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Innehåll



Världsarvsundervisning är utbildning för hållbar utveckling – genom
världsarven illustreras biologisk och kulturell mångfald och rikedom.
Världsarvsundervisning ger redskap för att förstå ”bevarande” – i
alla dess aspekter; fred, miljö, resurser etc.

Varje världsarv kan ses som ett kapitel i den stora berättelsen om
människan och naturen. Världsarv rymmer pedagogiska resor i tid
och rum, analyser av svåra begrepp och händelser, visar tidsaxlar
och geografiska relationer, ger möjlighet att se bortom ytan och det
”populära” etc. Om varje världsarv möts med frågan: Vad kan vi
lära här finns här en möjlighet att föra in världen i skolan – på alla
nivåer.

Redan från start år 1995 hade det svenska skolprojektet ”Världs -
arv av och för svenska elever” flera mål: att stödja organiserandet av
nätverk kring varje svenskt världsarv, få olika beslutsstrukturer och
administrationsnivåer att samarbeta med skolan och föra in värld-
sarv i skolan och göra bevarandeproblematiken begriplig.

Som hållpunkter planerade vi tre stora delar i projektet:

– den största sammankomsten för elever och lärare från världs -
arvs skolor från alla kontinenter (det blev också den första med
ett problemorienterat tema och ”twinning” av skolorna i förbe-
redelsearbetet), rapport finns som pdf på www.unesco.se

– en svensk version av Unescos engelska/franska lärarhandledning
om världsarvsundervisning (den blev väsentligt utökad och upp-
daterad), och finns som pdf på www.unesco.se

– en bok där svenska elever presenterar sina världsarv.

The Youth Forum hölls 2001, lärarhandledningen Världsarv i Unga
Händer utkom 2003 och här är elevboken!!!

Detta markerar avslutningen av den första, experimentella fasen
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i arbetet med att etablera världsarvsundervisning i svenska skolor.
Nu finns lärarhandledning, elevbok och erfarenheter från skolor i
hela landet. Arbetet framöver beskrivs i kapitel 2.

Att låta elever själva beskriva världsarven? Är inte kultur- och natu-
rarv något som bäst beskrivs av dem som verkligen ”kan” –  exper-
ter och planerare?

Att be elever vara guider för andra och visa de lokala arv som har
”enastående universellt värde” och är världsarv – kan det gå?
Svaret har vi här!

Den här boken är den första i sitt slag i världen: aldrig har de som
ska ärva världsarven berättat med egna ord för sin egen generation!

Tack till alla elever och lärare!

Svenska Unescorådet Myndigheten för Skolutveckling
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- Vad är det?
Tanken med ”världsarvsbegreppet” är att göra en internationell
definition av objekt som ska bevaras och för vilka vi alla måste
ansvara (oavsett nationsgränser). Ett hållbart bevarande av värld-
sarven förutsätter kunskap. 

Konventionen

År 1972 antog Unescos generalkonferens konventionen om skydd
för världens kultur- och naturarv – Världsarvskonventionen. Tidi -
gare fanns flera internationella överenskommelser om bevarandet
av natur och t ex. Haag-konventionen om skydd av kulturföremål
i händelse av krig. Men världsarvskonventionen är på flera sätt en
nyskapande text bl.a. genom att slår fast att bevarandet av natur är
lika viktigt som bevarandet av det människan skapat. Detta var en
ny idé och även som praktisk verklighet var den oprövad: det var
inte självklart att de nationella strukturer som skapats för att beva-
ra ”natur” och de institutioner och personer som arbetar med detta
också skulle arbeta med – eller ens förstå – bevarandet av ”kultur”
som t.ex. byggnader och monument!

Världsarvskonventionen tillkom i en tid då miljöfrågorna för
första gången blev internationellt debatterade och då det stod klart
att ”utveckling” på många håll betydde förstörelse av byggt arv och
natur. Redan tidigare fanns en medvetenhet om att naturkatastro-
fer och krig var stora förstörare men nu stod det klart att ekono-
misk utveckling och okunskap/ointresse också hade ett pris.

Konventionen syftar till att alla länder ska anta lagar och skapa
institutioner för skydd av det egna kultur- och naturarvet, (artikel 5):

Världsarvsundervisning 2



(b) upprätta ett eller flera organ inom sitt territori-
um, där sådana organ inte finns, för skydd, bevaran-
de och levandegörande av kultur- och naturarvet och
förse dessa med lämplig personal och med resurser
som gör det möjligt för dem att utföra sina uppgifter;

Den till konventionen kopplade Världsarvslistan har under alla år
varit ett starkt argument för länder att underteckna konventionen.
Ett världsarv är främst en byggnad eller en plats som har särskilt
stort universellt värde (”outstanding universal value”) och svarar
mot ett antal fastställda kriterier. Ett världsarv är inte flyttbart (och
kan inte vara t ex konstföremål) och inte heller kulturarv som sång-
er och traditioner (däremot kan det immateriella vara en del av ett
världsarvs värde, men det måste också ha en fast, ”icke-flyttbar”,
fysisk form). Varje land som nominerar ett världsarv lovar att i lan-
dets egna lagar bevara och skydda det och att inte förstöra världs-
arv i andra länder.

Det är avsevärd prestige kopplat till att ha en av världens 851 mest
intressanta platser på sitt territorium och konventionen i sig har gjort
mycket för att aktualisera diskussionen och stärka medvetandet om
bevarandeproblematiken. Världsarvskonventionen är Unescos mest
framgångsrika normativa text med 183 signaturstater.

När konventionstexten utarbetades var ett syfte att också skriva
in ansvaret för överförandet av engagemang och kunskap mellan
generationerna – att med hjälp av konventionen nå dem som skul-
le ärva. Efter 20 år, vid 1990-talets början, stod det dock klart att
trots att så många länder undertecknat konventionen var det få som
tagit ett tydligt ansvar för information och utbildning. I stor
utsträckning berodde detta på att de som i medlemsländerna är
ansvariga för nomineringar och bevarande av världsarv, lagstiftning
etc. sällan har någon roll i utvecklandet av eller samarbete med sko-
lan eller arbetar med informationsspridning mot allmänhet eller
beslutsfattare. ”Bevarande” sågs som en teknisk fråga för specialis-
ter. Konventionens idé att bevarandet förutsatte folkligt engage-
mang och att information och kunskap måste nå medborgarna
redan i skolan hade begränsat genomslag. 

Andra normativa texter som konventioner om utbildning eller
rätt till utbildning förhandlas fram och etableras i utbildningskret-
sar och kan lättare passa i existerande strukturer för beslut och
finansiering. Detta var redan tidigt i konventionens historia ett pro-
blem och det finns ännu ingen bra lösning. Numera står det i
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Unescos riktlinjer för hur länderna rapporterar om arbetet med
konventionen att de ska beskriva hur landet är aktivt i projektet för
världsarvsskolor och det är ett sätt för Unesco att stödja framväx-
ten av världsarvspedagogiken.

De professionella kretsarna som arbetar med bevarandeproble-
matiken och de organisationer som samarbetar med Unesco i iden-
tifieringen av världsarven har inte heller fört en tillräckligt visionär
och djup debatt om vad informations- och utbildningsarbete kring
världsarven egentligen skulle kunna innebära, och de goda
exemplen på nyskapande format och samarbeten är få.

När Sverige undertecknade världsarvskonventionen år 1984 var
en av förutsättningarna att bevarandet av världsarven sker i befintlig
skyddslagstiftning. Texten om informations- och utbildningsansvaret
i art 27 i konventionen föranledde ingen närmare analys inom reger-
ingskansliet eller hos ansvariga myndigheter, Riks antik varieämbetet
och Naturvårdsverket. Svenska Unescorådet tog år 1995 på sig att
verka som samordnare av skolprojektet för att rådet såg projektet
som en del av det informationsansvar myndigheten har för att sprida
information i Sverige om Unesco, och det var ett tidsbegränsat åta-
gande. Förhoppningsvis kan Sverige fortsatt vara ett gott exempel på
framgångsrikt arbete med dessa frågor.

Inte heller inom Unescos sekretariat har världsarvsundervisning-
en en självklar del i arbetet med konventionen. Huvudansvaret för
världsarvsundervisningen sker i form av ”projekt” utan stabil
finansi ering och samordnas av enheten för kvalitet i undervisning
och inte av Världsarvscentret som ansvarar för arbetet med kon-
ventionen.

I Svenska Unescorådets skriftserie nr 2/2008 finns hela texten till
världsarvskonventionen, den kan beställas kostnadsfritt på
www.unesco.se. Världsarvskonventionen finns i flera språkversio-
ner på Världsarvscentrets hemsida whc.unesco.org

Skolprojektet

Många länder sökte modeller och idéer för att förverkliga under-
visning om världsarven och Unesco tog år 1995 initiativ till ett
experimentprojekt för skolor i hela världen; Young People’s Partci -
pation in World Heritage Preservation and Promotion (World Heri -
tage in Young Hands).

Projektet syftar att stödja de länder som undertecknat världs -
arvs konventionen i arbetet för att uppfylla art 27 i konventionen:

10 Elevernas svenska världsarv

Världsarvsbroschyren beställs gratis
på www.unesco.se.



1. Det stater som är part i denna konvention skall
med alla lämpliga medel och i synnerhet genom
utbildnings- och informationsprogram sträva efter
att stärka sina folks uppskattning och respekt för det
kultur- och naturarv som avses i artiklarna 1 och 2 i
konventionen.

2. De skall åta sig att hålla allmänheten underrättad
om de faror som hotar detta arv och om den verk-
samhet som bedrivs i enlighet med denna konven-
tion.

När det internationella projektet initierades föreslogs att man skul-
le börja med lokalt kultur- och naturarv för att sedan flytta till den
nationella nivån för att slutligen nå världsarven, världsarvskonven-
tionen etc. Detta synsätt blev populärt och ledde till att många sko-
lor som var aktiva i projektet aldrig kom att arbeta med annat än
hembygdskunskap – det lokala har ju en funktion i det lokala sam-
hället, det finns obegränsat med material och alla lokala parter är
intresserade av att bevara det!

Lokal förankring

I artikel 5 står att varje stat som undertecknar konventionen ska

…(a) anta en allmän politik som syftar till att ge kul-
tur- och naturarvet en funktion i samhällslivet samt
inordna skyddet av detta arv i omfattande planer-
ingsprogram;

Att samlas kring och utveckla Världsarvsundervisning skulle kunna
vara det som gav kultur- och naturarvet en funktion i samhällslivet
(to give the cultural and natural heritage a function in the life of the
community) eftersom samhällslivet här avser en bredare krets än
specialister och statliga myndigheter.

Världsarvsundervisning  11



– Det svenska projektet
Svenska Unescorådet tog år 1996 initiativ till ett tidsbegränsat
svenskt deltagande i världsarvsskolornas projekt. Unescorådet in bjöd
skolor i närheten av världsarvsobjekten att delta i en första omgång.
Eftersom världsarvsundervisning var helt nytt och det varken fanns
erfarenheter, lärarfortbildning eller undervisningsmaterial var det
naturligt att först vända sig till dem i närheten av ett världsarv – vi
hoppades att de som har förmånen att bo nära en av världens intres-
santaste platser skulle vara intresserade av att utveckla något som
senare kan komma alla skolor till del.

Vi planerade arbetet i tre steg: Det första steget var att försöka
stödja att det skapades lokala stödjande strukturer kring skolorna
vid världsarven. Skolorna skulle genom att vara med i nätverket få
möjlighet att delta i nationella och internationella utbyten, tävling-
ar och projekt. Följande två steg skulle vara att göra en svensk, ut -
ökad och uppdaterad version av lärarhandledningen, ”The Kit”,
och en bok där svenska elever beskrev världsarven för andra elever.

Kring varje världsarvsobjekt har vi sökt stödja bildandet av en
grupp med representanter för lokala och regionala intressenter som
museer, bibliotek, skola/or, världsarvsansvariga, kommun, länsstyrelse,
föreningar, skolpolitiker och administratörer, kulturnämnder m fl.
Målet var att dessa grupper skulle arbeta fram modeller och planer för
det lokala arbetet. I många av skolorna gör man lärarfortbildningsda-
gar, utställningar, uppsatser, teaterföreställningar, guidade turer, hem -
sidor, CD-ROM-presentationer, de deltar i praktiskt forsknings- och
bevarandearbete, gör utbytesresor m m. Flera svenska världsarv är
inskrivna i den lokala skol planen men i många fall har det varit svårt
eller omöjligt att få igång något arbete eftersom det inte funnits någon
naturligt ansvarig på lokal eller regional nivå.

Svenska Unescorådet har fram till år 2005 samordnat projektet,
och fram till 2008 fanns projektet hos Myndigheten för Skol utveck -
ling. En utökad, uppdaterad svensk version av Unescos lärarhand-
ledning om världsarvet – The Kit – publicerades 2003, den finns på
www.unesco.se. Vi har tagit fram och uppdaterar regelbundet en bro-
schyr med världsarvskonventionen, texter om de svenska världsarv-
sobjekten och kompletterande text från Unesco, Riksanti kva rie -
ämbetet och Natur vårdsverket. Sedan 1998 har läraröverläggningar
ordnats för att skapa kontakter mellan de olika projektgrupperna,
planera samarbete, utbyta information, söka lyckade organisa-
tionsmodeller m. m.

12 Elevernas svenska världsarv
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I det internationella projektet har det organiserats regionala eller
internationella överläggningar, ”Youth Forum” för utbyte av erfaren-
heter och diskussioner kring projektets utveckling. Det första hölls i
Bergen år 1995 och det tionde hölls i Karlskrona i september 2001.
Deltagare var ca 300 lärare och elever från engelsktalande skolor i 29
länder.

För första gången inleddes ett Forum med en lång planeringsperi-
od och med att skolor grupperades kring arbetsuppgifter som de
redovisade i Karlskrona. Tanken var att för- och efterarbetet ska leda
till djupare kontakter och förståelse även av de problematiska sidor-
na av världsarvet. Temat var Both sides of the coin – how my World
Heritage can be a tool to understand the present and the future. Teman
som ”turismens negativa påverkan och positiva effekter”, ”hur mil-
jöförstöring kommer att påverka vårt världsarv”, ”kan världsarv
som är militära installationer lära oss om fred och samarbete”, ”vem
äger tolkningen av världsarven – experterna eller eleverna” diskute-
rades och resultaten visades i form av t ex utställningar.

En rapport med program, organisation och föreläsningstexter
har publicerats och kan ses som en beskrivning av hur världsar-
vsundervisningen utvecklats och också vara en hjälp för andra som
vill arbeta inom projektet. Rapporten finns som pdf på Unesco -
rådets hemsida.

Världsarvsundervisning  13
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– Världsarvsundervisning = del av ansvaret för
världsarven

Internationellt

Alla länder som skriver under världsarvskonventionen ska lämna in
så kallad periodisk rapport om arbetet med världsarvskonventio-
nen. Bland annat ska varje land redovisa hur man arbetat med
information till allmänheten och med utbildningens olika nivåer
(grundskola, gymnasium och universitet). I instruktionerna till den
periodiska rapporten står att informationen och utbildningen inte
primärt gäller det egna landets världsarvsobjekt utan ska handla
om världsarvskonventionen, de faror som hotar världsarven och
arbetet inom konventionen. 

På universitetsnivå återstår att utarbeta bra modeller för värld-
sarvsutbildning. Ett möjligt spår skulle vara ett system med
”Världs arvsmoduler”, specialanpassade kurser som läggs till befint-
lig undervisning i t ex arkeologi, stadsplanering, arkitektur, bygg-
nadsvård, natur- och miljörelaterade ämnen, teknik. Målet skulle
vara att föra samman det yrkesmässiga kunnandet med ämnen som
FN-kunskap, internationellt samarbete, informationsförmedling
och världsarvstanken. Det finns ett växande behov av världsarv-
sspecialister som inte bara har gedigen yrkeskunskap utan även kan
informera om världsarven, om normativa instrument, om FN och
om det internationella samarbetet och vilka kan ha en ämnes -
övergripande tanke kring bevarandet.

För att stärka arbetet med att uppfylla konventionen bör dis-
kussionen fördjupas också inom Unescos egen organisation:

– Unesco bör diskutera ansvarsfördelningen mellan de olika aktö-
rerna i arbetet med konventionen och i medlemsländerna.

– Samordning av världsarvsundervisningen bör vara en del av det
reguljära programmet och inte finansieras av projektmedel.

– Världsarvsundervisningen bör i högre grad fokusera på världs -
arvskonventionen, de normativa instrumentens funktion och
konventionens tankar om enastående universellt värde. Detta för
att undvika att världsarv blir synonymt med ”miljövård”, ”hem-
bygdskunskap” eller allt som ryms inom begreppet kultur arv,
immateriellt eller inte – och därmed mister sin tyngd.

– Unescos arbete med konventionen har tyngdpunkt på expert-
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samverkan samtidigt som konventionen förutsätter folklig för -
ankring och engagemang. Hittills har de expertorganisationer
som samarbetar med Unesco kring världsarven inte varit särskilt
involverade i skapandet av världsarvsundervisning – kanske just
för att de är expertorganisationer.

– En självklar framtidsfråga inom Unesco borde vara att texter om
hur medlemslandet ser uppfyllandet av artikel 27 ska ingå i de
”management plans” som utarbetas när ett objekt nomineras
som världsarv och uppfyllandet av artikel 27 borde vara ett vill-
kor för att få ett världsarv nominerat, i lika hög grad som andra
texter i konventionen.

– Medlemsländernas arbete med artikel 27 bör också vara en
regelbunden dagordningspunkt på världsarvskommitténs möten
och ett system där ”best practices” samlas in och görs tillgäng-
ligt bör utarbetas.

I Sverige

Vilka är då våra erfarenheter efter de första tio åren med världs -
arvs undervisning?

Det har varit relativt lätt att initialt få lokalt intresse för idén
med världsarvsundervisning eftersom vi enbart har vänt oss till sko-
lor och administration nära de svenska världsarven. Det finns tal -
rika exempel på hur lokalt samarbete utvecklats som stöd till sko-
lornas väldigt kreativa arbeten (utställningar, filmer, teater, uppsat-
ser, sagor, utbytesresor inom och utom landet etc). I många fall har
världsarvsundervisningen fungerat precis så som var avsett och
varit ett fönster mot världen för skolan.

De svenska världsarven skiljer sig åt inte bara i de enastående
universella värden de representerar utan också i om de är privat -
ägda eller statliga, om de är vidsträckta naturområden, enskilda
hus eller hela städer. De svenska världsarven är relativt väl fördela-
de i olika kategorier och representerar också olika tidsåldrar från
bronsålder, över medeltida handel, järnhantering, radiokommuni-
kationer till 1900-talet moderna begravningsplatser. De utmaning-
ar de står inför när det gäller bevarandet varierar självklart kraftigt.

Ett problem har varit att många lokalt varit djupt involverade i
den omfattande nomineringsprocess om föregår besluten om världs -
arv, men världsarvsundervisning och ansvaret enligt artikel 27 har
inte diskuterats som en viktig del. I några fall man de första åren som
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världsarv bedrivit mycket omfattande konventionsrelaterat arbete
med lokala kurser, information till många olika grupper av anställda,
journalister etc. efter ett fåtal år har detta ersatts av en annan kom-
munal ”profilfråga” vilket lett till att arbetet kring världsarvet fått stå
tillbaka. I flera fall har nomineringsarbetet följts av väldigt liten akti-
vitet, minimal lokal organisation etc. Det förefaller som det i flera fall
primärt varit det viktigaste att bli ett världsarv inte att uppfylla och
arbeta med konventionen utan som det brukar heta ”bli satt på kar-
tan”. 

Arbetet inom nätverket har visat 

– Det är av stort värde för svenska skolor att få delta i – och repre-
sentera Sverige i – det internationella projektet och det är av
stort värde för dem att också etablera utbyten inom landet.

– Om världsarvsundervisning ska bli en dynamisk del av framtida
bevarande av världsarven måste den få en fast förankring i loka-
la besluts- och anslagsstrukturer.

– Pedagogisk utveckling måste finansieras och styras med kvalifi-
cerad rådgivning och effektivt utbyte av ”best practises” och er -
farenheter. Skolorna behöver hjälp med att öppna sig för mer
abstrakta och internationella aspekter av världsarvsundervisning
för att den inte bara ska bli fördjupad hembygdskunskap.

– Det måste finnas nationell och regional samordning för att styra
projektet, sammanfatta erfarenheter och vara kontaktyta mot
det internationella skolprojektet, mot Unescos samordning och
mot världsarvsförvaltarna.

– Små finansiella tillskott (”seed money”) behövs för att skolorna
ska kunna komma igång.

– Slutord
Ansvaret för att bevara vårt natur- och kulturarv är inte bara en
svensk nationell angelägenhet utan också, genom internationella
överenskommelser, ett internationellt åtagande. Det blir extra synligt
när det gäller ansvaret för att bevara det arv – världsarvet – vi lovat
det internationella samfundet att våra barn vill vara med och bevara.

Från hösten 2008 kommer samordningen av svenska skolors
del tagande i Unescos skolnätverk Associated Schools Project Net -
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work (ASPnet) att tas över av Internationella Programkontoret för
utbildningsområdet, IPK. Det gäller såväl världsarvsskolorna som
deltagarna i de andra projekten. 

Internationella programkontoret för utbildningsområdet, är en
statlig myndighet under Utbildningsdepartementet som stödjer sko-
lor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att
delta i internationellt samarbete. Det kan gälla allt från internatio-
nella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling
till praktik och studier utomlands och utbyten för ungdomar och
lärare är en viktig del av IPK:s verksamhet. 

Det är vår förhoppning att ASPnet ska finna sin naturliga plats
bland övriga nätverk och utbyten så att ömsesidig nytta och utveck-
ling underlättas 
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INLEDNING
Denna text vill ge lärare och elever möjlighet att få inspiration från
de frågeställningar konventionen behandlar. ”Rutorna” innehåller
idé er till övningar. Hänvisningar till konventionens artiklar är kur-
siva och inom parantes.

Tips och förslag om hur man arbetar med världsarv i allmänhet
och med de svenska världsarven, flera kapitel med bakgrundstexter
etc. finns i lärarhandledningen Världsarv i Unga Händer på
www.unesco.se.

De dokument som styr Unescos och medlemsländernas arbete med
världsarven är:

– Världsarvskonventionen som finns i Svenska Unescorådets
skriftserie nummer 2/2008 som kan rekvireras kostnadsfritt från
hemsidan. 

– Texten om de regelbundna rapporter (”Periodic Reporting”)
som medlemsländerna lämnar in om hur de arbetar med världs -
arven

– Världsarvskommitteens beslut om bättre balans bland världsarv
från olika världsdelar och mellan olika kategorier av världsarv

– Världsarvskonventionens operationella riktlinjer där det finns
fördjupad text om hur länderna ska arbeta med världsarven och
kriterierna för nominering av världsarv. Dessa texter finns på
whc.unesco.org. 

Världsarvskonventionens 
koncept – för skolbruk 

3
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Texten nedan baseras på delar av den lärarhandledning som tagits
fram av Unesco.

BAKGRUND

Vad är arv?

”Arv” kan betyda många olika saker! Kanske har du samma humör
som din mamma, pappas näsa eller morfars sneda tumme? Sådana
saker representerar det mest konkreta av alla arv – det genetiska
arvet. Arv kan också vara saker som någon har fått. Det kan vara
foton, gamla leksaker, en dagbok eller smycken. Ibland kan arv
vara värt mycket pengar, som hus eller skog.

Ett väldigt viktigt arv är språken, det finns ca 600 språk i värl-
den. Man räknar med att 300 kommer att försvinna för att ingen
pratar dem längre. Nästan alla (96%) språk i världen talas av till-
sammans bara 4% av jordens människor. Vart femte språk i Afrika
har skriftspråk.

Ibland pratar man om ”kulturarv”. Det kan vara både hus och
saker som tavlor eller skulpturer men också musik, kläder, slöjd och
mat. I många länder är det en viktig fråga hur man ska föra sådant
arv vidare. Det finns mycket som gör att det kan vara svårt. Till
exempel måste den som har ett hus sköta det noga för att kunna stå
länge och tavlor måste ha en bra miljö för att inte bli skadade. Krig,
miljöförstöring och naturkatastrofer skadar ofta det som var tänkt
att lämnas vidare till nästa generation. 

Det kan vara ännu svårare att bevara sådant som inte är ”saker”:
musik finns kanske inspelad och nedskriven som noter, men förs bara
vidare om någon tycker den är viktig. Maträtter och tankar kring vad
som är bra och riktigt att äta försvinner när ingen kommer ihåg hur
man lagade just den maten.

R Välj 10 saker som visar vem du är. Vad skulle du skicka till en annan planet
för att förklara vad människan är? Vad skulle du ta med dig om du skulle flytta
till Australien? Vad berättar de sakerna om dig? Vad berättar de om Sverige?

På franska heter arv ”patrimoine” och det är från början två ord på
latin. Det ena betyder pappa och det andra att berätta eller ge råd.
På franska betyder alltså arv ”saker som får oss att minnas våra
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föräldrar”.  På engelska heter det ”heritage” och betecknar något
som vi får, som bevaras och lämnas vidare. 

R Vad tycker du att ordet ”arv” betyder? Sparar du själv på något som du hop-
pas ska finnas kvar länge? Har du någon riktigt gammal sak du ärvt? Finns det
något som är alldeles nytt som du tror dina barnbarn kommer att gilla?

Kan vi ärva tillsammans?

För ungefär hundra år sedan förändrades samhällena fort och vad
det skulle betyda för framtiden diskuterades mycket. Redan då höll
många gamla saker, gamla hus och det gamla sättet att göra saker
att försvinna. Många människor i Europa flyttade från landet till
städerna, många började arbeta i företag. Det gick att köpa saker i
affärer i stället för att köpa dem av den som tillverkat dem.
Människors möjligheter att kommunicera med varandra ökade, fler
kunde läsa och i många länder skedde en stor emigration, bland
annat till USA. Tanken uppstod att alla människor borde ha gemen-
samt ansvar för att arvet skulle finnas kvar, för man tyckte det var
viktigt att människor i framtiden skulle veta hur det var förr i tiden.

R Leta information om Skansen och Nordiska museet.

I slutet av det här kapitlet finns det en del som handlar om sådant
”arv” som inte är saker och om hur Unesco arbetar för att bevara det.

Unesco
År 1945 bildade 37 länder Unesco (nu är 193 länder med). Målet
med Unesco var att kämpa för fred och förståelse mellan människor
genom att olika länders regeringar skulle samarbeta inom utbild-
ning, vetenskap och kultur. Redan tidigt började man diskutera om
att det behövdes internationella regler för att bevara arvet.

R Vad står det i Unescos ”grundlag” (= konstitution) om fred? Hur såg det ut i
Europa år 1945?



VÄRLDSARVSKONVENTIONEN
När olika länder är med i en organisation bestämmer de vad som
är viktigt och hur de ska arbeta tillsammans. Inom FN (Förenta
Nationerna) finns många sådana texter, en del kallas konventioner.
Barnkonventionen är den mest kända.

I FN-organet Unesco, som arbetar med utbildning, forskning,
kultur och media har man gjort flera konventioner om olika vikti-
ga frågor. Världsarvskonventionen är en av dem.

R Leta information om barnkonventionen, FN, Kyotoprotokollet. 

År 1972 bestämde Unesco att man skulle arbeta fram en konven-
tion. I konventionen finns 38 texter där det står vad Unesco ska
göra och vad de olika länderna ska göra för att de ska kunna arbe-
ta tillsammans för att bevara världsarvet. Texten inleds med en var-
ning – Vårt arv hotas att förstöras när vi utvecklar samhället och
ekonomin. Krig har alltid varit ett hot mot kulturföremål och mot
byggnader men nu hotar också miljöförstöring, att städerna växer
och blir väldigt stora och att så många reser.

I konventionens står det: ”Förfall eller försvinnande av någon
del av kultur- eller naturarvet innebär en skadlig utarmning av det
arv som tillhör alla världens länder” (Konventionens inledning).
Det betyder att om någon del av kulturarvet eller naturarvet för-
svinner så är det en förlust för alla, också dom som bor i andra län-
der och dom som kommer att leva i framtiden.

I konventionen står vem som har ansvar för vad, hur länderna
ska rapportera, hur ofta styrelsen ska träffas osv.

Vem har ansvaret?

Länder som skriver på konventionen lovar att skydda och bevara
kulturarv (som hus och samlingar av hus) och naturarv (olika intres-
santa miljöer) i sitt eget land. Länderna lovar också att inte förstöra
kultur- och naturarvet i andra länder (Konventionens artikel 6).

Vilka arbetar med konventionen?

184 länder har skrivit på konventionen, och alla länder som skriver
på konventionen bildar tillsammans en grupp som möts vartannat år.

Texter om världsarvskonventionens koncept – för skolbruk   21
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Gruppen av länder som skrivit på konventionen väljer 21 medlem-
mar till Världsarvskommittén för sex år. (Konventionens artikel 8) 

Kommittén planerar hur man ska arbeta med konventionen och
utser nya världsarv och nya världsarv på listan över världsarv i fara.
(Konventionens artikel 11) De olika länderna gör också rapporter
till kommittén där länderna beskriver hur de arbetar med sina
världsarv. I kommittén väljer man sju stycken till en styrelse.

På Unescos kontor i Paris finns Världs arvscentret. Den arbetar åt
kommittén och ordnar deras möten, utbildningar och konferenser,
trycker listan över alla världsarv och arbetar med att informera om
världsarven runt om i världen, whc.unesco.org är deras hemsida.

Varje land som skriver på konventionen ger årligen pengar till
Världsarvsfonden. Från fonden kan fattiga länder söka pengar för
att bevara sina världsarv, ordna kurser där experter lär ut hur man
reparerar hus, planerar framtida arbete med mera (Kon ven tionens
artikel 15).

Det finns flera organisationer som hjälper Unesco med världs -
arvs arbetet. De är experter på olika delar av världsarven. En del
arbetar med miljöfrågor, andra reparerar hus eller ordnar utbild-
ningar (Konventionens artikel 8).

Från förslag till världsarv – hur går det till?

Landet som skrivit på världsarvskonventionen gör en lista över sådant
som finns i landet och som man tycker är av särskilt stort värde. (Kon -
ventionens artikel 11, 1). Man tar foton och gör kartor och mätningar
till varje objekt på listan. Landet måste sedan kunna visa att det har
lagar som skyddar det som finns på listan, att man har personal som
arbetar för att bevara dem och att man har pengar för bevarandet.

Från denna lista (”den tentativa listan/förslagslistan”) väljer sedan
landet ut objekt som man vill nominera som världsarv. Nomi -
neringen, foton, kartor, skötselplan med mera sänds till Världs arvs -
centret. Experter på kultur eller miljö åker ut till landet och tittar
noga på det som landet har föreslagit. Experterna gör sedan en rap-
port till Världsarvskommitténs styrelse. Styrelsen skriver sedan vad
de tycker och lämnar allt till kommittén. De 28 länderna i kommittén
bestämmer sedan om ansökan ska beviljas eller inte. Ibland sänds
ansökan tillbaka för att den måste ha fler foton, för att där inte finns
en plan för framtiden eller att det är något annat som fattas.

Allt som ska finnas på världsarvslistan måste vara unika, oer-
sättliga och autentiska. Unik är inte så svårt att förstå: tempel -
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området i Ankor Wat eller Cheops pyramid finns det bara en av. Ett
världsarv kan också vara ett unikt exempel på någonting. Ett exem-
pel kan vara hus som en gång var vanliga men som nu är nästan
borta.

R Finns det svenska världsarv som är ett exempel?

Oersättlig betyder att om det försvann skulle det aldrig gå att bygga
igen: en regnskog som försvinner kan aldrig återplanteras. Auten -
tisk betyder till exempel att ett gammalt hus inte får ha byggts om
för mycket. Man får inte ha rivit det gamla huset och byggt ett nytt
som ser likadant ut – då är det inte ”autentiskt”. Ett naturobjekt
ska vara så nära som det var från början som det är möjligt för att
vara autentiskt. (Världsarvskonventionens operationella riktlinjer).

Världsarvslogon

Den symboliserar beroendet mellan naturens rikedomar och det
som människan skapat. Fyrkanten i mitten ska visa det som män-
niskan gjort (”hus”) och cirkeln runt är jorden eller något i natu-
ren. Man kan också se den som att den runda formen omsluter och
skyddar den fyrkantiga!

VÄRLDSARVSLISTAN
På världsarvslistan finns 851 världsarv i 141 länder. De flesta (660
stycken) är byggnader (kultur) och 25 stycken är en kombination
av natur och kultur (t ex landskap där människor levt och ändrat
landskapet). Världsarvskommittén förbereder ändringar på listan,
uppdaterar och skickar ut den. För att bli ett världsarv måste lan-
det där platsen finns nominera (lämna in en ansökan). Det kan bara
landet självt göra, för det är landet som lovar att skydda och beva-
ra det som man nominerar. Fattiga länder kan få ekonomisk hjälp
från världsarvsfonden för att göra riktiga och kompletta nominer-
ingar eller för att experter ska titta på vad som finns i landet och
bedöma om landet ska ansöka eller inte.

Texter om världsarvskonventionens koncept – för skolbruk   23
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Varför finns världsarvslistan?

När ett hus, en plats eller ett område blir världsarv blir många männi-
skor intresserade. Att kunna säga att en viss plats är ett världsarv är
väldigt populärt. Världsarv är också skyddat av att det finns på listan,
och fattiga länder kan få stöd för att skydda världsarven eller för att
tekniker ska komma och hålla kurser, för att köpa maskiner etc.
Ungefär 15 miljoner kronor samlas varje år för detta. Länderna sam-
lar också in pengar för katastrofhjälp efter jordbävningar eller över-
svämningar.

R Känner du någon som kommer från ett annat land? Fråga om det finns några
världsarv där!

Vad är världsarv?

I konventionens text skiljer man mellan kulturvärldsarv (sådant
som människan gjort) och naturvärldsarv (naturen, miljön). Det
som skiljer åt är inte alltid helt klart, det finns till exempel nästan
inga delar av naturen där det inte finns spår av människan. I många
fall tycker människor att visa platser i naturen har särskilda kvali-
teter, att de inte bara är vackra utan också heliga. Naturen kan vara
med i berättelser och legender, i konst och böcker och då får natu-
ren också ett kulturellt värde. När naturarv och kulturarv finns på
samma plats kallas det för kulturlandskap.

Kultur

Det finns tre olika typer av byggnader som kan bli världsarv (Kon -
ventionens artikel 2):

1. Minnesmärken. Det kan vara en byggnad,  monumentala skulp-
turer och målningar, grottbostäder med inskriptioner, utgrävningar
till exempel gravar.

2. Grupper av byggnader, städer och byar.

3. Miljöer: verk skapade av människan eller av naturen och männi-
skan tillsammans och större historiska utgrävningar.

R Välj ett intressant världsarv som är en byggnad – leta information.



Natur

I konventionen står det att naturvärldsarv kan vara:

1. Skogar, glaciärer, öar, sjöar, grottor, berg

2. Boplatser för utrotningshotade djur och växtplatser för utrot-
ningshotade växter (korallrev, tropiska skogar, våtmarker etc.)

3. Naturmiljöer med klara gränser som till exempel naturskydds -
områden

R Hitta naturobjekt i världsarvslistan. Finns något i Finland?

Kultur + Natur = Kulturlandskap

En del landskap är resultatet av en blandning av naturens verk och
människans. När människan har funnits en lång tid i landskapet
och förändrat det kallas det kulturlandskap. Ofta visar de på hur
påhittig människan är när det gäller att hitta på hur man kan leva
i ett visst landskap. Kulturlandskap är en tredje sorts världsarv. 

R Leta information om Machu Picchu (Peru), Bandiagara Cliffs in the land of the
Dogons (Mali).

R Hitta kulturlandskap på världsarvslistan. Finns det något i Sverige?

Världsarv i fara 

Om ett världsarv är i fara kan världsarvskommittén sätta upp det
på listan ”Världsarv i fara” (Konventionens artikel 11,4). Ungefär
trettio världsarv finns på listan. Ibland är det naturkatastrofer som
hotar dem, ibland är det klimatet, ibland är det massturism och att
vägar byggs. Världsarv på den listan kan få hjälp med t ex teknis-
ka experter. Ibland beslutar världsarvskommittén att starta en
insamlingskampanj och försöka samla in pengar för att rädda ett
världsarv i fara.
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R Vilka världsarv finns nu på listan över världsarv i fara?

Fördjupning av konventionens text om vad som kan bli ett värld-
s arv

Kultur

Texten i konventionen förtydligas i riktlinjerna för hur länderna ska
arbeta med konventionen (”Operational guidelines for the implemen-
tation of the World Heritage Convention”). Där slås fast vilka krav
(”kriterier”) som gäller. Nästan alla världsarv är ”kulturobjekt”. 

Det finns sex krav och många objekt passar in på flera av dem.
De är:

– de ska visa på hur människans kan skapa fantastiska byggnads-
verk

R Leta information om Taj Mahal (Indien) , palatset och trädgården i Schön -
brunn (Österrike), Angkor (Kambodja), kinesiska muren, katedralen i Aachen
(Tyskland), Kreml och röda torget (Ryssland), Toledo (Spanien). Var det något
som du tyckte var särskilt fint eller intressant?

– visa på viktigt utbyte som pågått länge mellan olika kulturer
eller inom ett kulturellt område, utveckling inom husbyggande
eller teknologi, monumental konst, stadsplanering eller hur
människan bygger landskap

R Leta information om Roskilde katedral (Danmark), Medinan i Fez (Marocco),
Cordoba (Spanien), Hoi An (Vietnam).

– vara ett unikt eller enastående bevis på en kulturell tradition
eller en kulturell tradition som försvunnit

R Leta information om Al Qal’a i Beni Hammad (Algeriet), Tyr (Libanon),
Katmandudalen (Nepal). 



– vara ett enastående exempel på arkitektur eller landskap som
visar på en eller flera viktiga perioder i människans historia

R Leta information om Bagerhat (Bangladesh) , Jongmyo (Sydkorea), Lübeck
(Tyskland) Aleppo (Syrien), Sucres historiska stad (Bolivia).

– vara ett enastående exempel på människans bostäder som visar
hur en kultur försvunnit som ett resultat av förändringar som
inte går att stoppa

R Leta information om Santa Cruz de Mompox (Colombia), gamla Havanna
(Kuba), Ashanti (Ghana), Hollkö (Ungern).

– vara platser där det hänt viktiga saker eller där det finns levan-
de traditioner, ideer eller konst

R Leta information om Kakadu Nationalpark (Australien), Robben Island
(Sydafrika), Independence Hall (USA).

Natur

För att en miljö ska bli ett världsarv måste den också passa till ett
eller flera av fyra krav (”kriterier”):

– vara enastående exempel på viktiga delar av jordens historia

R Leta information om Burgess Shale (Kanada), Stora Barriärrevet (Australien),
Messel Pit Fossil site (Tyskland), Höga Kusten (Sverige), Yellowstone (USA).

– vara enastående exempel på viktiga processer i jordens utveck-
ling vilka fortsätter idag

R Leta information om Mount Kenya (Kenya), Kaziranga National Park (Indien),
Kinabalu Park (Malaysia), Skocjan Caves (Slovenien).
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– innehålla fantastiskt vackra naturfenomen eller områden som är
enastående vackra

R Leta information om Mont Quyi (Kina), Baramba National Park
(Demokratiska Republiken Kongo), Danube Delta (Rumänien).

– vara de allra viktigaste platserna för att bevara biologisk mång-
fald

R Leta information om Sub-Antarctic Islands (Nya Zeeland), Arabian Oryx
Sanctuary (Oman), Niokolo-Koba Nationalpark (Senegal).

Kulturarv som inte är ”saker”
I många länder är inte hus och miljöer det viktigaste i kulturen. Där
kan språk, sånger, traditioner, danser, festivaler, medicin, matlagning
och hantverk vara det som ger människorna identitet, som säger
vilka de är. Sådant kulturarv kallas ”immateriellt” (= det är inte saker
utan sådant man gör eller sådant som inte ”syns”). Detta är ännu
svårare att bevara än hus, saker och miljöer!

Unesco har utarbetat en konvention om skydd av kulturarv som
inte är byggnader eller saker. 

Unesco har också utarbetat andra konventioner för skydd av
kultur och natur. Det finns en konvention om handel med kultur-
föremål (som sådant som grävs upp vid arkeologiska utgrävningar,
föremål som blir stulna från museer och samlingar etc.) och en med
regler för hur och när man får ta upp saker från fartyg på havets
botten (undervattensarkeologi) och en om kulturell mångfald.

Världsarv och turism
Filosofen Aesop sa att ”språk var det värsta och det bästa – för att
det kan få människor att komma varandra närmare men också skil-
ja dem åt”. Samma sak kan sägas om turismen. Turism är en värld-
somspännande storindustri – år 2000 åkte nästan 700 miljoner
människor på resor utomlands! Man tror att det kommer att vara
1,5 miljard människor som reser år 2020!
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Många turister reser för att besöka världsarven. Men om världs-
arvet blir väldigt populärt och det kommer så många turister att det
”värde” världsarvet hade inte längre finns kvar – då kommer inga
turister! Då blir det inga pengar för att ge folk jobb och för att beta-
la dom som jobbar för att sköta och bevara världsarvet. Om turis-
terna möts av samma souvenirer i plast överallt, om ett besök på
världsarvet bara innebär att stå i kö för att komma in, att trängas
med andra turister och inte få en upplevelse man vill ha – då reser
man någon annanstans! Det har redan hänt många gånger att plat-
ser runt Medelhavet som ”upptäckts” av turismen utvecklats så
fort att turisterna efter några år inte reser dit längre utan söker sig
längre bort.

Turismen kan också bli en bro mellan människor, där vi kan
mötas och lära oss förstå varandra. Hat mellan grupper och krig
bygger ofta på att man inte känner varandra. Att besöka världsarv
i andra länder kan vara ett sätt att förstå det landet historia och
människor, och varje världsarv kan svara på frågan Vad kan vi lära
oss här? Kanske kan förståelse och respekt för världsarven leda till
att vi visar förståelse och respekt också för andra människor.

Många länder, städer, byar och världsarv är intresserade av att
få många turister. Om det kommer turister till en plats betyder det
fler arbeten eftersom turisterna ska transporteras, bo, äta och
kanske köpa souvenirer, guideböcker etc.

Massturism kan beskrivas som ”…en eld: den kan användas för
att laga mat – eller för att bränna ner ditt hus”. Om turisterna
släng er skräp eller kräver att få parkera överallt nära världsarvet
kan det bli problem. Vid världsarv som har religiös betydelse kan
det bli motsättningar om turisterna kommer i kläder som lokalbe-
folkningen tycker är fel, eller om de skriker och skrattar på platser
som visar på sorgliga händelser eller har religiös betydelse eller upp-
levs som ”högtidliga”.

Ibland har resurser som skulle ha gått till utbyggnaden av sko-
lor och sjukhus vid turistattraktioner istället använts för sådant
som turister kräver som hotell och simbassänger och golfbanor.
Ibland vill turister besöka världsarv bara för att ha fest där. Det har
hänt vid Stonehenge i Storbritannien. Många turister vill ha mid-
sommarfest där eftersom de tror att det var så Stonehenge använ-
des från början men de som arbetar med att bevara Stonehenge vill
inte ha midsommarfester med massor med människor, musik, mat
och dryck!

Här möts två världar!
© DICK ROSS/LINEAIR PARIS
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R Titta i resekataloger eller på Internet och titta efter hur länderna beskrivs.
Vad står det om den lokala kulturen och om folket i landet? Jämför med vad du
kan hitta i en dagstidning, i ett uppslagsverk eller i böcker i skolan. Skriv en
beskrivning på ditt bostadsområde som om det stod i en resekatalog! Beskriv
din skola som om den var ett hotell i en resekatalog!

Turismen har också många fördelar. För att få hållbar utveckling i
fattiga länder behövs turismen. Ett naturreservat till exempel ger
jobb till dem som vaktar mot brand och tjuvjakt, till dem som skö-
ter om djuren och växterna, reparerar vägarna etc. Om den lokala
befolkningen kan få sådana arbeten och vara med och bestämma
om hur nationalparken ska räddas så ökar möjligheten att beva-
randet ska lyckas. För världsarv som är byggnader behövs arkitek-
ter, stadsplanerare, stenkonservatorer, snickare, målare, trädgårds-
mästare, landskapsarkitekter, guider, tolkar och många andra
yrkesgrupper.

Världsarv, fred och bevarande
Att skydda världsarven är en stor uppgift för alla länder, och
Unesco är viktig i det arbetet. Det kallas för globalisering att varor,
filmer, kläder, musik, nöjen, mat och språk blir alltmer lika varand-
ra även på platser som ligger långt från varandra. Handel, resor och
utbyten kan innebära att människor upplever att deras identitet och
kulturer hotas och då kan kunskap om den egna och andra kultu-
rer bli ännu viktigare. Då kan världsarven vara enkla och lättför-
ståeliga berättelser om olika kulturer och deras ömsesidiga beroen-
de av varandra.

Många världsarv hotas också av miljöförändringar som t ex att
havsnivån höjs. Den stora framtidsfrågan nu är att alla länder
måste arbeta för hållbar utveckling för att bromsa bland annat glo-
bal uppvärmning. Där kan världsarven tjäna som varningsklockor
och exempel på hur svårt och viktigt arbetet med att bevara kultur
och natur är.

Alla folk och alla samhällen har en egen kultur, och alla är lika
mycket värda. Alla kulturer står i ständig dialog med varandra och
utvecklas över tiden. Här kan världsarven visa på både historiska
nätverk och enastående exempel från alla delar av världen.

Under 1900-talet beslutade världens länder om de mänskliga
rättigheterna, att det finns rättigheter som alla människor har oav-



sett var de bor. Det är ett brott att behandla människor illa och
numera anser många att det är ett brott också att förstöra miljön
eller kulturarvet. Inte ens krig räcker som ursäkt för att förstöra
kulturarvet. På så sätt kan världsarven tjäna som argument mot
väpnade konflikter. De världsarv som direkt minner om historiens
stora brott mot människorna är särskilt viktiga som varnande
exempel på vad hat och okunskap kan leda till.

R Vad hände gamla bron i Mostar år 1993? Leta information om internationella
krigsbrottsdomstolen. 

Bild från läger med världsarvsskolor
från Sverige och övriga nordiska län-
der. Hur många världsarv ser du i bil-
den?
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Svenska skolor presenterar sina världsarv
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Munsö skola är en liten skola med ca 100 elever från förskola t.o.m.
år 5. I vår kommun har vi två världsarv, Drottningholms slott och
Birka-Hovgården. Det som vi har inpå oss är världs arvet Birka-
Hovgården.

Det Birka som finns i dag ligger under jord men har man lite fan-
tasi, kan man tänka sig hur det såg ut en gång i tiden…..

Så här berättar Munsö skolas elever om sitt världsarv. Kanske vill
du åka dit någon gång.

Vägen till Birka
Åk till Stockholm. Sedan tar du vägen ut mot Brommaplan och
vidare ut mot Ekerö. Kör förbi kungens slott och sedan mot Adelsö.
Man måste åka färja för att komma till Adelsö. Sedan kan man åka
båt till Birka ifrån Adelsö. Och man kan åka båt ifrån Strängnäs
och Mariefred. För de ligger också i Mälaren.
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MOTSTÅENDE SIDA:  ILLUSTRATÖR 

RASMUS KARLSON VAN DER GOTEN



Hur Birka fick en sådan betydelse
Birka var en stor handelsstad. Mycket folk från främmande länder
kom dit för att staden låg mycket bra till. Av dem, som kom dit så
ville nästan alla sälja eller köpa varor. Staden var mycket säker, bl.a.
för att kungens krigare skyddade staden från fiender, som ville
plundra andra. I staden så bodde det många hantverkare, som till-
verkade bl.a. kläder, kammar, pärlor, smycken och vapen. Det kom
också många hantverkare till Birka från Bergslagstrakterna, som
hade med sig järn, skinn och pälsar som var bra bytesvaror   

På rundtur i Birkas kvarter
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ILLUSTRATIONER: KLASS 1–2
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Ansgar
Ansgar, Nordens apostel, som han kallas, blev efterskickad av kung
Björn för att de kristna i Birka skulle få veta mer om kristendomen.
På vägen dit blev han överfallen och bestulen på allt han ägde. Han
kom till Birka år 829 och blev mottagen av kung Björn som bodde
på Hovgården på Adelsö. Ansgar hade munken Vittmar med sig
som resesällskap. 

Han var på Birka två gånger och lyckades kristna några stycken.
När Ansgar inte var där så började folket i Birka att tro på asa -
gudarna i stället.

Ansgars berättelse finns avbildad på dörrarna till Ansgars -
kapellet. Kapellet byggdes till minne av Ansgars besök. Kommer du
dit så passa på att titta in i kyrkan. 

Hovgården
Här på Hovgården på Adelsö bodde kung Björn. Han kunde titta
ut över vattnet från sin hall. Han såg Birka härifrån. Det var han
som tog emot Ansgar första gången som Ansgar kom till Birka. 

ILLUSTRATÖR: REBECCA MALMQVIST,
KLASS 3

Här tas Ansgar om hand av kung
Björn.

ILLUSTRATÖR: DANIEL NÄHR, KLASS 3



När Ansgar kom den andra gången ca år 850 var det en annan
kung som tog emot Ansgar. Han hette Olov

Kungsgården
Man tror att kungsgården var en stor hall där kungen tog emot sina
gäster. Vid sidan om kungsgården fanns det naturligtvis små hus,
t.ex. där man smidde saker, där man kunde förvara saker, hus som
trälarna kunde bo i och det fanns t. o. m. en egen båtuppdragnings -
plats där kungen kunde förvara sin båt vintertid, en s.k. naust. 

Runstenen vid Hovgården
Här står det: Tyd du runorna Rätt lät rista Tolir bryte i Roden, rista
dem åt konungen. Tolir och Gylla lät rista (dessa runor) båda
makarna efter sig till minnesvård. Håkon bjöd rista

Mer om runor

Här kan du lära dig lite om de forntida runorna. Här står de i alfa-
betisk ordning:

Hur har försvaret av Birka gått till under 
vikingatiden?
Under vikingatiden så var Birka en viktig handelsstad, och var
utrustad med smarta försvarsplaner, eftersom att det var en så pass
betydande plats i Mälardalen i Europa.

Plan nr 1: När fiender kom seglande över vattenytan så såg försva-
ret till att de skulle få en överraskning.

När deras stora och breda skepp började närma sig Birka så hade
det varit så fiffigt, för att Birkaborna hade tagit stora trästolpar
(säkert träd som vuxit upp på Adelsö) och slagit ner i vattnet och när
deras båtar kom så var stolparna för täta och de kom inte igenom. 

Plan nr 2: Om de ändå kommer igenom så bjuder Birka ytterligare
på en liten tur. En uppbyggd trämur som går runt hela Birka och
ger invånarna ytterligare ett skydd. Tyvärr så tar det bara några få
minuter att bränna upp muren med hjälp utav eldpilar.
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Runstenen vid Hovgården
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Plan nr 3: Under tiden som fienderna försöker komma igenom stol-
parna i vattnet så springer alla upp till kullen där stenborgen, låt
oss kalla den: Birkaborgen, finns. Det är en trygg och säker borg
och vaktas dag och natt av beväpnade soldater. Och man kan gott
säga att den var trygg, säker och mäktig efter som att de var den
mäktigaste borgen i hela Skandinavien under vikingatid.  

Krigares utrustning

Krigarna från Birka var bra utrustade yrkesmän. Krigarna fick sina
vapen från en smedja, som låg väldigt nära krigarnas hus. Krigar -
nas hus kallades också för hall. Hallen var Birkas största byggnad.
I hallen höll man många fester och annat. Krigarnas vapen var
allas. Dom stod bara längs väggen och alla fick ta vilka dom ville.
Det viktigaste är att dom tillhörde kungen tror forskarna.

En krigares rustning består av en ringbrynja som skyddar hals
och huvudet. De har även hjälm och sköld. Hjälmen är oftast gjord
av läder eller järn. Skölden är bucklig och fint gjord.

De vanligaste vapnen är den 50 cm långa huggkniven som är
känd för sin taggiga egg och de fina slidorna. Andra vanliga vapen
är spjut och lans. Spjut är lätta för att kunna kastas. Lansen är
tyngre än spjutet så att man kunde stöta omkull fienden. Ett annat
vapen är de breda svärden som är så tunga att de blir svåra att fäk-
tas med. Yxorna är nästan bara arbetsyxor. Pilbågen är bra när off-
ret har ett långt avstånd från den, men helt värdelös i närstrid.

Under vikingatiden så var Birka en vik-
tig handelsstad, och var utrustad med
smarta försvarsplaner, eftersom att
det var en så pass betydande plats i
Mälardalen i Europa.



Garnisonen

Garnisonen var det största huset på hela Birka. Och den stod stor
och synlig på en hög kulle så att alla, den tidens ’’turister’’, kunde
se den stora och mäktiga byggnaden som var 19 meter lång och 
9 meter bred. Byggnaden utgrävdes och fick namnet ”Garni sonen”.
I Garnisonen var plats för 40 krigare. Man har också upptäckt 40
stycken kamfodral som lades ner som offergåva när huset byggdes.
Sedan fem år tillbaka pågår utgrävningar som koncentrerar sig till
stadens befästningar och försvarsanläggningar.

Årets utgrävningar börjar i slutet av juni. Man kommer då att
undersöka flera terrasser ovanför Garnisonen som man tror är sol-
daternas kök och verkstäder.

Skrivet av elever ur år 5

Tips vad man kan göra i de olika årskurserna:

Klass 1 och 2 

D gör en ”serie” om något som barnen på Birka skulle ha kunnat
vara med om. 

D En vinare

D Ett tandhalsband

D En pung att ha din lyckoamulett i

Klass 3

D Baka vikingabröd och bjud barnen i skolan. Kanske kan de
också bjuda på lite vikingadricka (lika delar svagdricka och kall
mjölk). Gjuta med tenn i egna lergjutformar. Man kan byta ut
tenn mot gips, men då blir inte föremålet lika hållbart.

D Gör en skinnpung där du förvarar din tursten.

D Tova i fårull
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Klass 4

D Bygg upp kungens gård på Hovgården i papiér-macher.

D Tillverka ett spel t.ex. hnefvatafl eller tre i rad.

D Gör ett nålhus av kycklingben. En sak som de flesta kvinnor
hade hängande i bältet.

D Rista en runsten i trä eller cellplast. Använd dig av den vikinga-
tida runraden med 16 runor.

D Gör dig en skinnpung.

D Lär dig guida på Hovgården (speciellt för barnen på Munsö skola)

Klass 5

D Bygg en modell av Birka

D Tillverka Hnefvatafl

D Lär dig guida på Birka och Hovgården (speciellt för barnen på
Munsö skola)

D Sånt som alla kan göra: tova pungar, väva band

I högre klasser kan man:

D Söka andra världsarv som fanns under Birkaperioden dvs. ca år
750– 1000-talet.

D Jämför vikingatida kläder med andra folks kläder. Hittar du
några likheter från andra världsarv.

D Hur kunde man i Birka få mat till alla som fanns där. Ön kunde
inte ge tillräckligt med avkastning för att föda en så stor popu-
lation. Vad åt man för något?

D Vilka yrken representerades i Birka?

D Vilka religioner fanns det i Birka samtidigt? Finns det något annat
världsarv som har flera religioner på samma plats?

D Ställ till med ett vikingagille för skolan eller klassen, där man
serverar vikingamat och dryck. Bjud in föräldrar.

D Hitta världsarv i de länder som birkafynden kommer från. 

Litteratur:
Att läsa:
Björn Ambrosiani Birkaböckerna: 

Vikingastaden 
Mats Wahl Disa på Birka
Björn Bergenholz Birkagrisen
Wahl, Nordqvist 
Ambrosiani  Folket i Birka på 

vikingarnas tid
Anette Tamm Vikingar 

(pyssel, fakta mm)
Lars Rask Vill du läsa runor, 

Vår skola
Terry Jones Erik Vikings saga
Lofterud Fakta om vikingarna
Huldth Tidholm När människorna 

kom
Holmqvist Vikingar på Helgö 

och Birka
Bonniers serie 
med småböcker 
skrivna av 
Jonathan Lindström 
Lars Holmblad 
och Maud Ekblad: Vikingastaden Birka

Skelettet Estrid
Vikingaguden Tor
Vikingarnas skepp
Vikingarnas mat

Ur Snorres Edda Vikingarnas gudar

Länkar:
www.raa.se
www.historiska.se/learning/viking.htlm
www.lansmuseum.a.se/lanet/forntid/fo
rn3.cfm?in_idnr=forn005
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Världsarvet med två kungliga slott, Drottningholms Slott och Kina
Slott, en unik slottspark som utmärkt exemplifierar svensk träd-
gårdskonst under 16- och 1700-talen och en världsunik slottsteater. 

Det första slottet på ön byggdes under sent 1500-tal av kung
Johan III för hans polskfödda hustru Katarina Jagellonika. Efter en
brand 1661 lät dåvarande ägaren riksänkedrottning Hedvig Eleo -
nora, bygga ett nytt slott värdigt stormakten Sverige. Arkitekt var
Nikodemus Tessin d.ä. Till slottet anlades ocksåen elegant barock -
trädgård efter franska förebilder.

År 1744 sammanvigdes på Drottningholms Slott den svenske
tron följaren Adolf Fredrik och den preussiska prinsessan Lovisa
Ulrika. Vid denna vigsel uruppfördes den berömda Drottning -
holms  musiken komponerad av Johan Helmich Roman. Den nygif-
ta prinsessan fick Drottningholms Slott som morgongåva.

Drottning Lovisa Ulrika lät också uppföra Slottsteatern på
1760-talet. Även här var Carl Fredrik Adelcrantz arkitekt. Den
strama fasaden ut mot Teaterplan är ett utmärkt exempel på svensk
arkitektur från 1700-talets andra hälft. Denna epok har den störs-
ta betydelse för det faktum att Drottningholm idag är ett världsarv.

Teatersalongen är oförändrad sedan den färdigställdes 1766.
Scen maskineriet är alltjämt det ursprungliga och skapades av den
italienske ingenjören Donato Stopani 1766 och är alltjämt i bruk.
Dessutom har ett trettiotal mer eller mindre kompletta kulissupp-
sättningar bevarats från 1700-talet.

Var för sig är Kina Slott och Drottningholmsteatern ur ett värld-
s perspektiv helt unika. Som helhet utgör Drottningholm med sina
två slott, sin park och sin teater en unik europeisk kulturmiljö från
16- och 1700-tal. Till detta kan också fogas att Drottningholm inte
är en museal miljö utan en levande och fungerande kulturmiljö och
hem för vårt lands kungafamilj.
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År 1753 uppfördes i slottsparkens utkant ett litet kinesiskt lustslott.
Det fjärran Kina fascinerade européerna vid denna tid. Via de ostin-
diska kompanierna fördes mängder med lyxföremål från Kina till
Europa. Ändåvisste man mycket litet om detta fjärran land. Euro -
pé erna kom att tro att Kina var ett jordiskt paradis och det blev
högsta mode att bygga kinesiska hus eller inreda rum i kinesisk stil.
Kina Slott är byggd i denna anda och ritad av arkitekten Carl
Fredrik Adelcrantz. Kina Slott idag anses vara det största och mest
välbevarade exemplet pådenna 1700-talsdröm om det kinesiska
paradiset.
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Utgångspunkten i det här arbetet var en gammal tradition mellan
Drottningholmsskolan och Drottningholm. Den 1:advent kommer
barnen till slottskyrkan för en adventsandakt. Därefter visas ett av
rummen i slottet och besöket avslutas med en karamellstrut till alla
barn. Den här traditionen har nu utvecklats till ett arbete kring
världsarvet och tanken är att det ska sträcka sig över hela läsåret. 

Innan besöket på Drottningholm får skolan låna en museilåda
som innehåller material om världsarvet. Eleverna förbereder besö-
ket med att titta, känna och dofta på föremål till exempel kryddor
från Fjärran Östern, pärlhalsband, sidentyg. Lådan innehåller
också lärarhandledning och faktatexter om Drottningholms världs-
arvs område
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Visningarna är anpassade till barnens åldrar och har en övergri-
pande rubrik Drottningar på Drottningholm. För förskoleklass-
1:an är temat Drottningens dag på slottet. Museiläraren berättar
för barnen om kläder, peruker och visar porträtt på drottningen och
hennes barn. Drottningens monogram handlar det om för 2–3:an.
Slottet är fyllt av namnchiffer och symboler av olika slag. Framför
allt Lovisa Ulrika och slottets byggherre Hedvig Eleonora. De äldre
barnen i 4-5:an tittar på Det exotiska Drottningholm. Vurmen för
Kina och Fjärran Östern. Både i måleri och bland föremål ser man
tydliga influenser från Kina och Fjärran Östern. Väl tillbaka i sko-
lan igen arbetar barnen vidare med sina olika teman.

Eleverna tittar på monogram.

Tanken är att alla elever i Drottningholmsskolan skall  känna till
vad ett världsarv är och kunna en hel del om just världsarvet
Drottningholm. Eleverna kommer under sin skoltid att arbeta med
alla delarna av världsarvet: Slottet, slottsparken, Kina Slott och
drottningholmsteatern. Efter visningarna arbetar eleverna vidare i
skolan. Denna gång arbetade klass 2–3 med monogram och sym-
boler av olika slag. Man gjorde även egna monogram.

Klass 2–3 visar sina egna monogram.

Eleverna tittar på siden och pärlor.

Besök i biblioteket under visningen.



För förskoleklass-1:an fortsätter arbetet med Drottningens dag på
slottet. Hur levde drottningen som bodde på Drottningholm? Vilka
kläder hade hon, hur sov hon, hur såg hennes säng ut, o.s.v.
Eleverna klipper, klistrar, ritar och skapar i papp och kartong.

Förslag till er som vill arbeta med/om
Drottningholm

1. Drottningholms slott

D Drottningar på Drottningholm

D Monogram/vapensköldar

D Djur som symboler i konst

D Ritningar

D Hur levde man i ett slott på 1700-talet

D Barn på slottet

2. Kina slott

D Hur användes Kina slott

D Kinesisk influens

D Österländska symboler

3. Drottningholmsteatern

D Kulisser/rekvisita

D Vilka teaterpjäser spelades på 1700-talet

4. Drottningholms slottspark

D Statyer i parken

D Hur användes parken

D Labyrint
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Mer information 
Mer information finns på www.royalcourt.se/

Drottningholms Slott, tel. 08-402 62 80, fax. 08-402 62 81
e-post info.drottningholms-slott@royalcourt.se

Kina Slott tel.08-402 62 70, fax. 08-402 62 81
e-post info.kina-slott@royalcourt.se

Drottningholms Slottsteater, tel. 08-556 931 00, fax. 08-556 931 01
e-post dst@dtm.se
www.drottningholmsslottsteater.dtm.se

Drottningholmsskolan, tel. 08-759 06 63
www.ekero.se/skolor/Drottningholmsskolan

Drottningholm  47





Ett arbete om Engelsbergs bruk gjort av år 5 på Mariaskolan i
Fagersta. 
Mariaskolan 
Mariavägen 20 
73733 Fagersta 

Hej! 
Jag skulle vilja föreslå att ni som läser det här brevet åker till
Engelsbergs bruk. Här är lite fakta om Engelsbergs bruk: 

Den första bergsmannen som byggde upp en hytta där hette
Englika och det var han som gav platsen namnet. 

På 1600-talet gjordes Engelsberg till ett bruk. Herrgården som
finns där nu är från 1700-talets mitt. De båda slaggstenstornen är
från senare hälften av 1700-talet då Engelsbergs bruk ägdes av
familjen Söderhielm. 

Masugnsanläggningen är en multimmerhytta. (En hytta byggd
av timmer och lera). Det finns få välbevarade mulltimmerhyttor i
Sverige. Hammarsmedjan nedanför herrgården fick sitt utseende
som den ser ut nu efter en ombyggnad 1845. 

Engelsbergs bruk är ett av de äldsta järnbruken där masugnen
och smedjan finns kvar och fortfarande går att använda. Engels -
bergs bruk ägs nu av Nordstjernan AB. Engelsbergs bruk är också
ett av de 14 världsarv som finns i Sverige. Det har varit med på
Unescos världsarvslista sedan 1993. Bruket visas på sommartid
men också för grupper under andra årstider. Engelsbergs bruk är ett
fint världsarv. I närheten av bruket finns en badplats där man kan
bada. Så åk gärna dit och titta! 

Av: Anna Thuresson 5b, Mariaskolan 
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Engelsbergs Bruk



Livet vid Engelsberg

Kläder

Bröllopskläder: På ett bröllop kunde man ibland i kyrkan skilja
vilka av karlarna, som var inbjudna till bröllopet, eftersom de hade
en annan färg på strumporna än de övriga. 

Vardagskläder: Alla barn, både rika och fattiga, gick till vardags
enkelt klädda, ofta i ärvda plagg som kunde vara både lagade och
omsydda. 

De flesta fattiga barn hade det så dåligt ställt så de fick tillbringa
största tiden av vintern inomhus. Att gå i skolan var inte att tänka
på. 

Den stolte fadern: I vissa trakter kunde prästen genast se på den stol-
te fadern som kom för att anmäla ett nytt barn, om han fått en son
eller dotter. Han behövde bara titta på stövlarna. Om stövelskaften
var uppdragna betydde det att det blivit en son, var de nedhasade
så var det en dotter. 

Av: Sofia Wiberg klass 5 b, Mariaskolan. 
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Modell av Herrgården. 

Byggnad vid Engelsbergs bruk.
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Vattenhjul 
Vattenhjulet användes vid hyttor, gruvor och masugnar. Det pumpar
upp vatten ur gruvan, och pumpar in luft i masugnen. Vi tror att det
byggdes av snickare på plats där det skulle användas. Vatten hjulet
skyddas mot väder och vind av ett hjulhus. Vattenhjulet kan ha 20
stycken skovlar som vardera rymmer cirka 16 liter. 

Stånggången var en uppfinning som användes för att föra över
kraften från vattenhjulet via stånggången till gruvan där den pum-
pade upp vatten eller drog upp järnmalmen. 

Vattenhjulet vid Engelsbergs bruk 

Vattenhjulet drev maskinen som pumpade in luft i masugnen, kol -
banan, rostugnens malmbana, krosshjulet och hornturbinen. Vatten -
hjulet var ett underfallshjul. Det betyder att vattnet drev vattenhjulet
underifrån. Underfallsvattenhjulen har en mycket låg verkningsgrad
(15–20%) om vattenflödet tvingas genom en kanal. 

Av Mattias Widén och Andreas Karlsson, Mariaskolan. 

Modell av vattenhjul som driver en såg. 



Gruvraset 
Jakob är 12 år gammal och bor hemma med sin mamma, pappa,
och hans lillasyster Elisabet. Jakobs pappa jobbar i ”den stora gru-
van”. Jakob jobbade hemma med sin mamma, hans lillasyster var
för liten för att hjälpa till. Jakob hade aldrig varit i en gruva. Men
en dag fick han följa med sin pappa till gruvan. När man stod ovan-
för och tittade ner i schaktet då såg man ingen botten. Han blev lite
rädd. Men han följde med ner ändå. För att komma ned fick han
åka i en tunna tillsammans med sin pappa. För att komma ut ur
tunnan fick man ta ett litet hopp, för det var lite långt till marken.
När de kommit ut ur tunnan såg Jakob massa män som stod och
hackade bort malmen från bergväggen. Längst in såg han en eld.
Han frågade varför man hade eld där inne. Pappan sa: för att om
man eldar och häller kallt vatten på berget så spricker det och man
kan hacka loss malmen lättare. Pappan sa att Jakob skulle stanna
kvar och hjälpa till med att släpa fram malmen. Pappan själv gick
och kastade kallt vatten på elden. Plösligt så small det till inne i gru-
van och en svart rök fyllde hela gruvan. 

– Lägg dig ner, sa en pojke till Jakob och drog ner honom på
marken. Efter ett tag kom pappan ut, lite svart på kläder och i
ansiktet. 

– Pappa! Skrek Jakob och sprang rakt in i famnen på sin pappa. 
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– Jag trodde du hade dött. Varför kom det svart rök? 
– För att när man har hällt kallt vatten på elden så släcks den

och det kommer en svart rök ut. Efter ett tag sa pappan: 
– Jag tog med mat till mig men jag glömde till dig. Du kan gå

hem och äta, men du behöver inte komma tillbaka i kväll, utan i
morgon bitti kan du komma igen. 

Jakob gick hem och åt mat. Han la sig efter maten, för att han
var trött och för att han skulle orka i morgon. Hans mamma hade
tagit hans kläder för att tvätta dom. 

Nästa dag efter han hade ätit frukost gick han tillbaka till gru-
van. När han kom dit stod hans pappa där och tog emot honom.
Dom åkte ner i gruvan. Pappan gick längre in i gruvan än i går. Men
Jakob stannade kvar på samma ställe. Senare när alla tog en liten
rast kom en fin flicka gående. Det var gruvfrun, men det visste inte
dom. Hon hade gömt sin svans under klänningen. Hon sa att gru-
van snart skulle rasa ihop. Men de trodde inte på henne. När arbe-
tarna skulle gå tillbaka in i gruvan hörde de ett brak, och sen blev
det ett himla oväsen. Inifrån kom en massa stenar rasande emot
dom. Alla började springa mot tunnorna. Alla ungdomarna fick
åka först upp. Jakob hittade ett hål i väggen i schaktet där tunnor-
na hissades upp. Han visade sin pappa hålet. 
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– Titta pappa ett hål, skrek Jakob. Vi kanske kan komma ut ur
gruvan genom det. 

– Rädda dig själv. Du måste ut först och om jag inte hinner
komma ut, så ta väl hand om mamma och Elisabet. Skynda dig! 

Jakob klättrade in i hålet och började krypa för att hitta en väg
ut ur gruvan. När de andra männen som hade fru och barn skulle
försöka komma in i hålet, kom det en stor tjock karl som inte hade
fru och barn. Och knuffade undan de andra och kröp in i hålet.
Men han råkade fastna, för han var så tjock. Han började skrika på
hjälp men ingen kunde hjälpa honom för de ville rädda sig själva.
Men när några var på väg upp, så rasade allt och dom blev begrav-
da under stenarna. Jakob hörde ett brak. Han började krypa snab-
bare ända tills han kom ut. Väl ute började han springa mot sko-
gen. Han sprang och gömde sig bakom en stor gran och tittade på
när gruvan rasade ihop. När allt hade rasat sprang han gråtande
hem till mamma och berättade allt som hade hänt efter att den där
flickan varnat dom. Mamman och Elisabet blev jätteledsna.
Mamman trodde att det var gruvfrun som kommit och varnat dom.
Jakob visste redan vem gruvfrun var, så han frågade inte. Nästa dag
gick alla fruar och deras barn till gruvan för att se om någon hade
överlevt, men ingen hade gjort det. Alla fruar letade efter sin egen
mans kropp. 

Några veckor senare begravdes alla männen som jobbat i gru-
van. Men han som fastnat i hålet låg kvar ända tills han ruttnade
och blev jord. Jakob tog väl hand om sin mamma och Elisabet. När
han blev stor jobbade han fortfarande i en gruva. Om det kom en
fin eller ful flicka och varnade dom, så sa han att alla skulle ut ur
gruvan. 

Av: Elin Forsberg och Anna Persson 5c, Mariaskolan 

Två byggnader vid Engelsbergs bruk.



Multimmerhyttan i Engelsberg 
Att det är en multimmerhytta innebär att masugnspipan är av eld-
fast sten och isolerad med jord och grus invändigt. Utvändigt är den
klädd med timmer och sten som förankras med järnband. Mas -
ugnspipan är drygt 9,5 meter hög. 

Man hade i kalksten, järnmalm och träkol uppe i toppen på
mas ugnen och tappade ut råjärnet i botten, man tappade även ut
slagg. Det finns ingen skorsten, man hade istället ett hål i taket. 

I en masugn smälter man olika metaller. Man eldar i sexton
dagar för att få upp rätt värmen då smältpunkten är som bäst, det
var 14 000 grader Celcius. Dom jobbade i skift, först sex timmar
sen bytte dom arbetslag och så jobbade dom sex timmar osv. Dom
var tio stycken i ett arbetslag. 

Multimmerhyttan i Engelsberg byggdes ut år 1878. 

Av: Marcus Karjalainen 5c, Mariaskolan 
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Slaggstenshus i Engelsberg. 
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Falun och Kopparberg

Hälsinggårdsskolan F-6
Humlevägen 2
791 45 Falun

Falun blev stad år 1641. Då var Falun Sveriges näst största stad
med 6 000 invånare. Nu finns det 58 841 invånare i Falun. Falun
ligger i Dalarna.

Falun blev världsarv den 13:e september 2001. Vårt världsarv
består av tre delar; gruvlandskapet, bergsmanslandskapet och
stads landskapet. 

På vår skola har vi lärt oss mycket om Världsarvet Falun!
I den här boken kan ni få se lite vad vi har gjort.
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Det här vill vi visa er om ni kommer till Falun!
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Falu gruva

Om man går till Gruvmuseet
kan man titta på modeller
och ädelstenar. Att åka ner i
gruvan kan vara spännande!
Tur att man får åka i en rik-
tig hiss och inte åka i en hink!
I gruvan har alla kungar och
drottningar skrivit sina namn
med guld på en stenvägg. 

Gamla Staberg

Där kan man få se på ett spe -
ciellt äpple som kallas Gubb   -
äpple.

Stora Stöten

Ta också en promenad runt
Stora Stöten! Stora Stöten kom
till av ett stort ras midsommar-
dagen 1687. 
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På kyrkogården vid Stora
Kopparbergs kyrka finns det
en grav där Fet-Mats är be -
graven. Han dog nere i gru-
van i ett litet ras. 

Elsborg. Här bodde gruv-
drängarna. Här kan man få
se på t. ex. Elsborgs slott,
Faluns minsta stuga mm.  

Det finns förstås mycket mera
att se i vårt världsarv men det
här var bara några tips. 



Så här jobbar vi med boken om Världsarvet Falun som alla treor
har fått. Boken heter Roströk, rudor och Gamla mormor.  
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1. Vi håller på med en tidning
som heter Bergsmannen. Där
skriver vi om saker som har
hänt för länge sen i Falun. Vi
låtsas att vi var med på den
tiden.

2. Vi gör en guidebok om
Världs arvet Falun. I den skri-
ver vi om allt vi vet om Falun.

3. Vi har haft uppgifter till
alla sidor i Världsarvsboken. 



Andra saker som vi har gjort på skolan är: 
1. Vi har gjort vandringar i Världsarvet.

2. Vi har pratat om hur barnen hade det förr.

3. Vi har gjort modeller av t.ex. Faluån och broarna och av hjul-
hus med vattenhjul i.

4. Vi har sjungit sånger från Falun.

5. Vi har spelat teater om gamla Falun.

6. Vi har besökt Staberg och målat av trädgården.

7. Vi har gått 5 km av Knivstigen. Lärarna spelade teater efter 
vägen.

8. Vi har fått besök av Christopher Polhem.

9. Vi har jobbat om kända personer från Falun som t.ex. Selma 
Lagerlöf, Einar Norelius och Carl Larsson.

10. Vi har sett på film och bildspel om Falun.

11. Vi har gjort en månadsbok om Världsarvet.

12. Vi har gjort animerad film om olika berättelser från Falun. 

13. Vi har läst dikten om Den lille kolargossen. 

Vi som skrev detta heter: Fanny och Maja 3b, Hälsinggårdsskolan!
Vi gillar Falun!!!
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Ovan och till höger: Drama -
ti serad vandring längs Kniv -
stigen utanför Falun.
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Här hittar man mer information om
Världsarvet Falun
Film (Finns att låna på AV-media)
”Kopparbergets folk” som beskriver hur
det var att leva och arbeta i Falun
omkring 1650. Filmen är ca 15 minuter
lång och rekommenderas för åk. 4–9.

”Världsarvet Falun” visar de olika miljö-
er som ingår i världs arvet. Filmen är ca
15 minuter lång. 

Musik
Brorslotten – En musikalisk berättelse
om det Stora Raset. Malin Foxdal, Jon
Holmén, Jonas Brandin (CD-skiva)

Sånger och ramsor från Falun.
Gertrund Sundvik, Välkommen till värl-
den (CD-skiva med inspelade gamla
visor och ramsor från Falun)

Böcker som särskilt vänder sig mot
barn och ungdomar
Barle, Agneta, Roströk, rudor och
gamla mormor. Falun 2003.

Lagerlöf, Selma, Nils Holgerssons
underbara resa. Stockholm 1906. 
(avsnitten om Falun)

Ström, Selma, Hemma på Elsborg.
Minnesbilder från vardag och fest i
sekelskiftets Falun. Stockholm 1954.

Tillhagen, Carl Herman, Malmsägner
och gruvskrock. Falun 1988.

Wilhelmsson, John E, Vita damen i
Kårarvsskogen och andra gruvberättel-
ser från Falun. Falun 1976.

Webben
Tips och idéer på hur lärare från för -
skola till gymnasium kan arbeta med
Världsarvet Falun. www.falun.se/vis

Världsarvet Faluns officiella hemsida
www.varldsarvetfalun.se/

Om Bergsmansgården Staberg och
dess trädgård
www.stabergsbarocktradgard.com/

Om Falun och Kopparbergets framväxt
www.dalarnasmuseum.se/falu.gruva.
och.falu.stad.pdf

Om kopparhantering
www.dalarnasmuseum.se/malm.och.
rakoppar4.pdf

Om trästaden Falun 
www.dalarnasmuseum.se/trastaden.
falun.pdf





Kyrkstugor
Alla som hade kyrkstugor bodde i stugan över kyrkhelgerna därför
kallas de kyrkstugor. Det har funnits kyrkstugor från 1600-talet,
men det finns inga sådana kvar. Det finns bara kvar kyrkstugor från
1700-talet och 1800-talet. 

Kyrkstugorna är röda för att Falu rödfärg var den billigaste fär-
gen och man kunde koka den själv. Innan färgen fanns var kyrk-
stugorna träfärgade. 

Kyrkstugornas dörrar och fönster kommer från gamla hus från
gården där hemma. Dörrarna på kyrkstugorna kan visa hur gam-
mal kyrkstugan är. Man kan se det på mönstret på dörren. Det
finns ett mönster på en kyrkstugedörr som ser ut som fiskben, vil-
ket var vanligt under 1700-talet. 

Kyrkstugefönstren är så små för att det inte gick att göra större
fönster förut. Korsen som sitter på fönstren heter spröjsar.
Fönsterluckorna finns för att fönstren inte ska gå sönder. Istället för
att bygga en trappa till kyrkstugan kunde man ta stenar från sko-
gen eller gamla kvarnstenar och göra trappor av. De flesta kyrkstu-
gor har stentrappor. Kyrkstugorna är små för att man behövde inte
större stuga. Det tog jätte lång tid att värma upp en stor stuga. Man
skulle vara en kort tid där, bara äta och sova.

Kyrkbyskolan 2002–2003
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Gammelstads Kyrkstad

Att göra:

1. Rita en teckning
2. Scanna teckningen
3. Skriv ut ett ”t-shirt tryck”
4. Stryk fast på tyg
5. Brodera vissa detaljer
6. Rama in



Att göra i skolan:

D Bygga, rita, måla, trycka,
brodera kyrkstugor

D Koka egen falu rödfärg

Att fundera på:

D Varför byggde bönderna
kyrkstugor?

D Hur reste man till sin kyrk-
stuga?

D Hur många kyrkstugor
finns det i Gammelstad?

D Finns det kyrkstäder på
fler platser?

Att läsa:

D Barnens kyrkby av Kyrk -
by skolans elever

D Kyrkstugor-handledning i
byggnadsvård
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Öppet kyrkstugefönster

Stängda fönsterluckor



Att göra i skolan:

D Måla en altartavla

D Bygga en modell av kyrkan
i papper

D Göra kalkmålningar

Att fundera på:

D Varför byggdes kyrkan just
här?

D Varför finns det en mur
runt kyrkan?

Att läsa:

D Nederluleå kyrka av Barbro
Flodin
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Gammelstads kyrka 



Ungdomshelg 
1899 på Trettonhelgen skedde ett mord i en kyrkstuga. Berättelsen
är gammal men lever vidare. På trettonhelgen for man på dagarna
till kyrkan. På kvällarna for man till dom närliggande kyrkstugor-
na. Det var en pojke som gick till en kyrkstuga. Han frågade om en
sovplats. Han fick komma in. Förra året hade det varit en annan
pojke där. Han såg den nya pojken och blev svartsjuk. Den pojken
gick in i stugan och sköt den nya pojken. Sen släppte han pistolen
i farstun och sprang iväg. En vecka senare tog polisen honom till
domstolen. Han dömdes till sex års slavarbete. Efter det åkte han
till Amerika.
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Att fundera på:

D Vad gjode barn och ung-
domar i kyrkstaden?

D Fanns det något mer än en
kyrka i kyrkstaden?

D Vad är ”ligga i lag”-seden?

D Varför längtade alla till
Gammelstads kyrkstad?

D Vad gör man idag i en
kyrkstad?

Att läsa:

Gammelstad, Kyrkbyn vid
Lule älv av Folke och Olov
Isaksson



Det var en gång
En dimmig vårkväll som ett skepp anlade i den gamla hamnen.
Besättningen bestod av en enstörig kapten som hette Angus, tio
kraftiga besättningsmän och en kvinna. Alla gick från hamnen
utom tre som skulle bevaka skeppet mot lömska tjuvar… 

Brutus och Akim gick sedan ner under däck för att få lite sömn
tills det var dags att ta andra och tredje vakten. Amour suckade och
satte sig på relingen. En hand lades på hans axel och han höll på att
falla över bord. Av ren instinkt hamnade han på fötter och snurra-
de runt och fann Deleah stå bakom honom… 

Sedan gick han och väckte Brutus som ilsket vaknade till och tog
andra vakten. Skrattande gick dom därifrån och siktade mot värds -
huset. Där tog dom en rejäl måltid och skulle sedan försöka hitta
någon som var villig att visa dom runt i den gamla staden. Dom såg
nästan inga folk på gatorna och undrade vars i hela friden alla män-
niskor var.

– Det här är konstigt, vi borde ha stött på ett dussintal männi-
skor vid det här laget i en sån här stad. 

– Jag håller med dig Deleah, det är nått som är galet eller så har
mer än hälften dött av någon epidemi… Dom stötte på en gammal
gumma på vägen. Hennes korg med örter faller ur hennes händer. 

– Förlåt, kära mor! Sa Deleah. Vi ska hjälpa dig. Det är ändå
vårt fel. 

– Man tackar, det är inte många främlingar eller människor som
är vänliga nu för tiden, är nog mest på grund av kyrkoplikten kan
jag tänka mig… Men om ni vill höra så kan jag gärna berätta lite
om staden, men helst hemma hos mig, ni verkar nyfikna. … På
vägen presenterade hon sig och sa att hon hette Elisabeth och var
änka men hon hade varit gift med Adolf innan den svåra branden..
… Så började hon förklara och berätta. 

– I den här staden bor det väldigt lite människor men på helger-
na är det kyrkoplikt. Man måste komma till kyrkan även om man
bor två mil härifrån. Det är därför kyrkstugorna finns. Man har
inte tid att fara hem igen eftersom det är gudstjänst både lördagen
och söndagen. 

… Nästa morgon kom Elisabeth med frukost och sa att dom
skulle besöka kyrkan. … Efter ett tags promenad kom de fram till
kyrkan. Den var storslagen. Den bokstavligen tog andan ur dom.
Aldrig hade dom kunnat ana hur vacker den var. … längst fram var
den utsmyckade altartavlan som var köpt i Antwerpen och var
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mycket dyr. Närmare bestämt 900 silverdaler betalat kontant.
Många laxar och mycket skinn har fått säljas för att betala vår dyr-
grip påpekade Elisabeth. 

… Efter gudstjänsten gick Deleah till Elisabeth för att fika lite
smått … Hemma hos henne småpratade dom i köket om hur guds -
tjänsten hade varit.  Plötsligt stod nu både kapten Angus och
Amour utanför fönstret och bad att få komma in. Dom båda flick-
orna skrattade så dom nästan grät. 

… Angus har friat till Elisabeth och utnämnt Brutus till kapten
…. Amour har friat till Deleah och det skall hållas dubbelbröllop
vilket man nte hade sett på många år. Det blir en aldeles särskild
fest med god mat och dryck som många minns mycket länge. De
köper varsin stuga och bor därefter grannar ungefär en mil från
kyrkan och åker dit med häst och vagn varje helg.

Förkortad novell av Lisa Burman 8a, Stadsöskolan
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Om du vill veta mer
D titta på vår hemsida: www.lulea.se/gammelstad/index.htm

D låna böcker på biblioteket

D om inte böckerna finns där så, ring vår turistbyrå 0920-29 35 81
eller världsarvskontoret i Gammelstad 0920-43 51 11

D du kan även kontakta någon av våra världsarvsskolor:
Kyrkbyskolan 0920-29 42 67, Mariebergsskolan 0920-29 42 65,
Stadsöskolan 0920-29 42 54, Öhemsskolan 0920-29 42 70,
Midskogsskolan 0920-29 34 92





Göthriks skola har ca 200 elever från förskolan till år 9. Den ligger
ca 1 mil från Varberg och på gångavstånd från radiostationen
Grime  ton. Sedan något år tillbaka finns en bilfri väg genom skogar
och hagar för elever och personal att gå på bort till radiostationen. 

Grimetons radiostation
Radiostationen i Grimeton blev världsarv 2004. Det är den enda nu
fungerande långvågssändaren i världen. 

Det är det enda objektet i världsarvslistan som berättar om tråd-
lös radiokommunikation. 

Så här berättar Victoria i år sex på Göthriksskola om världsar-
vet:

”Det som framförallt syns lång väg är sex stycken master som är
127 meter höga. De masterna bär upp de långa antennlinorna.   

Radiostationen i Grimeton grundades 1924 så att man skulle
kunna utveckla kommunikationer med Amerika. 

Det som är speciellt med världsarvet Grimeton är att det var den
första stationen som sände långvågor över Atlanten från Sverige.
Det är också den enda sändaren i sitt slag som funkar än i dag i hela
världen.”
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Grimeton

Världsarvet Grimeton är den enda
långvågssändaren i världen som fort -
farande fungerar och som startas
några gånger per år.



Ernst Alexandersson – en stor uppfinnare
Sändaren som sänder långvågor konstruerades av den svenske upp-
finnaren Ernst Alexandersson. Victoria berättar om honom:

”Han föddes 1878 och levde till 1975. Ernst föddes i Sverige och
emigrerade till Amerika 1901. Ernst hade över 300 patent (345). 
Ernst Alexandersson arbetade på General Electric och de byggde
totalt 20 Alexanderssonsändare runt om i världen. Idag finns bara
en kvar – den i Grimeton.”
Någon gång per år så startas den gamla sändaren och morsesigna-
ler sänds ut. Eleverna på Göthrik har varit med en sådan dag och
Victoria berättar om hur det är i sändarsalen då: 

”När sändaren är igång låter det som ett åskmuller i hela salen.
I sändarsalen luktar det olja och det är väldigt varmt därinne. Dom
arbetarna som jobbade där mådde nog inte så bra.”
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a  · - 
b  - · · ·    
c  - · - ·     
d  - · ·      
e  ·     
f  · · - ·
g  - - ·    
h  · · · ·       
i  · ·     
j  · - - -     
k  - · -   
l  · - · ·     
m  - -     
n  - ·     
o  - - -     

p  · - - ·    
q  - - · -     
r  · - ·     
s  · · ·     
t  -     
u  · · -     
v  · · · -     
w  · - -     
x  - · · -     
y  - · - -
z  - - · ·
å  · - - · -
ä  · - · -
ö  - - - ·

1  · - - - -
2  · · - - -
3  · · · - -
4  · · · · -
5  · · · · ·
6  - · · · ·
7  - - · · ·
8  - - - · ·
9  - - - - ·
0  - - - - -

Morsesignaler

Morsealfabet 

Samuel Morse skapade på 1840-talet
morsealfabetet som än idag används
för kommunikation vid radiostationen i
Grimeton.  

På radiostationen kan barnen göra
meddelande med morsealfabetet i
form av magnetiska metallbrickor som
föreställer långa och korta signaler.



Teknikarbete med avstamp i radiostationen 
Hittills har framförallt elever i år 3 och 6 arbetat på radiostationen.
Mycket av arbetet har skett inom teknikområdet som exempelvis
byggen av höga torn med spagetti och limpistol. En övning som
passar alla åldrar och som också är en övning i samarbete då man
inte kan bygga så höga torn ensam som när man hjälps åt. 

På radiostationen har eleverna vid ett tillfälle skruvat isär diver-
se apparater tillsammans med kunniga radioamatörer från Alexan -
der sällskapet. Dessa mest äldre män berättade för eleverna vad de
såg inne i apparaterna. Victoria igen:

”Elektriska apparater innehåller många delar och man lär sig
mycket genom att skruva isär dom. Det gjorde vi på radiostatio-
nen.”

I teknikarbetet gjorde treorna frågor där de kopplade ledande
tråd mellan frågorna och rätt svar. När lampa och batteri koppla-
des in kunde man se om man svarat rätt på frågan. Detta var ett sätt
att öva den slutna kretsen. Även andra övningar kring vad som
leder och inte leder ström kopplades till detta arbete. 
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Radiostationen är ett tekniskt världs -
arv och ett teknikarbete som engage-
rar många är att bygga torn med hjälp
av spagetti och limpistol.

Elektronik ingick som en stor del i tre-
ornas arbete kring världsarvet. 
Så här tänker sig Ida Mascher i årskus
3 att strömmen går i en lampa. 



Uppfinningar i Ernsts anda
Eftersom Ernst Alexandersson var en stor uppfinnare arbetade sex-
orna med att göra egna uppfinningar eller förbättra andras.
Victoria berättar:

”Vi gjorde tillexempel hoppskor, raketer som skjuts i väg med
lufttryck och morsesändare. Man kan också ta papper och försöka
göra så att det flyger så sakta som möjligt genom att klippa hål i det
eller vika det. ”

Historiskt arbete kring radiostationen
Grimeton radiostation ligger i en intressant historisk bygd. Och tre-
orna vävde in radiostationen i sitt arbete kring hembygden. De
intervjuade människor i bygden, läste i böcker och ritade och foto-
graferade om något intressant nära sina hem. 

Sedan gjorde de en skärmutställning som sattes upp i radiosta-
tionens besökshall. 

En idé är att gå vidare med ett hembygdsarbete och låta äldre
elever översätta de yngres texter om världsarvet och hembygden till
engelska. En service för alla utländska besökare som kommer. 

Ett historiearbete som pågick våren 2007 är att elever i årskurs
9 grävde ut ett hus från 1700-talet tillsammans med en kulturgeo-
graf. Detta som en del av Göteborgs universitets Vetenskapsfestival.
Det är en gammal övergiven gårdstomt som grävs ut. På gården
fanns fram till mitten av 1800-talet den sk. Skottgården i Grime -
tons kyrkby. 

Eleverna var med och gör utgrävningar på plats och guidade fes-
tivalbesökare vid utgrävningarna. 

Förhoppningen är att eleverna genom att själva vara med och
undersöka en riktig fornlämning och göra egna fynd ska få intresse
för arkeologi och även förstå varför det är viktigt att skydda den
här typen av lämningar för framtiden. 
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Radiostationen ligger i en historisk
intressant trakt.  Efter ett besök på
Broåsens gravfält tecknade Ida
Mascher i trean hur det kunde sett ut
nere i gravarna. 

Papper…



Elever guidar elever
Förutom grävarbete så arbetar niorna även som guider kring
utgrävningarna och på själva världsarvet. De guidar då skolklasser
som kommer på besök på Vetenskapsfestivalen.

Även eleverna i årskurs 3 och 6 har övat muntlig redovisningen
genom att vara guider på radiostationsområdet för andra klasser.
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Eleverna i årskurs sex ordnade en
upplevelsepromenad runt mastområ-
det. Sedan fick klasser från andra 
skolor gå promenaden och bland annat
svara på frågor om radiostationen. 

Så här hittar du till 
radio sta tionen Grimeton:
Åk till västkusten pärla Varberg. Från
motorvägen (E6:an) är det skyltat mot
radiostationen. Verkar du köra fel? Titta
upp – du ser masterna på långt håll…

När du ändå är i Varberg passa på
att besöka museet på Fästningen och
den unika fågelmiljön på Getteröns
naturcentrum!
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På vårterminen 2003 genomfördes ett arbete om Världsarvet Höga
kusten i klasserna SP2a och b. Fyra lärare deltog utifrån skolämne-
na Geografi A och Naturkunskap A. Syftet med detta arbete var att
eleverna skulle lära sig mer om sitt Världsarv. Ett kompletterande
syfte var också att problematisera utnyttjandet av Världsarvet med
fokus på de eventuella intressekonflikter som lätt kan uppstå då
olika aktörer med olika önskemål ska samsas inom ett område.
Eleverna arbetade gruppvis enligt följande, i korthet återgivna,
uppgiftstinstruktion:

”Utifrån de 9 utvalda miljömålen ska ni planera tre stycken
”ekoturistpaket”. Ett för varjenedanstående turistkategori:

D Två ungdomar (kring 20 år), 2 veckor med intressen för natur,
äventyr, historia och geologi.

D En barnfamilj om fyra personer, 1 vecka med intresse för även-
tyr och natur.

D Tjugo pensionärer (inklusive pensionärer med rörelsehinder), 1
vecka, med intresse för geologi.

Dessa rutter ska ni planera utifrån vad som finns i Världsarvet
redan idag och dessutom lägga in minst en ny ”station” per rutt
(t ex bassäng, fikaplats, logi, golfbana eller dylikt). I samband med-
denna nya ”station” skall en analys av ev. konflikter runt skapan-
det av denna station göras, exempelvis miljö och turism.”

Elevernas redovisade dessa turistpaket muntligt och skriftligt
och deltog även i seminarier där möjligheter och problem med
användandet av Världsarvet diskuterades.
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Höga Kusten



Välkommen till Höga kusten

Ungdomar:

Vi kan erbjuda ett turistpaket späckat med diverse aktiviteter. Det
första som händer är att ni får en chans att titta i det Landhöjnings-
museum som nyligen byggts i anslutning till stugby och turistinfor-
mation i Skule. Äventyrsbana vid Skule bergets fot, klättringsled, en
upplevelserik promenad genom Skule skogen fram till Slåttdals skre -
van, en härlig kanotpaddling vid Nord vik, och det hela avslutas med
ridning från Hol i Nora till Hörsång. Där väntar ett par dagars skön
vila vid det nybyggda vattenlandet innan det slutligen är dags för att
rida tillbaka och fara hem.

Barnfamiljer:

Här hittar du det perfekta semesterpaketet för hela familjen. I detta
paket erbjuds vandring upp till Skulebergets topp, där du på vägen
kommer att få se den stora grottan och njuta av den underbara
utsikten.

Du och dina barn kommer också få chansen att leka av er i den
välbesökta Rövarbyn där det bland annat finns en labyrint, tillfälle
till köp och fika m.m.

Det kommer att ordnas tillfälle att rida på Islands hästar till Hör -
sång i Nora där du och din familj kommer att ha tid till att sola och
bada i det nybyggda vattenlandet.

Pensionärer:

Den perfekta femdagarsresan för de lite äldre kan vi nu erbjuda. Vi
frestar med rundturer och information på den nybyggda gångbron
över det välbesökta klapperstensfältet vid Hägget.

Vi leder anordnade golflektioner och en tripp med båt över det
vackra vattnet som leder dig ut till det underbara landskapet på sur-
strömmingens ursprungshem, Ulvön. Där finns det tid till utflykt
och andra lediga aktiviteter som passar ung som gammal.

Fredrik, Malin, Kim och Niklas i SP2a, vt -03

80 Höga Kusten

Här hittar man mer information om
Världsarvet Höga Kusten
Länkar 
www.highcoast.net/news2.asp     
(där finns fler länkar)

www.skulenaturum.se/

raa.se under se och besöka

www.squ.se 

naturvardsverket.se

kulturfabriken.com

se/templates/page3_21262.aspx  
Linnés resa genom Västernorrland

Litteratur
Stefan Eurenius  Nordingråberg
Höga kusten ett geologiskt världsarv
Höga kusten ett världsarv

Mats Lundin Höga kusten – en tidsresa

Gustaf Forssell Upptäckten av landhöj-
ningen

Per Erik Persson Botnia – landet som
reser sig ur havet

Lars Högberg Världsarvet Höga kusten

Frida Larsson Besöksplatser i Höga
kusten

Bo R Holmberg Pojken och rövarna,
Rövarnas hämnd, Den siste rövaren

Ämnen att arbeta med:
fornlämningar, forntiden, bergarter,
inlandsisen- dagens isar, spår efter
isen, växter, djur, nationalparker, alle-
mansrätten, naturreservat, konstnärer,
Mannaminne, Skuleberget, Ulvön m.m.
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Karlskrona Örlogsstad

”Kung Carl XI byggde Karlskrona år
1680.  Bonden Vittus Andersson ville
inte sälja sin ö. Då kastade kungen
Vittus i fängelse. 

Carl XI byggde sin nya stad här, för
här var det sällan is på havet så hans
krigsfartyg kunde segla nästan året
om.

Här växte det många ekar som han
kunde bygga nya stora krigsfartyg av.”

Föregående sida: Regalskepp målad av
elev från Östra Torpskolan år 2000.

Barn från Östra Torpskolan har målat och berättat om vår
Världsarvsstad Karlskrona. Barnen i arbete har Helge Skogh foto-
graferat. Barnens berättelser är inom citattecken. Produktion:
Kulturförvaltningen i Karlskrona kommun

Vi vill visa vårt världsarv för andra barn!
Så tänkte eleverna på Östra Torpskolans lågstadium när de bestäm-
de sig för att göra en broschyr om Karlskrona. Tillsammans med
sina lärare har fem klasser under hösttermen år 2000 studerat sta-
dens historia och gjort studiebesök i olika byggnader och miljöer.
De har också samarbetat med pedagoger från kulturavdelningen
och Kulturskolan. Resultatet blev en mängd målningar och texter,
fulla med kraft och färg. Berättelser om kyrkorna kring Stortorget,
Varvet och befästningarna. 

Samtliga bilder som gjordes i arbetet ställdes ut i Karlskrona
konsthall i Båtsmanskasernen som också är en världsarvsbyggnad.



Varvet
”I Wasaskjulet byggde man skepp. Först fanns det inga väggar.
Dem byggde man dit senare. Då skyddades skeppen under tiden de
byggdes om det var dåligt väder. Wasaskulet ligger precis vid vatt-
net,  det var lätt att rulla ut skeppen när de var färdigbyggda. 

Polhelmsdockan är formad som ett skepp. Det är den första torr -
dockan som byggdes i Karlskrona. Den blev färdig år 1724. Än
idag används Polhemsdockan när fartyg ska repareras. Polhems -
dockan, Wasaskjulet och Repslagarbanan ligger nära varandra, så
att man kan se alla på samma gång när man är på Lindholmen.”

Repslagarbanan
”Repslagarbanan är Varvets äldsta byggnad. Den är 300 meter lång.
Den byggdes mellan åren 1691 och 1696. Man tillverkade rep, linor
och trossar. I Sverige stoppade man en blå tråd i repen som känne-
tecken”.

Mastkranen
”Mastkranen är en gammal byggnad, ca 200 år. Man använde
Mastkranen när man skulle resa masterna på skeppen.”

”Jag har varit högst uppe i Mastkranen med min pappa. Det var
lite kusligt. Min pappa och min farfar jobbar på Varvet.”
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Polhemsdockan

Repslagarbanan

Mastkranen



Befästningarna

Godnatt

”Godnatt är en försvarsfästning gjord av sten. Man tog ut stenen
med båt. Godnatt byggdes för 150 år sedan. Redan efter några år
var byggnaden omodern. Då blev det en fyr. Det flyttade ut en
fyrvaktare till Godnatt. En del hade familj och barn med sig. Runt
Godnatt  finns det bara lite land så när barnen ville leka ute, band
mammorna fast dem med rep. De gick i skolan på Godnatt. In till
staden kom de med båt.”

Kungsholms fort

”Kungsholms fort och Drottningskärs kastell ligger mitt emot
varandra och skulle skydda Karlskrona från krig. Man började pla-
nera byggandet av fortet för 300 år sedan, men det blev inte färdigt
färrän 100 år senare. Militärerna har använt det ända fram tills nu.”

Drottningskärs kastell

”Drottningskärs kastell ligger på Aspö. Det är byggt i sten och de
tjockaste väggarna är fem meter. För att fiendens båtar inte skulla
kunna komma in till Karlskrona hade man byggt hinder under vatt-
net så att de skulle gå på grund. De hade även kanoner.”
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Fortet Godnatt

Till vänster: Kungsholmsfort

Ovan: Drottningskärs kastell



Kyrkor

Fredrikskyrkan

”Fredrikskyrkan är stor. Kyrkan ligger på Stortorget. Den har två
torn. I dom finns det klockor. Förr i tiden kunde man klättra upp i
tornet och hålla utkik om det brann någonstans. Inne i kyrkan finns
det många bänkar. 

Kyrkan har en jättefin och stor orgel.

Trefaldighetskyrkan

”När vi var inne i Trefaldighetskyrkan fick vi lägga oss på golvet
och titta upp i taket.

Den kallas också för Tyska kyrkan och den är stor. Det var tys-
karna som gick dit.

Tyska kyrkan är så fin för den glänser så fint på taket.”
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Fredrikskyrkan

Trefaldighetskyrkan



Kronokvarnen i Lyckeby
”Man fick hämta dricksvatten till Karlskrona på Trossö från
Lyckebyån, för deras vatten hade blivit förorenat av kiss och bajs
och annat och saltvatten kan man ju inte dricka.

Flottans män åkte med vattenskutor från Trossö till Lyckebyån
för att hämta dricksvatten. När de var framme vid ån, knöt de fast
båten och öppnade luckor i botten på den så att vattnet forsade in.
När båten far full stängde man luckorna. Sjömännen hämtade även
vatten i stora tunnor från Lyckeby källa som ligger vid Över skotts -
lagret. Det vattnet var godare och det sålde man till rika människor.

Bron är gjord av stora, tunga stenar som ryska fångar fick bära
dit. Det var Sveriges största stenbro i början av 1700-talet.”

Lektionsidéer om Örlogsstaden Karlskrona som
kan genomföras i andra världsarv
Elever besöker de sju olika platserna som världsarvet spänner över
och får guidning. De har själva valt de platser som de åker till. Efter
att ha traskat runt med sina guider ställer de frågor till dem. 

Frågorna har förberetts i skolan. Studiebesöken görs under vår/
höst när naturen är som vackrast och elevernas minnen av denna
dag utomhus blir av bästa sorten.  
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Skärva herrgård



Lektioner, studiebesök och för- och efterarbete
ger i samarbete med SV/SO
Besök ett eller flera lokala muséer.  Museerna har arkiv och biblio-
tek – en guldgruva för den som är intresserad av sitt världsarv! Ut -
över de teoretiska studierna kan elever från alla årskurser få peda-
gogisk handleding och arbeta kreativt med någont ämne. 

Bildämnet är starkt engagerat i världsarvet. Här görs modeller
och miljöer målas, ställs ut och premieras. Ett aktivt deltagande i
bibliotekens entréer, kommunhus, mässor, m.fl. offentliga miljöer,
sprider världsarvet och grundskolans duktiga elever får känna det
beröm som de så väl är värda. Detta gynnar kommunen eftersom
de offentliga miljöer som utställningsmaterialet finns i besöks av
många som på så vis sprider goda positiva signaler runt om i
Sverige om ert världsarv. 

Slöjdämnet handleder textillärare och elever att sy tidsenliga
kläder.  Trä- och metallärare lär ut tidsenliga tekniker och låter ele-
ver göra praktiska föremål, t.ex. snusdosor, spännen, smycken och
andra typiska föremål.

I skolan under teorilektioner försöker vi spegla kvinnor, män och
barns liv, de enkla människornas liv, alltså de flestas liv. Det är så lätt
att fascineras av  amiraler, skeppsbyggare och de penningstarka som
lät skriva ner sin egen historia. Vi glömmer lätt de som slet tungt i
Karlskrona övärld. Här finns kommunarkiven till stor hjälp. 

Östra Torp skolan en Världsarvsskola i
Karlskrona
Vi deltar i Unescos:s skolnätverk Associated Schools och arbetar in om
projektet Young People’s Participation in World Heritage Edu ca tion.

Vi vill verka för att våra elever ska få goda kunskaper och lära
sig känna respekt och ansvar för vårt eget världsarv, Örlogstaden
Karlskrona. Lära sig om övriga världsarv, ha viss kännedom om
världsarv i övriga världen, knyta kontakter och skapa nätverk mel-
lan ungdomar i Sverige och världen.

Eleverna ska veta vad ett världsarv är, ha besökt Marin museum
och Blekinge museum, ha besökt världsarvsplatser i Karlskrona, ha
viss kännedom om övriga svenska världsarv, ha arbetet med och
lärt sig fakta om något eller några andra världsarv. 

Ha haft samarbete med elever på någon annan världssarvsskola,
vilket förhoppningsvis kan leda till att eleverna blir privata vänner!
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Länktips
Karlskrona Världsarv: www.navalcity.org/ 

Östra Torpskolan: 
www2.karlskrona.se/ostra-torpskolan/htm/varldsarvsskolan.htm

Blekinge museum om 1700-talets Karlskrona: 
www.blekingemuseum.se 

Marinmuseet: 
www.marinmuseum.se/Marinmuseum/Om/Varldsarvet.aspx

Karlskrona kommun:
www.karlskrona.se/templates/ActivitiesStart____18182.aspx 

Databas Blekinge:
http://dbb.karlskrona.se

Boktips
Dessa arma uslingar sjuk- och fattigvård i 1700-talets Karlskrona.
Michael Helgesson, Bengt I Lindskog. Blekinge Museum, Karls -
krona 2000

Karlskrona Ett världsarv. Red. Nils Abrahamsson m.fl. Karlskrona
1999

Karlskrona 300 år del I–III av Rune Hillbom, Agnes Wirén.
Föreningen Gamla Carlscrona. Karlskrona 1982

Marinmuseums årsbok 1999. Årsbok. Marinmuseum, Karlskrona
1999

Vanartigt kvinnofolk, socialhistoria från 1780-talets Karlskrona.
Michael Helgesson. Blekinge Museum, Karlskrona 2003

Örlogsstaden Karlskrona ett levande världsarv. Turistfolder. Karls -
krona 2003
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Material från:
Bokenskolan, Jokkmokk
Tallbackaskolan, Gällivare
Östra skolan, Jokkmokk
Länkar till skolornas hemsidor finns på:
www.jokkmokk.se och www.gellivare.se

Laponiaområdet utnämndes till världsarv i december 1996. Om -
rådet omfattar de fyra nationalparkerna Sarek, Padjelanta, Stora
Sjöfallet och Muddus, naturreservaten Sjaunja och Stubba samt
Sulitelma, Tjuoltadalen och Rapaälvens delta. Området är 9 400
kvadratkilometer stort och har så gott som orörd natur. Laponia är
ett kombinerat natur- och kulturarv, det enda i Norden. 

Naturen i det 20 mil långa området är varierande och ger en
mängd exempel på historiska processer i naturlandskapet. De höga
fjällen i väster och skogs- och myrlanskapet österut är vitt skilda
miljöer. Inom fjällområdet skiljer sig det dramatiska landskapet i
Sarek mot Padjelantas vida, öppna fjällslätter och stora sjöar.
Laponia är också ett levande kulturlandskap som genom årtusen-
den nyttjats av samer och görs så även idag.

Laponias landskap verkar ändlöst. Vidden betonas också av de
enhetliga färgerna. Mil efter mil är landskapet mörkgrönt av barr -
skogen och gyllenbrunt av våtmarkernas mossar och kärr. Myr föl-
jer på skog och skog följer på myr. Långt i fjärran ser vi hur denna
blandning försvinner mot horisonten. Det är bara långt borta i väs-
ter dit vi är på väg, som en avvikande naturtyp kan ses i fjällen. På
myrarna vi passerar finns otaliga sjöar och tjärnar där mängder av
fåglar häckar. Skogen ger ett uråldrigt intryck av orördhet. 

Josefine och Sofia i klass 6b, Tallbackaskolan
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Jag tycker verkligen att alla på den här planeten ska ha en chans att
uppleva skönheten och magin i områdena som hör till Laponia.
Alla borde få känna det jag kände när jag satt alldeles ensam bred-
vid bäcken med midnattssolen lysande i håret. Man kan känna sig
otroligt lugn men ändå full av liv på ett speciellt sätt som i alla fall
jag aldrig känt på någon annan plats än ute i naturen, långt bort
ifrån vårt stressiga, materiella samhälle.

Jag vill väldigt gärna se mina barn och barnbarn ligga i en skogs-
glänta, stödda på armbågarna, mätta och varma efter en hel dags
vandring. Jag vill, att de också får andas den rena luften, dricka det
rena, klara vattnet och bara ”vara” i naturen.

Emilie Westman, Bokenskolan
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Föregående sida: 
Brudborste / Borsttistel 
(Cirsium helenioides)
av Felix Lindfors, 7 år, Jokkmokk.
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Brevväxling…



Moder akkas drömmar 
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Mitt i vinterstormen, stor, tyst och bidande står
jag, maktlös inför elementens lek.

Härjad av vintervindar genom århundraden
och åldrad av obeveklig sommarsol.

På mina sluttningar har såväl människobarn
som naturfolkets egna lekt under mitt beskydd
och vakande öga. I min famn har många vak-
samma djur funnit ro.

Vinterns iskalla andedräkt har lagt sig igen
över min uråldriga kropp. Vassa vindar hetsar
nysnön till dans över mina stup. Klimat för -
ändringarna är uppenbara men jag är oförmö-
gen att känna kylan.  Men mitt hjärta fryser
med de utmärglade djur som söker tillflykt till
de platser där jag kan ge dem skydd och lä
undan vintervinden.

Över mina enorma vita vidder springer en
hjord renar och efterlämnar djupa sår i snö -
täcket. Men redan vid nästa snöfall är renarnas
framfart glömd av alla utom mig. Jag ska alltid
minnas varje själ som vidrört min ensamhet.
Varje välkommet avbrott i den evigt rådande
tystnaden. En ensam rovfågel seglar på de kyli-
ga vindarna med svepande rörelser och utbred-
da vingar. Världen är så levande, vit och vack-
er och det försätter mig alltid i djupa funder-
ingar över meningen med att stå här, stilla, i
eviga tider. Men det är också på vintern jag har
min värdigaste skepnad i en mantel av iskristal-
ler och snöstjärnor. En bitterljuv årstid för ett
åldershärjat fjäll.

Efter varje vinter kommer en vår och slö och
tårögd av värmen klär jag av mig mitt vinter-
täcke för att åter stå naken i solen. Och återi-
gen är det liv och rörelse i min närhet. Djuren
får ungar, och små energiknippen av alla de
slag, lockar  mig ständigt till skratt över deras
påhitt. Människorna kryper fram från sina vin-
tervisten för att bedyra mig sin kärlek, och jag
tar emot varenda ömhetsbevis för att leva på
dem till  hårda, bortglömda vinterdagar. 

Fortfarande drabbas jag periodvis av svart för-
tvivlan och hatar mig själv för den orörliga, till-
synes livlösa skepnad jag är. Den fasad av lugn
jag måste bära för att ge mina skyddslingar ro i
sina hjärtan kan stundtals vara en tung boja.

Jag famnar dem, famnar deras liv och lever det
genom dem varje gång de är nära mig. Jag ler
med deras ansikten åt renkalvens första ostadi-
ga steg. Jag sväller i deras hjärtan med kärlek
till allt det vackra och våra ögon smeker varen-
da centimeter av vårt rike.

Jag är alltid med dem. Alltid med den som med
kärlek i rösten kan benämna mig som sitt hem.
Jag är alltid lugnet i deras sista andetag och
nyfikenheten i det första och till tidens tand
nött mig till grunden ska jag förbli det.

Laila Kristina Isabellé Harnesk, Bokenskolan 



Olöst gåta i Laponia
På natten mellan den 21 och 22 april 1971 stals 541 000 kro-
nor från Vattenfalls tillfälliga arbetarsamhälle Vietas, mitt i
det som idag är Laponia i norra Sveriges vildmark. Arbetet
pågick då med att bygga nya dammar i Sveriges orörda
fjällvärld för att förse resten av Sverige med ström. 

Man vet att det rörde sig om två tjuvar, för man såg deras
fotspår i snön. En klättrade in genom fönstret på kontoret där
kassaskåpet fanns. Han spikade en lång spik genom golvet,
framför platsen där kassaskåpet stod. Hans partner kröp in 30
meter under byggnaden. Utrymmet mellan marken och golvet
var 30–100 cm. När han såg var spiken var så visste han var
kassaskåpet stod. Han sågade ett hål i golvet, med ansiktet
nästan pressat mot golvet, medan sågspån och annat material
föll ner i ansiktet på honom. När han kom igenom golvet så
svetsade han ett hål i botten på kassaskåpet och tog pengarna.
Tjuvarna åkte sedan iväg i en bil. 

På morgonen kände en vakt att det luktade bränt. Han
upptäckte att lukten kom från kassaskåpet. De kunde inte
öppna kassaskåpet, så de larmade polisen. Polisen upptäckte
att pengarna saknades. Pengarna var lönen för de 700 anställ-
da som jobbade där med att bygga kraftverk. 

Rånet fick mycket uppmärksamhet. Det var första gången
en sådan stor summa pengar blev stulen på det sättet i Sverige.
Många tips från allmänheten kom in, men rånarna återfanns
aldrig. (Det har dock inte hindrat att rykten spridit sig och att
folk ansett sig veta vilka som ligger bakom kuppen.)

Miriam och Anita, Östra skolan
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1. Allmänt om samer: antal,
utbredning, traditionella
näringar, språk etc.

2. Utbildning: Samiska sko-
lor från förskola till
högskola

3. Samisk musik: Jojk och
annan musik 

4. Samiska musikartister

5. Renens liv och vanor

6. Renskinn och dess an -
vändning

7. Renhorn och dess an -
vänd ning

8. Tamrenar

9. Flyttleder

10. Renskillning

11. Renmärken

12. Samiska traditionella
byggnader 

13. Redskap för transport
och fortskaffning

14. Samisk slöjd och samiska
slöjdare

15. Samiska konstnärer

16. Samiska diktare

17. Samiska dräkter

18. Nåjden och trumman

19. Växter som haft betydel-
se för folk i fjällen

20. Sareks natur: fjälltoppar,
vattendrag och dalar

21. Att vara nybyggare

22. Kyrkkåtor i Laponia

23. Heliga platser i traditio-
nell samisk religion

24. Vandringsleder

25. Turistanläggningar i
Lapo nia

26. Padjelantas natur

27. Sjaunja – varför världs -
arv?

28. Laponia på 2000-talet

29. Laponias framtid

30. Faror i fjällen och fjäll -
säkerhet

31. Rovdjuren i Laponia 

Laponia  97

Tips till er som vill arbeta om Laponia:

Ta reda på…





Producenter.
Idé: Claudia Bachour, Louise Bergman, Emilia Dam, 
Sara Leufstadius. 
Foto: Louise, Sara m.fl. 
Layout: Louise
Layoutkonsult: Sara. 
Korrekturläsare: Emilia, Claudia

Vid besök på Skogskyrkogården
Guide: Louise
Paraplyhållare: Sara
Turister: Claudia, Emilia

Världsarvskommitténs motivering lyder som följer:
”Skogskyrkogården är ett utomordentligt framstående exempel

på ett gestaltat kulturbärande landskap som rymmer såväl ur -
sprunglig natur och vegetation som arkitektoniska element och där -
igenom frammanande en miljö som på ett fulländat sätt tjänar sitt
syfte som begravningsplats. Skogskyrkogården, skapad av Asplund
och Lewerentz, gav upphov till en form för begravningsplatser som
på ett genomgripande sätt påverkat planläggningen av begrav-
ningsplatser över hela världen.”

Skogskyrkogården är belägen söder om Stockholm. Kyrko gård -
en består av 100 000 gravplatser som alla är placerade i en skogs-
liknanade park med böljande kullar utspridda på kyrkpgårdens
100 hektar.

Den natursköna kyrkogården med sin tysta omgivning och still-
het utgör en effektiv bot mot vardagsstressen.
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Skogskyrkogården anlades mellan 1919 och 1940 av arkitekterna
Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz. År 1914 vann de båda
arkitekterna en internationell tävling som gjorde att de fick uppgif-
ten att utforma den nya kyrkogården och 1920 invigdes den. De
formgav flera små kapell på en tallbevuxen ås som alla är byggda
för att passa in i den omgivande naturen. Asplund ägnade sig åt
byggnaderna medan Lewerentz i huvudsak ägnade sig åt landska-
pet och uppståndelsekapellet.

Skogskapellet var det först uppförda på Skogskyrkogården och
rymmer sammanlagt 35 personer vid en begravning. Det byggdes
redan 1920 och är beläget mitt inne bland granar och tallar och
omgärdat av en låg mur. Det liknar lite en pyramid med det spetsi-
ga spånklädda taket som bär upp träden.

Uppståndelsekapellet är en högrest byggnad och dess ingång får
tankarna att vandra tillbaka till antikens Grekland med de robusta
pelarna och den imponerande förhallen. Kapellet rymmer 75 per-
soner och ger ett luftigt intryck.

100 Skogskyrkogården

Heliga Korsets kapell.

Nedan: Uppståndelsekapellet. 
Till vänster: Skogskapellet.



Heliga korsets kapell är det största kapellet på Skogskyrkogården
och kan ta emot hela 300 personer. Det ger ett mäktigt intryck där
det ligger nära den stora entrén. Kapellets interiör utgörs av vack-
ra målningar ur Bibeln och utanför ingången tronar skulpturgrup-
pen ”Uppståndelsen” av John Lundqvist.

Trons kapell och Hoppets kapell är båda belägna bredvid Heliga
korsets kapell och är båda mindre och personligare än det andra.
Kapellen rymmer 100 personer vardera.

När ni är där kan ni speciellt tänka på att besöka den världsbe-
römda filmstjärnan Greta Garbos grav, de fem kapellen och den ori-
ginellt formgivna Tallumpaviljongen som är ett besöks- och in for ma -
tionscenter. Där finns information och utställningar om Skogs  kyrko -
gården, som till exempel om varför den finns med på Unescos världs-
arvs lista.
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Uppståndelsen.
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Tallumpaviljongens öppettider:
4 maj–18 september
29 oktober–13 november
måndag– tisdag: 12.00–20.00
torsdag–söndag: 10.00–16.00

Guidade visningar: 11 maj–24 augusti
Onsdagar: 17.00–20.30
50 kr per person

Den världsberömda filmstärnan Greta
Garbo ligger begravd en liten bit från
Skogskapellet på en vackert grönskan-
de kulle där man kan beskåda hennes
fridfulla viloplats.



Att arbeta med Skogskyrkogården

D Besök Skogskyrkogården och låt tankarna komma och gå. Skriv
dikt eller prosa. Rita eller fota.

D Undersök och jämför de båda arkitekternas verk. Vilka skillna-
der och likheter finns?

D Jämför med andra kyrkogårdar inom och utom Sverige. Vad är
så fascinerande med Skogskyrkogården?

För vidare information kontakta Gunilla Wahlberg Åberg, tfn 08-
508 325 00, e-post gunilla.wahlberg-aberg@utbildning.stockholm.se.

Besök gärna Kärrtorps Gymnasiums hemsida www.kap.edu.
stockholm.se för kompletterande uppgifter.
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Struwes Meridianbåge

Det finns inga skolor som arbetar med världsarvet Struves Meri -
dianbåge, men för att alla svenska världsarv ändå ska vara med i
den här boken har vi valt att publicera en förkortad version av en
text från länsstyrelsen i Norrbotten. Det finns många tekniska frå-
gor och matematiska problem som skolor skulle kunna arbeta med
kring Struves meridianbåge, kring såväl hur man mätte när bågen
etablerades (vilka instrument användes? vad är triangelmätning?)
som hur man mäter avstånd (till sjöss, i rymden etc) och hur stora
avstånd mäts i dag (vad är GPS?). Andra teman kring meridian bågen
skulle kunna vara inriktade på 1800-talets tekniska uppfinningar
(finns det andra världsarv från denna tid? finns det andra tekniska
världsarv? vad är en meter?), eller geografi (är några av platserna
där Struve arbetade världsarv? genom vilka länder går meridian -
bågen?).

Struves meridianbåge går mellan Hammerfest i Norge och Stara
Nekrasivka i Ukraina och en liten del går genom Sverige i Torne -
dalen. Meridianbågen är en uppmätning av meridianens längd, en
så kallad gradmätning. Den uppmättes mellan åren 1816– 1864.
Den har fått sitt namn efter astronomen Wilhelm Struve (1793–
1864) som bodde i Tartu i Estland och Sankt Petersburg i Ryssland,
och ledde arbetet med mätningarna

Meridianer (båglinjerna mellan ekvatorn och polerna som du
kan se på en jordglob t ex) har studerats sedan antiken för att få
reda på hur stor jorden är vilken form jorden har. Under antiken
visste man mycket om jordens storlek bl.a. genom ett arbete av
Eratosthenes i Alexandria. I Europa under 1500- och 1600-talen
gjordes nya gradmätningar och bland annat hittade man på ett sätt
att bestämma längden av meridianen mellan två orter genom tri-
angelmätning.



Jordens figur 
På 1700-talet visst man att jorden inte är ett exakt klot. Newton
tänkte om jordens rotation att jordens ekvatorsradie (6 378 km) är
längre än dess polradie (6 357 km). Det betyder att jorden är litet
avplattad vid polerna.

För att fastställa detta sände franska vetenskapsakademien år
1736 expeditioner till ekvatorn i Peru (nu Ecuador) och till polcir-
keln i Tornedalen i Sverige (nu Sverige och Finland). Fler sådana
gradmätningar om ”jordens figur” gjordes under 1700- och 1800-
talen. 

Gradmätning
Triangelpunkterna i gradmätningen ligger på bergstoppar eller
finns i höga byggnader eller speciellt byggda torn. Man ska kunna
se mellan dessa punkter och mäta vinklarna mellan dem (med en
teodolit).

På minst ett ställe mättes längden av en s.k. baslinje med hjälp
av särskilda mätstänger av trä eller metall (längre fram i tiden gjor-
des stängerna av metalltrådar). Baslinjen som kan vara flera kilo-
meter lång är förenad med triangelkedjan genom vinkelmätning.
Från baslinjens kända längd (t.ex. i meter) kan man då räkna fram
hur långt det är mellan triangelkedjans ändpunkter.

Vid ändpunkterna gjordes astronomiska observationer för att få
punktens läge i jordens gradnät i grader, minuter och sekunder
(med 0° vid ekvatorn och 90° vid nordpolen). Eftersom jorden har
en avplattning vid polerna är det inte lika långt mellan alla meridi-
angrader. Vid ekvatorn är en meridiangrad 110,6 km (110 574
meter) men vid nordpolen 111,7 km (111 694 meter).

Struves gradmätning 
Wilhelm Struves gradmätning är en av de allra längsta och omfat-
tar mer än 2 800 kilometer och täcker 25° 20' av meridianen.
Triangelpunkterna markerades med olika former av inhuggna mär-
ken i berg eller genom nedgrävda stora stenar med någon form av
märke. Hela kedjan har 258 huvudtrianglar och nära 300 triangel-
punkter.

Världsarvet utgörs av 34 utvalda punkter vilka finns i Norge,
Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland,

106 Elevernas svenska världsarv
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För mer information
Lantmäteriet
801 82 Gävle
tel 0771-63 63 63

Moldavien och Ukraina. Några av punkterna finns i byggnader. En
punkt finns t ex i Struves astronomiska observatorium i Tartu, men
de flesta ligger ute i terrängen. I Sverige ingår fyra höjder i östra
delen av Norrbottens län, från söder räknat Perävaara, Pullinki,
Jupukka och Tynnyrilaki. 
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Rektorsområde 3
Törnbottenv.
386 90 Färjestaden
Glömminge skola
Gårdby skola
Torslunda skola

I november år 2000 upptogs södra Ölands odlingslandskap på
världs  arvslistan. Området ligger på den södra delen av Öland och
utgör ungefär en tredjedel av öns yta.

Människor har funnits här sedan stenåldern och odlat, betat och
brukat öns olika landskapstyper optimalt sedan dess. Mark an vänd -
ningen har inte förändrats mycket sedan forntiden och den medel-
tida markindelningen existerar fortfarande.

Geologin och klimatet har gett ölänningarna förutsättningarna
för hur landskapet använts. Den flertusenåriga samverkan mellan
ölänningarna och naturen har format denna unika plats. Åkerbruk
och boskapsskötsel är fortfarande den viktigaste näringen.

Det är radbyarna, inägojorden och betet på både sjömark och
alvarmark som tillsammans bildar världsarvet på södra Öland.

Södra Ölands odlingslandskap



110 Södra Ölands odlingslandskap

Stora Alvaret
Stora alvaret är världens största betade alvarmark. Med ”alvar”
menas de flacka hällmarker som förekommer på hård kalkberg-
grund på några ställen i världen. Det tunna jordskiktet på alvaret
har lämpat sig bäst till bete för hästar, kor och får. Det har aldrig
kunnat växa skog i egentlig mening här. Utmarken på alvaret var
byarnas allmänning, och ända sedan forntiden har ölänningarnas
djur betat här. Genom tiderna har bönderna haft mycket djur så
betestrycket har varit högt.

År 1569 förklarade Johan III hela Öland för kunglig jaktpark.
Bönderna fick enbart rätt till bete i utmarkerna, dvs. på alvaret och
sjömarkerna. Först i början av 1800-talet avskaffades denna djur-
gårdsinrättning. Under 1800-talet betades alvaren mer än någonsin.
Det fanns inte mycket träd och buskar. Det är nu på 1900-talet som
betesdjuren minskat i antal och alvarmarkerna bitvis växer igen.
Men de tunnaste alvarjordarna är sedan årtusenden öppna. Alla
betande djur är nödvändiga för att denna unika miljö ska kunna
finnas kvar.         

Regelbundet utsätts alvaret för extrem torka och översvämning-
ar så växter och djur som lever här är väl anpassade till det. En rik
flora och fauna lockar många besökare från hela världen. Här på
alvaret finns växtarter från fjällvärden, Medel havs länderna och
Sibirien. Några arter växer bara här på Ölands alvar som t.ex.
ölandssolvändan och alvarmalört. Andra typiska alvarväxter är
ölandstok, enbuskar och 35 olika arter av orkidéer. Fågel livet är
mycket rikt och vid vätarna (små insjöar) samlas årligen många fåg-
elarter.



Radbyarna
En radby är en by där alla gårdarna ligger tätt intill varandra på rad
utmed bygatan. Radbyarna som finns på Öland har sina rötter i
medeltiden. I den medeltida Östgötalagen finns regler för hur bön-
derna skulle lägga ut en radbytomt, ”laga läge”.  Tomternas bredd
mot bygatan bestämde hur stor andel varje gård hade i byn.
Gårdens andel i byn bestämde hur mycket åker man fick. Man för-
delade också bondens rättigheter på detta sätt.

Den gårdstyp som är vanligast kallas för götisk. Tomten är inde-
lad i mangård och fägård, skilda från varandra med ett staket eller
en mur. Mangården är tomten närmast boningshuset och fägården
är området mellan mangården och ladorna längs bygatan. Bränder
är mycket farligt för en radby. Byar har brunnit ner snabbt när
elden brutit lös. Men radbyarna ger också skydd åt invånarna när
”fåken” (snöovädret) drar förbi och stormstyrkor ruskar om det
kala landskapet. 

Radbyarna har naturligtvis förändrats under århundradens
lopp. Under 1900-talet sker stora förändringar i radbyarna. Gamla
oanvändbara byggnader rivs ner och lämnar luckor i husraden.
Utanför gamla hustomter byggs det nya större byggnader anpassa-
de för maskiner och djur.
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Den odlade jorden
På Öland är klimatet milt och det är bra för odlingar, men ytan är
relativt liten så redan på medeltiden användes all odlingsbar mark.
På den västra sidan finns den bördiga Mörbylångadalen och här
odlas mycket bruna bönor, jordgubbar, lök, sockerbetor och pum-
por.

Från forntiden odlades all mark gemensamt i byarna. Varje gård
hade en del i varje åker. På 1800-talet fördelades marken om, det
s.k. enskiftet och laga skiftet. Nu fick varje gård en egen del av byns
olika markslag, en del alvarmark, en del inägojord, en del sjömark
och om det fanns sådan fick de också en del skog. I samband med
skiftet lades flera hundra mil stenmur.
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Sjömarken
Sjömarkerna är de flacka betesmarkerna vid kusten. Betet är när-
ingsrikt och växer frodigt. I alla tider har dessa marker nyttjats för
bete eller slåtter. De öppna markerna och de grunda vattensamling-
arna vid stranden är tillhåll för flyttfåglar, häckande sjöfåglar och
vadare. 400 fågelarter har observerats på Öland. Den stora varia-
tionen av fågelarter lockar ornitologer från när och fjärran. Även
växtriket är stort och varierande. Här finns bl.a. flera av orkidéer-
na. 

Under järnåldern fanns bosättningar här nere i sjömarkerna.
Eftersom man inte har odlat här under senare århundraden finns
rester av stenmurar, husgrunder och gravar kvar. Sjömarkerna dela-
des liksom alvaren under 1800-talet och man började bygga alla
stenmurar.

På 1900-talet var Öland känt för sin fina hästuppfödning. De
öländska halv- och varmblodshästarna som betade på de näringsri-
ka sjömarkerna blev starka och friska. Många hästar såldes till
polisväsenden och försvarsmakter runt om i Europa.
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Så här har vi arbetat med södra Ölands odlings-
landskap
D Byggt modell av en öländsk kringbyggd gård.

D Besökt bondgårdar.

D Varit med och skördat grönsaker hos en lantbrukare.

D Prövat på öländskt hantverk.

D Studerat växter och djur på alvaret och sjömarken.

D Rollspel i olika tidsåldrar.

D Visat vårt världsarv för ”världsarvs-grannar”.

D Deltagit på Ölandsskördefest och haft utställningar på Konst -
natten.

D Odlat i skolträdgården.



Tips på böcker, filmer och Internetlänkar

Böcker:

Anders Johansson: Öland – en tur runt världsarvet 
Anders Nilson: Himmelsberga 
Olof Johansson, Urban Ekstam och Nils Forshed: Havsstrandängar 
Gunnar Aldestam: Ölands guldålder 
Riksantikvarieämbetet: Skiftesverk på Öland 
Ölands Hembygdsförbund: Ölands-perspektiv 
Urban Ekstam, Nils Forshed: Svenska Alvarmarker, historia och
ekologi 
Anders Johansson: Öland strövtåg i ett värdsarv 
Annica Triberg: Öland långt borta och nära 
Markus Forslund, redaktör: Natur och kultur på Öland 
Runer Jonsson: Böckerna om Ulme 

Filmer:

Stora Alvaret Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län
Jolanta en grisflickas öden och äventyr bland öländska fornborgar.
Film för åk 4–6, 20 min, beställs på AV-Media

Länkar:

www.oland.fhsk.se/oka/huvudmeny.htm
www.sodraoland.com
www.morbylanga.se
www.h.lst.se/lansfakta/varldsarv
www.olandsvarldsarv.se
www.oland.com
www.raa.se/press/001129.htm
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Tanums hällristningsområde

Överallt på jorden 
har människor i alla tider 

ristat och målat sina bilder på 
berghällar och i grottor. Här i Tanum 

har människor från bronsåldern huggit
in tusentals bilder i landskapets släta

berghällar. För dem var hällristningarna
en väg att kommunicera med gudarna,
varandra och kanske med oss. Denna

förhistoriska bildskatt är så innehållsrik
och säregen att den finns 

upptagen på Unescos 
världsarvslista. 



Hällristningsområdet i Tanums kommun
Det finns omkring 1500 kända hällristningslokaler i norra Bohus -
län och man upptäcker ständigt nya. De här ristningarna gjordes
mellan 1800 och 500 f kr, den tid vi idag kallar bronsåldern. På den
tiden såg landskapet ganska annorlunda ut, havet låg 25–30 meter
högre än idag, de flesta hällristningar låg då mycket nära vattnet.
Det finns en mängd olika motiv som till exempel skålgropar, skepp,
djur, människor, fotsulor och vapen. Bilderna beskriver hur bron-
såldersmänniskorna levde och tänkte.

I hällristningsområdet ligger Hedeskolan och Tanumskolan som
har arbetar med hällristningar och bronsålder. Här är några tankar
från eleverna:

”Bilder huggna i sten av människor vi aldrig träffat, eller aldrig
någonsin kommer att träffa. Hur skall vi tolka deras figurer, reli-
giösa motiv…? Svårt, men så roligt att man inte vill sluta.”

”Hällristningarna är intressanta därför att de är mer än konst.
Man kan inte stå vid en häll och titta på dem utan att undra, vilja
veta lite mer. De är som en dörr till mer kunskap.”

”Hällristningarna i Tanum är vår förhistoria som vi vill lära
känna bättre. Samtidigt är hällristningarna i Tanum en angelägen-
het för alla på vårt klot.” 

Hur kan man arbeta med hällristningar?

D Du kan arbeta med hällristningar oavsett om du har sådana i din
närhet eller inte.

D Information finns att hämta i våra lästips. Vi rekommenderar
även följande länktips:
www.varldensbilder.se 
www.vitlyckemuseum.se 

Forskning
Forska om de människor som gjort bilderna. När levde de? Hur levde
de? Hur var klimatet? Havsnivån ? Vem gjorde ristningarna? Hur
och varför?

Forska om växter. Vilka växter och träd fanns? Vad användes de till?
Fanns det några farliga växter och svampar som man måste akta sig
för?
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Forska om djur. Vilka djur fanns? Vilda eller tama? Vad användes de
till? Var kom de ifrån?

Avbilda hällristningarna. Fotografera, teckna eller gör frottage. För
att göra ett frottage behöver man först sopa hällen noga och sen
lägga ut ett ark vitt papper som inte är för tjockt. Gnid över pap-
peret med en trasa inlindad i karbonpapper. När bilden har blivit
tydlig så tar man lite gräs eller löv och gnuggar med för att bilden
av ristningen skall bestå.

Forska om miljön. Vilka lavar och mossor växer på hällen? Mät PH-
värdet på det vatten du hittar i närheten. Hur påverkar vattnet sten-
 ytan? Finns det andra krafter som påverkar ristningarna och i så
fall hur? Ligger ristningslokalerna i samma väderstreck och i så fall
vilket? 

Undersök om det finns hällristningar i andra länder, i så fall vilka. Ser
bilderna  likadana ut eller finns det skillnader? Vad kan eventuella
skillnader bero på? Är ristningarna från samma tid som hos oss?

Bildtolkning
Den ende som verkligen vet vad bilderna betyder eller föreställer är
den person som för ca 3000 år sedan högg in den i berget. Vi som
tittar på dessa bilder idag måste försöka gissa vad de betyder. 

Skepp

D Identifiera och rita upp de olika typerna av stävformer?

D Identifiera och rita upp de olika typerna av akterformer?

D Undersök om antalet bemanningsstreck är udda eller jämnt eller
varierar?

Människor

D Hur kan man avgöra om människorna är män eller kvinnor?

D Ser du flest män eller kvinnor? Kan du förklara skillnaden?

D Vilka vapen bär männen och vilket vapen är vanligast?

D Är människorna vända åt vänster eller höger?
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Djur

D Vilka olika djur kan du identifiera på hällen?

D Varför tror du att man har avbildat just dessa djur?

D Finns det någon gemensam nämnare för denna grupp djur?

D Åt vilket håll, vänster eller höger, är djuren vända?

D Vilka djur har fallos?

D Vilka djur har skålgropar i sin närhet?

Skålgropar

D Hur stora är skålgroparna?

D Bildar de mönster eller är de mer planlöst utsatta?

D Vilka slags mönster bildar de? Rita av.

D Vilken mening tror du att skålgroparna har?

Fotsulor

D Hur stora är fotsulorna?

D Ser de likadana ut? Rita av de olika typerna.

D Är fotsulorna riktade uppåt eller nedåt? 

D Förekommer de enskilt eller flera tillsammans?

D Vem tror du fötterna tillhörde?

Andra motiv

D Innehåller hällen andra figurer än ovannämnda? Vilka i så fall?

Övningar med inriktning mot problem och analys
D Välj ett eller flera världsarv, studera dessa och besvara följande:

Vad säger världsarvet eller världsarven om de människor – sam-
hällen som de uppstått i? Likheter och skillnader, orsaker?

D Kring många världsarv, både natur och kultur, har det uppstått
intressekonflikter. Vilka intressen krockar? Vilka argument an -
vänder de olika parterna? Vad anser du?
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Presentation
Det arbete man utför kan presenteras i olika former med hjälp av
utställningar, dramatiseringar, musik, dans, sagor och berättelser.

Lästips
Almgren, O. 1927. Hällristningar och kultbruk. KVHAA:s hand-
lingar, nr. 35, Stockholm

Bahn, P. 1996, Arkeologin berättar

Bertilsson, U. 1989. Bohuslän, Hällristningar och hällmålningar i
Sverige (red,

Burenhult, G. 1983, Arkeologi i Sverige, 1–3

Coles, J. 1994, Bilder från forntiden

Hasselrot, P. 1994, Forntida signaler. Med människorna kring häll-
bilderna, Borås

Hultkrantz, Å, 1989, Hällristningsreligion, Hällristningar och häll-
målningar i Sverige (red. S. Jansson, E. B. Lundberg och U. Bertils -
son), s. 43–58, Forum

Hygen, A-S och Bengtsson, L. 1999, Hällristningar i gränsbygd

Hällristningsresan, 1995. Skrifter utgivna av Bohusläns museum,
nr. 44.

Kaliff A. 1995. Skenet från det förflutna, Linköping

Larsson, T .B, 1994. Skeppet under bronsåldern. Odlingslandskap
och fångstmark,. En vänbok till Klas-Göran Selinge(red. R. Jensen),
s. 221–228. Riksantikvarieämbetet, Stockholm

Larsson, T. 1997, Materiell kult och religiösa symboler

Ristad och målad, 1998, Nordiska Ministerrådet

S. Jansson, E .B. Lundberg & U. Bertilsson) s. 82–120, Forum

Sognnes, K. 1999, Det levande berget

Weliner, S. Pedersen, E .A, Widegren, H. 1998, Jordbrukets första
femtusen år

Världsarv i Sverige, 2002. Riksantikvarieämbetets förlag

www.varldensbilder.se 

www.vitlyckemuseum.se 
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Visby hansastad

Vi som gjort denna presentation är  elever från Christopher
Polhem gymnasiet, NV och Teknik, årskurs tre:
Jonas Boberg (illustration), Sofia Cedving, Lina Wictorén, Gabriel
Lindström, Max Almqvist, Katja Lindvall, Malin Lundahl, Klara
Svensson, Malin Lithberg, Susanna Jennerholm Hammar, Linda
Nilssson, John Olofsson, Fanny Wigsten, Reino Östergren (foto),
Markus Ekerot och Jimmie Larsson.

Visby innerstad är genom sin säregna prägel en synnerligen märk-
lig plats präglad av den medeltida stadsmuren, den medeltida
stadsplanen, kyrkoruinerna, medeltidshusen och den småskaliga
bebyggelsen. 

År 1995 upptogs Visby på Unescos världsarvslista. Den rådande
meningen var att detta skulle leda till att kulturintresserade turister
skulle strömma hit för att beundra staden och få öns ekonomi att
blomstra. Staten och EU sköt till stora summor till restaurering och
K-märkning av byggnader och gator. 
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Bakgrund
Under medeltiden utspelades Visbys storhetstid där staden var en
central punkt i Östersjön. 

På 1100-talet växte Visby fram som en handelsstad tack vare sitt
exceptionella läge. Gutarna utvecklade ett starkt handelsnätverk,
med länder i öst och väst där Visby blev en viktig anhalt. Handeln
utvecklades och stärkte ländernas välfärd vilket resulterade i att
Visbys rikedom spirade. På mitten av 1100-talet byggdes ”Krut -
tornet” som kom att bli det första delen av Visby ringmur. Detta
torn användes till förvaring och försvar. 

De närmaste århundradena utformades det Visby som finns
bevarat idag med det krokiga och trånga gatusystemet. De ståtliga
packhusen byggdes för att användas till förvaring av varor. Detta
tillsammans med ringmuren ingår i världsarvet.

Ringmuren
Tyska handelsmän bosatte sig i Visby och fick ett kraftfullt inflytan-
de. Under en period hade staden både en svensk och en tysk borg-
 mästare och på gatorna talades det tyska. På 1260-talet stod Visby
ringmur klar, ett arbete som hade pågått i många år. Ringmuren
uppfördes av borgarna för att stänga de gotländska bönderna ute
och därmed kunna kontrollera handeln i staden. Bönderna blev
tvungna att betala avgifter till borgarna för att kunna sälja sina
varor innanför murarna. Detta orsakade ett ökande missnöje som
1288 resulterade i ett inbördeskrig. Bönderna förlorade det blodiga
kriget mycket på grund av muren som skyddade borgarna. 

År 1361 är ett viktigt årtal i den gotländska historien. Då intog
den danske konungen Valdemar Atterdag Visby och kom över sta-
dens rikedomar. Brandskattningen satte punkt för stadens storhets-
tid. Efter Valdemars inmarsch återhämtade Visby sig aldrig och till -
växten avtog. Det fanns inte pengar till att bygga nytt eller restau-
rera byggnaderna eller ringmuren. Alla Visbys kyrkor förutom
Sankta Maria förföll. Därför finns det ur ett kulturellt och histo-
riskt perspektiv en anledning att visa tacksamhet gentemot
Valdemar Atterdag.
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Myten om Visbys brandskattning 
Gotlands historia har alltid varit händelserik. En händelse som har
resulterat i många spridda sägner är Valdemar Atterdags brand -
skattning av Visby. En av myterna handlar om en hantverkare i
Visby vid namn Nils Guldsmed och hans vackra och högfärdiga
dotter. Visbyborna sjöng nidvisor om henne och fadern. Det berät-
tas att fadern ville hämnas, så därför for han och hans sköna dot-
ter till Danmark. Där berättade de om Visbys rikedomar. Det var
inte bara skatterna som intresserade kung Valdemar utan även dot-
tern. Valdemar bestämde sig för att ta både dottern och skatterna
och planerade därefter sin resa.

Valdemar for till Gotland förklädd till tiggare för att komma åt
guldet. Efter en tid upptäckte gotlänningarna att tiggaren var en
förklädd förrädare och sökandet efter honom tog fart. Han flydde
då hem till Danmark för att hämta sin här. Danskarna landsteg i
Västergran den 22 juli 1361, de tågade mot Visby. Guldsmedens
dotter öppnade portarna. Valdemar lät ställa tre ölkar på Stora tor-
get och krävde att dessa skulle vara fyllda med rikedomar inom tre
dagar, annars skulle han bränna ner staden. Guldsmedens dotter
blev lämnad kvar på ön, trots löfte om giftermål. Hon murades in
i Jungfrutornet där man än idag kan höra henne sucka. När
Valdemars skepp kom i höjd med Karlsöarna sjönk skeppet med
skatterna. 
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Han var en soldat som skrek ut kungens hat. 
Brandskatta Visby var ett mål o den tyske visbybon var snål. 
Försvara sig han borde precis som han gjorde. 
Sköt sin pil med båge, drack sitt öl med råge. 
Skrek och rusa hit o dit, men fick inget för sitt slit. 
Vad den danske kungen ej kan glömma var tyskens stora pengagömma. 
Han genom den stora muren gick och tog va guten icke fick. 
Stora pengar mycket guld, ty Valdemar kände ingen skuld. 
Ut och hem det bar, 
visbybon hade inte mycket kvar.

Markus Ekeroth 



Massturism
1976 skrevs boken ”Jack” av Ulf Lundell. Denna bok blev, tillsam-
mans med bilismen, en av upptakterna till en omvälvande föränd-
ring av turismen på Gotland. Familjeturismen förbyttes gradvis mot
en nedskräpande och högljudd ”partyturism”, dominerad av ung-
domar. Den kulturturism man hoppades på då är i minoritet.

Varje sommar höjs röster för att den årligen återkommande
Medeltidsveckan, kulmen för besökarantalet och buslivet, bör
avskaffas. Under denna vecka är det tänkt att staden ska göra en
tidsresa 700 år tillbaka i tiden; man klär sig i tidstypiska kläder, det
anordnas marknader, gästabud och ett oräkneligt antal andra eve-
nemang. Man kan tro att detta om något borde locka främst den
kulturintresserade målgrupp som många eftersöker, men att döma
av protesterna sker det motsatta. 

Å ena sidan:  
– Det krävs nöjesliv för att locka alla slags turister, säger Åke G

Sjöberg, lektor och boende i innerstaden. Ett ökande problem i och
med de snabbare och tätare kommunikationer som nu finns att till-
gå är att människor kommer hit utan någon annanstans än gatan
att hålla till på. Man reser hit med förmiddagsfärjan och åker hem
igen nästa morgon. De tillbringar alltså hela natten på gatorna efter
att krogarna har stängt. Allting har en baksida.

Å andra sidan är det ändå dessa skränande, berusade och
nedskräpande ungdomar som gör det möjligt att bo i Visby och på
Gotland i övrigt.  Utan dem – inga pengar till att bevara världsar-
vet, och framförallt skulle många människor tvingas flytta från ön
för att få arbete, vilket kanske skulle leda till att Gotland blev en
ren “sommarstugeplantage”. Det är ett faktum att en mycket stor
del av de gotländska arbetstillfällena bygger på att den ström av
turister som besöker Visby och Gotland återkommer. 

– Man lever på ett nytt sätt i en gammal miljö, säger Åke Sjö -
berg, men det finns  inga patentlösningar. Allt handlar om avväg-
ningar, att försöka hitta en balans mellan behovet hos de boende i
innerstaden och hos turister och affärsidkare.
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Herr Nudist
Herr Nudist med båpde kläder och skor gick runt i staden glad som en sol.
Han njöt av stadens skönhet, både gatsten och kalksten mur och natur.
Det han gör kan ingen gissa han står mot muren för att kissa.
Detta är inte vad folket vill ha, för det stinker mer än rutten sill.
Herr Nudist vill ha ett gammalt hus där han kan trivas,
Men först ska skiten och allt där inne rivas!
Värdet på huset kommer att sjunka.
Men Herr Nudist vill ha dunka dunka!
Så herrn drar ut på krogen, börjar dricka tills han får hicka.
Faller till marken med ett ras, hans drickeglas krossas med ett kras.
Detta gillas inte av Visbyborna.
Men det är inte så lätt att veta, för Herr Nudist är i själva verket en turist!

Reino Östergren
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”En levande innerstad”
Utnämnandet innebär ett stort ansvar. Man lovade enligt världsar-
vskonventionen att ”… säkerställa identifiering, skydd, bevarande,
levandegörande och överlämnande till kommande generationer…”. 

Det debatteras mycket om vad detta egentligen innebär för
Visby, både bland kommunalpolitiker och på insändarsidorna. Hur
ska man till exempel hantera bilismen? Vibrationer från tunga for-
don bidrar till skador på husfasaderna och ringmuren. En lösning
som har diskuterats är totalt förbud för obehörig trafik innanför
murarna. Detta riskerar samtidigt att ta död på de affärsrörelser
som kämpar för att hålla öppet året runt, vilka i sin tur möjliggör
en levande innerstad. 

Under 60- och 70-talen restaurerades ringmuren med cement
istället för den kalkblandning som ursprungligen användes.
Cementen är inte tillräckligt följsam och stänger dessutom in fukt i
muren vilket resulterar i frostsprängning, berättar byggnadsantik-
varie Jörgen Rehnström. Detta behöver nu åtgärdas. En av Visbys
ruiner, St. Nicolai, uthyrs för exempelvis konserter och installatio-
ner. Intäkterna räcker dock inte långt. För att täcka underhållsbe-
hovet av enbart muren skulle det egentligen behövas nära 700 000
kronor i bidrag per år, enligt Jörgen Rehnström.

En annan svår fråga är hur man skall hitta en balans mellan det
kraftigt ökade marknadsvärdet för innerstadshusen, som till viss
del är en följd av utnämnandet, och begreppet ”levande innerstad”.
Gotland har en förhållandevis låg lönenivå, vilket innebär att köp-
gruppen i allt högre grad består av sommargotlänningar, och husen
står därmed tomma och mörka större delen av året. 
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Ringmurens betydelse för mig
– Aten har sitt magnifika Akropolis, Pisa sitt lutande torn och
Östersjöns pärla Visby har sin ringmur. På avstånd ser jag den
majestätiska muren torna upp sig. Den är mycket gammal och man
kan känna hur den ”andas historik”. För mig betyder muren en till-
flyktsort tillbaka till svunna epoker och bort ifrån dagens stress
med dess globaliserade samhälle. Ringmuren omsluter oasen Visby
och utan den skulle stadens medeltida själ blekna bort. En skatt, en
gåva som skall förvaltas och bevaras, ett sant världsarv. 

Visby hansastad  129

Vad betyder Visby världsarv för dig?

Olivia Olsson, 15 år:
“Det är väldigt
unikt, det finns få
liknande städer.”

Gabriel Lidström, 18
år:
“Man mår bra av att
gå runt i världs  -
arvet, inte som i en 
industri stad direkt.”

Erika Glas, 17 år:
“Visby är fint och
välbevarat bör vår-
das”

Jonas Pettersson,
17 år:
“Det bidrar till trev-
lig turism.”







Svenska Unescorådet
Swedish National Commission for UNESCO

Världsarvsundervisning är utbildning för hållbar utveckling
– genom världsarven illustreras bio logisk och kulturell
mångfald och rikedom. Världsarvsundervisning ger redskap
för att förstå ”bevarande” − i alla dess aspekter; fred, miljö,
resurser etc.

Varje världsarv kan ses som ett kapitel i den stora berättel-
sen om människan och naturen, och de rymmer pedagogiska
resor i tid och rum, kan förklara svåra begrepp och händelser,
visar tidsaxlar och geografiska relationer etc. Om varje
världs arv möts med frågan: Vad kan vi lära här finns här en
möjlighet att föra in världen i skolan − på alla nivåer.

Men:…

Att låta elever själva beskriva världsarven? Är inte kultur-
och naturarv något som bäst beskrivs av dem som verkligen
”kan”−  experter och planerare? Att be elever vara guider
för andra och visa de lokala arv som är med ”enastående
universellt värde” – kan det gå?

Svenska elever har gjort det:…

Den här boken är den första i sitt slag i världen: aldrig har
de som ska ärva världsarven berättat med egna ord för sin
egen generation!


