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Bengt-Göran Söderlind och Ulf Palmenfelt underhåller 
publiken under berättarfestivalen sommaren 2017.



AND THE LAND OF LEGENDS IS ADOPTED!
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När dessa ord hördes i högtalarna på Unescos 
13:e kommitteemöte på Mauritius kl 17.50 den 29 
november var det oändligt härligt! 

Sagobygden blev då upptaget som den 20:e platsen i 
världen på ”The Register of Good Safeguarding” – ett 
register för goda metodiska exempel! Som vi längtat 
och väntat på detta besked, inte bara under den 20 
månaders långa nomineringsprocessen, utan där och då 
kändes det som om 30 års arbete äntligen hade arbetet 
fått sitt rättmätiga erkännande. 

Berättarnätet Kronoberg, grundades 1990, och allt 
sedan dess har ideella människor och personal (från 
1999 och framåt) arbetat tillsammans mot samma mål, 
nämligen att sprida kunskap om vår muntliga berättar-
tradition, föra den vidare och framhålla detta immateri-
ella kulturarv. 

När Sverige valde att ratificera Unescos Konvention om 
tryggandet av det immateriella kulturarvet 2011 (den så 
kallade 2003 konventionen), tog vi en aktiv part i arbetet 
och resan fram till den 29 november 2018 har varit ett 
spännande och givande arbete där vi på allvar har lyft 
fram det värde som det immateriella kulturarvets sagor 
och sägner utgör både lokalt, regionalt och nationellt. 

Vårt arbete har konkretiserat konventionens mål på 
många sätt och idag känner vi stor stolthet över att 
Ljungby berättarfestival är den äldsta årligen återkom-
mande festivalen för muntligt berättande i Norden, som 
har haft en så avgörande roll för utvecklingen av det 
muntliga berättandet i Norden. 

Vi har tillsammans etablerat ett museum över muntligt 
berättande, något som egentligen inte går att visa upp i 
ett museum. Det muntliga syns ju inte – det hörs. Vidare 
har vi utvecklat landets mest genomgripande skyltning 
i kulturlandskapet av det immateriella kulturarv som 
våra sagor och sägner utgör en del av. Därtill en stor och 
utvecklad pedagogisk verksamhet mot olika målgrupper.

Förutom Unescoutnämningen har mycket annat även 
hänt under året. Vi har fått besök av talman, riksdags-
ledamöter, landshövdingar, ambassadörer, generaldi-
rektörer och till och med Kronprinsessan fick möta vår 
verksamhet under detta år!

Vi invigde ett nytt sägenskåp, har firat Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius 200 år, fått nya medarbetare och så i 
Ljungby kommun, inrättat Muntligt berättande som ett 
eget ämne på Kulturskolan, något vi värdesätter högt.

En ny utställning i Sagomuseet har skapats, berättar-
festivalen har genomförts där författaren Mikael Niemi 
fick årets Mickelpriset. Kungliga Gustav Adolf Akademin 
prisade Per Gustavsson och Ulf Palmenfelt för deras 
mästerverk Folksagan i Sverige som med sina tre band 
beskriver vår värld på ett spännande och inspirerande 
sätt.

Året har inneburit många fina stunder och jag vill rikta 
ett stort tack till alla ni som har bidraget till det fram-
gångsrika år 2018 blev, oavsett om du gjort din insats 
under året eller under tidigare år, lika värdefullt.

Tack till föreningens styrelse och fantastiska personal 
som alltid ställer upp och arbetar med allt från att städa, 
möta besökarna i receptionen, marknadsföra, sköta 
ekonomin, hålla i guidningar och utbildningar till att 
åka land och rike runt för att sprida vårt kulturarv, ni är 
enastående.

Tack till våra samarbetspartners, Ljungby, Alvesta och 
Älmhults kommuner, Region Kronoberg, ABF, Linnéu-
niversitetet, företag, organisationer, bidragsgivare och 
sponsorer och inte minst, alla de ideella krafterna. 
Tillsammans skapar vi en värdefull och betydelsefull 
verksamhet som vi kan vara stolta över, så väl lokalt, regi-
onalt, nationellt och internationellt, det är tillsammans vi 
gör det möjligt!

Meg Nömgård, verksamhetschef Sagobygden.
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MÅNGÅRIG VERKSAMHET 
SOM BÄR FRUKT

Sagobygden i Ljungby lyfter fram den muntliga 
berättartraditionen som en del av ett gemen-
samt kulturarv och då i synnerhet den spännande 
mångtusenåriga sago- och sägenskatten som till 
stor del finns samlad här. 
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Sagobygden är dels ett magiskt landskap vars geografiska 
område sträcker sig över Ljungby, Älmhult och Alvesta 
kommuner. Här gömmer sig otaliga spännande och roliga 
berättelser. Berättelserna gick från mun till mun och än i 
dag berättar vi dem i Sagobygden. 

Det var här i sydvästra Småland, som mycket av den 
svenska muntliga traditionen skrevs ner. Här levde 
märkliga sagoberättare, betydelsefulla sagosamlare och 
här finns otaliga sägenomspunna platser. Sagobygden är 
också namnet på den verksamhet som den ideella fören-
ingen Berättarnätet Kronoberg driver, vars verksamhet 
innefattar bl.a. Sagomuseet, Ljungby Berättarfestival och 
Sägenplatserna i landskapet. 

Sagomuseet och Sägenplatser
När Sagomuseet grundandes, 1999, var ledstjärnan att 
museet inte skulle begränsas till en fysisk lokal utan 
också inbegripa det omgivande landskapet, därav de så 
kallade Sägenplatserna. 

I Sagobygdens tre kommuner finns idag 41 sägenskåp, 
vilka är placerade på sägenbundna platser. På tre språk, 
genom moderna teknik och konstnärlig illustration pre-
senteras sägnerna i skåpen.

Ytterligare en utgångspunkt var att besökarna skulle 
möta berättare öga mot öga och även uppmuntras och 
inspireras att själva berätta vilket blev ett sätt att inter-
agera inte bara utanför museets hägn utan också direkt 
med besökarna. 

Ljungby Berättarfestival
Sedan 1990 arrangeras Ljungby Berättarfestival, idag 
Nordens äldsta årligen återkommande festival. Den är 
lokal, regional, nationell och internationell samt en viktig 
mötesplats. 

Den har fungerat som en väsentlig motor och inspi-
rationskälla till den muntliga berättarrörelsen i hela 
Norden genom åren och gör så än idag!

Berättarnätet Kronoberg
Verksamheten kopplat till Sagobygden drivs av den 
ideella föreningen Berättarnätet Kronoberg. Med från 
början mycket begränsade ekonomiska medel har fören-
ingen målmedvetet och med stora ideella insatser och 
entusiasm lyckas bygga upp en i dag mycket omfattande 
verksamhet som väckt uppmärksamhet inte bara i Sveri-
ge utan också internationellt.

Målet med verksamheten är att lyfta fram och trygga 
regionens rika immateriella kulturarv av muntlig berätt-
artradition i enlighet med 2003 konventionen (UNESCO) 
och att då samtidigt erbjuda ett besöksmål av stort 
intresse för besökaren genom att använda och utveckla 
Sagobygden med dess unika kulturarv. 

Fokus ligger på att stimulera det muntliga berättandet 
såväl som inom olika kulturformer som medel för att 
öka kommunikationen och erfarenhetsutbytet mellan 
människor i våra vardagsmiljöer. Verksamheten utgår 
även ifrån att uppvärdera muntlighetens betydelse i det 
pedagogiska arbetet och utveckla det muntliga berättan-
dets pedagogik i skola och förskola, med satsning mot 
läsfrämjande insatser.

Föreningen är politiskt och religöst obunden och 
öppen för alla att bli medlem i. Varmt välkommen på 
upptäcktsfärd i Ljungby, Alvesta och Älmhult, Sveriges 
Sagobygd.
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PROGRAMVERKSAMHET UNDER 2018

Vi har bedrivit vår redan etablerade programverksamhet 
såväl inne på Sagomuseet, som utomhus, i alla Sagobyg-
dens kommuner, Ljungby, Alvesta och Älmhult samt i Växjö. 
Programpunkterna har varit riktade mot den breda allmän-
heten men också till specifika målgrupper.

Jubileum Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 200 år
2018 var ett jubileumsår i den bemärkelsen att vi firade 
att Gunnar Olof Hyltén-Cavallius föddes 1818. Detta 
var en röd tråd som gick genom året och avspeglade 
sig ibland annat i Sommarprogrammet. Som start för 
jubileet anordnades en heldag den 20/5 på Skatelövs 
hembygdsgård. Där restes ett nytt sägenskåp, tillägnat 
Gunnar Olof, vilket invigdes av Sverker Hyltén-Cavallius. 
Dagen bjöd på berättelser, musik, föreläsningar, gåtgiss-
ning, lindormsjakt och mycket annat.

Sommar i Sagobygden
Under månaderna maj-sep gavs sommarprogrammet 
”Sommar i Sagobygden” i Sagobygdens tre kommuner. 
Programmen genomförs med såväl anställda som fören-
ingens medlemmar.

Dessa föreställningar lyfter fram sägenomspunna plat-
ser och levandegör berättartraditionen i Sagobygden. 26 
programpunkter fördelades under året där 10 stycken 
hamnade i Alvesta, Älmhult fick 6 stycken och Ljungby 9. 
Växjö fick avslutningsvis en programpunkt.

Berättelser och Musik i Sommarkväll
På vackra Gamla Torg i Ljungby arrangerade sex pro-
grampunkter, som hölls traditionsenligt på måndags-
kvällar mellan den 2/7-6/8. På årets program stod: 
Linus Grafström med countrymusik, 60-70-tals minnen 
med Diamonds orkester, Allsång med Bolmsö Old Boys, 
Skrönor och Låtar, Mikael Thomasson och Conny Bergh, 
Körglädje med Ljungby manskör. 

Kultur på bygden
Under hösten genomfördes tre berättarföreställningar 
i samarbete med Ljungby Kommuns satsningar Kultur 
på bygden. Alla berättarföreställningarna inleddes med 
lokala berättare varpå en huvudakt följde, hela arrange-
manget höll på i ca 90 minuter. Vi erbjöd:

22/9 Borttappade flickor och glömda kvinnor, Ellen 
Sjömålen i Nöttja Bygdegård, 20/10 Berättareftermid-
dag på Bolmsö, Bengt af Klintberg, Bolmsö bygdegård 
Sjöviken 10/11 Alldeles sanna skrönor ur livet, Mikael 
Thomasson, Byholma Gamla Skola.

Programkvällar
Föreningen har en grupp av ideella personer som 
tillsammans med Sagobygdens personal planerar och 
genomför programkvällar som är öppna för såväl med-
lemmar som allmänhet. 2018 bjöds det på:

• 31/1 Kvarnar, pizzor och världspolitik i kulturens 
högborg, Meg Nömgård.

• 10/2 Berättelser om öden och skæbner i Norden, 
Maria Arnadottir & Dorte Futtrup: Föreställningen 
fick ställas in pga av sjukdom.

• 15/3 Japansk afton, Makiko Jonsson.
• 3/5 Kyrkvaktmästaren som kulturbärare, Ellen Sjömå-

len.
• 18/9 Rapport från berättarvärlden, Mikael Thomas-

son och Meg Nömgård.
• 2/10 Berättarafton i Hyltén-Cavallius anda! Vibeke 

Hyltén- Cavallius, Anna Liljequist, Saga Alexanders-
son.

• 16/10 Vad har påven i Rom att göra med en ö i 
Finnveden? Om folksagans förunderliga värld, Per 
Gustavsson.

• 10/12 Julfest.

Café Fontaine
I Växjö, på Café Fontaine, har vi för sjätte året i rad 
arrangerat sex berättarkvällar. Arbetsgruppen har under 
året bestått av Pelle Olsson och Kjell Nilsson. Ann-Karin 
Ånman var med under våren och Vibeke Hyltén Cavallius 
ersatte henne under hösten. Följande personer har varit 
gästberättare: Ulf Palmenfelt, Gunnar Wahlin, Bengt Gö-
ran Söderlind, Olle Larsson, Ellen Sjömålen och Jan-Olof 
Johansson.

Sagomuseet verksamhet
Under 2018 hade Sagomuseet säsongsöppet 31 maj till 2 
september, tisdag till söndag mellan 12:00 – 16:00. Övrig 
tid på året har det varit öppet torsdagar samt annan tid 
vid förbokning.

Det erbjöds regelbundet guidningar på svenska och 
tyska samt barnberättande. 27/7 – 5/8 hölls den årliga 
tyskveckan med gästföreställningar på Getnö Gård och 
Lake Resort. Berättade gjorde Sagomuseets Dörthe 
Drewsen och Andrea Hofman från Schweiz. Vi har även 
erbjudit guidning på engelska och ser med glädje att 
förfrågan kring detta ökar.

Museet har haft extra öppet under sportlov, påsklov, 
höstlov och jullov. Vid samtliga lov har vi haft guidningar 
och barnberättande.

Pedagog Ellen Sjömålen förbereder påsklovsaktiviteter.

Berättare Miakel Thomassom och Conny Bergh genomför en föreställning tillsammans.



UNESCO OCH THE REGISTER OF GOOD SAFEGUARDING   

Vårt arbete med Unesco intensifierades under 
2018 såväl här hemma som utomlands.

I februari deltog vi på Folk o Kultur i Eskilstuna med ett 
föredrag om vår verksamhet under Svenska Unescorå-
dets paraply, där vi var en av tre inbjudna talare.

I mars närvarande vi på Svenska Unescorådets möte i 
Stockholm, ett möte som fokuserade på 2003 konventio-
nen, på detta möte medverkade även statssekreterare 
Per Olsson Fridh.

Sveriges riksdag visade sitt intresse för vårt Unesco-
arbete och i april, i samband med talmännens länsresor 
kom andre vice talman Björn Söder (SD), Kronobergs 
riksdagsledamöter, landshövding Ingrid Burman, länsråd 
Anders Flanking tillsammans med en delegation av 
representanter för Kronoberg på besök.

Myndigheten Institutet för Språk och Folkminnens 
(ISOF), ledningsgrupp med generaldirektör Martin 
Sunding gjorde ett heldags studiebesök hos oss. Myn-
digheten har ansvaret för implementeringen av 2003 
konventionen i Sverige. Förutom att visa vår verksamhet 
hölls ett möte kring framtida samverkan där även repre-
sentanter från Region Kronoberg och Ljungby kommun 
deltog

Vartannat år hålls konventionens General Assembley 
på Unescos högkvarter i Paris. Sverige representerades 
av tjänstemän från ISOF, Kulturdepartementet och den 
fasta Unescodelegationen i Paris samt att vår verksam-
hetschef deltog.

Under hösten skickade Unesco ut en undersökning till 
samtliga statsparter och ackrediterade NGO:er som är 
anslutna till 2003 konventionen angående på hur man 
ser på NGO:ernas roll i förhållandet till Unesco. Berättar-
nätet Kronoberg svarade aktivt på denna undersökning. 
Under 2019 kommer arbetet att följas upp med bl.a. 
möte i Paris.

I oktober fick vi besked från 2003 konventionens 
Evaluations body att vår ansökan till The Register of 
Good Safeguarding Practicies, fick högsta rekommenda-
tionen. Inte bara var det utmärkt innehåll utan ansökan 
i sig var utmärkt skriven, ett föredöme för kommande 
ansökningar, något som gladde oss stort.

På Mauritius, Port Louis, hölls det 13:e kommittémötet 
för 2003 konventionen, mellan den 26/11-1/12. Cirka 
800 deltagare från över 120 länder deltog. Från Sverige 
återfanns representanter från Sveriges fasta delegation i 
Paris, ISOF och Kulturdepartementet. Från Berättarnätet 
Kronoberg deltog Meg Nömgård och Anna Blomster. Den 
29 november beslutades det att föra upp Sagobygden 
på The Register of Good Safeguarding. Sagobygden är 
därmed Sveriges första bidrag till 2003 konventionen och 
det finns endast 20 platser i världen som är registrerade 
på detta register.

”Sagobygdens omfattande arbete med sagor och 
muntligt berättande är ett utmärkt exempel på hur en 

organisation kan lyfta, sprida och utveckla det immateri-
ella kulturarvet. Det är glädjande att Unesco på det här 
sättet uppmärksammar det arbete som Sagobygden har 
gjort. Sagobygden är en sann inspirationskälla för andra 
aktörer som arbetar med immateriellt kulturarv, både i 
Sverige och internationellt”, säger kultur- och demokra-
timinister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande från 
Svenska Unescorådet

Registret över goda metodiska exempel är en del av 
Unescos konvention om tryggande av det immateriella 
kulturarvet. Registret lyfter fram exempel på ideella 
organisationer och projekt som på ett framgångsrikt sätt 
vidareför och sprider kunskap om levande traditioner 
och kan tjäna som förebilder för liknande projekt i andra 
länder. Det finns just nu 20 projekt i hela världen upp-
tagna i registret och där Sagobygden nu är ett av dessa.

I samband med kommittémötet höll ICHNGO Forum 
sina möten, vilket är det organ som de ackrediterade 
NGO:er är anslutna till. För första gången skulle en helt 
demokratisk styrelse väljas, en representant från varje 
region (enligt Unescos modell är världen indelad i sex 
regioner). Meg Nömgård, från Sagobygden, blev här 
invald i styrelsen och representerar därmed regionen 
Västeuropa samt Nordamerika. Detta är första gången 
det finns nordisk representation i styrelsen.

Den 10 december anordnade Ljungby kommun och 
föreningen en fest för att fira upptagandet på registret. 
120 gäster kom och representerade de organisationer 
som varit involverade i ansökningsprocessen eller är 
samarbetspartner på annat sätt, samt medlemmar och 
personal. 

Festen började på Sagomuseet med besök på museet, 
Kulturskoleeleverna berättade, tal och en snittbetonad 
förrätt till vilket ett alkoholfritt mousserat vin serverades. 
Därefter böjds gästerna till Hotel Terraza för huvudrätt 
och efterrätt, en middag som Ljungby kommun bjöd 
på. Bland gästerna sågs Lena Sommestad, ordförande i 
Svenska Unescorådet, Ingrid Burman landshövding Kro-
noberg, Annika Nordström arkivchef ISOF. Kvällen bjöd 
på tal, musik av Musik i Syd och kortare filmvisning från 
Mauritius.

För att ytterligare fira Unescoutnämningen valde för-
eningen att dela ut Per Gustavssons lättlästa bok, Skatten 
i berget, som innehåller många berättelser från Sagobyg-
den, till alla som omfattas av LSS inom Ljungby kommun. 
Under 2019 ska boken delas ut i Alvesta och Älmhults 
kommuner.

Ett oväntat resultat av Unescoarbetet blev att Meg 
Nömgård blev nominerad till utmärkelsen Årets Krono-
bergare.

Länk till det 13,e 
kommitémötet
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Sagobygden tillsammans med Sveriges delegation på Mauritius. 



Kulturskolans elever invigde med hjälp av en lindorm.

LJUNGBY BERÄTTARFESTIVAL 
& MUSIK I SAGOBYGD

Den 14 till den 17 juni bjöd denna festival på 70 
föreställningar, 50 artister samt seminarier, kur-
ser med mera. 

För 29:e gången samlades berättare och musiker från 
olika delar av världen för att underhålla en såväl lokal 
som tillrest publik. Temat för detta år var Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius, den svenska etnologins fader som en 
del i jubileet. Till hans ära hölls en galaföreställning, ett 
seminarium och en sägenresa i denne sagosamlares 
fotspår och den lokala gruppen ”Teater 16” vilka gjorde 
en modern tolkning av en av Gunnar Olofs gamla sagor.

Självklart blickade festivalen också framåt och tog den 
gamla folktron in i 2000-talet. En programpunkt tog upp 
spelvärlden, två andra handlade om poddar och genus-
frågor som berördes i flera programpunkter. 

Ett stort antal förställningar stack ut och gav något nytt 
till festivalen. Till exempel på Britta Björs ”Folkmusikens 

Beyoncé” och Rehnman & Krarups ”Skamlösa historier”. 
Ytterligare andra höjdpunkter under festivalen var Mikael 
Niemi, Dan Hylander, barnföreställningarna, de nordiska 
och brittiska berättarna och mycket, mycket mer. 

Mikael Niemi tilldelades även årets Mickelpris och 
invigare av festivalen var Kulturskolans elever som läser 
Muntligt berättande. Festivalen genomfördes i samarbe-
te med Musik i Syd.

SÅ FÖDDES FESTIVALEN
En sen kväll på Orust, i slutet av 1980-talet, pratar jag 
med en kamrat om att det finns musikfestivaler, tea-
terfestivaler, filmfestivaler, men ingen berättarfestival. 

– Då åker jag hem och anordnar en sån, sa jag. 

Hem var Ljungby och där fanns också min kamrat 
Bengt Göran Söderlind. Vi arbetade båda på Ljungby 
bibliotek, hade fångats av det muntliga berättandet 
och under 80-talet drivit olika berättarprojekt. En vik-
tig samarbetsparter var Långhult-Målaskogs lokalhis-
toriska förening, som värnade om traktens kulturarv 
och sagoberättaren Mickel i Långhults berättelser. 
Mickel i Långhult, som dog 1860, var vårt lands märk-
ligaste sagoberättare. 

Nu publicerade vi ett upprop och bjöd in berätta-
re till Ljungby, Målaskog och Långhult en helg i maj 
månad 1990. Ett 40-tal berättare från hela landet 
kom och berättade på arbetsplatser, bibliotek, hem-
bygdsföreningar och gator och torg. Solen strålade 
denna helg i Målaskog och Långhult och mycket folk 
strömmade till för att se bybornas trollspel, lyssna på 
berättelser och uppleva den magiska naturen. Hela 
lördagsnatten och långt in på småtimmarna berät-
tades den ena historien efter den andra i Målaskogs 

skola och Lollo Herrman serverade sin äggaost. Sön-
dag förmiddag konstituerades Berättarnätet Sverige 
med ambition att lyfta fram det muntliga berättandet 
i landet. 

På hösten bildade vi Berättarnätet Kronoberg och 
berättandet växte i vår kommun och län. När Berät-
tarnätet Sverige efter några år somnade in (för att 
senare återuppstå) levde vår förening vidare och och 
arrangerade en ny festival varje år. Den blev nordiskt 
och senare internationell. Till Ljungby kom berättarin-
tresserade, mötte likasinnade, och reste inspirerade 
hem och började berätta på sin egen hemort, i skola 
och förskola, arrangerade berättarkvällar och berät-
tarcaféer. Ljungby berättarfestival fick en avgörande 
betydelse för utvecklingen av det muntliga berättan-
det i Sverige.

Mycket har hänt sen den första festivalen. Genom 
ett samarbete med Musik i Syd ingår Musik i Sago-
bygd i festivalen, med fokus på den vokala musiken 
och med en ambition att förena muntligt berättande 
och den sjungna ordet. Festivalcentrum är nu Sago-
museet, ett museum som levandegör sagor, sägner 
och muntligt berättande.

Per Gustavsson
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Dan Hyllander uppträder. Debs Newbold, Richard Martin, Lamine Cissokho och Beate Frosstad från Norge var en av artisterna under 
Sveriges äldsta och största berättarfestival.

Mikael Niemi, årets vinnare av Mickelpriset.

Länk till berättarfestivalen 2019



Kronprinsessan Victoria samtalar med Meg Nömgård.
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PEDAGOGISK VERKSAMHET

Linnéuniversitetet
För andra året i rad erbjöd vi vår kurs, Muntligt berät-
tande i förskola och skola, 15 p. Det var ett markant 
ökat söktryck och 30 elever startade kursen. En stor del 
förskolelärare och fritidspedagoger, men även klasslära-
re, författare, scenberättare m. fl. 

Kursen innehåller bl.a. det muntliga berättandets historia 
och berättandets pedagogiska möjligheter varav särskilt 
språkutveckling, värdegrundsfrågor och mångkultur 
betonas. Det var fyra träffar varav den sista träffen hölls 
i samband med Ljungby Berättarfestival. Årets lärare var 
Ann-Karin Ånman, Mikael Thomasson, Ulf Palmenfelt 
och Ola Henricsson 

Skolor
Under 2018 hade vi en omfattande besökande verksam-
het på skolor i stora delar av södra och västra Sverige. 
Exempel på pedagogisk verksamhet var: Sagor i skogen, 
Sagolek med Sagopallen, Berättarverkstad, Värdefulla sa-
gor, Nordisk Mytologi, Berättarföreställningar och besök 
på Sagomuseet. 

Extra mycket har vi under året varit i Älmhults kom-
mun där vi främst har arbetat med Berättarverkstäder 
som har avslutats med att de äldre eleverna har gjort 
föreställningar för yngre elever. Samtaget har vi varit 
verksamma i 39 skolor fördelat på 10 kommuner under 
2018.

Fortbildningar/föreläsningar/föreställningar
Vi har genomfört en mängd olika fortbildningar, före-
läsningar och föreställningar under året, alla av olika 
karaktär. Vi började året med att under Regiondagarna 
i Kosta göra en berättarföreställning om vad som hänt i 
regionen de senaste 30 åren.

Vi deltog även på Kulturnatten i Växjö med ett före-
drag om Sagosamlaren Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. På 
våren var vi med på nationalparken Åsnens invigning i 
form av två olika uppdrag, konferencier samt berättare. 
Vi dessa tillfällen hade vi möjlighet att presentera vårt 
arbete för Kronprinsessan Victoria. 

På en av årets sista dagar gjordes en föreställning på 
Italienska palatset i Växjö som handlade om folktron 
kring död och begravning.

I samarbete med Ljungby kommun anordnade vi buss-
turer tillsammans med historikern Krister Ljungberg, där 
historiska fakta blandades med berättelser och sägner. 
Två gånger genomfördes dessa och där vi ser en utveck-
lingspotential inför nästa år.

Utbildningar hölls med olika pedagoggrupper och 
även utbildningar riktade mot näringslivet.

Kulturskolan
Sagobygden fick förfrågan och sedan uppdraget av 
Ljungby kommun, att bedriva undervisning i ämnet 
”Muntligt berättande” på kommunens kulturskola.

Elevundervisningen kom igång den 1 mars 2018, innan 
dess arbetade pedagogerna ute i skolorna med att in-
formera eleverna om detta nya ämne.  Under året har vi 
haft en 25 % tjänst och där 18 elever har deltagit.

Eleverna har förutom deltagit i undervisningen även 
gjort tre olika framträdanden. Även Höstlägret gjorde 
tillsammans med Kulturskolan.

Sagostunder
På uppdrag av Ljungby kommunbibliotek har våra peda-
goger ansvarat för de kommunala sagostunderna under 
2018. Berättat har Siw, Mikael, Ellen, Eva och Saga gjort. 
De har besökt följande bibliotek: Ljungby (9), Ryssby 
(10), Lagan (6) och Lidhult (10), Familjecentralen Ljungby 
(7), Familjecentralen Lagan (2). Sagostunderna besöktes 
av sammanlagt 1006 barn och vuxna.

Förutom dessa årligen återkommande sagostunder 
har vi genomfört sagostunder på fler av länets bibliotek 
men även Olofströms bibliotek.

Sagotävling
Wilma Lindelöv från Lingbygdens Friskola blev vinnaren i 
vår sagotävling med sagan Den magiska skogen. Andra-
priset gick till Vouchanay Tain, Lidhults skola, som hade 
skrivit sagan Skogen, och trea i tävlingen blev Josefine 
Lindberg, Thoren Framtid, vars bidrag hette Astrid och 
minifolket.

Höstläger
Under höstlovet genomförs ett Berättarläger för kom-
munens barn och unga med syfte att locka nya elever 
till ämnet Muntligt berättande på Kulturskolan samt ge 
befintliga elever möjlighet till fördjupning. Lägret hade 
13 deltagare varv 8 var helt nya.

Möten med minnen
Är en serie specialanpassade visningar som vänder sig till 
personer med demenssjukdom och deras anhöriga ge-
nomfördes. Visningarna handlar om att i en liten grupp 
med lugnt tempo aktivera minnet. Kaffe och kaka ingick 
och med det även det goda samtalet. Dessa visningar 
erbjöd vi tre gånger under året.

Vår pedagogiska verksamhet erbjuder program från 
de allra minsta på bara några månader till de allra 
äldsta medborgarna, boendes på särskilda boenden. 
För samtliga åldrar har vi utarbetade program.

Studenter på Sägenresa.

Sagostund vid berättarväggen i Ljungby.
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INTERNATIONELL ARENA FÖR 
MUNTLIGT BERÄTTANDE
År 2018 var år ett i det projekt som heter ”Krono-
berg utvecklar en internationell arena för munt-
ligt berättande”. Huvudutförare av projektets 
uppdrag har varit Meg Nömgård men flera ur 
personalen har varit delaktiga i olika delar.

I projektet har det varit fyra huvudfokus där Region 
Kronoberg är projektägare och Kulturrådet medfinansiär 
av projektet. 

Områden där projektet ska verka för att stärka gäller;

1. relationer med internationella organisationer bl.a. 
genom Unescoarbetet

2. muntligt berättandet som konstform på nationell 
nivå

3. samarbetat med akademin
4. muntligt berättande som regional profilfråga.
Under år 1, har tyngden legat på punkterna 1, 3 och 4. 
Punkt 1 blev särskilt i fokus då Kulturrådet bidrog med 
projektpengar, vilka var märkta till internationellt arbete.

Punkt 1: Det arbete som redovisas under rubriken 
”Unesco” är gjort inom projektet, därtill har ytterligare 
internationellt arbete skett, här redovisas ett axplock:

Vi har varit en prioriterad fråga hos vårt Brysselkontor; 
Småland Blekinge Halland South Sweden.

I maj välkomnades Stockholms utländska diplomatkår 
till Kronoberg där vi under en heldag fick möjlighet att 
introducera dem i Kronobergs rika berättartradition.

I juni reste vi till berättarfestivalen Beyond the Boarder 
i Wales, en av Europas äldsta festivaler, för att lära av de-
ras festival men också för att knyta kontakter med andra 
internationella berättare, Mikael Thomasson och Peter 
Malmberg var där.

I slutet av juni var vi med på Federation of European 
Storytellers (FEST) konferens i Ljublijana Slovenien, Anna 
Blomster och Meg Nömgård deltog.

I september deltog vi i en konferens i Aten, där Meg 
Nömgård var en av huvudtalarna.

I november var det besök i Norge, Steinkjer där vi del-
tog i seminarium kring immateriellt kulturarv och hur vi 
kan stärka vårt samarbete som kommer fortsätta under 
2019. Samma månad besöktes även Lettland och då 

främst Riga, för att delta i en internationell berättarkon-
ferens som huvudtalare, men i resan ingick även besök 
och föreställningar/föreläsningar på bibliotek, Nordiska 
ministerrådet, Lettiska Unescorådet, Svenska Ambassa-
den för möte med ambassadör Annika Jagander.

Berättarpedagog Ellen Sjömålen deltog även i en 
Storytelling workshop med Ben Haggarty i London i 
november.

Punkt 3: Samtal har förts för att arrangera fler kurser 
på Linnéuniversitet, samt att tanken på ett bygga ett 
internationellt forskningsinstitut för muntligt berättande 
har tagit form, kontakter med Peter Albinson har gjorts, 
och tillsammans med honom har ansökningar för en 
förstudie på ämnet arbetas fram. Vi ingår även nu i Eko-
nomihögskolans medskaparråd, Linnéuniversitetet.

Riksdagsledamöter på besök i Sagobygden: Katarina Bränn-
ström (M). Clas-Göran Carlsson (S).

Överlämnande av boken Pissepottan till Tim 
Curits sekreteraren av 2003 konventionen.

Möte i Riga med Ambasadör Annika Jagander samt Baiba Molnika (Lettlands Generalsekretare för 
UNESCO-rådet), Iva Hermansone  (rådgivare för nordiska ministerrådet i Lettland).

Anna Blomster och Meg Nömngård tillsammans med Annika Nordström 
(ISOF), Frida Gustafsson (UNESCO  - Paris), Teresia Ståhle Löfgren (kultur-

departementet),  Annika Sjövberg (ISOF) på Mauritius.

Foto: Björn Gullander Foto: Anna Blomster

Punkt 4: Region Kronoberg, Berättarnätet Kronoberg, 
Ljungby, Älmhult och Alvesta kommun har gjort en ge-
mensam överenskommelse kring samarbetet i Sagobyg-
den. Möte med Regionsamverkan Sydsverige hölls i maj 
på Sagomuseet för att stärka samverkan, resultat av det 
är vi kommer samarbeta med hantverksprojektet ”Hör 
och Gör”.
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BRED VERKSAMHET SOM BREDDAS

I slutet av 2017 utkom trebandsverket Folksagan i Sveri-
ge, skriven av Per Gustavsson och professor Ulf Palmen-
felt. Böckerna gavs ut i ett samarbete med Carlssons 
Förlag, Vislanda Hembygdsförening och Berättarnätet 
Kronoberg. Böckerna har under 2018 hyllats som ”ett 
veritabelt sjumilakliv framåt för svensk sagoforskning” 
och ”en guldgruva för alla som vill uppleva folksagans 
underbara värld”.

I november delade Kungl. Gustav Adolfs Akademien 
för svensk folkkultur ut ett pris ur Gösta Bergs minnes-
fond till böckernas författare med motiveringen ” Folksa-
gan i Sverige, en guldgruva för såväl den sagointressera-
de allmänheten som forskare intresserade av de folkliga 
berättartraditionerna.”

Skogens rum-utställning
Med stöd från Riksantikvarieämbetet har arbetet med 
att förnya den permanenta utställningen på Sagomu-
seet påbörjats. Mia Einarsdotter, Kjell Sundberg, Björn 
Gullander och Per Gustavsson skapar Skogens rum och 
ett mindre rum för de små barnen som ska stimulera 
till deras eget berättande och skapande. Skogens rum 
kommer att invigas i samband med 20-års jubileet för 
Sagomuseet 2019.

Färöarna
I augusti ordnade föreningen en veckas vandrings- och 
berättarresa med 15 deltagare till Färöarna.

Randi Meitil, som vi tidigare samarbetat med inom 
ramen för föreningens Färöprojekt, var vandringsguide 
och hade skräddarsytt en vecka med vandringar i säge-
nomspunnen natur.

Personalutökning
En satsning på organisation och personaltätheten har 
gjorts under året, då Sagobygdens arbeta har växt. Detta 
har lett till att både nyanställningar och rekryteringar 
har skett. I juni kom Anna Blomster som berättaranti-
kvarie och biträdande verksamhetschef. Liz Lidfors gick 
i pension och istället kom Dörthe Drewsen i november 
som kanslist. Samma månad började även Lotta Welmsö 
som producent, marknadsförare och kommunikatör. Siw 
Svensson gick i pension sista juni, rekryteringen av ny 
berättarpedagog har skett och Tine Winther kommer 
att börja 1 januari. Under året gick även Siw Svensson i 
pension.

Sagobygden har totalt medverkat i ett närmare 
trettiotal bokutgivningar under åren. I den senas-
te av raden återfinns Folksagan i Sverige som fått 
Kungliga Gustav Adolfs Akademins pris.

Nya medarbetare Lotta Welsmö, Tine Winther samt Dörte Drewsen.
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ORGANISATION 

STYRELSE
Ordförande: Per Gustavsson.
Vice ordförande: Björn Gullander.
Kassör: Bengt Johansson.
Ledamöter: Kjell Sundberg, Ingrid Bergh, Ann-Karin 
Ånman, Agneta J:son Granemalm.
Arbetsutskott: Ordförande, vice ordförande, verksam-
hetschef och bitr. verksamhetschef.

ARBETSGRUPPER
Arbetsgruppen för programaktiviteter: Eva Cesar, Kris-
tin Magnusdottir, Anna Lilljequist, Saga Alexandersson, 
Agneta J:son Granemalm och Ellen Sjömålen. 
Bloggruppen: Anna Lilljequist, Saga Alexandersson, Per 
Gustavsson, Anna Blomster och Mikael Thomasson.

REVISOR OCH VALBEREDNING
Revisor: Auktoriserad revisor Stefan Roubert.
Lekmannarevisorer: Liz Lidfors och Saga Alexandersson
Valberedning: Ledamöter: Ulf Alexandersson och Siw 
Svensson. Suppleanter: Bodil Hansen och Ann-Britt 
Wisth.

Årsmötet hölls den 28 mars på Sagomuseet. Fören-
ingen har haft fyra protokollförda au-möten och sju 
styrelsemöten. 

PERSONAL
Meg Nömgård, verksamhetschef 100%.
Anna Blomster, berättarantikvarie och bitr verksam-
hetschef 80% nyanställd i juni.
Lotta Welmsö, producent, marknadsförare, kommuni-
kation, 100% nyanställd i nov.
Dörthe Drewsen, kanslist 50% nyanställd i nov.
Liz Lidfors, ekonom 60%, gick i pension.
Mikael Thomasson, berättarpedagog 75%.
Ellen Sjömålen, berättarpedagog 100%.
Siw Svensson, berättarpedagog 100%, gick i pension i 
juni.
Ingalill Eriksson, lokalvårdare, 25%.
Majvor Andersson, kontor/vaktmästeri/trädgård, 50%.

SOMMARPERSONAL
Dörthe Drewsen tjänstgjorde som berättare och tyskta-
lande guide, under tyskveckan var även Andrea Hofman 
behjälplig. 

Författarna Per Gustavsson 
och Ulf Palmenfelt inför 

mottagandet av pris ur Gösta 
Bergs minnesfond.

TILLFÄLLIG PERSONAL
Maria Amneteg, konsult.
Peter Malmberg, ekonom/producent. 

Övrig extra personal som varit inkallad är:
Per Gustavsson – arbetet med utställningen Skogens rum.
Kjell Sundberg – arbetet med utställningen Skogens rum.
Mia Einarsdotter – arbetet med utställningen Skogens rum.
Björn Gullander – arbetet med utställningen Skogens rum.
Eva Andersson – pedagogisk verksamhet.
Saga Alexandersson  – pedagogisk verksamhet.
AnnKarin Ånman – pedagogisk verksamhet.

Berättarpedagog Siw Svensson under berättarfestivalen.

Liz Lidfors avtackas.



Besökare i Sagomuseet 2018 2017
Barn och ungdomar 1 732 1 895
   Därav skolbarn 1 345 1 560
Vuxna 4 066 4 339
Totalt Sagomuseet 5 799 6 234
  
Festivalbesök  
Barn och ungdomar 263 1 021
Vuxna 3 487 3 838
Totalt festivalbesök 3 750 4 859
  
Programverksamhet, utanför Sagomuseet  
Sommar i Sagobygden 1 252 672
Berättelser och Musik i Sommarkväll 1 080 1 118
Kultur på bygden 211 -
Café Fontaine 171 149
Total programverksamhet, utanför Sagomuseet 2 714 1 039

  
Pedagogisk verksamhet, utanför Sagomuseet  
Antal elever, inkl. skolprogram, Kulturskolan, höstläger, LNU  4 309 5 945
Sagostunder  918 962
Resenärer på Sägenresor 137 155
Föreställningar/föreläsningar/fortbildningar 2 582 3 118
Total pedagogik verksamhet, utanför Sagomuseet 7 946 10 180
  
Information om vår verksamhet, mässor, möten etc, ca 5 000 5 000
TOTALT ANTAL BESÖKARE; Deltagare och åhörare 25 209 27 312

Årets minskade besökssiffror 
kopplas främst till den varma 
sommaren som märktes av i 
det lika varma museet. Vi har 
inte statistik över besöken till 
sägenskåpen eller våra geocacher 
men vi misstänker att de hade en 
högre besöksfrekvens av samma 
orsak.

Uppskattad siffra över hur många 
människor vi mött i olika samman-
hang där vi haft möjlighet att berätta 
om vår verksamhet. T.ex. vid utbuds-
dagarna i Växjö, på Unescomöten 
nationellt och internationellt, mässor 
och evenemang av olika karaktär etc.
Men siffran är också en uppskattn-
bing av besök till våra sägenskåp och 
geocaching.

VÅRA BESÖKARE
Under året har vi träffat en stor mängd 
människor. I våra kommuner, i vår region, 
nationellt men även internationellt.

FLERÅRSÖVERSIKT 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 1 726 411 1 927 277 2 087 471 1 455 948
Resultat efter finansiella poster -75 296 104 872 150 875 285 451
Soliditet(%) 35,41 33,20 43,10 44,60

 Not
Redovisningsprinicper 1
Definitioner av nyckeltal 2

RESULTATRÄKNING Not 2018-01-01 2017-01-01

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  2018-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning	 	 1	726	411	 1	927	277
Förändring	av	lager	av	produkter	i	arbete,	
färdiga	varor	och	pågående	arbete	för	annans	räkning	 52	097	 0

Övriga	rörelseintäkter	 		 3	372	064	 1	870	579
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  5 150 572 3 797 856

Rörelsekostnader
Råvaror	och	förnödenheter	 	 0	 192	709
Handelsvaror	 	 -61	619	 -54	424
Övriga	externa	kostnader	 	 -1	499	365	 -1	042	555
Personalkostnader		 3	 -3	639	284	 -2	760	783
Av-	och	nedskrivningar	av	materiella	
och	immateriella	anläggningstillgångar	 		 -25	286	 -27	700
Summa rörelsekostnader  -5 225 554 -3 692 753

Rörelseresultat  -74 982 105 103

Finansiella poster
Övriga	ränteintäkter	och	liknande	resultatposter	 	 45	 0
Räntekostnader	och	liknande	resultatposter	 		 -359	 -231
Summa finansiella poster  -314 -231

Resultat	efter	finansiella	poster	 	 -75	296	 104	872

Resultat före skatt  -75 296 104 872

Årets resultat  -75 296 104 872

ÅRSREDOVISNING
Föreningen Berättarnätet Kronoberg driver Sago-
bygden. Verksamheten värnar den muntliga berätt-
artreditionen, vilken är en del av vårt immateriella 
kulturarv.

BALANSRÄKNING Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 4  10 000 35 286
Summa materiella anläggningstillgångar  10 000 35 286

Summa anläggningstillgångar  10 000 35 286

Omsättningstillgångar  

Varulager m.m.  
Färdiga varor och handelsvaror   391 702 339 605
Summa varulager  391 702 339 605

Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar  97 084 129 565
Övriga fordringar  3 265 2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   54 997 20 370
Summa kortfristiga fordringar  155 346 149 937

Kassa och bank  
Kassa och bank  1498250 1 897 844
Summa kassa och bank  1498250 I 897 844

Summa omsättningstillgångar  2 045 298 2 387 386

SUMMA TILLGÅNGAR  2 055 298 2 422 672
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER  2018-12-31 2017-12-31
Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital  803 265  698 393
Summa bundet eget kapital  803 265 698 393

Fritt eget kapital
Årets resultat  -75 296  104 872
Summa fritt eget kapital  -75 296 104 872

Summa eget kapital  727 969 803 265

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder  950 0
Leverantörsskulder  187 092 161 351
Övriga skulder  53 370 59 672
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  I 085 917  I 398 384
Summa kortfristiga skulder  I 327 329 I 619 407

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 055 298 2 422 672

Sagobygden innefattar; Sagomuseet i Ljungby, Sägen-
platser i Ljungby, Älmhult och Alvesta Ljungby Berättar-
festival.

Utöver nämnda verksamheter erbjuder föreningen 
kurser och utbildningar i muntligt berättande/storytelling 
riktade mot näringslivet, universitetskurs, lärarfortbild-
ningar, omfattande skolverksamhet enligt läroplan, be-
rättarföreställningar för alla åldrar på olika teman, (dessa 
erbjuds på Sagomuseet eller plats där gruppen önskar) 
specialanpassade demensvisningar mm. 

Berättarnätet Kronoberg är ackrediterade rådgivare till 
FN-organet UNESCO om konventionen för tryggandet av 
det immateriella kulturarvet.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bok-
föringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre 
företag. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning 
i mindre företag tillämpas för första gången, vilket kan innebära en bristande 
jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.
Materiella anläggningstillgångar: Tillämpade avskrivningstider:  
Antal år gällande inventarier, verktyg och installationer:  10

Not 2 Definition av nyckeltal
Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

Not 3 Medelantal anställda 2018 2017
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda 
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.  
Medelantal anställda har varit 8,00 6,00

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 233 080 233 080
Utgående anskaffningsvärden 233 080 233 080
Redovisat värde 10 000 35 286

Revisorer
Stefan Roubert Margareta Hörlen
Auktoriserad revisor Lekmanarevisor

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018  -  SID 21SID 20 - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Verksamhet i kulturskolan har stärkts under 2018.
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 Per Gustavsson Björn Gullander
 ordförande vice ordförande

 Bengt Johansson Agneta J:son Granemalm
 kassör ledamot

 AnnKarin Ånman Kjell Sundberg
 ledamot ledamot

 Ingrid Bergh
 ledamot

STYRELSENS BIFALL:
Det är styrelsen uppfattning av verksamheten på alla 
punkter har drivits i enlighet med riktlinjer som angivits. 

SID 22 - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

FRAMÅTBLICK 2019
Året 2018 har utvecklat verksamheten och stora kliv 
har tagits framåt. 2019 ser mycket ljust ut för fören-
ingen och Sagobygden. 

• Sagomuseet fyller 20 år...
• ...och Ljungby Berättarfestival 30 år. 
• Vi fortsätter vara ett prioriterat område för Brys-

selkontoret.
• En förstudie för ett internationellt institut kom-

mer att genomföras. 
• Vi ser fram emot ett seminarium i Stockholm 

kring vår verksamhet och 2003 konventionen i 
samarbete med Svenska Unescorådet och ISOF. 

• Flera internationella samarbeten fortsätter och vi 
planerar för att välkomna många hit.

• ...och mycket mer såklart!

Varmt välkomna!



BERÄTTARNÄTET KRONOBERG

SAGOBYGDEN  I  MÄRTA LJUNGBERGSVÄGEN 1  I  341 35 LJUNGBY  I  0372-148 55  I  KONTAKT@SAGOBYGDEN.SE  I  SAGOBYGDEN.SE


	And the Land of Legends is adopted!
	Mångårig verksamhet
	Programverksamhet under 2018
	Unesco och the register of gooD sAFeguarding   
	Ljungby berättarfestival & Musik i Sagobygd
	SÅ FÖDDES FESTIVALEN
	Pedagogisk verksamhet
	Internationell arena för muntligt berättande
	BRED VERKSAMHET SOM BREDDAS
	Besökare
	Årsredovisning
	Styrelsens bifall:


