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Förord

Riksantikvarieämbetet har sedan en tid tillbaka diskute
rat en ny inriktning för kulturmiljövården. Målet är att fa en bredare för
ankring i samhället genom att vidga kretsen av samarbetspartners och 
att arbeta med utgångspunkten ”människan i centrum”. Det finns många 
olika berättelser knutna till kulturmiljöer. Det är viktigt att fånga upp 
dem och föra dem vidare för att skapa förståelse och engagemang.

En förutsättning för att lyckas intressera och engagera människor i alla 
åldrar är att skapa goda förutsättningar för lärande. Kunskap om kultur
arvet kan kommuniceras i många sammanhang inte minst i skolarbetet, 
där kulturmiljön kan vara en tillgång i undervisningen.

Inom kulturmiljöpedagogiken ryms många metoder och vi vill i denna 
skrift som inspiration presentera ett axplock ur mångfalden av kultur
miljöer och arbetssätt. Vi hoppas att ni ska fa glädje av Högt i tak som 
kan kompletteras med lärarhandledningar från Riksantikvarieämbetet.

Inger Liliequist 
Riksantikvarie

4



Inledning

Spåren av det förflutna finns överallt omkring oss. 
Fornlämningen i skogsgläntan, den nedlagda cementfabriken vid vattnet 
och ristningen på berghällen berättar om det som varit och om de männi
skor som levt före oss. Kulturmiljöerna i vår närhet tillhandahåller nyck
lar till vår historia och hjälper oss att förstå hur dagens samhälle har vuxit 
fram. De ger oss perspektiv på nuet, på oss själva och vår plats i rummet och 
tiden. Kulturmiljön i sina många olika skepnader är en fantastisk tillgång, 
och en i det närmaste obegränsad kunskapskälla.

Med kulturmiljöpedagogik avses pedagogisk verksamhet som syftar 
till att öka kunskapen om och förståelsen för de värden som finns i kultur
miljöer av olika slag. Kulturmiljöpedagogik kan vara alltifrån en guidad 
stadsvandring i Linnés fotspår, en workshop kring timmerhus i Norrland 
eller en upplevelsedag i en sekelskiftesmiljö på Öland. De pedagogiska an
greppssätten är många - den gemensamma nämnaren är kulturmiljön.

En självklar målgrupp för den kulturmiljöpedagogiska verksamheten 
är barn och ungdomar. Kulturmiljön är en enastående lärobok, en skola 
utan tak och väggar. Kulturmiljön anknyter inte bara till historia och
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samhällskunskap utan till i stort sett alla skolämnen. Att utforska en 
bronsåldersgrav - eller för den delen ett torg i en storstadsförort - är ett 
konkret och spännande sätt att närma sig kulturarvet. En lärare framme 
vid tavlan eller en pedagog på museet ger en bild av det förflutna, ett 
kapitel i en historiebok ger en annan bild, en svartvit journalfilm eller 
ett dokument i ett arkiv en tredje bild och en fjärde. Att lämna klass
rummet eller utställningslokalen och utforska närmiljön ger ytterligare 
en dimension, och är ett idealiskt tillfälle att lära med alla sinnen.

I skolans läroplan talas om vikten av att ge eleverna möjlighet att ta 
ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka. Här är kulturmiljöpeda
gogiken ett kraftfullt verktyg. En klass som adopterat en runsten, som tvät
tar den, skyddar den från mossangrepp och röjer sly kring dess fot far ett 
annat, mer påtagligt och känslomässigt förhållande till kulturarvet. En 
mellanstadieelev som står på knäna i jorden och gräver, sida vid sida med 
en arkeolog, upplever att hon gör en liten, men ändock betydelsefull in
sats. En tonåring som ges tillfälle att forska kring en plats han eller hon 
själv tycker är viktig känner sig sedd.

Kulturmiljöpedagogik handlar om lärande. Men det handlar också om 
delaktighet, om att bli tagen på allvar och om att fa en chans att lämna 
egna spår. När den kulturmiljöpedagogiska verksamheten är som mest 
verkningsfull kan den ge nya perspektiv, lägga grunden till ett bredare 
samhällsengagemang och väcka ett livslångt engagemang och intresse för 
kulturarv och historia.

Det som gäller för barn och ungdomar gäller självfallet även för vuxna. 
Kulturmiljön är en naturlig källa till kunskap för alla som arbetar med 
kulturarv och historia, för hembygdsföreningen, församlingen och intresse
föreningen, för politikern, jordbrukaren, stadsplaneraren, markägaren 
och högskolestudenten. Att ”gräva där man står”, utforska sin närmiljö 
och fördjupa sina kunskaper om lokalhistorien ger en ökad känsla av 
förankring. Både hos den vars förfader levt på samma plats i århundraden 
och hos den som nyss lämnat ett annat land, en annan kultur eller en an
nan miljö bakom sig för att starta ett nytt liv på en ny plats. Att stanna 
upp och så att säga ”kasta ankar” i tid och rum är en värdefull och tänk
värd övning för alla - oavsett ålder, kön och etniskt ursprung.
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I en snabbt och ständigt föränderlig värld kan kulturmiljöpedagogiken 
hjälpa oss ned på jorden och ge oss en fast grund att stå på. Att utgå ifrån 
det konkreta - platsen - och söka sig vidare mot det större samman
hanget är samtidigt ett sätt att vidga sina vyer och ge fantasin vingar.

För några år sedan tog Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser och läns
museer runt om i Sverige initiativet till samarbetsprojektet Agenda kultur
arv. Syftet var att förnya kulturmiljövårdens arbete, inriktning, demo
kratiska förankring och slagkraft - i bred samverkan med omgivande 
samhälle. Det var ett försök att initiera en förnyelseprocess, skapa en 
plattform för diskussion kring frågor som rör kulturarv och historia och 
med gemensamma krafter blåsa nytt liv i kulturmiljövården. Till grund 
för projektet låg ett antal angelägna frågeställningar: hur kan vi på ett 
bättre sätt göra människor delaktiga i arbetet för att värna och vårda kul
turmiljön? Hur gör vi kulturarvet och kulturmiljöerna till en positiv 
kraft i samhällsutvecklingen? Och hur för vi en dialog om de värden som 
finns i kulturmiljöer av olika slag?

Här tillhandahåller kulturmiljöpedagogiken verktygen för att på ett 
anspråkslöst sätt att ta sig an en stor och viktig uppgift.

Med Högt i tak - en inspirationsskrift om kulturmiljöpedagogik vill 
Riksantikvarieämbetet lyfta fram och åskådliggöra den kulturmiljöpe
dagogiska tanken, och samtidigt visa på verksamhetens mångfald och 
spännvidd.

Högt i tak ger ett axplock ur den stora och brokiga flora av kulturmiljö- 
pedagogisk verksamhet som bedrivs på olika sätt, utifrån olika förutsätt
ningar, på olika platser runt om i landet. Det är inte en bruksanvisning. 
Det är inte en skrift tillkommen för att slå fast vad kulturmiljöpedago
gik är exakt - utan ett försök att visa vad kulturmiljöpedagogik kan vara.

Låt dig inspireras!
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Vilka platser är viktiga för ungdomar och vad kan ett museum 

lära av det? Pedagogerna pä Stockholms läns museum 

uppmuntrar elever på högstadiet och gymnasiet att dela med 

sig av sina tankar och känslor kring kulturmiljön - och får 

en ny och värdefull karta över Stockholm på köpet.

En annan
Först: likgiltighet. Eleverna vet inte vad som kommer att 

hända, och de ser inte ut att bry sig heller. Men de stänger av sina mobil
telefoner och flyttar sina stolar närmare tavlan och närmare varandra.

- Vi vill att ni ska välja en plats.
Josabeth Leidi är kulturmiljöpedagog på Stockholms läns museum. 

Nu står hon med händerna i sidorna framför en grupp 18-åringar på 
Rönninge gymnasium i Salem. Hon ser dem i ögonen, och noterar ett nytt 
uttryck: misstänksamhet. Det är helt i sin ordning. Nu har hon fångat 
deras intresse.

- Vi vill att ni ska välja en plats var. Ni bestämmer själva. Men det 
finns vissa krav.

Hon antecknar på tavlan och läser högt medan hon skriver.
Platsen ska ligga inom Stockholms län. Och det ska vara en offentlig
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Töwe Mannegard på Hässelby 
gymnasium hade inte svårt att 
välja en plats som betyder 
mycket för henne. Här står bott 
mitt pä Råsunda Yotbollstadion. 
AIK:s hemmaarena.



plats. Med det menar jag en plats som alla kan komma åt. Ni ska alltså 
inte välja era egna sovrum.

Och, fortsätter hon, viktigast av allt:
- Ni ska ha någon form av relation till den här platsen. En plats ni tyck

er om, en plats ni är nyfikna på, tycker är ful eller vacker, eller som är vik
tig för er på något sätt.

Klass Sp3$a på Rönninge gymnasium deltar i Plats & Identitet, 
Stockholms läns museums kulturmiljöpedagogiska program för gym
nasiet. Eleverna har fatt tio minuter på sig att skriva ned sina platsval på

»Ni ska ha någon form av relation till den här platsen. En plats ni tycker 
om, en plats ni är nyfikna på, tycker är ful eller vacker, eller som är viktig 
för er på något sätt.«

lappar. Vad de ännu inte vet är att deras val påverkar skolarbetet i tio veck
or framöver. Josabeth Leidi förklarar:

- De kommer att arbeta med platsen utifrån tre perspektiv: nutid, då
tid och framtid. Hur upplever de själva platsen, här och nu? Vad har 
platsen för historia? Och hur ser platsens framtid ut?

Elevernas första uppgift blir att besöka den plats de valt och att formu
lera sina tankar kring platsen i en första text. Därefter gör de studiebesök, 
fotograferar, söker i arkiv, besöker bibliotek och gör intervjuer - och 
redovisar sedan arbetet i text och bild.

- Ett syfte med Plats & Identitet är att få ungdomarna att se på sin när
miljö på ett nytt sätt, säger Mats Vänehem på Stockholms läns museum.

Mats Vänehem är en av initiativtagarna till museets uppsökande kul- 
turmiljöpedagogik.

- Men det handlar lika mycket om ett utbyte av erfarenheter, värder
ingar och kunskaper. Vilka platser är viktiga för eleverna, och varför? 
Vilka platser uppmärksammar vi annars på museet? Och vad kan vi som 
jobbar på museet lära oss av dagens tonåringar och deras val av platser?

Stockholms läns museum är ett jämförelsevis litet och anonymt mu
seum i Sveriges mest museitäta stad. Här finns bara ett rum, stort som 
ett klassrum, där tillfälliga utställningar visas. Men denna omständig
het, som länge sågs som ett problem, har vänts till sin motsats.
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- Vi kan i stället ägna oss åt att verka där vi gör mest nytta - ute i 
Stockholms län. Det finns museer som du besöker - och så finns det 
museer som besöker dig, säger Mats Vänehem.

Stockholms läns museum skiljer sig från mängden också genom att 
man här valt att rikta sin verksamhet mot barn och ungdomar. Plats & 
Identitet är nu inne på sitt tredje år. Varje möte med en ny klass och en 
ny lärare innebär nya utmaningar och nya lärdomar.

- Klasserna är olika. Hur vana är eleverna till exempel vid självstän
digt arbete och eget ansvar? Och vilken inställning har läraren till pro
grammet? En lärare som inte förstår vad det går ut på tänker "Bara de 
inte väljer korvkiosken!” och begränsar eleverna i deras arbete, säger 
arkeologen och museipedagogen Åsa Berger.

Åsa Berger arbetar med elever på högstadiet i Stockholms läns mu
seums närsläktade program Nu, då, sen!. Hon menar att det är viktigt att 
de från museets sida är uppriktiga i sina intentioner och sätter tydliga 
ramar för arbetet.

- Om du jobbar med små barn kommer de att vilja hålla din hand 
inom en kvart. Äldre elever ställer andra krav. När det gäller elever i 
högstadiet och gymnasiet är det viktigt att vara tydlig med att det här är 
just ett kunskapsutbyte, att eleverna kan ställa krav på oss, men att vi 
också vill ha någonting tillbaka och ställer krav på dem.

Som till exempel att göra sin uppgift och lämna in den i tid.

»Jävla skitmuseitant! Det kanske vi skulle ta och trycka på våra t-shirtar?«

- I en klass var det en kille som inte lyfte ett finger. Till slut sa jag till 
honom på skarpen. I utvärderingen hade han sedan skrivit: ”Jävla skit
museitant som plågar barn på detta viset!”, säger Åsa Berger och skrattar.

-Jävla skitmuseitant! Det kanske vi skulle ta och trycka på våra 
t-shirtar?

Pedagogerna på Stockholms läns museum har med tiden blivit rakare 
i sitt tilltal och säkrare i sin kompetens - och samtidigt fått en ovärder
lig inblick i vad det är för platser som ungdomar känner någonting för.

- Det är som att fa en ny karta över Stockholm!, säger Josabeth Leidi.
Nu sitter eleverna i klass Spysa på Rönninge gymnasium försjunka i
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Lovisa Grindelius på Hässelby gymnasium valde Kungliga 
Operan, för att ”det är som att kliva in i en dröm”. Genom ett 
samarbete med eleverna på medieprogrammet kunde hon 
komplettera presentationen av sitt arbete med en kort film.

tankar. De tio minuterna har snart gått. De koncentrerar sig på att välja 
platser och det är tyst i klassrummet så när som på ett och annat utrop 
av typen: ”Kan man jobba två och två om man har valt samma plats?” 
Och: ”Behöver det vara en stor plats? Vadå, kan det vara en gräsplätt? Åh 

herregud vad svårt!”
Men sedan gör de sina val. Toredalsbryggan, Salems kyrka, Kungsträd

gården, Hågelbyparken, Gröna Lund, berget på Kantarellstigen, Söder
tälje sjukhus och ”kyrkogården vid Välkommen till Salem-skylten” är 
bara några exempel.

Josabeth Leidi och hennes kollega, fotografen och etnologen Anna 
Ulfstrand, kommer att träffa eleverna fler gånger under de kommande 
månaderna, bland annat för att följa med på studiebesök till museer och 
arkiv och tala med dem om bildanalys och källkritik. De har enskilda 
samtal med varje elev och finns aldrig längre än ett telefonsamtal bort.

Men det viktigaste stödet för eleverna under den här perioden är - 
och bör vara - läraren.

- Först tänkte jag väl, vad ska jag kunna tillföra? Vad vet jag om kultur
arv och kulturmiljö?, säger Margareta Sihlberg, lärare på Rönninge gym
nasium.

- Men det här är ett samarbete. Museet kan fungera som ”dörröpp
nare” för eleverna, men de måste själva ta steget ut och hitta den informa
tion de är ute efter. Jag finns vid deras sida och stöttar dem under arbetets 
gång, säger hon och tillägger:

- Och att jag inte kan svara på alla deras frågor om platserna de valt 
är en nyttig lärdom i sig. Jag tror det är bra för dem att se att jag som 
lärare inte sitter inne med all kunskap.

Margareta Sihlberg tycker att Plats & Identitet är ett utmanande och 
tankeväckande program. Det passar också bra in i gymnasiekursen Sta
den och framtiden och går att integrera i andra ämnen, som historia, geo-
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grafi och bild. Dessutom ger det eleverna en möjlighet att komma ut ur 
klassrummet.

- I kontakten med hembygdsföreningar, forskare, arkivpersonal och 
handläggare på stadsbyggnadskontoret tvingas de ut ur rollen som ”ton
åring” eller ”elev”. De växer som personer när de blir behandlade som 
vuxna människor och förväntas bete sig som vuxna.

Margareta Sihlberg tror också att eleverna uppskattar att det kommer 
någon utifrån och lyssnar på vad de har att säga.

- Jag tror att de känner sig sedda, delaktiga. Här får de faktiskt vara 
med och bygga upp museets kunskapsbank. Och en ung människas tan
kar kan ju vara minst lika viktiga att ta vara på som något föremål!

Plats & Identitet handlar i allra högsta grad om just delaktighet. Karin 
Arvastson på Riksantikvarieämbetet arbetar med frågor som rör barns

»Jag tror att de känner sig sedda, delaktiga. Här får de faktiskt vara 
med och bygga upp museets kunskapsbank. Och en ung människas tankar 
kan ju vara minst lika viktiga att ta vara på som något föremål!«

och ungdomars relation till storstadens kulturmiljöer. Hon tror att kul
turmiljön - platsen - kan vara en nyckel till ett bredare samhällsenga
gemang.

- En plats, till exempel ett torg i en förort, berättar mycket om det 
samhälle vi lever i och hur det har vuxit fram. Varför ser platsen ut som 
den gör? Och framtidsperspektivet, vad jag vill ska hända med platsen 
längre fram i tiden, det är ju en politisk fråga!

Karin Arvastson menar att Stockholms läns museums uttalade ambi
tion att låta tonåringar komma till tals i frågor som rör kulturmiljön 
och kulturarvet är att erkänna dem som individer och medborgare.

- Det talas så mycket om ”delaktighet” och om ”allas ansvar”. Så fräckt! 
Om man inte ger en ung människa möjlighet att påverka eller ens uttala 
sig om den miljö som hon kommer i kontakt med, hur ska man kunna 
kräva att hon tar något ansvar för den då?

Elevernas arbete inom ramen för programmet Plats & Identitet avslu
tas med en muntlig presentation inför inbjuden publik. Föräldrar och
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Tove Löwgren och Josefin Eriksson på Hässelby 
gymnasium med kameran i högsta hugg. Tove 
avslutar sin text om Hässelby Villastads kyrka 
med orden: ”Detta har varit ett otroligt roligt 
sätt att arbeta på! Tack!”.

Vernissage på Källbrinksskolan i Huddinge. Axel 
Kaj förklarar att valet föll på McDonalds på 
Sjödalstorget för att nästan alla vet var det ligger 
och: ”Jag brukar vara där med mina 
kompisar och softa.”

vänner är välkomna, men också kommunens politiker, lokalpressen, 
andra skolor och personal från museet.

- Vi tror att presentationen är ett bra sätt att lyfta upp elevernas arbete 
på en annan nivå. Det är också ett sätt att visa att vi verkligen tar dem på 
allvar, säger Mats Vänehem och tillägger:

- Det är viktigt för oss att träffa dem, och vi tror att det är viktigt för 
dem att träffa oss. Vi vet alltför väl att ungdomar inte känner sig sedda. 
Det här är vårt sätt att göra något åt det.
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Kalklinbanan mellan Forsby och Köping är ett av Sveriges mest 

imponerande industriminnen. Banan sträcker sig inte bara som 

en förbindande länk mellan två län, den ger skoleleverna i 

Västmanland och Södermanland möjlighet att följa kalkens väg 

från brottet till fabriken - rakt in i bygdens historia.

Barnen och
Tjugo meter Över Hjälmarens blanka vatten hänger ett 

stycke historia och gungar mjukt i vinden. Det är en linbanekorg, och 
kalken den en gång bar - från brottet i Forsby till cementfabriken i 
Köping - var med och byggde det svenska folkhemmet.

Nere på marken, inte långt ifrån banans mellanstation i Malmberga, 
förbereder sig två museipedagoger inför vårens första utmaning. Stina 
Palmberg-Eriksson på Sörmlands museum och kollegan Lena Larsson 
på Västmanlands läns museum har tagit initiativet till Barnen och banan 
- ett kulturmiljöpedagogiskt samarbetsprojekt kring Kalklinbanan. Om 
några veckor ska de möta 30 lärare i fyra skolor för att förklara vad deras 
elever vinner på att resa sig ur bänkarna, lämna klassrummen och lyfta 
blicken mot skyn.

- De har ett riktigt häftigt monument över 1900-talets industrihistoria 
hängande över sina huvuden. Linbanan, korgarna, kalkbrottet, arbetar-
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Gabriella Ekbom i 
årskurs 6 på Österåkers 
skola har stora planer 
för linbanans framtid: 
”Man åker i en skitstor 
varmkorv. Så kan man 
äta om man blir hungrig. 
Och om du trycker 
på en knapp regnar det 
ketchup.”

Gustav Lindberg 
i klass 4A pä S:t 
Olovsskolan i Köping 
har en annan idé:
”Jag har tänkt mig 
ett hotell. Man checkar 
in i pelaren.”
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bostäderna i Malmberga och cementfabriken i Köping. Det är som en 
enda stor historiebok!, säger Lena Larsson.

Kalklinbanan mellan Forsby i Södermanland och Köping i Västmanland 
sträcker sig 42 kilometer genom landskapet. Den stod färdig 1941 och är en 
av de fa funktionsdugliga anläggningar som finns kvar i sitt slag.

Men för Lena Larsson och Stina Palmberg-Eriksson är Kalklinbanan 
inte intressant för att den är gammal - utan för att den är ung.

- En tanke bakom projektet Barnen och bayian är att väcka elevernas 
intresse för industrihistoria, och att göra det genom att närma sig en 
kulturmiljö som barnen kan relatera till, säger Lena Larsson.

- När man talar om industrihistoria talar man gärna om 1800-talet 
och om en industri som på många sätt är förbunden med manuellt 
arbete, med hantverk. Men barn idag har sina rötter i det samhälle och 
den industri som växte fram senare, från 1940-talet och framåt. Det är 
bara några år sedan som man slutade transportera kalk i Kalklinbanan. 
Dess historia är så att säga ett färskt minne, något som ungarna känner 
igen sig i!

Lena Larsson har sedan tidigare en uppfattning om vilka platser och mil
jöer som är viktiga för dagens tonåringar. I projektet Ungdomar K-mär- 
ker besökte hon och hennes kollegor på Västmanlands läns museum 21 
niondeklasser i sju skolor runt Västerås för att fråga eleverna vad de själ
va tyckte var värt att bevara för framtiden.

- Visst bryr de sig om kyrkan, slottet och hembygdsgården. Men de 
har också svarat bensinmacken, vattentornet, cementsilon, folkparken, 
minigolfbanan och sporthallen. Det är miljöer som berör dem, och som 
säger något om dem och deras tid.

Kalklinbanan är nära förbunden med efterkrigstidens Sverige och 
med visionen om folkhemmet. Den snövita kalken från brottet i Forsby 
har bland annat använts till att bygga cementbunkrar vid kusten under 
andra världskriget och bostäder i Mälardalen under Miljonprogrammets 
dagar 1965-74.

- Visst har Kalklinbanan en spännande historia, och visst är den intres
sant som teknisk konstruktion. Men det som gör den här kulturmiljön 
till en så värdefull kunskapskälla, och det som ger ett pedagogiskt pro-
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jekt som Barnen och banan lite nerv, det är människorna som levt och 
arbetat i banans närhet. Här har eleverna faktiskt möjlighet att träffa 
dem som arbetat i kalkbrottet och höra deras berättelser, säger Lena 
Larsson.

Kalklinbanan är inte äldre än att det finns de som minns när den bygg
des, mitt under brinnande krig. Det finns de som vet hur man sköter

»Jag tycker att det är suveränt! Det moderna kulturarvet är faktiskt lika 
viktigt som det äldre. Kalklinbanan togs ur drift först 1997. Den har 
präglat bygden i över ett halvt sekel och den är fortfarande funktionsduglig. 
Vi är många som minns. Den är verkligen ett stycke levande historia!«

och reparerar den, och de som kan berätta om hur det var att flytta in i 
bostäderna som byggdes i anslutning till stationerna, om förhoppning
arna på - och stoltheten över - det stora bygget, men också om förhål
landena på arbetsplatsen, om krökta ryggar och mössan i hand.

Karl-Gunnar ”KG” Källerfors var bara två år gammal när han flyttade 
in i ”tattarstan”, arbetarbostäderna vid kalkbrottet i Forsby. Hans far 
hade fått arbete i brottet och sonen följde senare i sin fars fotspår. I dag 
är KG Källerfors ordförande i Föreningen Kalklinbanans Vänner. Han är 
mycket positiv till projektet Barnen och banan.

- Jag tycker att det är suveränt! Det moderna kulturarvet är faktiskt 
lika viktigt som det äldre. Kalklinbanan togs ur drift först 1997. Den har 
präglat bygden i över ett halvt sekel och den är fortfarande funktionsdug
lig. Vi är många som minns. Den är verkligen ett stycke levande historia!, 
säger KG Källerfors.

Kalklinbanan och miljön i anslutning till banan anknyter till om inte 
alla, så åtminstone de flesta av skolans ämnen. Infallsvinklarna är många.

- Det går att utgå från enklare frågeställningar, som varför banan ser ut 
som den gör, eller vad kalken kan användas till. Det går att fundera över 
vad det påkostade bygget betytt för bygden, men det går också att välja ett 
regionalt eller internationellt perspektiv, säger Stina Palmberg-Eriksson.

1 matematiken kan man räkna avstånd och hastighet, i tekniken kan 
man bygga modeller, i SO-ämnen kan man diskutera arbetsförhållanden 
och löner och i geografi arbeta med banans sträckning i landskapet.
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- Vi hoppas att eleverna genom projektet Barnen och banan lär sig mer 
om alla aspekter på Kalklinbanan och dess historia. Vi hoppas också att 
de genom att göra intervjuer, leta i arkiv och forska på egen hand börjar 
fundera på frågor som rör banans framtid, säger Stina Palmberg-Eriksson.

Är Kalklinbanan verkligen så viktig att bevara? Ska man rusta upp 
den eller låta den vara som den är? Och är det en bra idé att anpassa 
banan och korgarna för turisttrafik och skapa ett jättelikt besöksmål - 
”Kalklinbaneland”?

- Det här är en diskussion som pågår just nu. Den rör en kulturmiljö 
i elevernas omedelbara närhet. Vi tror att det finns ett stort värde i att 
göra dem delaktiga i den här processen, att ge dem tillfälle att fundera 
över de här frågorna och låta dem säga sin mening, säger Lena Larsson.

Kalklinbanan Lorsby-Köping går genom två län och fem kommuner: 
Köping, Kungsör, Eskilstuna, Katrineholm och Vingåker.

Korgarna, som författaren Håkan Boström liknade vid ”nottecken i 
en evig vardagssymfoni”, har vandrat mellan Västmanland och Söderman
land i över femtio år. Det är svårt att tänka sig ett mer iögonfallande 
exempel på en gränsöverskridande kulturmiljö. Därför är också Barnen 
och banan kanske mer än något annat ett gränsöverskridande projekt.

- Kalklinbanan är verkligen som gjord för att använda i skolarbetet.
Och då talar vi alltså om hela Kalklinbanan. Vi hoppas att vi genom det 
här projektet kan skapa kontakter mellan eleverna och lärarna i de olika

»Är Kalklinbanan verkligen så viktig att bevara? Ska man rusta upp 
den eller låta den vara som den är? Och är det en bra idé att anpassa banan 
och korgarna för turisttrafik och skapa ett jättelikt besöksmål 
- 'Kalklinbaneland'?«

skolorna, och visa hur barn och vuxna, museer och lokala aktörer i två län 
kan mötas i ett gemensamt pedagogiskt projekt, säger Stina Palmberg- 
Eriksson.

Lena Larsson fyller i:
- Kalklinbanan sträcker sig verkligen som en länk mellan Västman

land och Sörmland. Det är faktiskt bara vi nördar som bryr oss om läns- 
gränserna. För barnen är det ju helheten som räknas!
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För att nå nya grupper är det nödvändigt att tänka i nya 

banor. Riksantikvarieämbetets projekt Kulturarvsdialog 

visar att det finns många vägar att närma sig en kulturmiljö 

- och fortfarande oprövade sätt att bredda samtalet om 

kulturarvet.

Det virtuella
Vid ingången till Gamla Uppsala kyrka står en kvinna i 

röd blus och svart, knälång kjol. Hon heter Eva och hon ger ett trevligt och 
välkomnande intryck. Men hon är stel som en pinne. Hennes ansiktsdrag 
är mjuka men egendomligt sterila, och när hon säger något dyker orden 
upp i en pratbubbla ovanför hennes huvud.

Eva är heller inte vilken guide som helst. Hon är en så kallad ”bot”, om
sorgsfullt programmerad att ta med dig på en resa i tid och rum.

- Om vårt uppdrag är att nå nya grupper, då måste vi söka oss nya 
vägar för att nå dem. Och om vi kan göra historien mer levande med 
hjälp av ny teknik, ja då måste vi lära oss att använda den!

Rolf Källman leder Riksantikvarieämbetets projekt Kulturarvs dialo g 
- IT-stöd för reflektion om samtid och framtid. Nu sitter han framför 
sin dator och har precis loggat in i TimeDoc - en virtuell kulturmiljö 
som han själv har varit med om att utforma och fylla med innehåll.

- Vi ville undersöka hur nya digitala verktyg kan användas för att visua-
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lisera en av Sveriges mest kända och historiskt laddade kulturmiljöer, 
säger Rolf Källman.

Valet föll på Gamla Uppsala kyrka.
- Det var en spännande utmaning! Skulle ny teknik kunna ge nya 

perspektiv? Skulle vi kunna skapa en ny, och annan typ av mötesplats för 
samtal om kulturarvet?

Två virtuella, interaktiva jD-modeller av Gamla Uppsala byggdes i sam
arbete med Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Den ena modellen 
visar noo-talets domkyrka, som knappt ett sekel gammal förstördes i en 
brand. Modellen bygger på en tolkning av material från olika källor, som 
utgrävningar, analyser av arkitekturen och historiska uppgifter. Den andra 
modellen visar dagens sockenkyrka, komplett med dopfunten från 1200- 
talet, kyrkbänkarna från 1663 och trästället för färgglada broschyrer som 
numera möter kyrkobesökaren i vapenhuset.

»Du går in i den virtuella världen och skapar dig en relation till den.
Du kan röra dig fritt, utforska olika rum, öppna dörrar och gå i trappor, 
allt medan du sitter stilla hemma vid datorn.«

- Modellerna är byggda för att ge besökaren en känsla av hur det verk
ligen är att vara inne i kyrkan. Du går in i den virtuella världen och skapar 
dig en relation till den. Du kan röra dig fritt, utforska olika rum, öppna 
dörrar och gå i trappor, allt medan du sitter stilla hemma vid datorn.

Rolf Källman förflyttar sig vant i den virtuella miljön. Han lämnar 
guiden Eva bakom sig, går in genom kyrkporten och fram till koret. Stå
ende med ryggen mot altartavlan kan han se nästan hela kyrkan - pre
dikstolen, kyrkbänkarna, dopfunten, de andra besökarna och orgeln på 
balkongen.

- Ingenting kan mätas med upplevelsen av att vara där, på plats i verk
ligheten. Men Gamla Uppsala gömmer en lång historia som ett besök 
på platsen idag inte automatiskt förmedlar. Vi vet mycket både om den 
gamla domkyrkan och om dagens sockenkyrka. Med teknikens hjälp 
kan vi gestalta och levandegöra i alla fall en del av det. Vi sitter faktiskt 
på ett oerhört multimedialt material!

Den virtuella världen är också en mötesplats. Varje besökare väljer ett



namn och far en ”kropp” till låns under vistelsen i TimeDoc.
- I den virtuella världen kan du hålla dig för dig själv, men du kan 

också chatta och interagera med andra besökare, och tillsammans dis
kutera det ni ser. I grunden är det alltid innehållet och inte tekniken 
som lockar till dialog. Men en ny mötesplats väcker nya frågor.

Rolf Källman är tillbaka på ruta ett, den virtuella kyrkbacken utanför 
sockenkyrkan. Här stannar han vid en grön skylt med bokstaven T på,
T som i teleport. Genom att klicka på skylten kan han förflytta sig från 
dagens sockenkyrka direkt till porten på noo-talets domkyrka.
-1 den virtuella världen kan vi arbeta med andra perspektiv, säger Su

sanne van Raalte, bebyggelseantikvarie och jD-designer på Innovativ 
Design vid Chalmers i Göteborg.

- Det går att rekonstruera miljöer som försvunnit eller förstörts, det 
går att resa i tiden, och det går att iscensätta historiska händelser, som 
till exempel en Eriksmässa på noo-talet.

Susanne van Raalte har haft ansvaret för den tekniska biten, det vill 
säga en kombination av realtidssimulering, chattmiljö och webbteknik.

- Digitalt rekonstruerade kulturmiljöer, eller ”Virtual Heritage”, är 
ett snabbt växande område. Och det är inte så konstigt! En virtuell 
modell ger en annan helhetsbild än en text eller ett fotografi. Det går 
till exempel att lägga till ljud, bilder och animeringar, länka till fakta
baser och arkiv och presentera information om platsen eller nya idéer 
och teorier på ett attraktivt sätt, säger Susanne van Raalte.

»Det går att rekonstruera miljöer som försvunnit eller förstörts, det går att 
resa i tiden, och det går att iscensätta historiska händelser, som till 
exempel en Eriksmässa på 1100-talet.«

Tekniken gör det också möjligt att utforska miljöer som man i verk
ligheten inte kan eller får besöka. Idag går det att sitta hemma framför 
datorn och se solen gå upp över Stonehenge, strosa omkring i ett fort
farande välbehållet World Trade Centre, eller utforska ”Amerikas Pompeji”
- byn Geren i El Salvador som begravdes i aska för snart 1500 år sedan.

Att konstruera en naturtrogen, historiskt trovärdig, interaktiv virtuell 
miljö är ett minst sagt tidskrävande åtagande. Susanne van Raalte arbetade
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Den digitala tekniken skapar nya spännande mötesplatser. I den virtuella världen 
kan besökaren utforska Gamla Uppsala kyrka och samtidigt interagera och 
chatta med andra besökare.

i över två år med modellerna av Gamla Uppsala kyrka. Under arbetets 
gång har Rolf Källman fått en inblick i teknikens styrkor och svagheter.

- Vare sig torra fakta eller de senaste digitala verktygen är särskilt intres
sant i sig. Men innehåll och form kan komplettera varandra. Frågan är 
var de möts på bästa sätt, säger Rolf Källman.

Medan den virtuella världen långsamt tog form kunde Rolf Källman 
bjuda in barn och ungdomar i TimeDoc, låta dem utforska en kultur
miljö i vardande och lyssna på deras synpunkter. Högstadieelever från 
Tunabergsskolan i Uppsala forskade kring personer och händelser som 
är knutna till Gamla Uppsala kyrka och diskuterade sedan med Rolf Käll
man och Susanne van Raahe hur deras arbete bäst kunde gestaltas i den 
virtuella världen. En morgon stämde han träff inne i den virtuella kyr
kan med sex högstadieelever.

2.6
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- Ungdomar känner sig säkra i det här mediet, har lätt att navigera 
och finner sig snabbt till rätta. I den virtuella världen möttes vi på lika 
villkor, och det blev snabbt en bra diskussion.

Ungdomarna, visade det sig, hade inga problem att förstå vad Rolf 
Källman menade när han sa att historia ligger i betraktarens öga, och att 
den virtuella tekniken kan hjälpa oss att vidga våra vyer.

»Kyrkan står inför svåra utmaningar. Allt färre medlemmar, allt färre 
besökare, allt färre konfirmander. Det är självklart intressant för oss att 
få vara med i en diskussion om hur en kyrka kan användas på nytt sätt. 
Och vem säger att en virtuell kyrka inte kan vara ett andligt rum?«

- När vi talade om hur digitala verktyg kan användas för att ge oss andra 
perspektiv, så var det direkt en av eleverna som sa: ”Jaha, du menar att 
man kan visa hur kyrkan uppfattades på olika sätt beroende på om man 
var rik eller om man var en fattig piga?”

Även yngre elever i lågstadiet har fått möjlighet att påverka både for
men och innehållet i den virtuella världen. Barn från Solskenets skola i 
Uppsala har skapat guiden Berta Lejonlund, som möter besökaren på 
kyrkbacken och berättar om kyrkan utifrån det som barnen själva tycker 
är intressant.

- Vi har sett hur viktigt det är att eleverna är i fokus när vi utformar 
den information som är riktad till dem. När de själva får möjlighet att 
påverka innehållet och formen så vaknar deras kreativitet och lust att 
lära, säger Rolf Källman och tillägger:

- Vi måste helt enkelt släppa kontrollen lite grann!
Kulturarvsdialog riktar sig också till dem som arbetar med frågor

som rör kyrkans och kyrkobyggnadernas framtid.
- Kyrkan står inför svåra utmaningar. Allt färre medlemmar, allt färre 

besökare, allt färre konfirmander. Det är självklart intressant för oss att 
få vara med i en diskussion om hur en kyrka kan användas på nytt sätt.
Och vem säger att en virtuell kyrka inte kan vara ett andligt rum?, säger 
Lars-Åke S kagegård, informatör hos Gamla Uppsala församling.

Arbetet med projektet Kulturarvsdialog har fått Lars-Åke Skagegård
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BB
att fundera på kyrkan som rum, på platsens historia och på hur den vir
tuella världen skulle kunna byggas ut, både till form och innehåll.

- För ungdomarna är tekniken sällan något problem. För dem är det 
snarare kyrkomiljön som känns ovan. Möjligheten att mötas, chatta och 
lösa uppgifter i en virtuell kyrka skulle till exempel kunna utnyttjas i 
konfirmandundervisningen, säger han och fortsätter:

- Eller varför inte skapa en kyrka för besökare med funktionshinder?

Då skulle de som har svårt att ta sig till platsen ändå kunna uppleva kyr
kan. Man skulle också kunna utforma och presentera informationen på 
ett sätt som gör att alla kan ta den till sig. En tillgänglig, virtuell kyrka!

Rolf Källman loggar ut från TimeDoc. Silhuetten av Gamla Uppsala 
kyrka, skyltarna vid sidan om den öppna grinden på kyrkbacken och 
den vänliga robotguiden Eva försvinner från skärmen på bråkdelen av 
en sekund. Hur framtiden ser ut för den här virtuella kulturmiljön vet 
han inte.

- Det finns massor kvar att göra! Men nu är det här experimentet av-

Den virtuella modellen är byggd 
för att ge besökaren en känsla 
av hur det verkligen är att vara 
inne i kyrkan.

Guiden Eva välkomnar besökarna på kyrk
backen utanför sockenkyrkan.
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Magnus Hallor och Markus Hedov på Tunabergsskolan i Uppsala intervjuar 
prosten i Gamla Uppsala kyrka, Tore Littmarck, för projektet Kulturarvsdialog.

slutat. Syftet var att stimulera till samtal om kulturarvet, och att se om vi 
med teknikens hjälp kunde skapa en ny mötesplats och nå nya grupper, 
säger han och fortsätter:

- Och jag tror att vi har lyckats. Det heter att vi arbetar för allas förstå
else, delaktighet och ansvarstagande för kulturmiljön. Allas! Det är en 
stor och svår uppgift. Det här var vårt försök att komma lite närmare 
målet.
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Det sägs att den som en gång lagat mat i kokgrop och delat 

den med andra aldrig glömmer smaken av forntid. I snart 

tjugo ar har Kalmar läns museum inspirerat barn och 

vuxna att utnyttja alla sinnen för att lära sig mer om sin 

hembygd och lokala historia. Här är det förflutna aldrig 

längre än en tidsresa bort.

Året är 1899.
Den 16 september.
På Södra Bruket i Degerhamn.
Och det är lördag morgon.

När vi är nöjda
De står i ring, blundar och håller varandra i händerna. Lite nervösa. Poj
karna i kepsar, randiga skjortor och västar. Flickorna i bylsiga kjolar och 
klänningar, huvuddukar och löst svepta sjalar över axlarna. De blundar 
för att lättare kunna strunta i grävmaskinen som bullrar en bit bort, i 
parabolantennen på hustaket och i gymnastikskon som sticker fram 
under fållen på ett förkläde.

De blundar för att lättare kunna släppa taget om nuet och resa till
baka i tiden.

- Tidsresan är en oerhört kraftfull pedagogisk metod. Det är väl som
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Smide på Vinäs gård år 13 So. Elever i årskurs 6 på Ringeltaubska skolan 
i Edsbruk bekantar sig med medeltida hantverk.

någon sa, att det man hör det glömmer man, men det man gör, det kom
mer man ihåg.

Ebbe Westergren är en av de drivande krafterna bakom den historisk
pedagogiska verkstaden Alla Tiders Historia vid Kalmar läns museum. 
Han och hans kollegor - arkeologer, antikvarier, historiker, etnologer 
och pedagoger - har lotsat tio tusentals barn, ungdomar och vuxna till
baka till stenåldern och bronsåldern, till 500-talets Eketorp, till Kalmar 
år 1397, till förra sekelskiftets fattighus och 1950-talets bostadsmiljöer.

- Det här är ett sätt att levandegöra historien, att lära sig mer om sin 
hembygd och sin lokala historia. Men det är också ett sätt att få per
spektiv på sin egen tid, och ett sätt att hitta sin egen identitet, säger Ebbe 
Westergren.

När en skola tar kontakt med den pedagogiska verkstaden på Kalmar
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läns museum är det inte för att få en redan färdig produkt serverad.
- Om vi arbetar med en skola så utgår vi ifrån skolans önskemål och 

elevernas egna frågeställningar - inte våra egna. Vilka kulturmiljöer finns 
i skolans närhet? Vilken tidsperiod arbetar eleverna med? Vad vill de 
veta mer om?

Därefter enas de om ett visst årtal och en viss dag och ”fryser” tiden.
Sedan försöker de hitta en lämplig, tidstypisk miljö i skolans närhet. Det 
kan vara en husgrund från järnåldern, en medeltida kyrka, en gammal 
bondgård eller ett kullerstenstorg från sekelskiftet 1900. Det är sällan 
särskilt svårt.

- Om man stannar upp och tittar sig omkring så upptäcker man histo
ria överallt, säger Ebbe Westergren.

Kalmar läns museum ansvarar för research, tar fram källmaterial och 
fortbildar lärarna. Vem bodde eller befann sig på just den här platsen en 
sensommardag år 1899? Vad åt de och hur gick de klädda? Hur såg deras 
arbetsdag ut och vad funderade de över?

Tina Lindström är pedagog och en av Alla Tiders Historias veteraner.
Hon visar runt i museets verkstad, bland medeltida vapensköldar, natur
trogna kopior av forntida hushållskärl, vikingatida spännbucklor och 
bredbrättade hattar från sekelskiftet.

»Alla tjejerna flätar håret, lämnar sminket hemma och tar av sig sina 
smycken. Killarna får klara sig utan frisyrgelé och mobiltelefonerna stängs 
av. Och något händer. Eleverna går in i sina karaktärer, slutar 'prata nutid' 
och sedan vill de inte att dagen ska ta slut.«

- Vi samlar så mycket information vi kan om den tidsepok och den 
plats vi valt, letar material i böcker och i arkiv. Om vi måste så köper vi 
in experthjälp, säger Tina Lindström.

Sedan sys kläder, för fest och vardag, för barn och vuxna. Verktyg och 
vapen, musikinstrument, husgeråd och sällskapsspel tillverkas, det mesta 
historiska repliker.
-1 en tidsresa är alla sinnen inblandade, så vi gör så gott vi kan för att det 

ska kännas, smaka och lukta så äkta som möjligt, säger Tina Lindström.
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En upplevelsedag vid Fnyket i Oskarshamn. Högstadieelever, lärare och 
museipersonal har gjort en tidsresa till en marknadsdag i oktober 1899.
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Ebbe Westergren fyller i:
- Att tro att vi träffar på pricken rätt är bara att glömma. Vad vi än gör 

så är det mer eller mindre fel, det kan vi inte komma ifrån. Men vår 
ambition är att göra det så historiskt trovärdigt som möjligt.

Rätt eller fel så är Kalmar läns museum idag en enorm fakta- och rekvi
sitabank nära förbunden med länet och med den lokala historien. Stap
lade på hyllor, hängande på ändlösa klädräcken, vilande i lådor från golv 
till tak ligger snart 20 års oavbruten research och väntar på nästa tidsresa.

Eleverna som står i ring och blundar vid bruket i Degerhamn har 
också jobbat hårt för att just den här upplevelsedagen - tidsresan till 
den 16 september år 1899 - ska bli så bra som möjligt. Yvonne Romarker 
är SO-lärare på Skansenskolan, en sjuparallellig högstadieskola i Mörby- 
långa. Efter flera års samarbete med Kalmar läns museum är hon en van 
tidsresenär. Hon påpekar hur viktigt det är att både lärarna och eleverna 
förbereder sig.

- Det här är inget jippo, utan ett sätt att arbeta som ingår i vår kurs
plan. En sådan här dag kräver noggrant förarbete. Eleverna har läst för- 
samlingsböcker för att hitta lämpliga rollkaraktärer, gjort drama- och 
skrivövningar, läst in sig på tiden kring sekelskiftet 1900, lärt sig dansa 
schottis i gymnastiken, skriva Amerikabrev och de vet att lyfta på kepsen 
för fint folk, säger hon.

Eleverna har sällan några problem att förflytta sig i tiden. Men de kan 
behöva lite hjälp på traven.

- Alla tjejerna flätar håret, lämnar sminket hemma och tar av sig sina 
smycken. Killarna får klara sig utan frisyrgelé och mobiltelefonerna stängs 
av. Och något händer. Eleverna går in i sina karaktärer, slutar ”prata nu
tid” och sedan vill de inte att dagen ska ta slut, säger Yvonne Romarker.

Om det rör sig om ett historiskt rollspel formuleras ett utkast till sce
nario. Eleverna kan komma att möta både den rike godsägaren i fina 
kläder och hög hatt, och socialisten som talar om rättigheter och upp
manar till revolution.

- Efteråt gör vi utvärderingar av arbetet och av tidsresan. Eleverna 
säger att de minns känslan, upplevelsen av att verkligen ha varit en 14-
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årig pojke eller flicka för ioo år sedan. De har också funderat på skill
naderna mellan fattiga och rika och mellan män och kvinnor, och över 
det som vi idag tar för givet. Demokratin är ett exempel. Rätten att säga 
vad man tycker har plötsligt fatt en annan mening, säger Yvonne 
Romarker.

Så här beskriver eleverna upplevelsen med egna ord: ”Det bästa var 
nog när socialisten kom och skulle prata. Alla var så inne i det att man 
blev rädd för patron.” En annan säger: ”Man kände lite som dom måste 
ha känt tjejerna, för dom var ju verkligen fast i köket.” Och en tredje 
säger: ”Jag tycker inte att man har lärt sig hur de hade det, utan man 
har upplevt hur de hade det.”

»Det bästa var nog när socialisten kom och skulle prata. Alla var så inne 
i det att man blev rädd för patron.«

I dag är den pedagogiska enheten på Kalmar läns museum en välol
jad tidsmaskin. Varje år deltar omkring hundra skolor och flera tusen 
elever i olika typer av historiska rollspel, upplevelsedagar och magiska 
tidsresor; varje skola och varje plats med sin egen historia och sitt eget 
scenario. Barn, ungdom eller vuxen, hembygdsföreningar, företag eller 
för den delen hela kommunfullmäktige är välkommen att delta.

Ebbe Westergren och hans kollegor har utvecklat verksamheten, sökt 
sig till nya målgrupper och finslipat sina arbetsmetoder i snart två de
cennier. Alla Tiders Historia har också blivit mer än en regional ange
lägenhet - och resorna i tiden ett lika uppmärksammat som uppskattat 
sätt att närma sig en plats och dess historia.

- Det handlar inte längre om ifall vi kommer att finnas kvar och kunna 
jobba vidare, utan på vilket sätt. Vi känner att vi har hittat ett koncept, 
en pedagogisk metod som fungerar, säger Ebbe Westergren och tillägger 
genast:

- Men det är klart, vi lyckas inte alltid, och vi har fortfarande mycket 
att lära och att fundera över. Vi får inte fastna i vår grej. När vi är nöjda 
är vi döda!
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Med enkla medel och ett rakt tilltal har runexperten Marit 

Åhlén visat många tusen barn och vuxna en väg in i historien 

- och visat på vad som kan hända när den som sitter inne 

med kunskap tar den vetgirige pä allvar.

Sten i våra
Marit Åhlén har varit inblandad i en vårdnadstvist av det 

ovanligare slaget. Det rörde sig om en sten. Paret som adopterat stenen 
tröttnade på varandra. Men de tröttnade inte på stenen. De tröttnade 
inte på att hålla uppsikt över den, på att tvätta den med ljummet vatten 
och panelborste en gång om året, på att med jämna mellanrum röja 
bort sly och högt gräs vid dess fot eller på att studera det tusenåriga bud
skapet på stenens sida. Stenen, ansåg de båda, var värd att slåss för.

Marit Åhlén är runexpert på Riksantikvarieämbetet och vet att ett 
stycke ristad granit kan väcka starka känslor.

- Vi spelade in en serie radioprogram om runstenar. I ett av program
men frågade journalisten hur vi tar hand om alla stenarna. Då sa jag, lik
som i förbifarten, att egentligen skulle man ha runstensfaddrar, någon 
person på platsen som tar hand om stenen.

Marit Åhlén hann inte mer än komma tillbaka till kontoret förrän 
telefonen började ringa. Hembygdsföreningar, dagismammor, rotary-
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klubbar, mellanstadielärare, företag, och privatpersoner hörde av sig och 
anmälde sitt intresse. I dag är över tusen runstenar adopterade och om
sorgsfullt omskötta av runstensfaddrar. Hur kunde en enkel kommentar 
väcka ett sådant engagemang?

» Hej Marit! Vet du något om runstenar? Kan du berätta det för mig? Men 
det är bråttom, jag skall redovisa i övermorgon.«

- Det är egentligen inte svårt att förstå. Runstenarna är de äldsta beva
rade originaldokumenten på svenska språket. De är konkreta och står 
ofta kvar på samma plats som de gjort sedan de ristades för tusen år 
sedan. Det finns en äkthet hos dem som är väldigt fascinerande, säger 
hon och tillägger:

- Och dessutom är de snygga!
Men det är inte hela sanningen. Marit Åhlén har minst sagt gjort sitt 

för att väcka intresset för stenarna. Hon är något av en superkändis i runo- 
logiska sammanhang och har medverkat i radio, skrivit böcker och spe
lat in över 80 tv-program om runor och runstenar.

Sommaren 1996 och sex år framåt följde tv-tittarna med henne till 16 
stenar i Mälardalen, till 18 stenar i Skåne och Blekinge, till 11 stenar i 
Gästrikland och Hälsingland, till 12 i Västergötland, för att till sist åter
vända till Mälardalen sommaren 2001. Året därpå gjorde hon Runstenar 
i Sverige, det hon kallar sitt ”uppsamlingsheat”, en tre timmar lång run- 
stensodyssé genom Sverige.

Marit Åhléns urval, hennes expertkunskaper - och inte minst hennes 
pedagogiska ådra - satte sin prägel på programmen.

- Vi valde ofta intressanta, snygga och udda stenar och berättade om 
dem. Stod stenen på sin ursprungliga plats? Gick inskriften att tyda? Var 
den ristad av ett proffs eller av en amatör?

De arbetade med olika teman och infallsvinklar:
- Ett år läste vi ett runtecken i taget. Ett annat år valde vi ut ett speci

fikt ord i varje program och förde en diskussion kring det. Ett tredje år 
talade vi om personnamn på stenarna.

En undersökning som Utbildningsradion gjorde visar att nära en halv 
miljon svenskar såg runstensavsnitten i tv varje vecka. Serien var kort sagt
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Marit Åhlén fyller omsorgsfullt i runor och lönnrunor på Sveriges kanske mest 
kända och märkliga runsten - Rökstenen i Östergötland.

en succé. Marit Åhlén berättade om runorna på ett rakt och roligt sätt.
Men så var hon också van vid att förklara, berätta och svara på frågor. 

Hon hade blivit överöst med frågor om runor och runstenar i många år. 
De kom brevledes. ”Hur många runstenar finns det?” De ställdes per 
telefon. ”Vad hette vikingarna?” Och de formulerades i mail. ”Vilken är 
den äldsta runinskriften i Sverige?”

- Det hände ganska ofta att jag fick brev av typen: ”Hej Marit! Vet du 
något om runstenar? Kan du berätta det för mig? Men det är bråttom, 
jag skall redovisa i övermorgon.”
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Så hon skapade Runskolan. Runskolan är en 
del av Riksantikvarieämbetets hemsida och ut
formades visserligen med tanke på elever i års
kurs 5 och 6 på mellanstadiet men är lika upp
skattad av ungdomar och vuxna. Här finns svar 
på de vanligaste frågorna om runorna och run
stenarna. Det raka tilltal som genomsyrar Run
skolan är på många sätt typiskt för Marit Åhlén.

- Min ambition har hela tiden varit att serve
ra fakta så aptitligt som möjligt, att vara saklig 
utan att vara knastertorr.Jag är inte rädd för att 
förenkla, men drar mig inte heller för att an

vända facktermer. Att förklara svåra ord är ett sätt att ge tillgång till termi
nologin och på så vis göra kunskapen mer tillgänglig, säger hon och till
lägger:

- I grund och botten handlar det om att vara rak och ärlig, och att ta 
den vetgirige på allvar. Jag har helt enkelt velat stilla en nyfikenhet, obero
ende av om den funnits hos barn, ungdomar eller vuxna.

Hon ser det som en självklarhet att dela med sig av sina kunskaper.
-Jag som är expert på runor vet kanske mer än du. Men jag ser inget 

värde i att bevaka min kunskap. Om du är intresserad av runstenar är 
det mitt jobb att förmedla det jag vet till dig.

På Riksantikvarieämbetets hemsida kan man numera lära sig det mesta 
om runstenar. Här kan man också läsa om fadderverksamheten, ett kon
kret bevis för att folket i världens mest runstenstäta land verkligen har 
givit plats för stenarna i sina hjärtan.

- När Statistiska centralbyrån för några år sedan gjorde en attitydunder
sökning i samband med projektet Agenda kulturarv löd en av frågorna: 
”Skulle du kunna tänka dig att bli fadder för en runsten i din närhet och 
utföra enklare tillsynsarbete?”. Hälften av de tillfrågade svarade ja. Då 
har vi 4 miljoner hugade runstensfaddrar i Sverige!

Marit Åhlén har besökt i stort sett alla de omkring 1500 runstenar 
som står ute i landskapet - ibland i sällskap med runstensfaddrar, ibland 
tätt följd av ett tv-team, ibland ensam med en pensel och en burk röd
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färg. Besöken, tv-programmen och fadderverksamheten har väckt lokal
befolkningens intresse.

-Jag kan komma gående där med en karta i handen för att leta mig fram 
till en gömd eller glömd sten. Så sätter jag mig vid stenen och koncen
trerar mig på att måla i ristningslinjerna. När jag sedan tittar upp så står

»'Skulle du kunna tänka dig att bli tadder för en runsten i din närhet och 
utföra enklare tillsynsarbete?' Hälften av de tillfrågade svarade ja. Då har 
vi 4 miljoner hugade runstensfaddrar i Sverige!«

det en hel liten folksamling där och ser på medan jag arbetar, nyfikna och 
lite stolta. ”Vad gör hon?” Och: ”Kommer hon hit ända från Stockholm 
för att hon bryr sig om vår sten?”

Lokalpressen har följt henne över stock och sten. När hon gjorde tv- 
serien om runstenarna i Uppland gjorde Upsala Nya Tidning många och 
bildrika reportage.

- En period var jag på bild i tidningen varje dag, flera dagar i följd.
Den första dagen som det inte var någon bild på ”runexperten Marit 
Åhlén” i tidningen så frågade en av medresenärerna på tåget till Stock
holm: ”Jobbade inte du igår?”

Marit Åhléns besök vid runstenarna väcker också ett intresse för lokal
historia. I flera fall är runstenarna nära förknippade med platserna de 
står på.

- På Ågerstastenen i Uppland står det till exempel: ”Vidhugse lät resa 
denna sten efter Särev sin gode fader. Han bodde i Ågersta.” För dem som 
bor i Ågersta i dag är det nog en speciell känsla att veta att vikingarna 
kallade sitt ”hemma” samma sak som de själva gör nu, ett helt årtusende 
senare.

Stenarna är en direkt länk till forntiden och en inkörsport till Sveriges 
historia. Det är inte konstigt att de väcker starka känslor. Mannen och 
kvinnan som stred om runstenen fick förresten till slut dela på vårdna
den. Marit Åhlén har med sitt anspråkslösa sätt att dela med sig av sina 
kunskaper satt en snöboll i rullning.

- Intresse och engagemang finns bevisligen i överflöd. Det handlar 
bara om att förvalta det!
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Massiva stenväggar, höga trappor, dödsfällor och skottgluggar. 

Medeltidsborgen Glimmingehus i Skåne byggdes för att 

stänga ute ovälkomna gäster. I dag arbetar Riksantikvarie

ämbetet för att göra även den mest ointagliga av kulturmiljöer 

tillgänglig för alla.

En borg för
Glöm Jens Holgersen ulfstand, riksamiral och länsherre 

på Gotland. Det finns barn som inte förstår de orden. Glöm Adam van 
Düren, det motivpressade glaset från Rhenområdet och byggaret 1499.
Det finns barn som har svårt att fa grepp om tiden och rummet. Och 
glöm den tredelade stenreliefen över entrén. Det finns barn som inte 
kan se vad du pekar på.

- Visst är det en utmaning! Vi vill att Glimmingehus ska vara tillgäng
ligt för alla. Men hur visar du borgen för en pojke i rullstol som inte ens 
kommer upp för stentrappan framför dörren? Hur berättar du om me
deltida riddare för ett flicka som inte hör?

Sofia Lenninger är museipedagog på den medeltida borgen Glimminge
hus i Skåne. Hon är en av initiativtagarna till Tillgänglighetens skolda-
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gar, ett första steg i arbetet för att göra det hon kallar ”en hopplös borg" 
tillgänglig för alla. Under två dagar i september 2002 tog hon och hennes 
kollegor på Glimmingehus emot 122 elever med olika funktionshinder 
och 35 specialpedagoger från träningsskolor och särskolor.

- Glimmingehus byggdes för att vara ointagligt. Det är inte precis en 
idealisk miljö med sina höga trappor, mörka rum och ojämna golv. Men 
tillgänglighet är faktiskt mer än ramper och handikappanpassade toa
letter, säger Sofia Lenninger.

»Glimmingehus byggdes för att vara ointagligt. Det är inte precis en idealisk 
miljö med sina höga trappor, mörka rum och ojämna golv. Men tillgäng
lighet är faktiskt mer än ramper och handikappanpassade toaletter.«

Tanken var att öppna upp Glimmingehus genom att anpassa och 
utveckla pedagogiken - och att göra det tillsammans med specialpeda
goger och deras elever.

- Vi ville helt enkelt vidare, så vi sträckte ut en hand och frågade: vill 
ni hjälpa oss?

Reaktionen var omedelbar. Ansatsen väckte både nyfikenhet och sam
arbetsvilja. Norretullskolans särskola och träningsskola i Kristianstad 
var en av många skolor som tackade ja till inbjudan.

- Det betyder mycket för oss att fa vara en del av en sådan här satsning. 
Vi är en liten, marginaliserad grupp. Det är inte ofta vi blir inbjudna 
och än mer sällan som vi far möjlighet att ge våra synpunkter och dela 
med oss av vår kunskap, säger Margareta Stenberg, lärare på Norretull- 
skolan.

I utbyte mot att de hjälpte museipedagogerna att förbättra och ut
veckla verksamheten genom en utvärdering av besöket erbjöds eleverna 
i särskolan och deras lärare en heldag på Glimmingehus med visningar, 
vandringar och olika aktiviteter.

Museipedagogerna klädde sig i tidstypiska kläder och tog med alla 
elever som ville och hade möjlighet på en vandring genom borgen. De 
lät barnens egna upptäckter i rummen styra berättelsen, och tog fasta på 
enkla frågor som eleverna kunde känna igen sig i. Var sov man? Hur 
blev man varm? Och vad gjorde barnen när det inte fanns någon tv?
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Från Norretullskolan kom barn och ungdomar i olika åldrar, med flera 
olika typer av funktionshinder. Margareta Stenbergs elever är mellan 15 
och 17 år gamla och har begåvningshandikapp, det vill säga en utveck
lingsstörning.

- För mina elever är det särskilt viktigt att vara konkret. Vi tittar på 
borgen och ser att den är gjord av sten. Men var kommer stenen ifrån? 
Vi talar om borgens alla fällor. Men vad är egentligen en fälla? Det hand
lar om att bryta ned meningarna, att fundera över vad orden betyder 
och över logiken i berättelsen, säger Margareta Stenberg.

Förutom visningarna hade eleverna möjlighet att delta i olika aktivi
teter i anpassade verkstäder. I köket bakades äppelmunkar över öppen 
eld, i stekarhuset flätades band och i bygghyttan målade eleverna med 
äggtempera på långa brädor som de sedan kunde ta hem och sätta upp 
i sina klassrum.

Anpassningen till särskolans elever bestod bland annat i valet av 
material, som gjordes utifrån det barnen kunde känna igen. För elever 
med motoriska svårigheter fanns breda penslar, greppbara klossar och 
gott om plats, och för allas skull drogs tempot ned en aning, för att inte 
barnen skulle känna sig jäktade och för att museilärarna skulle ha tid att 
rikta sig mot en elev i taget.

Margareta Stenbergs elever uppskattade verkstäderna. Här kunde de 
vandra omkring i en miljö av aktiviteter i sin egen takt.

- Det spelar stor roll för eleverna att handgripligen få pröva på saker, 
att inte bara lyssna eller stå på avstånd och titta, utan att få komma nära, 
känna och smaka, säger Margareta Stenberg och tillägger snabbt:

- Men det där gäller ju inte bara mina elever, det gäller alla!
Sofia Lenninger och hennes kollegor på Glimmingehus är vana vid 

att ta emot skolelever. Utifrån sina tidigare erfarenheter och förbere
dande samtal med specialpedagoger formulerades tre nyckelord inför 
mötet med särskolans elever: tid, respekt och tydlighet.

- Först och främst: ha inte bråttom. Att låta saker ta sin tid är vikti
gare än att få vissa saker gjorda. Att vara tydlig handlar om att tala om 
sådant som barnen ser, och helst kan känna, lukta och smaka på. Tyd
lighet handlar också om att återknyta, att upprepa och om att när vi
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berättar eller visar ta fasta på sådant som barnen känner till eller känner 
igen, säger Sofia Lenninger.

- Respekt handlar om hur vi möter barnen. Vi vet väldigt lite om det 
enskilda barnets mentala och fysiska förutsättningar. Då är det extra vik
tigt att vara lyhörd och flexibel. Alla barn vill faktiskt inte gå in i borgen. 
Alla barn vill inte ta på sig den roliga medeltida gycklarmössan. Och det 
är helt OK!

Tid, respekt och tydlighet. Sofia Lenninger förklarar att det i grund 
och botten handlar om ett försök att ringa in museipedagogens egent
liga och mest angelägna uppgift.

- Det viktigaste vi har att förmedla är faktiskt miljön och upplevelsen, 
inte medeltidshistoria!

Glimmingehus ägs och förvaltas av Riksantikvarieämbetet. Tillgäng
lighetens skoldagar, som arrangerades första gången zooz och igen året 
därpå, är en del av myndighetens satsning på att öka tillgängligheten till 
våra kulturmiljöer. Mikael Wahldén på Riksantikvarieämbetet arbetar 
med frågor som rör tillgänglighet.

- Tidigare har det handlat mycket om att förbättra den fysiska fram
komligheten: hur kan vi bygga hissar och ramper så att kulturhistoris
ka värden inte går förlorade? Men tillgänglighet har en bredare inne
börd än så. Det innefattar också tillgänglig information och tillgänglig 
verksamhet, säger Mikael Wahldén.

- När vi utvecklar pedagogiken måste vi ha tillgängligheten i bakhuvu
det. Funktionsnedsättningar kan påverka människors förmåga till lärande. 
Det är viktigt att tänka på när vi förbättrar formerna för vår kunskaps- 
kommunikation. Pedagogik och tillgänglighet är inte samma sak, men 
det finns ett nära släktskap, säger Mikael Wahldén.

Sedan Glimmingehus för snart två år sedan för första gången bjöd in 
särskolans elever har den fysiska miljön anpassats. Idag finns det bland 
annat gångar över den ojämna borggården och ramper, extra sittplatser 
och en trappklättrare som gör det möjligt för rullstolsburna att ta sig 
upp för de höga trapporna.

- Visst är det viktigt att anpassa den fysiska miljön. Men mötet med 
särskolans elever har tvingat oss att fundera över vad vi berättar och hur
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Särskolans elever gjorde sina egna fantasifulla utvärderingar av dagens aktiviteter.

vi gör det, och över hur vi presenterar oss själva, miljön och verksamhe
ten. Här finns det mycket vi kan göra bättre. Om alla vi som arbetar för 
att göra kulturmiljön tillgänglig rullar tummarna i väntan på ramper, 
hissar och lättlästa skyltar, ja då är vi fel ute, säger Sofia Lenninger och 
tillägger:

- Så egentligen tror jag att vi ska vända på det. Vi får helt enkelt utgå 
ifrån den miljö vi har - och tänka!
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En plats kan visa vägen till det förflutna. Men den kan 

också ge oss en möjlighet att mötas i nuet. Genom projektet 

Den Stora Utställningen har Länsmuseet Västernorrland 

inbjudit till samarbete kring kulturarvet - och visat att en 

skylt som rests med gemensamma krafter är så mycket mer 

än bara en skylt.

Det skymmer i Västernorrland. Eftermiddagsljuset faller 
över ristningarna på Nämforsens hällar, över Norrstigen där Linné red 
under sin lappländska resa år 1732, över Sundsvalls robusta stenstad, över 
de mäktiga storhögarna i Kvissle-Nolby och över stenåldersboplatserna i 
Bjästamons sand.

Decembersolens sista strålar når också de flera hundra trästolpar som 
står rakryggade på olika platser i det snötäckta landskapet.

- Att placera ut en skylt må vara ett av de mest elementära sätten att 
bedriva pedagogik i kulturmiljön. Men här finns en möjlighet för museet 
och skolan, hembygdsföreningen eller församlingen att närma sig varandra. 
Man måste mötas kring något konkret!, säger Margareta Bergvall, arkeo
log och antikvarie vid Länsmuseet Västernorrland.
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Tillsammans med 
hembygdsföreningar, 
skolor och församlingar 
i Ångermanland och 
Medelpad har Länsmuseet 
Västernorrland rest flera 
hundra skyltar på olika 
kulturhistoriskt intressanta 
platser i landskapet - som 
här vid gravfältet i Högom 
utanför Sundsvall.



Ångermanland och Medelpad är skylttäta landskap. De röda och gula 
trästolparna med konstnären Aino Näslunds emaljplattor märker ut järn- 
åldersgravar, kvarnplatser och pilgrimsleder, fångstgropar, avrättnings
platser, hällristningar och torpgrunder över hela Västernorrland.

- Stolparna säger: titta här! Här finns någonting intressant! Men de säger 
också att här finns någonting att vara stolt över, utöver själva fornlämning- 
en, fäboden eller gravfåltet. Stolparna är symboler för samarbete!

Länsmuseet Västernorrland driver sedan snart tio år tillbaka projektet 
Den Stora Utställningen i samarbete med länsstyrelsen och med intresse-

»Jaha, hur ska vi nu få folk att bli intresserade av kulturarvet? Det låter 
som om vi ska väcka resten av befolkningen ur någon sorts dvala. Men 
folk är ju redan klarvakna!«

föreningar, skolor, församlingar och hembygdsföreningar i Medelpad 
och Ångermanland. Med gemensamma krafter har över 400 skyltar satts 
upp på olika platser i länet.

- Bakom varje val av plats och bakom texten på varje skylt ligger det 
mycket arbete. Här har jag fungerat som ett stöd, och hjälpt till med det 
praktiska. Men det är föreningarna som anordnar studiecirklar, gör 
research och letar bilder. Och ofta skriver de skylttexterna själva, säger 
Margareta Bergvall och tillägger:

- Och vad viktigare är, initiativet kommer nästan aldrig ifrån läns
museet eller ifrån mig, utan ifrån dem som själva valt att värna om plat
sen för att den berättar något om bygdens historia.

Margareta Bergvall har rest stolpar tillsammans med barnen i Lucksta 
skola och hembygdsföreningarna i Junsele och Ljustorp. Hon har skrivit 
skylttexter tillsammans med Gudmundstjärns intresseförening, hon har 
samarbetat med Stiftelsen Nämforsen kring skyltar vid hällristningarna, 
med församlingarna i Selånger, Stöde, Torp och Bergsjö om skyltarna vid 
pilgrimsleden S:t Olof och hon har rest 50 stolpar vid industriminnen 
med hjälp av pengar från EU-programmet Industrisamhällets kulturarv.
-1 grund och botten handlar det om att ta vara på den enorma kunskap 

och det intresse och engagemang för kulturmiljön och för lokalhistoria 
som finns hos allmänheten. Det är lätt att vi som arbetar med sådana



Skylten visar bland annat de guldfolierade pärlor och blå glaspärlor från 
400-talet som påträffades i en av gravarna i Högom.

här frågor i något slags ovanifrån- eller utifrånperspektiv tänker: Jaha, 
hur ska vi nu få folk att bli intresserade av kulturarvet? Det låter som om 
vi ska väcka resten av befolkningen ur någon sorts dvala. Men folk är ju 
redan klarvakna!

Ljustorps hembygdsförening i Ljustorps socken i Medelpad har varit 
klarvaken i snart 70 år. Föreningen har 290 medlemmar och arbetar aktivt 
för att värna och vårda bygdens kulturarv. Föreningen var också en av de 
första som intresserade sig för skyltprojektet. I dag står sju stolpar på olika 
platser i Ljustorps socken. 1 sommar får de sällskap av ytterligare sex.
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Tolvmansbodarna i Ljustorps socken är en av de platser som fått en skylt. 
Bilden är tagen omkring 1920. Fotografen beskriver motivet så här: ”Nu har 
de vilat och fått lite te livs på fäbodvallen. Messmörsgrytan kokar och fäbod
pigorna har dragit sig diskret tillbaka.”

- Vi har anordnat studiecirklar i många år, där vi bland annat kart
lagt fäbodlivet, den finska invandringen på 1640-talet, järnbruket och 
de vattendrivna sågarna. I nästan alla fall har det resulterat i att vi rest 
en skylt i samarbete med länsmuseet, berättar Arnold Thunström, ord
förande i Ljustorps hembygdsförening.

Föreningen har specialiserat sig på historiska stigar i landskapet och 
erbjuder utflykter och vandringar förbi järnåldersgravar, skogstorp, kvar
nar, sågar och fäbodar. Vid flera av platserna finns det numera skyltar med 
en bild och en kort text som beskriver platsens historia.

- Vi har själva tagit initiativet till skyltarna och själva skrivit texterna. 
Det blir en annan sak än om en myndighet eller ett museum på eget 
bevåg sätter ut en skylt i landskapet. När initiativet kommer ”underifrån”,
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så blir det inte mindre utan mer seriöst, och betydligt mer förankrat, säger 
Arnold Thunström.

Samarbetet kring skyltarna i projektet Den Stora Utställningen är på 
många sätt typiskt för Västernorrlands län. Här finns en väl utvecklad 
regional samverkan mellan politiker, institutionschefer, kommuner, 
länsstyrelsen, landstinget, länsmuseet och allmänheten. Här finns också 
en brett förankrad syn på kulturmiljön som en viktig tillgång både för 
länsinvånarna och för länet i stort.

För Länsmuseet Västernorrlands del handlar det både om en vilja och 
ett behov av att samarbeta.

- Dels har vi begränsat med egna resurser, dels finns här ingen stark 
institutionstradition. Vårt museum är ungt. Vår verksamhet har i stället 
varit knuten till kulturmiljön ute i länet. Om det har dykt upp en möj
lighet till samarbete kring kulturarvet så har vi helt enkelt varken velat 
eller kunnat ställa oss utanför, säger Margareta Bergvall.

Men så är kulturarvet också en gemensam angelägenhet och något 
som man bäst värnar om tillsammans. Margareta Bergvall är övertygad 
om att alla vinner på att samarbeta.

- Jag har mitt perspektiv och mina kunskaper. Andra har sina. Det 
finns ett stort värde i att stiga ur gamla roller och stiga in i en ny gemen
sam roll: nu är det vi som gör det här tillsammans. Det är en nyttig lek
tion i ödmjukhet och ett okomplicerat sätt att mötas kring något vi alla 
tycker är viktigt.

Arbetet med skyltarna ute i landskapet inleddes 1995 och pågår fortfar
ande. Med jämna mellanrum går Margareta Bergvall till länsstyrelsen 
med en önskelista - en ansökan om medel för att kunna resa ännu ett 
antal stolpar tillsammans med ännu en antal angelägna hembygdsföre
ningar.

- Vi behöver inte ”väcka” intresset för kulturarv och historia. Men vill 
man att det verkligen ska slå rot så måste man utgå ifrån något konkret. 
Att mötas vid en plats, här och nu, kan vara en ingång till det förflutna. 
Och samarbetet kring skyltarna får folk att känna sig delaktiga. Och 
stolta! Är det här tillräckligt viktigt att skylta upp? Jamen, då är ju platsen 
vi bor på viktig!
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Det ena anses vara enastående exempel på bronsålders- 

konst av högsta kvalitet. Det andra ett riktigt lågvattenmärke 

i gatubilden. När en utställning om graffiti flyttar in i ett 

museum för hällristningar ställs frågorna på sin spets: 

vilka kulturmiljöer är det egentligen vi väljer att bevara 

för framtiden?

Graffito = ristning, skrift.
Graffiti = ristningar, skrifter.

Och vi ba ra tvätta r
Vid foten av ett bergsparti i Tanum i norra Bohuslän sitter en arkeolog 
på huk. Hans skugga faller över de 3 ooo-åriga ristningarna. Med stor 
omsorg fyller han i motiven på hällen med röd latexfärg. Ett spjutspets, 
en handflata, en släde.

Inte långt därifrån, i en förort till Göteborg, täcker en man från gatu- 
renhållningen en graffitimålning med klotterborttagningsmedel. Sedan 
lyfter han högtrycks tvätten. Det hundragradiga vattnet bränner bort 
färgen. Det är bara silversprayen som lämnar skuggor på betongen.

- Vet du att man lägger lika mycket resurser på att bevara ett kulturarv 
som man lägger på att tvätta bort ett annat?

Anita Larsson-Modin är chef för Vitlycke museum, vackert beläget
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mitt i Tanums världsarvsområde. Utanför hennes fönster breder Vitlycke- 
hällen ut sig - världens kanske mest kända, enskilda hällristning. Men på 
golvet inne i museet står sprayburkar. Väggarna pryds av så kallade ”tags” 
eller signaturer i starka färger. I solen, på gräsmattan bakom museet, står 
någon och målar på ett plank och vid ett bord sitter besökare och läser 
- om hip-hop, throw-ups, outlines, fatcaps och black books.

Vad gör en utställning om graffiti i ett informationscentrum för häll
ristningar?

- Det är väl en perfekt plats! Vi ställer två konstnärliga uttryckssätt mot 
varandra. De skiljer sig åt, men i båda fallen handlar det om kommunika
tion, om människans behov av att höras och synas. Kan jag sätta dit något, 
en bild eller ett ord som lyser, så finns jag, säger Anita Larsson-Modin.

»Det är museets uppdrag att vidga perspektiven. Utställningen Alltså 

finns jag utmanar besökarens uppfattning om graffitin. Men framför allt 
besökarens uppfattning om det vi kallar för kulturarv. Vad är det egentligen 
vi väljer att bevara för framtiden?«

Vitlycke museum är värd för utställningen Alltså finns jag - ett sam- 
arbetsprojekt mellan graffitimålare, museer och konstkonsulenter i Västra 
Götaland. Utställningen invigdes på Mölndals museum och visas på Vit
lycke museum före den fortsatta vandringen vidare mot Västergötlands 
museum i Skara.

- Tanken är inte att jämföra graffitin med hällristningarna - även om 
likheter finns. I båda fallen handlar det om mer eller mindre svårtolkade 
eller provocerande budskap, i form av bilder och symboler som målats 
eller ristats på ytor utomhus, säger Anita Larsson-Modin.

Men medan det ena anses vara enastående exempel på bronsålderskonst 
av högsta kvalitet hamnar det andra ofta i samma fack som klotter och 
betraktas som riktiga lågvattenmärken i gatubilden.

- Det är museets uppdrag att vidga perspektiven. Utställningen Alltså 
finns jag utmanar besökarens uppfattning om graffitin. Men framför 
allt besökarens uppfattning om det vi kallar för kulturarv. Vad är det 
egentligen vi väljer att bevara för framtiden?

Fotografen Rodolfo Castex gick och funderade på just det. Under en
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Innan besökarna fäster de här broscherna på kläderna är 
de tvungna att tänka efter. Vad tycker de egentligen om det 
de ser? Konst eller skadegörelse? Värt att bevara, eller 
angeläget att illa kvickt tvätta bort? Graffiti - ja eller nej?

femårsperiod hade han tagit över tusen bilder på graffitimålningar i Göte
borgsregionen. De annars så kortlivade konstverken på husväggar, berg
hällar, garageportar och stenmurar förevigades. Han visade bilderna för 
Mari-Louise Olsson, chef för Mölndals museum och en av de 
drivande krafterna bakom projektet. Hon blev eld och lågor.

- Han dokumenterade något som finns ena dagen och 
som är borta nästa. När jag fick se hans bilder tänkte jag: 
vi måste göra en utställning!

Det visade sig emellertid vara lättare sagt än gjort. Det tog 
Mari-Louise Olsson ett helt år bara att bearbeta politikerna.
För tänk om utställningen drar en massa klottrare till Mölndal? Tänk 
om besökarna börjar måla själva? Och ska man verkligen lyfta fram 
något som inte är tillåtet?

- Alltså finns jag bygger på en dokumentation av något olagligt. Det 
är faktiskt många som inte ens vågar titta på målningarna!

Tveksamheten var stor, trots att Alltså finns jag är en på många sätt 
konventionell utställning. Den ryms i en normalstor museilokal och består 
av skyltar, bilder och informationstexter med rubriker av typen ”Vad är 
graffiti?” och ”Vilka är graffitimålarna?”.

- Samhället ser graffitin som ett hot. De starka färgerna sticker i ögonen, 
och budskapen - som ofta är svåra att tolka - provocerar. Själv visste jag 
knappt någonting om graffiti innan jag fick se Rodolfos bilder, säger 
Mari-Louise Olsson och tillägger:

- Nu kan jag titta på en graffitimålning och tycka att den är både 
vacker och intressant. Det är faktiskt en mental tillgång!

Fyra unga målare - Jonatan, Malin, Peter och Linus - har satt sin prägel 
på projektet och på utställningen. De har varit med och utformat texterna
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Graffitin växte fram i New York på i py o-talet men spred sig snabbt till storstäder runt om i världen. 
En "tag" är en enkel signatur målad i en färg med markeringspenna eller med spray.

och deltagit i diskussioner och workshops. Besökarna kan sätta hörlurar 
på huvudet och höra dem berätta med egna ord om graffitin, om krea
tiviteten och om ”tillblivelsens magi”. På en av målningarna står det 
”BEWARE: FASHION RULES THE KIDS”. I andra fall är det motiven, 
färgerna och formerna som återger deras tankar och åsikter.

- De är inte ute efter att förstöra. De är verbala och kreativa och ut
trycker sig själva och sina åsikter på det här sättet. Målningarna berättar
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Det vanligaste motivet är artistens pseudonym eller namnet på det gäng, eller ”crew”, artisten tillhör.

något väsentligt om oss och om vår tid. Och vi bara tvättar och tvättar!, 
säger Mari-Louise Olsson.

I samband med utställningen anordnades workshops och seminarier, 
dansföreställningar och debatter. Inbjudna målare visade sina färdighe
ter på spånskivor och lärde besökarna graffitins grundregler. Den ”lag
liga väggen”, ett stenkast från Mölndals museum, målades och målades 
över i en aldrig sinande ström av färgstarka tags. En arkitekt och stads-
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planerare arrangerade en graffitiexpedition i Göteborg. Pedagoger, musei
chefer, journalister, konstnärer, politiker och museibesökare fick tillfälle 
att mötas och säga sin mening. Graffitin - ett angrepp på det offentliga 
rummet eller ett deltagande? Ett kulturarv att bevara eller inte? Konst 
eller skadegörelse?

- Antingen man tycker att graffitin är vacker eller motbjudande så 
finns den runt omkring oss. Det handlar om att få upp ögonen även för 
obekväma eller hotfulla delar av kulturarvet, säger Meira D. Ahmemulic, 
som koordinerade aktiviteterna.

Alltså finns jag fokuserar på olika frågeställningar på de tre visnings- 
platserna Mölndal, Vitlycke och Skara.

- På Mölndals museum förde vi diskussioner kring det offentliga rum
met. Är graffitin ett sätt att vara delaktig i samhällsdebatten? Är det en 
reaktion mot en hotad demokrati? Och vem har egentligen rätt att ut
trycka sig och ta plats?, undrar Mari-Louise Olsson.

» Är graffitin ett sätt att vara delaktig i samhällsdebatten? Är det en 
reaktion mot en hotad demokrati? Och vem har egentligen rätt att uttrycka 
sig och ta plats?«

Västergötlands museum i Skara valde att fokusera på frågor kring mu
seernas roll i maktspelet om kulturarvet. Vem väljer framtidens kultur
arv, och efter vilka kriterier?

På Vitlycke museum, mitt i en av norra Europas mest imponerande 
kulturmiljöer, har graffitiutställningen och de frågor den väcker funnit 
sin naturliga plats. Tanken bakom Alltså finns jag ligger helt i linje med 
Musernas museum - ett större regionalt projektet med syfte att utveckla 
och förnya museets arbete.

- När någon nämner ordet museum så tänker man genast: en bygg
nad. Montrar. Tråkigt, säger Anita Larsson-Modin.

- För mig är museet snarare en ”plats” - en plattform för möten mellan 
människor, åsikter och föreställningar - där man verkligen lär sig någon
ting och inte bara blir matad med information. Ett museum är ju inte 
ett skyltfönster!
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Sparen av det förflutna finns överallt omkring oss. 
Fornlämningen i skogsgläntan, den nedlagda cementfabriken 
vid älven och ristningen pä berghällen berättar om det som 
varit och om de människor som levt före oss. Kulturmiljön 
i sina många olika skepnader är en fantastisk tillgång, och en 
i det närmaste obegränsad kunskapskälla.

Med Högt i tak - en inspirationsskrift om kulturmiljö- 
pedagogik vill Riksantikvarieämbetet åskådliggöra den 
kulturmiljöpedagogiska tanken - och lyfta fram ett berikande, 
konkret och roligt sätt att närma sig kulturarvet.


