Segern kan vi bara nå med att vakta och vakta
Ingela Johansson
Borrkärnor

Inlånat från Institutionen för Geovetenskaper,
Göteborgs Universitet. Borrkärnorna kommer från
Malingsbo i Dalarna och har används vid studier.
Stenen är sk. gnejs, vanlig stensort i Bohuslän.
Stenarna kommer i framtiden skickas upp till
det nationella borrkärnearkivet i Malå där SGUs
(Sveriges Geologiska Undersökning) förvarar
3 miljoner meter borrkärnor från mer än 18 000
borrhål i Sverige.
Klippbok

Video, 7 min, 2017. Dokumentation av Rädda Tölö
Kronoparks samlade klipparkiv. En hand bläddrar
igenom de många artiklar som dokumenterats i
riks- och lokalpress om kärnkraft och avfall.
Ursinne, Vansinne

Textil, 2017. En ombearbetning av
demonstrationsbudskap från Folkkampanjens
bildarkiv.
Evigt Ärr

Video, 80 min, 2017. I samarbete med Camilla
Topuntoli, 2017. Vad har egentligen hänt med
kärnkraftsdebatten efter folkomröstningen 1980?
Då pågick en intensiv debatt om kärnkraften
i Sverige och många lokala miljögrupper var
engagerade mot planer på slutförvar i närmiljön.

Filmen tar sin utgångspunkt i några av de lokala
miljögrupperna som var aktiva i avfallskedjan på
1980–1990-talet. En plats, där provborrningar
planerades och där lokalgruppen ”Rädda
Kynnefjäll” förde en historisk kamp mot lagring
av förbrukat kärnbränsle under 20 års tid, var
Kynnefjäll i Västra Götaland.

Sten, Gerlesborgsskolan

Kopia av den sten med inskriptioner som
Gerlesborgsskolans elever lät göra till en
utställning på 80-talet. Stenen placerades sedan
vid vaktstugan uppe på Kynnefjället. Stenen är
utförd av konstnären Ivan Stüffe.
Foto

Dagböcker

Dagboksanteckningar från Rädda Kynnefjäll,
Bohusläns Föreningsarkiv. Ett urval av anteckningar
mellan åren 1980–1985.

Svart-vita fotografier: interiör och exteriör utav
Rädda Kynnefjälls vaktstuga. Utfört i samarbete
med Karolina Pahlén.
Arkivmaterial, Gerlesborgskolan

Affischer

Affischerna består av uppförstorade citat från
dagböckerna. Grafisk design av dagböcker och
affischer i samarbete med formgivare Kristoffer
Larberg.
Kollage, Rädda Kynnefjäll

Aktionsgruppen Rädda Kynnefjäll var en
proteströrelse mot planerna på lagring av använt
kärnbränsle i berggrunden på Kynnefjäll som ligger
i Tanums kommun, Munkedals kommun och Dals
Eds kommun. Varje år mellan 1980–2000 gjordes
en affisch om kampen mot provborrningar. En
summering av året som gått till årsstämman. Inlån:
Föreningen Rädda Kynnefjäll.

Det fanns under 80- och 90-talet ett stort miljöoch samhällsengagemang i verksamheten på
Gerlesborgsskolan. Här presenteras ett urval av
material kring projekt, utställningar och kurser
från perioden. Ett sammanhang som särskilt lyfts
fram är ”Samtal under arbete”, årliga samtalsforum
som bland annat var startpunkten till utställningen
Vindens kraft. Många av fotografierna från perioden
togs av Göran Gustafsson.
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