
                                                                       

Arbetet fortsätter!
Trots pandemi med stängd gräns och elever med 
distansundervisning så går Interregprojektet framåt. 
Naturligtvis hade vi gärna tillbringat mer tid på plats 
i Morokulien, men detta rår vi inte på.

Instagram och Facebook
Matilda och Matilda på Spångbergsgymnasiet har 
öppnat både Instagram- och Facebook-konto. Här 
kan ni följa restaureringens olika moment genom 
både film och bilder. Inläggen görs från båda sidor 
av gränsen. Se morokulien_projekt

Workshop 19 mars
Den 19 mars hade vi årets första workshop med 
Skarnes videregående skole samt Spångbergs-
gymnasiet i Filipstad. Vi hade tre grupper med olika 
teman; en för sten och restaurering, en för 
marknadsföring och en för elektro/ljussättning. Både 
elever och lärare jobbade flitigt och projektgruppen 
fick många tips och idèer att ta med sig in i det 
fortsatta arbetet.

Upphandling klar
Upphandlingen tog mycket längre tid än vad vi hade 
hoppats på, men till slut fick vi Anleggsgartner 
Arnesen som totalentreprenör för hela 
restaureringen. Byggmöten hålls regelbundet och 
tidplanen håller.

Restaureringen har börjat
Nu äntligen kan man se att någonting är på väg att 
hända vid Fredsmonumentet. Under vecka 18 sattes 
byggställningarna upp och på fredagen den 7 maj 
hade vi en ceremoni som fick dokumentera ”det 
första spadtaget”. I och med att vi inte, som planerat, 
kunde ha en ”Open Day” på plats så arrangerades ett 
digitalt arrangemang med inbjudna gäster, men även 
en direktinspelning på plats som resulterade i en film 
som vi gärna delar med oss av. Det blev faktiskt två 
filmer som du kan hämta på www.eda.se

Stort tack till Eidskog Kulturskole och Eda 
Musikskola för att ni ramade in arrangemanget med 
så fina musikinslag. Ett stort tack också till vår egen 
Morokulienguide, Christina Öster som bidrog med 
den historiska kunskapen om Fredsmonumentet.
Den 19 maj besökte Mattias Libeck platsen. Han är 
byggnadsantikvarie och följer hela projektet som 
sakkunnig.

Första spadtaget med ordförande i Eidskog Kamilla 
Thue, byggentreprenör Trond J Arnesen och 
ordförande i Eda Johanna Söderberg

Workshop 28 maj
I maj hade vi den andra workshopen för eleverna. 
Eleverna delades in i två grupper, marknadsförings-
gruppen fick information av Ann-Charlotte Skalare 
och Erik Wahlström på NWT och sedan pratade vi 
om marknadsföring under och efter restaureringen 
samt innehåll på återinvigningen. Stenrestaurerings-
gruppen fick nyttig information av MB Stillas AS 
och möjligheter att ställa frågor. Tack för många bra 
inspel!
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Referensgruppsmöte 
Den 1 juni hade vi ett möte med referensgruppen där 
vi berättade om nuläget i projektet. Ann-Louise 
informerade om innehållet i besöksstrategin och 
Margareta redovisade kommunikationsinsatser som 
gjorts. Vi hade även en bra dialog gällande 
informationstavlor och den officiella invigningen, 
som planeras till den 24-25 september i år. Vi 
begärde in synpunkter och fick tillbaka många bra 
inspel från gruppen. Tack för ert stöd!

Upphandling film och bilder
Vi märkte att vi inte hinner med kommunikation och 
dokumentation med film och bilder, därför har 
projektgruppen nu köpt den tjänsten från Hello 
Kommunikationsbyrå.

Hot-mix
Kalkblandningen som ska användas i monumentets 
fogar är tillverkad i Ringsaker. Tekniken används 
bland annat för att restaurera medelålders kyrkor. 
Prov på detta kommer att göras den 29 juni. Sadug 
Alf, en av eleverna på Skarnes vgs är med för att 
dokumentera. Här finns mer information om 
kalkugnen.

Invigning 24-25 september
Sista helgen i september förväntas vi vara så långt i 
projektet att vi planerar för en återinvigning. 
Fredagen inleder med föreläsare från aktuella 
företag i närområdet samt elevernas deltagande. 
Sedan blir det en officiell invigningen med inbjudna 
gäster och besökare på lördagen. Sätt av de dagarna i 
din kalender!

Preliminär tidplan
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Utkast Besöksstrategi

Prov på Hot-Mix, filmning

grovplanering inför invigningen

Juli Fogning Hot -Mix

Augusti  styrgruppsmöte 12/8

September 24-25, invigning

Trevlig sommar!
Till sist vill vi i projektgruppen tacka alla 

involverade; lärare, elever, företag och 
samarbetspartners för att ni är med och bidrar på 

olika sätt. Tillsammans gör vi detta möjligt och jag 
hoppas verkligen att vi kan träffas fysiskt i 

Morokulien på invigningen.

En riktigt härlig sommar önskar vi er!

Ladda ner Storyspot-appen så kan du höra mer om 
Fredsplatsen i Morokulien.

https://www.nrk.no/innlandet/nordens-storste-kalkovn-er-bygget-i-ringsaker-for-a-bevare-norske-middelalderkirker-1.15527556
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