, grad, kägel och 
radlängd.
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Typsnitt
Typsnitt kan grovt delas in i följande familjer.

Antikva: Serifferna, fotterna, gör tecknen läsvänliga och 
medverkar till en bra ordbild. Det finns en lång rad typ
snitt som hör till denna familj.
Typsnitt: Century Schoolbook, Garamond, Sabon, 
Bookman m.fl.

Linjära: Ger ett tekniskt kyligt intryck. Frånvaron av serif
fer gör att längre texter blir mer svårlästa. Det är viktigt 
för läsbarheten att avståndet är tillräckligt stort mellan 
raderna.
Typsnitt: Avant Garde, Gill, Helvetica m.fl.
Scripter: Bokstavsformer av handskriftskaraktär.
Typsnitt: Ząłi Garæry m.fl.

När du väljer typsnitt bör du tänka på att den stil som 
läsarna är vana vid uppfattas som den mest lättlästa. Det 
innebär att för brödtextens del är inte fler än ett tiotal typ
snitt aktuella. Du bör välja ett antikvasnitt som t.ex. 
Times, Baskerville, Garamond, Berling, Casion, Century 
Schoolbook, Palatino eller Sabon.

Typsnitt med en hög x-höjd (de gemena bokstävernas 
höjd utan uppåtgående eller nedåtgående staplar) är oftast 
öppnare i konstruktionen och därför tydligare att läsa.

Till rubrikerna kan du använda samma typsnitt som för 
brödtexten eller välja ett linjärt. En handskriven rubrik 
kan också se snygg ut till en satt text. Du kan läsa mer om 
rubriksättning på sidan 53.
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Vid valet av typsnitt bör du också ta hänsyn till vilket 
papper texten skall tryckas eller kopieras på. På ett obe- 
struket papper blir punktförstoringen större än på ett 
bestruket papper. Ett bestruket papper innebär att pappe
rets yta har belagts med ett skikt som ger bättre tryckkva
litet. Bokstäverna ”flyter ut” mer på ett obestruket papper. 
Även trycktekniken påverkar valet av typsnitt. När det 
gäller antikvastilar fungerar dessa sämre än linjärer vid 
screentryck, eftersom de fina linjerna har en förmåga att 
försvinna.

Varje typsnitt finns i en rad variationer; gemen, VER
SAL, KAPITAL, normal, kursiv och fet. Du bör sträva efter 
att använda normala gemener till både brödtext och rubri
ker. Det ger den bästa ordbilden och därmed den mest lätt
lästa texten. Kursivera gärna bildtexter så de tydligt skiljer 
sig från brödtext.

Versaler har ett större uppmärksamhetsvärde jämfört 
med gemena bokstäver. Det kan därför vara en fördel att 
ha en versal rubrik. Ä andra sidan ger gemena bokstäver 
en bättre ordbild.

Du bör välja den form, versal eller gemen, där ordet 
uppvisar störst formkontrast. I de ordbilder där både upp
åtgående och nedåtgående staplar förekommer är oftast 
den gemena versionen bäst. Om de flesta bokstäverna 
enbart ligger på x-höjd är förmodligen versaler det bästa 
alternativet.
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SLOTTSVILLAN Slottsvillan
Den gemena rubriken uppvisar en större form-
kontrast.

UPPSA KULLE Uppsa kulle
Den gemena varianten med 
staplar är bäst.

upp- och nedåtgående

ROMMENS RÖSEN Rommens rösen
Här är den versala varianten att föredra därför att 
bokstäverna saknar uppåtgående eller nedåtgående
staplar.

Om du använder en versal rubrik, bör du inte börja med 
en större första versal. Undvik skuggade, optiskt manipu
lerade eller förvrängda bokstäver.

De typsnitt du väljer kommer att till stor del avgöra vil
ken karaktär din skylt kommer att få. Tänk efter vilken 
framtoning du vill ha och försök att genomföra den kon
sekvent tack vare en enhetlig grafisk profil.

Grad
Bokstävernas storlek mäts i enheten typografisk punkt. I 
Sverige används Didotsystemet där en punkt motsvarar 
0,376 mm. Arbetar du i Mac-miljö används ett annat 
måttsystem, postscriptpunkten, som är 0,353 mm. Det går 
inte att mäta teckengraden med hjälp av en mätsticka.
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14 punkters storlek i olika teckensnitt.

—Garamoa4:Ålla ska. Palatino: -Alla ska^—
Bookman: Alla ska. Sa bon: Alla ska.

Storleksangivelsen i punkt är en 
kvarleva från blysättningens tid. 
Punktstorleken anger själva blykrop
pens storlek och inte tecknets storlek.

Vilken grad du skall välja på ditt 
typsnitt beror på läsavståndet. Vid 
normalsyn uppnås god läsbarhet om 
x-höjden är minst 0,5% av läsavstån
det. Observera att samma grad av 

olika typsnitt är olika stora. Valet av teckengrad måste 
alltså ske individuellt med tanke på det valda typsnittets 
stapel och x-höjd.

Läsavståndet beror naturligtvis på hur skylten skall pla
ceras. En skylt på ett plank kommer man som regel när
mare än en skylt som är placerad på en lutande ställning. 
Kom ihåg att prova praktiskt! Använd gärna försöksper
soner som får provläsa. Rubrikens storlek bör inte vara 
mindre än 30 punkter för att synas ordentligt.

Radavstånd
En klassisk rekommendation är att kägeln eller radavstån
det skall vara 2 punkter större än graden. Ett annat gene
rellt råd är att radavståndet bör vara cirka 10% större än
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den valda teckengraden. Det ger en ganska tät text som 
passar bättre i skrifter än på skyltar. För att få en lättläst 
skylttext bör man nog tänka sig 15-20%. Om typsnittet 
har en hög x-höjd, bör radavståndet öka något ytterligare, 
och vid låg x-höjd bör det minska. Det är möjligt att med 
dagens desktop-program välja ett automatiskt radavstånd 
som går att ställa in efter dina önskemål. Det automatiska 
radavståndet är ofta förinställt på 120%, vilket innebär 
att radavståndet är 20% större än graden och ökar pro
portionellt med typsnittets storlek. Tänk på att ju längre 
rader du använder, desto större bör radavståndet vara.

Satsbredd
Din text får en god läsbarhet om satsbredden är ungefär 
45-55 tecken. Det ger i genomsnitt 6-8 ordmellanrum 
per rad. Satsbredder på över 60 tecken gör att läsaren har 
svårt att snabbt hitta till början av nästa rad. Alltför korta 
rader leder till för många avstavningar, ofta på rad efter 
rad. Du bör inte acceptera fler än tre avstavningar i rad.

Knipning och kerning
God typografi och läsvänlig text kräver en generell knip
ning om man ökar textens grad. Ju större grad, desto täta
re knipning. Med knipning menar man en generell sam- 
manträngning av alla bokstäver utan hänsyn till de olika 
bokstävernas individuella utformning. Den här funktionen 
finns i desktop-program, och du kan välja mellan olika 
grader av knipning.

Förutom denna generella avståndsminskning mellan 
bokstäver måste även en justering göras mellan vissa
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ogynnsamma bokstavspar. I versala rubriker kan bokstä
vernas inbördes avstånd behöva justeras för att man skall 
få en jämn och vacker ordbild. Det gäller även för vissa 
ofördelaktiga gemena bokstavskombinationer. Vissa typ
snitt har speciella tecken för sådana bokstavskombinatio
ner som kallas ligaturer. Idag kan man göra justeringar av 
avståndet mellan bokstavspar med datorns hjälp - detta 
kallas kerning. Det kan ske automatiskt eller manuellt. 
Den automatiska kerningen justerar avståndet mellan 
vissa teckenpar som angivits i typsnittets design.

Exempel på kerning:

Av Ty Va fo 
Av Ty Va fo

Frasera texter
Vi fraserar när vi talar. Det är nödvändigt för att, om inte 
annat, hämta andan. För att underlätta för besökaren och 
öka textens läsbarhet kan det vara lämpligt att frasera tex
ten, dvs. man låter den skrivna raden sluta där talfrasen 
slutar. Det innebär att man inte utnyttjar full satsbredd 
utan låter högermarginalen bli ojämn. Rubriker, ingresser 
och bildtexter är särskilt lämpliga att frasera.

Spaltjustering
Skall texten vara vänster justerad, högerjusterad, marginal- 
justerad, centrerad eller figursatt?

Vänsterjustering ger alltid en lättläst text. En högerjus
terad text ger en klart nedsatt läsbarhet. Vi är vana att läsa 
från vänster till höger och en gluggig vänstermarginal gör
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det svårt för läsaren att snabbt hitta till början av nästa 
rad. Man får väga kravet på god läsbarhet mot den grafis
ka effekt en sådan sättning ger. Höger justering kan passa 
till korta texter, t.ex. en bildtext.

En marginaljusterad text kräver mycket arbete för att 
få bra avstavningar och få ”gluggar”, så kallade floder 
eller gator, mellan orden i texten. Som riktmärke kan man 
ange innanmätet i gement n som ett bra värde för ordmel
lanrummen. Du kan ställa in de toleransvärden du önskar 
för ordmellanrum och bokstavsmellanrum i desktop-pro
gram. Trots detta måste du aktivt arbeta med texten för att 
få ett bra resultat. Marginaljusterade spalter kan lätt få ett 
statiskt utseende.

En centrerad text kan vara ett effektfullt inslag, men det 
främjar inte läsbarheten. Om du arbetar med ett centrerat 
textblock, bör du försöka tillämpa frasriktigt radfall. 
Rubriker och ingresser kan många gånger med fördel cen
treras men inte brödtext och bildtexter. Det skapar ett oro
ligt intryck och försämrar läsbarheten.

Om du väljer att sätta din text runt en illustration 
måste du kontrollera texten extra 
noga. Det minsta lilla du 
tar illustrationen ändras t 
tens avstavningar. För att 
bibehålla en god läsbarhet bör 
du sträva efter att placera 
illustrationen på ett 
sådant sätt att textens 
vänstermarginal är intakt.
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tar är screentryckta i 16 mm Perstorplaminat. 
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Markera nytt stycke
Som markering av nytt stycke i löpande text kan du välja 
mellan indrag eller blankrad. Indraget bör vara en ”fyr
kant”, dvs. så stort som teckenkombinationen Ap i höjd 
och bredd. Kom ihåg att första stycket efter en rubrik inte 
skall ha något indrag.

Många gånger är en blankrad tydligare än ett indrag 
för att markera ett nytt stycke. Det ger läsaren ett intryck 
av luftighet och minskar det läsmotstånd som många upp
lever inför en kompakt, lång text. I första stycket efter 
rubriken kan du med fördel använda en anfang, en större 
begynnelsebokstav. Det är ofta dekorativt. Kombinera 
aldrig blankrad och indrag.

För att underlätta för läsaren och locka till vidare läs
ning kan du betona de första orden i ett stycke genom att 
använda en ingångsrubrik. Du kan lämpligen sätta den i 
kapitaler.

Vill du betona något viktigt i texten kan du markera 
orden i fetstil eller kursiv stil. Undvik att göra understryk
ningar i texten.

Avstavning
Avstavning innebär alltid ett avbrott i texten, och det gäl
ler att se till att läsningen inte störs i onödan. Vilseledande 
och löjeväckande avstavningar måste undvikas. En text 
med för många avstavningar blir sönderbruten och svår
läst. Du bör därför inte avstava i onödan. För att minska 
det oroliga intrycket som en allt för gluggig högermarginal 
ger, kan du avdela sammansatta ord. Du bör dela orden så 
att ordstammen hålls intakt. Läsaren är van vid hela ord
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bilder och uppfattar då lättare de avstavade orden. Är du 
osäker på hur du skall avstava är Svenska språknämndens 
bok Svenska skrivregler en god hjälp.

ANVÄNDNING AV BILDER

Bildens rörelse skall leda in betraktaren i skylten. Om man 
visar två ansikten skapas en spänning om man riktar dem 
mot varandra. Det uppstår en annan effekt om man låter 
de två ansiktena vara vända mot en tredje illustration. Då 
har man genast skapat två betraktare. Tänk på bildens 
riktning och utnyttja den.

Lägg in en skalriktig, tonad ruta i layouten där bilden 
skall vara så känner du ”tyngden” av bilden. Det som ver
kar vara en luftig layout när du markerar bilden med en 
vit ruta kan plötsligt bli en skylt som kantrar av bildens 
”tyngd”.

Genom att beskära bilden skalar man bort det oväsent
liga och ovidkommande och framhäver istället linjer, rikt
ningar och rörelser i bilden.

Att delförstora en detalj av en stor bild är ett sätt att få 
kontrasterna nära och långtifrån. Ett annat knep för att få 
en spännande bild är att frilägga den. Detta lämpar sig 
dock bäst för bilder som har klart avgränsade motiv, allt
så inte bilder som avslutas i vita skira ytor.

Tänk dig bilden beskuren innan du storleksförändrar 
den. Om bilden skall få en annan storlek än originalbilden 
har, finns det flera sätt att gå tillväga för att räkna ut hur 
stor bilden blir. Det enklaste är att använda diagonalen. 
Gör en fotostatkopia eller lägg ett genomskinligt skiss-
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papper på originalbilden. Dra en diagonal över bilden och 
vidare till den bredd eller höjd bilden skall få. Då ser man 
storleken på den nya bilden. Samma teknik fungerar 
naturligtvis också vid förminskning.
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Om man skall reprofotografera bilden eller lämna bort 
den för rastrering, måste man kunna procentberäkna bil
den. Det är nödvändigt att storleksbestämma bilden under 
layoutarbetet så du vet hur stor ruta du skall avsätta för 
den. Du procentberäknar bilder så här:

Bildens nya bredd eller höjd gånger 100 dividerat med 
originalbildens bredd eller höjd = %

Exempel: Originalbilden är 15x10 cm (dvs. 15 cm bred 
och 10 cm hög) och den skall ha 8 cm bredd.
8x100 dividerat med 15 = 53%
Den nya bildens storlek är 53% av originalbildens.

LAYOUT

Kompositionen av text och bild på den tillgängliga ytan 
kallas layout.

En bra layout ser enkel och självklar ut. Det är en konst 
att åstadkomma det. När en layout är överarbetad och 
dålig, är felet ofta att man försöker få plats med för myck
et information på en liten yta. Om man inte är van att 
arbeta med layout, har man större förutsättningar att få 
ett bra resultat om man inte har för mycket text på sidor
na. Samla det du vill säga inom breda marginaler. Det ger 
ett luftigt intryck.

Vilket format passar?
Du måste bestämma vilket format skylten skall ha. Det 
vanligaste idag är skyltar i A-format. Från A6-storlek, med
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bara några få ord eller en anvisning, upp till Al-storlek. A- 
formatet är praktiskt och ekonomiskt. Papper köps i A- 
format, kopieringsapparater tar A-format, kopieringsfir- 
mor räknar i A-format, firmor som plastlaminerar räknar 
i A-format och slutligen finns det rostfria hållare som är 
anpassade till formaten A4, A3 och A2.

A-serien
Format bredd x höjd, mm Format bredd x höjd, mm

A0 841x1189 A4 210x297
Al 594x841 A5 148x210
A2 420x594 A 6 105x148
A3 297x420

G-formatet är ett annat ekonomiskt format. G-serien har 
samma proportioner mellan bredd och höjd som A-serien.

G-serien
Format bredd x höjd, mm Format bredd x höjd, mm

G0 958x1354 G4 239x338
Gl 677x958 G5 169x239
G2 479x677 G6 119x169
G3 338x479

Format anges alltid med basen först! Tänk på det när du 
talar med tryckerier eller tillverkare av skylthållare och 
plank. Se illustration på nästa sida.

Riksantikvarieämbetet och länsmuseerna har under det 
senaste året utvecklat en ny typ av skylthållare av kortén- 
stål för kvadratiska skyltar. Grundformatet är 620 x 620 
mm. Skylten kan placeras ensam eller tillsammans med
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20 X 30
MM 25 X 25 MM

30 X 20 MM

andra skyltar på en rad olika hållare. Du kan läsa mer om 
korténskyltarna och alternativa lösningar i kapitel 8.

Det går också bra att välja andra format än grundfor
matet. Var flexibel. Papperet går att specialbeställa, kopi- 
eringsfirman kan kopiera på rulle, lamineringsfirman får 
skära bort överflödigt material, skylthållaren kan special- 
beställas.

Liggande eller stående format?
Det är ofta lättare att göra en bra layout i ett stående for
mat. Det är ett format alla är bekanta med och det är lätt 
att bygga upp det som en tidningssida med bilder i spalt
bredd och text i spalter. Om man väljer ett liggande for
mat, måste man se till att raderna inte blir för långa. Ett 
liggande format uppfattas som ett bokuppslag. När du gör 
layouten måste du se ytans helhet, annars får du lätt en vit 
rand mitt i ”vecket”. Ett sätt att binda ihop de två sidor
na på uppslaget är att lägga en bild eller rubrik över två 
spalter i mitten av skylten. Liggande format är att föredra 
om skyltarna är stora och om de skall monteras lutande i 
förhållande till betraktaren, eftersom betraktaren då kom
mer närmare skylten än om ett stående format används.
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Linjering
Bygg med textblocken och bilderna som med byggklossar 
så att du får balans. Osynliga stödlinjer hjälper dig att 
hålla jämn överkant, underkant, höger- och vänsterkant. 
Inte alla bildtexter eller alla bilder behöver linjera. Någon 
enstaka kan få bryta linjerna, det ser bara spännande ut, 
men att arbeta helt utan stödlinjer kan lätt ge ett rörigt 
resultat.

Start och mål
Västerlänningar är vana att läsa från vänster till höger. 
Arrangera därför textblocken på ett sådant sätt att de föl
jer denna princip. Anfang, dvs. markering av första bok
staven, kan vara en bra början. Det får aldrig råda någon 
tvekan om var läsaren skall börja och sluta sin läsning. 
Undvik att tappa läsaren på halva vägen genom att ge 
skylten en logisk uppbyggnad som lockar läsaren att läsa 
hela texten.

Gruppering
Håll ihop mellanrubrik med efterföljande stycke. Låt inte 
rubriken sväva fritt utan tillhörighet. Bildtexten måste ha 
god kontakt med bilden. Placera bildtexten helst under bil
den eller möjligen vid sidan av bilden och då till höger om 
den. Ha mindre avstånd mellan bild och bildtext än mel
lan bildtext och brödtext.

Proportioner
Marginalerna skall alltid vara bredare än mellanrummet 
mellan rubrik och text. Om du har ett mycket kort bud-
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skap, blir det snyggare om du samlar text och bild mitt på 
sidan och gör breda marginaler än om du använder hela 
ytan och täcker den med bokstäver i stor grad. Låt den 
nedre marginalen vara den bredaste om du har gott om 
plats.

Moduler
Om flera skyltar hör ihop på en vandringsled, i en kom
mun eller i liknande fall är en modulkonstruktion till god 
hjälp. Det innebär att rubriken alltid är placerad på mot
svarande ställe, att texten börjar vid en viss (osynlig) linje, 
att spaltantalet är detsamma, att alla skyltarna har lika 
breda marginaler samt att avsändaren anges på samma 
ställe.

Kontraster
Rubriken i stor grad. Brödtexten i läsvänlig grad. Avsän
daren i liten grad. Det blir skyltens rop, samtal och visk
ningar. Talar du med entonig röst tröttnar läsaren. Om du
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betonar det viktiga syns det bättre. Kontraster kan du 
skapa genom typograferingen och genom bilderna. En stor 
och en liten bild är bättre än två jämnstora. En närbild och 
en bild på större avstånd är en bra kombination. Har du 
ingen närbild så kan du delförstora och beskära en 
avståndsbild.

Dekorationer
Enbart text kan bli tråkigt. Finns inga illustrationer kan 
du använda en anfang eller en tonplatta under en del av 
texten. Rubriker och/eller linjer i färg mellan styckena är 
dekorativt. Men pass på så det inte blir pyntat med gir- 
langer och oläsliga typsnitt.

Rörelse
Kom ihåg att utnyttja bildernas rörelseriktningar och 
”tyngder” som draghjälp för att väcka intresse.

Konsekvens
När det gäller förkortningar, indrag, avstånd mellan bild
texter och bilder och antal ord i ingångsrubriker är det 
viktigt att vara konsekvent.

Rubrikens betydelse
Har du en rubrik som löper över flera rader måste du jus
tera radavståndet. Rubriken är en enhet som måste hållas 
ihop. Därför krävs ett relativt litet radavstånd. Löper 
rubriken över tre rader är det ofta en bra lösning att cen
trera raderna. Som vi tidigare nämnt bör man frasera 
rubriker innehållsmässigt. Det önskemålet står ofta i kon-
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flikt med kravet på a tt få en tilltalande grafisk form på 
rubriken, dvs. att den mittersta raden skall vara längst. 
Här får du använda ditt sunda förnuft och välja en lämp
lig kompromiss.

Rubriken kan placeras på olika sätt. Det enklaste för 
att få ett snyggt resultat är att ha rubriken vänsterställd 
eller centrerad. Det ger dessutom den bästa läsbarheten. 
Att stapla bokstäverna på höjden, s.k. kolonsättning, ger 
ingen god läsbarhet men kan kanske ändå passa i något 
enstaka fall. Kom ihåg att grafisk formgivning är ingen 
exakt vetenskap utan mycket en fråga om tycke och smak.

54



6. Originalframställning

originalframställning görs idag huvudsakligen med 
desktop-teknik. För detta arbete behöver du följande 
utrustning:

• Dator med layoutprogram, t.ex. PageMaker, 
QuarkXpress eller Ventura

• Scanner för rationell bildhantering
• Laserskrivare
• Kopiator som kan förminska och förstora.

En god vana är att göra en skiss av hur du tänker dig skyl
ten innan du börjar lägga ut texten på mallen. Annars blir 
det lätt så att formgivningen styrs av hur mycket text du 
får plats med på skylten och bilderna får den plats som blir 
över. Skisserna behöver inte vara märkvärdigare än att du 
gör dem i litet format, t.ex. 6x4 cm. Gör 8-10 sådana 
rutor på ett papper. Det papperet kan du sedan kopiera 
upprepade gånger och du får tillräckligt med rutor för att 
pröva olika utseenden på skylten.

Bäst resultat får du om du gör skylten i rätt storlek från 
början och inte gör den i A4-format för att sedan förstora 
upp den. Skapa en mall i rätt format och förse den med 
spalter och hjälplinjer. På nästa sida ser du några förslag 
på marginaler och spaltbredder.
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Originalframställning

Format A4 A3 A2 Al

Övermarginal, mm 60 60 80 100
Undermarginal, mm 30 30 40 40
Sidmarginal, mm 30 30 40 40
Rubriklinje, mm 40 50 60 70
Antal spalter i liggande format 2 3 4 4-5
Antal spalter i stående format 1 2 3 3-4
Spaltmellanrum, mm 0 17 20 27-30

Använd dessa värden som riktlinjer. När du blir van och 
djärv kanske du hellre väljer en smal bildspalt och en bred 
textspalt, eller tvärtom. Eller gör en helt personlig lösning.

I kapitel 5, Grafisk formgivning, ges alla råd du behö
ver för att kunna typografera din text. Läs dem en gång till 
och skapa sedan lämpliga formatmallar för texten. Det 
bästa är att ta hjälp av en professionell grafisk formgivare 
för att få fram bra mallar. Formatmallarna borgar för att 
du använder en konsekvent typografi. Om du följer råden 
att skriva kort och ändå innehållsrikt har du inga problem 
att få en bra skylt. Ofta börjar dock i detta skede en ny 
omgång redigering av texten för att korta ner den. Ge din 
skylt denna extra tid. För mycket text och en för tät lay
out på grund av textmängden kan spoliera läsintresset.

När du skapar skylten med hjälp av datorn, måste du 
också placera ut rutor där illustrationerna skall vara. Låt 
rutorna få en grå ton så att du känner ”tyngden” av bil
den. Har du tillgång till scanner kan bilden läsas in och 
monteras direkt i dokumentet. Fördelen är att du då kan 
se hur skylten kommer att se ut. Även om din scanner inte
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har perfekt upplösning och din skrivare inte klarar att 
skriva ut bilden är det en fördel att lägga in den som mar
kering. Sedan ersätter du den med en reprobild i rätt stor
lek på originalet.

När din layout är klar har du två möjligheter att gå 
vidare. Antingen skriver du ut den själv och gör ett origi
nalmontage eller så lämnar du en diskett för utskrift till en 
firma.

ORIGINALMONTAGE

Om du väljer att göra originalmontaget själv behöver du 
följande utrustning:

• Ljusbord
• Vaxmaskin eller flyttbar och vanlig tejp samt gummi- 

klister (roll-fix)
• Skalpell med många reservblad
• Vinkellinjal
• Monteringspapper av minst 150 g ytvikt.
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Utskriften bör göras på ett papper som lämpar sig för 
laserskrivare och som dessutom lämpar sig för montering 
med vax eller lim.

Om du ska göra ett original som är större än det for
mat din skrivare klarar att skriva ut i, får du dela upp 
utskriften. Du får sedan montera ihop de olika delarna på 
ljusbordet. Använd ett kraftigt monteringspapper att fästa 
delutskrifterna på, så får du ett hållbart original.

När du monterar dina delutskrifter måste du vara noga 
med att raderna inte förskjuts så att rubrikorden och spalt
början hamnar på olika höjd. Monterar du det första pap
peret en aning snett förstoras felet med flera millimeter i 
skyltens högerkant. Det som tycks vara ett nästan försum
bart fel på första papperet ger ett fel som syns irriterande 
väl på sista. Det är då vinkellinjalen är oumbärlig.

Om spalten är bred och måste monteras med hjälp av 
två utskrifter, får du ett bättre resultat om du klipper det 
andra papperet i sicksack vertikalt mellan orden. Skarvar
na syns inte så tydligt då. Monteringsarbetet underlättas 
av en vaxmaskin. Vaxet gör att du kan flytta papperen tills 
du är nöjd.

Vax eller lim som fastnar på originalmontaget måste tas 
bort noggrant. Det blir annars en yta där smuts och finger
avtryck fastnar. Gummiklister kan du gnugga bort med 
fingret innan det stelnat. Vax kan du också gnugga bort 
medan det fortfarande är smidigt.

Om illustrationerna till din skylt inte är inscannade och 
utskrivna, måste du montera dem som reprobilder. De 
monteras på samma vis som texten med gummiklister eller 
vax.
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Du kan också lämna din färdiga skylt i digital form, 
dvs. på diskett, direkt till ett tryckeri eller kopieringsfirma 
för utskrift. Ta kontakt med firman och förvissa dig om att 
era datorer talar samma språk. Glöm inte att skicka med 
originalbilder, logotyper o.dyl. Får ditt original inte plats 
på en diskett kan du behöva en SyQuest-drive. En Sy- 
Questskiva rymmer för närvarande 44-270 MB.

FÖRVARING AV ORIGINAL

Det är en fördel om man upprättar ett arkiv med sina skylt- 
original och där också samlar allt underlagsmaterial. 
Skylttillverkningen kommer troligtvis främst att lösas med 
tidsbegränsade förordnanden och då är ett arkiv med tidi
gare original och underlag en kunskapskälla och en garan
ti för kontinuitet.

Skydda ditt original i en plastficka eller gör ett överlägg 
över originalet. Tejpa på baksidan fast ett transparent pap
per som viks fram över originalet. Se också till att origina
len förvaras torrt och slätt.
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7- Upphandling

du skall alltid ta in minst tre offerter och jämföra 
dessa. På det sättet får du så småningom ett fungerande 
samarbete med några leverantörer. Men begär ändå in nya 
offerter varje år så att du vet vilka kostnader du har att 
vänta, även om du redan bestämt dig för en leverantör.

Lagen om offentlig upphandling
Statliga och kommunala myndigheter, landsting, kyrkliga 
kommuner samt vissa offentligägda bolag, föreningar och 
stiftelser m.fl. omfattas av Lagen om offentlig upphand
ling (LOU 1992:1528). Generellt gäller att upphandling 
skall göras affärsmässigt med utnyttjande av tillgänglig 
konkurrens och på ett objektivt sätt.

OFFERTFÖRFRÅGAN

Offertförfrågan som avser en skylt eller folder bör ha upp
gifter om:

• Arbetsnamn
• Format
• Upplaga
• Papperskvalitet
• Omfång (antal sidor)
• Typografi (typsnitt och teckengrad)
• Tryckmetod
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• Antal färger (4+4, dvs. fyrfärg på båda sidor av pappe
ret, 1+1, dvs. samma färg på båda sidor av papperet, 
4+1, dvs. fyrfärg på ena sidan och en färg på andra 
sidan, eller 2+0, dvs. två färger på ena sidan och ingen 
färg på andra)

• Sättning från diskett eller pappersmanus eller lämnas 
tryckfärdigt original

• Bildrepro (antal teckningar, färgfoton och svartvita 
foton i ungefärlig storlek)

• Leverans (tid och villkor).

När du bestämt dig för leverantör, bekräfta offerten skrift
ligt. Kom ihåg att ett bra samarbete är värt mer än margi
nella prisskillnader.
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8. Skyltställningar

ROSTFRIA SKYLTHÅLLARE

Sedan 1982 har Riksantikvarieämbetet sålt rostfria skylt- 
hållare i två storlekar: stående A4- och liggande A3-for- 
mat. Fördelen med den rostfria hållaren är att den tillver
kas i två delar, bakstycke och kassett. Skylten placeras i 
kassetten som sedan förs upp i bakstycket och låses fast 
genom en särskild anordning.

När allt sitter på plats är det helt omöjligt för den oin
vigde att lista ut hur man skall komma åt skylten. För att 
ta loss den fordras ett särskilt öppningsverktyg. Enda 
nackdelen med skylthållarna är vikten: A4-formatet väger 
nästan 2 kg och A3-formatet det dubbla. Skylthållarens 
konstruktion är patentsökt.

Efter att ha levererat flera tusen rostfria skylthållare 
kan vi nu med snart 15 års erfarenhet konstatera att myck
et få demolerats. Naturligtvis förstörs skyltarna titt och 
tätt, i synnerhet i tätortsnära områden, men då har man 
lätt kunnat öppna hallarna och byta ut skyltarna.

Den rostfria skylthållaren har nu också tagits fram i lig
gande A2-format för fastsättning i två rör. Denna hållare 
är till skillnad från A4- och A3-formatet gjord i ett stycke, 
där skylten låses fast med en list i nederkanten.

Vi har även tagit fram en vinklad monteringsstolpe av 
2-tums rör. En skylttavla monterad på en sådan stolpe
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utsätts mer för sol och nederbörd, vilket medför kortare 
livslängd.

TRÄPLANK

För format större än A3 är träplank den vanligaste lös
ningen. Riksantikvarieämbetet har tagit fram en konstruk- 
tionsritning för ett stabilt plank. Fördelen med träplanken 
är att de som regel kan tillverkas i närheten av uppsätt- 
ningsplatserna och att fraktkostnaderna därmed blir obe
tydliga. Träplankens hållbarhet är inte lika bra som de 
rostfria hallarnas, men ett riktigt tillverkat och uppsatt 
träplank klarar sig i åtskilliga år.

ALUMINIUMPROFILER

Ett vanligt material för skyltställningar är aluminiumpro
filer. Det finns en mängd profiler i handeln som gör att
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man kan få tämligen billiga lösningar anpassade till olika 
format. Materialet är mycket lätt, vilket gör att fraktkost
naderna blir låga. Den största nackdelen är att aluminium 
är ett ganska mjukt material som tål åverkan betydligt 
sämre än rostfritt stål.

KORTÉNHÅLLARE

Riksantikvarieämbetet och länsmuseerna har låtit Gösta 
Hillfon utveckla en ny typ av skyltställningar i korténstål 
som bl.a. används på Kulturen i Lund, hällristningsloka- 
lerna i Tanum samt vid ett flertal kulturminnen i Väster
bottens län (se sid 41-44). De åtta olika modellerna pas
sar för tre olika format.

Den minsta modellen är gjord för en oval lutande skylt 
i formatet 95x155 mm, fastsatt på ett 25 mm vinkeljärn av 
4 mm godstjocklek.

För det mellersta formatet som är kvadratiskt,
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300x300 mm, finns två modeller. En plan modell för upp- 
fästning på vägg och en lutande på ett 65x6 mm vinkel järn 
som monteras i ett betongfundament.

Fem olika modeller finns för det största formatet, även 
det kvadratiskt, 620x620 mm. Den största modellen, 
modell 1 med plats för sex skyltytor, är gjord med en 
bärande konstruktion som är uppbyggd kring en helgäng- 
ad 30 mm stång av rostfritt stål. På denna konstruktion är 
tre ”vingar” fastade, där varje vinge har två skyltytor. 
Skyltarna sitter lodrätt på en högsta höjd av 1650 mm 
över marken. Modell 2 har två vinklade lodräta skyltytor 
på samma höjd som modell 1, medan modell 3 är likadan 
som modell 2, förutom att skyltytorna här är lutande och 
når en högsta höjd över marken på 1000 mm. Modell 4 är 
i princip likadan som modell 3 men har bara en skyltyta. 
Den bärande konstruktionen för modell 1, 2, 3 och 4 är 8 
mm plattjärn. Modell 5 ser ut som modell 4 med den skill
naden att den bärande konstruktionen här är ett 125x8 
mm vinkeljärn.

ALTERNATIVA LÖSNINGAR

Riksantikvarieämbetets avdelning för förvaltning av kul
turminnen har prövat många olika skylttyper. De flesta 
finns bara i några få exemplar och är direkt anpassade för 
speciella platser.

Vid Uppsala högar har man placerat åtta snedslipade 
granitblock. På de snedslipade ytorna har informations
tavlorna fästs. De är i formatet A3 och screentryckta på 
aluminiumplåt.
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Till Visbys kyrkoruiner har svartlackerade skyltställ av 
plåt tagits fram. De är speciellt anpassade till kyrkoruiner
nas formspråk. Skyltarna är gjorda i tre åtskilda delar - 
rubrik, illustration och brödtext.

Vid Rökstenen i Östergötland har Riksantikvarieäm
betets avdelning för förvaltning av kulturminnen gjort en 
mycket påkostad informationssatsning. Det rör sig här 
inte om enstaka skyltar utan om ett mindre utomhusmu- 
seum.

På Ven har en annorlunda och spännande skylt place
rats. På en stor skiva pansarglas har man låtit trycka en 
rekonstruktionsteckning av Tycho Brahes hus. Skylten har 
placerats så att besökaren kan se igenom skylten hur huset 
en gång sett ut. Man planerar att genomföra ett liknande 
projekt vid Alvastra.

Vid sidan av alla dessa specialritade lösningar har man 
använt en lyckad skyltställning av ek på flera ställen. Den 
gjordes ursprungligen för Glimmingehus i Skåne men finns
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idag även vid Kiviksgraven i Skåne, vid Källa ödekyrka på 
Öland, vid Södra Råda gamla kyrka i Värmland och vid 
Gamla Uppsala.
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5>. Material och metoder

ingen metod och inget material är helt utan problem. 
Det gäller att välja efter de förutsättningar som finns på 
just din lokal. Vi har här sammanställt flertalet av de 
metoder och material som står till buds och sammanfattat 
deras för- och nackdelar.

Ditt färdiga original skall tryckas på något sätt. Du kan 
välja mellan att fotostatkopiera, offsettrycka eller screen- 
trycka originalet. Rätt teknik måste kombineras med rätt 
material.

Fotostatkopiering lämpar sig väl för plastlaminering. 
De flesta kontorskopiatorer tar upp till A3-storlek. 
Format större än A3 måste lämnas till kopieringsfirmor. 
Sådana hittar du i Gula sidorna. Det är klokt att ta med 
ditt eget papper till kopieringsfirman för att få skylten 
kopierad på det papper som du vet passar för plastlami
nering. Ett svagt gråtonat, träfritt papper med 130 g ytvikt 
är lämpligt. Tunnare papper spricker vid inplastning. Inga 
skarvar från klistringen av originalmontaget får synas på 
kopian. Du kan inte måla över felaktigheter med Tipp-ex 
på kopian, det löses upp vid inplastning. Fördelen med 
denna metod är snabbheten och det låga priset. Du kan 
kopiera en ny skylt av ditt original om det behövs. Vill du 
göra någon mindre ändring på originalet kan du göra det. 
Nackdelen är att svärtan aldrig blir så djup som vid off
settryck. Denna metod lämpar sig bäst för streckteckning
ar och inte för fotografier (rastrerade foton kan i vissa fall
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ge ett gott resultat). Färgkopiering är inte att rekommen
dera för skyltar som skall sitta utomhus, eftersom färger
na snabbt bleks av solljuset.

Väljer du offsettryckning av din skylt kommer du att få 
ett annat resultat. Svärtan i texten blir bättre och framför 
allt blir illustrationerna tydligare. Du kan använda både 
streckteckningar och fotografier. Nackdelen är priset. 
Man kan inte beställa en upplaga på tjugo exemplar utan 
får betala vad det kostar att göra över hundra exemplar. 
Det betyder att man får en stor överupplaga. Att offset
trycka i färg är inte heller att rekommendera. Färgen hål
ler inte för solljus under någon längre tid.

Skall du göra en färgskylt är screentryck att föredra. 
Liksom offset är det en dyr metod för små upplagor. 
Hållbarheten hos färgerna är däremot mycket god. Att 
screentrycka en färgad ram, rubrik, linje eller dylikt på ett 
papper som man sedan kan kopiera ett original på är en 
bra kombinationsmetod.

Tvä principer
Det finns inte mer än en handfull olika material som prö
vats i någorlunda stor omfattning. De kan delas in i två 
huvudgrupper. Antingen är tryckförfarandet skilt från själ
va skylttillverkningen eller också trycks text och bild 
direkt på slutprodukten.

Exempel på principen där tryckförfarandet är skilt från 
skylttillverkningen är olika former av inbakningar av ett 
förtryckt papper. Sådana metoder är t.ex. glasfiberarmera- 
de polyesterskyltar och Perstorp Impress. En annan vari
ant av den här principen är laminering. Det förtryckta
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Material och metoder

KLAR POLyESTERfLASr*- 
TRYOKT BILD 
6LASF1BER.+ FDLYESTER.PLAS.T'

papperet eller plasten läggs mellan PVC-folier som sedan 
pressas samman till en skylt med hjälp av värme. Slutligen 
förekommer olika former av hållare/skyltskåp där det fär
diga trycket monteras.

Exempel på direkt tryck på slutprodukten är screen- 
tryck på aluminiumplåt. Emaljering, gravyr och metallfo
to är andra exempel på applikation av text och bild direkt 
på slutprodukten.

GLASFIBERARMERING

Glasfiberarmering bygger på att ett förtryckt papper mät
tas till 100% av polyester och skyddas och förstyvas med 
glasfibermattor som också dränks i polyester. När polyes- 
tern härdat, bildar skylten en enda homogen enhet som är 
styv och slagtålig och som går att borra i utan att där 
tränger in vatten.

Texterna måste antingen offsettryckas eller screentryck- 
as för att klara inbakningsprocessen. Laserutskrifter ten
derar att ”flyta ut”. Detta gör att tekniken blir dyr vid små
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KLAR PLAST 
SCREENTRYÜCT BILO 
LAM INAT-* Plast

upplagor men mer ekonomisk vid större upplagor. 
Fyrfärgstryck i offsetteknik är inte ljusbeständigt och där
för måste man antingen screentrycka (dyrt) eller låta hand- 
kolorera skyltarna med speciella färger som klarar inbak- 
ningen. Materialet gulnar efter långvarig solexponering. 
Hur mycket det gulnar beror på valet av papper.

PERSTORP

Perstorplaminat är ett dyrt material men ändå billigare än 
t.ex. aluminiumplåt i motsvarande tjocklek och mer pris
värt i förhållande till exklusiva plaster som t.ex. polykar- 
bonat. En av fördelarna är att laminatet har mycket god 
hållbarhet. Däremot lämnar man inga garantier för det 
material som lamineras in, dvs. din skyltinformation. Ditt 
material screentrycks på ett speciellt impregnerat papper. 
Metoden blir dyr eftersom screentryck är en kostsam pro
cess när det gäller små upplagor. Färgäktheten blir där
emot god, eftersom färgskiktet blir förhållandevis tjockt 
med denna tryckmetod. Ett problem som vi stött på är att
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UV-SKYDD (TEDLAR 
KLAR PLAST 
TRYCKT Bl LD 
KLAR PLAST

det kan bildas blåsor i homogena färgplattor. Vid liten 
upplaga kan handkolorering med acrylfärger utföras 
direkt på det impregnerade laminatpapperet, eventuellt i 
kombination med screentryckta texter och teckningar. 
Detta arbetssätt spar du många kronor på! Skyltarna kan 
göras i olika tjocklekar för att passa till olika typer av 
skylthållare och ställningar. De tjocka skyltplattorna blir 
tunga att hantera.

PLASTLAMINERING

Plastlaminering är en enkel och billig metod men kräver 
mer tillsyn och ett mer regelbundet utbyte av skylten. 
PVC-plast är känslig för solexponering som gör plasten 
brun. Du kan laminera in laserutskrifter och fotostatko
pior, vilket gör att du slipper sättningskostnader. Färg
kopior är inte ljusäkta och bör därför inte användas. Vill 
man ha skyltar i färg måste de koloreras för hand med 
ljusäkta färger.

Den stora nackdelen vid plastlaminering är att pappe-
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ret ligger kvar som ett eget skikt mellan plastytorna. När 
man får en skada på den yttre plasten tränger fukt in och 
sprider sig på papperet.

Man kan förlänga skyltarnas hållbarhet genom att 
applicera en UV-folie, kallad ”Tedlar”, utanpå skylten. 
Folien ger klotter- och nötningsskydd samt är smutsavvi
sande. Folien är förhållandevis dyr, men om skylten saknar 
regelbunden tillsyn eller placeras i söderläge är folien en 
bra investering som förlänger skyltens livslängd.

Plastlaminering och glasfiberarmering har använts vid 
utomhusbruk under decennier och vi känner väl till res
pektive metods för- och nackdelar.

SCREENTRYCK PÅ FOLIE

Det finns möjlighet att screentrycka text och bild på en 
dekal som sedan fästs på en ren och slät yta. Vidhäft- 
ningsförmågan är god men kanterna kan pillas upp. Man 
bör därför ha en hållare eller en list som täcker kanterna. 
Ljusäktheten hos färgerna är god. Också denna metod är 
dyr för små upplagor.

FÄRGPRINTNING PÅ FOLIE

Den digitala tekniken erbjuder stora möjligheter. Ditt 
dokument skrivs ut på en självhäftande folie, varefter text 
och bild förseglas genom värmelaminering mot ett trans
parent, motståndskraftigt skyddslaminat. Du får ett fyr- 
färgstryck med hög upplösning och skärpa som klarar att 
återge färgfoton, akvareller etc. Skyltfolien kan appliceras
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på olika skivmaterial som är anpassade till den färdiga 
skyltkonstruktionen. Folien är permanenthäftande mot 
underlaget, men när det är möjligt bör man använda en 
skylthållare eller ramlist som skyddar kanterna mot åver
kan. Färgprintning är en ekonomisk metod, speciellt vid 
små upplagor. En annan fördel är att det i princip inte 
finns några formatbegränsningar.

SCREENTRYCK PÅ PLÅT

Screentryck på aluminiumplåt som skyddslackeras med en 
polyesterlack är en metod som undantagsvis har använts 
av Riksantikvarieämbetet. Den är däremot väl beprövad 
av bl.a. olika kommuner och Vägverket. Metoden ger ett 
fyrfärgstryck med god ljusäkthet. Det är en dyr metod vid 
små upplagor. En stor nackdel är att ytan är repkänslig.

METALLFOTO

Metallfoto är ett material som kräver minimalt underhåll. 
Det största formatet är 500x600 mm. Hållbarheten är 
mycket god. Lång erfarenhet av utomhusanvändning finns 
och materialet åldras inte märkbart under en tioårsperiod. 
Det är dock repkänsligt och tunna varianter kan lätt buck
las till. Det är en tämligen dyr metod. Priset sjunker inte 
nämnvärt vid en större upplaga. Du behöver leverera ett 
pappersoriginal i skala 1:1 eller en film med ditt original i 
skala 1:1. Metoden tillåter även flerfärgstryck. Du betalar 
en sättningskostnad per timme samt en materialkostnad 
per cm2. Skyltar till runstenar framställs i detta material.
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GLASYltös<C^ 
BILD av EMALJ fÄRjT 
EMALJ GRUND 
JÄRNPLÅT 
EMALJ GRUND

GRAVYR

Först graverades skyltarna till runstenarna i rostfritt stål, 
sedan i aluminium. Nackdelen med dessa skyltar är att de 
redan från början är ganska svårlästa. Bättre är då en mörk- 
eloxerad aluminiumskylt som graveras, eftersom den gra
verade texten syns tydligt på den mörka ytan.

EMALJERING

Emaljering är en nygammal skyltteknik. Man kan fortfa
rande hitta Svenska Turistföreningens handmålade emalj
skyltar från början av SO-talet vid våra kulturminnen som 
är läsbara. Från Naturvårdsverket har vi fått reda på att 
man i de amerikanska nationalparkerna nu helt övergått 
till skyltar i emalj. Emalj brukar ha nackdelen att den är 
känslig för slag. De amerikanska skyltarna skall dock vara 
slagtåliga och färgerna är garanterade att hålla i 50 år! 
Under ett emaljskikt ligger bilder och text screentryckta i 
fyrfärg.
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io. Skylten på plats

om du inte kan vara med vid uppsättningen av infor- 
mationsskylten du tagit fram (vilket du egentligen alltid 
bör vara), så besök platsen så snart som möjligt. Det är nu 
du kan dra lärdomar inför kommande projekt. Blev skyl
ten som du planerat? Hur ser storleken, färgerna och lay
outen ut? Sitter skylten på den plats som är bäst? Behöver 
något justeras?

Be någon av dem som sätter upp skylten att notera upp- 
ställningsdatum på skyltens baksida med en vattenfast 
tuschpenna. Den informationen är ovärderlig när du skall 
utvärdera hållbarheten efter ett par år.

Vet allmänheten om att skylten finns?
Det räcker inte med att förse fornlämningar och andra 
kulturhistoriska platser med informationsskyltar. Du 
måste också upplysa allmänheten om att skyltarna kom
mit upp och se till att platsen är tillgänglig för besök. Det 
finns en rad olika möjligheter att sprida den information 
beroende på vad du har för ekonomiska resurser:

• En eller ett par artiklar i lokalpressen kan få människor 
intresserade.

• En enkel skärmutställning för ortens bibliotek och 
skolor.

• Spridning av enkla papperskopior av skyltarna.
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• En folder som berättar om områdets historia och visar 
vilka platser man kan besöka. Kanske kan den skickas 
ut till samtliga hushåll på orten eller finnas till försälj
ning på kommunkontor, bibliotek, i affärer osv.

För att få reda på om besöksfrekvensen har ökat kan man 
placera en så kallad ”trampmina”, dvs. en stegräknare, på 
ett strategiskt ställe som alla besökare passerar, t.ex. under 
en spång. ”Trampminan” måste placeras diskret så att den 
inte upptäcks och förstörs.

Tillsyn och vård
Skylten behöver regelbunden tillsyn och vård - helst ett 
par gånger per år, så att eventuella skador snabbt upp
täcks. En skylt som är trasig, solblekt eller vandaliserad 
skall bytas ut. Det finns inget så tråkigt som oläsliga skyl
tar. Skylten behöver också tvättas regelbundet. Det är 
lämpligt att förse den med vattenlösligt vax (biltvättmedel)
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så att smuts och eventuellt klotter enkelt kan tvättas bort. 
Har du inte själv möjlighet att utföra den regelbundna 
besiktningen och vården kan du försöka få t.ex. den loka
la hembygdsföreningen intresserad av detta arbete. Ett 
faddersystem för dina skyltar kan kanske upprättas.
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ii. En tillbakablick

RIKSANTIKVARIEÄMBETETS SKYLTPRODUKTION har en lång 
tradition. Redan 1924 tillverkades den första skylten, en 
metallskylt med den genombrutna texten ”LAGFREDAT 
FORNMINNE”. De äldsta skyltbeställningar som hittats i 
Riksantikvarieämbetets arkiv daterar sig till 1925. Lidingö 
Naturskyddskommitté skrev 1933 följande brev till 
Riksantikvarieämbetet:

”Det har kommit till kommitténs kännedom att en 
ny typ tavlor utexperimenterats, å vilka själva forn
minnet (eller gruppen av dylika) är återgivet i (kart
bild jämte tillhörande text. Med anledning härav får 
kommittén vördsamt anhålla, dels att genom Riks
antikvarieämbetets benägna förmedling erhålla ett 
antal tavlor av denna typ angivande fornlämningar 
å Lidingön, och till kostnaden motsvarande 9 st. 
tavlor av den äldre typen, dels att till självkostnads
pris erhålla ytterligare behövliga tavlor av samma 
slag.”

Detta är sannolikt de första skyltarna med beskrivning av 
fornlämningar.

Omkring 1970 fastställdes en förteckning över vilka 
sevärdheter i landet som skulle prioriteras när det gällde 
skyltning. Listan var ett resultat av ett mångårigt sam
arbete mellan Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket,
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Svenska Turistföreningen och Vägverket. Förteckningen 
innehöll cirka 500 fornlämningsobjekt och 800 byggnads- 
objekt. Den omfattade också naturvårdsområden samt ett 
antal andra miljöer under rubriken övrigt. Arbetet med 
skyltningen slutfördes inte, och många av objekten fick 
aldrig någon skylt.

Under en längre tid hade det framförts kritik från både 
Arbetsmarknadsstyrelsen och Länsarbetsnämnden. Man 
ansåg att alltför mycket pengar och arbete lagts ner på 
vård av fornlämningsplatser utan att allmänheten fått 
något större utbyte av det. År 1972 övertog dåvarande 
vårdsektionen vid Riksantikvarieämbetet huvudansvaret 
för skyltningen och genom denna organisationsförändring 
fick man på relativt kort tid upp skyltar vid en stor del av 
Sveriges vårdade fornlämningsområden.

Fram till mitten av 70-talet ägnade man all uppmärk
samhet åt att snabbt täcka det stora informationsbehovet. 
Tanken var att skyltarna fortlöpande skulle förbättras.
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När nu Riksantikvarieämbetet omorganiseras lyfts 
ansvaret för skyltning ut på regional nivå. Vi hoppas att 
arbetet kommer att prioriteras så att informationen vid 
Sveriges kulturmiljöer i framtiden fortlöpande får en hög 
standard.
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