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Sammanfattning och Perspektiv

Vi hade en projektidé – som fått namnet “TidsTornet i Läggesta”. Med landhöjningen
som motor följer vi havets successive förskjutning från +150 m vid isavsmältningen
ner till dagen nivå svävande i luften i en linbana. På utvalda stoppnivåer stannar
gondolen och man får på rätt nivå en animerad bild av den tidens natursceneri med
information om situationen i närområdet såväl som ute i stora världen. För svenskt
vidkommande blir det en resa från barbari till välfärdsstat. De hisnande perspektiven
står i centrum. Kunskap och upplevelse blandas på ett lekfullt, nästan förföriskt, sätt.
Det är detta som kallats ”Själens Motionsslinga”.

Så långt idé och utbud.

Den krassa verkligheten innebär hårdplanering och ett avancerat byggande. I denna
förstudie diskuterar vi dessa förhållanden och kommer till slutsatsen att projektet är
genomförbart. Det förväntade årliga besöksantalet kan sättas till 150.000, om man
betraktar situationen ”inifrån”, men till 500.000, om man betraktar den ”utifrån”. De
positiva effekterna i näringsverksamheten bör bli stora såväl lokalt som regionalt.

I nästa fas följer val av bästa alternativ och plats i naturen, detaljplanering, design och
konstruktion, inköp av mark, utveckling av det audiovisuella materialet, och så förstås
byggandet av huvudattraktionen, själva TidsTornet, liksom kapitalförsäkringen.
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Förord
Ur de kolossala didaktiska framgångarna med vandringarna uppe i skogen i Åkers Bergslag
längs den så kallade Själens Motionsslinga, föddes idén om ett TidsTorn vid Läggesta där
samma fascinerande historia kunde berättas i, skall vi säga, vertikal form. Vinsten skulle vara
att man här kunde utnyttja all den nyaste audiovisuella till buds stående tekniken, att inga
fysiska hinder skulle föreligga och att presentation skulle kunna ske på olika språk.

Till saken hör även att jag råkade se en bild av Kaknästornet i DN. Det är 153 m högt och
därmed precis så högt som havsytan stod då landisen drog sig tillbaka över området för
ca.10.500 år sedan. Det blev därför idémodellen för projektet TidsTornt, som vi placerade vid
Läggesta, dels för att historien här kunde föras steg för steg ända ner till dagens vattennivå,
dels för att här var en idealisk knutpunkt i trafiknätet.

År 2003 bildade vi en ideell förening – Föreningen TidsTornet i Läggesta – för att driva
denna fråga. Detta skedde helt på ideell basis fram till 2006 då vi erhöll ett ESF-bidrag på
100.000 kr för en ”förstudie”. Inledningsfasen blev svag och osäker. Efter årsmöte och
styrelseombildning i december, har projektet gått helt förbluffande bra. Detta tack vare en
djupt engagerad arbetsgrupp, som sammanträdde regelbundet och med hög arbetskapacitet.
Ett hus i Solberga gård fungerade som projektets arbetslokal där förslag, ritningar och
modeller fick stå framme som aktivt arbetsmaterial. Här hölls även alla sammankomster,
nämligen

Arbetsmöte 0 10 december 13.00–17.00 egen tid 10.00–18.30
Arbetsmöte 1 14 januari 13.00–17.30 egen tid 10.00–18.30
Arbetsmöte 2 28 januari 13.00–17.00 egen tid 10-00–18.00
Arbetsmöte 3 11 februari 13.00–16.00 egen tid 12.00–17.00
Arbetsmöte 4 24 februari 13.00–16.00 egen tid 10.00–17.00
Arbetsmöte 5 18 mars 13.00–16.00 egen tid 10.00–17.00
Arbetsmöte 6 1 april 13.00–15.30 egen tid 10.30–16.30
Arbetsmöte 7 18 april 13.00–16.30 egen tid 12.00–17.30
Arbetsmöte 8 22 april 13.00–16.30 egen tid 10.30–17.30
Arbetsmöte 9 13 maj 13.00–16.00 egen tid 10.00–16.00
Arbetsmöte 10 27 maj 13.00–17.00 egen tid 11.00–18.30

Vår aktiva arbetsgrupp har bestått av följande personer:
Nils-Axel Mörner ordförande
Roland Johansson projektidéer, research, marknadsbedömning
Håkan Elmqvist biologiska frågor
Per Wedlin konstruktioner, linbanealternativ, marknadsbedömning
Karin von Schlebrügge marknadsföring, projektarbete
Ulf Andersson lokalfrågor, konstruktioner

Robert Bolinder har skött uppbyggnaden av vår hemsida (efter manus från Mörner).
Efter detta arbete med effektiva arbetsmöten och mycket eget hemarbete, kan vi nu

presentera vår ”SLUTRAPPORT” över denna förstudie.
Vi tackar ESF-rådet för deras bidrag utan vilket detta arbete knappast kommit till stånd.

Vi poängterar att det är en förstudie och att målet naturligtvis är en produkt. Om denna
produkt kommer till stånd tror vi att den kommer få en liknande radikal vitalisering av hela
regionen som Eden-projektet fått i Cornwall.

Solberga den 28 maj 2007

Nils-Axel Mörner
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Idé och Vision
Idén föddes ur framgångarna med de tvärvetenskapliga kurser (TNKK) som årligen hållits i
Åkers Bergslag och där ett dagsmoment var den så kallade Själens Motionsslinga – där hela
vårt land natur- och kulturutveckling från istid till nutid, ”från barbari till välfärdsstat”, rullas
upp med landhöjningen som motor i den stegvisa berättelsen, och där varje tidpunkt ställs i
relation till vad som skede på olika platser i världen i övrigt (Bilaga 4). Vi hade funnit
”Sveriges Identitetspunkt” (Bilaga 5).

I tidstornet skulle hela utbudet kunna koncentreras och visualiseras på ett nytt och modärnt
sätt där man kombinerar realismen i tornets successiva nivåer med audiovisuell framställning.
Om tornet tillägnades Tiden i denna hisnande tidsresa, så skulle en serie kunskapssmedjor
runt tornet tillägnas andra specialämnen liksom databaser. Lokalbiologin skulle få sitt eget
utbudsområde. Vikingatidens otroliga ”Ingvars tåg” (som utgått just intill) skulle få sitt egna
centrum. Men tornet skulle även fungera som ett centrum för lokalområdet såväl som hela
Mälardalen i stort. Det skulle bli ett ”lärocenter” för skolor så väl som forskning.

En
”Folklig Förälskelse”
 är precis vad projektet avser.

Som ”identitetspunkt”, skulle TidsTornet bli den första identitetspunkten i ett nätverk av
europeiska identitetspunkter – för inbördes förståelse, uppskattning och samarbete; allt det
som vårt nya gemensamma EU-Europa så innerligt väl behöver (Bilaga 5).
Tornet skulle också resa sig som en vattenpegel för hela Baltikum och därmed bli en markör
för ”Centre of the Baltic” (Bilaga 6).

Från vandring i skogen till TidsTorn

Idén att ställa hela vandringsleden – den s.k. ”Själens Motionsslinga” – på höjden i ett
TidsTorn kom från en bild av Kaknästornet som råkar vara precis så högt som landhöjningen
har varit; 150 m. Mörner fick denna idé1998. Därefter låg den i träda tills en dag Eva Lilja
och Jan Brandt vid Mälardalens Högskola vid ett besök i Åkers Bergslag fick höra Mörner
berätta om det. De såg genast möjligheterna. Björn Lundqvist (vid Af; Bild; Mittregionen)
kopplades in och han ordnade i maj 2003 ett större konstnärsseminarium i ämnet (Bilaga 12).
Jan Nilsson (Strängnäs kommun) och Kristian Brandt (Skottvång) var två andra som genast
insåg projektets möjligheter och entusiastiskt deltog i dess vidare utveckling. År 2003 bildads
en ideell förening, ”Föreningen TidsTornet i Läggesta”, för att driva frågan vidare (Bilaga 2).
För att säkerställa högsta möjliga kvalité knöts till föreningen ett ”vetenskapligt råd”
bestående av 15 eminenta forskare (Bilaga 3). År 2006 erhöll föreningen medel från ESF-
Sörmland och från kommunen. Därmed kunde arbetet med en ”förstudie” och detaljplanering
skjuta fart.
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Sverige i ett nötskal

Det finns många enastående objekt och
många undersköna platser i Sverige

Men det finns bara en enda plats
– Åkers Bergslag – där vi, på några få km,
alldeles inpå storstaden har hela vårt lands
integrerade natur- och kulturutveckling
kondenserad på ett lättöverskådligt och
fascinerande sätt

Detta är helt unikt!

Här har vi ”vår identitetspunkt i Europa”
eller ”Sverige i ett nötskal”

ett tvärvetenskapligt eldorado
som skär över all samhällsgränser

1992 kom Mörner för första gången till Åkers Bergslag. Här fick han se storartade spår av
landhöjningen. Men också gamla spår av mänsklig möda; ”förbipassagerna” längs
Marviksleden. Idén slog genast rot; här, bara här, kan man berätta hela Sveriges integrerade
natur- och kulturhistoria på ett fascinerande och lättfattligt sätt.

1994 hölls den första kursen i ”Tvärvetenskaplig Natur och Kultur Kunskap” (TNKK) och i
maj 2007 hålles den för 13e året (som 5-poängskurs vid Mälardalens Högskola). Bilaga 7.

En central del i TNKK-kurserna har alltid varit en vandring över Stenhuggarmon där vi följer
landhöjningen steg för steg från istid till nutid. Områdets lokala historia ställs i relation till
den globala utvecklingen. Här öppnas perspektiven. Inte för utan, har denna vandring kommit
att kallas ”Själens Motionsslinga” (Bilaga 4).
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Resumé

TidsTornet vid Läggesta i Strängnäs kommun
ett framtidsprojekt med bakåtperspektiv

Landhöjningen efter istiden från +150 m ner till dagens nivå blir vår ”motor” i
projektet. Den kan följas på plats; nivå efter nivå, tidpunktpunkt efter tidpunktpunkt. Den
lokala historien sammanvävs med Sveriges och hela väldens historia.
Det blir en hisnande resa från barbari till välfärdsstat eller från ishav till villaträdgård.
Vi kallar denna tidsvanding för:

Själens motionsslinga

Vi har testat vårt koncept längs Själens motionsslinga
Sedan begynnelsen 1994, har vi vandrat denna Själens motionsslinga med 100tals personer –
gamla och unga, sakkunniga och amatörer – alltid med samma resultat: man har fascinerats
och fångats av de hisnande perspektiven i denna lustfyllda tidsresa från barbari till
välfärdsstat.

Fakta läggs till fakta, men på ett enkelt och lättfattligt sätt. ”Resan” innehåller natur-, kultur-,
filosofi-, teknik-, miljö-, ekologi- och energiperspektiv.

När det gäller skolbarn, tror jag att vi står inför en ny pedagogik och ett nytt sätt att förmedla
kunskap. I TidsTornet bygger vi ut idén till en fungerande verklighet – ett fantastiskt,
instrument i framtida kunskapsförmedling.
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Tanken är att bygga ett 150 m högt torn vid Läggesta för att visualisera allt detta
och för att göra denna svindlande kunskapslavin tillgänglig för alla och envar. Tornet är tänkt
att bli centrum i en större kunskapspark, närmare beskrivet under rubriken ”Infrastruktur”.

Läget intill Läggesta station och E20 är idealiskt. Gripsholm ligger strax intill (och
integreras naturligtvis i vårt utbud). En fungerande infrastruktur för service, parkering och
information anses lättordnade. Inom en 10milaradie når man stora delar av det dynamiska
Mälardalsområdet och hela Stockholmsområdet med goda tåg- och vägförbindelser. Flera
större flygplatser finns även på bekvämt avstånd. Båtförbindelser (inte minst med Birka) kan
ordnas.

Själva TidsTornet avser vi placera på +70 m-berget i söder med en serie stationer på
utvalda tidsnivåer utmed sluttningen ner till vägen. Här presenteras lokalsituationen i spegling
av vad som händer i världen i övrigt vid samma tid. Se vidare ”Infrastrukturer”.

Runt Bondkroken avser vi skapa en kunskapspark. I en serie ”kunskapssmedjor”
kan man – allt efter tycke och smak – dyka ner i olika audiovisuella kunskapsbaser och
databanker. Här stillar man sin nyfikenhet. Här gör man egna skolprojekt. Här kan man även
bedriva direkt forskning – kanske en ny länk i Mälardalens högskola. Kring Bondkrokens
vatten skapar våra biologer härliga utbud vad gäller lokal biologi och ekologi. Vid Stora
Sundbys södra sida finns idealiska möjligheter att skapa en stilla kontemplativ miljö för
vandring och rekreation i en miljö inriktad på arkeologi, geologisk (uppställda mineralblock),
fauna och flora. Vi glömmer på intet sätt familjerna och barnen, tvärt om avser söka nå dessa
grupper via speciella arrangemang.

Vikingatidens otroliga ”Ingvarståg” utgick med största sannolikhet från
området vid Lida (Bilaga 9). Naturligtvis måste detta inkorporeras i utbudet. Till detta
kommer att vi ”under resans gång” även kunnat dokumentera ett ”Storåker” från tiden 500-
700 e.Kr. och en sensationellt tidig begynnande järnbrytning ur berget redan på 500-600 e.Kr
(Bilaga 9-10).

Förutom  rika upplevelser och lustfyllt lärande direkt på plats i TidsTornet och i
kunskapsparken, så måste tornet och parken även fungera som ett turistcentrum – eller
”ställverk” – för vidare upplevelser och äventyr i närområde så väl som Mälardalen i övrigt.

H ä r  – just här och bara här – hittar vi hela Sveriges integrerade natur- och
kulturutveckling. Det är unikt. Här finner vi våra rötter, vår identitet.

Vi tänker gärna på Doris Dalar i Harry Martinssons Aniara, där den älskade hembygden växte
till ett livselixir för överlevnad.

Så är även vår förhoppning
att man här i TidsTornet skall kunna bli inspirerad, få nya perspektiv och

hämta kraft och glädje för att gå vidare.  Och utan att man riktigt vet hur det
gick till, så skall man även förstå Sveriges väg

”från barbari till välfärdsstat”.
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Vad är det vi söker skapa?
Ett lokalt centrum som kommer att innebära en direkt ”boom” för regionen. Men
även ett ”ställverk” där kulturturismen organiseras och dirigeras på ett sätt som gynnas såväl
närområde som regionen i stort.
Närmast kan man jämföra med det sensationella Eden-projektet i England.

Ett centrum för hela Mälardalen dit man måste komma för att se, lära och ha
roligt. Vi skapar naturliga och effektiva länkar till övriga attraktioner inom regionen. Det är
en självklarhet.

Ett nytt lärocentrum – ett ”måste” – för skolor i hela landet. Men även ett centrum
för lärarutbildning och ren forskning. Ett torn i Mälardalens högskola?

Ett centrum i Baltikum? Stockholm har sökt bli centrum i Baltikum, med andra
städer konkurrerar om detta. Kanske vårt torn – som ju på sitt sätt mäter Östersjöns förändring
genom tiden – kan bli den naturliga centralpunkten (Bilaga 6).

Sveriges identitetspunkt i Europa. Det unika med platsen är att vi just på denna
punkt kan förmedla hela den integrerade natur- och kulturhistorian i Sverige. Här har vi vår
identitetspunkt, helt enkelt (Bilaga 5).

Den första punkten i ett nätverk av europeiska identitetspunkter. Det
föreligger strävanden att skapa liknande nationella eller regionala identitetspunkter i ett
närverk över hela Europa. Här är det vi som leder denna utveckling (Bilaga 5).

Men hur som helst
är det något fullkomligt unikt vi söker skapa

o o o
ett nytt sätt att berätta historia och entusiasmera,
att fånga kunskapstörstande och kunskapsskygga,
att flytta museer, skolor och universitet ut i det fria

att väva nya nätverk i allt större cirklar
samt, förstås,

att befrukta bygden och regionen i stort



9

Men varför ett torn?

ursprungsidén var att man via ett torn
skulle kunna göra hela landhöjningsresan

från istidens vattennivå +150 m ner till dagens nivå
det vill säga 10.500 års tidsresa

från tornets topp ner till Bondkrokens vattenyta

”Mänsklighetens historia är kantad av torn”

”Utsikten är vårt bästa hjälpmedel”

Man reser torn ”för att få överblick”

Ett torn är som en fyr, en ”vägledare”

ja visst, där har vi det:

en fyr – en kunskapens vägledare
det är just det TidsTornet skall bli

(hur än det sedan må komma att se ut)

Att tala samma språk

Vi har testat vårt koncept på gammal som ung, på utbildade som outbildade – alltid med
samma stor framgång. Varför? – jo, för att det vi säger är hisnande roligt och intressant, men
även för att det serveras på ett enkelt och lättfattligt sätt (trots att det garanterat är av högsta
kvalité i faktaunderlaget).
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Infrastrukturer
Det aktuella området ligger intill Läggesta järnvägsstation och E20.
Här går modelljärnvägen till Gripsholm.
Från Gripsholmsviken når man hela Mälardalen sjövägen.

Av kartan framgår hur vi, i grova drag, tänkt ”möblera” området.

Själva TidsTornet står på +70 m berget och fortsätter ner för sluttningen i en serie
stoppstationer (röd linje). Vid +50 m nivån ligger en restaurant med vidunderlig utsikt. Hela
höjdområdets nordsluttning är full av anknytande aktiviteter för barn och familjer; t.ex. ett
”lilleputtland” med jätteinsekter. Vid Bondkrokens södra strand finns biologiska stationer för
direktkontakt med fauna och flora i sina naturliga ekologiska miljöer. Kanske finns en
undervattens gång för direktinspektion av vattenlivet och sedimenttyperna. På något sätt (hur
är under utredning) kan man ta sig över Bondkroken till Stora Sundbys vackra hagmarker.
Här finns en kontemplativ miljö i parklandskap som tillägnas arkeologi. Här finns även en stig
kantad av uppställda mineralblock. Här kan man äta sin medhavda matsäck i ro. I ett lokalt
litet centrum finns friskt vatten, toaletter och kiosk. Strax nedanför har vi ett Vikingaområde,
som helt tillägnas ”Ingvar den vittfarne” och hans otroliga expedition till Särkland (dagens
Iran), vilken med största sannolikhet utgick från Lida, 4 km åt NV. På södra stranden, intill
parkeringsplatsen, finns en större byggnad som innehåller ”kunskapssmedjor” (där special-
information kan laddas ner från en serie, ständigt uppgraderade, databaser), souvenir butik,
hörsal och turistcentrum. Se kompletterande diskussioner under Bedömningar och Slutsatser.

Järnvägen till Gripsholm inkorporeras i den storskaliga planeringen. En båtbrygga
anlägges på andra sidan järnvägen för båtresor i Mälardalen och till-och-från Stockholm.
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Skalenlig profil över berget (röd markering på kartan) för TidsTornet och stoppstationerna
längs sluttningen (1-9) ner mot Bondkroken. TidsTornet som torn (överst) och pariserhjul
(nederst). Den blå väggen i undre bilden skulle utformas som verklighetstrogen isbräcka.
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Transportering
Från parkeringsplatsen (P-plats) bussas besökarna upp till själva tornet. Där börjar upp-
stigningen till nivå 1 med informations utbud och sedan nerstigningen till nivå 2 med större
informationsterrass, och så nerstigningen utmed sluttningen via punkterna 3 till 9. Det blir
liksom en ”Kunskapens Lavin”. På +50 m nivån ligger en restaurant med magnifik utsikt. Här
finns även ett ”lilleputtland” med jättelika insekter, liksom andra utbud för barn och familjer.
Nerstigningen kan ske till fots eller med fordon (gravitationsdriven).

Vidare aktiviteter i det biologiska området, samt – efter passage över Bondkrokens vatten
och sumpmarker – i den arkeologiska rekreationsparken på andra sidan där ett stort område
avdelats till Ingvars otroliga expedition till Särkland (dagens Iran) år 1036 (Bilaga 9).

Mot parkeringen till ligger parkens centrum med ”tankesmedjor”, museiverksamhet,
”hands-on” arrangemang (t.ex. landhöjnindsmodeller där nivåerna kan ställas in med en
spak), hörsal för audiovisuell animering, souvenir butik, och ett turistcentrum för närområdet
där vidare aktiviteter kan planeras och organiseras.

Naturligtvis kommer det att ordnas med ett finurligt transportsystem över området så att
alla och envar, oberoende av fysisk hälsa, kan ta del av utbudet. Det gäller även anknytningen
till Läggesta station och till museijärnvägen till Mariefred.

På varje punkt
I tidsresan ”från Barari till Välfärdsstat” finns 9 fasta punkter precis som längs vandrings-
leden uppe i skogen längs ”Själens Motionsslinga”. På varje punkt får deltagarna sig berättat
dels närområdets utseende och historia vid den tiden och den höjden över havet, dels vad som
hänt och gäller för utvecklingen i världen i övrigt. Vid varje punkter måste det finnas en
byggnad där just den punktens informations finns tillgänglig.

5000 års nivån +33 m (punkt 5) ger en god bild. Marviksleden är nu en vattenväg. Det är
ca 2,5oC varmare i Sverige. Det är stenålder. Yxorna är ännu dåligt slipade. Men man har lärt
sig göra lergods och odla spannmål. Och, tänk, det växte vindruvor i Katrineholmstrakten
(man har hittat avtryck av vindruvskärnor i lergods). I Mesopotamien hade stadsbildningen
hunnit långt med jättelika palats och tempel. Här fanns redan namngivna historiska personer
(det skulle dröja 4000 år innan vi fick våra första). Man hade ett skriftspråk (våra första runor
ristades först 3500 år senare), och Gilgamesh eposet fanns redan nerskrivet. Underbara
skulpturer och utsökta guldföremål skapades. Vi var ohjälpligt efter. Men hur ser det ut idag,
just nu?

Så. fortgår det på punkt efter punkt. Men när ”Storåker” blomstrat runt 500-700 e.Kr, och
man lyckas med den storartade innovationen att få fram järn ur bergmalm (magnetit vad gäller
Åkers Bergslag), så genomgår Europa en ”mörk tid” (”the Dark Ages”) och vandalerna härjar.
När vi har vår starka Vikingatid i Norden, fortsätter Europas svacka, men Bagdad blir ett
kunskaps centrum och en smältdegel. När Mälardalen och norra Europa drabbas av en djup
torka (runt 1020/30-1070/80), samlar Ingvar en 30-skeppsflotta och ger sig ut på en vild
expedition ända ner till Särkland på sydstranden av Kaspiska havet (dagens Iran).

Men det hela börjar med punkt 1, +150 m för 10.500 år sedan. Inte minsta skär sticker
upp ur havet. Havet står vid +150 m. Det är arktiskt klimat. Ur havet reser sig en lodrät iskant
(landisens ytter-rand, nu i tillbakadragande med ca 200 m/år) som är 30-50 m hög. Då och då
dånar det när stora isblock bryts loss och störtar ner i havet med ett plask. I havet simmar
valar och sälar. Där det finns isflak och vinteris, kan isbjörnar dyka upp. Ännu har inga
människor tagit såhär långt norrut. Däremot finns mindre kolonier på västkusten, som fiskare
och renjägare. Allt det här kommer att visualiseras i tornet. Annat är det utomlands; Jeriko
genomgår sin 4e stadsfas, på Sri Lanka har man odlat spannmål i över 4000 år.

Sista punkten, +4,5 m vid 1030-talet, tillägnas Ingvar och hans expedition till Särkland.
Det var också en tid med extrem torka.
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Den centrala huvudbyggnaden
På den plana gamla åkermarksytan nedanför berget läggs centralbygganden. Det innebär en
kort gångväg till parkeringsplatsen. Den som inte vill upp till tornet på berget, kan gå direkt
till centralbygganden, vilken annars utgör den naturliga slutpunkten för besöket.

Aktivitetsytan är 150x110 m och består av 2 vinkelställda huskroppar och en plan.

(1) en huskropp är 35x110 m och utformad som ett liggande TidsTorn där 10 m = 1000 år
(indelningen finns markerad på golvet). Här berättas hela historien steg för steg i ord och
bild. Vid de äldre högre nivåerna tas realistiska vyer från rätt nivå ner via en mast. Denna
del blir som ett stort integrerat museum där det lokala ställs mot det globala. Vid utgången
finns en terrängmodell där ”vattenytan” sjunker undan med landhöjningen (om 2 sek = 100
år så skulle varje animering ta 7 min)

(2) utanför (direktsynlig via stora fönster) finns en stor plan (75x110 m). Här finns strandens
lägen markerat steg för steg där 5 m horisontellt = 10 m landhöjning. På den här planen
kan specialarrangemang anordnas som konserter, skådespel, festligheter. Kaffeservering
sker här till vardags. Här kan man släppa barnen ”att härja”. I planens nedre högra hörn
kan en mast placeras om tar ner exakta vyer från nivåerna +150, +80, +50 och +33 m.

(3) en huskropp (40x110 m) är själva centralbyggnaden. Här finns en hörsal (40x25 m),
souvenir butik och ett viktigt turistcenter som styr planering av aktiviteter i närområdet. En
caféförsäljning bör finnas (med bord på planen utanför). Här finns också en serie ”tanke-
smedjor”, vilka är specialdesignade enligt följande; Ti = tiden, Ta = tanken, Ha = handen,
Ko = konsten, La = landhöjningen, Is = is och glaciärer, Kl = klimatet.
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Biologi park
Bondkroken är känd för ett fint fågelliv. Här finns även intressanta ekologiska miljöer för
diverse djur och växter. Vi avser att utveckla detta i ett program för att visa och lära dessa
delar av naturen. Det lustfyllda lärandet kommer att stå i centrum. Kanske vänder vi oss i
första hand till barn och ungdomar.

Möjligen kommer vi att bygga en nergång in under vattenytan för att via glasrutor visa
vattenlivet. Bondkrokens sediment speglar utvecklingen från havsbotten till sjöbotten. Hår
körde pråmar lastade med Styckebrukets kanoner på 1600- och tidigt 1700-tal. Därefter gick
igenslamning snabbt som en funktion av jordbruk och vändplogens inträde på tidigt 1800-tal.

”Fetörtsblåvinge” är en hotad art. Den
lever i närområdet och genom vår försorg
hoppas vi kunna bidra till dess överlevnad
och spridning. Den får stå som logo för
verksamheten här.

”Över ån”
Vi kommer att ordna så att man kan ta sig över Bondkroken till stranden vid Stora Sundby.
Om det blir någon form av gångbro eller transportvagnar är ännu inte klart. Viktigt är att det
görs på ett varsamt sätt så att det blir en del i det biologiska utbudet.

Stora Sundby ”Arkeopark”
Väl över på Stora Sundby sidan vidtar en kontemplativ park. Vi utnyttjar de vackra gamla
hagmarkerna och de rika arkeologiska lämningarna. Här finns gravhögar, en gammal odlings
yta från Romersk järnålder (200-talet e.Kr.), en trolig hamn (från Vikinga tid). Till detta avser
vi foga en stig kantad med olika stenblock och mineraler; en mineralstig helt enkelt (och det
passar ju bra här i Bergslagen).

Uppe på ängsmarken mot vägen till måste det finnas toaletter och kioskförsäljning. På
lämplig plats ordnar vi grillplatser (under säkra omständigheter). Det här skall bli en frilufts-
park där folk kan vandra, drömma och äta sin medhavda matsäck.

Här är även en lämplig plats för en 4H-anläggning.

Ingvar och Vikingarna
1000-talet inleddes med en kolossal torka (vattenytan i Mälaren och Östersjön sjönk snabbt,
torvmossarna torkade ut, sanden började blåsa i Halland, på Gotska Sandön och i Polen) –
kort sagt det var dåliga tider. Kanske just därför, lät Ingvar sampla en 30-skepps flotta för en
vådlig expedition ända bort till Särkland på Kaspiska havets sydsida (dagens Iran). Denna
expedition utgick troligen just från detta område (Lida 4 km år NV; Bilaga 9).

Detta, om något, är värt att sprida kunskap om och visa fram på bästa sätt. Därför avsätter
vi den sydliga delen av området för detta. Här vill vi se hur man bodde och byggde sina skepp
och kanske, vid tidsenlig brygga, bestiga ett verkligt vikingaskepp.
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Alternativ
Själva tornets utformning kan naturligtvis göras på många olika sätt (se sid 26-28). Dessutom
behöver det ju inte ens vara ett verkligt torn; det kan lika väl göras virtuellt eller med olika
former av master som tar ner bilder men som ej kan bestigas. Man kan även lägga
tyngdpunkten på en ”eye-catcher”. Man kan ju även tänka sig ”noll-alternativ”. Och
dessutom kan man tänka sig en lokalisering annorstädes än just Läggesta.

Torn
Tornet som ursprungligen tände idén om ett TidsTorn var Kaknästornet som är 153 m högt
och därmed lika högt som den högsta vattenytan; det arktiska havet i direkt kontakt med den
vikande landisen (Bilaga 5 och 13).

I vinjetten till vår websida visas två typer av torn; dels ett spiralvridet torn från Doha i
Qatar, dels pariserhjulet ”London eye” med en diameter på 135 m. I de två ritningarna under
”Infrastruktur” har vi tagit fasta på detta; antingen ett regelrätt torn som man kan gå upp i
(hur än det må vara utformat i detalj) eller ett pariserhjul som när det når +150 m nivån då
befinner sig vid foten av en lodrät imaginär isbräcka. I båda fallen rör det sig om konstruk-
tioner som tar besökaren upp till rätt nivå (+150 m) för startpunkten av vår resa genom tiden
från isavsmältning till dagssituation (från barbari till välfärdsstat, från arktiskt ishav till
prunkande villaträdgårdar, eller hur man nu vill se denna vår hisnande tidsresa).

Det förtjänas framhållas att ett torn uppe på +70 m berget även skulle kunna användas
som vattentorn – ”tidvattentorn” – för Läggestaområdet, vilket kommunen har med i sin
långtidsplanering (plats för ett fruktbart samarbete, alltså).

Linbana
Per Wedlin har lanserat en alternativ utformning med linbanan som centralt objekt. I detta
alternativ placeras besökarna i en ”gondol” som transporterar dem till ”tornets” fot, där lyfts
gondolen vertikalt upp till +150 m (där iskantsmiljön för 10.500 år sedan visualiseras).
Därefter färdas gondolen per linbanan – steg för steg – ner till marknivån intill Bondkroken.
I gondolen kan tidsscenarier för de olika stoppstationerna visualiseras och önskat språk kan
ställas in (jämför sid 26-28).

Förutom den historiska tidsresan, torde linbanealernativet även kunna ge en spännande
transportupplevelse

Mast
Den första snabba delen av landhöjningen från +150 m ner till den i naturen mycket väl
framträdande +80 m nivån skulle naturligtvis kunna visas virtuellt eller genom en mast som
når upp till +150 m. Masten skulle dels kunna användas för att visa hur havet sjönk undan
med tiden, dels för att ge relevanta ögonblicksbilder. Steget till ”eye-catcher” är litet. Två
intressanta förslag föreligger.

Den årsvarviga lera som avsattes framför den vikande landisen brukar vi visa på kurser
och vandringar längs Själens Motionsslinga. Vanligen tas en borrkärna upp och där, när
borren öppnas, ligger årsvarven vackert synliga en efter en i skiftande färger. När en sådan
borrkärna förevisades vid seminariet i maj år 2003, fick Helena Möcklin idén att hela
borrkärnan skulle kunna förstoras till ett torn, som då i sin varvighet skulle avbilda tidens
gång just efter isavsmältningen (nästa sida: i utformning av Johanna Wätterbäck).
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En annan idé står Roland Johansson för. Han tänker sig en mast rest på +150 m berget
som målats varvig på det sätt som tornet ovan visar, men nu med innovationen att ut från
denna går en tidslinje (= havets förskjutning från +150 i undulationer ner till bagens nivå).
En elektronisk markör förskjuts längs tidslinjen och samtidigt anges tiden på en stor skärm
vid mastens fot (nedan i något beskuret: enligt ritning av Susanne Scherberg).
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Eye-catcher
När vi i maj 2003 hade en 1-veckas seminarium för bl.a. 20 konstnärer, så kom flera förslag
på vackra eye-catchers, skulpturer som från vägen skulle fånga intresse så att man, medvetet
eller omedvetet; sa ”det där måste vi se” (Bilaga 12).

Ett förslag var en isblockliknande skulptur av samma höjd som den isbräcka som lodrät
reste sig ur det arktiska havet när landisen drog sig bort från området. Dess höjd måste ha
varit 30-50 m över dåvarande vattenyta, d.v.s. 180-200 m. I denna och på dess yta kunde
olika händelser och bilder spela och höjder och nivåer kunde anges. Idén har följt projektet
genom åren.

En annan idé var en jättelik iskristall.

Omlokalisering
Man kan med fog fråga sig om det inte finns alternativa platser till området runt Bondkroken
strax söder om Läggesta om upp mot Stora Sundby (kartan under punkt ”Infrastruktur”).
Visst kan det finnas det. Men vi håller Läggesta som huvudplats.

En kort bit norrut, på andra sidan landsvägen och järnvägen, erbjuds stränder, kontakt
med museijärnvägen, Bergåsa byggnader.

Vi har tittat på Krutbrukets mark. Visst kan man arbeta här. Närheten till Lida ger
direktkontakt med området för Ingvarstågets start.

Stenbrottet vid Erja är en annan intressant plats. Här skulle en underbar scen kunna
skapas, en huvudbyggnad förläggas, torn och master byggas. Dessutom, här kommer hela
Ingvarståget naturligt in i bilden.

Nollalternativ
Om våra idéer om en stor anläggning – av typ Eden Park i England  – inte skulle kunna
realiseras i Läggestaområdet eller dess närhet, så vore det ända man kunde göra att försöka
institutionalisera själva Själens Motionsslinga uppe i skogen. Det första vore att ta fram en
detaljerad beskrivning punkt för punkt (allt material torde finnas hos Mörner i Solberga), och
låta ordentligt utmärka de olika punkterna i naturen. Sedan kan man tänka sig en rad olika
former för hur själva utbudet kunde ske. Det nuvarande sättet där Mörner guidar och berättar
i ord och bild har fungerat ytterst bra – men det är förstås tidsbegränsat.

Ett förslag som Föreningen TidsTornet i Läggesta arbetade med under år 2006, var ett
lokalt mindre centrum (av typ porten till Sörmland) uppe på åkermarken på sydsidan av
vägen mellan Stora Sundby och Läggesta. Ett förslag till en byggnad i form av ett timglas
(för att åskådliggöra TidsTorns-tanken) togs fram. Förslaget vänder sig snävt till
lokalområdet och får därmed karaktären nollalternativ.

En kombination av de två nollalternativen vore en timglas-byggnad vid Stora Sundby
plus en upporganiserad Själens Motionsslinga uppe i skogen.
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“Edutainments” runt TidsTornet
Idéerna flödar och kommer att fortsätta flöda. Följande förslag har bedömts som goda i en
gruppering (ej nummerordning) från centrala och bra till intressanta och möjliga.

1. Restaurant TidsTornet

Någonstans – kanske uppe i bergssluttningen på +50 m nivån där utsikten är vidunderligt
vacker – måste vi naturligtvis ha en restaurant för god mat och större evenemang (fester,
bröllop, etc). Här måste rättigheterna vara obegränsade.
Lika självklart är att det måste finnas en serie enklare matställen och kaféer.

2. Tidsnavigering med 3D-modeller

Thomas Porathe har utvecklat ett system för 3D-navigering. Detta lämpar sig utmärkt för
navigering i tiden när man lägger in landhöjningen som tids/höjdfaktor. Vi kommer att
använda dettas system dels i en terrängmodell i huvudbyggnaden, dels i tankesmedjan
”landhöjning”.

I Huvudbyggnaden (tidsdelen) placerar vi en terrängmodell där ”vattenytan” sjunker
undan med landhöjningen (om 2 sek = 100 år så skulle varje animering ta 7 min), för att
sedan starta om igen i ett kontinuerlig serie animeringar.

I tankesmedjan ”landhöjning” kommer denna 3D-modell att spela en central roll där
besökaren fritt kan återskapa land/vatten fördelningen vid vilken tidpunkt som helst. Via
databaserna kan vi även fylla på med tillhörande grundfakta om flora, fauna och mänsklig
kultur. Hänvisning: http://www.idp.mdh.se/personal/tpe01/tidsresan

3. Jordbävningssimulator

Eftersom området, vid tiden för isavsmältningen, skakades av en serie kolossala
jordbävningar och dessa satt sina omisskännliga spår i naturen, och det dessutom var en ny
stor jordbävning i mitten på bronsåldern, så skulle man kunna tänka sig att ha detta som ett
specialtema. Man skulle helt enkelt kunna låta konstruera en apparat som gör det möjligt att
simulera jordbävningar av stigande magnitud.
Projektet skulle utvecklas i samarbete med universitet och tekniska högskolor med den äkta
upplevelsen i centrum utan att säkerheten utmanas (över en viss styrka stoppas simuleringen
av säkerhetsskäl).

4. En lilleputtvärld med jätteinsekter

Dinosauretiden fascinerar barn och vuxna. Utbuden är många. Men här finns andra otroliga
världar som insektsvärlden. Tanken är att göra en serie insekter i jätteformat och ställa upp
dem på lämplig plats i bergsområdet i söder. För barn skulle det bli en sorts ”lilleputtvärld”
av stort attraktionsvärde.

5. 4H-anläggning

Uppe i ”arkeoparken” på den plana åkermarken intill vägen mellan Läggesta och Åker synes
förhållandena vara ypperliga för en 4H-anläggning. Anläggningen skulle drivas och skötas
helt i den lokala 4H-gruppens regi till glädje för besökande barn.
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6. Rastplats för grillning och matsäck

På lämplig plats i ”arkeoparken” ordnas en säker grillplats med sittplatser för rast och
förtäring av matsäck. Färskvatten, toaletter och enklare matställe måste dessutom erbjudas i
separat byggand uppå på den plana åkermarken intill vägen mot Åker.

7. Tidvattenspolen

Tidvatten är ett fenomen som ger sig till känna längs många kuster runt jorden. Det orsakas
av månen och solens dragningskraft på jorden och, i detta fall, dess rörliga vattenmassor.
Tidvattnet får den lokala vattenytan att gå upp (flod) och ner (ebb) under dygnet. Oftast rör
det sig om någon till några meter, men på vissa ställen kan det röra sig om 10 m eller mer.
Värst är det i Bay of Fundy där skillnaden på ebb och flod är hela 18 m. Runt våra svenska
kuster är tidvattnet ringa till försumbart.

En öppen swimmingpool, som tar upp formen från landhöjningskurvan, skulle kunna
förläggs till den gamla åkermarken på Stora Sundby sidan och utformas så att den även blir
en sorts ”tidvattenpool” där vattenytan rytmiskt rör sig upp och ner under dagen. Detta kunde
bli ett härligt dragplåster under varma sommardagar och passa väl ihop med park och
friluftsutbuden runt omkring.

8. Lekar, spel och tävlingar

Naturligtvis skall parkområdena vara fulla med olika utbud för lek, spel och tävlingar. Från
Roland Johansson har det inkommit en rad förslag på olika aktiviteter.

”Tidsklättringen”: Klättra på tid! Försök nå toppen av tidslinjen, 10.000 år. Klättringen är
mycket lätt i starten, men blir allt svårare och mot slutet riktigt tuff. Om du når toppen vid
isberget väntar en belöning. Tidsklättringen har två banor så du kan även tävla med en
kompis.

”Tidstrampet”: Kom och prova på att tillverka energi. På en cykel med generator trampar
du fram el så att ett minitåg i skala HO kör runt på en bana. Varvtiden räknas och du kan
tävla mot dig själv eller kompisar. Vi har två banor varför du även kan trampa tillsammans
med någon. Genom att ange din vikt kan du se på Tidslinjen hur högt över havet, till vilken
tidsålder du trampat. Tävlingar kommer att arrangeras.

”Tidsborren”: Med stenborren gjorde våra förfäder hål i stenyxorna för att kunna fästa
skaftet. Vår stenborr är riggad för arbete hela sommaren. I bästa fall får vi ett hål till hösten.
Kom och hjälp till!

“Tidsbåten”: Stockbåtar gjorda av urholkade trädstammar färdades man i redan på
stenåldern. Vi har ständigt en båt under tillvekning och några färdiga. Prova på att tillverka
båt och prova att använda en i vattendraget Bondkroken inom området.

”Tidsväven”: Karda, spinna och väva på forntida vis. Prova på forntidens arbetsmetoder och
redskap.

“Tidskeramik”: Upplev glädjen att tillverka keramikkärl på forntida sätt. Bondestenålderns
keramikkärl tummades av lersträngar och brändes i öppen eld. Under ledning av erfaren
keramiker tillverkar vi keramik som våra förfäder gjorde.
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”Tidsbronset”: Genom att smälta tenn och koppar till brons kunde man gjuta yxor och svärd
under bronsåldern. Kom och gjut dina egna smycken i vår bronssmedja. Erfaren bronssmed
hjälper till att återskapa forntidens symboler.

”Tidsjärnet”: I våra trakter har bruket av järnmalm varit känt sedan länge. Redan vid 700
e.Kr. bröts bergmalm i trakten av Skottvång.  Vid några valda tillfällen kommer vi att
försöka framställa järn så som man gjorde vid denna tid. Kom då och hjälp till!

“Tidsgropen”: Låt våra barn gräva. Sök efter forntida fynd i vår utgrävningsgrop! Kanske
gömmer sig där värdefulla “skatter”.

“Tidsfärgen”: Under en veckohelg arbetar vi med att samla in olika växter som vi skall
använda till färgningen av garnet. Vi kokar garnet i vedeldade grytor och sköljer det i
vattendraget Bondkroken inom området. Upplev det fantastiska att med hjälp av växter i
omgivningen få ta hem sommarens färger att njuta av under vintern.

“Tidsskinnet”: Genom beredning av skinn med skrapning och garvning tillverkades bl.a.
kläder. Prova på dessa gamla tekniker hos oss.

“Tidsgrisen”: Vildsvinen var ett av stenålderns viktigaste bytesdjur. Kom och bekanta er
med våra små randiga kultingar vid 4H-anläggningen.

9. Tidsförskolan
(enligt intressant förslag av Roland Johansson)

”I januari 2009 startar vi – i samarbete med grannkommunerna – en förskola för 1–5 åringar.
Utbyte och samverkan sker både på organisationsnivå, i personalgruppen och för att ge
förskolan en natur- och kulturarvsprofil. Förskolan ska vara en förebild och en del av ett
större sammanhang där ansvaret för mänsklighetens natur- och kulturarv är en del av en
framtida hållbar utveckling i världen. Läroplanen Lpfö 98 är ett grundläggande styrdokument
för verksamheten.

Förskolans innehållsprofil har tre starka teman:
Utomhusförskola
Världsarv, kulturarv – globalt och lokalt
Natur och kultur tillsammans formar landskapet och vår omgivning

Förhållningssättet och pedagogiken tar avstamp i FN:s barnkonvention som erkänner barns
grundläggande rättigheter och skyldigheter och ger vuxna ansvar för att ge barnen de bästa
förutsättningar för att utveckla demokratiska samhällen. Barnkonventionen bygger på
principen om icke-diskriminering och alla barn rättigheter oavsett kön, hudfärg eller religion.
Den har fyra grundläggande principer:

att alla barn har samma rättigheter
att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut
att alla barn har rätt till liv och utveckling
att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad

 Förskolan ska lägga stor vikt vid att förstå efteristidens betydelse och dess sammanhang
med vår tid. Ett humanistiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska färga
verksamheten.”
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Förväntade effekter i närområdet

Huvudbyggnaden skall innehålla ett turistcentrum som styr integreringen med närområdet
såväl som regionutbud. Detta kommer att innefatta ”paketresor” och dagsutflykter, samt all
form av lokal kulturturism och relevanta friluftsaktiviteter. In i detta nätverk avser vi koppla
all annan relevant verksamhet i närområdet. Organisationen ”Föreningar i Förening” torde
bli till stor nytta vad gäller denna integrering.

Ulf Andersson Eckardt har skissat på dessa effekter för närområdet och nedan följer en sådan
skiss där organiserade utflykter och äventyrsresor utvecklar, fördjupar och sammanbinder
olika aktiviteter i närområdet; befintliga så väl som nyskapade. I TidsTornets turistcentrum
kan man välja lämpliga upplevelser och äventyr (i varierande prisklass för att minimera pris-
begränsningar). Dessa kan ta från några timmar till ett par dagar. Utbudet skall vara brett och
mångfasetterat så att besökaren får längtan att återkomma och uppleva nya spännande saker.
Utbudet är inte begränsat till sommarmånaderna (även om tyngden ligger där) utan skall
även inkludera relevanta vinteraktiviteter. I TidsTornets ”tankesmedjor” bedrivs forskning,
uppgradering och utveckling med sikte på grundskolor, gymnasier och universitet.

”Outlet”? – javisst, i högsta grad.

När vi går från skiss till verklighet, tror vi att nätverket blir avsevärt mycket större.
Detta bör innebära en mycket stor indirekt effekt för bygdens samlade arbetstillfällen.

Det biologiska utbudet kommer att innebära nya säsongsarbetstillfällen. Om vi inrättar
en naturskola, så ger denna 2-3 arbetstillfällen. Det biologiska utbudet måste även komma att
ge goda vitaliserande och synkroniserande effekter på relevanta föreningar & organisationer.

Ett 4H-hus med smådjur och husdjur ger också arbetstillfällen och livskvalité.



22

Marknadsmässiga bedömningar

Syftet är att skapa ett av regionens 3 största besöksmål med 100.000–500.000 besökare per
år (både Park Zoo i Eskilstuna och Kolmårdens djurpark har 500.000 besökare per år).
Initiala investeringar förutsätter inköp av ett större markområde (med marginaler för
expansion) och byggandet av projektets huvudattraktion; själva TidsTornet (hur än det
slutliga utförandet kommer att bli).

Vi utgår från att detta skall finansieras dels från kapitalmarknaden och dels från räntefritt
kapital från ideella intressenter.
Ett exempel på hur ekonomin för ett år skulle kunna se ut visas i Tabell 1 (s. 23). Givetvis är
detta en grov modell, men den uttrycker ändå väl aktuella relationer mellan kapital,
årsbesökande och resultat.

1. Förväntad besöksutveckling över tiden
Man kan anta att man initialt får besökare från närområdet. Hur man når ut beror naturligtvis
på markandsföringen.
Vi räknar med att man på de första 2 åren kan komma upp till ca.150.000 besökare per år.
Under den tiden måste utbudet utvecklas (utbyggnad, evenemang, utställningar, mm) så att
man attraherar nya besökare och återbesökare.

2. Upptagningsområdet
I det initiala skedet torde besökarna främst komma från Stockholm-Mälarregionen. Relativt
snart borde man kunna räkna med ca. 20% besökare från utlandet.
Vi har ett unikt koncept och det skall marknadsföras som ”vår identitetspunkt i Europa”.
Skulle TidsTornet kunna bli den första punkten i en kedja av nationella identitetspunkter
över Europa, så kommer antalet årsbesökare att mångdubblas. Då är 500.000 besök per år
inge orimlighet alls.

3. Arbetsmarknadseffekter
Besöksnäringen är en regional ekonomisk motor – för kommunen, regionen och även landet
(jämför t.ex. Orlando-regionen i Florida). I tabellen nedan söker vi beräkna de direkta och
indirekta effekter relaterade till aktivitetsutbuden i själva TidsTornet.

Året runt Högsäs.
Direkt Indirekt Direkt Indirekt

1 Visitors Center 10 5 20 5
2 Linbana 1 3 1
3 Konferens, hotell, 25 10 50 15

teater, konsert
4 Förskola 5 2 5 2
5 Vinteröppna aktiviteter 2 1
6 Sommaröppna aktiviteter 13 10
7 Biologiska aktiviteter 5
8 4H gård 3
9 Naturskola 3
10 Visningar 5 2
11 Vikingaaktiviterer 5 2
12 Lokala initiativ 10 5
13 Lokal handel 3 1 10 5

Summa 46 19 132 47
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Tabell 1. TidsTornet i Läggesta: resultatkalkyl för ett valfritt år (version 070128/PW).
Inramade celler är ingångsdata som kan verifieras.

Intäkter Per/besök
are, kr

Totalt, kr

Antal besökare/år 150 000
Inträdesavgift medel 75 11 250 000
Överskott försäljning souvenirer mm/besökare. 50 7 500 000
Överskott äta & dricka 75 11 250 000
Uthyrning utställningsytor, konferensavgifter mm 1 000 000
Summa intäkter 200 31 000 000

Kostnader Totalt

Medelantal anställda 15

Medelkostnad/anställd och år 600 000 -9 000 000
Kostnader för tillfälliga utställningar mm -500 000
Underleverantörer mm -5 000 000
Reklam & PR -1 000 000
Försäkringar, skatt mm -2 000 000
Övrigt -2 000 000
Rörelseresultat före avskrivningar o finansnetto 11 500 000

Investeringskostnad byggnader, basutställningar mm, MSEK 100

Avskrivningstid (genomsnittlig), år 20
Avskrivningskostnad/år -5 000 000

6 500 000

Räntefritt kapital (eget samt privata och offentliga
engångsbidrag), MSEK

20

Lånat kapital, MSEK 80
Summa kapital, MSEK 100

Ränta för lånat kapital, % 5

Räntekostnader för lånat kapital -4 000 000
Summa rörelseresultat 2 500 000

4. Slutsatser
Vi har en unik produkt.
Tidpunkten synes vara den rätta.
Erforderliga investeringar är betydande men inte oöverstigliga.
De direkta sysselsättningseffekterna är betydande.
Besöksantalet kan bli stort till mycket stort beroende på hur man betraktar situationen:
– Sett inifrån det lokala perspektivet, kan 150.000 besökare/år synas rimligt.
– Sett utifrån det europeiska perspektivet, kan 500.000 besökare/år bli möjligt.
Därmed skulle man kunna dra slutsatsen att förutsättningarna för detta udda projekt faktiskt
är ganska gynnsamma.
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Framtidsperspektiv
Projektet är tänkt som en sorts motsvarighet till ”Eden Park” i Cornwall i England, ett
projekt som startade som en udda idé1998 men nu växt till en anläggning som har 450
anställda och över 1,5 miljoner besökare per år. Eden-projektets centrala tema är ”den gröna
växtligheten”(Bilaga 15).

Vårt centrala tema är ”TIDEN”;
bakåt, framåt och åt sidorna runt jorden.

Därmed finns det egentligen inga begränsningar. Dessutom kan, skall och
måste, projektet ständigt växa och förnyas genom att databasen byggs ut,
justeras och ändras – allt under högsta vetenskapliga stingens; men med
enkelhet i uttryckssätt.

Start
Vi hoppas att vårt projekt skall kunna påbörjas under perioden 2009–2010.

Om 5 år
Man böjar nu ta emot besökare. Vi måste tro på en jättesuccé. Kringanläggningarna börjar ta
form. Mycket av det audiovisuella åskådningsmaterialet tas fram genom nya specialkurser
vid Mälardalens Högskola. Vårt centrum skall nu ha tagit över som ”ett ställverk” för den
lokala turismen. Våra biologiska stationer bör kunna vara i ordning. Projektering för
integreringen med övriga Mälardalen skall vara långt framskriden. Till utbudet hör en serie
specialkomponerade ”paketresor”. Närområdets kulturturism börjar dra nytta av den nya
centralpunktens samordningsförmåga. Vi tror att 10:tals till ett 100:tal nya arbetstillfällen
skall föreligga.

Om 15 år
Nu skall hela anläggningen vara i full gång (sedan flera år). Vi räknar med besökssiffror på
0,5 miljoner (eller mer). Skolklasser vallfärdar hit – det är ”ett måste” för dem. Våra
databaser är nu välfyllda och besöks av vetgiriga (i alla åldrar), klassprojekt och forskare. Vi
tror att många 100:tals till något 1000:tal nya arbetstillfällen skapats.
Ute i Europa har flera liknande identitetsprojekt kommit igång och andra är sådana i
vardande. Från EU ges riktade stöd just för detta; ”European Identity Points – A Network for
Understanding”.
TidsTornet i Läggesta och regionen runt därom inklusive Stockholm har blivit ”Centre in the
Baltic”.

Om 25 år
Databaserna uppdateras kontinuerligt vilket borgar för att någon föråldring inte sker. Nu
blommar anläggningen. Vi når nya årliga rekord i besöksantal. Vår förhoppning om en
generell ”folklig förälskelse” har verkligt slagit in. Intresset från utlandet är fortfarande stort
– årligen tar vi emot delegationer som vill se och lära för egna konstruktioner i hemlanden.
De skräddarsydda paketresorna har blivit en ”hit”.
Projektet som helhet omfattar nu 1000:tals arbetstillfällen.
Här finns vandring, cykling, ridning, kanotturer, bilresor, bussresor och båtresor i Mälaren.
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Om 50 år
Samma positiva resultat föreligger. Projektet rusar vidare. I det nya samhället, känns det
skönt att för en dag, eller så, kunna försvinna bort längs ”själens motionsslinga” på oanade
tidsresor med nya fascinerande perspektiv, och att få sitt eget närområde vitaliserat.

Om 100 år
Våra universitet har stått sig i hundratals år. Det synes vår anläggning också göra just för att
den knyter samman djupaste forskning med enklaste kunskapsutbud där perspektiven
alltid står i centrum och där det komplicerade säges på ett enkelt och lättfattligt sätt

Därmed kan man dra slutsatsen
(idag imaginär, förstås)

 att satsningen var både mycket klok och mycket vinstgivande

quod erat demonstrandum
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Bedömningar och Slutsatser
Det material vi sammanställt under denna ”Förstudie” måste bedömas och utvärderas, och
sedan kompletteras och reduceras till ett enda alternativ och en enda utformning. Det förra
skall vi söka göra här nedan. Det senare får anstå till kommande projektfaser.

1. Aktivitetsutbudet

Själva utbudet ligger fast i sina grundprinciper. Här skall byggas en anläggning som tillåter
att man på rätt nivå kan uppleva vår tidsresa från istid till nutid längs ”landhöjningslinjen”,
”tidslinjen”, eller vad vi nu vill kalla den linje som anger tid och höjd i havsytans
(Östersjöns) förskjutning från +150 m vid isavsmältningen till dagens nollnivå; den tidsresa
som vi kallat ”Själens Motionsslinga” och vilken här skulle komma att bli ”Världens Största
Diagram”.

En centrala huvudbyggnad (sid 13) måste alltid finnas. Här samordnas verksamheten.
Här finns ett ”tidsmuseum”, 3D-modellen, tankesmedjor, föreläsningssal, souvenir shopp,
café och turistcentrum. Turistcentrat organiserar aktiviteter inom området så väl som
utflykter och paketresor i närområdet och regionen som helhet.

En väsentlig faktor, kanske till och med en grundförutsättning, är att anläggningens olika
aktiviteter medger ett åretsruntutbud (om än mindre under vinterhalvåret).

2. Anläggningens utformning

Det finns 3 alternativa platser för själva TidsTornet
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Vi har ovan (under Infrastruktur) skisserat olika tänkbara alternativa utformningar av själva
TidsTornet. Alternativet ”linbana” där man i luften följer landhöjningslinjen (tidslinjen) i vad
som då blir ”Världens största diagram” har stigit fram som huvudalternativet. (det kan
nämnas att det var just något sådant som var den första grundtanken; en tidens
bergochdalbana ut från ett +150 m högt TidsTorn). Den slutliga utformningen kommer till
stor del att styras av det slutliga valet av plats.

Det finns 3 alternativa platser (föregående sidas bild), vilka alla har sina för- och
nackdelar samt markägareffekter.

A: +70 m berget med markbunden bana ner till Bondkrokens strand

Höjden innebär att det ”bara” återstår 80 m för att nå +150 m nivån.
Läget är idealiskt för ett torn eller ett pariserhjul.
Den markbundna banan ner innebär att man står med fötterna på aktuella strandlägen och får
den relevanta punkt-informationen i en serie av små byggnader (se vidare Infrastruktur).
Man kan även direkt uppleva svackan för havets stigning till +50 m för 7000 år sedan. Allt
detta är idealiskt och ansluter mycket väl till Själens Motionsslinga över Stenhuggarmon.
Här blir själva tornet eller hjulet också en elegant ”eye-catcher”.
En restaurant med vidunderlig utsikt skulle här ligga på +50-55 m planet. Tillfartsvägarna
från sydost är idealiska.

Dock, detta alternativ har 2 stora nackdelar.
Dels förefaller det mycket dyrt.
Dels vidlåder stora markägarbekymmer.

Detta alternativ skulle i sin helhet inkräkta på 4 markägares ägor. Den som äger själva
berget har uttryckt direkt veto för planerna, men kan dock tänka sig sälja området.

B: +65 m berget med linbana ner till åkern intill Bondkroken

Höjden innebär att 85 m återstår för att nå nivån +150 m.
Här synes ett linbanealternativ lämpligt. Besökarna förs i ”burar” (gondoler) upp till +150 m
och sedan i etapper ner längs tidslinjen till marknivån. I burarna ges animeringar av relevanta
”tidsfönster” (med tal på önskat språk).
Därmed skulle vi också skapa ”Världens största diagram”.

Kostnaden bedöms som avsevärt mindre än alternativ A.  Markägarproblemet kvarstår,
men i mindre skala.

C: +45 m berget vid Storan Sundby

Höjden innebär att 105 m återstår för att nå nivån +150 m.
Här passar linbanealternativet perfekt. ”Världens största diagram” blir vår ”eye-catcher” mot
landsväg och järnväg. Linbanan slutar på åkern intill Bondkroken och kan där ansluta till en
undervattensgång ut under själva Bondkrokens vatten.
Området är härligt vacker, men även delvis skyddsvärt.
Det är avsevärt mindre än vad gäller alternativen A och B, vilket dock delvis kan ses som en
fördel; nu ligger allt mer samlat. Arealen är något mer än 0,5 km2 (500.000 m2).
Samtliga utbud synes rymmas inom detta område; d.v.s. huvudbyggnaden, restaurant,
biologiska utbud, arkeopark (det är ju just där vi är), Ingvarstågets utbud, friluftsplatser, 4H-
gård, förskola, P-plats, etc.

Här är markägarförhållandena enklare. Vi har mötts med vänlighet och intresse.
Detta alternativ torde vara det minst resurskrävande (trots extra nivåkostnader).

I dagsläget framstår det därför som ”Huvudalternativet”.
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3. Besöksnäring och arbetstillfällen

Dessa frågor har vi berört ovan under rubriken ”Marknadsmässiga bedömningar” (s.22-23).
Antalet årsbesökare torde röra sig om mellan 150.000 (interna perspektivet) och 500.000
(externa perspektivet) beroende på hur man betraktar situationen. Om vi, som vi hoppas, kan
lansera projektet som en första punkt i en serie nationella identitetspunkter i Europa, så är det
rimligt att räkna med ett mycket stort antal besökare.

4. Ekonomiska bedömningar

Tabell 1 på sidan 23 visar en rimlig modell för relationerna kapital, årsbesökare och resultat.
Enligt denna är projektet klart genomförbart.
Första steget till ett förverkligande måste bli att införskaffa erforderlig mark och få själva
TidsTornet på plats.
Lokalisering och utformning kan ske efter olika alternativ; A, B och C (enligt ovan).

5. Slutsatser

Vi har en excellent produkt; originell, inspirerande och genomförbar.
Just ett sådant där projekt, som kan vara svårt att få gehör för, men som samtidigt är just ett
sådant projekt som kan ”bli en vinnare” och ge 1000-falt i spin-off–effekter, även i ekonomi.
Investeringar? – naturligtvis, men inte alls oöverstigliga.
Lokala effekter: turism, friluftsliv, utbildning, arbetstillfällen, livskvalité.
Regionala effekter: turism, transport, nationell identitetspunkt, centrum i Baltikum, etc.
Utbildning: ett ”måste” i skolundervisningen, nytt undervisningsmaterial.

6. Fortsatta faser

Föreliggande Slutrapport är en ”förstudie”.
Nu måste projektet fortsätta i nya faser.

– bästa lokalisering och utformning måste bestämmas
– en bärkraftig ekonomi måste säkerställas
– relevanta markområden måste köpas in
– själva TidsTornet måste designas och komma på plats
– det audiovisuella materialet måste utvecklas (vid MdH)
– huvudbyggnad (Visitor’s Centre) designas och byggs
– alla kringaktiviteter kommer på plats

men allt detta hör till framtiden; livet efter Slutrapporten
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Föreningens hemsida
Efter en rad möten inom vår arbetsgrupp, kunde vi lägga ut vår hemsida på nätet. Därefter
har den fungerat både som en information utåt och som en kommunikation inom föreningen.
Nils-Axel Mörner har ställt samman materialet men själva hemsidan är uppbyggd och utlagd
av Robert Bolinder.

www.tidstornet.se
till denna hör ett antal knappar:

Idé & Vision
Projekt resumé

Föreningen TidsTornet
Vetenskapliga Rådet

Varför ett torn
Infrastruktur

Huvudbygganden
Övriga attraktioner

Framtiden

Sverige i ett nötskal
Själens Motionsslinga
Vår Identitetspunkt

Centrum i Östersjöregionen
TNKK-07

Alternativa utformningar
Marknadsmässiga bedömningar
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Föreningen “TidsTorenet” i Läggesta
Föreningen TidsTornel i Läggesta är en ideell förening. Den bildades 2003 för att driva
”projekt TidsTornet i Läggesta” vidare mot ett framtida etablerande i naturen.

Idéägare är Nils-Axel Mörner

Föreningen har haft en styrelse som varierat mellan 10 och 6 personer, samt en lista på
övriga medlemmar.
Ordförande perioden 2003-2004: Kenty Holmgren (Västerås)
Ordförande perioden 2004-2006: James Bennet (Mariefred)

Den 10 december hölls senaste årsmötet där nuvarande styrelse valdes:

Nils-Axel Mörner ordförande (och idéägare)
Helena Möcklin sekreterare
Karin von Schlebrügge vice ordförande
Anne-Marie Betulander
Håkan Elmqvist
Ingemar Odlander

Listan på övriga medlemmar omfattade då 25 personer (nu 30).

Arbetet i föreningen drivs numera i aktiva arbetsmöten.
Solberga gård i Åkers Styckebruk fungerar som föreningens centrum.
Här finns även projektets skisser och modeller förvarade och utställda.

Bidrag till föreningens verksamhet har erhållits från följande instanser:
Svenska ESF-rådet Södermanlands län
Strängnäs Kommun

Denna slutrapport för vårt bidrag från ESF-rådet har utarbetats av en arbetsgrupp bestående
av Ulf Andersson, Håkan Elmqvist, Roland Johansson, Karin von Schlebrügge, Per Wedlin
och, som ordförande och sammankallande, Nils-Axel Mörner. Arbetsgruppen har hållit 11
möten (se Förord sid 2) under tiden 2006-12-10–2007-05-27 (mötena har även varit öppna
för övriga föreningsmedlemmar).
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Vetenskapliga Rådet

Den historia vi avser berätta skall vara helt baserad på fakta. Vi tror
nämligen att verkligheten är så omtumlande fantastisk att den vida
överträffar dikten.

För att säkerställa kvalitén har föreningen till sin verksamhet knutit ett vetenskapligt råd
bestående av följande 15 personer:

Prof. Britta. Alin-Åkerman Utbildning Lärarhögskolan
Prof. Björn Ambrosiani Arkeologi Riksantikvarieämbetet
Univ. Lektor. Jan Brandt Design & Bild Mälardalens Högskola
Fil.Dr. Christian Bronge Geografi, hydrologi Stockholms Univeristet
Prof. Maths Isacson Ekonomisk historia Uppsala Universitet
Fil.Dr. Magnus Josephson Arkeologi Sörmlands Museum
Tekn.Dr. Björn Klevebring Metallurgi (Klevebring AB)
Doc. Mats G. Larsson Arkeologi (Uppsala)
Doc. Sten Lindblom Geologi Stockholms Universitet
Doc. N.-A. Mörner (ordf.) Geologi (Stockholms Universitet)
Tekn.Dr. Orvar Nyquist Järnhistoria (Jernkontoret)
Fil.Dr. Thomas Porathe Design & Bild Mälardalens Högskola
Fil.Dr. Sigurd Rahmqvist Historia Riksantikvarieämbetet
Fil.Dr. Carl Gustav Rosén Biologi (Mariefred)
Prof. Svante Strandberg Namnforskning Uppsala Universitet
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Själens Motionsslinga

Vid varje TNKK-kurs har vi gjort en vandring över Stenhuggarmon, följt landhöjningen steg
för steg och stannat vid olika nivåer där vi diskuterat först just den punkten just på den
platsen, därefter hur Sverige såg ut i övrigt just då (klimat, invandring av växter och djur
samt spår av mänsklig närvaro), och till sist hur värden i övrigt såg ut. ”Blott barbariet, var
en gång fosterländskt” framstår i förklarat ljus. Men samtidigt: vad var det som tog oss från
barbari till dagens välfärdsstat? Vi diskuterar bergshanteringens central betydelse, Gustav
Vasas organisation av landet, stormaktstiden, frihetstiden med sin vetenskapliga toppnivå,
bruken med sin bruksanda och folkhemstanken som kanske har sina rötter just i bruksandan.
Samtidigt kommer dagsaktuella frågor och globala mänskliga perspektiv naturligt in i bilden.
Fakta läggs till fakta, men på ett enkelt och lättfattligt sätt. ”Resan” innehåller natur-, kultur-,
filosofi-, teknik-, miljö-, ekologi- och energiperspektiv.

Den här vandringen har kommit att kallas ”Själens Motionsslinga”.

Strandförskjutningen efter istiden med höjden i meter över havet och tiden i årtusenden före
idag. Punkten = stoppstationer i vandingen över Stenhuggarmon – ”Själens Motionsslinga”.

Den här vandringen har kommit att kallas ”Själens Motionsslinga”. Sedan begynnelsen
1994, har vi vandrat denna Själens motionsslinga med ca.1000 personer – gamla och unga,
sakkunniga och amatörer – alltid med samma resultat: man har fascinerats och fångats av de
hisnande perspektiven i denna lustfyllda tidsresa från barbari till välfärdsstat.

När det gäller skolbarn, tror jag att vi står inför en ny pedagogik och ett nytt sätt att
förmedla kunskap. I TidsTornet bygger vi ut idén till en fungerande verklighet – ett
fantastiskt, instrument i den framtida kunskapsförmedling.
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En kort resumé

(1) Här diskuterar vi isavsmältningstiden för 10.500 år sedan då havsytan låg på +150 m.
Hela området låg under vatten. Ur havet reste sig en 30-50 m hög isbräcka. Gigantiska
isblock bröts loss och störtade i havet där det blev isberg som drev iväg västerut. Valar,
sälar och polartorsk fanns i havet. På vinterisen kunde isbjörnar ses.
Men i Jeriko var man i 4e stadsfasen och på Sri Lanka hade man odlat spannmål i minst
4000 år. Strax efteråt drabbades området av en serie kolossala jordbävningar.

(2) Här ligger en mycket stor strandlinjevall. Tiden är 9300 före idag och höjden är +80 m.
Detta är Ancylus havets gränsvall. Området kan nu betecknas som en ytterskärgård. Vi
står på kanten av en långsmal ö. Kanske fanns här säljägare. Vid kursen 2005 hittade vi
brända stenar som kan tyda på säsongsbesök av säljägare. På fastlandet hade nu hasseln
invandrat. På västkusten fanns bebyggelse.
Stora delar av Nordsjön var land. England var landfast.
Ute i världen hade en begynnande stadsbildning börjat.

(3) Här på nivån +44 m gräver vi fram en sötvattenslagun före det att havet stiger till +50 m
och Littorinatiden tar sin början.

(4) Vid nivån +50 m förekommer mycket klara strandlinjelägen på ett flertal platser i trakten.
Denna nivå, ”Littorina Maximum”, dateras 7000 år före idag. Nu hade området
förvandlats till en inneskärgård. Nu hade hela ”ekblandskogen” invandrat. Nu bodde det
folk på flera platser runt om i trakten (redan 1000 år tidigare hade människan hunnit
ända upp i nordligaste Norrland). Våra stenyxor var enkla s.k. ”kärnyxor”. Boplatserna
var enkla. Klimatet var ungefär 1oC varmare än idag.
Ute i världen var statsbildningen i full gång. I Sahara fanns stora sjöar med flodhästar
och krokodiler (avbildade på klippmålningar). I Canada drog sig sista resterna av
landisen nu hastigt bort över Hudson Bay. Världshavet låg runt –10 m. Kulturen började
blomstra runt floddalarna längs Eufrat & Tigris, Nilen och Indus.

(5) Vi stannar vid nivån +33 m där ett strandläge syns. Tiden är 5000 BP. Området är nu ett
större landområde genomskuret av en vattenväg; Marviksleden mellan Östersjön i söder
och Mälardalen i norr. Denna vattenväg kommer att förbli en viktig kommunikationsled
i 4000 år. I närområdet hade stenåldersfolket nu lärt sig göra lergods. I detta lergods har
man hittat avtryck av sädeskorn och vindruvskärnor. Man var åkerbrukare och klimatet
var så varmt att vindruvor kunde växa i trakten. Medeltemperaturen var 2,5 oC varmare
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än nu. Boningshusen var enkla hyddor. Ute i världen såg det helt annorlunda ut. Städer
fanns det gått om; med jättelika tempel och flervånings palats. I Mesopotamien fanns
kilskrift och Gilgamesh eposet var redan nerskrivet (det skulle ta 3500 år innan vi ristade
får första runa). Underbara konstföremål skapades. Namngivna personer förekom (det
skulle ta 4000 år innan vi fick våra första historiska personer). I Indus blomstrade
Mohenjodaro kulturen med städer och byggnader som hade enkla ”vattenklosetter”.

(6) Vi stannar på +25 m nivån där havet stod för 4000 år sedan. Nu har vi lärt oss polera våra
stenyxor och göra skafthål i dem. Det är slutet på stenåldern. Om ca. 300 år kommer
lägsta sedimentytan vid Laxne att börja sticka upp ur havet; tvinga fram ett drag för
båttrafiken (dragrännan syns ännu i naturen) och öppnande en landförbindelse österut.
För 500-600 år sedan byggdes de sista pyramiderna i Egypten. På Kreta uppfördes
palatset i Knossos. Städerna växer upp över jorden. Kina får sitt skriftspråk.

(7) Vi stannar på nivån +13,5 m. Här stod havet stilla under ca 300 år. Ett delta med
meanderbågar syns vid Kvarnbäcken. Tiden är 700 f.Kr. Vi är i slutet av Bronsålder.
Klimatet växlar drastiskt: varmt – extremt varmt och så kallt och regnigt. Samtidigt går
vi över i Järnålder. Vi saknar skriftspråk och bor i enklare långhus. Men ute i världen ser
det verkligen annorlunda ut. Grekland blomstrar. Homeros skriver Iliaden och Odyssén.
Troja har fallit för 500 år sedan. Snart kommer Sokrates, Platon och Aristoteles in på
scenen.

(8) Vid Åkers kyrka kan vi se sista resterna av vattenvägen från Marviken via Visnaren och
Bondkroken till Östersjöviken in i Mälaren. Tiden är 500-700-talet e.Kr. och vattennivån
är +6-7 m. Vid Skäggesta fanns ett strategiskt läge. Här tror vi ”skäggestaätten” blev
stormän i det område som vi kallar ”Storåker” (Bilaga 9). Uppe i skogen hade man gjort
en utomordentlig innovation; man bröt järnmalm ur berget och använde detta i
järntillverkning. Ute i världen hade förstås mycket hänt. Romarriket hade fallit.
Vandalerna hade härjat. Stora delar av Europa befann sig i ”mörka tider” (the Dark
Ages). När Marviksleden bröts runt 750 e.Kr, var det slut med Storåker. Samtidigt
började Birka blomstra. Man anar ett sammanhang.

(9) Runt 1000 e.Kr. låg havet på +5 m. Det var varmt. Strax efter blev det hypervarmt och
vattenytan sjönk snabbt till +3,6 m runt 1050 e.Kr. I närområdet torde Ingvars fader
Emund ha bott som storman. När torkan var som värst, samlade Ingvar ihop folk och 30
skepp för en jättelik expedition ända bort till Särkland (dagens Iran). När bara ett fåtal
återvände började man resa runstenar (”Ingvarstenar”) efter de omkomna (daterade till
1040-1050-talet). Efter detta var det slut på den svenska vikingatiden. Vår medeltid
skulle börja.

Detta är huvudpunkterna i den vandring – eller tidsresa – vi kallar ”själens motionsslinga”.
Att den fungerar med avsett syfte har vi testat. Så kom idén att ställa den horisontella
skogspromenaden på höjden i ett vertikalt torn där informationen skulle kunna göras ännu
effektivare.
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Vår Identitespunkt i Europa

Sveriges identitetspunkt i Europa. Det unika med platsen är att vi just på
denna punkt kan förmedla hela den integrerade natur- och kulturhistorian i Sverige. Här har
vi vår identitetspunkt, helt enkelt.
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Ett nätverk av europeiska identitetspunkter
Det föreligger strävanden att skapa liknande nationella eller regionala identitetspunkter i ett
närverk över hela Europa; t.ex. Portugal (med resorna över haven som centraltema),
Grekland (med Odysses irrfärder, i modern tappning, som centraltema), Polen (med den
polska korridoren som centraltema), Sicilien (med dess kulturella smältdegel som
centraltema).
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ABSTRACT

At 32 International Geological Congress
Florence, Italy, 20-28 August, 2004

Symposium T17.03 – “Geological heritage and tourism”

The identity-point of a region
and a possible network of European identity-points

Nils-Axel Mörner, Jan Brandt, Eva Lilja, Björn Lundqvist,
Jan Nilsson, Kristian Brandt

Mälardalen University, the Time-Tower Association, morner@pog.su.se

We have found a point where the entire Natural and Cultural History of Sweden can be
shown, illustrated and taught within a few km. This is totally unique and we speak about “the
identity-point of Sweden” or “Sweden in a nut-shell”. The basic concept is successive halts
along a land uplift profile with description of how the local area looked at just this time-
level, how Sweden as a whole looked and what were the most important achievements in the
rest of the world. Step by step into a continuity; a journey “from barbarism to welfare state”
or “from arctic sea to cottage garden”. We have tested our concept on a large number of
persons representing quite different parts of society – always with the same enthusiasm. We
have not lowered the level of teaching, rather increased it, but we have made it simple and
easily understandable which enlightening perspectives in the centre. Therefore we have been
able to reach persons “that never have opened a book” at the same time as we have been able
to fascinate highly educated persons. “The jogging trail of the mind” has become the name of
the field profile along which the teaching is concentrated. It combines and connects various
aspects of natural and cultural history. It includes a lot of old philosophy, technical
achievements, the first utilisation of iron ore, etc – but also new aspects on energy and
environmental problems of global as well as local dimensions. We are now in the process of
constructing a 150 metre high Time-Tower with a surrounding “edutainment” park devoted
to the same teaching programme. It seems both natural and ideal to build up a network in
European of similar “identity-points”, each devoted to the special characteristics of that
particular region. This would be living cultural heritage and new means for understanding
and collaboration between all different people of the New Europe.
We invite the “culture & heritage” community to an international meeting in Sweden.

A similar abstract entitled ”An edutainment-geopark as national identity-point in Sweden”
was submitted to the First International Conference on Geoparks, June 27-29, 2004,
Beijing, China, organised by UNESCO.
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Var ligger Centrum i Östersjön (Baltikum)?

Man tvistar om vilken ort som bör stiga fram som en sorts naturligt “centrum i Baltikum” –
städer tävlar mot städer.
Nu ser vi ett mycket naturligare alternativ; nämligen “TidsTornet i Läggesta”.

Som en verklig vattenståndspegel skulle detta torn resa sig 150 meter över dagens havsyta
och speglar (registrera) den stegvisa förändringen i Östersjöns vattenståndsyta efter istiden.

Till denna stegvisa registrering hör även dess berättade och visualiserade historia – steg för
steg, nivå för nivå – det är just det som är andemeningen i “TidsTornet i Läggesta”.

I TidsTornet i Läggesta
– strax intill Stockholm och mitt i Mälardalens vagga –

har vi en naturlig centralpunkt i Östersjön.
Låt tornet + Mälardalen + Stockholm bli just den centralort man söker!
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Tvärvetenskaplig Natur-o-Kultur Kunskap (TNKK-13)
med

Kunskapens Lavin och Själens Motionsslinga

Maj-kurs 2007
organiserad för trettonde året

av
Nils-Axel Mörner i samarbete med Mälardalens Högskola

som en
5-poängskurs vid Mälardalens Högskola – kurskod: KI 3900

Målgrupp:
alla som söker vidgade vyer och kunskap med perspektiv

ni alla, studenter och forskare, lärare och utbildningsledare,
berörda parter inom aktuella kommuner, lokalföreningar, vanliga privatpersoner, etc.

Tid: 4 maj + 14-20 maj, 2007

Plats (14-20 maj): Solberga Gård i Åkers Styckebruk.
stora delar av kursen sker i fält (fot, buss, kanot) i området

Åkers Bergslag – Marvikarna – Åkers Styckebruk

Kursbeskrivning:
Inom området Marviken – Åkers Styckebruk – Gripsholm ligger hela vårt lands integrerade
natur- och kulturutveckling kondenserad på ett fascinerande sätt.  Vi avser ta vara på detta.
Geologi, arkeologi, ekonomisk historia, kulturgeografi, folklivsforskning, historia, naturvård och
övriga relaterade frågor binds ihop på ett nytt sätt.  Fältiakttagelser varvas med lektioner,
diskussioner och utflykter.  Samhälle och universitet möts.  Olika ämnen korsas.  Den röda tråden
blir naturens och kulturens integrerade utveckling inom detta lilla kärnområde och dess
frapperande detaljerade spegling av hela rikets natur- och kulturutveckling från istid till nutid,
kanske även framtid.

Kursanmälan eller förfrågning:

För 5-poängskursen vid MdH:
Krav: ”allmän behörighet” för högskolestudier. Ingen kursavgift!!
Anmälan till Mälardalens Högskola, Irene Vassfjord, 016-153401
Kurskod Kl 3900, senast 07-04-27.
Jan Brandt, Inst. design & produktutv., 016-153642, jan.brandt@mdh.se

För ”vanlig kurs”:
Inga förkunskaper behövs
Anmälan till Nils-Axel Mörner senast 07-05-09
2500 kr som vanlig kurs öppen för alla (förhandlingsbart för obemedlade)

Nils-Axel Mörner
tel. 08/7171867, morner@pog.nu, postgiro 9257433-4
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P R O G R A M

Fredagen den 4 maj: Mälardalens Högskola, Eskilstuna
10.00 introduktions föreläsning av Nils-Axel Mörner (”tidsdesign”)
11.00 kurs och projekt ur designsynpunkt (Jan Brandt m.fl.)
kurskompendium och annat inläsningsmaterial delas ut

Måndagen den 14 maj: Plats: Solberga Gård i Åker
09.00 kursstart, information (Mörner)
09.15 Sörmland: en karaktäristik (Bronge)
09.45 Bergslagen: en karaktäristik (Lindblom)
10.15 Sörmlands kulturhistoria (Josephson)
11.15 avresa med buss, lunch på vägen

Bergarter, mineral & strukturer i fält (Lindblom)
14.00 Kalkbro stenbrott (Lindblom, Friess & Mörner)

den 7000-års stranden vid Göksjön (Mörner)
15.30 Nybygget: sedimentlagerföljd, stenredskap, mälarsandsten

(L.Andersson, Hultkvist & Mörner)
16.30 Skottvång: varphögarna & museet (Lindblom)

järnet–gruvan–kolet–transporten (Brandt)

Tisdag den 15 maj: kanotdag (natur, tektonik, arkeologi, biologi)
09.00 start Visnarens strand (C. Andersson)

Kulberget, Gröna slätten, Ulva (Elmqvist & Mörner)
Långa Edet: ung jordbävning, rösen, lagerföljder, kolbottnar (Mörner)

Närområdets biologi (Elmqvist)
Krampan: natur- & kulturhistoria (Mörner & Elmqvist)

Hängande meanderbågar från 700 f.Kr,  vandring längs Kvarnbäcken.
Här etablerades fast bebyggelse på 500-talet e.Kr.

Laxne: dalspärren, dragrännan, stora röset, m.m. (Mörner)

Onsdag den 16 maj: metallurgi & järnhantering
09.00 besök i Åkers ännu aktiva järnverk (Lidén & Lundin)
10.00 Metallurgi och järnhantering (Klevebring)
11.00 Järnet och Jernkontoret (Nyquist)
12.00 buss avgår (lunch vid Malsjön)
13.00 Slagg i naturen (Hultkvist & Klevebring)

“Ur-skottvång” (Mörner & Friess)
Sedimentens vittnesbörd om begynnande järnmalmshantering (Mörner)
Gruvdrift & slaghammardatering (Friess)

Stånggångshjulet vid Göksjön (Mörner)
Kalkbrohyttan från 1300-talet (Mörner & Klevebring)
Bronsgjutning på gammalt sätt (U. Andersson)

Torsdag den 17 maj: “själens motionsslinga”
09.00 samling grustaget vid Stenhuggarmon (bilparkering)

rullstensåsen vid Stenhuggarmon (Mörner)
borrning i Skeppmora mosse (Mörner)
lunch på Stenhuggarmon
landhöjning, paleoekologi, bebyggelseutveckling och skolprojekt:

profil: Stenhuggarmon-Långa Edet (Mörner)
Långa Edet: marin skalgrusbank (Mörner)

vattenleden-fraktleden-förbipassagerna (Mörner)
bronsåldersrösen, förkastningsbranter (Mörner)
kolmilan ur olika synvinklar (Mörner)
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Fredag 18 maj: arkeologidag
09.00 Strandförskjutningen under Järnålder & Medeltid

och järnålderns ”Storåker” (Mörner)
09.30 Arkeologiska perspektiv (Ambrosiani)
10.30 Sörmländska ortnamnen berättar (Strandberg)
12.00 buss avgår (lunch på vägen)

Åker, Tuna och Lida gärde (Mörner, Strandberg & Ambrosiani)
Vallsberga gravfält (B & P Ambrosiani),
Skäggesta & Storåker (Mörner)
borgen vid Mörtsjön (Ambrosiani)

Lördag den 19 maj: Storåker, Ingvar, medeltiden, slotten
09.00 avresa med buss

Ingvar och Ingvarståget (Larsson)
Tema: Var bodde Ingvars far Emund?

Gripsholm, Strängnäs domkyrka, Lida gärde, Åkers kyrka
fältlunch ”på vägen”

13.00 Åkers Kyrka
Det medeltida Sverige (Rahmqvist)
De medeltida kyrkorna (Bonnier)

15.00 Besök på Söderlänna Säteri (Odelstierna)
Arkitektur & historia (Westin)

17.00 Besök på Åkers bruksmuseum (Bengtsson)

Söndag den 20 maj: bruksanda, bilder & TNKK-syntes
09.00 Tankar om det moderna jordbruket (Lembke)
10.15 Åker: en poetisk fotodokumentation (Lindblad)
10.45 10.500 år på 17,5 km och 1 vecka: En sammanfattning (Mörner)

Synpunkter – frågor – diskussioner (Kursdeltagarna)
11.45 Projekt: ”TidsTornet i Läggesta” (Mörner & Johansson)
12.30 lunchavbrott
13.45 Landsksapsutnyttjande och landskapsuppfattning i Bergslagen (Isacson)

 samt något om Bruksandan och vårt folkhem
15.00 Tentamen på årets TNKK-kurs
16.30  (senast) – är årets TNKK-kurs avslutad

TENTAMEN: för de som går MdH-kursen med 5 universitetspoäng

ÖVRIGA: helt kravlös kurs där man bara har roligt och stimuleras

vi bjuder på:

Kunskapens lavin och Själens motionsslinga

Tänk på att ta med er sådana kläder som lämpar sig för vår verksamhet.
Lunch innebär matsäck efter eget tycke & smak.

Inkvartering kan ske vid Skäggesta, Skottvång, Solberga, etc.

Nils-Axel Mörner
tel. 08/7171867, morner@pog.nu, postgiro 9257433-4

www.pog.nu
telefon till Solberga eller Mörner under kursen:

0159-30503 eller 0701.482967
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ÄMNEN OCH FÖR KURSEN ENGAGERADE PERSONER
Projektansvarig: Nils-Axel Mörner, i samarbete med Jan Brandt, MdH

Geologi
Doc. N.-A. Mörner (SU, Solberga GeoCenter, TT-projektet)
Doc. Sten Lindblom (SU)
August Friess (Solberga-projektet)

Arkeologi
Prof. Björn Ambrosiani (Riksantikvarieämbetet)
Fil.Dr. Magnus Josephson (Sörmlands Museum)
Doc. Mats G. Larsson (författare)
Dr. Phyllis Ambrosiani (Riksantikvarieämbetet)
Bertil Anderssom (Åker Hembygdsförening, Solberga-projektet)
Lars Andersson (Gruvföreningen, Nybygget)

Metallurgi & järnhistoria
Tekn.Dr. Björn Klevebring (Klevebring AB)
Tekn.Dr. Orvar Nyquist (tidigare VD för Jernkontoret)
Karl-Axel Hultkvist (Gruvföreningen, Övre Skottvång)
Ulf Andersson (Kalkbro)

Historia
Fil.Dr. Sigurd Rahmqvist (Riksantikvarieämbetet)

Konsthistoria
Fil.Dr. Ann Catherine Bonnier (Riksantikvarieämbetet)

Ekonomisk historia
Prof. Maths Isacson (UU)

Geografi
Fil.Dr. Christian Bronge (P&G/SU)

Folklivsforskning & namnforskning
Prof. Svante Strandberg (UU, ortnamn)

Design & Bild
Univ.Lektor. Jan Brandt (MdH, TT-projektet)
Fil.Dr. Thomas Porathe (MdH, TT-projektet)

Kulturhistoria
Charlie Westin (arkitekt)
Harry Lindblad (fotodokumentation)

Brukshistoria
Evert Lidén & Hans Lundin (Åkers International)
Pehr Bengtsson (Hembygdsföreningen)

Jordbruk & Naturvård
Med.Dr. Bjarne Lembke (jordbrukare, doktor)

Biologi & Naturvård
Fil.Dr. Håkan Elmqvist (biologi)
Patrik Odelstierna (biologi, ekologi)

Projekt TidsTornet i Läggesta (TT-projektet)
TT-gruppen

Övriga relaterade frågor
Christer Andersson (kanotleden)
Kerstin Landin (Guideföreningen, Solberga Projektet)
Kurshunden Milton

V  Ä  L  K  O  M  N  A
Fältiakttagelser varvas med lektioner, diskussioner och utflykter.

Samhälle och universitet möts. Olika ämnen korsas.
Kunskapen får perspektiv – samtidigt som vi har roligt.

Från istid till nutid, även framtid.
10.500 år på 17,5 km och 1 vecka

”Sveriges roligaste 5 universitetspoäng”
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Tvärvetenskaplig Natur & Kultur Kunskap i Syntes
TNKK-kurserna innehåller även synteser av den integrerade utvecklingen runt vattenleden –
Marviksleden – mellan Östersjön i söder och Mälarsänkan i norr.
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Storåker och Ingvar
(se Sörmlandsbygden 2004)

På 500–700-talet e.Kr. tror vi att Åker blomstrade till ett ”Storåker”. Intäkterna kom
från kontrollen av vattenleden, nu som en smal vattenkrok runt samlings- och tingsplatsen
ute på näset där kyrkan tronar idag, samt från en nystartad järnhantering uppe i skogen.

År 1036 gav sig Ingvar den vittfarne med 30 skepp ut på en vådlig resa ända till Särkland,
dagens Iran. Efter rena arkeologiska detektivarbeten av Mats G. Larsson (även lärare vid
TNKK-kurserna) synes det troligt att Ingvars far Emund tronade som storman i trakten av
Lida och att Ingvars otroliga expedition startade just nedanför vid den dåtida stranden.
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Åkers Styckebruk och Järnhanteringen

Åkers Styckebruk har en lång och intressant historia som börjar 1580.
– produkten var framförallt kanoner
– åkerplogen är en annan känd produkt
– Riddarholmskyrkans spira är en annan
– gjutjärnsrören blev en storsäljare
– nu gäller hela produktionen valsar

Styckebruket har ett fint arkiv med välbevarade handlingar.
Bruksmuseet är numera välskött och fyllt av intressanta objekt. Det sköts av Åker livaktiga
hembygdsförening.

Kalkbrohyttan är en mulltimmerhytta från 1300-talet från den förindustriella epoken.

Vid Lilla Bredsjönäs har vi hittat en ”blästa” med kolstycken daterade till 1450-talet.

Men järn har brutits ur berget långt tidigare. De äldsta spåren av denna bergmalmsbrytning
är daterade till 600-talet e.Kr. Dateringarna är samstämmiga från två helt olika metoder;
C14-metoden och slaghammarmetoden. På 500-700-telet e.Kr. talar vi om ett ”Storåker” och
då bröts bergmalm uppe i skogarna åtminstone på 5 olika platser (se: Mörner: Storåker.
Sörmlandsbygden 2004, s. 35-45).
Detta är den äldsta daterade brytningen av järnmalm i berg i världen, vilket är något att
ta vara på även i projekt TidsTornet.

Järnhanteringens historia ingår som en viktig del i de årliga kurserna i Tvärvetenskaplig
Natur och Kultur Kunskap (TNKK), en 5-poängskurs vid MdH, som nu hållits i 13 år.

Järnhanteringens yngre historia framställs i goda guidade turer – www.lovadalen.se
Skottvångs grufva (www.skottvangsgrufva.com ) ger andra inblickar i malmbrytning (vid
sidan av restaurang- och café-traktering).

Borrkärna från Krampan som visar järnhaltens variationer med 3 klara toppar; (1) ca. 600 e.Kr.då
man bröt malm i ”urskottvång” vid Marvikens strand, (2) i miten av medeltiden, och (3) i industriell
tid (från Mörner, Sörmlandsbygden 2004, s. 35-45). Pilar ger C14-åldrar i år e.Kr.
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Mälardalens Högskola:
Design & Produktutveckling

www.mdh.se

2002 träffade jag Jan Brandt och Eva Lilja från Mälardalens Högskola (Institutionen för
Design & Produktutveckling resp. Ideaplant) och vi var ute i fält tillsammans. Jag kom att
nämna min idé om ett TidsTorn. Båda reagerade omedelbart med entusiasm för projektets
mål och möjligheter. Därmed, kan man säga, startade själva projektet. Björn Lundqvist (Af
Bild, Mellan regionen) kopplades in och han tände också på idén. Första steget blev att ordna
ett seminarium för konstnärer, intresserade och beslutsfattare (Bilaga 12).

På hösten 2002 höll jag en föreläsning för studenterna och tog sedan ut dem på Själens
Motionsslinga och en avslutande paddeltur genom Marviksleden. Meningen var att de skulle
visualisera mina ”tidsfönster” i egna bilder. Vi fick en hel serie enastående fina bilder som
uttryckte just vad jag ville skildra – och Ordet blev Bild, skulle man kunna säga. Kursen
upprepades år 2003 och arkivet bilder utökades. Samma är fick de äldre studenterna i uppgift
att framställa produkten i bild. Av dessa bilder, framstår en som speciellt fin; den framställer
hela kedjan från telefonsamtal 1992, via idé 1998 och projekt 2003-2004 till själva den
framtida produkten: ett TidsTorn (här i blått som det hav vars förskjutning används som
motor i tidsresan). Några av dessa bilder följer nedan.

2003, maj 5-9 hölls ”Skäggeasymposiet”. Vi pratade, arbetade, gick ”Själens Motionsslinga,
arbetade med modeller och höll workshop (se Bilaga 12).

TNKK-kurserna är numera 5-poängskurser i Design & Produktutveckling vid MdH (se
Bilaga 7) och vi talar om ”Tidsdesign”.

2005 träffade jag Thomas Porathe och det slog mig genas att hans 3D-navigeringsmodeller
lika väl kunde omstruktureras till att gälla tiden. Ett fruktbart samarbete har inletts. Det står
nu helt klart att vi i TidsTornets huvudbyggnad även skall ha en 3D-modell där havets nivå
kan sänkas och höjas över en realistisk terrängmodell (se ovan under Infrastruktur).

– o – O – o –

I det framtida arbetet med att ta fram det audiovisuella materialet för våra olika
aktiviteter inom Projekt TidsTornet i Läggesta, kommer naturligtvis Institutionen för Design
& Produktutveckling att spela en central roll. Detta kommer även att gälla upplägget och
utbudet i de s.k. ”tankesmedjorna”. Här kan kommas att etableras speciella kurser, student-
projekt och kanske t.o.m. doktorandprojekt. Även högskolan får glädje och vitalisering av
projektet. Den blir en del av TidsTornet – och man kan med rätta tala om ”högskola” i detta
150 m höga torn som reser sig som en fyr, konstant blinkande kunskapens ljus över nejden.
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Så här gick det till, steg för steg, när TidsTornet tog form; från ett telefonsamtal 1992, via
TNKK-urser, en plötslig idé (av en bild i DN av det 153 m höga Kaknästornet), mötet med
Brandt och Lilja, studenternas bilder, symposiet i Skäggesta, den ideella föreningen, bidrag
till en förstudie med slutrapport av 2007-05-31.

Nu väntar själva etableringen och byggnationen – men det hör till nästa fas; slutfasen.
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Skäggestasymposiet, 2003: TidsTornet
www.ideaplant.com/pdf/Tidstornet.pdf
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Kaknästornet
(kanske en alternativ plats?)

Kaknästornet i Stockholm är 153 m högt, vilket innebär att det är precis så högt
som havsytan låg över dagens nivå vid tidpunkten för landisens avsmältning för ca.10,400 år
sedan. Det innebär att detta torn utomordentlig lätt skulle kunna byggas till så att det blev
vårt TidsTorn – centrum i Östersjöregionen, vår svenska identitetspunkt – där Sveriges
Integrerade Natur- och Kultur-Utveckling (SINKU) efter istiden kunde berättas i spegling av
jordens  allmänna kulturutveckling.

Nerfarten med stoppunkter kunde ta formen av en bergodalbana eller, kanske ännu
bättre, en cirkulär skruvad bana där ”gängornas” höjd och diameter står i proportion till
landhöjning och tid.

Platsen är perfekt och möjligheten till samordning med kringliggande museers utbud
vore helt idealisk.

Vi kanske bör inbjuda ”Stockholm” till en dialog – helt enkelt ett nytt sätt att berätta
historia och knyta samman olika ämnen till en ämneslös enhet där perspektiven står i
centrum.

men dock, föreningen arbetar för Läggesta
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Eventuella lokala ”Själens Motionsslingor”
Det så framgångsrika konceptet med vandringen längs ”Själens Motionsslinga” skulle
naturligtvis kunna appliceras även på andra platser i Sverige.

En lokalisering till Hudiksvallsområdet har tidigare diskuterats. Här kan man följa hela
”tidsresan” från den så kallade ”marina gränsen” eller ”högsta kustlinjen” (här runt +236 m)
ner till dagens vattenyta med en serie händelser (jordbävningar, tsunamivågor, metangas-
explosioner, etc.) som ”krydda” på den generella natur- och kulturutvecklingen.

En annan punkt som nyligen kommit i blickfånget, är Stockholms Observatorium i
Saltsjöbaden som är under ombyggnad till en filial av ”Kunskapsskola”. På kort distans och
med utmärkta terrängförhållande skulle man här – från observatoriebergets topp på +55 m
ner till Östersjöns strand – kunna etablera en vandringsled med en serie goda stopp-punkter
som skulle ge en utmärkt ”Själens Motionsslinga” för de sista 8000 åren.

– o – O – o –

– Nästan alla kommuner har upplysta jogging-spår i naturen(motionsslingor).

– Varför inte ”Själens Motionsslingor”?
Den stackars människosjälen behöver ju också stimulans & hugsvalelse i sann Aniara-anda.
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Eden Project i Cornwall, England
www.edenproject.com

”Eden Park” ligger i Cornwall i sydvästra England. Projekt startade som en udda idé1998
men har nu växt till en anläggning som har 450 anställda och över 1,5 miljoner besökare per
år. Eden-projektets centrala tema är ”den gröna växtligheten”. Projektet har många likheter
med vårt ”Projekt TidsTornet” och kan tjäna som en riktningsvisare om hur man lyckas om
man vågar. Allt började i ett övergivet lerbrott i en del av England med låg sysselsättning.
Nu sjuder hela regionen av vitalitet och expansionsanda. Inträde: 180 kr.
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då 1998

nu 2006
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Jorvik Viking Centre, York UK:
en tidsresa 1000 år bakåt i tiden

www.jorvik-viking-centre.co.uk/visit6.htm

När man schaktade för ett varuhus, påträffade man en vikingatida gata med hus och annat
från 900 talet. En minutiös utgrävning startade och hela miljön rekonstruerades in i minsta
detalj (även ljud och lukter) – och blev ett imponerande museum i modern tappning.
Besökaren placeras i en tvåsitsig vagn och förs 1000 år baklänges till livet på Cuper Gate;
där vänder vagnen och man färdas framåt genom det gamla vägnätet med kringliggande hus,
bodar, djur, ljud och lukter, och vidare genom historien fram till nutiden.

Även denna anläggning har en centraltanke som inte ligger så långt från TidsTornets.
Besöksantalet är ca. 500.000 per år (14 miljoner på 21 år).  Inträde: 150 kr (snitt).

                     Koppargatan    smedens hus                     snickarens hus
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Universeum i Göteborg
www.universeum.se

Investering: 370 miljoner kr. Inträde: 145 kr. Besökare/år: 460.000

Universeum skall vara ”Sveriges nationella vetenskapscentrum”. Anläggningen täcker 1 ha.
Här skall man kunna:
– uppleva hur människa, djur och natur hänger ihop med teknik
– följa vattnets väg från det svenska fjällandskapet till Nordens största akvarium
– uppleva den sydamerikanska regnskogen
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Tom Tits Experiment i Södertälje
www.tomtit.se

380.000 besökare per år. Inträde 115 kr

Det sägs att på Tom Tits Experiment händer det alltid något
man spikar och gräver

skriver och räknar
föreläser och projekterar
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Vikingafestivalen i Stallarholmen
www.stallarholmsvikingar.se

Här upplever man en Vikingaby, får se Vikingaskepp, samt Tävla och Leka.
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S/s Mariefred
www.mariefred.info

”S/s Mariefred är sannolikt den mest unika båten i världen. För ingen annanstans på jorden
lär det finnas något fartyg som gått 100 år på samma trad. Därtill fortfarande framdriven av
samma orginalångmaskin som när hon byggdes och med ytterst få förändringar ombord.”

Ett intressant sätt att ta sig till TidsTornet i framtiden via Gripsholm och museijärnvägen.
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Museijärnvägen i Mariefred
www.oslj.nu

Den gamla smalspåriga järnvägen mellan Mariefred och Läggesta är numera en uppskattad
museijärnväg med ånglok.
Naturligtvis skall denna – på ett eller annat sätt – integreras med TidsTornet och aktiviteterna
där. Roligast vore, om man kunde få en förlängning fram till själva TidsTornet och därmed
en naturlig förbindelse med Mariefred och Gripsholms Slott.
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Stockholm–Mälarregionen

Stockholm, Uppland, Södermanland, Västmanland och Örebro län bildar den region som
kallas ”Stockhlolm–Mälarregionen”.  Här bor 1/3 av landets befolkning. Här skapas 40% av
landets BNP. Man talar om ”Sveriges motor”.

Detta område sammanfaller med gamla tiders ”Svitjod” där ”svenonerna” bodde; Svealand.

I en nylig OECD-rapport har regionen fått gått betyg som ”internationell metropol”.

I tolkningen skriver man; ”döda inte den höna som lägger guldägg”.

TidsTornet faller väl in i detta manifesterande av Stockholm–Mälarregionen.

TidsTornet borde kunna bli

En fyr – en kunskapens vägledare
En samordnare av det gemensamma Natur & Kultur utbudet.

Ett Centrum i Baltikum

Men man kan också säga

Här har ni ett verkligt guldägg
Krossa det inte

och gör ingen omelett av det
Kläck det varsamt och framsynt!

och använd dess lyftkraft för regionen

ett guldägg? – javisst!


