
Den långa resan är en utställning som 
handlar om tre pojkar som i unga år varit 
tvungna att fly från sina familjer och sitt 

hemland; Afghanistan och Irakiska Kurdistan. 
Utställningen handlar om barndom, om 

deras väg hit till Sverige och om drömmar 
och tankar om framtiden. Med utställningen 

vill vi belysa och ge en röst åt några av 
alla ungdomar somensamma kommer hit.

DEN LÅNGA  RESAN
 

foto ray leigh

illustrationer hasti radpour
en utställning där du får ta del av starka 

berättelser och möta en önskan om att det ska 

bli bättre någonstans, någon gång. 

  

Den långa resan är ett tvåårigt utvecklingsprojekt, finansierat 
av Kulturrådet där utställningen är en del av projektet. Den 
bygger på intervjuer som genomförts under en längre period,
där ungdomarna med eller utan tolk har berättat om sin 
barndom och om den långa resan till friheten. 



FAKTA
Utställningen består av tre stycken moduler samt en skärm.
Varje modul är 130 cm bred, transportbredden är 80 cm 
och 130 cm djup. Utställningshöjd är 205 cm hög, 
transporthöjd är 196 cm. Utställningsytan kan varieras, 
minimum är 45 kvm.

En fristående skärm med bakgrundsfakta kring 
om projektet som bör placeras så att man först möter den.
Till utställningen finns broschyr. Till varje enhet finns en 
skärm med animering. Tillgång till el krävs. 

Inuti modulerna möts man av en intim närhet till var och ens 
berättelse i form av texter, illustrationer och fotografier. 
Utanpå boxarna finns fotografier av ungdomarna där de 
står idag, om nuet och om framtiden.

Utställningen går att hyra från och med oktober 2014.
Hyreskostnad för 4 – 6 veckor utanför Östergötlands län: 
10 000 kr. Kostnad för försäkring och frakt tillkommer.

Kontakt: Marietta Douglas, Lena Wiklund
tel. 013 - 23 03 35,  013-23 03 40
mail. marietta.douglas@ostergotlandsmuseum.se
mail. lena.wiklund@ostergotlandsmuseum.se
Östergötlands museum, box 232, 582 01 Linköping

I omvärlden ser vi att främlingsfientliga 
strömningar ökar och flyktingfrågorna 
tillspetsas i Europa. I år, 2014 är det 
valår i Sverige. En aktuell fråga är den om
ensamkommande, då landets kommuner 
från och med det nya året, inte längre 
kan avsäga sig mottagande av ensam-
kommande ungdomar.

Utställningen medverkar till att besökare 
får en fördjupad bild av den utsatta 
situation dessa ungdomar befinner sig i 
och som i sin tur kan leda till större 
förståelse och medmänslighet.

Den 27 april har utställningen Den långa 
resan vernissage på Östergötlands 
museum. Den skall visas i  länets kommuner 
och sedan erbjudas till hela landet.  

www.ostergotlandsmuseum.se

 


