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Så här använder du CDn
Observera att för att se bildspelen korrekt bör du ha 
Powerpointversionen enligt Microsoft Office XP.
På följande sida finner du en innehållsförteckning 
över denna CDn. Du kan navigera inom CDn 
genom att klicka på den önskade rubriken i listan. 
För att komma tillbaka till innehållsförteckningen 
för CDn så klickar du på projektets symbol.

Rapportens innehållsförteckning består också av 
länkar vilket gör att du kan använda rubrikerna för 
att ta dig fram som du vill även inom denna del.
För att komma tillbaka till rapportens 
innehållsförteckning så klickar du på rubriken,
Det öppnaste rummet, på sidans vänstra nedre 
hörn.

Du kan också om du vill bläddra igenom hela
dokumentet genom att använda Adobe Acrobats 
navigeringspilar i menyraden. Observera att då 
öppnas inte externa pdf- eller ppt-filer. De yttersta 
navigeringspilarna i menyraden tar dig till början 
respektive slutet av dokumentet. Du kan också 
skriva in sidnumret manuellt i fönstret mellan 
pilarna och trycka ”enter” för att hoppa hur du vill i 
dokumentet. Likadant kan du navigera med upp och 
ner pilarna på tangentbordet.

Välkommen!
Denna CD-ROM presenterar arbetet med 
projektet ”Det öppnaste rummet”.

Projektet har varit omfattande och därmed blir 
även denna rapport omfattande och bestående 
av många olika delar. Vi har valt att presentera 
rapporten i två olika format, på CD-ROM samt 
tryckt material. 

För dig som läser på CD-ROM finns 
lite mer material tillgängligt jämfört med 
pappersvarianten. Av förklarliga skäl t ex filmer,  
PowerPoint-presentationer och dylikt.
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2003
Efter det att projektansökan ingivits den 9:e 
augusti så startade projektet den 1 september 
med att Nils G Johansson tillträder som 
projektledare. Våra industridesignstudenter 
Kerttu Heiskanen och Eva Rask påbörjar sitt 
examensarbete ”Alternativ visning av konst i 
digital miljö” vid LTH i Lund.
Arbetet genomförs på Ålsta Folkhögskola och 
projektet svarar för studenternas kostnader som  
arbetslokaler, kontorsutrustning, telefon och 
bredband samt resor. Projektledaren fungerar 
som studenternas lokala handledare. 
I oktober flyttas samlingarna till Majgård på 
Ålsta folkhögskola. Olika informationsinsatser 
görs. Uppackning och förberedelser för 
digitalisering av samlingen påbörjas.
Den 16 december erhåller vi beslut från 
strukturfonden om s.k. ”mjukt avslag”. 
Pågående arbete med samlingarna fasas ner.

2004
Kerttu Heiskanen och Eva Rask färdigställer 
sitt examensarbete och redovisar det vid Lunds 
Tekniska Högskola i slutet på januari. Därefter 
presenteras arbetet vid ett antal uppskattade 
seminarier i länet.
I samarbete med Ålsta folkhögskola och Torp-
Stöde konstförening genomfördes Skulpturens 
dag på folkhögskolan. Gästutställare och 
föreläsare var skulptören Ernst Nordin, 
som berättade om sin tid som elev hos Arne 
Jones. Nordin är en av vårt lands mest kända 
konstnärer, skapare av bl.a. det enkronorsmynt 
som vi nu använder.
Under sommaren presenterades Arne Jones 
vid en stor internationell skulpturkvadrinnal  
i Riga, Estland. Från projektet medverkade 
vi vid förberedelserna tillsammans med 
Riksutställningar.
En studiecirkel om Arne Jones och hans verk 
genomfördes under hösten. 
Under hela året informerades olika nyckel-
personer om projektet. Vid Landstingets 
Kulturting och vid ABM-dagen, föreläste 
Kerttu Heiskanen om Det öppnaste rummet.
Förberedelse för uppackning av samlingen och 
iordningställande av verksamhetslokaler har 
fortsatt.

Den 12 oktober beviljar strukturfonds-
delegationen begärd finansiering av projektet.

2005
I januari började Joar Hedtjärn Ullenius att 
arbeta i projektet. Joar är en mycket datakunnig 
fotograf. Konstnärerna och industridesignerna 
Eva Rask och Kerttu Heiskanen har biträtt i 
projektet.
Uppackning och sortering av materialet i 
samlingen genomfördes. Digitalisering genom 
skanning och fotografering påbörjades under 
april. Parallellt skedde identifiering och 
katalogisering av material.
I maj levererades de 120 filmerna till  
Filminstitutets anläggning i Grängesberg för 
skanning och långtidsdeposition .
Arne Jones dotter Ditte Jones besökte oss 
under sommaren och hjälpte till med bl.a. 
identifiering och andra kunskaper om Arne  
Jones och hans verk.
Under maj påbörjades samtal med företrädare 
för Landstinget om det fortsatta arbetet med 
samlingarna och dess framtida exponering och  
förvaring.
Arne Jones skulpturgrupp ”Närheter” ställdes 
ut på Öja/Landsort tillsammans med verk av de 
övriga 12 Sergelpristagarna.
Utställningen upplevdes av 15.000 besökare.
I augusti inträder Joar Hedtjärn Ullenius i 
föräldraledighet och verksamheten upprätthålls 
i begränsad omfattning av projektledaren och 
administratören. Den 26 oktober börjar Joars 
kollega Pär Helander fullfölja Joars arbete. 

1.Verksamhetsrapport
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2006
Digitaliseringen av bilder fortsätter.
Förberedelse för uppbyggnad av databasen  
kunde påbörjas genom ett volontärsarbete av 
IT-teknikern Jan Karlman.
Över 6.000 dokumentsidor har överförts i 
digital form.
Hittills har över hälften av materialet i 
samlingen blivit digitaliserat.
Skolans designelever har gjort ett temaarbete,  
en byggnad för Arne Jones samling tillsammans 
med skolans arkitekturlärare. Arbetet har 
redovisats i en uppskattad utställning.

Bl.a. följande personer har varit knutna till 
projektet under kortare eller längre tid:
Nils G Johansson. Sirkku Heiskanen, Joar 
Hedtjärn Ullenius, Kerttu Heiskanen, Eva 
Rask, Pär Helander, Janne Karlman och Anne 
Allonen.
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2.Indikatorer

Indikatorer 1   Totalt Män  Kvinnor   

Nya/skapade arbetstillfällen  2 1 1
Nya företag    0
SMF som deltagit i insatser  4
FOU-projekt    1
Nätverk som får stöd   3

Indikatorer 2   Antal

Utvecklade utbildningar  1
Kunskapscentra som deltagit  1
Nätverk som används   3

Miljökonsekvenser
Inga negativa

Jämställdhetsaspekter
Uppfyllt     4 4

Förväntade effekter

Kerttu Heiskanen och Eva Rasks 
examensarbete utgör den innovativa målbilden 
för vårt arbete. Digitaliseringsarbetet och 
nu uppbyggnaden av databasen är den 
förutsättning som för metodarbetet framåt. 
Det  pågående arbetet bekräftar vår målbild.
Nya metoder för resurssamverkan på konkret 
nivå mellan de tre sektorerna i samhället har 
utvecklats. 
Nya företag med anknytning till upplevelse-
industrin kommer att etableras utifrån 
deltagande i projektet. Denna rapport kommer 
att spridas i sin totala volym med hänsyn till 
upphovsrättsliga regler. En reviderad version 
läggs ut på vår hemsida. Särskilt seminarium  
för resurspersoner och partners kommer 
att anordnas under hösten. Uppsatser och 
rapporter kommer att tillgängliggöras på 
liknande sätt.
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3.Sammanfattning

Projektet Det Öppnaste Rummet  började 
egentligen vintern 2000-2001. Arne Jones dotter 
som då bodde utanför Ystad ringde oss  och 
frågade om vi kunde tänka oss att ta hand om  
en samling med konstnärligt material kring 
faderns konstnärliga livsgärning. 

Tidigt våren 2001 besökte Ålsta folhögskolas 
rektor Lars Edlund tillsammans med Sirkku 
Heiskanen, Nils G Johansson och Kerttu 
Heiskanen Ystad och Ditte Jones i hennes 
hem. Vi fick en orientering om  samlingens 
innehåll och skick. Efter en del förhandlingar  
kunde Lars Edlund ge Ditte Jones besked. 
Dittes krav var att allt skulle digitaliseras och 
tillgängliggöras på ett så brett sätt som möjligt.
Redan i september 2001 anlände samlingen 
till Fränsta och arkiverades i en tillfällig depå i 
Fränsta. Under 2002 gjorde Ålsta Utvecklings 
Centrum en förstudie om handlingarnas 
tillvaratagande och digitalisering. Efter en del 
sonderingar hos olika tänkbara finansiärer 
så lyckades vi träffa en överenskommelse 

med designstudenterna Kerttu Heiskanen 
och Eva Rask om att få vara värd för deras 
examensarbete som skulle ske höstterminen 
2003. 
Projektansökan  lämnades in  till Strukturfonds-
sekretariatet i Härnösand i början av augusti.
Projektet startade i september och redan i 
mitten av december fick vi ett mjukt avslag, 
först i oktober 2004  fick vi vår ansökan beviljad 
av strukturfondsdelegationen.

Arbetet med samlingarna kunde så småningom 
komma igång under våren 2005 för att i augusti 
fasas ner igen beroende av att vår medarbetare 
gick in i lagstadgad ledighet. Sent hösten 2005  
kunde digitaliseringsprocessen ta fart igen under 
en tid.
Verksamheten har tvingats bedrivas under 
fluktuerande former vilket även inneburit svåra 
påfrestningar på projektägarens likviditet. Vi 
är säkra på att om projektet kunnat bedrivas  
fullt sedan september 2003 så skulle utfallet 
volymmässigt ha varit betydligt homogenare.

Men vi har ändå den uppfattningen  att 
utvecklingsarbetet, med hänsyn till 
omständigheterna, har kunna genomföras  på 
en kvalitetsmässig god nivå. Heiskanens och 
Rasks examensarbete har fått stor berättigad 
uppmärksamhet i landet. Också i övrigt har 
projektet uppmärksammats på ett positivt sätt. 
Överläggningar med Landstinget och Ålsta 
folkhögskola tolkas som att samlingen äntligen 
kommer i rätta händer. Arne Jones har kommit 
hem.

Det är med tillfredställelse vi överlämnat  
samlingarna till Ålsta folkhögskola som 
fortsätter arbetet helt efter ”Det öppnaste 
rummets” målsättning. Det nya projektet heter 
”Arne Jones öppet arkiv”.

Vi hänvisar till den samlade slutrapporten i Det 
öppnaste tummets anda.
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4.Projektet 
Ur ansökan 2003-09-04:

”Det öppnaste rummet” är ursprungligen en 
titel på ett verk av konstnären Arne Jones.

”Det öppnaste rummet” är även ett samlings-
namn för en framåtsträvande innovation. Det 
handlar om upplevelseindustrin, ett arbete med 
att ta fram nya förmedlingsmetoder för konst.

”Det öppnaste rummet” har inga begränsningar 
– det skapar nya miljöer för upplevelser, 
upptäckt och lärande. Tidigare inlåsta och svår-
tillgängliga konstverk tillgängliggörs genom 
ny teknik och nya sätt att tänka. Konstrummet 
öppnar sig för att människan ska kunna träda in.

Genom Arne Jonessamlingen, som idag 
förvaltas av Ålsta folkhögskola, finns det idag 
ett komplext och storleksmässigt definierbart 
material att utnyttja för metodutveckling och 
forskning vad gäller konst och alternativa 

visningsformer av den. Tillämpningen bör få 
en generell användbarhet i ABM-sektorn i länet 
och därmed fungera sektorsöverbryggande.

Projektet avser att angripa ett för sig generellt 
nationellt problem när det gäller förvaring 
och exponering av vårt kulturarv. Idag finns få 
planer på att bygga nya museer och konsthallar 
och med de befintliga ekonomiska resurserna 
visas endast en eller några få procent av de 
offentliga muséernas samlingar.

Detta problems konsekvenser är, speciellt i 
Norrlands inland och glesbygd, i det närmaste 
katastrofala. I strävandena att öka befolkningen 
och skapa kvalitativa livsbetingelser i glesbygden 
kan det konstnärliga kulturarvet vara av stor 
betydelse.

Genom en unik samverkan mellan Ålsta folk-
högskola, ABM-resurscentrum i Västernorrland, 
forskarstuderanden och designer vid tre av 
våra universitet och högskolor, samt entre-
prenörsinriktad företagsamhet vill vi skapa 
koncept och lösningar som kan öppna dörrarna 
för konsten och kulturen i glesbygden in i 
upplevelsesamhället.”

Så här skrev vi då, 2003, i vår ansökan och 
förutsättningen för det här utvecklingsarbetet 
var tillgången till det konstnärliga material som 
Arne Jones lämnat efter sig.
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En lånad mening, ursprungligen en titel på 
ett av Arne Jones verk. Så vad kan vara mer 
passande att det projekt, som hans samlade 
konstarv gett möjlighet till, lånar namnet. 

”Det öppnaste rummet” är ett samlingsnamn 
för ett framåtsträvande experiment. Det handlar 
om upplevelsindustrin, ett arbete med att ta 
fram nya förmedlingsmetoder av konst. Genom 
Jones samlingen finns det idag ett komplext och 
storleksmässigt definierbart material att utnyttja 
för metodutveckling och forskning vad gäller 
konst och alternativa visningsformer av den.

”Det öppnaste rummet” har inga begränsningar 
– det skapar nya miljöer för upplevelser, 
upptäckt och lärande. Tidigare inlåsta och 
svårtillgängliga konstverk tillgängliggörs genom 
ny teknik och nya sätt att tänka. Konstrummet 
öppnar sig för att människan ska kunna träda in.

4.1 Projektnamnet: Det öppnaste rummet
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5.Arne Jones
Arne Jones, född 1914, uppvuxen i Fränsta 
i nuvarande Ånge kommun, elev vid Ålsta 
folkhögskola 1931-34. Efter andra världskriget 
blev Jones den som förnyade den svenska 
skulpturkonsten. Jones blev välkänd och 
respekterad nationellt och internationellt. 
Under åren 1961-71 professor i skulptur vid 
Konstakademien.

•Läs mer om Arne Jones och hans konstnärs-
skap i examensrapporten kap 3, sid 7-14.
•För dig som läser på CD-ROM har du länk här.
•Länk här även till extramaterial om Jones 
offentliga verk.

•En hemsida om Arne Jones hittar du på:
http://home.fhnet.net/fhcl/jones/

Bilden ovan föreställer Arne Jones föräldrahem i Fränsta omkring år 1900. 
Här hystes bland annat ett pensionat. Husen brann ner år 1934 och idag 
står det ett annat hus på samma grund. Tomten återfinnes idag nordväst i 
korsningen mellan Fränstavägen och Marktjärnsvägen. 

Bilden till vänster på Arne Jones är av okänt ursprung. Den förekommer 
även i en utställningskatalog av Moderna Museet, Sandvikens Konsthall 
och Sundsvalls museum från år 1993. 
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”För mig är konstnärlig hållning
något som innebär medvetandet 
om att begrepp är begrepp – 
målning målning – och verklighet 
något som vi slår huvudet mot 
ibland.

Att verklighet kan finnas i begrepp
och verkligheten i målning.
Att det samma är verkligheten men 
olika delar av den.”
Arne Jones
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6. Arne Jones efterlämnade 
material
Arne Jones avled 1976 och sedan dess har 
dottern Ditte Jones förvarat samlingen. I 
samband med familjens flytt 2001 har Ålsta 
folkhögskola förvaltat materialet.

Materialet består av skisser och modeller till 
skulpturer, teckningar, förlagor och skisser till 
bokomslag och illustrationer, foton, filmer, en 
porträttsamling i bl a terrakotta, gipsformar, 
en omfattande korrespondens, egna litterära 
alster, anteckningar, dokument relaterade till 
olika offentliga verk, en pressklippssamling, ett 
mindre antal originalverk mm.

Vid ansökan uppskattade vi materialet till:

Tidningsklipp:      20 pärmar A3 à 100 sidor
       Klippen på båda sidor
Svart-vita foton i mappar, skulpturer   1.600 st
Dia, skulpturer      1.500 st
Film 16 mm:      20 st
Film 8 mm:      100 st
Teckningar i passepartout:    400 st
Mappar ang. enskilda skulpturer:   200 st à 25 handlingar i varje.
       Innehållande ritningar, brev etc

Pärmar: 50 st à 70 plastfickor med brev, teckningar
  och anteckningar
Böcker, utställningskataloger etc: 10 hyllmeter
Skulpturskisser: 500 st
Porträtt:  100 st 
Formar: 100 st
Gipsmodeller: 50 st
Musik: 3 st LP-skivor
Frimärke: 1st
Skulpturer i gips, metall, trä etc.
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6.1 Första besöket hos Ditte 
Jones
Våren 2001 besökte Sirkku Heiskanen, Nils G 
Johansson, Lars Edlund samt Kerttu Heiskanen 
Ditte Jones i hennes hem i Skåne. Ditte och 
hennes man Christer Lundgren förvarade en 
betydande del av Arne Jones kvarlåtenskap i sitt 
hem. Vi ville få en överblick över hur mycket 
det kunde röra sig om samt av vilket slag. 
Det visade sig bli ett oerhört spännande besök.
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6.2 Flytten från Skåne
Kontakterna ledde till att samlingen flyttades 
från Skåne till Fränsta. 

Nu fanns materialet på plats och vi måste se till 
att göra något med och av det!
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Materialet, trots att det i det här läget var 
hoppackat i kartonger och om inte nästan 
otillgängligt, så definitivt mycket svårtillgängligt, 
lockade mot alla odds snabbt många 
intressenter.

• Studiecirkel startades. Se sid15.
• Torp-Stöde konstförening arrangerade i 
samarbete med ÅlstaUtvecklingsCentrum 
Skulpturens Dag 2003 som kretsade kring Arne 
Jones. Se sid 16, 17 och 18.
• Materialet väckte även intresset hos lokala 
media. Artiklar se sid 19 och 20.

7. Aktiviteter kring Jones i början
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7.1 Studiecirkel kring Arne Jones konstnärsskap
Kursledare: Torbjörn Hassberg, konstvetare 
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7.2 Skulpturens Dag 
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Skulpturens dag 2003
En utställning av skulptören och Joneseleven 
Åke Lagerborg samt föreläsning av Ivar Torneus 
från Konstvetenskapliga Institutionen vid Umeå 
Universitet.



Det öppnaste rummet  20

Projektet Det öppnaste rummet

Skulpturens dag 2003
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Sundsvalls Tidning 15 juni 2004 
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Sundsvalls Tidning 10 april 2002        
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7.3 Arne Jones hus
Redan långt innan materialet efter Jones var 
aktuellt för oss var Jones själv av intresse. Ålsta 
folkhögskola genomförde år 2000 en förstudie 
kring vad man kallade för Arne Jones hus som 
skulle rymma både utställningslokaler samt 
utrymmen för att bedriva konstundervisning. 
Arkitekt Caspar Lindberg tog fram ett förslag. 
Finansieringen av bygget har dock inte löst sig.
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Dagbladet 20 december 2002        

8. Svårigheter med finansiering
Det lyckades inte vid Ålsta folkhögskolas 
första ansökan till Mål 1 att få finansiering till 
projektet.

Men som Nils G Johansson sade i artikeln 
”Skulptören Arne Jones ska hyllas i 
hembygden”:
”Vi kommer genomföra projektet på ett eller 
annat sätt ändå.”

Så arbetet forsatte. För nu fanns materialet på 
plats hos oss och alla möjligheter det medförde.
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Vi fortsatte vårt arbete med materialet och 
ju längre vi höll på desto mer började vidden 
av alla möjligheter ett sådant här material 
medförde göra sig synligt. Vi insåg att vi skulle 
kunna lämna in en ny ansökan och utöka 
projektet.
Det som låg kvar som grund var:
”Projektet omfattar tillvaratagande av samlingen, 
registrering/katalogisering, förberedelse för och 
påbörjande av digitalisering, uppbyggnad av databas. 

Det som tillkom var:
”Forsknings – och utvecklingsarbete tillsammans 
med de samverkande parterna och personerna kring 
metodutveckling och alternativa visningsformer. 
Initiera och stödja forskningsinsatser. Förstudie om 
samlingarnas framtida förvaring och exponering. 
Stimulerande av klusterbildning och skapande av nya 
företag och arbetstillfällen inom utvecklingssektorn och 
upplevelseindustrin. Genomförande av informations- och 
kunskapsinriktade verksamheter.”
Ur ansökan 2003-09-04

I det här skedet döptes projektet om till ”Det 
öppnaste rummet.” Se sidan 10.



Det öppnaste rummet  26

Projektet Det öppnaste rummet

9. Verksamhetsplan
Ur ansökan datum 2003-09-04

”Dokumentation, digitalisering mm
Iordningsställande av lokal för projektets 
verksamhet, inredning, larm.
Flyttning av samlingarna
Registrering
Dokumentation – digitalisering
Skanning av plant material
Skanning av diabilder
Fotografering av tredimensionella föremål
Filmkonvertering
Övrigt

Forskning och utvecklingsarbete
Metodutveckling och forskning kring nya 
förmedlingsmetoder i digital miljö.
Förstudie om samlingarnas framtida förvaring 
och exponering.
Förstudie och försöksverksamhet kring 
inrättande av en forskarverkstad på Ålsta 
folkhögskola.

Extern verksamhet
Informations- och publiceringsverksamhet
Ev. utställningar
Seminarier och workshops

Intern verksamhet
Projektledning/koordination
Administration
Rapportering”
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10. Projektorganisation

Projektägare:  Det Nya Navet Ekonomisk Förening
Kontaktperson: Nils G Johansson

Projektpartner:  Ålsta Folkhögskola/Landstinget
   ABM resurscentrum i Västernorrland

Referensgrupp:  Representant  Ålsta Folkhögskola
     Ånge kommun
     ABM-Resurscentrum
     Media Konverterings Centrum
     Umeå Universitet 
     Studieförbundet Vuxenskolan
     Stöde-Torps Konstförening
     Det Nya Navet Ekonomisk Förening

Samarbetspartners: Media Konverterings Centrum (KC) i Fränsta
   Stöde-Torps Konstförening
   Stockholms Universitet
   Lunds Tekniska högskola
   Kemitekniskt Centrum i Ljungaverk
   Bodaborg AB
   Munkbyns Turistservice HB
   Mid Adventure
   Ord och Bildhuset AB
   Datavis AB
   Design MMM
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11. Forskning och utveckling

Framtagande av ett koncept för alternativa 
visningsformer av vårt kulturarv med 
bildkonst som exempel, samt uppbyggnad av 
en bild-databas anpassad till konceptets krav. 
Utvecklingsarbetet sker i samarbete med bl.a. 
ABM-resurscentrum.

ABM-sektorns tre skilda sätt att hantera 
material skpar i ett samarbete problem som kan 
vara svåra att lösa endasat genom att studera 
de egna leden. Genom arbetet med att ta fram 
ett koncept för alternativa visningsformer kan 
ABM-sektorn få ett helt nytt sätt att angripa 
problematiken. Genom de förändrade kraven 
utifrån på tillgänglighet och interaktivitet kan 
ett koncept hjälpa till att omstrukturera de egna 
sätten att arkivera och digitaliser för att gå mot 
en mera gemensam struktur.

11.1 Ett koncept för alternativa 
visningsformer av vårt 
kulturarv
Konceptet som ska tas fram ska ha sin 
utgångspunkt i den enskilda individens 
behov av eget sökande, interaktivitet, där 
strävan ska vara att erbjuda individen så stor 
tillgänglighet till vårt kulturarv som möjligt. 
Detta har tidigare varit svårt men nu börjar 
det tack vare all teknik som kommit fram 
och blivit alltmer vanlig, att bli fullt möjligt 
att genomföra. Men man måste utgå från hur 
människan vill och kan ta till sig informationen 
och därefter se vilken teknik som kan lösa 
detta. T ex så räcker det idag inte längre att 
endast se tvådimensionella bilder på något 
tredimensionellt - när tekniken finns för att visa 
det tredimensionellt, du kan med virtual rality 
tekniken vandra runt föremålet, du kan med 
hjälp av haptiska gränssnitt känna på föremålet 
och uppleva ytstrukturer och former. Genom 
väluppbyggda databaser och digitaliserat 
material kan individen erbjudas tillgång till hela 
arkiv världen runt, inte bara det material som 
får plats i just det rummet som är tillgängligt.
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12. Mål 

• Utveckla ett koncept för tillgängliggörande,  
genom alternativa visningsformer av konst i 
digital miljö.
• Medverka till att nya metoder för 
resurssamverkan inom ABM-sektorn    
utvecklas.
• Utveckla koncept till nya utbildningar kring   
konst och design i digital miljö på Ålsta   
folkhögskola.
• Genom att få tillgång till den aktuella  
samlingen skapa förutsättningar för att öka 
och säkra den pedagogiska kvalitén på alla 
utbildningar på Ålsta folkhögskola.
• Skapa förutsättningar för att bedriva    
forskningsarbete i folkhögskolemiljö.
• Medverka till att nya företag och nya    
arbetstillfällen etableras.

Målgrupp

• ABM-institutioner
• Skolor och andra utbildningsanordnare.
• Forskare och konst/kulturintresserade.

Nyskapande

• att utveckla nya former för visning och 
tillgängliggörande av konst och kulturföremål.
• att utveckla metoder för tillvaratagande och 
samarbete över institutionsgränser.
• att skapa nya jobb och företag med hjälp av 
konst och kultur inom upplevelseindustrin.
• att skapa förutsättningar för kvalitativt 
utvecklingsarbete och forskning i glesbygd.
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2003

2004

2005

2006

Tidsöversikt
Projektet Det öppnaste rummet

Examensarbetet Det öppnaste rummet - att visa konst på nya sätt

Informationsinsatser

Uppackning, inventering, iordningsställande av lokaler

Planering av arbetsgång, teknikanskaffning och installation

Arbete med digitalisering (fotografering, skanning etc)

Identifiering, registrering, katalogisering

Framtagning av informationsmaterial

Flytt av samlingen

Redovisning Lund

Informationsinsatser

Informationsinsatser

Informationsinsatser

Examensarbetet

Framtagning av informationsmaterial

Bildspel Fränsta

Mjukt avslag
- projektet fasas ned

Skulpturens dag

Studiecirkel

Uppackning, inventering, iordningsställande av lokaler

Uppackning, viss sortering

PlaneringMedel beviljas!

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Redovisning Fränsta

Konservatorer ABM Filminstitutet Grängesberg

Marita Skoog, Landstinget

Ditte Jones på besök

Arne Jones sällskapet bildas

Elevarbeten i arkitektur och design

UNG 2004

ABM-dagarna

Rapportering

Identifiering, registrering, katalogisering

Materialsammanställning

Arbete med digitalisering

13. Projektets genomförande

Vi lämnade in en ny ansökan men det skulle 
dröja innan vi fick finansieringen klar. Vi valde 
att ändå starta upp arbetet redan hösten 2003. 
Se tidsöversikten som beskriver de olika delarna 
i projektet och deras inbördes förhållande till 
varandra tidsmässigt.
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13.2 Referensgruppsmöte 
2003-09-12 
I september samlades referensgruppen på Ålsta 
folkhögskola för att introduceras för varandra 
och projektet. Deltagare vid uppstarten var Nils 
G Johansson och Sirkku Heiskanen för ÅlstaUt-
vecklingsCentrum och Det Nya Navet Ek.för., 
Lars Edlund, Ålsta folkhögskola, Eva Rask och 
Kerttu Heiskanen, LTH, Bengt Wittgren och 

Roland Tiger, ABM Västernorrland, Inga-Märta  
Löfstrand, Studieförbundet Vuxenskolan, Jan-
Erik Eriksson, Det Nya Navet Ek. för., Lennart  
Carlsson, Torp-Stöde konstförening.

Gemensamt lades en arbetsplanering upp, fram-
förallt betonades vikten av att flytta materialet 
till bättre anpassade lokaler.
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13.2 Samlingen i förra lokalen
Efter referensgruppsmötet beslutades att mate-
rialet skulle flyttas till mer tillgängliga lokaler på 
Ålsta folkhögskola. Vi behövde utrymmen att 
packa upp på för att skapa oss en överblick.
Den överblicken skulle också ligga som grund i 
det examensarbete som skulle genomföras inom 
projektets ramar.

Fler bilder från lokalen finns i examensarbetesrapporten.
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13.3 Flytt av materialet till 
Majgård
Den 6-9 oktober 2003 genomförde vi med 
gemensamma krafter flytten.

Fler bilder från flytten finns i examensarbetesrapporten.
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13.4 Uppackning på Majgård
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13.5 Samlingen på Majgård 
16 okt 2003

Eva Rask och Kerttu Heiskanen som påbörjat 
sitt examensarbete i industridesign kopplat till 
Arne Jones materialet börjar plocka upp och 
synliggöra lådornas innehåll. I samband med 
detta görs en enkel inventering med hjälp av 
digitalt foto.
Vi är överens - det är en konstskatt som dyker 
upp ur kartongerna!
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14. Att visa konst på nya sätt

I september 2003 påbörjade industridesign-
studenterna Kerttu Heiskanen och Eva 
Rask sitt examensarbete kopplat till Arne 
Jonessamlingen. Projektet hade ännu inte fått 
medel beviljat med projektägaren valde ändå 
att gå in med resurser för att kunna genomföra 
arbetet. Tidpunkten för examensarbetet var inte 
flyttbar och om inte Ålsta Utvecklings Centrum 
accepterat förslaget hade de vänt sig till något 
annat företag eller organisation som varit 
beredd att stödja dem och det hade sannolikt 
inte varit i Västernorrlands län.

Examensarbetet genomfördes under tiden 
2003-09-01 - 2004-02-28 och blev mycket 
uppmärksammat efteråt. Lunds Tekniska 
högskola bedömde arbetet som intressant 
och viktigt, både med hänsyn till individ, 
samhälle och universitet samt den växande 
upplevelseindustrin. (Lena Sperling, docent 
samt Robert Bjärnemo, professor, LTH)
Examensarbetets resultat har presenterats 
vid ett flertal tillfällen genom föredrag och 
utställningar.
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14.1 Informationsfolder
Examensarbetet ”Det öppnaste rummet”
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14.2 Examensarbetet

Det öppnaste rummet
- att visa konst på nya sätt

Kerttu Heiskanen och Eva Rasks 
examensrapport ligger med som bilaga.

För dig som läser på CD-ROM finns här länk 
till exjobbsrapporten.  >>
För dig finns här även länk till det extramaterial 
som medföljde exjobbsrapporten. >>
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14.3 Exjobbspresentation Lund (LTH) 
29/1 2004

För dig som läser på CD-ROM finns här länk 
till vår PowerPoint-presentation.
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14.4 Exjobbspresentation Ålsta
10/2 2004
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14.5 Föredrag
Förutom mer lokala visningar för bl a Ånge 
kommuns kulturutskott så har examensarbetet 
presenterats i samband med ett antal 
designtillställningar.
Ung Svensk Form 2004 var en utställning 
av utvalda unga svenska designer, den 
presenterades av Svensk Form och 
Form/Design Center i samarbete med 
Rikstutställningar och Stockholmsmässan. I 
samband med utställningens anhalt i Östersund 
bjöd Regionalt Designcentrum och Svensk 
Form Jämtland in Kerttu Heiskanen att hålla 
föredrag. 6/9 2004

Även under Kerttus föredrag 26/10 2004 
i samband med seminariet Design på 
schemat på Textilarkivet i Sollefteå (Design i 
Västernorrland) presenterades examensarbetet 
och projektet Det öppnaste rummet.

Exercishuset Campus Östersund 
30 augusti– 15 september 2004
Må–to 11– 19, fr– lö 11– 16 . Fri entré . Information: 063-16 83 05

Ung Svensk Form 2004 presenteras av Svensk Form och Form/Design Center i samarbete med Riksutställningar och Stockholmsmässan

Regionalt Designcentrum och Svensk Form Jämtland med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sparbanksstiftelsen Jämtlands län, A4 Vasallen AB samt SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
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Det öppnaste rummet presenterades även på
Reumatikerförbundets Regionkonferens i Ånge 
25/9 2005 samt när Kulturtinget hölls i Ånge.

Tidningen FORM noterade examensarbetet 
i nr 6/2004.
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14.6 Design Orienteering 
Den 15/9-15/10 2004 visades arbetet på 
IKDC:S designutställning Design Orienteering 
i Lund. 
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14.7 Presentationer av 
examensarbetet på hemsidor
Några exempel är:

CERTEC 
www.certec.lth.se/dok/attvisakonst/

Lunds tekniska högskola
www.ide.lth.se

Även på UDEPS (Universal Design Education 
Project Sweden) hemsida har examensarbetet 
uppmärksammats. 
www.universaldesign-sweden.com/index.
phtml?refid=3&navid=3
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ABM resurscentrum i Västernorrland, 
projektpartner, gick in i projektet med denna 
avsiktsförklaring:

”Den metodutvecklande delen av projektet är av stort 
intresse för Resurscentret för ABM (arkiv, bibliotek 
och museer) och de verksamheter som där bedrivs. 
Resurscentret ska verka inom fem fält:
förankring/nätverksskapande, fort- och 
vidareutbildning, professionsstöd samt forskning och 
metodutveckling. Inom det senare fältet kan projektets 
mål att digitalt tillgängliggöra Jonessamlingen vara av 
stort intresse. ”
…”Tillämpningen bör utformas så att den följer de 
standarder som utvecklas internationellt inom ABM-
sektorn. Tillämpningen bör då få generell användbarhet 
inom ABM-sektorn i länet och därmed fungera 
sektorsöverbryggande.
Utgångspunkten bör från Resurscentrets sida 
vara metodutveckling och forskning kring nya 
förmedlingsmetoder i digital miljö.
Bengt Wittgren
Länsmuséet Västernorrland/Resurscenter för ABM”

Examensarbetet presenterades på ABM-dagarna 
26 maj 2004 på Länsmuséet Västernorrland. Se 
hemsidelänkarna http://abm.ylm.se/tidigare2004.
html samt för bilder  http://abm.ylm.se/26maj/
abm-dag040526bild.html.
Arbetet uppmärksammades också den 3:e mars 
2005 då ABM i Västernorrland inbjöd styr- och 
arbetsgruppen för ABM Resurs finansiärer 
och andra regionala ABM-initiativ till ett 
slutseminarium. Se http://abm.ylm.se/rapporter/
utvardering03-05.html 

.

ABM för att det är så kul! 
Onsdag den 26 maj 2004  
på Länsmuseet Västernorrland 
Programmet hålls inomhus i hörsalen Theodor Hellman.  
Om vädret tillåter, fika, mat och underhållning utomhus på 
friluftsmuseet.  

13.00 Välkommen! 
Bengt Edgren, landsantikvarie, hälsar välkommen! 

13.15 ABM-länet Västernorrland presenterar sig! 
ABM Sollefteå 
Carina Alm och Rosie Forsell Braf från Lilla ABM i Sollefteå 
berättar om gemensamt arbete med utställningar, information och 
arbete mot skolor i kommunen. 

ABM Sundsvall 
Owe Norberg och Mona Bornecrantz berättar om ABM-samverkan i 
Kulturmagasinet i Sundsvall. 

ABM Resurs 
Märta Molin informerar om vad som hänt och kommer att hända 
under 2004. 

Det öppnaste rummet
Kerttu Heiskanen och Eva Rask presenterar ett examensarbete i 
industridesign gällande ett helt nytt sätt att tillgängliggöra t ex 
konstföremål.

14.45 Kaffe och smörgås i det gröna – picknick! 

15.15 Vad händer i Sverige? 
Erling Fredriksson, en Tornedaling som söker nytt! 
Erling Fredriksson är konstnärlig mångsysslare som blev utsedd till 
årets företagare 2003 i Pajala kommun. Han har bland annat visat att 
det går att dansa och musicera på en stor blötmyr. Nu är han 
projektledare för Tornedalsteaterns största satsning någonsin ”Vittula 
i Pajala" en mångkonstnärlig upplevelse med utgångspunkt i Mikael 
Niemis succéroman Populärmusik från Vittula, premiär i september 
2004.

Och vad säger Statens Kulturråd om ABM? 
Bibbi Olson informerar om satsningar på ABM. 

16.45 Lasse Eriksson står upp för ABM 
Komikern och ekonomhistorikern Lasse Eriksson underhåller. 

18.00 Varför är det så svårt med ABM-samverkan på 
nationell nivå? 
Tomas Lidman, riksarkivarie, ger oss sin syn på ABM-samverkan.

18.30 Grillbuffé serveras och Ulrika Bodén underhåller.
Ulrika Bodén är folksångerskan från Helgum som gjutit nytt liv i den 
rika Ångermanländska vistraditionen. I april släpptes hennes andra 
soloskiva, ”Rätt nu är det på tiden, visor och låtar från Ångermanland 
del II” med nya, gamla sånger som hon grävt fram under det senaste 
årets letande i arkiv och hos privatpersoner. Här bjuds lyssnarna på 
kärleksvisor, polsketrallar och vallmusik, sånger som är både vackra 
och roliga och förtjänar att leva vidare in i framtiden! 

Ca 20.00 avrundas dagen! 

Målgrupp: 
I första hand anställda och politiker inom ABM-sektorn, men givetvis 
är alla intresserade varmt välkomna. 

Bindande anmälan senast 14 maj till:
ABM-Resurs  
Märta Molin
Länsmuseet 
Box 34, 
871 21 HÄRNÖSAND 
marta.molin@ylm.se 

Tfn: 0611-886 69 
070-388 86 59 

Pris 250:- per person.

Även Länsbiblioteket i Jönköping valde att lyfta 
fram examensarbetet i ett månadsbrev 2004:5. 
www.f.lanbib.se/Lansbiblioteket/manadsbrev/
manadsbrev_juni.htm
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Examensarbetet ”Det öppnaste rummet: 
att visa konst på nya sätt” har glädjande nog 
fortsatt väcka uppmärksamhet och används 
våren 2006 som kurslitteratur på Kungliga 
Tekniska Högskolan, KTH, i kursen ”Innehåll 
och Uttryck i Media, 6p”. Kursens syfte är 
att civilingenjörsstudenter ska identifiera 
och utforska sambanden mellan tekniska 
innovations- och utvecklingsprocesser, för att 
kunna utveckla en etablerad medieform.
http://xml.nada.kth.se/kurser/kth/2D1577/
ium06/Litteratur_IUM_06.pdf

Litteraturseminarium 1: 31/1 (A) & 2/2 (B) 

MEDIETEKNOLOGIER OCH UTSTÄLLNINGAR 1 

Gottlieb, Halina & Paul Henningsson (2004) ”Digitala medier för besökare på museer”. Dramatiska Institutets 

skriftserie nr 1/2004. 

Gustavson, Malena (1998) ”Varför somnar man på museum?” DIK-
forum

 13, 1998. 

Heiskanen Kerttu & Eva Rask (2004) ”Det öppnaste rummet: Att visa konst på nya sätt”. Examensarbete i 

industridesign. Avdelningen för industridesign, Lunds Tekniska Högskola.  

Om litteraturseminarierna 

Syftet med litteraturseminarierna är flerfaldigt. Litteraturen utgör en möjlighet att läsa in sig 

och fördjupa sin förståelse för olika aspekter av utställningsvärlden. Dessutom är 

seminarierna vår möjlighet att ventilera och diskutera olika synpunkter och ståndpunkter med 

varandra. Dessa kan vara grundade på egna erfarenheter, litte
raturen, gästföreläsningarna, 

eller egna funderingar. Sist men inte minst är syftet att generera förslag på intressanta 

”ingångar” eller frågeställningar som på något sätt kan relateras till å
rets tema. Om tillräckligt 

många tycker att ett förslag är intressant kan det bli något som en grupp formeras kring i de 

projektarbeten som tar vid i mars. 

Läsinstruktioner

�� Vad är kärnbudskapet i varje text? Håller du med om det? 

�� Hur definierar Gottlieb & Henningsson interaktivitet i utställningar? Finns det andra 

sätt att tänka kring interaktivitet? Vilka former av interaktivitet skulle du vilja arbeta 

med i utställningssammanhang? 

�� Digitala medier brukar sägas karaktäriseras av ickelinjära framställningsformer, dvs 

att ett visst m
edieinnehåll inte struktureras utifrån en tydlig början, en mitten och ett 

slut, utan att användaren många gånger själv har möjligheter att påverka den ordning 

som ett innehåll utforskas på. Webben är ett tydligt exempel, och datorspel ett annat – 

där användaren/spelaren genom att interagera med spelvärlden löpande blir 

medskapare till sj
älva innehållet.  

Ta hjälp av Gottlieb & Henningsson samt Kerttu & Rask för att diskutera 

strategier för att i utställningssammanhang arbeta med ickelinjära medier i ett fysiskt 

utställningsrum. Traditionellt har utställningar varit linjärt uppbyggda på så sätt att 

besökarna följt på förhand snitslade banor. Vad kan man tänka sig för alternativ till 

detta? Hur kan ett fysiskt rum struktureras mer öppet och i linje med de principer som 

gäller för berättande och gestaltningar i digitala medier? 

�� Om vi får tid över: Under Teresa Wennbergs föreläsning kom frågan upp om gränsen 

mellan konst och spel. Var går egentligen den gränsen? Kan spel vara konst och vice 

versa? Ge exempel! 
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15. Informationsinsatser
Hela tiden - på vägen till projektmedel och un-
der projekttiden har vi kontinuerligt genomfört 
informationsinsatser. Allt från foldrar till infor-
mation på ÅlstaUtvecklingsCentrums hemsida.
www.detnyanavet.nu

Det har handlat om information om vem Arne 
Jones var, att materialet finns i Fränsta, tankar 
krign vad man kan göra med materialet, kopp-
lingen till examensarbetet och självklart infor-
mation om projektet Det öppnaste rummet och 
hur det fortlöper.
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Joar Hedtjärn Ullenius
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joar.ullenius@telia.com 

Eva Rask
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ÅlstaUtvecklingsCentrum
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”Det öppnaste rummet” har inga begränsningar – 
det skapar nya miljöer för upplevelser, upptäckt och lärande. 

”Det öppnaste rummet” är ett samlings-
namn för en framåtsträvande innovation. 
Projektet handlar om upplevelseindustrin 
och ett arbete med att ta fram nya 
förmedlingsmetoder för konst. 

Arne Jones samlingen
Grunden för projektet är Arne Jones samlingen 
som i dag förvaltas av Ålsta Folkhögskola. 
Materialet är väl lämpat att använda för metod-
utveckling och forskning när det gäller konst och 
alternativa visningsformer av den. ”Det öppnaste 
rummet” är ursprungligen en titel på ett verk av 
konstnären.

Ökad tillgänglighet
Projektet behandlar problematiken kring förvaring 
och exponering av vårt kulturarv och målet är att 
öka tillgängligheten för allmänheten. Konstverk 
som tidigare varit svårtillgängliga kan göras 
tillgängliga genom ny teknik och nya sätt att tänka. 
Särskilt inom glesbygden kan ökad tillgänglighet ge 
ekonomisk tillväxt och ökad livskvalitet. 

Projektets omfattning
•  Tillvaratagande av samlingen

•  Registrering/katalogisering 

•  Digitalisering 

•  Uppbyggnad av databas

•  Forsknings- och utvecklingsarbete – när det     
   gäller  metodutveckling och alternativa   
   visningsformer 

•  Förstudie om samlingarnas framtida
   förvaring och exponering 

•  Skapande av nya arbetstillfällen inom 
    utvecklingssektorn och upplevelseindustrin 

Samarbete
Projektet är en unik samverkan mellan 
Ålsta Folkhögskola, ABM-resurscentrum i 
Västernorrland, forskarstuderanden och designer 
vid tre av landets universitet och högskolor, samt 
entreprenörsinriktad företagsamhet.
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Grunden för projektet är Arne Jones samlingen 
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Materialet är väl lämpat att använda för metod-
utveckling och forskning när det gäller konst och 
alternativa visningsformer av den. ”Det öppnaste 
rummet” är ursprungligen en titel på ett verk av 
konstnären.

Ökad tillgänglighet
Projektet behandlar problematiken kring förvaring 
och exponering av vårt kulturarv och målet är att 
öka tillgängligheten för allmänheten. Konstverk 
som tidigare varit svårtillgängliga kan göras 
tillgängliga genom ny teknik och nya sätt att tänka. 
Särskilt inom glesbygden kan ökad tillgänglighet ge 
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   gäller  metodutveckling och alternativa   
   visningsformer 

•  Förstudie om samlingarnas framtida
   förvaring och exponering 

•  Skapande av nya arbetstillfällen inom 
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Samarbete
Projektet är en unik samverkan mellan 
Ålsta Folkhögskola, ABM-resurscentrum i 
Västernorrland, forskarstuderanden och designer 
vid tre av landets universitet och högskolor, samt 
entreprenörsinriktad företagsamhet.

15.1 Framtagning av informationsfolder för projektet
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15.2 Julskyltning i Fränsta 
30/11 2003
I samband med julskyltningen visade vi ett bild-
spel om skulptören från Fränsta i Vuxenskolans 
skyltfönster.

För dig som läser på CD-ROM finns här en länk till 
bildspelet som visades (Powerpoint-presentation)
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15.3 Skulpturens dag 
25 april 2005

2005-års arrangemang ”Skulpturens Dag” 
bjöd på konstnären, Joneseleven och 
myntformgivaren Ernst Nordin. Sveriges 
allmänna konsstföreningars länsavdelning 
höll årsmöte samtidigt på Ålsta och de och 
besökarna bjöds även på en presentation av 
examensarbetet Det öppnaste rummet.
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”Jag förstår inte att vi som snart 
tycks vara de enda människor 
i detta samhälle som har kvar 
egentlig arbetsglädje skall utsättas 
för ett så ofantligt tryck från andra 
grupper för att rationaliseras i 
samhället - att underställa oss 
direkta politiska strävanden t ex 
(ibland tror jag att arbetsglädjen 
i sig själv är ett kriterium på ett 
samhälleligt värde - som samhället 
glömt).”
Arne Jones i Aftonbladet 1977-02-03
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16. Vägen fram till beviljade 
medel

Samtida med arbetet kring examensarbetet 
fortsatte arbetet med ansökan för att få in 
ekonomiska medel i projektet. I december 2003 
fick vår ansökan ”mjukt avslag” vilket innebar 
att projektet tvingades fasa ned. Under det 
följande året, 2004, fortgick viss aktivitet såsom 
uppackning, sortering och informationsinsatser 
men det är inte förrän medel beviljas i oktober 
2004 som projektet kan få lite luft under 
vingarna igen. Då kommer planeringen igång på 
allvar och personal måste anställas.
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17. Digitalisering av materialet

Ditte Jones hade ett krav vid deponeringen 
av sin fars material, att samlingen skulle 
digitaliseras och tillgängliggöras för intresserade 
i allmänhet och forskare.
Så i februari 2005 börjar Joar Hedtjärn Ullenius 
att arbeta med just digitaliseringen som är en 
förutsättning för projektets huvudfråga, att 
tillgängliggöra materialet.
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18. Arbetsrapport 
”Det Öppnaste Rummet” 
av Joar Hedtjärn Ullenius

18.1 Inledning
I januari 2005 blev jag tillfrågad om att arbeta i 
projektet och jag tackade ja. Det handlade om 
att jag i egenskap av fotografiskt, bildhanterings 
och datatekniskt kunnig skulle starta 
digitaliseringen av Arne Jones efterlämnade 
arbetsmaterial. 
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18.2 Startläget

I detta inledningsskede fanns materialet 
till största delen i osorterade kartonger i en 
lokal på Ålsta Folkhögskola, Majgård. Det 
fanns även en del kartonger med framför allt 
gipsformar kvar i det förra förrådet i gamla 
polishuset i Fränsta. Det som var anpassat i 
lokalerna var att det monterats några hyllor 
där lite material blivit placerat. Vi hade inga 
möbler, ingen utrustning och ingen klar bild 
hur denna digitalisering skulle genomföras. 
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18.3 Struktureringsfas

För att få stöd och råd till hur vi skulle 
utföra arbetet hade vi kontakt med experter 
på området. De första vi träffade var Bengt 
Wittgren och Roland Tiger från ABM 
respektive länsbiblioteket i Härnösand. 
Vi diskuterade projektets mål och hur det 
var lämpligt att börja. Det hela var mycket 
matnyttigt och gav oss en bild och ett 
underlag för hur vi skulle strukturera arbetet. 
En av de konkreta sakerna som vi kom fram 
till var att frågan om en databas hade ett 
ganska självklart svar i detta läge. Bengt 
Wittgren redogjorde lite för hur det ser ut 
idag runtom på sveriges institutioner som 
är jämförbara med vad vi skulle starta. Han 
berättade att i nuläget har varje sådan en egen 
standard för hur databaserna ser ut men att det 
i just nu arbetades med att ta fram en standard 
som var övergripande. Av den anledningen 
skulle vi göra bäst i att invänta den standarden 
och se att den har blivit vedertagen innan vi 
börjar använda någon databas. Vad vi skulle 
göra var att samla in data och lagra den enkelt 
och överskådligt för att i ett senare skede 
lägga in dessa i databasen. 
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Vi (jag, Sirkku Heiskanen, Nils G Johansson, 
och Eva Rask) insåg vidare att man kan 
inte digitalisera ett material utan att veta 
någotsånär vad man digitaliserar och 
dessutom har möjlighet att notera några 
egenskaper hos det man digitaliserat samt att 
märka upp själva föremålet så att man vet att 
det är behandlat och så att man hittar igen det 
efteråt. 

Alltså, man kan inte bara ta ett slumpvis 
föremål, ta några bilder på det och sen lägga 
tillbaks det där det kom ifrån. 

Vad man behöver är:
- Struktur på föremålen, så att de har en 

plats före och efter digitaliseringen, 
så att samlingen är överskådlig och 
möjlig att identifiera. Hyllor är bra för 
att strukturera upp föremålen. 

- En lista där man kan anteckna vad 
man digitaliserat, en beskrivning 
av det, anteckning om var det är 
placerat i samlingen och dessutom 
ett i samlingen unikt namn. Det är 
innehållet i denna lista som ska vara 

underlag för en databas tillsammans 
med bilderna. 

- Identifierade föremål. Det är opraktiskt 
att ha en stor mängd digitaliserade 
föremål där de flesta är benämda som 
”okänd”, i synnerhet som de ofta har 
en titel eller i varje fall en samhörighet 
med något som förklarar vad det är för 
något. 

Verk representerade i samlingen

Namn på verken
Finns representerat i sa

mlingen med

Porträtt

Lerporträtt, Gipsformar, fotografier

Modeller

Gjutningsunderlag i gips, gipsformar, skisser

Reliefer

Medaljonger, andra reliefer gipsformar och gipsunderlag.

Vita reliefer

Slutgiltiga verk?

Ying & Yang, 

flera serier

2d skisser, 3d skisser i trä, små gjutningar, gjutformar

1 slutgiltigt verk, film, foton

Mänsklig byggnad
3d skisser i trä i olika storlekar, foton

Pulsator

Funktionsmodell, foton

Expandator

Funktionsmodell, foton, film

Rörligt universum
Skisser, film

Katedral

2d skisser, 3d skiss, delar av underlag för gjutform

Piruett

2d skisser, reliefer

Harlekin

Reliefer

Spiral åtbörd
2d skisser, 3d skisser i olika storlekar, funktionsmodell, ritningar

Treklang

3d skisser i olika storlekar

Fossil komposition, Hill 

monumentet

3d skisser

Sekvens

Gipsplattor, skisser

Baldakinstöd
3d skiss

Kopparblomman
3d skisser
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18.4 Konservatorer på besök 
på Majgård

Jag och Eva Rask, som skulle packa upp 
samlingen och hantera den fysiskt, insåg att 
mycket av materialet var skört och behövde 
särskild hantering för att inte förstöras. Ingen 
av oss hade särskilda kunskaper om detta och 
Bengt Wittgren och Roland Tiger hade nämnt 
att vi borde ta hjälp av konservatorerna på 
länsmuséet i Härnösand. Vi fick kontakt med 
dessa och de kom på besök till Ålsta för att 
kunna titta på och bilda sig en uppfattning om 
materialet och vilken behandling det krävde. 
Tillsammans gick vi igenom samlingen och vi 
fick lära oss vad man kunde och inte kunde 
göra med föremålen. De passade också på att 
ge oss tips om arbetsmetoder och arkivering, 
men vi insåg ganska snart att vi skulle behöva 
komplettera denna träff  med ett studiebesök 
på Länsmuséet i Härnösand för att se hur 
arbetet kan se ut. Efter studiebesöket hade vi 
kunskaper och mod att på allvar börja hantera 
samlingen. 

Konservator Lennart Kristiansson, Nils G Johansson, konservator AnnaLena Sondell, Eva Rask. Jag själv, Joar 
Hedtjärn Ullenius, är bakom kameran. Det vänstra huset i bakgrunden är Majgård där samlingen huserar och den 
högra byggnaden är huvudbyggnaden på Ålsta folkhögskola. 
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Lennart och Eva tänker till om gipsföremål i det rum 
som senare kom att bli kontoret. Gips är ganska 
beständigt material, men det blir lätt väldigt dammigt 
och smutsigt och utsätts det för fukt kan eventuell 
armering av metall rosta. Arne Jones använde gärna 
armeringsjärn till stommar i sina gipsmodeller och 
skulpturer. Dessutom var många av gipsföremålen 
spruckna och missfärgade av flytter och översvämningar 
innan det hamnade på Ålsta. Tunga är de också, de 
rackarna!

Eva försöker orientera sig bland materialet mitt i en 
stor hög av ouppackade kartonger och lådor. På den 

här bilden blir det ganska tydligt vilket problem vi hade 
till en början; att vi inte kunde överblicka samlingen 

förrän den var uppackad, men vi kunde inte packa upp 
den förrän vi visste att den inte skulle förstöras i det 

ögonblick vi gjorde det. 
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Ytterligare en stor hög med kartonger och lådor i det 
rum som senare skulle bli det stora gipsrummet. I 
detta skede visste vi nästan bara vad som låg överst 
i kartongerna, och det var svårt att få en överblick. 
Efter vi fått instruktioner och tips av konservatorerna 
kunde vi börja packa upp, sortera och få struktur och 
överskådlighet på samlingen. 
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Samlingen innehåller en stor mängd filmer. Lennart 
och AnnaLena kände sig inte som experter just på den 
typen av material och det var en av anledningarna till 
att vi senare gjorde ett studiebesök på Länsmuséet i 
Härnösand. Förutom att AnnaLena skulle guida oss 
runt sådant som var relevant var ett av de viktigaste 
inplanerade mötena där att träffa museiefotografen 
Björn Grankvist. Björn visade på vilka olika former av 
bilder och negativ han får hantera och hur han gör det. 
Han visade även sin studio och berättade hur han går 
tillväga vid fotografering av meseieföremål. Efter detta 
möte kom vi även fram till att det inte var vi på Ålsta 
som skulle göra digitaliseringen utav filmerna, utan 
Filmarkivet i Grängesberg, mer om det finns i ett eget 
kapitel. 
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Anteckningar från möte 
med konservatorerna
2005-03-02

Hantering av materialet
När objekt i gips och lera hanteras ska 
bomullshandskar användas. Så bör det även 
vara när annat material hanteras. Annars kan 
det bli fettfläckar som drar till sig smuts. Gips 
är känsligt för fukt. Gipsformarna bör inte stå i 
källaren. 
Var två när stora objekt ska packas upp. 
Lerporträtten kan ställas upp på hyllor. 
Samla ihop delar som eventuellt har gått eller 
går i sönder i lådor och markera vilket objekt de 
kommer ifrån. Ofta kan man laga med lim. Men 
bevara det i första skedet som det är.

Skisser och andra papper bör egentligen inte 
förvaras i plastfickor eftersom det blir för 
lufttätt. Förvara istället i arkivkartonger med 
syrafritt papper emellan. 

Tavlor placeras framsida mot framsida och så 
upprätt som möjligt.

Använd naturmaterial så mycket det går mellan 
olika objekt. T.ex. filt mellan gipsplattor. Kan 
eventuellt köpas i på ÖB.

Sortering och katalogisering
Vi borde göra en katalogisering av vilka objekt 
som finns i samlingen. Det blir i den ordningen 
som packas upp. Dela lämpligen upp i olika 
kategorier. 
Ex. AJ 1 gipsform 
För att man sen ska kunna söka efter samma 
verk fast i olika kategorier bör man bygga på 
samma nummer serie.
Ex. AJ 1 lerporträtt 

Markera varje objekt genom att skriva på 
objektet (innan samlingen är donerad är det 
nog bäst att fästa lappar på objekten istället). 
Anteckna också var de finns, i vilket rum och 
hylla exempelvis. Numrera alla rum och hyllor.

Börja med föremål och koppla sedan ihop med 
annat material.

Upplägg på samlingen
Solskydd behövs på något sätt. Persienner, 
mörkläggningsgardiner e.d.

Det är lämpligt med arkivskåp för skisserna. 
Kanske man kan ha en ”ö” av arkivskåp där 
man kan använda ytan som skapas ovanpå som 
arbetsyta. Här kan man visa besökare skisserna, 
men de bör inte botanisera själva.

Materialet bör inte placeras i källaren. Använd 
istället ett eller ett par rum som rena magasin 
där hyllorna står tätt.
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18.5 Lokaler och utrustning

Förutom en ordnad samling behövdes ett 
kontor, en fotostudio och utrustning för själva 
digitaliseringen. Kärnan i en digitalisering blir 
med nödvändighet en dator och naturligtvis 
kamera och skanner samt kringutrustning 
till detta. Eftersom vi inte hade ekonomiska 
möjligheter att rakt av köpa in nödvändig 
utrustning startade vi en inventering av 
vilken utrustning som redan fanns tillgänglig 
inom ÅlstaUtveckligsCentrum och Ålsta 
folkhögskola, för att sedan endast göra 
kompletteringsinköp. 

18.6 Praktiska förberedelser

Vi hittade mycket möblemang i Ålsta 
folkhögkolas lager. Ett perfekt skriv-/
arbetsbord, stolar och bord. Förutom möbler 
behövdes lokalerna ha lås med nyklar som bara 
vi hade tillgång till, eftersom utrustningen är 
stöldbegärlig. Husmor Barbro och vaktmästarna 
Ingemar och Stig ska ha mycket tack för deras 
hjälp med att hitta och leverera möbler samt 
preparera dörrar och montera nyinköpta lås. 
Vad gäller teknisk utrustning fanns det en del 
datautrustning hos ÅlstaUtveckligsCentrum 
och blixtutrustning fanns på Ålsta folkhögskola. 
Studion byggdes med hjälp av pallar, stolar, 
bänkar och stora textilskynken. Mörkläggningen 

trodde vi var ett problem innan Ingemar 
kom på den briljanta idén att helt enkelt 
bara häfta fast sopsäckar för fönstren. Det 
fungerade utmärkt! Det var inte bara lätt att 
montera utan dessutom oförskämt billigt. Jag 
kan inte låta bli att dra på smilbanden då jag 
tänker på alla tips från fotografer om vilken 
mörkläggningsutrustning som är bra samt vad 
de kostar. För att inte tala om monteringen av 
dessa. Vad gäller kamera hade jag en som var 
minst lika bra som den som museiefotografen 
på Länsmuséet i Härnösand använde. Det 
kändes självklart att använda denna då det 
annars var en stor utgift för projektet. 
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Självklart hade vi inte all utrustning vi behövde. 
Det tydligaste som saknades var lagerhyllor. 
Eftersom de flesta föremålen är sköra ställdes 
naturligtvis krav på vad hyllorna skulle klara av. 
De flesta kunde vara av enkel typ som kunde 
stabiliseras genom att fästas mot vägg, dessa 
var mycket billiga. För att utnyttja lokalernas 
yta, vilket var nödvändigt för att rymmas, 
var vi även tvungna att införskaffa stabilare, 
och därmed dyrare, hyllor som kunde vara 
fristående och ändå stabila. Vi behövde även 
komplettera den tekninska utrustningen med 
sådant som är specifikt för bildproducering, 
såsom skanner, bildskärm, kalibreringsverktyg, 
fototillbehör samt hårddiskar för lagring och 
säkerhetskopiering av den producerade datan. 
Det gick åt mer tid än vi hade förväntat oss att 
hitta lämpliga produkter, begära offerter, göra 
beställningar och till slut montera möblerna 
och sätta ihop en fungerande dator med alla 
tillbehören. 

Ovanvåningen på Majgård - utkast för planering av samlingen
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Bättre utnyttjad förvaring. Bättre utnyttjad förvaring.

Bättre utnyttjad förvaring.

"Studierum"
Pärmar med texter, articklar,
böcker, foton m.m.

Kanske plats för filmvisning
framöver på filmduk.

Magasin

Skissrum

Porträttrum
Porträtt och modeller.

I en skulpturpark
placeras verk ut efter behandling.

Gula markeringar visar tillägg

I skolans lokaler
Placeras en del verk ut, ex. inramade skisser.

Arkivskåp

Lagringshyllor

Eventuell ö med ritningsskåp
på hjul för skisser och displayyta.

Hyllor
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18.7 Uppackning av materialet

Parallellt med detta arbete sköttes uppackningen 
varefter hyllorna levererades. Här kom verkligen 
kunskaperna och tipsen från konservatorerna 
till nytta. Många av föremålen hade antagligen 
legat nerpackade sedan 50-70 talen. De hade 
lagrats i ytrymmen som tyvärr drabbats av 
olyckor såsom vattenskador och annat. Utöver 
detta hade de flyttats en del vilket gjort att en 
del av materialet hade skador därav, men vi 
har inte hittat något material som kan anses 
förlorat. 
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Först när vi börjat att packa upp materialet och 
upptäcker vad samlingen egentligen innehåller 
kan vi också börja göra en sortering, men till 
slut står sakerna på plats och kartongerna har 
lämnat lokalerna. Att fritt kunna se alla föremål 
är en fantastisk känsla och oerhört praktiskt 
inför det arbete vi har framför oss.  
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18.8 Digitalisering

När samlingen väl var uppackad, sorterad 
och kontoret i ordning kunde digitaliseringen 
påbörjas. Jag hade utformat några arbetsflöden 
beroende på vad som skulle digitaliseras. 
Eftersom strukturen på registret och 
namnsättningen på föremålen i registret 
utformats av oss själva, då vi inte hade någon 
färdig databas att luta oss mot, började jag med 
olika typer av föremål för att själv få en bild 
av hur systemet fungerade. Det blev många 
justeringar i början. 
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18.9 Tillvägagångssätt vid 
digitaliseringen

Sättet att digitalisera skiljer sig åt beroende på 
vilken typ av föremål det gäller. En skulptur 
eller annat tredimensionellt föremål fotograferas 
ju lämpligast medan till exempel ett dokument 
eller fotografi skannas. 

När man ska fotografera för att i slutändan 
ha en digital bild, har man stora fördelar med 
att fotografera digitalt från början istället 
för med film. De två största fördelarna 
är att det är billigare och snabbare. Själva 
fotograferingen går till på precis samma sätt 
men bilden lagras av en sensor istället för på 
silverkristaller och informationen lagras på 
ett minneskort. I många kameror kan man 
bara lagra delvis hanterade bilder, dvs att 
de kanske är komprimerade och justerade i 
färgerna. Detta är inte bra om man vill ha så 
hög kvalitet på bilderna som möjligt, utan dessa 
korrigeringar vill man kunna göra manuellt 
och mer kontrollerat på en dator i efterhand. 
Av denna anledning finns det ett s.k. rå-format 

som innebär att man kan lagra den rena 
informationen från digitalkamerans bildsensor. 
Denna bildfil är närmast att jämföra med ett 
digitalt negativ. Att bildinformationen är rå 
innebär också att den likt ett negativ måste 
”framkallas”; med digitalt negativ innebär det 
att man befäster vitbalans, ljusnivåområde, 
kontrast osv. När denna digitala framkallning 
gjort får man en kopia som är användbar 
precis som vilken digitalbild som helst. 
Originalfilen finns alltid kvar med all den 
ursprungliga informationen. För att säkerställa 
att dessa rå-filer kan läsas även under ett längre 
tidsperspektiv har Adobe (marknadsledande 
producent av programvaror för grafisk 
framställning) tagit fram ett standardformat för 
rå-filer, som annars är av olika typ beroende 
på vilken kamera som bilden tagits med. Vad 
man gör är att man kopierar innehållet i den 
urprungliga rå-filen och gör även en DNG-
fil. På så vis har man två digitala negativ vilket 
ytterligare säkerställer att bilderna kommer vara 

läsbara och möjliga att konvertera till framtida 
bildformat vid emigrering till exempel. 

En nackdel med dessa rå-filer är som sagt att 
de måste genomgå en process för att kunna 
användas, en digital framkallning. Vi har löst 
detta så att när bilderna är tagna och utvalda tar 
vi fram dessa bilder och gör kopior för arkivet 
av dessa. Vi gör dels en högupplöst tiff-fil och 
dels en lågupplöst och komprimerad jpeg-fil. 
Tiff-filer är användbara vid t  ex tryck och då 
man vill titta på detaljer på det fotograferade 
objektet vilket bland annat kan vara av intresse 
för forskare. Den lågupplösta jpeg-filen är 
användbar om man snabbt och enkelt vill få 
en överblick över bilderna som t ex i listor och 
hemsidor eller om man vill visa bilderna på ett 
bildspel. 

Totalt har vi sålunda fyra olika filer, med olika 
användningsområden, för samma bild i arkivet. 
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18.10 Fotografering

När vi fotograferar ett föremål börjar vi med 
att bedöma om det kommer synas tydligast 
med mörk eller ljus omgivning och väljer 
kuliss därefter. Därefter är det dags att sätta 
ljuset. Olika föremål kan kräva otroligt olika 
ljussättning. Ett porträtt t ex gör sig ofta bra 
i ett mjukt ljus som huvudsakligen kommer 
från ena sidan så att man får lite kontrast med 
hjälp av skuggorna som uppkommer. Många 
av Arne Jones skulpturer är dock av andra 
material eller former. Mänsklig Byggnad t ex 
är extremt svårt att ljussätta eftersom det är av 
blänkande metallbalkar som är vridna åt alla 
möjliga olika håll. För att få den skulpturen att 
synas i sin helhet på en studiofotograferad bild 
krävs det att man har kontroll på allmänljus och 
punktljus så att man ser hela men ändå kan få 
en uppfattning om de ljusreflexer verket ger.
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Eftersom föremålen som fotograferas är 
tredimensionella fotograferar man dem från 
flera vinklar för att kunna se hela föremålet. 
Vilket antal bilder som krävs för ett föremål 
måste man göra en uppskattning av innan man 
sätter igång själva fotograferingen. Processen 
att få till tre till fyra bilder som fungerar innebär 
att man kanske får ta ca 30 till 100 exponeringar 
som man sedan kan göra ett urval ur. 

Porträtt på Alfred Jones
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Porträtt på Gunnel Ahlin
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18.11 Arbetsflöden

När bilderna är tagna är det dags att överföra 
dem till datorn. Den metod som varit snabbast 
för oss med vår utrustning är att vi tagit ut 
minneskortet ur kameran och läst av det med 
en minneskortläsare kopplad till datorn. Man 
lägger temporärt in alla bildfilerna för att 
kunna göra urvalet. Det man tittar efter är att 
exponeringen och skärpa ligger rätt för att visa 
alla detaljerna som är nödvändiga. När urvalet 
är gjort döper man filerna till ett i samlingen 
unikt namn som även blir samma namn som 
man märker själva föremålet med. Flera bilder 
som visar samma föremål heter samma sak men 
är märkta med ett extra serienummer. 

När man väl har de utvalda filerna och döpt 
dem kan man slänga bort de övriga. Därefter 
gör man kopiorna som konverteras till DNG-
formatet och lägger både den och originalfilen 
i arkivets mapp för originalfiler. Sedan är det 
dags att producera tiff- och jpeg-filerna. Man 
öppnar sålunda rå-filen, justerar ljusnivåer 
etc. och får ut en högupplöst bildfil som man 
sedan mkt lite justerar för att den ska se bra 
ut, vilket oftast bara innebär en beskärning 

men ibland kan ytterligare åtgärder behövas 
såsom mer detaljerad ljusjustering osv. När 
detta är gjort är det dags att spara bilden som 
tiff  och jpeg och för detta ändamål har vi gjort 
ett funktionsmakro. Det fungerar på det sättet 
att man ställer in en serie önskade åtgärder 
som man senare kan utföra endast genom att 
klicka på en knapp. Just detta makro sparar den 
iordninggjorda bilden först som den är i tiff, 
sedan förminskar det och sparar ner ytterligare 
en fil i jpeg som komprimerar bilden ytterligare. 
Makrot placerar också ut filerna i respektive 
mapp, en för högupplösta tiff  och en för 
lågupplösta jpeg. 

Arbetsflöde FOTO

1. Lägg .crw-filerna i HD1\Import\

2. Gör urval och lägg dessa bilder i H
D1\Import\Urval\

3. Döp de utvalda bilderna till i
nventarienamnet, ex: aj00001; aj00002_1; aj00002_2 etc.

4. Konvertera alla bilderna i urvalsmappen till .d
ng-filer, med Adobe DNG Converter och lägg 

dessa i  H
D1\ARKIV\Original\ 

5. Öppna .crw-filerna och korrigera dessa mjukt. 

6. Kör funktionsmakro ”Liggande 300/72” alt. ” Stående 300/72”

En högupplöst kopia (originalstorlek, 300 ppi, tiff
) kommer att sp

aras i 

HD1\ARKIV\Högupplöst kopia\ 

en lågupplöst kopia (650px, 72 ppi, jpg10) kommer att sp
aras i 

HD1\ARKIV\Lågupplöst kopia\

OBS! Detta makro fungerar bara förutsatt att HD1 tilld
elats enhetsbeteckningen F:

7. Flytta alla korrigerade .crw-filer till 
HD1\ARKIV\Original\

Tacka och bocka och säkerhetskopiera ofta. 
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18.12 Inventarieförteckning

Förutom själva fotograferingen och hanteringen 
av bilderna, måste man även lägga in tillhörande 
uppgifter i ett register. Vi använder oss av ett 
mycket enkelt textdokument som är lätt att 
redigera och skriva ut, samt att kopiera ur vid 
överföringar till databas. De uppgifter vi för 
in förutom namn är en enklare beskrivning, 
fysiska mått och placering i samlingen. Det är 
också mycket enkelt att tillföra uppgifter som 
exempelvis årtal och liknande. 

AckumulageFasettdans0001Fotodia

Diabild i färg: Visar skulptur i gul metall placerad på gård, vatten vid foten. 

Soligt väder, blå himmel, person i bakgrunden. 

Grön mapp: 

Fasettdans

AckumulageFasettdans0002Fotodia

Diabild i färg: Visar skulptur i gul metall placerad på gård, vatten vid foten. 

Soligt väder, blå himmel. 

Grön mapp: 

Fasettdans

AckumulageFasettdans0003Dokumen

tSkiss

Papper: Visar skiss til
l ”Fasettdans”. Text ”100% Balett de facettes”

15

Brun pärm: 

Skisser: 

dubbeltorso Yin 

Yang…

AckumulageNova0001Fotodia

Diabild i färg: Visar skulptur i blank metall. Bilden är mörkt exponerad varvid 

delar av motivet nära nog smälter samman med bakgrunden. Text: ”järn 80 cm 

1962”

Hylla 2:3

AckumulageSeismiskKomp0001Fotodia
Diabild: Visar skulptur Seismisk Komposition avfotograferad i studio. 

Hylla 2:3

AckumulageSeismiskKomp0002Fotodia
Diabild: Visar skulptur Seismisk Komposition avfotograferad i studio. 

Hylla 2:3

AckumulageSeismiskKomp0003Fotodia
Diabild: Visar skulptur Seismisk Komposition avfotograferad i studio. 

Hylla 2:3

AckumulageSeismiskKomp0004Fotodia
Diabild: Visar skulptur Seismisk Komposition avfotograferad i studio. 

Hylla 2:3

AckumulageSeismiskKomp0005Fotodia
Diabild: Visar skulptur Seismisk Komposition avfotograferad i studio. 

Hylla 2:3

AckumulageSeismiskKomp0006Fotodia
Diabild: Visar skulptur Seismisk Komposition avfotograferad i studio. 

Hylla 2:3

AckumulageSeismiskKomp0007Fotodia
Diabild: Visar skulptur Seismisk Komposition avfotograferad i studio. 

Hylla 2:3

Atelje0001Fotodia

Diabild: 7 st sk
ulpturer på hylla. ”Kvinna med viadukter”

Hylla 2:3

Atelje0002Fotodia

Diabild: 3 st sk
ulpturer på hylla. Kvinna med viadukter. Detaljbild ur bilden 

Atelje0001Fotodia

Hylla 2:3
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18.13 Inventarienamnet/-
koden

Initialt när vi startade digitaliseringsarbetet 
behövde vi lösa frågan om lagring av bilderna 
på de digitaliserade föremålen eftersom vi då 
inte direkt hade en databas att använda för 
detta ändamål. Förutom själva bilderna lagras 
lämpligen även viss metadata, dvs. uppgifter 
om föremålen som inte framgår av bilden. 
Detta kan vara verkets namn, storlek, datum 
för produktion och placering i samlingen etc. 
För att hålla ordning och kunna hitta specifika 
poster är det även bra att kunna söka bland 
filerna. Efter kontakt med olika sakkunniga 
började vi utforma ett system där registret 
blev sökbart på filnamnet, utan databas. Detta 
förslag ger möjlighet att söka på verkkategori 
(ex. Yin-Yang, porträtt) och typ av föremål 

(ex. skulptur, modell, fotografi och även 
underkategorier av fotografier såsom diabilder, 
negativ och papperskopia). 

På nästa sida kan ni se en beskrivning av en 
tidig version av filnamn. Detta förkastades 
till förmån för ett annat där man helt enkelt 
tog en del metadata såsom namn och typ av 
föremål i kombination med ett löpnummer. Det 
var det senare alternativet av dessa som vi så 
småningom använde då själva digitaliseringen 
började. 

Problemen vi erfor visade sig med tiden ha 
just med själva identifieringen att göra. För 
att kunna välja ut ett föremål för digitalisering 
med detta system krävdes att det var 

identifierat. I en samlig som denna där det 
mesta är arbetsmaterial är det ofta mer eller 
mindre omöjligt att sätta titel eller bestämma 
tillhörighet med ett verk. Slutsatsen är att 
digitalisering och identifiering till viss del ska 
vara skilda åt. Digitaliseringen ska inte kräva en 
identifiering. 

Under senare delar av projektet har en databas 
tillkommit och dessa problem upphör mer eller 
mindre. Filnamnet har inget annat krav än att 
det ska vara unikt i databasen. Kända metadata 
lägges in men annat kan man ignorera och 
eventuellt lägga till om uppgifter tillkommer. 
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En tidig version till beskrivning av filnamn: 

ex: aj12345_mo.tif

aj 12345 _1 mo    
1 2 3 4

1.  aj  Arne Jones

2.  12345  löpnummer, ordnat i tusental efter kategori, ex.: 
   00000-00999 = Övriga
   01000-01999 = Yin Yang
   02000-02999 = Accumulage
   03000-03999 = Porträtt
   04000-04999 = Rosor
   etc.

3.  _1 ev. tillägg för flera bilder på varje föremål. En diabild t. ex. 
skannas endast på ett sätt och bör sålunda representeras i registret av 
endast en inventariekod per diabild. Flera diabilder av samma föremål 
ges separata inventariekoder eftersom de representeras av olika fysiska 
förlagor. Ett tredimensionellt föremål kan ju fotograferas från olika håll 
och genererar sålunda flera bilder, som ändå bör benämnas med samma 
inventariekod eftersom den refererar till samma föremål. Då ges de 
olika bilderna detta tillägg. Värdet på siffran representerar vilken bild i 
ordningen det gäller. Huvudbilden ges värdet ”_1”, sidbild höger ”_2”, 
sidbild vänster ”_3” och bakifrån ”_4”. Ev extra bildvinklar eller utsnitt 
ges värdet ”_5” eller högre. 

4.  mo för att kunna söka på typ av föremål görs sist 
i koden ett tillägg med en bokstavskombination som anger 
det representerade föremålets fysiska form. ”mo” står för 
tredimensionell modell. ex.:
   mo = modell (tredimensionell förlaga  
    men ej mänsklig avbild)
   st = skulptur (tredimensionell   
    mänsklig avbild)
   fok  = fotografi (kopierad på papper)
   fod = fotografi (diabild)
   fon  = fotografi (negativ)
   sk  = skiss på papper
   ri  = ritning
   ve = verk (slutverk eller utförlig skiss)
   po = porträtt
   te = text på papper
   gf  = gipsform  
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18.14 Skanning

Vid skanning av material är processen nästan 
densamma som vid fotografering, fast man 
kommer in lite senare eftersom det inte finns 
någon digital negativbild. Den som produceras 
i samband med att man skannar är i princip 
en tiff-fil från början. Därför fortsätter man 
direkt med namnsättningen och sparar ner den 
obearbetade filen som original. Därefter gör 
man de enkla justeringarna och kör makrot som 
sparar en högupplöst och en låguplöst fil samt 
noterar i registret. 

Arbetsflöde SKANNING
1. Skanna mjukt till ca A4-storlek
2. Spara originalet med inventarienamnet (ex: aj00001; aj00002_1; aj00002_2 etc.) 
i HD1\ARKIV\Original\
3. Gör mjuk färgkorringering (nivåer, vitbalans, kurvor etc.)
4. Kör funktionsmakro ”Liggande 300/72” alt. ” Stående 300/72”
 

En högupplöst kopia (originalstorlek, 300 ppi, tiff) kommer att sparas i 
HD1\ARKIV\Högupplöst kopia\ 
en lågupplöst kopia (650px, 72 ppi, jpg10) kommer att sparas i 
HD1\ARKIV\Lågupplöst kopia\

OBS! Detta makro fungerar bara förutsatt att HD1 tilldelats enhetsbeteckningen F:
Tacka och bocka och säkerhetskopiera ofta. 
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18.15 Kontaktkarta 
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Kontaktkarta 
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18.16 Digitalisering av 
filmmaterial

När det gäller digitaliseringen av filmmaterialet 
i samlingen kräver det sådan dyr utrustning 
att det vore orimligt att vi skulle köpa in den 
för den relativt lilla mängden filmer som det 
är fråga om. Vi kände dock till att Statens 
ljud- och bildarkiv utförde sådana arbeten 
på kulturellt värdefullt material, men inte i 
detalj hur de arbetade. Efter kontakt med dem 
förstod vi att de som kunde hjälpa oss snarare 
var Filmarkivet i Grängesberg. Vi har skrivit 
mer om detta i kapitlet om just Filmarkivet i 
Grängesberg. Vi lämnade i alla fall filmerna 
till dem och där kommer de tvättas och 
långtidsförvaras under optimala förhållanden 
och samtidigt vara tillgängliga för forskare. Det 
som är intressant för projektet i denna fråga 
är att när digitaliseringen är genomförd så 
skickar de oss DVD:er på materialet som kan 
läggas till arkivet. Dvs vi får materialet ditigalt 
tillgänligt i högupplöst format eftersom de utför 
skanningarna. 
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19. Filmarkivet i Grängesberg
– Lämnandet av Arne Jones filmsamling 050525

SFI:s filmarkiv i Grängesberg har fått ett statligt 
uppdrag att samla in filmer för digitalisering 
och långtidsförvaring. Efter samtal med SLBA 
(Statens Ljud och Bildarkiv) och Filmarkivets 
chef  Tommie Hildman blev det tydligt att det 
var här filmerna ur Arne Jones samling borde 
tas om  hand. Dels för att filmerna på så sätt 
blir tillgängliga digitalt i hög kvalitet på DVD, 
dels för att ingen annan kan erbjuda en säkrare 
förvaring för bevarandet av filmerna. 

Joar Hedtjärn Ullenius

Tommie Hildman, chef  för SFI:s filmarkiv i Grängesberg, och Nils G Johansson, ÅlstaUtvecklingsCen-
trum, skriver kontrakt för deponering av filmerna. 
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Det här en utav Filmarkivets två filmskannrar. I den här maskinen hanterar man 8- och 9,5mm-filmer samt 
8mm-filmer med ljudspår. Den andra apparaten avänds för 16- och 35mm-filmer. 

Skannrarna styrs med hjälp av datorer och på 
monitorer kan man förhandstitta på materialet. 
Här kan man även göra vissa justeringar t ex 
ljusa upp eller mörka ner filmen. 
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Innan filmerna skannas tvättas de och sammanfogas på större rullar. Varje instans kräver sitt hantverk. På 
den här maskinen tvättas filmerna...

...och här sammanfogas filmerna. Från början av processen föl-
jer ett dokument med filmerna där bl a titel och längd anteck-

nas. På detta sätt håller man reda på vilken film som är vilken 
även efter sammanfogningen på större rullas. Sammanfogningen 

underlättar både skanningen och förvaringen.
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Christer har erfarenhet av större arkiv och arbetar med katalogiseringen av de skannade filmerna och sköter 
även kopieringen till DVD och VHS. 

Ett urval av av de mest prioriterade filmerna har plockats fram. 
Tommie Hildman undertecknar deponeringskontraktet och filmerna 
är nu överlämnade. 
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19.1 Filmerna åter från Grängesberg

För dig som läser från CD-ROM finns här länk 
till några av filmerna. >> 
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20. Landstingsbesök
20:e maj 2005

Marita Skog, chef  för regional utveckling 
på Landstinget Västernorrland, besökte 
samlingarna och träffade företrädare för 
projektet. En fråga som då togs upp var det 
framtida huvudmannaskapet samt det fortsatta 
utvecklingsarbetet efter det att vårt projekt tagit 
slut.

Lars Edlund, Eva Rask, Marita Skog och Nils G Johansson framför delar av samlingen.
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21. Ditte Jones besök
27/6 - 1/7 2005

Förväntningarna var stora inför Dittes andra 
besök. Dels visste vi inte vad hon skulle 
tycka om vad vi gjort hittills och dels visste 
vi att många frågetecken skulle rätas ut. Men 
personligen måste jag säga att jag aldrig trodde 
att dessa förväntningar skulle bräckas så mycket 
som de till slut gjordes. 

Det första mötet vi hade var omskakande. 
Jag tror det hade att göra med att både vi på 
projektet och Ditte hade stora ambitioner och 
rädslor för vad som kan hända och ske med 
samlingen om den inte tas om hand på rätt 
sätt. Det här mötet innebar ju att vi för första 
gången sedan samlingen kommit till Fränsta 
faktiskt satte oss ner och pratade om projektet 
alla tillsammans. Men det var ett mycket 
bra möte. Sådant som var oklart för Ditte 
förklarades och vi fick förstå mycket som ingen 
annan än hon kunde förklara. 

Sirkku, Kerttu och Ditte över en lunch vid minigolfbanan i Fränsta.
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Känslan jag fick av att höra Dittes reaktioner 
när hon fick se den uppackade samlingen var 
otroligt härlig. Hon uttryckte sådan glädje. Dels 
över att det såg bra ut och dels över att det 
var gjort överhuvudtaget. Den tid som vi, jag, 
Kerttu och Ditte, sedan tillbringade tillsammans 
i samlingen var även den oförglömlig. Att 
gå runt bland alla föremålen och få förklarat 
för sig vad de är för något, vad de heter och 
historien runt dem, av konstnärens egen dotter 
som upplevt skapandet av stora delar av denna 
samling. Efter att ha arbetat med samlingen 
under så lång tid gör att man inte kommer 
undan att förundras över vad den egentligen 
innehåller. Dittes besök innebar ju att vi 
identifierade många av föremålen, och att hon 
då även berättade omkring dem, dess histora. 
Utfallet blev, utöver det praktiska arbetet, att 
vår bild av Arne Jones och förståelsen för hans 
konst vidgades, vilket också givit en enorm 
drivkraft att jobba med samlingen. 

Under några dagar arbetade vi alltså intensivt 
med att gå runt i samlingen och sätta ut gula 
lappar med info om föremålen, främst titel 
och årtal. Ditte visade även hur samlingen var 
strukturerad med ett bildarkiv sorterat i gröna 
arkivmappar märkta med verkets namn. Att 
samlingen överhuvudtaget är strukturerad, 
sorterad i mappar, pärmar, lådor etc är 
en enorm fördel för oss som arbetar med 
samlingen. Ett av Dittes stora bidrag var att 
reda klarhet i hur vi använder denna ordning. 
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22. TV-reportage Mittnytt

Under hösten 2005 visade sig media 
intresserade av projektet. Dagbladet, Sundsvalls 
Tidning och SVT:s Mittnytt rapporterade. Här 
ses Mittnytts reporter Anna Karin Lund med 
fotograf  Karl-Erik Lindström intervjua Nils G 
Johansson och Kerttu Heiskanen. 

För dig som läser på CD-ROM finns här länk till 
reportaget.  Nyhetsinslaget från Mittnytt får endast 
användas i anknytning till den här rapporten.  >>
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23. Artiklar och skriverier
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Konsttidningen Volym
www.volym.info
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24. Arne Jones ställs ut i 
Stockholms skärgård

Under våren 2005 blev vi kontaktade av Ditte 
Jones, Arne Jones dotter, som hade ett roligt 
besked. En driftig herre vid namn Arthur 
Hulting hade för avsikt att göra en utställning 
med alla sergelpristagare genom åren, varav 
Arne Jones var en. Eftersom samlingen tills 
vidare innehåller en del originalverk, dvs färdiga 
verk och inte bara skisser och modeller, var 
det lämpligt att välja ut ett av dessa. Verken 
skulle presenteras utomhus på en skärgårdsö, 
Öja som är känd för sitt gamla och vackra 
fyrtorn Landsort, namne med samhället på ön. 
Eftersom miljön kan vara ganska påfrestande 
med både salt, vind, sol och fukt var verket 
Närheter lämpligt eftersom det är gjort av 
lackerat stål. Dessutom är verket lätt att 
transportera. 
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Det välkända fyrtornet Landsort på ön Öja i de södra delarna av Stockholms 
skärgård. Till vänster om den lilla röda stugan står Arne Jones verk Närheter, till 
höger La Mano av Liss Eriksson. Vid foten av fyrtornet kan man också ana den 
väl renommerade Nils G Johansson. 

Jag och Nils G Johansson mötte sålunda upp 
Artur och hans fru Birgitta en lördagsmorgon 
för att lämna ut verket. Arthur berättade 
om sin utställning och också att det är en 
återkommande händelse varje sommar, sedan 
tio femton år tillbaka, att han arrangerar 
konstutställningar på Öja. År 2004 hade han 
haft 15 000 besökare, och då ligger ändå ön 
ganska otillgängligt till, med bara några få 
färjeransporter varje dag. I år var det som sagt 
dags för sergelpristagarna att ställas ut. Totalt 
hade Arthur samlat ihop 18 verk av de 13 
sergelpristagarna. 
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Jag och Nils G kände en otrolig lust att åka till 
Öja för att se utställningen. Visst hade vi sett 
offentliga verk av honom förut, men inte i en 
aktuell utställning där Jones sattes i ett direkt 
konstnärligt sammanhang. När nästan hela 
sommaren passerat och den sista veckan som 
utställningen skulle stå kvar tog vi oss till slut 
ner och fick se den. Tyvärr var Arthur redan 
bokad som guide för en Rotayklubb den helgen, 
men han tog sig ändå tid att hälsa oss välkomna 
och byta några ord. (Vi var inbjudna till 
öppningen av utställningen men kunde tyvärr 
inte åka ner då.)

Lars Englund hade en utställning på Moderna 
muséet parallellt med denna, som jag och 
Nils G också besökte under vår resa nere vid 
huvudstaden. Inte minst för att vi visste att 
Moderna inhyser en hel del Jonesverk varav ett, 
Expanderator - som skulle representera Sverige 
i biennalen i Venedig 1968, står omonterat 
utanför Entrén sedan många år. 

Arthur guidar en rotaryklubb runt konstverken på ön. Just nu berättar han livfullt om 
Lars Englunds verk Stabil. I bakgrunden ser man fyren Landsort.
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Birgitta och Arthur Hulting framför Stabil av Lars Englund. Sommaren är snart över 
och dagens visning är sålunda också årets sista. Utställningen står utplacerad utomhus, 

sånär som på två verk i kapellet, och finns att beskåda för varje besökare på ön. 
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Sommaren 2004 deltog Sverige i 
Skulpturkvadrinnalen i Riga. Temat var 
European Space. Riksutställningar valde verket 
Katedral av Arne Jones. Anna Bengtsson, fil 
kand, konstvetare vid Stockholms universitet, 
berättade om verket.
www.sculpturequadrennial.lv

25. Jones och Skulpturkvadrinnalen i Riga 2004
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26. Presentationer av Arne 
Jones samling

Under tiden som arbetet pågått under projektet 
har vi samtidigt behövt visa upp samlingen 
för media, medfinansiärer och politiker på 
olika positioner. För att verkligen förstå hur 
omfattande den är, vad den kan användas till 
och vad den egentligen är, krävs nästan att man 
får en visning av den. De flesta, även vi som 
arbetat direkt med samlingen, är imponerad 
över bredden på material. Man finner allt från 
detaljerade skisser som i princip är klara verk 
till tidiga skisser och tankar, både om verk 
och annat, nedklottrade på cigarettaskar och 
anteckningsblock. 

 

Medfinansiärer samlas för första gången sedan uppackningen av samlingen blivit klar 
och diskussionerna blossar snabbt upp. Sällan skådar man sådant engagemang och 
sådan kreativitet som samlingen väcker efter en presentation. 
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Framåtandan leder oftast till mycket stor munterhet och 
stämningen blir mycket hög vid eftersnacken efter visningarna. 

Kulturutskottet på Ånge kommun är imponerade över 
porträttsamlingen. Gissningstävlingar över vilka kändisar 
de föreställer är legio efter ett par minuter i detta rum. 
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Kulturutskottet på Ånge kommun med kulturchefen Orvar Ottesen längst till höger.
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27. Framtagning av 
informationsfolder

I arbetet med projektet ingår självklart ett 
ständigt letande efter fortsatt finansiering och i 
det arbetet har det varit nödvändigt att ta fram 
informationsmaterial. Denna folder arbetades 
fram av Eva Rask och Joar Ullenius våren 2005.
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Eva Rask och Joar Hedtjärn Ullenius tog fram 
ett förslag på hur en hemsida skulle kunna se ut 
och utformas för att göra materialet tillgängligt 
på internet. Som en första presentation av 
materialet.

28. Digital presentation/hemsida
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29. Ny fotograf i arbetet

I augusti 2005 gick Joar Hedtjärn Ullenius på 
föräldraledighet vilket innebar att projektet 
var tvungen att hitta en ersättare under tiden. 
Genom Joars kontakter beslutades att Per 
Helander skulle fortsätta fotograferings- och 
digitaliseringsarbetet under handledning av Joar.

Per och Joar.
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30. Utbildning och forskning

Ur ÅUC:s projektbeskrivning 2002-06-03:
”.. medverka till en utveckling av Ålsta som ett konst 
och kulturcentrum.”
”...önskvärt att samlingarna kan bidra till 
utveckling av verksamheterna vid och omkring Ålsta 
Folkhögskola.”
”Projektets genomförande skapar dessutom förutsättning 
för en utveckling av den estetiska utbildningen och 
skapandet inom grund- och förskola.”

Under uppackningen av Jones material 
bekräftades våra förhoppningar både om att 
materialet är av konstnärligt och samhälleligt 
intresse samt att det skulle vara av hög 
pedagogisk kvalité. I och med deponeringen 
på Ålsta folkhögskola finns utrymme för att 
använda materialet som ett kvalitetshöjande 
medel på till exempel skolans Konst & Design-
linjer.
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30.1 Tankar kring hur Arne 
Jones materialet skulle kunna 
användas i utbildningen:

Utdrag ur texter av Kerttu Heiskanen:

”Offentlig konst
Arne Jones arbetade mycket med offentlig 
konst, hans material visar med stor tydlighet 
svårigheter och utmaningar med att arbeta inom 
detta område.  Även frågor som dyker upp 
efteråt finns dokumenterade.
Jag har inte någonstans under mina år på 
konstskolor mött en bra behandling av detta 
ämne. Offentlig konst som kurs, tillval på en 
skulpturlinje, kortare kurser eller t.o.m. en 
ettårig heltidsutbildning.
Vilka tekniker finns det idag att tillgå eller 
fungerar fortfarande Arne Jones sätt?
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30.2 Utställningsteknik
Folkhögskoleutbildning i att producera 
utställningar med hjälp av ny teknik
Heltidsutbildningar samt kortare kurser 
– vidareutbildningar mm.

30.3 Arkivmaterial 
som tillgång för eleverna, vad skulle det kunna 
innebära?

Att se på Arne Jones sätta att tänka och arbeta 
med hjälp av skisser fram till det färdiga verket 
och samtidigt kunna läsa hans tankar kring detta 
gör Arnes och 1947-års mäns tankestrukturer 
synliga. Deras sätt att tänka kring kreativitet och 
skapande var nytt för sin tid, genom att försöka 
förstå detta och jämföra med idag ger nya 
insikter. Men framförallt:
Kan det inspirera eleverna att visualisera sitt 
eget sätt att tänka kring konstskapandet?
Svårt men ett oerhört givande hjälpmedel på 
vägen till självkännedom i varje elevs skapande. 
Att finna sina egna tankestrukturer som ofta 
är dolda för oss själva är idag med dagens 
konceptkonst nästan nödvändigt för att förstå 
hur man själv bäst arbetar.

Arkivmaterialet kan förhoppningsvis inspirera 
skolans elever till att skriva mer, om det så är 
kring konst och det egna skapandet, eller som 
hos Arne dikter och ren text. Visa vikten av att 
kunna uttrycka sig på fler än ett sätt och visa 
att man inte längre kan hålla strikta gränser 
mellan måleri, hantverk, att skriva. En skapande 
människa kan skapa med valfria medel.

Ovanstående visar på behov av skrivar-
handledning – kanske en skrivarutbildning i 
längden? Alla behöver vi hjälp på vägen att 
uttrycka oss, denna skrivarutbildning kanske 
inte behöver vara så ”elitistiskt” inriktad med 
målet att skicka ut poeter, journalister och 
författare? Utan ha utgångspunkt i att varje 
människa har ett behov av att uttrycka sig.
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30.4 Texter utifrån Arne Jones 
verk

Ett sätt att på skolan dra nytta av materialet är 
vid t.ex. uppstarten av en kurs för att få igång 
eleverna och få dem att lära av varandra är t.ex. 
att:

Utgångspunkt ett verk av Arne Jones
Eleverna får därefter skriva på valfritt sätt om 
verket, välja att i ord beskriva eller i diktform 
eller  hur de nu önskar.
Därefter samlas texterna in och delas ut till 
en annan elev. Som inte vet vilket konstverk 
det handlar om eller vem som skrivit texten. 
Med start i texten ska denne elev skapa ett 
eget konstverk, valfria tekniker och metoder 
för att eleven ska känna att det är dennes 
verk.Sedan samlar man allt till diskussion och 
avslöjar originalverken och upphovsmakarna till 
texterna.

Eller om en elev har svårt att komma igång med 
sitt skapande kan man botanisera i materialet 
efter Arne Jones, kanske bara plocka en dikt 
eller en ask med skisser, och utgå från denna 
och göra något eget. Att ha något att starta i 
räcker oftast för att komma igång med den egna 
processen.

Det kanske, för elevernas del, skulle gå att 
använda materialet till att på något vis dra in 
pengar för att komma ut och resa lite. T.ex. om 
eleverna gjorde arbetet med att studera Arne 
Jones sätt att tänka kring konst och fördjupade 
sig i sina egna tankebanor och därefter 
visualiserade dem, så skulle det ju finnas en 
mycket intressant utställning eller visning av 
detta. Skulle det kanske vara av intresse för 

andra skolor, skulle de kunna betala resan för 
några som kommer och berättar vad de gjort 
och vad de fått ut av det?
Resorna skulle sporra till att det betyder något 
det man gör samt att skolans namn skulle 
spridas och eleverna skulle skapa sig värdefulla 
kontakter.
Kanske t.o.m. ett galleri skulle visa intresse och 
utställningsutbildningen skulle vara med på ett 
hörn och praktisera?
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30.5 Utbildningsmaterial

Dessa workshops dokumenteras genom foto, 
elevernas texter och egna verk inspirerade av 
AJ, samt t ex webbaserade diskussioner och 
sammanställande av en hemsida. Av detta 
material bildas en grund för vidare utbildningar.

Utöver folkhögskolans egna elever skulle 
andra möjliga intressenter kunna vara konst 
och designutbildningar vid andra skolor, 
t ex Mitthögskolans Trädesign, Umeå 
Industridesign, Umeå Konsthögskola. Detta 
eftersom Ålsta genom Arne Jones samlade 
verk kan erbjuda ett unikt material att utgå 
från vad gäller aspekter på arbetsprocesser och 

framförallt diskussioner kring det svåra ämnet 
estetik. Det unika ligger just i att Arne Jones 
egna tankar finns samlade med skisser och 
slutresultat. De kan jämföras med elevernas 
egna åsikter samt de samlade tidningsurklipp 
från Arne Jones dåtida utställningar för att 
tydligt påvisa att estetiska förhållanden och 
uttryckssätt är på många sätt en fråga om 
kunskaper om hur världen är och har varit. I 
förlängningen kan detta ge eleverna en större 
tillit till sin egen förmåga och därmed främja 
deras skapande.
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30.6 Arne Jones och företagen

Arne Jones balanserar sina konstverk på en 
flytande gräns mellan teknik och konst. Han 
skapar en tydlig koppling mellan konstruktören 
och konstnären. Därigenom ger han oss en 
enastående möjlighet att hantera en av de 
utmaningar som varje produktutvecklare 
behöver kunna hantera, den estetiska aspekten 
inom produktutvecklingen. Ålsta ges därmed 
möjligheten att erbjuda workshops riktade 
till företag med egen produktutveckling m fl. 
Utbildningarna skulle, med Arne Jones som 
exempelgrund, ge teoretiska och praktiska 
förutsättningar för estetisk förståelse.

30.7 Experimentverkstad
Då Arne Jones tydligt arbetade genom att 
experimentera, att pröva sig fram till vad som 
fungerar, ligger inte tanken långt från att ge 
skoleleverna möjligheterna till att testa sig fram 
i mer omfattande skala än dagens verkstäder 
tillåter. En uppbyggnad av experimentverkstad 
på Ålstas område skulle väsentligt bidra till 
förutsättningarna.

30.8 Integration av skolan i 
samhället
Förutom de rent konkreta resultaten såsom 
byggnader och seminarier, finns det en 
förhoppning att genom en spridning av Arne 
Jones arbetsmetoder och experimenterande, 
bidra till att en vidare integration av skolan i 
samhället. Finns en lokal att testa olika material 
och metoder i, uppstår ett behov av material 
att experimentera med. Kan vi då få eleverna 
att leta sig ut bland företagen i samhället för 
att hitta nya material att jobba med, kan vi 
förhoppningsvis få en bättre förståelse från 
båda hållen med ev. kommande samarbeten. 
Framförallt designeleverna skulle gynnas av att 
lära sig arbeta med lokala material och skapa 
företagskontakter. I det experimenterandet finns 
en god grogrund för nya produkter och därmed 
ev. framtida företagsetableringar.

För att återgå till pilotworkshoparna med Ålsta 
eleverna ser jag också en betydande möjlighet 
i att varje workshop avslutas med att eleverna 
sammanställer sitt arbete, som vuxit fram med 
grund i Arne Jones, med några av Arne Jones 
verk och framvisar detta på t ex högstadie eller 
gymnasie.
Ålstaeleverna behöver tränas i att möta andra 
med sin konst, att tvingas formulera sig och 
förmedla budskap och att bemöta frågor. Det 
sporrar också att få visa upp det man gör och få 
feedback.

Högstadie och gymnasieleverna ges en inblick 
i konstvärlden på ett tidigt plan, där man också 
får möjligheten att personligen ställa frågor och 
diskutera estetik och skapande.”
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31. Genomförd pedagogik

Tankarna kring utveckling av pedagogiskt 
material med utgångspunkt i Arne Jones 
samlingen är i dagsläget högaktuellt.  Kerttu 
Heiskanen arbetar idag som föreståndare och 
lärare på Konst & Design-linjerna på Ålsta 
folkhögskola och ämnar ta in materialet mer 
i undervisningen. Det som redan genomförts 
under hösten 2005 är ett fyraveckorsprojekt (4-
27/10 2005) för industridesignlinjen i ämnena 
arkitektur samt digital bild.

31.1 Övningsuppgift: 
Arne Jones Konsthall

Industridesignlinjen fick först under två veckor 
i ämnet arkitektur arbeta under handledning av 
arkitekt Caspar Lindberg med uppgiften att ta 
fram ritningar och modell i skala 1:100 av en 
ny byggnad för att bland annat kunna arkivera 
en del av det konstnärliga material Arne Jones 
har lämnat efter sig. Byggnaden skulle också 
ha en mindre utställningslokal och utrymmen 
för enskild forskning. Tanken var att denna nya 
”Arne Jones konsthall” skall uppföras på en 
lämplig plats inom folkhögskoleområdet.
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Krav på arkitekturen (ur övningsuppgiften som 
den delades ut till eleverna i kursen):

”Arne Jones konsthall föreslås få en yta på maximalt 
150 kvm varav minst halva bör utgöra ett arkiv för 
långtidsförvaring av ömtåligt konstmaterial. Resten av 
konsthallens ytor skall upptas av en utställningslokal, 
två mindre forskarrum, kapprum med toalett och 
slutligen ett utrymme för teknisk utrustning såsom 
en klimatanläggning. Att även föra fram ekologiska 
riktlinjer vid utformningen av byggnaden är något som 
bör understödjas.”

Eleverna fick en visning av materialet för att de 
skulle kunna skapa sig en uppfattning om vad 
det handlade om samt att deras arbeten skulle 
ha en samhörighet med Arne Jones arbeten.
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När eleverna tagit fram förslagen och 
presenterat dem med ritningar och en 
modeller, tog vi med det materialet som 
utgångspunkt i nästa kurs, digital bild, lärare 
Kerttu Heiskanen. Modellerna fotograferades, 
ritningarna skannades för att sedan monteras 
ihop med miljöbilder i dator för att skapa en 
god beskrivning av produkten ”Arne Jones 
konsthall”.
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Redovisning
Elevarbetena visades i en utställning vid 
medfinansiärsträffen på Ålsta folkhögskola 
27/10 2005. Förslagen möttes mycket positivt, 
många ville börja bygga omedelbart.
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För elevernas del innebar tillgängligheten till 
materialet och projektet det öppnaste rummet 
att de fick en verklighetsbaserad uppgift, insikt 
i den kreativa konstnärliga processen hos en 
annan konstnär och, förutom kunskaperna i 
arkitektur och digital bild, även respons från 
personer utanför klassen och skolan. 
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31.2 Utställning Konsthallen Ånge dec 2005 –jan 2006

Många av eleverna kände sig så nöjda med det 
arbete som presterades under de här veckorna 
att de valde att visa sina arbeten på Konst & 
Designs utställning i Centrumhuset, Ånge.
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32. Databasen 
Janne Karlman

Valet av databas applikation för Arne Jones 
projektet föll på ett program som heter 
MediaDex i Cumulus familjen från det Tyska 
dataföretaget Canto. Det valet baserades 
på att applikationen var enkel och kraftfull 
och hanterade bilder, layouter, multimedia, 
video, ljud- och textfiler från många olika 
applikationsföretag och format.
Och att det var ett något så när enkelt verktyg 
för presentationer och kommunikation 
över Internet. Plus att prislappen på 
databasapplikationen var mycket låg.

Arbetet med att mata in metadata till Arne 
Jones databas har nu startat.
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33.Slutord

Förmånen att genomföra ett högkvalitativt 
utvecklingsprojekt inom FoU i en glesbygds-
kommun i inre Norrland är något speciellt. Som 
gammal projektdragare med landsbygden och 
speciellt Norrlands inland som arbetsområde  
har vi fått höra att brist på högutbildade och 
kritisk  massa är närmast ett axiom för att göra 
det möjliga  omöjligt. 

Våra erfarenheter av arbetet med Det Öppnaste 
Rummet och den fantastiska konstnären Arne 
Jones livsgärning har gett oss många bevis 
på motsatsen. Den lokala befolkningen och 
de som bor i Medelpad har tagit till sig den 
uppmärksamhet som ”deras” store konstnär 
fått. Vi får besök och telefonsamtal från 
människor som kommer ihåg Arne och berättar 
om minnen och vill visa konstnärliga alster som 
de äger.

Examensrapporten ”Det Öppnaste Rummet” 
har rönt en enorm uppmärksamhet och 
används som kurslitteratur vid bl.a. KTH och 
har gjort att vårt kontaktnät utvecklats. 
Våra internationella kontakter i framförallt 
Danmark och Norge vill fördjupa samarbetet på 
konstområdet.
För Ålsta Folkhögskola har projektet medfört 
att Ålsta tagit ett steg närmare att bli ett 
resurscentrum i länet för konst och design. 
Vår starkaste resursperson i projektet, Kerttu 
Heiskanen, ansvarar numera för Ålstas 
utbildningar inom konst, industridesign och 
textil formgivning.
Vi i Ålsta Utvecklings Centrum (Ålsta och 
DNN i samverkan) känner att projektet utöver 
mätbara mål har tillfört oss nya och unga 
personer med kompetenser inom konst, design, 
IT och entreprenörskap.

Arbetet i och omkring samlingarna kommer 
att fortsätta under projektnamnet ”Arne 
Jones - Öppet arkiv med Ålsta folkhögskola 
som ansvarig, men de flesta i vårt tidigare 
partnerskap kommer att stödja verksamheten.

Vi tackar alla de som stött den vansinniga idén 
att bedriva FoU projekt på en folkhögskola 
och alla privatpersoner, föreningar, företag 
och Ånge kommun som stödjer idén om ett 
utvecklings- och forskningscentra i kommunen. 
Ett särskilt tack till ABM, MKC och 
Statens Filminstitut i Grängesberg för deras 
professionella bistånd, och sist men inte minst 
våra engagerade medarbetare som har varit de 
som möjliggjort projektets genomförande.

Vi är Nils G Johansson, projektledare och 
Sirkku Heiskanen, administratör inom 
DetNyaNavet Ek.för.

Fränsta 2006-06-20

Nils G Johansson Sirkku Heiskanen
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34. Kontakt

Nils G Johansson
Sirkku Heiskanen

DetNyaNavet/ÅlstaUtvecklingsCentrum
Norrgård, Ålsta folkhögskola
840 12 FRÄNSTA
telefon 0691-30962 
fax 0691-30217 

www.detnyanavet.nu




