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Sammanfattande resultat
Projektets övergripande mål har varit: ”Ett nationellt projekt för etablering av en
databas och ett arkiv för hällristningsdokumentation och forskning". Arbetet startade
år 2007 och det första året ägnades åt två huvuduppgifter, dels åt en IT-förstudie som
angav riktlinjerna för uppbyggnaden av den nya infrastrukturen dels åt att utveckla en
metodik för den arkivinventering som är grunden för projektets digitalisering av den
information som registrerats vid genomgången av de berörda arkiven och
uppbyggnaden av databaserna. Vid inventeringen användes en registreringsblankett
som bygger på de grundprinciper som tillämpas vid ATA i Stockholm.
Arkivinventeringens förlopp och resultat sammanställdes i en rapport som
publicerades år 2009.
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Den kravspecifikation som togs fram under 2008 byggde på samma modell som den
danska Kulturarvsstyrelsens system. Kravspecifikation utgör grunden för det nya ITsystemet. Ett krav är att den tekniska plattform som skapas ska kunna importera och
exportera information till och från FMIS och interagera med RAÄ: s Kulturmiljöportal
och Kulturmiljösök. Den skadedatabas som byggts upp på Länsstyrelsen i Göteborg
bör också kunna integreras i detta system.
Under åren 2007 och 2008 anskaffades också projektets digitaliseringsutrustning som
består av en rullskanner, en fotoskanner och en dokumentskanner. De metoder som
används för skanningen av pappersfrottage och tracingplaster har i sin grundläggande
form utvecklats i tidigare EU-projekt i samarbete med expertis från Riksarkivet. De
har nu gradvis förbättrats och förfinats av SHFA. Under år 2008 skedde en intensiv
systemutveckling som också fortsatte under år 2009. Till grund för denna låg en
Kravspecifikation från år 2008. Arbetet under detta år har tidigare redovisats i en
Årsrapport till RAÄ.
Under 2009 låg huvudfokus på systemanalys och utveckling av användare menyer.
Dessutom inleddes i denna fas arbetet med att klarlägga gränssnitten mellan RAÄ och
SHFA. En viktig grundprincip har varit att ingen information ska dubbellagras i
onödan. Det innebär att SHFA hämtar/länkar läges-, kart- och fornminnesinformation
från FMIS och vid behov andra primära datakällor. Samma förutsättningar gäller för
GIS-applikationer som till exempel Länsstyrelsens i Västra Götaland O-GIS.
Vidare har också frågan om långtidslagringen av den digitala informationen lösts med
hjälp av SND vid GU. Därigenom är tillgången till denna säkrad för överblickbar
framtid.
Det innebär att projektet i sin första fas åren 2007-2009 har uppfyllt målsättningen
med att utveckla den nya infrastrukturen för hällristningsdokumentation och forskning.
Under 2010 går projektet därför in i en andra fas som innebär en normalisering av
databasen med tillhörande funktioner. Dessutom inleds arbetet med det nya
forskningsprogram ”Från märkliga antikviteter för de bildade till kulturarv och
världsarv för alla” för vilket projektet beviljats medel från VR.
Vidare så kommer utrustningen nu att kunna kompletteras med en flatbäddsskanner i
A0 format. Den kommer att möjliggöra högupplöst skanning av dokument i stora och
svårhanterliga format samt dito i sköra eller bräckliga material. Där finns redan ett
ackumulerat behov bland de samlingar som redan finns på Vitlycke och Underslös
museer med omfattande äldre dokumentation i form av frottage och plaster.
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Fig. 1 Plan med den nya infrastruktur för hällristningsdokumentation och forskning som SHFA
projektet har utvecklat.



Bakgrund och syfte med projektet
I slutet av år 2005 inbjöd Riksbankens Jubileumsfond professor Kristian Kristiansen,
Göteborgs universitet och fil. dr. Ulf Bertilsson, Riksantikvarieämbetet och Västarvet
att komma in med en ansökan rörande uppbyggnaden av ett nationellt arkiv för
hällristningsforskning. En sådan ansökan sammanställdes i samråd med RAÄ,
Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västarvet och Tanums kommun som också stödde
den explicit med en gemensam avsiktsförklaring med följande innehåll: ”
Avsiktsförklaring gällande ansökan till Riksbankens Jubileumsfond om ett
Nationellt projekt för etablering av en Databas och ett Arkiv för
Hällristningsdokumentation och Forskning.
Projektet söks av Arkeologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Ansökan har
formulerats i samråd med de organisationer som tillsammans utgör Tanums
världsarvsråd nämligen: Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Västra Götaland,
Västarvet i Västra Götalandsregionen, Regional utveckling i Västra
Götalandsregionen, Vitlycke museum och Tanums kommun.
Världsarvsrådet driver ett utvecklingsarbete kring Tanums världsarv och
hällristningar. Målet är att bygga upp ett nytt kompetenscentrum för dokumentation
och forskning kring hällristningarna och det omgivande landskapet i
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världsarvsområdet. Detta projekt finansieras av donationsmedel som
Riksantikvarieämbetet har ställt till Västra Götalandsregionens förfogande.
Kompetenscentret ska etableras under andra halvåret 2007 och bli en bas för en mer
organiserad och systematisk forskning kring hällbilderna, nationellt och internationellt.
Det redan existerande samarbetet med Göteborgs universitet kommer därför att
utvecklas och stärkas.
Den ansökan om det rubricerade infrastrukturprojektet som nu lämnas in av
Arkeologiska institutionen vid Göteborgs universitet är därför ett viktigt initiativ som
på ett påtagligt sätt harmonierar med det pågående utvecklingsarbetet och ger det ökad
dignitet.
Infrastrukturprojektet är planerat att bestå av två olika faser. Den första fasen i den
aktuella ansökan avser en inventering av dokumentationsmaterial i form av
avbildningar och verbala beskrivningar över hällristningar och hällmålningar som
återfinns på museer och i andra offentliga och privata arkiv i landet. I denna fas avses
dokumentationsmaterial från år 1988 eller senare och materialet ska också skannas
eller digitaliseras i annan form. Projektets första fas är planerad till tre år med start
2007.
Samtidigt planeras en ansökan för en andra projektfas där databasen och arkivet ska
göras tillgängligt inte bara för forskare och andra experter utan också för
museibesökare och en bredare allmänhet som ett led i regionens utveckling av arbetet
med demokratisering av kulturarvet. En samverkan kommer att ske med
Riksantikvarieämbetet med målet att databasen ska kunna tillgängliggöras genom den
webbaserade kulturmiljöportal som är under utveckling vid myndigheten. Projektets
första fas kommer därför att inledas med en förstudie för att få ett underlag för beslut
om tekniska lösningar, roller och ansvarsfördelning i det fortsatta arbetet.
Som representanter för de organisationer som ansvarar för det pågående
utvecklingsarbetet kring Tanums hällristningar och världsarv står vi tillsammans
bakom målet för den nu aktuella projektansökan och ger vårt stöd till projektets
inriktning och genomförande. Hur roller, ansvar och aktiva stödinsatser (personella,
ekonomiska, tekniska) ska fördelas mellan parterna kommer att klargöras i
överläggningar mellan parterna under den fortsatta projektplaneringen samt i samband
med förstudien och utarbetande av projektplan.”
Texten utarbetades i samråd med parterna i det dåvarande Världsarvsrådet och
undertecknades av deras företrädare.
För Riksantikvarieämbetet: Avdelningschef Rolf Källman
För Länsstyrelsen i Västra Götaland: Länsantikvarie Jan-Gunnar Lindgren
För Västarvet, Västra Götalandsregionen: Förvaltningschef Hans Manneby
För Regional utveckling, Västra Götalandsregionen: Näringslivschef Åke Lindén
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För Tanums kommun: Kanslichef Ulf Björkman”.
I oktober 2006 beviljade så Riksbankens Jubileumsfond (RBJ i fortsättningen) 3
miljoner kr till projektet Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv för att bygga upp en
ny infrastruktur för hällristningsforskning genom att skapa en databas där all
dokumentation samlas och kan nås över Internet. Och i juni 2007 beviljade
Riksantikvarieämbetet (RAÄ i fortsättningen) 850 000 kr av FoU-medel till en ITförstudie i projektet. Förstudien har inriktats på att utreda RAÄ: s beslutspunkter och
arbetet har resulterat i ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet i projektet
som presenterades i förstudierapporten (Bertilsson & Robertsson 1987). Främst gällde
detta utvecklingen och uppbyggnaden av den nya infrastrukturen som presenterades i
följande modell:

Fig. 2 Ny infrastruktur som den presenterades i IT Förstudierapporten i december 2007 (Bertilsson &
Robertsson 2007).



Målsättning
Projektets mål är följande:



Inventera och registrera hällristningsdokumentation i offentliga och privata arkiv.
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Skanna och digitalisera bildmaterial med tillhörande text- och kartinformation.



Integrera och validera digitalt bildmaterial från RockCare, Hällristningar i Gränsbygd
och RANE- projektet.



Bygga upp ett nytt IT-system med forskningsdatabaser och göra dessa tillgängliga
genom att:



Utveckla webbservices för forskning, förmedling och förvaltning



Skapa en ny infrastruktur med ett webbaserat digitalt arkiv och ett publikt besöksarkiv
med originaldokument.

Uppdaterade mål
Efter en uppdatering 2010 ser målen på följande sätt:


Göra modern och historisk hällristningsdokumentation tillgänglig för forskare genom
att



Ta i drift den nya infrastrukturen med ett digitalt forskningsarkiv som är resultatet av



Kartläggning och registrering av hällristningsdokumentation i fler än 80 offentliga och
privata arkiv



Skanning och digitalisering av arkivens samlingar och handlingar



Samla den digitala informationen i en databas som är tillgänglig via portalen
www.shfa.se



Starta ett forskningsprogram ”Från märkliga antikviteter för de bildade till kulturarv
och världsarv för alla”
Under åren 2008 och 2009 erhöll SHFA fortsättningsmedel av samma
storleksordnings som tidigare dvs. 850 000 kr årligen från RAÄ. Detta ledde till att en
Kravspecifikation för systemutvecklingen upprättades under år 2008 och att
systemutvecklingen kunde fortsätta under båda dessa år. Detta resulterade bland annat
i att en ny portal som nu är i bruk kunde tas fram och att detsamma gäller för den
bilddatabas som nu är i drift. Även systemutvecklingen för arkiv och
litteraturdatabaserna har kunnat genomföras planenligt.
Vidare har lösning av den långsiktiga förvaltningen av databasen och dess drift kunnat
tas fram inom Göteborgs universitet. Förvaltningen kommer att ske med hjälp av
Vetenskapsrådets stödorgan Svensk Nationell Dataservice – SND vilket nu innebär att
tillgången för forskare till den digitala originalinformationen är säkrad för
överblickbar framtid. Den praktiska driften och tekniska supporten för databasen som
nu huvudsakligen sköts av projektets IT-konsult Miljödata i Karlskrona kommer att tas
över av Göteborgs universitet.



Kortfattad teori- och metoddiskussion
Eftersom projektets målsättning har varit att utveckla en ny infrastruktur för
hällristningsdokumentation och forskning har arbetet i första hand varit inriktat på att
tillämpa redan etablerade metoder för databasutveckling. Metoder som sedan
anpassats tekniskt för att svara mot projektets behov.
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En viktig utgångspunkt för uppbyggnaden av infrastrukturen har varit de intervjuer
med nyckelpersoner och experter på RAÄ, Länsstyrelsen i Västra Götaland och
Västarvet som genomfördes i anslutning till IT-förstudien. En anpassning till den
tekniska uppbyggnaden av RAÄ:s FMIS och KSAM sök system har också varit en
förutsättning. Vidare har den danska Kulturarvsstyrelsen IT-system tjänat som en
viktig utgångspunkt för den kravspecifikation som togs fram år 2008.
Rapporten om Forskarperspektivet bygger till stor del på svaren på en
enkätundersökning riktad till ett trettiotal svenska och internationella
hällristningsforskare.
När det gäller den del av projektets som fokuserar på forskning med SHFA:s databas
som utgångspunkt finns ännu ingen helt färdigutvecklad teori för detta forskningsfält
men ett viktigt exempel och en utgångspunkt är den bok som publicerats av AREA
projektet: Schlanger, N. & Nordbladh, J. 2008. Archives, Ancestors, Practices.
Archaeology in the Light its History. Berghahn Books. Ett annat och tidigt exempel är
en artikel av Kristian Kristiansen: ” A social History of Danish Archaeology” som
publicerades år 1980. Tidigare och pågående forskning av Jarl Nordbladh och Ulf
Bertilsson ger också en relevant bakgrund. Den systematiska kartläggning som gjorts
genom SHFA:s nationella arkivinventering ger också en omfattande ny empirisk bas
för forskningsprogrammet.
Teori och metoder blir då att arbeta med ett aktörsperspektiv i forskningen men också i
tillämpningen och utvecklingen av nya användargränssnitt på SHFA:s portal.


Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Projektet har nått sin huvudmålsättning att etablera en ny, nationell infrastruktur för
hällristningsforskning. Rent praktiskt betyder det att digital information om
hällristningar i form av pappersfrottage, plastkalkeringar, foton, teckningar, andra
avbildningar och andra typer av dokument, totalt cirka 11 000 filer nu finns lagrade i
databasen. Av dessa är cirka 1000 nu bearbetade för projektets nya portal www.shaf.se
som är tillgänglig på Internet för forskare och alla andra intresserade. Information som
aldrig tidigare har varit känd till vare sig omfång eller skick och som i praktiken heller
aldrig varit allmänt tillgänglig eftersom den för att nås har krävt direkta besök i fler än
åttio offentliga och privata arkiv. Efterhand som informationen bearbetas digitalt och
Internetanpassas så läggs den fortlöpande ut där.
Därmed är också projektets ursprungliga mål, att bygga upp en ny infrastruktur
uppnått. Men det är ändå bara en början. Nu återstår också uppgiften att digitalisera
återstoden av de dokument som registrerats vid arkivinventeringen och som uppgår till
minst 40 000 av de slag som beskrivits ovan. Den uppgiften kan i dagsläget beräknas
ta minst tre år att genomföra men det är naturligtvis helt beroende av tillgängliga
personalresurser.
Detta är de omedelbara resultaten och effekterna av att projektet har kunnat uppfylla
sin huvudmålsättning.
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En mer långsiktig effekt av projektet torde bli att den nu drastiskt ökade
tillgängligheten för hällristningsinformation kommer att öka möjligheterna och
inspirera till ny forskning. Redan tidigare har kulturmiljövårdens, museernas, och
universitetens ökade intresse för hällristningarna bidragit till en markant ökad
forskning som nu med största sannolikhet kommer att utvecklas ytterligare. Ett
allmänt ökat intresse visas också tydligt av antalet besökare på projektets portal som
nu uppgår till närmare 70 000 sedan starten 2008.
En annan och direkt forskningsrelaterad effekt är att man nu för första gången kan
studera enskilda ristningshällar som en helhet direkt på dataskärmen. Det innebär dels
en bättre överblick av själva ristningen men också kraftigt förbättrade möjligheter att
kunna studera enskilda figurer och deras speciella egenskaper. Något som tidigare
antingen har måst göras direkt på hällarna i fält eller också på avbildningar i full skala.
Nu kan det istället göras under mer kontrollerade former i det digitala arkivet
oberoende av de yttre omständigheterna. Denna fördel gäller främst för
pappersfrottage och plastkalkeringar som ju framställs just i skala 1:1 och nu blir
hanterliga på ett helt annat sätt än tidigare.
När projektet nu går in i sin andra fas innebär det också att den digitala informationen
som redan lagts in kommer att utgöra grunden för ett eget forskningsprogram som
knyter an till en ny forskningstradition som uppstått kring det EU-finansierade AREA
projektet dvs. dokumentationens och arkivens historia i Europa, och deras
sammanhang med intellektuella och politiska trender. Det innebär en
perspektivvidgning till mer än bara forskningshistoria – ett aktörsperspektiv och ett
akademiskt perspektiv ställs bredvid varandra och deras dynamik kartläggs och
analyseras.
Ett annat positivt resultat är också att en minskad användning av de analoga
originaldokumenten innebär ett kraftigt minskat slitage på dessa. Men här återstår ändå
den viktiga uppgiften att skapa en bättre arkivmiljö för de mängder av
originaldokument som nu förvaras främst på Vitlycke och Underslös museer i Tanum.
En miljö som uppfyller relevanta, moderna och långsiktigt hållbara arkivkrav.


Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av
tidigare forskning inom området
Projektets huvudmålsättning har varit att bygga upp ny infrastruktur i form av ett
nationellt arkiv och en databas för hällristningsdokumentation och forskning. Den
ansluter därmed till en utvecklingstrend och en pågående process med att digitalisera
arkivinformation om kulturarvet och göra den tillgänglig på Internet. Detta gäller såväl
nationellt som internationellt. I Sverige gäller det främst det stora utvecklingsarbete
med FMIS systemet och kulturarvsportalen KSAM sök som genomförts av
Riksantikvarieämbetet sedan 2005. En uttalad målsättning för SHFA projektet har
också varit att den digitala hällristningsinformationen också ska kunna kommuniceras
i dessa. Därför bygger också SHFA på samma tekniska plattform.
En viktig bakomliggande tanke har också varit att bygga på och vidareutveckla de
koncept för dokumentation, forskning och spridning av hällristningsinformation som
på ett framgångsrikt sätt togs fram i de tidigare Interregprojekten Hällristningar i
Gränsbygd och RANE samt EU kommissionsprojektet RockCare – Tanums
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Hällristningslaboratorium. Därigenom har resultat och effekter av dessa projekt kunnat
vidareföras och förädlas.
Detta harmonierar också i viss utsträckning med en utveckling som sker internationellt
men det finns ännu inget tydligt exempel på att man hunnit lika långt i utvecklingen
som med SHFA i Sverige. I Italien finns det världsberömda forskningsinstitutet CCSP
–Centro Camuno di Studi Preistorici som sedan 1960-talet leds av professor
Emmanuel Anati. CCSP har haft tyngdpunkten i sin verksamhet på dokumentation
och forskning kring hällristningarna i Valcamonica som utnämndes till världsarv av
UNESC redan 1979. Samlingarna består av ett mycket omfattande
dokumentationsmaterial därifrån men också av en samling av foton och dia som
förmodligen är den största kända i världen. I stort sett ingenting av detta material är
dock digitaliserat och därför inte heller tillgängligt för forskare och andra intresserad
på Internet.
En grund till ett utvecklingssamarbete lades redan under Rock Care projektet men har
i brist på resurser ännu inte kunnat fullföljas. Det resulterade dock i att en
databasapplikation med beteckningen WARA – World Archive of Rock Art togs fram.
Den har nu fått förnyad aktualitet när Världsarvscentret vid UNESCO i Paris har bildat
en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en digital databas över hällristningsvärldsarv
till stöd för sitt arbete. En representant för SHFA har inbjudits att delta i arbetet som
också stöds av RAÄ. I gruppen ingår också bland annat professor Anati tillsammans
med representanter för Spanien, Australien och Sydafrika. Just i Sydafrika bedrivs
också ett projekt med att digitalisera all fotografisk dokumentation av hällkonst från
södra Afrika. Även om vissa likheter finns med SHFA:s arbete så finns där inte
samma tydliga koppling till universitetsforskning.
Ett projekt med en likartad målsättning som SHFA men med avsevärt mindre
omfattning bedrevs för ett antal år sedan vid universitet i Durham i England.
Målsättningen där var att bygga upp ett digitalt arkiv av den samling som var resultatet
av en enskild forskares, Stan Beckensalls dokumentationer av hällristningar där.
Sammantaget betyder detta att SHFA är ett viktigt initiativ som innebär att Sverige
med sin unika, nu nästan fyrahundraåriga tradition av dokumentation och forskning
om hällristningarna, även internationellt ligger väl framme när det gäller att
digitalisera information och att göra den digitalt tillgänglig på Internet. En viktig detalj
återstår dock ännu: nämligen att göra projektets portal och databasen tillgänglig på
engelska.


Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Projektets huvudmålsättning att bygga upp en ny infrastruktur för hällristnings
dokumentation och forskning har relevans även för arbetet med kulturarvet och
kulturmiljön. Genom att informationen om hällristningarna digitaliseras och
Internetanpassas så blir denna viktiga del av kulturarvet känt och tillgängligt inte bara
för forskare, utan även för alla andra intresserade. På så sätt bidrar SHFA också till
kulturarvets demokratisering även utanför universitetssfären. Detta bidrar i sin tur till
en ökad förståelse för och upplevelse av hällristningar. Denna positiva effekt kan i sin
tur leda till ett ökat intresse för ny kunskap, kunskap som är resultatet av ny forskning
och kan leda till att ytterligare sådan initieras.
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Gränsen mellan kulturarvet och kulturmiljön kan i många fall vara hårfin eller
överlappande. Därför har också tillkomsten av SHFA:s nya infrastruktur också
relevans för kulturmiljöarbetet. Den främsta orsaken till detta är att den digitala
informationen i SHFA:s databaser nu också blir länkad till FMIS och KSAM sök
systemen. Det gör till exempel att den mer detaljerade bildinformation om
hällristningarna som nu läggs in i SHFA också kan kopplas till RAÄ:s system.
Därmed blir beslutsunderlaget i ett aktuellt kulturmiljöärende mer detaljerad och mer
omfattande. Detta kan i sin tur bidra till en kvalitetssäkring av handläggningen av
ärenden som berör hällristningarna. Ett exempel på detta är det inledda samarbetet
med Länsstyrelsen i Västra Götaland vars Skadedatabas med uppgifter om
hällristningarnas bevarandestatus i Tanums världsarv kommer att länkas till SHFA:s
databaser.
En annan viktig effekt av SHFA är att man kan visa på det historiska djupet i
forskningstraditionen vilket sannolikt kan bidra till att stärka förståelsen för skydd och
bevarande av hällristningarna.
Projektet har också deltagit i arbetet med att utveckla programmet för den så kallade
Kulturarvsakademien, en del av Göteborgs universitets pågående satsning på
utveckling av olika styrkeområden. Även om detta arbete nu har tagit en delvis annan
riktning än den som ursprungligen planerades så kommer projektet att medverka i den
fortsatta utvecklingen som dock ännu inte funnit sin slutgiltiga form.


Kvarstående arbetsinsatser – manusinlämning, publiceringsplanering
En del av de kvarvarande arbetsinsatserna har beskrivits ovan. De gäller främst det
fortsatta digitaliseringsarbetet och där har nu projektets fortlevnad säkrats genom de
medel som erhölls från Vetenskapsrådet hösten 2009. De kommer att räcka till 2013
och under denna tid ska frågan om projektets permanentning vid Göteborgs universitet
lösas enligt uppdrag från prorektorerna.
Medlen från VR ska också användas för inköp av en A0 skanner som möjliggör
högupplöst digitalisering av dokumentationer i svårhanterliga format som gjorts i dito,
oftast sköra och/eller bräckliga, material. Upphandlingen av skannern har nu inletts
och den beräknas att kunna vara i användning under hösten i år. Det kommer att
innebära att viktigt dokumentationsmaterial som förvaras på Vitlycke och Underslös
museer nu slutligen kommer att kunna skannas och så småningom göras tillgängligt på
Internet.
De rapporter som projektet tagit fram för olika syften under tidigare år liksom
årsrapporter till RAÄ publiceras efterhand på projektets portal.
Arbete med en sammanfattande rapport över projektets utveckling och resultat pågår
också. Den beräknas att vara färdig för publicering under våren år 2011.



Resultatspridning - nuläge och framtidsläge
Information om projektets arbete och utveckling har sedan starten år 2007 spritts
fortlöpande på projektets portal www.shfa.se . Där är också den information som
efterhand läggs in i databasen i form av bilder och dokument direkt tillgänglig för alla
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intresserade. Samtidigt publiceras också en rad illustrerade berättelser om
hällristningarna och dess dokumenterare som därigenom blir tillgängliga för alla
intresserade såväl akademiska forskare som övriga.
Slutprodukten av forskningsprogrammet ska bli minst en bok med publicering av den
några år fram i tiden. Vidare kommer projektet att anordna ett seminarium med
inbjudna forskare där arbetet och forskningsprogrammet kommer att presenteras. Det
kommer att ske någon gång under våren 2011. Målsättningen är att detta därefter ska
ske årligen.
Projektet har dock redan presenterats vid en rad olika tillfällen: vid det XXIII
Internationella Rock Art Symposiet i Valcamonica i Italien i november 2009; och nu
senast vid två tillfällen i maj i år dels vid Einar Kjellénseminariet i Enköping och dels
vid Norskt Bergkunstseminar i Alta.
Omfattande information om projektet har också i nuläget spridits genom de
publikationer som listas här nedan.
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