
 15 visningar väntar för Ida 
Lagnander. Så många klas-
ser har bokat in sig på Glas-

bruksmuseet i Surte för att ta 
del av utställningen "Vi har 
ju mötts 
förr". Den 
handlar om 
kulturmö-
ten mellan 
islam och 
kristen-
dom, allt-
ifrån 
vikingati-
den fram 
till våra 
dagar.

Hur gjorde vikingarna 
när de stötte på nya kulturer 
under sina handelsresor?

– Nyckeln förr var att an-
vända frågan. Då fanns det 
inga skrivna böcker eller lexi-
kon att slå i för att finna svar. 
Du fick fråga dig fram, berät-
ta Ida Lagnander.

Det är också något hon 
vill förmedla till eleverna; att 
fråga om de tycker en kompis 
uppträder annorlunda.

–Även om vi har samma re-
ligion så kan vi ha olika kultu-
rella bakgrunder. Vi uppfost-
ras inte lika. Hos vissa är det 
okej att ta med sig jackan in 
till kompisens rum, hos vissa 
får du inte lämna kvar något 
på tallriken och så vidare. Det 
är också kulturmöten. För att 
veta hur vi ska uppträda måste 
vi fråga, säger hon.

Den historiska förklaring-
en till vår tids mest laddade 

kulturmö-
ten är in-
tressant. 
Att den väs-
terländska 
kulturen 
går dåligt 
ihop med 
den isla-
mistiska är 
nämligen 
inget nytt 
fenomen.

– Korståg från europeiska 
länder och in i de muslimska 
länderna har pågått sedan 
medeltiden.

När människor möts bryts 
deras erfarenheter och livsö-
den mot varandra. Det är en 
källa till nya kunskaper, erfa-
renheter och utveckling. I ut-
ställningen och i Ida Lagnan-
ders föredrag beskrivs ett antal 
sådana personliga möten.

Johann Schiltberger, en 

ung korstågsfarare från Tysk-
land, levde tillsammans med 
muslimska soldater i över 30 
år. Ändå bestämde han sig en 
dag för att återvända hem.

– Så är det alltid, hemläng-
tan kommer du aldrig ifrån. 
Vår kultur lockar hem oss till 
sist, säger Ida Lagnander.

Ett annat syfte med utställ-
ningen är också att förmedla 
hur mycket vi redan har lärt 
och tagit av varandra.

– Köttbullar brukar beskri-
vas som en ursvensk maträtt, 
men det är fel. Den har vi tagit 
med oss från södra Europa.

"Vi har ju mötts förr" är 
årets kulturbidrag till årskurs 
åtta. Samtliga årskurser ska 
erbjudas någon form av kul-
turupplevelse under året.
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KÖPER DU HOS
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Ida Lagnan-
der talade 
om kulturmö-
ten och för-
sökte förmed-
la att vi ska 
tänka på hur vi 
är när vi möter 
något nytt 
och annorlun-
da. Kulturmö-
ten är viktiga, 
utan dem hade 
kanske till ex-
empel köttbul-
lar inte varit 
en "svensk" 
klassiker.

Ett möte om kulturmöten
Professionellt montage!

Snabb och personlig service!
Ring och boka tel 0303-21 16 27

FRI LÅNEBIL VID VINDRUTEBYTE

GRATIS LÅNEBIL VID BYTE 
AV RUTA PÅ BILEN
– Bekvämt och 
utan krångel

AUKTORISERAT BILGLASMÄSTERI

VI ÄR
FÖRSÄKRINGS-

BOLAGENS
AVTALSPARTNER

Det går att laga din stenskottskada innan den 
spricker ut. Vi har avtal med Länsförsäkringar som 
erbjuder sina bilförsäkringstagare fri självrisk vid 
reparation av stenskott hos oss.

Laga 
stenskottet 
GRATIS!

VI FINNS PÅ TEKNIKERGATAN 6
VID ROMELANDAVÄGEN, KUNGÄLV

– Elever i årskurs åtta fick lära om dåtid och nutid
SURTE. – Vad händer när man ställs inför något 
främmande? Hur agerar och reagerar vi idag? Hur 
var det förr? Har världens olika kulturer redan 
mötts?

Ida Lagnander, pedagog på Regionmuseum 
Västra götaland, ger eleverna i årskurs åtta 
mycket nytt att tänka på när det gäller kulturmö-
ten.

Utställningen "Vi har ju mötts förr" väcker 
många tankar om historien, nutiden och framtiden.

>>Nyckeln förr var att 
använda frågan. Då fanns 
inga skrivna böcker eller 
lexikon att slå i för att 

finna svar. Du fick fråga 
dig fram.<<
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