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Projektet kulturarv och landsbygdsutveckling tar sin utgångspunkt i att kulturarvet utgör 
en värdefull resurs som inte fullt utnyttjas för en långsiktig hållbar samhällsutveckling. 
Kunskap, kompetenshöjning och samverkan är ledord som måste utvecklas på lokal, regio-
nal och central nivå för att bygga upp kedjan från resurs till affärsutveckling.

Rapporten redovisar de avgränsningar som gjorts till undersökta regioner och leaderområ-
den samt även hur vi arbetat metodiskt med olika materialgenomgångar, intervjuer, semi-
narier och workshops.  Beskrivningen av genomförda aktiveter har grupperats på tre olika 
nivåer för att underlätta analyser och slutsatser i resultatdelen.  

Vi har även redovisat på vilka sätt vi spridit informationen och projektets resultat både 
under själva processen och i samband med avslutningen.

Erfarenhetsåtervinningen har ett särskilt avsnitt där vi försöker se på vad som varit fram-
gångsrika metoder och var vi har varit mindre lyckade i våra ambitioner.

Projektets resultat har redovisats i ett avsnitt där vi grupperat in beskrivning och förslag till 
åtgärder i tre olika delar; strukturer, modeller och metoder. Vi tror att detta ökar tydlighe-
ten och skapar ökad förståelse för kommande insatser. 

Speciellt vill vi lyfta fram behovet av en nationell plattform där man fångar upp och utveck-
lar regionala och lokala initiativ och att dess erfarenheter sprids.

På regional nivå trycker vi på behovet av nätverk med många aktörer och där Länsstyrelsen 
tar initiativet och där kulturarvet ges möjligheter att spela med. 

I den kommunala verksamheten är det angeläget att landsbygdsprogram tas fram där kul-
turarvet är en motor för utvecklingen och inte en broms.

Vi har även med ett avsnitt där vi lyfter fram några utvalda miljöer där vi menar att kul-
turarvet gör skillnad när man utvecklar affärsverksamhet både i privat form och inom den 
ideella sektorn. Dessa exempel är väl värda att studera vidare och att kontakta för inspira-
tion och utbyte av erfarenheter.

I bilagor till rapporten redovisas några exempel på processer och konkreta aktiviteter som 
projektet genomfört.

Vänersborg december 2012

Rolf Danielsson 
Utvecklare
Västarvet

1. Sammanfattning

Kristina Wallman
Antikvarie
Hushållningssällskapet Väst

Sara Roland
Antikvarie
Hushållningssällskapet Väst
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Hushållningssällskapet och Västarvet har under flera år arbetat med frågor kring kulturarv och landsbygdsut-
veckling i Västra Götaland. Goda exempel på hur kulturarvet kan användas som en resurs i utveckling på lands-
bygden har lyfts fram. Föreliggande rapport är ett resultat av det projekt som drivits i ytterligare två län för att 
få en bild av hur arbetet bedrivs på andra platser. Landsbygdsutveckling är plats- och personbundet och det är 
därför svårt att nå fram till generella lösningar för hur kulturarvet kan nyttjas som resurs. De olika kulturmil-
jöerna och det immateriella kulturarvet är sammanvävt av såväl de lokala förutsättningarna som övergripande 
strukturer. Vi har försökt att, utifrån vår målformulering för projektet, visa på de resultat som vi kommit fram 
till och valt att gruppera dem utifrån begreppen strukturer, modeller, metoder samt goda exempel. Trots att vi 
inom olika sammanhang stött på bevis för, och själva lyft fram, kulturarvets betydelse, slås vi av den brist på 
förståelse som stundtals uppvisas bland tjänstemän på samtliga nivåer.

2. Resultat

Strukturer

Det är svårt att arbeta med frågor kring kulturarv 
och landsbygdsutveckling eftersom det inte finns 
andra aktörer som driver frågorna på central nivå. 
Varken Riksantikvarieämbetet, Lantbrukarnas riks-
förbund, LRF eller Landsbygdsnätverket arbetar 
specifikt med dessa frågor. 

På Riksantikvarieämbetet finns flera handläggare 
som arbetar med närliggande frågor, men ingen som 
arbetar specifikt med kopplingen till företagande 
på landsbygden. Det finns inom kulturmiljövården 
fortfarande en föreställning om att det är fult att tjä-
na pengar på kulturarvet, vilket gör att få antikvarier 
intresserar sig för ämnet. Inte heller LRF prioriterar 
detta område. Inom lantbrukssektorn finns en upp-
fattning om kulturarvet som ett hinder, där de som 
engagerar sig i frågan gör det snarast för att bevaka 
sina egna intressen.

Jordbruksverket, som äger den övergripande frågan, 
har här en central roll och kan driva på i processer 
och förmedla kontakter. Även Tillväxtverket skulle 
kunna utveckla denna samverkan via det uppdrag 
man har lagt på sitt kontor i Östersund och där frå-
gorna om hållbar tillväxt kan kopplas till kulturarvet 
som en sådan resurs.

Det saknas en samsyn och ansvarsfördelning på cen-
tral nivå för att driva frågorna om kulturarvet som 
resurs i landsbygdsutveckling. Ofta ryms frågeställ-
ningarna inom olika enheter, vilket gör att frågan 
ofta hamnar mellan stolarna. En helhetssyn som 
driver fältet framåt bör därför eftersträvas. För att 
fånga upp lokala och regionala initiativ behövs en 
central återkoppling.

På regional nivå finns det fördelar med en gemen-
sam samverkansgrupp kring frågor om kulturarv 
och landsbygdsutveckling. I vissa län/regioner finns 
en bra verksamhet som visar på positiva effekter av 
denna arbetsform.

De regionala museerna har svag koppling till aktu-
ell samhällsplanering, men skulle kunna vara mer 
delaktiga i det regionala arbetet – både med ut-
vecklingsstrategier och genom att skapa kanaler till 
olika landsbygdsorganisationer. Efterfrågan på mu-
seernas kompetens och samlingar finns, men kopp-
lingen lokalt – regionalt måste stärkas. Museernas 
utvecklingsplaner måste fokusera mer på att skapa 
ökade resurser för den regionala närvaron.

När man arbetar fram genomförandestrategier för 
landsbygdsutveckling på regional nivå borde aktörer 
inom kulturarvsområdet medverka med sin kompe-
tens. Idag präglar en traditionell syn på kulturarvet 
som en bevarandefråga fortfarande många av de 
regionala strategierna. Resurs- och utvecklingsper-
spektivet måste lyftas fram som en stor tillgång.

I Västra Götalands två studieområden har frågan 
lösts på två olika sätt. I Norra Bohuslän finns en 
konstellation som kallas Projektverkstan. Det är re-

Jordbruksverket bör ta initiativ för att i 
samverkan med andra nationella aktö-
rer lyfta kulturarvet som en långsiktigt 

hållbar resurs
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presentanter från olika organisationer som träffas 
några gånger per år för att stämma av och diskutera 
landsbygdsutveckling och samverkan. De inspira-
tionsdagar (projektverkstäder) som arrangerats 
inom ramen för föreliggande projekt har inspirerats 
av deras arbete. I Projektverkstan ingår bland an-
nat länsstyrelsens landsbygdsenhet, en kommunal 
representant, naturbruksgymnasiet i Dingle, LRF, 
Coompanion, Länsbygderådet och Hushållnings-
sällskapet. Bland annat har Projektverkstan arrang-
erat en konferens om den europeiska landskapskon-
ventionen.
 
I Sjuhärad har man diskuterat dessa frågor på ett 
annat sätt. Där valde Leader och Länsstyrelsens 
landsbygdsenhet att bjuda in alla tänkbara aktörer 
som på olika sätt arbetar med landsbygdsutveckling 
till en gemensam inspirationsdag för att lyssna på 
föredrag, diskutera gemensamma frågor och få möj-
lighet att träffas. Detta arrangerades två-tre gånger 
2010 och blev sedan vilande. Det kom flera repre-
sentanter från länsstyrelsens landsbygdsenhet, någ-
ra från enskilda företag, föreningar samt landsbyg-
dens organisationer såsom Hushållningssällskapet 
och Länsbygderådet. Endast ett fåtal kommunala 
representanter valde att medverka på dessa träffar. 
Då många har flera olika ansvarsområden kan det 
vara svårt att vika en hel dag för utbildning och nät-
verkande. 

Flera kommuner saknar idag landsbygdsprogram. 
Ett kommunalt landsbygdsprogram utgör en bra 
grund för hur man strategiskt kan lyfta in kulturar-
vet som en utvecklingsresurs. En sammankoppling 
med det kommunala översiktsplanearbetet är önsk-
värt.

De kommunala satsningarna på handläggare med 
utpekat ansvar för landsbygdsfrågor varierar stort 
inom vårt undersökningsområde. Kopplingen mel-
lan näringsliv - kultur – turism – samhällsplanering 
på kommunal nivå skulle kunna utvecklas och sam-

ordnas bättre.

På utbildningssidan skulle kopplingen kulturarv – 
landsbygdsutveckling kunna stärkas genom att ut-
bildningsmoment arbetas fram som kan ingå i både 
grundutbildning och forskarnivå inom universitet 
och högskola.

Kulturmiljövården måste lära sig mer om lands-
bygden. Även detta kan verka banalt, men viktigt. 
Landsbygden är ofta osynlig, detta märks tydligt 
i samhällsdebatten men också på universitet och 
högskolor där ett synnerligen urbant perspektiv är 
rådande. Dagens antikvarier får visserligen lära sig 
mer om kulturarvet som en resurs och vikten av att 
sätta ett pris på kulturarvet än tidigare generationer, 
men landsbygden är tämligen osynlig i diskussioner-
na. Antikvarier måste se vilka möjligheter i form av 
finansiella medel som står till buds, känna till aktö-
rer och spelregler samt ställa krav på att vara med. 

Modeller

Kommunala landsbygdsprogram

I projektet har vi konstaterat att flera kommuner i 
Kronobergs län har arbetat fram ambitiösa lands-
bygdsprogram, och exempelvis Ljungby skulle 
kunna lyftas fram som modell för hur man kan 
arbeta. Även Munkedals kommuns långsiktiga ar-
bete med samverkan mellan förvaltningarna och att 
utveckla förmedlingen av kulturmiljöer har resul-
terat i att man utsetts till årets landsbygdskommun 
2011. Båda dessa kommuner visar på framgångsrika 
modeller.

Övergripande långsiktigt arbete

De olika Leaderområdena skiljer sig åt. Leader 
Sjuhärad utgör ett gott exempel på hur man kan 
hantera turismen i området. De driver ett längre 
övergripande projekt med turismfokus, där kul-
turarvet har en stark position. Detta gör att många 
entreprenörer får kompetenshöjning inom detta 
område. Man har under arbetes gång samverkat 
med Västarvet och Hushållningssällskapet. Inför 

Samverkan på regional nivå bör initie-
ras av länsstyrelserna och innefatta 

nätverk av flera aktörer för att driva på 
och genomföra aktiviteter som stimule-

rar regionalt hållbar utveckling

På kommunal nivå bör man utarbeta 
landsbygdsprogram där kulturarvet har 

en stark ställning som resurs för ut-
veckling och entreprenörskap

Utbildningen inom kulturarvsområdet 
på universitet och högskolor bör  

innehålla moment som behandlar sam-
spelet mellan kulturarv och 

landsbygdsutveckling

u

u
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kommande leaderperiod skulle erfarenheterna av 
denna modell kunna lyftas fram.

Seminarier för landsbygdsföretagare/
projektverkstad

Vi har arbetat med seminarier för landsbygdsfö-
retagare med goda exempel kombinerade med en 
möjlighet att träffa företrädare för kommun, läns-
styrelse, museer, föreningar och landsbygdsorga-
nisationer. Detta upplägg utarbetades eftersom det 
finns en efterfrågan från många landsbygdsföreta-
gare på mötesplatser, både virtuella och fysiska, där 
de skulle kunna få tillgång till erfarenhetsutbyte och 
kompetenshöjning. Det är praktiskt för företagare 
att träffa flera olika kompetenser och institutioner 
(handläggare) vid samma tillfälle, så att så många 
frågor som möjligt kan få ett svar.

Tematiska träffar

En modell är att välja ut en specifik målgrupp som 
kvarnföreningar, turismföretagare i en bygd eller 
förläggargårdsägare, för att diskutera gemensamma 
frågor. Man kan också välja ett tema som bygg-
nadsvård eller återbruk av byggnader. Man kan 
till exempel använda sig av OPERA-modellen för 
att vaska fram vad man tycker är viktigt att arbeta 
med i det aktuella sammanhanget. Genom att peka 
på det till synes självklara skapas aha-upplevelser 
bland åhörarna, både företagare, handläggare eller 
beslutsfattare.

Internseminarium

Internseminarier kan hållas inom organisationer 
eller inom ämnesdiscipliner för att öka kunskapen 
om båda fälten. Exempelvis kan man ha internse-
minarium på ett länsmuseum och ta upp Lands-
bygdsprogrammet, goda exempel och goda exempel 
som påverkar landsbygden.

Högskola och universitet

Likaså inom universitetsvärlden är det viktigt att 
se över ämnesgränser. Projektledarna har föreläst 
för blivande bebyggelseantikvarier vid Göteborgs 
universitet om strukturer som påverkar dagens 
landsbygd och hur man som antikvarie kan arbeta 
med landsbygdsutveckling. En utveckling av arbetet 
skulle kunna vara att fortbildning inom landsbygds-
utveckling för dem som arbetar på högskola och 
universitet.

u

u

u

u

Seminariedag på Rådde gård i Länghem.

Temadag med föreningar och 
entreprenörer i Munkedal.
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Metoder

IT och teknikutveckling

Redan i dag finns det satsningar på teknikutveckling 
för förmedling av kulturarvsmiljöer. Inom projektet 
har vi studerat Värnamo kommun, som samverkar 
med Högskolan i Jönköping för att utnyttja 3D-tek-
nik i arbetet med Nydala kloster. Munkedals kom-
mun har arbetat med att utveckla sina besöksmål 
och genomfört QR-märkning både i foldrar och i fy-
siska platser. Det är viktigt att de nya metoder som 
utvecklas kan spridas på lokal nivå till entreprenörer 
och föreningar. Här skulle Leaderkontoren kunna 
utveckla sin förmedlande roll och sammanställa er-
farenheter. 

Samverka kring kompetensutveckling

Kompetenshöjning för landsbygdsföretagare sker 
ofta med initiativ från länsstyrelsens landsbygdsen-
het, men här borde såväl kulturmiljöföreträdare på 
länsstyrelserna som de regionala museerna kunna 
vara mer aktiva. Kurser och seminarier är efterfrå-
gade och man borde kunna utveckla samverkansfor-
mer och erfarenhetsutbyte mellan de olika länen/
regionerna. Likaså kan kompetensutveckling för 
landsbygdsrådgivare/kulturmiljöhandläggare om 
kulturarvsfrågor/landsbygdsfrågor vara viktig för 
att öka förståelsen för kulturarvet som en resurs för 
utveckling på landsbygden. Annars fortsätter lands-
bygdsrådgivare att anse att ”kulturarvet bara kostar 
pengar” och kulturmiljöhandläggare att anse att ut-
veckling i mycket är det samma som ett hot.

Inspirerade av det arbete som gjordes kring häl-
singegårdarna med rådgivning där en antikvarie 
och en företagsrådgivare samtidigt besökte en gård 
för att diskutera affärsutveckling och bevarande har 
Västarvet (traditionell museiorganisation) och Hus-
hållningssällskapet (traditionell landsbygdsorgani-
sation) gemensamt samverkat för att få kulturarvs-
organisationer att se landsbygden och vice versa. 
Det handlar om att se bortom traditionella struktu-
rer och att se möjligheterna. 

Arkiv

Riksarkivet/landsarkivet har i uppdrag att tillgäng-
liggöra sina arkiv. Detta skulle kunna utvecklas mer 
för entreprenörer och föreningar på landsbygden. 
Landsarkivet i Göteborg har lanserat ”Arkivresan”, 
där man tillsammans med andra aktörer kan med-
verka i lokala seminarier ute i kommunerna. Vi pro-
vade ett sådant arbetssätt under projekttiden och 
detta upplägg skulle kunna utgöra en bra metod för 
vidare verksamhet.Vi har även tagit fram en arkiv-

guide som skall kunna användas av landsbygdsråd-
givare och andra som har kontakt med företagare på 
landsbygden. Detta är ett enkelt sätt för traditionella 
landsbygdsrådgivare att få in kulturarvet som en na-
turlig del i arbetet, och kan bidra till att öka intres-
set hos gårdsägare och andra för den egna gårdens/
traktens historia. 

Vi har även tagit fram en arkivguide som kan nyttjas 
av olika rådgivare när de möter landsbygdsföreta-
gare.

Storytelling

Vi har i vårt projekt använt oss av begreppet storytel-
ling som en metod att skap en levande berättelse av 
den miljö som man utvecklar. Framförallt inom för-
läggargårdsprocessen har vi tagit hjälp med många 
aktörer som i dag har företag som arbetar med kul-
turarvet som grund för att skapa berättelserna. Vi 
tror att det är en metod som man kan utveckla i dia-
log mellan flera lokala aktörer och där man med stöd 
av proffessionella berättare kan utveckla sin egen 
unika produkt.

Informella möten

Betydelsen av vardagliga, informella kontakter skall 
inte underskattas. Att ha närhet till andra ämnesom-
råden i både rum och samtal kan öka förståelsen för 
andra tankesätt och kompetenser. Denna enkla me-
tod kan minska uppdelningen i stuprör. Att titta in 
på en kopp kaffe kan leda spåren vidare till att nät-
verk etableras och projektidéer skapas.

u

u

u

u

u
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Röe gård

Röe gård ligger i Lysekils kommun i mellersta 
Bohuslän. Här har entreprenören Maria Christens-
son utvecklat en bas för turistisk verksamhet som 
kompletterat det jordbruksföretag man bedriver 
på gården. Röe har en intressant historia där man 
kan finna allt från mesolitiska boplatser till sentida 
stenhuggeriverksamhet.

Anläggningen har vuxit fram under cirka 10 års tid. 
Man har investerat i en takt som anpassats till de 
förutsättningar som man skapat, vilket gör att det 
idag finns flera ben att stå på. Man har samverkat 
med Länsmuseet och lyckats få låna en del origi-
nalföremål som hittats på gården i samband med 
arkeologiska undersökningar. Dessa föremål visas 
i dag i den relativt nya byggnad som inrymmer 
restaurangen. 

För sina gäster i restaurangen tillhandahåller Maria 
även underlag och information om gårdens historia. 
En väldigt speciell målgrupp är de ungdomar som 
kommer ut för att klättra i de omgivande bergen. 
Här menar Maria att hon förmedlar kulturarvet till 
helt nya grupper som inte skulle söka sig till muse-
ernas samlingar i vanliga fall.

De nyligen utmärkta vandringsstigarna har även 
de skapats med tanke på att nå grupper som vill 
vandra, men som gärna vill komma åter till samma 
punkt och inte följa en led som sträcker sig i en rikt-
ning. Två slingor har skapats med olika tematiska 
innehåll, med ett eget skyltsystem som successivt 
kan bytas ut varje säsong då ny kunskap skapas och 
där kostnaderna kan hållas på låg nivå.

Besöksantalet har ökat stadigt och många grupper 
söker sig till gården både för aktiviteter och med 
guidade bussturer. Anläggningen är öppen året runt 
och sysselsätter idag flera personer på heltid.

Maria visar hur ett långsiktigt framgångsrikt arbete 
utvecklas från en bisyssla till en utvecklad affärsdri-
ven verksamhet som främjar en hel bygd.

3. Goda exempel

Vi har valt att lyfta fram följande exempel, där vi menar att kulturarvet använts på ett framgångsrikt sätt som 
resurs i utveckling på landsbygden. De speglar olika ingångar där såväl enskilda entreprenörer som den ideella 
sektorn beskrivs.

u

Den nybyggda restaurangen på Röe smälter väl in i gårdsmiljön.
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Åminne bruk

En knapp mil söder om Värnamo, vid sjön Vidös-
terns strand, ligger Åminne bruk och samhälle.
I anslutning till järnvägen mellan Småland och 
Skåne anlades här en ny industriell anläggning med 
masugn åren 1899-1900, då det gamla bruket vid 
Åminne gård lades ned. Det nya järnbruket blev 
navet i det lilla samhälle som snabbt växte upp. 
En stor del av malmen togs upp från sjöbotten och 
myrar, inte minst ur Vidöstern. 1934 blåstes masug-
nen för sista gången. Gjuteriet var verksamt in på 
1990-talet.

Bruksmiljön, som är synnerligen välbevarad, utgör 
riksintresse för kulturmiljövården och delar av 
anläggningen har byggnadsminnesförklarats. Läns-
styrelsen har aktivt bidragit med medel för restau-
rering. Samhällsbyggandet med sjön, bruket med 
sin bebyggelse från olika perioder och järnvägen är 
tydligt läsbart i landskapet.

Under mer än 10 år har föreningen Åminne bruks-
museum byggt upp och bedrivit en verksamhet där 
man beskriver och berättar om sjömalmshantering-
en, masugnsdriften och gjuteriet. Föreningen har 
en aktiv verksamhet med uthyrning av lokaler till 
olika större evenemang och anordnar själva konst-
utställningar, konserter, föredrag och filmvisningar.
Man har medvetet valt att satsa på lite färre, men 
större arrangemang för att få den ideella verksam-
heten att engagera sig. Varje säsong lockar man 
runt 20 000 besökare till miljön.

Åminne bruk ägs av en stiftelse där samhällsfören-
ingen, föreningen Åminne bruksmuseum, länsmu-
seet samt Värnamo kommun ingår.

Nyligen har man fått ett större Leaderprojekt 
beviljat, där man startat med ungdomar i klass 8 
och där man dramatiserar historien kring bruket 
med fokus på 1910-talet. Man hoppas genom detta 

u

Brukskontoret en värmekälla även kalla vinterdagar.
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öka kunskapen om det lokala kulturarvet och skapa 
framtida engagemang. Under vintersäsongen fung-
erar bruket som lokal mötesplats med bland annat 
pubaftnar.

Åminne bruk arbetar mycket målmedvetet framåt 
och har en stark lokal förankring där mycket av den 
lokala identiteten är knuten till bruket. Man vill 
utveckla den resurs som skapats genom bevarandet, 
och genomföra aktiva vårdinsatser både med avse-
ende på den byggda miljön och på teknikhistorien. 
Förhoppningen är att skapa ett ökat engagemang 
hos en ung generation med hjälp av olika medier 
och tekniker för att på sätt sätt få fler goda ambas-
sadörer och verksamma i föreningen.

Viby

Vibybygden – värld att visa. Så formuleras det 
Leaderprojekt som pågår i Vibybygden i södra de-
len av Närke, inte långt från Hallsberg.

Här finns ett starkt föreningsliv och kyrkan är en 
aktiv part i att driva ett långsiktigt arbete för att 
med kultur- och naturarvet som resurs främja en 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveck-
ling i Vibybygden. I projektets centrum ligger Viby-
sjön med dess omgivningar, som är en dold skatt. 
Här finns betydande kvaliteter inom både fiske, 
fågelliv och det omgivande landskapet. Bygden är 
rik på förhistoriska lämningar. Från Länsstyrelsens 

sida arbetar man med frågan om att skapa ett na-
turreservat i anslutning till Vibysjön och att förklara 
prästgården som byggnadsminne.

Frågan om räddandet av Vibysjön togs under 
1990-talet upp av hembygdsföreningen. Under 
2010 erhöll man förstudiemedel från Leader Mel-
lansjölandet och kunde studera exempel från andra 
delar av landet och se hur man kunde genomföra 
restaureringsarbeten och skapa ett betestryck för 
att hålla landskapet öppet.

Så sent som 2011 så bildade man Föreningen Viby-
bygden, där flera föreningar liksom ett par privata 
entreprenörer ingår och där församlingen tar ett 
stort ansvar i samverkan med de olika aktörerna. 
Man fick leadermedel för ett större projekt som nu 
på allvar påbörjats och där konkreta förslag håller 
på att genomföras i miljön. En projektledare, som 
anställts på halvtid, sitter i prästgården som är en 
central punkt i området.

Ambitionen är att lyfta fram alla de kvaliteter som 
finns inom natur – och kulturarvet för att öka 
områdets attraktivitet och få en positiv befolknings-
utveckling där nya företagare vill etablera sig och 
även flytta till Viby. Förutom pågående och genom-
förda åtgärder med slåtter, röjning, byggnadsvårds-
läger och iordningställande av vandringsleder, bad-
plats med mera så vill man utveckla en webbutik för 
”Vibyprodukter”. Denna skall även fungera som en 
plattform för besökare och turister som vill söka sig 

u

Prästgården fungerar som ett nav för aktiviteter i Vibybygden. Här finns även projektkontoret.
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till olika besöksmål i området.

Satsningen på att utveckla natur – och kultur-
arvsresurserna genomförs med ett oerhört stort 
engagemang och församlingen har tagit taktpinnen 
i samverkan med andra föreningar och entrepre-
nörer. Samspelet mellan aktörerna skall bli intres-
sant att följa både under leaderperioden och fram i 
driftsform.

Melltorps kvarn

Anläggningen ligger i Marks kommun i södra delen 
av Västergötland. Genom området rinner Surtan 
som en förgrening till Viskan.

Här fanns vid vattenfallen kvarnar redan på 
1600-talet. Stommen till den nuvarande anlägg-
ningen är förmodligen från 1800-talets mitt. Bön-
derna i byn Melltorp drev såg och kvarn här under 
många generationer.

Från 1910-talet fanns här en sågmästare och mjöl-
nare, som tillsammans med sina söner köpte loss 
anläggningen vid 1950-talets början. Som mest 
fanns ett tiotal anställda i sågen och malningen 
skedde oftast på helgerna.

1999 köpte Hans Johansson loss Melltorps såg från 
sina bröder och då fick han även den intilliggande 
kvarnbyggnaden.

Husen var i dåligt skick, men han beslöt sig ändå 
tillsammans med sin fru Catharina för att satsa på 
en upprustning. Många i bygden var tveksamma. 
Stora mängder jord och fylle fick transporteras bort, 
fasadbräder bytas och tak lagas. Den gamla kvarn-
kammaren återuppfördes och sakta så växte en 
turistisk verksamhet fram parallellt med att Hans 
drev den gamla ramsågen. Potentialen var stor, 
menar Hans, och hävdar att han numera får betalt 
för att såga virket och samtidigt kan ta betalt för att 
folk tittar på hur man sågar traditionellt.
 
2002 öppnade ett sommarkafé i kvarnen med 
tillhörande bakstuga och serveringsdäck i fallet. 
Anläggningen har utvecklats till ett stort besöksmål 
i regionen. Genom ny byggnad för butik och bageri 
samt en mindre hotellanläggning kan man nu driva 
en verksamhet på året runt basis. Hotellanläggning-
en innehåller ett begränsat antal rum i en vack-
ert anpassad träbyggnad där en gång den gamla 
smedjan utmed ån fanns. Varje rum är inrett i olika 
träslag och med ett genomtänkt miljökoncept. Både 
cykelpaket och vandringsleder i närheten komplet-
terar utbudet.

Anläggningen blev årets turistprofil i Sjuhärad 
2009 och året efter fick man pris som årets lands-
bygdsföretagare i samband med Landsbygdsgalan.

Hans och Catharina driver en anläggning i en spän-
nande industrihistorisk miljö, där de med stor hän-
syn till kulturarvet och med ett långsiktigt tänkande 
kring närproducerade livsmedel och miljöfrågor 
skapar en attraktion dit man gärna reser.

u

Tidig vårdag på kvarnen där besökarna väntar på öppning.
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Åryd
 

Samhället Åryd ligger cirka 1,5 mil sydost om Växjö 
och är en del av det småländska småbrutna land-
skapet med de förr så värdefulla tillgångarna på 
vattenkraft, skog och sjö – och myrmalm.

Här anlades ute på en udde i Årydssjön en mas-
ugn och ett järnbruk under 1640-talet. Bruket var 
som störst under senare delen av 1700-talet och in 
på 1800-talets mitt. Runt anläggningen växte det 
fram, smedjor, förrådshus, kvarnar och bostäder, 
som idag väl speglar hur en traditionell bruksmiljö 
gestaltat sig under denna period. Vid bruket upp-
fördes även en herrgård på 1820-talet som i dag är 
byggnadsminnesförklarad.

Masugnen och rostugnen, som utgör lite av samhäl-
lets signum, är uppförda under 1850-talet respek-
tive 1873. Välbevarade och underhållna utgör de en 
stor tillgång i miljön och vittnar om den sista fasen i 
brukets historia.

Efter nedläggningen av järnbruket startades träva-
ruproduktion i nya lokaler söder om bruket. Här 
fanns även en spånplattefabrik under efterkrigsti-
den, men idag är hela komplexet en form av före-
tagsby dit man lockat mindre företag att etablera 
sig. Även om en del är uthyrt så finns det gott om 
lokaler att utveckla ytterligare verksamhet i.

Området runt industrilämningarna sköts av hem-
bygdsföreningen som lägger ned stor omsorg på 
både landskapet och på vården av bebyggelsen. 

u

Sommartid guidar man i området och man har även 
en direkt koppling till skolan, där barnen i låg- och 
mellanstadiet får undervisning på platsen.

Som sammanhållande länk för alla olika föreningar 
i samhället finns Åryds Föreningsråd som försöker 
att, utifrån en framtagen utvecklingsplan, sam-
ordna olika aktiviteter och delprojekt. Nyligen har 
man arbetat med att ta fram vandringsleder och en 
cykeltur i närmiljön för att locka till fler besökare. 
Samhället har industrimiljön som en stor tillgång 
som går att utveckla och idag fungerar den koope-
rativa affären samt puben vid masugnen som lokala 
mötesplatser.

Man har bildat ett kooperativ som tagit över den 
tidigare nedlagda affären och samma år som man 
startade (2012) så blev man årets kooperativ i Kro-
nobergs län.

Även om både natur – och kulturarvet är stora 
tillgångar så saknar man idag både ett matställe 
och övernattningsmöjligheter i samhället. Även 
skyltningar och information om besöksmålet och de 
olika delarna skulle kunna utvecklas. Föreningsrå-
det är mycket aktivt och det skulle vara intressant 
att lyfta fram den potential som finns i samband 
med det nya landsbygdsprogrammet för Växjö 
kommun som håller på att tas fram. Åryd skulle 
kunna fungera som en mycket viktig plats där man 
skulle kunna få stöttning med att gå från byalags-
samverkan till aktiv affärsutveckling med natur- 
och kulturarvet som en viktig resurs.

Pub masugnen ligger jämte industrilämningarna och är en viktig mötesplats i miljön.
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4. Syfte, mål och avgränsningar

Projektets övergripande syfte har varit att öka 
medvetenheten om kulturarv bland landsbygdsor-
ganisationer och företag som på olika sätt använder 
kulturarvet i sin verksamhet.

Liksom begreppet levande landsbygd är kultur-
arvsbegreppet också tvärvetenskapligt. Det handlar 
om fysiska lämningar, landskap, mentalitet och 
föreställningar om olika saker och traditioner på 
en plats. Kulturarvet bör därför betraktas som 
övergripande och tvärvetenskapligt och som en del 
i arbetet med en levande landsbygd där processen 
genererar nya perspektiv på vad som är kulturarv. 
Som ett led i detta har ett annat syfte varit att hitta 
samspel mellan olika aktörer på kommunal och 
regional nivå.
 
Målet har varit att utveckla arbetssätt för fram-
gångsrikt arbete med kulturarv och företagande och 
att bättre integrera kulturarvet i landsbygdsutveck-
lingen, samt att få dem som arbetar med utveck-
lingsfrågor på landsbygden att förstå kulturarvets 
möjligheter och potential. Erfarenheterna från 
projektet skall kunna användas i regionala utveck-
lingsplaner och tillväxtprogram, samt i förlängning-
en även kunna fördjupa och bredda kulturarvsper-
spektivet i det nationella landsbygdsprogrammet så 
att kulturarvsperspektivet fördjupas, breddas och 
kopplas tydligare till entreprenörskap och företa-
gande.

Projektet har studerat olika arbetssätt för fram-
gångsrikt arbete med kulturarv och företagande an-
vändbart för småföretagare. I det arbetet har ingått 
att integrera kulturarvet i landsbygdsutvecklingen 
inom turism, företagande, småskalig livsmedels-
förädling, integration, växtodling, bygdeutveckling, 
grön rehabilitering m.m. Vi har velat lyfta fram och 

synliggöra entreprenörer/projekt som framgångs-
rikt visar på att kulturarvet utgör en viktig resurs i 
deras företagande.

Ett annat mål har varit att få dem som arbetar med 
utvecklingsfrågor på landsbygden att förstå kul-
turarvets unika möjlighet och potential genom att 
höja kunskapsnivån, utnyttja IT-teknik och därmed 
skapa bättre underlag och redskap för adekvat stöd 
och rådgivning. Här kan man bygga på befintliga 
strukturer och samtidigt främja nya mötesplatser 
både fysiskt och virtuellt.

Nya tillämpningar av informationsteknologi är en 
potential som hittills utnyttjats i liten omfattning 
för att lyfta platsernas upplevelsevärden och även 
här har målet varit att synliggöra goda exempel.

En geografisk avgränsning har gjorts, och arbetet i 
projektet har koncentrerats kring tre områden: 

• Kronobergs län där vi har valt att arbeta med 
Leader Linné. Detta område omfattar kommunerna 
Ljungby, Markaryd, Älmhult, Alvesta, Växjö samt 
Värnamo (Jönköpings län).

• Örebro län där området omfattar Leader Mel-
lansjöbygden med kommunerna Lekeberg, Deger-
fors, Askersund och Laxå samt delar av Hallsberg, 
Örebro, Kumla och Karlskoga kommuner.

• I Västra Götalands län har vi dels valt ut Lead-
er Sjuhärad med kommunerna Mark, Ulricehamn, 
Borås, Svenljunga, Tranemo, Bollebygd, Herrljunga 
samt Vårgårda (tätorterna ingår ej) samt Leader 
Ranrike med kommunerna Strömstad, Tanum, 
Sotenäs, Lysekil och Munkedal.

Nossebro; ett samhälle som vill utveckla sitt eget kulturarv från 1950-talet och lanserar sig som retrosamhället.
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5. Metoder
Projektet startade med en fas av materialgenom-
gång och kontaktarbete som successivt växte fram 
när vi kände att vår kunskap om strukturer och 
planeringsunderlag kunde utgöra bas för fram-
gångsrika samtal och intervjuer.

Urvalet av de tre länen/regionerna skedde i sam-
band med projektformuleringen, även om vi i den 
tidigare fasen hade tänkt ta med ytterligare ett län. 
På grund av att projektets start flyttades fram och 
att den ekonomiska ramen minskade beslöt vi oss 
för att hålla kvar vid de tre ursprungliga områdena.

Våra arbetsmetoder kom också att baseras på den 
tidigare studien vi genomfört under 2010-2011 
inom Västra Götalands län och som testade olika 
metoder för kunskapsinhämtning och förmedling 
inom kulturarv och landsbygdsutveckling.
Studierna av underlagsmaterialet omfattade en 
översiktlig genomgång av samtliga kommuners 
planeringsunderlag (25 kommuner) inom de fyra 
Leaderområden som valts ut. Materialet bestod av 
strategidokument, översiktsplanering, landsbygds-
program, kulturplaner med mera.

På regional nivå studerade vi Länsstyrelserna 
planeringsunderlag samt de handlingsprogram som 
man tagit fram inom region- och landstingsnivå det 
vill säga kulturplaner, handlingsprogram för kultu-
rella och kreativa näring, regionala tillväxtprogram.

På nationell nivå utgick vi från de strategiska 
dokument som fanns hos Jordbruksverket, Tillväxt-
verket och Riksantikvarieämbetet. Dessutom kom 

under projekttiden halvtidsutvärderingen av lands-
bygdsprogrammet som gav en del nya ingångar för 
projektet.

Som första moment försökte vi att samordna 
besöken i de olika regionerna för att hushålla med 
resandet och tiden. Cirka två timmar avsattes för 
besök inom den kommunala verksamheten och vi 
försökte att samtala och intervjua personer som var 
aktiva med landsbygdsfrågor och kultur. Ofta vi-
sade det sig att man som tjänsteman i mindre kom-
muner hade ansvar för flera områden. Samtalen 
byggde på en struktur där vi utgick från de kommu-
nala ”dokumenten” och hur organisationen fung-
erade. Hur skedde kontakterna med kommunde-
larna, fanns det utarbetade system för regelbundna 
möten, hade man stimulansbidrag etc. Vi tog även 
upp kommunens roll och medverkan i olika Leader-
projekt och om det fanns speciella miljöer man ville 
lyfta fram. Alla samtal, intervjuer dokumenterades 
i minnesanteckningar från de olika kommunbesö-
ken. Vi erbjöd även kommunerna att använda sig av 
den resurs som projektet utgjorde under 2011-2012 
och några kommuner uttrycket ambitioner av att gå 
vidare med seminarier och workshops.

Inför de olika genomförda seminarierna har vi haft 
ett stort antal samtal med aktörer på landsbygden, 
framförallt företagare men även föreningar och 
byalag. Vi har även genomfört flera gårdsbesök och 
slussat vidare önskemål och förfrågningar till kol-
legor inom såväl kulturarvsområdet som Hushåll-
ningssällskapet. Mer aktivt har vi stöttat föreningen 
Förläggargårdar i Sjuhärad i deras utvecklingsar-
bete.

Sagobygden i Småland har utvecklat sägner och berättelser kopplat till fysiska platser i området.
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Vi har även valt att utveckla samverkan med Göte-
borgs Universitet genom att vi genomfört utbild-
ningsinsatser och medverkat vid fältstudier för att 
på så sätt förmedla en djupare insikt om hur kul-
turarvet kan utvecklas som resurs på landsbygden. 
Universitet har även inbjudits att delta i lokala och 
regionala seminarier för att utveckla utbytet mellan 
praktik och teori.

I samband med ett föreläsningspass vid Institu-
tionen för kulturvård inspirerades en antikva-
riestudent att arbeta med landsbygdsutveckling. 
Denne tog ytterligare kontakt med Hushållnings-
sällskapet och slussades senare vidare till en före-
tagsrådgivare för att dryfta sina idéer. 

Vi har besökt och samtalat med ett antal handläg-
gare på regional nivå inom både stat, regionen, 
landsting och museer för att skapa en bild av hur 
de strategiska dokumenten omsätts i praktiken 
för enskilda aktörer och föreningar. Urvalet av de 
tre geografiska områdena skildrar olika sätt att 
organisera verksamheten och kulturarvsfrågorna 
kan ibland upplevas som isolerade från tillväxt och 
utvecklingsområdet. Vi har även här dokumenterat 
våra samtal och erbjudit vår medverkan, stöd i olika 
processer. Länsstyrelsen i Växjö uttryckte ett starkt 
önskemål om samverkan både inom projektets ram 
och även under kommande år.

Då projektet kom att omfatta såväl mindre tid som 
sökta medel än vad som ursprungligen avsetts, 
ansåg projektledarna att det inte fanns behov av 
både en styrgrupp och en referensgrupp. Valet blev 
att sätta samman en referensgrupp med personer 
från såväl myndigheter som universitet/högskola 
och Leader. I gruppen har deltagit representan-
ter från Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket, 
Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Göteborgs Universitet och 
Leader Sjuhärad. Gruppen har under året haft tre 
möten. Delar av referensgruppen har också deltagit 
på seminarier i projektets regi.
 
Material har hela tiden lagts ut på våra hemsidor 
och Intranät för att sprida kunskap och invitera till 
samverkan. Projektet har även tagits upp i samband 
med interna möten på både ledningsnivå och bland 
handläggare. För att få en större samsyn mellan 
våra båda organisationer har vi genomfört ett lyckat 
internseminarium under sensommaren 2012 som 
ledde till vidare samarbete framåt. Vi har även 
presenterat projektets innehåll i Hushållningssäll-
skapets nyhetsbrev.

6. Deltagande aktörer, 
finansiering

Projektet har utvecklats under det samarbetsavtal 
som finns mellan Västarvet och Hushållningssäll-
skapet Väst. Grunden lade i det förprojekt som ge-
nomfördes i Västra Götalandsregionen från oktober 
2010 till augusti 2011 och där vi erhöll projektstöd 
från regionutvecklingsnämnden. 

Parallellt med förprojektet planerade vi det större 
projekt som fördjupade frågeställningarna och 
som omfattade även andra geografiska områden i 
landet. Vår förhoppning var att detta skulle kunna 
motivera ett engagemang från några centrala aktö-
rer såsom Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet 
och Tillväxtverket. Vi avsåg även att fördjupa vårt 
arbete inom några delar av Västra Götalandsregio-
nen varför projektet även bedömdes vara intressant 
ur ett regionalt perspektiv.

Även Prytz donationsfond visade intresse av att 
medverka i arbetet genom en delfinansiering.

Efter genomskrivning av projektet kom Västra 
Götalandsregionen att bli huvudman och ansökan 
om medel beviljades även från Tillväxtverket och 
Jordbruksverket. En mindre del ansåg sig Riks-
antikvarieämbetet kunna bidra med liksom Prytz 
donationsfond.

Projektet kom att omfatta perioden juli 2011 till de-
cember 2012 och budgeten omfattade 1 835 000:- . 
Projektet kom att ta cirka 1 500 000:- i anspråk.

Nydala kloster - en unik miljö där man prövar 
samverkan med Högskolan i Jönköping.
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7. Genomförda aktiviteter

Entreprenörer, landsbygdsföretagare, 
föreningar

Under projektets inledningsfas hösten 2011 arbe-
tade vi fram ett förslag på seminarier med entre-
prenörer, baserat på en idé om projektverkstäder. 
Tanken är att man som företagare på landsbygden 
under en dag skall få inspireras av goda föredrag 
varvat med att kunna sitta ned med konsulenter 
från bl a Hushållningssällskapet, Länsstyrelsens en-
heter, Coompanion, Leaderkontor, Västarvet (eller 
motsvarande kulturinstitution), Landsbygdsnätver-
ket och kommunerna. Denna stomme till upplägg 
har vi sedan vid genomförandet anpassat till de 
lokala förutsättningarna.

7 oktober 2011 genomfördes en inspirationsträff 
med inriktning på kultur, turism och entreprenör-
skap för landsbygdsföretagare i Sjuhärad. Detta 
skedde i samverkan med Leader Sjuhärad och sam-
lade ett 50-tal deltagare/företag. Där deltog vi med 
föredrag och inspel från en lokal entreprenör för att 
visa på kulturarvet som resurs.

19 november 2011 deltog projektet på en kvarndag, 
där frågor om framtida användning och drift dis-
kuterades med föreningar och entreprenörer. Inte 
minst deltog ett antal aktiva mjölnare. Seminariet 
lockade över 50 deltagare och från projektets sida 
redovisades flera intressanta miljöer där verksam-
heten var levande. Projektledaren har inviterats att 
delta i det fortsatta arbetet inom kvarngruppen, 
som leds av Bohusläns Hembygdsförbund och där 
aktiviteter planeras för 2013 - bland annat med en 
gemensam kvarndag. Man vill också lyfta frågan om 
kvarnmiljöer som en tillgång för bygdeutveckling 
och lokalproducerade livsmedel.

I januari 2012 genomförde vi en arkivkväll på 
Landsarkivet/Riksarkivet i Göteborg med företa-
gare/förläggargårdsägare som målgrupp. Syftet var 
att se hur man kan samverka och finna vägar att 
söka sin egen historia i källorna. Erfarenheterna 
av upplägget var goda, men det kostar naturligtvis 
tid av den ordinarie verksamhet som skall generera 
intäkter till företaget/anläggningen.

Den seminarieform som diskuterades fram under 
hösten 2011 prövades konkret i samverkan med 
Leader Sjuhärad och Leader Ranrike, där vi vände 
oss till företagare och föreningar. Här gavs möjlig-
heter till att lyssna till korta föredrag samt att träffa 
handläggare, rådgivare och andra organisationer 
under en dag.

Till seminariet på Rådde den 11 februari kom ett 

20-tal deltagare, medan det efterföljande seminari-
et den 29 februari i Dingle hade något färre delta-
gare. Seminarieinbjudan bifogas i bilaga 1

Tillsammans med Munkedals kommun genomförde 
vi den 29 augusti en kvällsaktivitet riktad mot före-
tagare som vill veta mer om det lokala kulturarvet 
för att utveckla det egna företaget och hitta samver-
kan. Detta bygger på att kommunen varit starkt en-
gagerad i ett EU-projekt där man tagit fram ett rikt 
kulturarvsmaterial som man vill förmedla till olika 
aktörer. Ett tiotal lokala entreprenörer och fören-
ingar deltog på seminariet. Intresset var stort för 
att följa upp detta och få mer kunskap om hur man 
hittar berättelsen om sin gård och vad landskapet 
innehåller. Vi beslöt därför att följa upp detta med 
ytterligare ett seminarium den 24 november, för att 
ge tillfälle till fördjupning av arbetet med källmate-
rial och sökvägar. 

Seminariet blev välbesökt och metoden kommer 
vi att överföra som en del av vår egen verksamhet, 
men även i samverkan med leader Sjuhärad 2013.
Under september – november månad har vi även 
genomfört ett antal samtal, intervjuer med gårdsä-
gare och landsbygdsföretagare i Munkedals kom-
mun för att skapa underlag för en skrift om hur 
man kan koppla samman behovet och efterfrågan 
på stöd och råd med kommunal verksamhet och 
regionala resurser. Ett första sådant material togs 
fram i inledningen av projektet då Herrljungaskrif-
ten trycktes.

Den 6 oktober genomfördes en seminariedag i sam-
verkan med Länsstyrelsen och Vårgårda kommun 
som riktade sig till fastighetsägare/entreprenörer 
på landsbygden och som hade temat ”Återbruk”. 
Här visades fram olika exempel på lyckade om-
vandlingar av byggnader för nya ändamål på lands-
bygden. Ett 20-tal personer deltog. 

Den 23 oktober genomfördes en studieresa med 
bygdegårdsföreningen/byalaget i Madängsholm 
och representanter för Tidaholms kommun. Vi 
besökte bland annat Åminne bruk och Glasmuseet 
i Limmared på för att studera och utbyta erfaren-
heter om hur man med goda resultat drivit lokalt 
utvecklingsarbete med kulturarvet som bas. Detta 
var ett första steg i en samverkansprocess för lokalt 
utvecklingsarbete i Madängsholm som planeras 
äga rum under 2013 och som tar sitt avstamp i vårt 
genomförda projekt.

Under projektperioden har vi fortsatt stötta fören-
ingen Förläggargårdar i Sjuhärad genom att bistå i 
planering av två resor inom ramen för ”Förläggar-

u



16

gårdssafari: en turistisk produkt”, en arkivresa samt 
förmedling av information kring finansieringsmöj-
ligheter och stöd för fortsatt verksamhet. Se vidare i 
bilaga 2 där en beskrivning och analys av processen 
redovisas.

Under projektets gång har frågor kring hur man 
kan hitta mer material om sin gård eller trakt flera 
gånger framkommit under seminarierna. För att ge 
fler tillfälle att själva söka i arkiv utarbetade vi en 
enkel arkivguide med tips om olika typer av källor 
(kartmaterial, skiftesprotokoll, bouppteckningar, 
brandstodsprotokoll med mera) och var man kan 
finna dem. Guiden, kallad ”Hitta gårdens histo-
ria” stämdes av med erfarna byggnadsantikvarier. 
Den delades sedan ut på seminariet ”Kulturarvet 
– motor eller broms i landsbygdsutvecklingen?” i 
Skara och på seminariet i Munkedal 24 november. 
Den kommer att fortsätta spridas i såväl digital som 
tryckt form på seminarier, kurser och gårdsbesök. 
Se bilaga 3.

Förhoppningen vid projektets slut är att de genom-
förda aktiviteterna har givit deltagarna både ökad 
kunskap om kulturarvets möjligheter och inspira-

tion inför ett fortsatt arbete med de resurser som 
står till buds. Flera av de aktiviteter som genom-
förts har också visat att intresset och engagemanget 
för kulturarvsfrågor är stort, och att frågan om kul-
turarvets betydelse är aktuell. Både Västarvet och 
Hushållningssällskapet kommer att arbeta vidare 
för att lyfta dessa frågor.

Kommuner

Det kommunala engagemanget för landsbygdsfrå-
gor varierar i form av planeringsunderlag, handläg-
gare och ekonomiska stimulanser. Vi har tyckt att 
det varit av intresse för projektet att ta del av det 
kommunala underlagsmaterialet och att välja ut ett 
antal kommuner där vi fört samtal och intervjuer 
med handläggare inom olika områden. Detta har 
sedan i några fall lett till önskemål om fördjupad 
samverkan i form av seminarier och/eller work-
shops kring aktuella landsbygdsfrågor.

I Värnamo kommun har vi haft ett par möten 
som följts upp av en workshop under sommaren 
2012. Från kommunens sida tycker man att det 

u

Gerd Ljungqvist driver framgångsrikt sitt bokcafé i Od, Herrljunga kommun i nära samverkan med andra lokala aktörer.



17

finns många entreprenörer på landsbygden men 
att just kulturarvsfrågorna inte lyfts fram tillräck-
ligt. Landsbygdsfrågorna ligger både under nä-
ringslivsenheten (Värnamo Näringslivs AB), hos 
kulturutvecklaren på kultur och fritid samt hos 
turistorganisationen (Visit Värnamo). Man lyfter 
fram ett gott samarbete med Leader Linné, och 
man har fått resurser till att utveckla verksamhet på 
Åminne bruk med pedagogisk verksamhet för barn. 
I Nydala klosterområde har man inlett samarbete 
med Högskolan i Jönköping och deras utbildning i 
3D-animation. Båda dessa projekt har startat under 
2012. Ett tredje projekt där kommunen och Leader 
samverkar är Mötesplats Möbelbygd där man do-
kumenterar den landsbygdsanknutna industrin och 
med hjälp av en bok och en vandringsutställning 
fortsätter berättelserna om utvecklingen i staden 
och på landsbygden. Samverkan har via vårt projekt 
etablerats mellan Värnamo och Tibro kommuner 
om att lyfta kulturarvet inom möbelnäringen.

Älmhults kommun deltar i utvecklingen av Linnés 
Råshult där frågorna om världsarv är aktuella. Hela 
området kring sjön Möckeln är intressant och där 
har tidigare skett en satsning på besöksträdgård 
och konferens som sannolikt kommer att kräva 
stora insatser. Man träffar från kommunens sida de 
olika kommundelarna och föreningarna två gånger 
per år, men det har varit lite omorganisationer och 
turbulens som påverkat detta arbete. Vårt möte i 
Älmhult följdes upp med en workshop med fokus 
på det byggda kulturarvet och om man skulle kunna 
utveckla byggnadsvårdfrågorna i kommunen med 
sikte på olika ägargrupper på landsbygden då man 
har många danska (och även tyska) husägare. Även 
stenindustrin som en möjlig landsbygdstillgång 
togs upp, eftersom Älmhult ligger i ett område där 
den svarta diabasen har varit och är eftertraktad. 
Leaderprojektet med Gemlas möbelfabrik i Diö 

redovisades som ett framgångsrikt exempel.

Alvesta kommun har ett nyligen antaget lands-
bygdsprogram som plattform för sitt arbete framåt. 
Landsbygdsfrågorna är sammankopplade med nä-
ringslivsfrågorna och turismen. I kommunen finns 
ett landsbygdsråd och man arbetar för att utveckla 
samverkan med kommunen. Kulturarvsfrågorna 
finns med i ett större projekt kring sjön Åsnen. En 
annan miljö som lyfts fram är med ett starkt för-
ankrat lokalt arbete.

Växjö kommun har ett pågående arbete med att re-
videra och förnya sitt landsbygdsprogram. Eftersom 
som man har ett antal starka tätorter funderar man 
på begreppet landsbygd och söker former där både 
den rena landsbygden och tätorterna kan känna 
igen sig i programmet. Vårt projekt har fått möjlig-
het att bidra till arbetet med en kulturarvsingång 
och processen pågår. Växjö utsågs 2010 till årets 
landsbygdskommun, främst kanske för den form 
av samverkan som sker med de olika byalagen med 
mera. Här genomför man möten där aktuella frågor 
lyfts fram, dokumenteras och löses utan alltför 
många krångliga vägar och utredningar. Så kallade 
byapengar finns och man är aktiv inom olika Lead-
erprojekts genomförande och finansiering.
Man jobbar konkret med vissa intressanta kul-
turarvsmiljöer, till exempel Åryds samhälle (äldre 
järnbruk) och Gemlas möbelmuseum.

I Munkedals kommun har projektet fått i uppdrag 
att medverka i en process där man vill överföra ett 
insamlat kulturarvsmaterial till lokala entreprenö-
rer och företagare. Munkedals kommun är utsedd 
till årets landsbygdskommun 2011, och bygger sitt 
interna arbete mycket på ett tätt samarbete inom 
kommunens olika delar där man har samma tydliga 
målbild. Regelbundna möten hålls med de olika 

I Lekebergs kommun ligger Riseberga nunnekloster som är en välbevarad kulturmiljö med en stor potential.
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efterlyser kontaktvägar, nätverk med mera inom 
området.

Regional nivå samt Leader

Efter en genomgång och analys av underlagsmate-
rial på regional nivå kring landsbygdsutveckling, 
regionala strategier, kulturplaner med mera så har 
vi genomfört samtal och intervjuer med företrädare 
för regioner, länsstyrelsen, leaderkontor, museer 
och hushållningssällskap i de utvalda områdena.

Kronbergs län

Vi har haft samtal och intervjuer med länsstyrelsen 
där såväl landsbygdsenheten som kulturmiljöenhe-
ten varit representerade. I länet har man tagit fram 
en kulturmiljöstrategi som omfattar åren 2011-2015 
och som utgör en utgångspunkt för de insatser som 
görs i förvaltningen av kulturmiljöer. Man vill även 
lyfta fram berättelsen om Kronoberg och poängtera 
eldsjälarnas betydelse för det lokala kulturarvet. 
Det finns ett uttalat stöd från länsledningens sida 
att driva landsbygdsfrågor och att kulturarvet är en 
viktig resurs. Gemensamt anordnas utbildningsda-
gar och seminarier för stöd med mera där medarbe-
tare från båda enheterna samverkar.

Det finns ett gemensamt leaderprojekt med Läns-
styrelsen i Jönköpings län kring kulturarv och skog, 
där man hoppas se hur skogsnäringen kan nyttja 
kulturarvet som resurs. Länsstyrelsen arbetar även 
långsiktigt med Linnés Råshult och äppelbygden 
runt Urshult. Utvecklingen inom Glasriket kommer 
att kräva insatser där kulturarvsaspekten skulle 
kunna lyftas fram som en viktig faktor för besöks-
näringen.

I samband med ett längre projekt om skydd och ut-
veckling av riksintressena blev vårt projekt inbjudet 
att under september månad medverka i ett stra-
tegiskt samtal med landshövdingen, där ett 60-tal 
entreprenörer och handläggare deltog. Vi presen-
terade projektet och samverkade då med en av de 
entreprenörer som tidigare medverkat i projektet.

Region-landsting
I Kronoberg har man ett delat ansvar för kulturfrå-
gorna mellan Regionförbundet södra Småland och 
Landstinget. Regionförbundet har projektresurser 
för regional utveckling och här har man satsat 
mycket på att utveckla en gemensam turistplatt-
form och destinationer. Gemensamt har Region-
förbundet och landstinget tagit fram en regional 

lokala föreningarna och byalagen. Tidigare har man 
haft ett nära samarbete med kustkommunerna i Bo-
huslän, men menar att man snarare skulle utveckla 
inlandet och den fantastiska natur och kulturmiljö 
som finns mellan havet och skogen. I sitt visionsar-
bete för framtiden har man tagit nya grepp och haft 
ett ungdomsperspektiv.

Lekebergs kommun har vi mött i samband med ett 
seminarium på Länsmuseet i Örebro där kom-
munen presenterade sitt landsbygdsarbete, där 
man saknade kunskapsunderlag för att utveckla 
frågorna. Man har spännande ingångar till Leader 
Mellansjöbygden men har inte drivit något större 
projekt. Däremot har det satsats på klosteranlägg-
ningen i Riseberga.

I samverkan med Herrljunga kommun och lokala 
entreprenörer tog vi i det regionala projektet 2010-
2011 fram en skrift som hade som syfte att lyfta 
fram framgångsrika entreprenörer i en ”vanlig” 
kommun och visa på den möjlighet som kulturar-
vet utgör. Vi har sedan följt upp denna med vidare 
kontakter med de lokala entreprenörerna, men 
tiden har inte räckt till för att utveckla samverkan 
med kommunen och att gemensamt genomföra 
ett seminarium/workshops. Samtidigt pågår ett 
destinationsutvecklingsarbete där de lokala entre-
prenörerna samverkar framgångsrikt. 2009 blev 
Herrljunga årets landsbygdskommun.

Ljungby kommun är en föregångare när det gäller 
landsbygdsprogram i Kronobergs län i det att man 
startade sin process redan 2002. Nu är man på väg 
att revidera sitt program och att finna en starkare 
koppling till översiktsplaneringen. I kommunen 
finns många aktiva föreningar och ett kommunbyg-
deråd. Två gånger per år möts man och politiska 
representanter finns med vid varje möte. Det finns 
starka kopplingar till olika Leaderprojekt, inte 
minst runt sjön Bolmen, Piggaboda och det berät-
tarprojekt (Sagobygden) som omfattar flera kom-
muner och som drivs av Sagomuseet i Ljungby. 
Här lyfter man fram det muntliga berättandet och 
kopplar ihop det med lämningar i landskapet. Man 
upplever samverkan med Länsstyrelsen som väldigt 
bra.

Som exemplen visar så finns det ett antal varianter 
på hur man samordnar sin verksamhet i kommu-
nerna och vilket underlag man har för planering 
och stödinsatser. Vi upplever att intresset från 
handläggarnas sida är stort för att få mer kunskap 
om kulturarvets möjligheter, liksom önskemål om 
att denna resurs skulle vara mer tillgänglig. Vi har 
fått många förfrågningar på att tillföra olika aspek-
ter av vår kompetens in i olika processer och man 
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kulturplan för perioden 2012–2014 där länet skall 
vara en ”innovativ kulturmiljö med spets”.

Landstinget avsätter även medel för Kulturparken 
Småland och har ansvaret för att utveckla de kultu-
rella och kreativa näringarna. 

Kulturparken Småland/ Smålands museum
Kulturparken utgör en samlingsplats för debatt och 
samtal om Smålands framtid och drivs i aktiebo-
lagsform av Landstinget i Kronoberg samt Växjö 
kommun. Smålands Museum ingår som en del.

Inom verksamheten finns en relativt stor kulturmil-
jöavdelning där man jobbar mycket med handlägg-
ning, utredningar och remisser från kommunal 
nivå. Man har dock små resurser för att bedriva 
egen utvecklingsverksamhet och söker ofta stöd 
från Länsstyrelsen. Vi har mött avdelningen för 
byggnadsvård, där man har svårt att få resurser till 
att delta i Länsstyrelsens arbete med landsbygds-
utveckling och museet har haft nedskärningar i 
budgeten. Några direkta kontakter med Leader 
Linné förekommer inte och de kommunala möten 
som fanns tidigare förekommer inte längre.

Leader Linné
Leader Linnés verksamhetsområde omfattar kom-
munerna Alvesta, Ljungby, Markaryd, Älmhult och 
Växjö i Kronobergs län samt Värnamo i Jönköpings 
län. I bakgrundsteckningen av området finns ett 
stort antal naturreservat och en nationalpark och 
man finns inom entreprenörsområdet Möbelriket 
och granne med Glasriket. Ett antal välkända kul-
turmiljöer finns med såsom Linnés Råshult, Huseby 
bruk och Berättarmuseet i Ljungby vilka även utgör 
stora besöksmål.

Man har tagit fram ett strategidokument för perio-

den 2007-2013, i vilket ett av målen är att ta tillvara 
och utveckla natur- och kulturresurser. Kontoret 
ligger i Alvesta och man har via LAG-gruppen 
beviljat stöd till flera intressanta kulturarvsprojekt, 
men även utvecklat ett samarbete med nordöstra 
England. Vi har haft samtal med verksamhetsleda-
ren och fått ta del av de olika projektens erfarenhet 
och vid våra kommunbesök tagit del av fördjupat 
material. Detta gäller bland annat Nydala kloster 
(Värnamo) , Åminne bruk (Värnamo) Råshult / 
Möckelsnäs (Älmhult), Piggaboda (Ljungby), Bol-
men (Ljungby), Sagobygden samt Åryd (Växjö).

Hushållningssällskapet i Kalmar-Kronoberg-
Blekinge
Till skillnad från hushållningssällskapen i Västra 
Götaland som har drygt tio personer som arbetar 
med landsbygdsutveckling arbetar Hushållnings-
sällskapet i Kalmar-Kronoberg-Blekinge inte lika 
aktivt med dessa frågor. Man har dock en person 
anställd som är verksam inom detta fält.

Örebro län

Region – landsting
Huvuddelen av kulturverksamheten ligger från 
och med 2012 på Landstinget i Örebro län då det 
flyttades över från Regionförbundet. En kulturplan 
finns framtagen för 2012-2014 som utgör grunddo-
kumentet för det strategiska arbetet. Man har även 
projektstöd till sitt förfogande.

Regionförbundet utgör en arena för det regionala 
utvecklingsarbetet och man driver verksamhet 
inom tillväxtområdet. Det finns en strategisk plan 
framtagen för turismfrågorna och man har skapat 
utvecklingsgrupper för olika satsningar, bland an-
nat inom området möten och upplevelser. Där lyfter 
man fram insatser för naturupplevelser och stöttar 

Piggaboda i Ljungby kommun är en spännande miljö med natur och kulturarv samlat. 
Såväl ett traditionellt jordbrukslandskap som industriella lämningar finns här.
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olika processer som innefattar landsbygdsutveck-
ling. Samtal har förts med handläggare här.

Länsstyrelsen
Inom Länsstyrelsen i Örebro län har man ett tätt 
samarbete mellan landsbygdsenheten och kultur-
miljövården. Dels sitter man nära varandra i huset, 
dels har man regelbundet gemensamma möten, vil-
ket underlättar kontakterna. Handläggarna disku-
terar också mycket sinsemellan och har god inblick 
i varandras arbetsområden. Det täta samarbetet gör 
att landsbygds- och kulturarvsfrågorna lyfts med en 
samsyn som ger goda förutsättningar för en bättre 
helhetsbild än på många andra håll.

Hushållningssällskapet i Örebro
Till skillnad från hushållningssällskapen i Västra 
Götaland som har drygt tio personer som arbetar 
med landsbygdsutveckling arbetar Hushållnings-
sällskapet i Örebro inte lika aktivt med dessa frågor. 
Man har dock under flera år haft en person anställd 
som varit verksam inom detta fält.

Länsmuseet i Örebro
Museet är ett av landets mindre länsmuseer och 
drivs i stiftelseform med landstinget och Hem-
bygdsförbundet som stiftare. Man har under flera 
år levt med besparingskrav som begränsat möj-
ligheterna att arbeta med utvecklingsprojekt och 
att finna samverkansformer med kommunerna. 
Huvuddelen av den antikvariska verksamheten är 
uppdragsfinansierad inom arkeologi och byggnads-
vård och omfattar undersökningar, kontroller och 
vårdinsatser. Vi har haft samtal som resulterat i 
att vi gemensamt anordnade en större workshop/
seminariedag kring landsbygdsfrågor, kulturarv och 
kommunal samverkan. Cirka 25 personer medver-
kade. Här presenterade vi projektets verksamhet 
och visade på olika exempel på samverkan mellan 
kommunal och regional nivå inom kulturarvsom-
rådet. Förutom handläggare från Länsstyrelsens 
enheter så deltog Lekebergs kommun. Man kom-
mer att fortsätta dialogen med Länsmuseet om 
samverkan.

Leader Mellansjölandet
Örebro län omfattas av flera Leaderområden och 
vi har valt att studera Leader Mellansjölandet som 
omfattar kommunerna Askersund, Degerfors, Leke-
berg och Laxå, samt delar av Hallsberg, Karlskoga, 
Kumla och Örebro kommun. Kontoret ligger i Fju-
gesta som är centralort i Lekebergs kommun. Man 
har finansierat ganska många projekt med kultur-
arvsingång. Vid våra intervjuer med verksamhets-

ledaren poängterade han antalet små projekt och 
förstudier som skett. De som han speciellt ville lyfta 
fram av de större var satsningen på Ramundeboda i 
samverkan (klostermiljö), Lokalhistoriskt centrum 
i Degerfors (industrihistoria), museum/upplevelse-
hus i Sydnärke (Askersund) samt projektet Vad vill 
vi vid Viby. Av dessa har vi studerat och fördjupat 
oss i Ramundeboda och Viby.

Västra Götalands län

Inom länsstyrelsen finns antikvariska resurser på 
landsbygdsenheten, som dock inte direkt arbetar 
med projektstöd etc. Engagemanget från kulturmil-
jöenheten för att medverka i landsbygdssamverkan 
har inte prioriterats på grund av hög arbetsbelast-
ning.

Länsstyrelsens landsbygdsenhet har ett brett utbud 
av kurser för landsbygdsföretagare och man har 
bland annat publicerat rapporten ”Från sågverk 
till bakverk” som tar upp frågor kring regelverk för 
landsbygdsföretagare som vi använt under våra 
seminarier.

Med tanke på att det är så få som arbetar med 
kulturarv och landsbygdsutveckling i länet, har ett 
antal aktörer sedan några år regelbundna möten 
kring dessa frågor. Den så kallade KUL–gruppen 
har bestått av representanter från Länsstyrelsens 
landsbygdsenhet, Västarvet och Hushållningssäll-
skapet Väst. Inom ramen för projektet anordnade 
gruppen en seminariedag kring återanvändning av 
byggnader på landsbygden.

Västra Götalandsregionen
Efter regionbildningen så ligger ansvaret för 
utvecklingsfrågorna på den regionala utvecklings-
nämnden där man arbetar utifrån den regionala 
tillväxtstrategin som löper fram till 2013. Ett antal 
projekt som rör landsbygdsutvecklingen har stöt-
tats. Hit kan man även räkna det stöd som getts till 
att utveckla regionala kultursystem som i sin tur 
baseras på ett handlingsprogram för att näringslivs-
utveckla kultursektorn.

Även regionens kulturnämnd har projektmedel för 
att stödja processer inom landsbygdsutveckling och 
kulturarv. Vårt projekt har processats fram mellan 
de båda enheterna inom regionen och samtal har 
förts med handläggare på båda sidor.

Västarvet
Västarvet utgör regionens förvaltning för det sam-
lade natur och kulturarvet och jobbar med starkt 
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fokus på regionala utvecklingsfrågor, både kopplat 
till de platser man verkar på och i stödjande och 
främjande arbete runt om i de 49 kommunerna. 
Man har resurser att samverka i en konsulentroll 
där man stödjer kommuner och ideella krafter 
med att stärka natur och kulturarvet som en resurs 
i planeringen av mark och bebyggelse. Västarvet 
driver även uppdragsverksamhet inom marinarkeo-
logi, arkeologi, byggnadsvård och konservering. En 
viktig uppgift är att göra samlingarna tillgängliga 
runt om i regionen både digitalt och i fysisk form. 
Projektet har samverkat med olika handläggare och 
konsulenter med att föra vidare frågeställningar 
och uppdrag som kommit fram under projektti-
den. Information om alla seminarier med mera har 
skickats ut via Västarvets intranät och vid semina-
rierna har olika handläggare medverkade både som 
föreläsare och åhörare.

Hushållningssällskapet
Hushållningssällskapen är rikstäckande, regio-
nalt baserade och fristående medlemsbaserade 
kunskapsorganisationer som bildades i slutet av 
1700- och början av 1800-talet. Hushållningssäll-
skapen har genom åren verkat för att utveckla och 
stimulera företagandet på landsbygden och främja 
en god livsmiljö i staden och på landet. Arbetssät-
tet är och har alltid varit att överföra kunskap till 
berörda målgrupper. Medarbetarna arbetar inom 
verksamhetsområdena Lantbruk, Landsbygd och 
Mat. Hushållningssällskapen har inga vinstintres-
sen förutom de medel som behöver avsättas för 
att klara den egna kompetensförsörjningen och 
utvecklingsverksamheten. De bedriver en omfat-
tande projektverksamhet med det gemensamma 
syftet att utveckla och förmedla nya kunskaper till 
nytta för huvudmålgrupperna lantbruksföretagare, 

landsbygdsföretagare och livsmedelskonsumenter. 
I Västra Götaland finns tre hushållningssällskap; 
Väst, Skaraborg och Sjuhärad med sammanlagt ca 
10 landsbygdsutvecklare. 

Hushållningssällskapet Väst har sedan 1990-talet 
arbetat med odlingslandskapets kulturarv på olika 
sätt. Sedan 2006 har Hushållningssällskapet en 
bebyggelseantikvarie anställd som arbetar med 
kulturarv och landsbygdsutveckling i hela Västra 
Götaland. 

Inbjudningar till aktiviteter och seminarier i projek-
tet har lagts ut på Hushållningssällskapets hemsida 
samt spritts i nyhetsbrev och informationsblad.

Leader Sjuhärad
Leaderområdet omfattar åtta kommuner i södra 
delen av gamla Älvsborgs län. De större tätorterna 
har exkluderats för att få till ett område som ligger 
inom den vedertagna befolkningsramen. 

Man har byggt sin verksamhet på erfarenhet från 
medverkan i förra leaderperioden och har på så 
sätt kunna bygga upp en stark bas för att samverka 
kring många nya projekt. Leader Sjuhärad har även 
satsat på ett projekt som ägs av LAG-gruppen och 
som möjliggör samordning och utveckling av turist-
frågorna under en längre tidsperiod. Detta gör att 
kopplingen landsbygdsutveckling/turism och kul-
turarv fått ett stort genomslag med många projekt, 
seminarier och uppföljning. I vårt projekt har vi 
samverkat i workshops och seminarier kring förläg-
gargårdsnätverk, trädgårdsturism, kyrkoturism och 
lokala projekt (till exempel Glasmuseet i Limmared, 
utveckling av Uddebo). En av tjänstemännen ingår 
även i vår styrgrupp.

Odlingslandskapet och den betade marken i Gäsene härad är grunden för Gäsene mejeris 
marknadsföring och varumärke. Gravfältet i Od är en del av detta.
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Nationell nivå

Projektet medverkade med en programpunkt på 
Riksantikvarieämbetets höstmöte med tema Lands-
bygd, nov 2011

Ett flertal möten har hållits med institutionen för 
kulturvård vid Göteborgs Universitet både om 
undervisningsupplägg och om genomförande av 
fältseminarier i anslutning till projektets geogra-
fiska områden.

Föreläsningar för studenter har genomförts
Avtal har upprättats med Göteborgs Universitet, 
Institutionen för historiska studier, om att hand-
leda en praktikant under höstterminen 2012 inom 
projektets ram.

Avstämningsmöten har hållits med Tillväxtverket, 
Riksantikvarieämbetet och Jordbruksverket. Vi har 
även spelat in synpunkter på den film som Jord-
bruksverket producerat för att underlätta sökandet 
av projektmedel och stöd.

Hushållningssällskapet Väst har även svarat för 
remisskrivning till det tekniska underlaget för kom-
mande landsbygdsprogram utifrån projektets erfa-
renheter. Hushållningssällskapet arrangerar varje 
år en konferens för organisationens ca sjuhundra 
anställda. Vid denna konferens har de konsulter 
som arbetar med landsbygdsutveckling ett särskilt 
pass där dessa frågor presenterats, diskuterats och 
föredragits vid ett par tillfällen. Då Hushållnings-
sällskapet Väst är den enda av arton hushållnings-
sällskap som har en anställd inom kulturmiljö har 
frågan inte största prioritet, men lyfts ändå fram 
varje år. Arbetet med landsbygdsutveckling skiljer 
sig åt inom landet. Vissa hushållningssällskap har 
flera anställda inom området medan andra inte 
driver projekt alls.  

Kontakter har hållits med Landsbygdsnätverket via 
Nils Lagerroth, samt med LRF genom Karin Wen-
nerberg.

Vårt genomförda seminarium den 23 oktober i Ska-
ra hade ambitionen av att bjuda in till ett nationellt 
seminarium och inbjudan sändes till Länsstyrelser, 
Länsmuseer samt andra organisationer i landet.

u

Årås kvarnmiljö i gränstrakterna av Västergötland 
och Småland är exempel på starkt lokalt engage-
mang. Man driver vandrarhem och kafé och nu är 

en hel herrgård på gång.
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Under arbetets gång har aktiviteter, erfarenheter 
och resultat spridits på respektive organisations 
hemsidor och intranät. Hushållningssällskapets ny-
hetsbrev och tidning har också varit kanaler. Resul-
tat har spridits internt bland Hushållningssällska-
pets landsbygdsutvecklare på nationell nivå. Inom 
Västra Götaland finns en regional ämnesgrupp för 
antikvarier där vi informerat om våra erfarenheter. 
Hembygdsförbund och arbetslivsmuseer har infor-
merats om aktiviteter. 

På Riksantikvarieämbetets mötesplats Kulturvårds-
forum har vi skapat gruppen Kulturarv och Lands-
bygdsutveckling. Det slutseminarium som arrang-
erades lades dessutom ut på en antikvariegrupp på 
Facebook.

Både i intervjuer, samtal och seminarier har det 
varit en stående punkt att informera om projektets 
innehåll och process.

Sammantaget har projektets ramar givit möjlighet 
till nya former för samverkan. I flera fall har pro-
jektet fungerat som ”dörröppnare” för utvecklade 
kontakter med och nätverk mellan många entrepre-
nörer och handläggare.

Under projekttiden har vi haft ett nära samarbete 
med Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs 
Universitet och båda projektledarna har haft under-
visning på institutionen. Flera föreläsningar skett 
från projektledarnas sida där vi har redovisat vår 
process och lämnat material och förslag på uppsat-
ser inom vårt fält.

Den möjlighet som gavs under hösten 2012 att er-
hålla en praktikant från Institutionen för Historiska 
Studier vid Göteborgs Universitet har inneburit en 
bra ingång till samverkan med institutionen under 
längre tid (4 månader) och samtidigt utveckla pro-
jektet i konkreta uppgifter. Samverkan har även lett 
till undervisningsinsatser under 2013 där projektet 

8. Spridning av resultat/information

kommer att lyftas fram.

Samverkan med Högskolan i Skövde och Institutio-
nen för medier, estetik och berättande har inletts 
och vi deltog i ett seminarium den 7 november där 
olika processförslag ventilerades. Kommande möte 
sker den 12 december för samverkan under 2013.

Under den period som projektet pågått har Hus-
hållningssällskapens förbund svarat på remissen till 
det tekniska underlaget till det kommande lands-
bygdsprogrammet. Vi har där medverkat genom 
att lyfta fram erfarenheter från vårt projekt.  Det 
samarbetsavtal som finns mellan Västarvet och 
Hushållningssällskapet utgör en grund för fortsatt 
långsiktigt arbete. Vi kommer att bevaka frågor 
kring kulturarv, landsbygdsutveckling och entre-
prenörskap på både lokal, regional och nationell 
nivå inom ordinarie verksamhet.

De båda institutionerna kommer att fortsätta att 
utveckla gruppen Kulturvårdsforum som ett sätt att 
sprida erfarenheterna inom kulturarvssektorn. Det 
nätverk mellan landsbygdsutvecklare som finns på 
kommunal nivå är en målgrupp att arbeta vidare 
med. 

Vår gemensamma integrationsgrupp kommer att 
fortsätta sitt påbörjade arbete.

Vi har presenterat ett förslag till institutioner vid 
Göteborgs universitet om att tillsammans med oss 
genomföra en studie för att skapa ett framtida ut-
bildningsblock under rubriken kulturarv och lands-
bygdsutveckling. Dialogen kring dess utformning 
och finansiering kommer att fortsätta under 2013.

Leader Sjuhärad har uttryckt önskemål om fortsatt 
samverkan med båda organisationerna under 2013 
och det planeras för flera seminarier kring kultur-
arvsfrågor och entreprenörer på landsbygden.

Jag vågade inte 
skriva i ansökan 
att kulturarvet är 
en viktig del i mitt 

företagande – då får 
jag nog inte pengar.

Bra projekt! Folk 
får upp ögonen på 
att ens omgivning 

faktiskt har ett 
värde och alltså värt 
att använda sig av.
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Under projektets gång har frågan tagits upp om att 
nå ut med kulturarvet på lokal nivå och gärna knyta 
an till den process som drivs av Jordbruksverket 
och Tillväxtverket kring lokala mötesplatser/servi-
cepunkter. Kontakter kommer att knytas med kom-
muner inom vårt arbetsområde under vintern 2013.

Vår slutrapport, liksom seminarierapporten från 
Skara kommer att distribueras till samtliga länssty-
relser, länsmuseer och andra nationella och regio-
nala aktörer samt de kommuner som finns inom 
vårt arbetsområde.

Det var först efter 
er konferens för tre 
år sedan som det 

gick upp för mig att 
det är kulturarvet 

jag bygger min 
verksamhet på.

I den unika backstugumiljön Åsle Tå i Falköpings kommun samverkar entreprenören till Café och restaurang 
med hembygdsföreningen i ett vinnande koncept.
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Bakgrund

Västarvet och Hushållningssällskapet arbetade 2011 
fram en projektbeskrivning utifrån de erfarenheter 
som fanns dels genom en längre period av samar-
bete för att utveckla kulturarvets möjligheter som 
en resurs för landsbygdsutveckling, dels genom 
ett regionalt pilotprojekt i Sjuhäradsbygden. Från 
Västra Götalandsregionen ville man gärna se vårt 
projekt som en del av att utveckla de kulturella och 
kreativa näringarna i regionen. En samordning med 
ytterligare två mindre delprojekt ledde fram till en 
ansökan som omfattade finansiering från Västra 
Götalandsregionen, Tillväxtverket och Jordbruks-
verket. En mindre del av finansieringen avsågs 
komma från Riksantikvarieämbetet och Prytz 
donationsfond. Handläggningen av ansökningarna 
och kontakterna med de olika parterna genomför-
des på regional nivå. Byte av handläggare skapade 
dock osäkerhet och svag förankring hos deltagande 
parter, vilket i sin tur ledde till att projektet förkor-
tades med åtta månader och att budgeten bantades 
från det ursprungliga projektförslaget. Projek-
tets inledning var således en aning problematisk, 
mycket beroende på att rollfördelningen mellan de 
olika aktörerna inte hade klarlagts.

Erfarenheter

Vi har under projektets gång genomgående mötts 
av intresse och fått ett positivt gensvar. Intresset för 
vår a erfarenheter har varit stort och möjligheterna 
att genomföra seminarier, workshops och liknande 
har upplevts som något positivt. Det har erbjudit 
deltagarna ett nytt sätt att fördjupa och lyfta fram 
nya aspekter på landsbygdsfrågorna. Vi har även 
under projektets gång sett hur erfarenhet er från 
projektet har använts exempelvis vid anbudsförfa-
rande för upphandling av entreprenörstjänster på 
Länsstyrelsen i Uppsala län, som underlagsbeskriv-
ning för det nya landsbygdsprogrammet i Växjö, i 
ett utvecklingsarbete för Madängsholms samhälle 
(Tidaholms kommun), för att utveckla idéer om 
byggnadsvård och landsbygdsprogram i Älmhults 
kommun, i utbildningspaket för Leader Sjuhärad 
kring turism, kulturarv som resurs samt i samver-
kan mellan Tibro och Värnamo kommuner kring 
möbelindustrins kulturarv. 

Sammantaget känns det som att projektets ramar 
givit möjlighet till nya former för samverkan, och 
att vår verksamhet i flera fall upplevts som dörr-
öppnare för mer utvecklade kontakter och nätverk 

9. Erfarenheter och analys av projektets genomförande

mellan många entreprenörer och handläggare
Kontaktarbetet i ett projekt där aktörer på lokal, 
kommunal och regional nivå skall intervjuas är 
omfattande. Det krävs lång framförhållning och god 
samordning för att man på bästa sätt skall kunna 
använda arbetstiden när man har resor och över-
nattning inbokade. I vårt fall var det framförallt 
tjänstemän på regional nivå som hade svårt att hitta 
gemensamma mötestider för de planerade mötena 
för handläggare inom kulturmiljö - och landsbygds-
enheterna. Engagemanget för frågorna upplevde 
vi som starkt, men möjligheterna att utveckla nya 
former för gränsöverskridande samverkan sakna-
des då handläggning ofta låste upp arbetstiden.

Vi valde även att i projektet skapa en grupp via 
Riksantikvarieämbetets virtuella mötesplats ”Kul-
turvårdsforum” som hade ingången landsbygd. Vi 
har sammanlagt under projekttiden fått ganska få 
deltagare. En lärdom är att vi själva kunde ha varit 
mer aktiva med information och med att lägga ut 
kommande aktiviteter. Vårt informationsutbyte har 
annars framförallt skett genom mail, genom vilket 
många kontakter skapats. Projektet har lett till nya 
nätverk och att fler uppdragsförfrågningar skett till 
vår båda organisationer.

För att utveckla samverkan mellan Hushållnings-
sällskapets och Västarvets personal anordnades ett 
internseminarium i augusti 2012, där projektet pre-
senterades och vi arbetade utifrån vissa frågeställ-
ningar. Detta ledde fram till en arbetsgrupp med 
inriktning på integrationsfrågor, där vi arbetar med 
hur kulturarvet skall kunna användas betydligt mer 
strategiskt som resurs. Gruppen har träffats under 
hösten och arbetar vidare med gemensamma frågor 
och skisser på ett kommande projekt baserat på 
några gårdsmiljöer där vi tillsammans har resurser 
att tillföra.

Efter ett regionalt möte i Sjuhärad kring hur kultur-
arvsfrågorna bättre kunde utgöra en grund i över-
siktsplaneringen inleddes ett arbete med en del av 
Tranemo kommun, där vi ville lyfta hur kulturmil-
jön skulle kunna vara en resurs och förutsättning 
för utveckling av miljön och inte bara ses som en 
begränsning. Processen kom dessvärre att avstanna 
efter att vi genomfört fältstudier, då kommunen 
inte aktivt integrerade oss i arbetet och vi inte fann 
bra samverkansformer. Här hade större tydlighet 
från båda håll om förväntningar på samarbetet och 
om det önskade resultatet sannolikt givit bättre 
förutsättningar för ett bra utfall.
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Under våren etablerades en samverkan mellan 
projektet och Västergötlands Hembygdsförbund i 
samband med att de anställt en projektledare för 
att se hur man skulle kunna utveckla verksamhe-
ten och hitta nya former för utveckling. Vi beslöt 
att tillsammans genomföra ett seminarium hösten 
2012 med fokus på att underlätta för hembygds-
föreningar och lokala företag att hitta varandra. 
Med hjälp av lokala exempel från andra regioner 
ville vi stimulera till en diskussion under rubriken 
”Företagsamma föreningar”. Trots ett stort utskick 
till många föreningar blev antalet anmälda så lågt 
att vi beslöt att ställa in seminariet. En återkoppling 
kommer att ske under våren 2013 för att analysera 
resultatet och finna nya former för en fråga som vi 
känner är angelägen.

Under projekttiden har vi haft ett nära samarbete 
med Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs 
Universitet. Båda projektledarna har haft undervis-
ning på institutionen. Ambitionen har varit att ge-
nomföra seminarietillfällen med projektets inrikt-
ning som vänder sig såväl både till institutionens 
personal som till eleverna. Trots att vi bildat en 
mindre arbetsgrupp för detta har det varit svårt att 
finna former för utvecklingsarbete. Vi har däremot 
funnit samverkansingångar vid de fältstudier som 
genomförts, och där vi samverkat med institutionen 
kring urval av miljöer, deltagit i arbetet och med-
verkat vid redovisningen.

Under hösten 2012 har projektet fått en prakti-
kant från Institutionen för Historiska Studier vid 
Göteborgs Universitet som inneburit en bra möjlig-
het till samverkan med institutionen under längre 
tid (4 månader) och samtidigt fördjupa projektet i 
några utvalda delar.

Vi har även föreslagit båda institutionerna att 
tillsammans med oss genomföra en studie för att 
skapa ett framtida utbildningsblock under rubriken 
kulturarv och landsbygdsutveckling. Denna plane-
rar vi att genomföra under 2013.

Under projektets tid har vi prövat på att genomföra 
olika typer av seminarier, workshops och projekt-
verkstäder med fokus på landsbygdsföretagare och 
i viss mån föreningar. En återkommande fråga har 
varit hur man kommer åt sin ”nära historia” då 
många har liten erfarenhet av att söka sig till arkiv 
och andra källor. Samtidigt är det svårt att avsätta 
den tid som behövs för att få fram underlag för sin 
gårds berättelse eller ta fram bilder och text för bra 
marknadsföring.

Vi prövade under hösten 2012 att anordna ett semi-
narium med inriktning på att hitta sina källor där 
Landsarkivet, Länsmuseet, en kulturgeograf samt 
en muntlig berättare medverkade. Efter inledande 
presentationer av hur man söker och exempel på 
innehåll för just den kommunen i befann oss i, så 
hade vi olika arbetsstationer på eftermiddagen där 
mer kontakter knöts.

Vi fick stor respons på detta upplägg och tror att 
detta kan vara en metod att använda i samverkan 
mellan lokala entreprenörer/föreningar och en 
regional struktur.

Vår erfarenhet av projektet visar även på att vi 
”krattat manegen” för flera initiativ i de olika regio-
nerna för att utveckla samarbete mellan kulturarv 
och landsbygdsutveckling.

Ofta saknas analyser av genomförda processer och 
projekt inom kulturarvsområdet. Inom de olika 
Leaderområdena skulle man behöva bearbeta 
och utveckla de olika lokala projekten för att dra 
erfarenheter och slutsatser. Ett exempel är alla de 
projekt som rör pilgrimsleder och där överblick 
saknas.

Vi menar att det är viktigt att se vårt projekt i ett 
längre perspektiv. I rapporten visas flera olika 
exempel på att initiativ och samverkansförslag har 
påbörjats för kommande år. Kreativa möten och 
samtal leder ofta till att nya idéer föds, men det tar 
tid innan man hittar formuleringar och kan skapa 
koncept som många kan få glädje av. 

Kvalitativa 
bevarandevärden 
kan ha ett högt 

kommersiellt värde i 
en småskalig turism. 

(…) Det framgångsrika 
bevarandet är 

utveckling.

Inspirerande! När jag 
kom hem efter att ha 
lyssnat på dig så såg 
jag helt nya saker på 

min gård.



27

Bilagor

Bilaga 1 | Seminarieinbjudningar

Bilaga 2 | Förläggargårdsrapport

Bilaga 3 | Arkivguide



28

 
  
 





























Ro
lf 

D
an

ie
ls

so
n 

V
äs

ta
rv

et
 0

70
1-

56
 0

5 
05

 
ro

lf.
da

ni
el

ss
on

@
vg

re
gi

on
.s

e 
 

Sa
ra

 R
ol

an
d 

H
us

hå
lln

in
gs

sä
lls

ka
pe

t 
05

21
-7

2 
55

 2
6 

sa
ra

.r
ol

an
d@

hu
sh

al
ln

in
gs

sa
lls

ka
pe

t.
se

 
 

Kr
is

tin
a 

W
al

lm
an

 H
us

hå
lln

in
gs

sä
lls

ka
pe

t 
05

21
-7

2 
55

 4
7 

kr
is

tin
a.

w
al

lm
an

@
hu

sh
al

ln
in

gs
sa

lls
ka

pe
t.

se
 

 



















 







































 

























































































 

 








































































 

 


















































































 



















 
 

Bilaga 1



29

Bilaga 1
      Id

é 
 

In
sp

ir
at

io
ns

da
g 

fö
r 
fö

re
ta

ga
re

  
oc

h 
fö

re
ni

ng
ar

Ro
lf 

Da
ni

el
ss

on
 V

äs
ta

rv
et

 0
70

1-
56

 0
5 

05
 

ro
lf.

da
ni

el
ss

on
@

vg
re

gi
on

.s
e 

 
Sa

ra
 R

ol
an

d 
Hu

sh
ål

ln
in

gs
sä

lls
ka

pe
t 0

70
-4

33
 7

7 
21

 
sa

ra
.ro

la
nd

@
hu

sh
al

ln
in

gs
sa

lls
ka

pe
t.s

e 
 

Kr
is

tin
a 

W
al

lm
an

 H
us

hå
lln

in
gs

sä
lls

ka
pe

t 0
52

1-
72

 5
5 

47
 

kr
is

tin
a.

w
al

lm
an

@
hu

sh
al

ln
in

gs
sa

lls
ka

pe
t.s

e 
 

VÄ
LK

O
M

M
EN

 
 V

ill
 d

u
 u

tv
e

ck
la

 d
in

 v
e

rk
sa

m
h

e
t 

g
e

n
o

m
 a

tt
 a

n
v

ä
n

d
a

 k
u

lt
u

ra
rv

e
t?

  
Le

ad
er

 S
ju

hä
ra

d,
 H

us
hå

lln
in

gs
sä

lls
ka

pe
t 

oc
h 

V
äs

ta
rv

et
 b

ju
de

r 
in

 t
ill
 e

n 
in

sp
ira

ti
on

sd
ag

 
fö

r 
at

t 
di

sk
ut

er
a 

hu
r 

hi
st

or
ia

 o
ch

 k
ul

tu
ra

rv
 k

an
 a

nv
än

da
s 

i 
pr

ak
ti
ke

n.
 

 H
ar

 n
i 
en

 a
nl

äg
gn

in
g,

 b
yg

gn
ad

 e
lle

r 
gå

rd
sm

ilj
ö 

oc
h 

fu
nd

er
ar

 p
å 

hu
r 

ve
rk

sa
m

he
te

n 
ka

n 
ut

ve
ck

la
s 

m
en

 ä
nd

å 
be

va
ra

 o
ch

 a
nv

än
da

 k
ul

tu
rla

nd
sk

ap
et

? 
  Fö

r 
di

g 
so

m
 v

ill
 t

rä
ff

a 
ha

nd
lä

gg
ar

e,
 r

åd
gi

va
re

 e
lle

r 
an

dr
a 

la
nd

sb
yg

ds
or

ga
ni

sa
ti
on

e
r 

Fö
r 

di
g 

so
m

 v
ill
 l
är

a 
di

g 
m

er
 o

m
 f

ör
et

ag
ar

es
 o

ch
 f
ör

en
in

ga
rs

 m
öj

lig
he

te
r 

  

 Lå
t 

di
g 

in
sp

ire
ra

s,
 s

e 
m

öj
lig

he
te

rn
a!

 
  



Bilaga 2 

 

 
Förläggargårdar i Sjuhärad 

 

- processrapport 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

Förläggargårdar- 
 

-en process inom Kulturarv och landsbygdsutveckling med inriktning på rollen som stödjare 

och främjare 

 

Koppling till ett regionalt utvecklingsprojekt 
Under 2008-2010 drev Västarvet, tillsammans med Hushållningssällskapet Väst, ett projekt 

med fokus på att utveckla kulturarvet som en resurs för entreprenörskap. Efter kontakt med 

föreningar, byalag och samhällsföreningar genomfördes tre seminarier där lokal kunskap i 

form av genomförda landsbygdsutvecklingsprojekt kopplades samman med ett regionalt 

perspektiv på stöd, bidrag och samverkan. 

 

I dessa seminarier deltog några ägare av förläggargårdar i Sjuhärad, och frågan om att driva 

en process för att lyfta fram denna dolda bebyggelsekategori togs upp från deltagarna. 

Västarvet fann förslaget så intressant att det mycket väl kunde rymmas inom ramarna för det 

arbete som pågick, samt att en fortsatt samverkan med Hushållningssällskapet och även 

Rydals Museum i Marks kommun skulle vara en bra ingång. 

 

I det nationella projektet för Kulturarv och Landsbygdsutveckling som bedrivs under 2011-

2012 har vi fortsatt att utveckla samverkan med förläggargårdarna. 

 

 

Upptaktsmöte på Rydals Museum 
Som en början på projektet menade vi att det kunde vara lämpligt att välja en neutral plats där 

olika ägarkonstellationer kunde möta den regionala och kommunala nivån i form av oss tre 

aktörer. Eftersom en del av förläggargårdarna är byggnadsminnen så fanns det relationer 

upparbetade mellan den antikvariska delen inom Västarvet och ägarna, och tips på ytterligare 

intresserade fastighetsägare kunde komma denna väg. Kulturenheten inom Marks kommun 

hade även kontakter med och register över förläggargårdsägarna. 

 

Till det första mötet var ett 20-tal ägare kallade och hälften av dem kom till kvällsmötet, som 

ägde rum på museet den 28 maj 2009. Förutom ett intressant innehåll så lockade vi med kaffe 

och smörgås. Målet var att knyta kontakter och se hur en process lämpligen kunde drivas i 

samverkan, med utgångspunkt i behoven och önskemålen från ägarnas sida.  

 

För att sätta in en tänkbar process i ett större perspektiv bjöd vi in Birgitta Esbjörnsson, en 

aktiv entreprenör inom projektet Hälsingegårdar som 2008 utsetts till årets Leaderprojekt. 

Vi menade att hon som egenföretagare och engagerad talare skulle kunna nå ut direkt till 

ägarna. Samtalet och frågorna kunde ske mellan aktörer med samma referensram och på 

längre sikt kunde kontakt etableras direkt mellan företagare i Sjuhärad och Hälsingland. 

 

 

 



 
Samtal  i gemytlig miljö på förläggargården Olsagården i Assberg. 

 

”Gäst hos varandra” 
Det fanns hos ägarna ett tydligt önskemål att förlägga möten hos varandra, för att på så sätt ta 

del av den erfarenhet som man hade på den lokala platsen och även få berättelsen om hur man 

som ägare utvecklat verksamheten. Ägarna besitter en stor kunskap om den egna gårdens 

historia och kvällarna blev fyllda av goda och spännande berättelser. Även konkreta förslag 

och idéer om bevarande och nödvändiga förändringar kunde tas upp med Västarvets 

byggnadsantikvarie som ingick i gruppen. Västarvet stod för inbjudan till mötena tillsammans 

med Rydals museum - det senare för att även få en lokal anknytning till anmälan. 

 

Kunskapsutveckling 
Begreppet förläggargårdar var inte alldeles självklart, utan vi resonerade en hel del i gruppen 

om att vi hade behov av att veta mer om detta. Det fanns också frågor kring utbredning och 

tidsepoker för byggande. Västarvets byggnadsantikvarie, Karin Lundberg, ansökte om medel 

från Länsstyrelsen i Västra Götaland för att genomföra en studie med denna inriktning, Medel 

erhölls för 2010 och studien visade på att det sammanlagt fanns över 60 gårdar som kunde 

knytas till förläggargårdsverksamheten. Som underlag för arbetet sändes en enkät ut till alla 

med frågor om byggnadernas ålder, karaktär, material med mera. En rapport från arbetet 

sändes ut till alla ägarna och finns även att hämta hem hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

 

För att få en fördjupad bild av de olika aktörernas intresse och skapa en bild av den fortsatta 

processen beslöt vi att genomföra några djupintervjuer med ägarna, med inriktning på 

företagande, entreprenörskap och kulturarvet som resurs. Denna del genomfördes av 

Hushållningssällskapet Väst och gav en bra grund för fortsatt arbete. 



 
Visning av byggnader och parkmiljö på Källäng. 

 

 

KY-utbildning och bokprojekt 
Som en del av kunskapsfördjupningen hade projektledaren kontakt med KY-utbildningen för 

byggnadsvård i Partille. Det visade sig att två av de studerande var intresserade av att 

genomföra sitt examensarbete med inriktning mot förläggargårdar och de kom att knytas till 

gruppen i den fortsatta processen. 

 

Examensarbetet kom att fördjupas till ett bokprojekt där de båda författarna även kom att 

bilda ett företag med inriktning mot kulturarv, turism och publikationer. Hösten 2010 

presenterades boken för alla förläggargårdsägarna på en träff på Lydde gård och man fick god 

publicitet. I boken presenteras förläggargårdstraditionen ur både textil och byggnadshistorisk 

synvinkel, samtidigt som ett urval miljöer ges fördjupade beskrivningar. En kort presentation i 

text och bild ges av de vid denna tidpunkt kända förläggargårdarna (ett 60-tal byggnader). 

 

Bussresa i Sjuhärad 
Under flera av mötena kom frågan upp om en gemensam bussresa för att besöka några av 

förläggargårdarna. Detta hade dels som syfte att se om det var en utvecklingsbar turistprodukt 

som någon eller några kunde utveckla (Turistbyrån i Mark var inbjudna för att ta sig an 

konceptet), dels för att skapa en gemenskap och öka kunskapen inom gruppen.  

 

Söndagen den 12 september 2010 genomfördes den första resan på Kulturarvsdagen. Med 

anledning av att vi inte hade den öppen för allmänheten utan bara för förläggargårdsägarna 

kunde den tyvärr inte komma med i det riksomfattande programmet. Bussturen var en succé 



och alla strömmade in till de olika gårdarna där ägarna kunde presentera sin verksamhet och 

de fantastiska interiörer som fanns. Guidningen genomfördes av många olika aktörer och 

avslutades med ett rikligt kaffebord i Olsagårdens 1700-talsbyggnad. Eftersom vi rörde oss i 

området kring centrala Kinna och Skene så fanns ett stort intresse av att genomföra en ny tur i 

september 2011 med inriktning mot förläggargårdar i ett vidare område mellan Mark och 

Svenljunga kommuner. 

 

 

Bussresan stannar till i Fritsla för kaffe och besök på kyrka och förläggargård. 
 

Enkät för vidare process 
I samband med mötet under hösten 2010 framkom ett önskemål från många av deltagarna att 

processen skulle leda till mer konkreta åtgärder. Vi beslöt därför att ta fram en enkät som 

sändes runt till aktörerna, där de kunde precisera vilka ingångar som var viktiga för såväl den 

enskilda gården som för helheten. Med detta resultat, som gicks igenom med gruppen, 

formulerades programmet för insatser under 2011. 

 

Det framkom även att både Marks kommun och Leaderkontoret i Sjuhärad var angelägna om 

att hela processen med att lyfta fram förläggargårdarna skulle bidra till såväl 

landsbygdsutveckling som en stark turistisk produkt, och dessa aktörer knöts närmare 

processen. Alla förläggargårdsägarna kom med i utsändningslistor för Leaderutbildning och 

seminariedagar inom turism och näringsliv i Sjuhärad, samtidigt som kommunen lyfte fram 

den turistiska produkten i marknadsföringen. 

 



 
Marks kommuns turistbroschyr för 2011 lyfter förläggargårdarna. 

 

 

2011 - 2012 mot nya gemensamma mål 
Under våren 2011 formerades en grupp som åtog sig att driva processen mot att ett nätverk 

bildades där man samlades kring en utställning och aktivitet på Turistmässan i Göteborg i 

april. Genom samverkan med andra aktörer i Sjuhärad så kom man att dels presentera 

begreppet förläggargårdar, dels redovisa och sälja boken om förläggargårdar. Man hade även 

tagit fram en första hemsida om förläggargårdar (www.forlaggargardar.se). Detta var en 

enande aktivitet som även ledde till att gruppen startade en process med att ta fram en 

ansökan om Leadermedel för kommande år. Hösten 2011 fick man ansökan beviljad av Lag –

gruppen för Leader Sjuhärad samtidigt som man formellt bilda föreningen för 

förläggargårdar. 

 

Föreningen har sedan aktivt genomfört ett antal arrangemang och seminarier för att utveckla 

samverkan mellan gårdarna. I maj 2012 genomförde man ett processarbete för att möta 

framtida utmaningar och bildade olika tematiska arbetsgrupper. Under 2012 har två ”buss- 

safaris” till olika förläggargårdar genomförts, delvis med stöd från vårt projekt . Föreningen 

har även anordnat en studieresa till hälsingegårdarna och haft samverkan med dem. Nu har 

man planer på att under 2013 skapa en förläggargårdsdag och att utveckla och fördjupa den 

historiska kunskapen om varje gårds unika tillgångar och att lyfta dessa i ett turistiskt 

perspektiv. 



 
Besök i Ginkalunda på safarin i mars 2012. 

 

Erfarenheter 
 

Processen med förläggargårdar har pågått under en tidsperiod av närmare tre år och vår roll 

som stödjare och främjare har fungerat väl. Att koppla samman lokal kunskap med regional 

överblick tar tid och kräver ett lyssnande arbetssätt, men ger samtidigt nya utvecklingslinjer 

och impulser som stärker utvecklingsmöjligheterna för att använda kulturarvet som resurs för 

landsbygdens framtid. 

 

Ur Västarvets perspektiv kan man säga att risker finns med att kompetensuppbyggnad sker 

utanför museernas ramar och att vår roll är otydlig. Hur garanterar vi att kvaliteten i arbetet 

håller hög nivå? Har vi så lång uthållighet som detta arbete kräver? 

 

På den positiva sidan står ett stort lokalt engagemang där man medverkar i en 

utvecklingsprocess där deltagarna växer och där företagandet stärks. Kunskapen finns där 

människor finns och dialogen stärker båda parter. Kanske är detta ett framtida arbetssätt där vi 

hushållar smart med våra resurser. 

 

Rolf Danielsson 

2012-10-30 
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I vilket arkiv skall jag leta? 

Nationella Arkivdatabasen (NAD): I NAD, kan man 
söka information om olika arkiv i Sverige. Här finns 
register över arkivinstitutioner och kontaktuppgifter 
och länkar till många olika arkiv runt om i landet.  
www.nad.ra.se

Människorna på gården

Vilka har bott på min 
gård? Hur stor var 
den och vad hade 
man för föremål? 

På Riksarkivet/
Landsarkivet finns 
arkivhandlingar från 
kyrkan, myndigheter och enskilda från medeltiden och 
framåt. Riksarkivet finns genom landsarkiven represen-
terat på flera platser i landet.  
 
Uppgifter kan sökas i bouppteckningar, jordeböcker, 
syneprotokoll (för militära boställen, prästgårdar och 
kronans egendomar), kronofogdeprotokoll, taxerings-
längder, privata arkiv och företagsarkiv.  
www.riksarkivet.se

Vilka byggnader fanns? 

Det är sällan man stö-
ter på gamla ritningar 
från huvudbyggnader 
eller ladugårdar. För 

de lite nyare byggnaderna finns det ofta, men så fort 

man letar sig ner genom århundradena så blir det svårare. 
Men det finns andra sätt att ta reda på hur byggnaderna såg 
ut tidigare eller vilka byggnader som fanns på gården. 

Ett sätt är att studera gamla brandförsäkringshandlingar. Här 
har ägaren försäkrat gårdens byggnader och har man tur står 
det detaljerat om byggnadsmaterial och husens utformning. 
Lokala brandstodsbolag kan ha material om traktens bebyg-
gelse, liksom Brandförsäkringsverket (vars material också 
finns tillgängligt via Riksarkivet). www.riksarkivet.se 

Ett annat sätt är också att titta på äldre kartor för att utröna 
hur många byggnader som fanns och dessas placering. Lant-
mätarnas intresse för byggnader varierade dock och därför 
varierar även mängden information i skiftesprotokollen. 

Gårdsnamnets ursprung

Vissa gårdsnamn berättar mycket om platsens historia. 
Bland annat finns det många orter och platser som fått sina 
namn efter nyodlingar, bland annat de som slutar på röd, ryd 
och red som kommer 
av ordet röja. 

På dialekt-, ortnamns- 
och folkminnesarkiven 
som finns på flera håll 
i landet kan man hitta information om gårds- eller ortnamn. 
Arkivet samlar in och bedriver forskning om dialekter, 
ortnamn och folkminnen, och svarar på frågor kring folklig 
kultur. Letar man efter dialektala ord, musik från trakten 
eller sägner eller berättelser om lokala företeelser kan man 
hitta dem här: www.sofi.se

Gamla kartor 

På Lantmäteriets hemsida kan man titta på historiska kartor 
från 1600-talet och framåt. Där finns bland annat häradskar-
tor, uppmätningskartor och skifteskartor som kan ge en god 
bild av markanvändningen i äldre tid. I de tillhörande hand-
lingarna kan man ofta hitta information om de byggnader 
som funnits på de berörda gårdarna. www.lantmateriet.se

Flera länsstyrelser har bra kartor på sina hemsidor. Gå in 
under GIS och kartor/Smarta kartor/Kartor & GIS och sök 
dig fram till information om naturreservat, kulturreservat, 
byggnadsminnen och mycket annat. Här finns bland annat 
länkar till Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.  
www.raa.se

Hitta gårdens historia

I din hand håller du en folder med 
tips för att börja söka efter din gårds 
historia. 

Vi hoppas att den kan inspirera dig 
att använda historien och kulturarvet 
i din vardag. 



Vad betyder R på min karta?  

Du kanske har ett fornminnes-R på kartan eller funderar på 
om det kan finnas fornminnen i eller kring gården. Då kan 
man titta på fornminnesregistret som finns på länsstyrelsens 
hemsida. Här finns information om gravplatser, boplatser, 
runstenar, torp, avrättningsplatser och mycket mer, med ett 
tidsspann från stenålder till 1900-tal. www.lansstyrelsen.se

Kunskapsbanker 

Länsmuseerna: På länsmuseerna finns kunskap samlad om 
de olika länen. Här finns information i form av exempelvis 
byggnads-, väg- och broinventeringar. Man också få tips på 
litteratur, intressanta platser eller liknande.  
www.upptacksverigeshistoria.se/lansmuseer 

Länsstyrelsen: Länsstyrelserna ger ut en mängd rapporter 
i vitt skilda ämnen. De flesta finns att ladda ned via res-
pektive länsstyrelses hemsida. Länsstyrelserna håller bland 
annat i ängs- och hagmarksinventeringar och kartläggning 
av värdefulla odlingslandskap. De kan också tillhandahålla 
information om och skötselplaner för byggnadsminnen och 
natur- och kulturreservat. Här finns också information om 
olika riksintressen. www.lansstyrelsen.se

Riksantikvarieämbetet: På kulturmiljöbild finns en stor 
mängd digitaliserade och sökbara bilder, som fritt får använ-
das för privat eller ideellt bruk. 

Bebyggelseregistret är ett nationellt register med information 
om allt från timmerstugor och industrimiljöer till modern 
stadsbebyggelse. 

I RAÄ:s mobil-
app Kringla kan 
man söka i flera av 
Sveriges museers 
och arkivs sam-
lingar. Här finns 
information om 
fornlämningar, 
kyrkor, byggnads-
minnen, föremål 
och fotografier. 
 
Lokala museer: Lokala museer har ofta god kännedom 
om områdets traditioner, historia och eventuella särdrag. De 
kan också tipsa om bygdeböcker och annan litteratur som 
rör traktens historia. Även det kommunala arkivet kan vara 
intressant att leta i. 

Hembygdsföreningar: Hembygdsföreningar har god kän-
nedom om områdets traditioner, historia och bebyggelse. De 
kan också tipsa om bygdeböcker och annan litteratur som 
rör traktens historia. Vissa föreningar har också arkiv med 

bland annat uppteckningar, dagböcker och fotografier. 
www.hembygd.se
 
Intresseföreningar/arbetslivsmuseer: Intresseföreningar 
av olika slag kan bidra med mycket information om speci-
ella företeelser, som exempelvis kvarnar eller småindustrier. 
Dessa föreningar vidarebefordra och upprätthåller viktig 
kunskap om olika tekniker, verktyg, material och liknande. 
www.arbetsam.com
 
Bibliotek: På bibliotek finns böcker och information i vitt 
skilda ämnen. De flesta bibliotek har en avdelning för lokal-
historia med böcker och foldrar av olika slag samt möjlighet 
att läsa kyrkböcker på mikrofilm. 

Släktforskning: På nätet finns ett otal sidor för släktforsk-
ning, bland annat Sveriges släktforskarförbunds hemsida. 
Här finns länkar till arkiv och intressanta hemsidor, liksom 
kontaktuppgifter till släktforskningsföreningar runt om i 
landet. www.genealogi.se

Programmet för odlad mångfald (POM): POM är en 
nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kultur-
växter. På hemsidan kan man få information om och tips på 
äldre kulturväxter av en mängd olika slag. www.pom.info

Skogsstyrelsen: Via www.skogsstyrelsen.se och fliken 
Upptäck skogen finns Skogens pärlor. Det är en karttjänst 
med mycket information om skogens natur- och kulturmil-
jövärden.

Berättelser  

Berättelser kan berika den verksamhet du som företagare 
bedriver. De kan rentav vara förutsättningen för den. Många 
får med sig berättelser om platser och händelser när de växer 
upp, men man kan också aktivt leta upp berättelser genom 
att fråga släktingar, grannar och äldre människor i bygden 
om sådant som hänt på gården/i byn/i trakten. 

Dessutom 

Lantbrukarnas Riksförbund och Studieförbundet Vuxen-
skolan har ett gediget studiecirkelmaterial som heter Hitta 
historien där man i form av en studiecirkel kan ta reda på 
mer om gårdens och platsens historia. 



www.vastarvet.se
www.hushallningssallskapet.se/vast

Detta material är framtaget inom projektet Kulturarv och Landsbygdsutveckling  
som är ett samarbetsprojekt mellan Västarvet och Hushållningssällskapet




