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2018 kommer beskedet.

FN-organet Unesco, arbetar bl.a. för att trygga det immateriella  FN-organet Unesco, arbetar bl.a. för att trygga det immateriella  
kulturarvet. Med det immateriella kulturarvet menas det kulturarv kulturarvet. Med det immateriella kulturarvet menas det kulturarv 
som handlar om levande traditioner. Ett exempel på ett sådant som handlar om levande traditioner. Ett exempel på ett sådant 
kulturarv är det muntliga berättandet. 2011 ratificerade Sverige kulturarv är det muntliga berättandet. 2011 ratificerade Sverige 
Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. 
I mars 2017 nominerade Sveriges regering Sagobygden till Unescos I mars 2017 nominerade Sveriges regering Sagobygden till Unescos 
register över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta för register över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta för 
att trygga det immateriella kulturarvet. I november 2018 fick vi det att trygga det immateriella kulturarvet. I november 2018 fick vi det 
glädjande beskedet att Sagobygden blivit upptagna på detta register. glädjande beskedet att Sagobygden blivit upptagna på detta register. 
Sagobygden är den enda organisationen i Sverige - och det tjugonde Sagobygden är den enda organisationen i Sverige - och det tjugonde 
i världen att bli upptagna på Unescos register över goda metodiska i världen att bli upptagna på Unescos register över goda metodiska 
exexempel. Det är vi väldigt stolta och glada över!  empel. Det är vi väldigt stolta och glada över!    



41. SAGOSAMLAREN GUNNAR 
OLOF HYLTÉN-CAVALLIUS
Hyltén-Cavallius gav på 1840-talet 
ut ”Svenska folksagor och äfventyr”, 
den första svenska sagosamlingen.
I Skatelövs hembygdsI Skatelövs hembygdsgård finns ett 
minnesrum som anknyter till hans 
gärning. Han bodde på släktgården 
Sunnanvik vid sjön Åsnen.
N 56°44.544’ / E 014°34.480’

N 56°40.024, E 013°35.323 

N 56°40.871, E 013°38.062

42. CLIFF BURTONS MINNESTEN (Invigs under 2021)

Året var 1986. Den ganska okända gruppen Metallica åkte i turné- 
bussen från Stockholm till Köpenhamn. När det var dags att sova i 
bussen, ville två av bandmedlemmarna ha den populäraste sovplatsen 
vid ett fönster. De drog lott och basisten Cliff Burton �ck spader ess 
och vann. Men det skulle visa sig att han förlorade. Utanför Dörarp 
�ck bussen sladd och voltade.  N 57°00’01.4, E 014°00’08.8

43. HACK-EVA
För länge sen var det hungersnöd här i trakten. Folk menade  
att man skulle slå ihjäl de gamla som inte orkade arbeta.  
Men en klok drottning som hette Eva, sa att det var bättre  
att ge människor var sin hacka så att de kunde röja ny mark,  
odla jorden och få mat. Så skedde också. Runt omkring i  
skogarna här i trakten �nns därför gott om stenrösen.  
N 56°55’05.3, E 013°58’15.9 (Vid lekytan på Rastplats Lagan)
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N56°45.607’, E13°46.860’                                                                                                            
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N 56°49.548  E 013°33.847

1700-talet

STAVSJÖ LJUDSPÅR - en vandring
Via en App*, guidas du på vackra trollstigar (ca 3 km) längs sjöarna Klockesjö 
och Skinnesjö. Med röster, musik, ljud och bilder levandegörs de gamla berättelserna om  
tomtar och troll, näck och jättar. *Ladda ner appen till din mobil: SAGOBYGDEN.SE/SV/APPAR

STAVSJÖ




