
Vevlåda 
U-turn Round 

Vad? 
I Vattenrikets utställningar och utemuseer har vi alltid försökt att använda mer än 
tvådimensionella skyltar med  text och bild . Under de senaste åren har vi utvecklat 
ljudfiler i olika former, på hemsida via QR koder och nu även i U-turn, som vi i texten nedan 
kallar vevlådor. Vi har två utställningar där vevlådor ökar upplevelsen för besökarna. Nedan 
till vänster en fågelutställning vid Pulken, där vevlådan är helt integrerad i utställningens 
text och bild och låter besökarna lyssna på en inledande berättelse samt sju olika 
fågelläten. Den andra utställningen är på naturum  där Vattenrikets författare lyfts fram  i 
berättelser och citat.  
 

Hur? 
Vevlådan heter U-Turn Round. Den säljs i Sverige av Lexter men på den engelska hemsidan 
http://www.interpretationshop.co.uk/ kan man få mycket inspiration och kunskap. 
Vevlådan är inte beroende av fast strömkälla utan drivs genom att man vevar igång 
den. Den kan stå utomhus året runt och är hyfsat vandalsäker.  
I vårt fall har vi låtit en journalist göra ljudinspelningar utifrån våra idéer och vi har fått 
dessa som ljudfiler (wav). Med hjälp av rekommenderad programvara  och 
överföringsenhet  har vi sedan programmerat vevlådan. 
 

Kostnad? 
Den fristående vevlådan till höger kostar ca 20 000 kr. 
 

Tänk på: 
Att inte göra för långa ljudfiler. Besökarna måste veva så länge  
att de kanske tappar sugen. 
 
 
 

  

Tommy Åkerlund 
tommy.akerlund@kristianstad.se 

Fågelvevlåda 
Utemuseum Pulken 

U-turn round / Vevlåda Litteratur vevlåda 
Naturum Vattenriket 

www.vattenriket.kristianstad.se/projekt/teknik.php 

http://www.interpretationshop.co.uk/


Vevlåda 
U-turn round 

Tommy Åkerlund 
tommy.akerlund@kristianstad.se 

Välj, veva, lyssna ... 
Besökarna kan välja ljud genom att välja ett nummer genom att vrida på vredet, upp till 
åtta meddelanden kan spelas upp. Genom att vrida några varv på vevhandtaget så spelas 
ljudet upp. Vevlådan är lämplig för både inom-och utomhusbruk.  Det finns olika sätt att 
exponera sin vevlåda. De kan monteras på stolpar, byggas in i väggar utställningsytor . 
Eftersom vevlådan inte kräver någon elinstallation, så går den att  placera den nästan var 
som helst längst med naturstigar eller andra områden där det inte finns tillgång till el. 
Man kan också  exponera sina texter på många sätt på eller runt vevlådan. Vi har både 
använt oss av texter på de så kallade  Batwings på själva vevlådan, men också integrerat 
den i en utställning. 
  

Viktiga funktioner 
Programmerbar med medföljande programmerare 
Användarstatistik som standard 
Ingen strömtillförsel krävs 
Miljövänlig 
Tuff, slitstark rostfritt hölje för hög väder och skydd mot vandalism 
Praktiskt taget underhållsfri 
Kan installeras och användas både inne och ute 
Fristående enhet 
Användarvänlig interaktiv funktion 
Upp till åtta åter programmerbara meddelanden 
  
  

För att få spelaren att spela upp ljud så krävs en  överföringsenhet och programvara som 
kan forma om meddelandet till rätt format http://www.nch.com.au/switch/index.html.  
I vårt fall så vill den ha wav format på filerna. I den nya versionen fungerar mp3. 
  
 
 

Forts. Vevlåda www.vattenriket.kristianstad.se/projekt/teknik.php 

http://www.nch.com.au/switch/index.html

