Utvecklingsplan - SKILDRA
Ett projekt av Studieförbundet Vuxenskolan Värmland med stöd från LEADER Växtlust Värmland
Sammanfattning:
Under de ettåriga projektet har den ideella föreningen Skildra och dess projektgrupp tagit fram underlag
för en tydlig grafisk och kulturell identitet, material och andra fysiska produkter. Projektet har också lett
till att förstudier för ett antal aktiviteter arbetats fram. Resultatet är en värmländsk kulturförening, samt
ett nybildat systerföretag (Skildra ek. förening), som på kort tid byggt en god illustrativ och social identitet,
tagit fram metodik och etablerat ett rikt underlag för framtida verksamheter inom föreningens
arbetsområdet “Kulturell landsbygdsutveckling”.

Material/Produkter

Första delen av “Ekshäradstapeten”, Illustration: Samuel Nilsson. - En illustrativ tidslinje över en bygds kulturhistoria genom tiderna. Till försäljning sommaren 2021.
“Jättarna i dalen” & “Dalens största sten”, konstnärlig tolkning och illustration av muntlig hörsägen från Klarälvdalen, Ekshärad. Illustration: Samuel Nilsson & Carl Ljungsberg

Epos: Ekesberget (2020)
“Min början, min urtid”
I Nordens sköte, ur aska och is,
längs forsens lopp, älvens lugn, dalens dis.
Från urbergets djup med urtida ursprung,
där formades dalgångens kung.
Vid klarälvens långsträckta strand, mitt ibland,
dalkedjans flora och mytiska land,
jag sakta mig reste, bland fura och ek,
- Här förtäljas om stordåd och svek.
Ensam i tystnad millennier jag låg,
tills märkliga väsen med eld jag besåg.
Min rot runt de jaga och slogo sig ned,
De hacka och brände min ved.
De slakta, betraktade världen som sin,
Ja, flora och fauna - ett hejdlöst svinn.
Ty fä de förinta, eller förslava.
Min urtid var över - jag barndom begrava.
“Utdrag ur dikten “Epos, Ekesberget”, vilket är
en på vers livsgestalande berättelse på vers
utifrån berget Ekesbergets perspektiv.
Släpps år 2021 eller 2022 i en diktsamling
kallad “Epik - Ekshärad, berättarkonst rotad
intill berg & bygd”.
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Då diger i dalen går (2020)
I farsotens buk det bultar och slår. Då diger i dalen går.
Ty ändå - det stå, I vår heliga skrift, att nåden Han oss tillgift.
I tider av synd, i tider av sorg, då diger tömma var torg.
Finns en tröst, en röst - att i tider av sorg, vi stärka vårt tempel och borg.

Med saliga ord, med saliga ting. Då diger slukar allting,
Vid ett berg, i en dal, vi säkrat vår sal, trots vi räknas i dödens tal.

Pesten var hård, möda likaså, då diger livet klå,
Ty ändå, vi förstå, hur livet kan gå. Efter skörd skall själarna så,
Nu dalen är tom, nu dalen är tyst. Då diger världen kysst,
Skogens makt, livets jakt, vi måst va på vår vakt. Ty en dag skall hon stånda sin prakt.

Ur ett snår skred då fram, en ensam man. Där diger livet uppbrann,
Ser sitt rov, mist sin chans, nu hoppet försvann, men då plötsligt vinsten han vann.
“Ljus i Dalen”, konstnärlig tolkning och illustration
över byn Ekshärads återfinnande efter Digerdöden.
Illustration: Samuel Nilsson & Carl Ljungsberg

“Då diger i Dalen går”, epik och prosa, skriven av Samuel Nilsson utefter insamlade
muntliga berättelser från Ekshärads socken. Släpps år 2021 eller 2022 i en diktsamling
kallad “Epik - Ekshärad, berättarkonst rotad intill berg & bygd”

Utdrag ur manuskriptet: “En vandring genom Ekshärad i Sagor & Sägner”
“… Tillsammans med teaterkompani CederHööken tar jag er genom denna skog på en upplevelse ni aldrig
tidigare erfarit, så Gud är mitt vittne! Lyss, lär och var uppmärksamma, var icke rädda för att ta in
urskogens anda medan vi vandra. Varmt välkomna skall ni vara, till Sagornas Rike! (Spelemännen spelar
Ekshärad i Sagor & Sägners tema och Skådespelarna utför en koreografi.) Om du ser på nu Mäster (gör
korstecknet.) så hoppas jag du är stolt över din gamle dräng. Följ mig, vänner, följ mig!
SCEN .II. Jättekast.
(Carl Wallén leder publiken genom skogen. Längs vägen småpratar skådespelarna med publiken. De
anländer slutligen till den första spelplatsen. Carl samlar in sina skådespelare.)
Carl: Vänner, Ekshäringar, Landsmännskor, låna mig ert öra. Vi har nu anlänt till vår första
berättelse. En anekdot om sagolika väsen, som vissa säger växer sig stora som bergen själva,
uuujamajen sådana proportioner, damer och herrar och allt därimellan! Cederhööken, inta
positioner på scenen! (Skådespelarna ställer upp på scen.) Perfekt, maestro? (Carl viftar med
handen mot bandet, de gör sig redo.) Ååååh, tre, två, ett... (Bandet börjar spela och
skådespelarna börjar sin akt utefter Carls berättelse.) För länge, länge sedan, i just denna
dal, så vandrade mäktiga Jättar uppå Ekesberget och Aurenaberget…”
Manus till aktivitet/sagovandring planerad inför publik år 2021.
Författare: Marcus Andersson, 2020
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Aktiviteter/Förstudier

Testtryck av “Ekshäradstapeten” sommaren 2020

Stillbild från studieresa under projektet

(Ramarna kring bilderna ovan är exempel på grafisk profil som tagits fram under projektet)

Test av sagostund inför publik (sommaren 2020) - förstudie inför premiär sommaren 2021.
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“Berättarcafé” - Covid-19 anpassad berättarstund med äldre - insamling av källmaterial

Möte med Riksdagsledamot Lars Meijern Larsson (S) inför sommarens testaktiviteter 2020.
Fr vänster till höger: Samuel Nilsson, Lars Meijern Larsson, Ida Björkman
Stillbilder från intervju med
P4-Värmland, Sveriges Radio,
i samband med att projektledare
Samuel Nilsson mottagit Värmländsk
Kulturs Ungdomsstipendium 2021

Länk till intervju:
https://sverigesradio.se/artikel/prisat-projekt-ska-bevara-gamla-sagor-och-sagner

Exempel på material och aktiviteter genomförda under projektet: Utvecklingsplan - SKILDRA

Test av berättelsevandring på lilla Ekesberget, sommaren 2020

Officiell marknadsföringsbild för samarbetet mellan Skildra, ideell förening och SV Värmland.
Har använts i samband med spridning av information kring projektet “Utvecklingsplan - SKILDRA”.
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