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När man ska summera 2020, så går det ju inte att und-
vika ämnet Covid-19, ett år som blev något helt annat 
än vad vi hade tänkt oss, på så väl det privata planet 
som för vår verksamhet. Året som gått har varit fullt av 
reservplaner, avstånd, plexiglas, hemarbete och bitvis 
nedstängd verksamhet. 

Vi fick i mars fatta det tråkiga beslutet att ställa in Ljung-
by Berättarfestival och Musik i Sagobygd, liksom vi på 
många sätt fick ändra på planerad verksamhet. Allt detta 
har utmanat oss att tänka och ställa om samt pröva nya 
saker. 

Hos oss, som i övriga samhället, har digitaliseringen tagit 
nya kliv, Zoom och streaming har stigit in i vår vardag, 
och det känns nästan otänkbart att vara utan digitala 
mötesformer nu. Nog för att vi verkligen saknar mötet 
med publiken, det digitala är ännu inte på samma nivå 
som de riktiga mötena, så ser vi fördelar och vi har fått 
nya lärdomar. 

Vi har nått en ny publik genom ett förändrat arbetssätt 
och digitala sändningar. Trots de restriktioner, har vi 
lyckats genomföra mycket verksamhet, tack vare kreativa 
medarbetare som tänkt om, vågat testa nytt, och det är 
jag innerligt tacksam för. Exempelvis har vi genomfört 
projektet Kultur i vården, Gränslösa veckan och pedago-
gisk verksamhet. 

Vi har även, karantäner och stängda gränser till trots, 
kunnat fullfölja ordförandeskapet för den internationella 

organisation ICH NGO Forum och mottagit våra gäster 
här hemma på ett tryggt och Coronasäkert sätt. Detta 
genom att bland annat erbjuda folk att boka sin egen tid 
i museibutiken, varit utomhus, begränsat antalet platser 
och gjort otaliga filminspelningar. 

Att säga annat än att det har varit ett bitvis motigt år, 
går inte, men samtidigt är jag så stolt, för återigen när 
vi sätts på prov visas vår fina Sagobygdsanda. Alla bidrar 
och hjälper till, såväl personal, styrelse som medlemmar. 
Ett ytterligare exempel på vår lagkänsla var när vi under 
året renoverade vår damm. Hela personalstyrkan, styr-
elsemedlemmar mfl var handgripligen engagerade. När 
nu året är slut kan vi trots allt blicka tillbaka och känna; 
Vi gjorde det!

Ett extra tack vill jag rikta till våra samarbetspartners. Ni 
har varit extra fantastiska i år, hört av er, frågat hur det 
går för oss etc, och då inkluderar jag såväl lokala som re-
gionala, nationella och internationella partners: Kommu-
nerna Ljungby, Alvesta och Älmhult, Region Kronoberg, 
Länsstyrelsen Kronoberg, Leader Linné, Institutet för 
Språk och Folkminnen, Linnéuniversitetet, Riksantikva-
rieämbetet, Svenska Unescorådet, Nordisk kulturkontakt, 
företag, organisationer och bidragsgivare. Vi har verkli-
gen känt ert stöd, ett stöd som varit extra viktigt detta 
lätt omtumlande år! 

Meg Nömgård, verksamhetschef Sagobygden.

Meg Nömgård i Värendsdräkt vid sägenskåpet Kongshögen.



MÅNGÅRIG VERKSAMHET SOM BÄR 
FRUKT OCH FORTSÄTTER UTVECKLAS!
Sagobygden lyfter fram den muntliga berättartra-
ditionen som en del av ett gemensamt kulturarv 
och då i synnerhet den spännande mångtusenåri-
ga sago- och sägenskatten som finns samlad här.
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Sagobygden är 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 upptecknades. 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. 

Nya skåp 
När 2020 började hade vi planerat att inviga två nya 
sägenskåp, i sig rätt unikt, eftersom alla sattes upp på 
90-talet, (undantaget skåp nr 41 om Gunnar Olof Hyltén 
-Cavallius som sattes upp 2018.) Men nu var det dags, 
två skåp skulle upp, trodde vi, men invigningarna kom av 
sig. 

Sägenskåp nr 42 - Cliff Burton-stenen
Utanför Ljungby dog Metallicas dåvarande basist, Cliff 
Burton den 27 september 1986, då turnébussen körde 
av vägen. Bandet var på väg från Stockholm till Köpen-
hamn. På platsen finns idag en minnessten. 

Näringslivet (Laganland), Ljungby Kommun och Sagobyg-
den önskar att lyfta fram platsen, för vår del var tanken 
att uppföra ett nytt sägenskåp. Det sägs nämligen att 
bandmedlemmarna drog lott med en kortlek om vilka 
platser man skulle sova på i bussen. 

Cliff Burton drog Spader Ess, vilket innebar den bästa 
platsen, men det skulle visa sig vara en dödsdömd plats, 
då övriga klarade sig oskadda. Tanken var att invig-
ningen skulle ske i samband med festivalen men fick 
alltså pausas. Då arbetet tilldrog sig stor internationell 
uppmärksamhet, t.o.m. Cliffs syster önskade komma, så 
är det i skrivande stund osäkert när en invigning kommer 
att hållas. 

Meg Nömgård, Lars-Ove Johansson kommunalråd, Magnus Gunnarsson kommunalråd, 
Anne Karlsson oppositionsråd, Magnus Strömberg Laganland, Krister Ljungberg 

projektledare för Cliff Burton stenen, träffas för att diskutera hur platsen kan lyftas. 
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Sägenskåp nr 43 – Hack-Eva
Sägenskåp nr 43, vid den nya trafikplatsen 
Laganrasten utmed E4:an handlar om den folk-
liga förklaringen till alla odlingsrösen som finns 
runtom i landskapet. 

För längesedan var det svår svält i våra trakter 
och det talades till och med om att slå ihjäl de 
äldre. Men en drottning här i Finnveden som 
hette Eva uppmanade alla människor att skaffa 
sig en hacka och bruka marken. Detta blev 
uppkomsten till alla hackerör (stenrösen) och 
de små jordbruken som kallades för hackhem-
man och den kloka drottningen fick namnet 
Hack-Eva. 

Detta skåp skulle invigas tillsammans med att 
Trafikverkets invigning av rastplatsen, men 
även det kom av sig. Det är en spännande plats 
för oss att ha ett sägenskåp på, en rastplats, 
där människor får möta Sagobygden på ett 
oväntat sätt. I slutet av året smygöppnade vi 
det. Det kommer invigas officiellt i april 2021, 
av infrastrukturminister Thomas Eneroth och 
kommunalråd Magnus Gunnarsson, en invig-
ning som kommer ske digitalt. 

Sägenskåp nr 32 - Ingeborg i Mjärhult
Detta är en sägenplats som lyfter upp Ingeborg, en 
kvinna som levde där på 1700-talet och som av Carl von 
Linné omtalas som synnerligen klok. Vi tog initiativet till 
möte med Virestads hembygdsförening, Länsstyrelsen 
Kronoberg och markägaren Sveaskog. 

Lång tillbaka i tiden bodde det mycket mer 
folk här i trakten än jorden kunde föda.  
Folk svalt och hungrade. Vad skulle man  
ta sig till? Många tyckte att man skulle  
klubba ihjäl alla gamla. En tredjedel av  
befolkningen skulle dödas.

I Finnveden, som den här trakten kallades, levde en 
drottning som hette Eva. Hon ansågs vara mycket klok. 
Hon sa att det var bättre att låta människorna leva och  
istället ge dem varsin hacka så att de kunde röja, hacka 
upp jorden och så havre och rovor. Så skedde också.  
Sedan dess kallades drottning för Hack-Eva. Runt  
omkring i skogarna här i trakten finns därför gott om  
stenrösen. De kallas för hackerör. De små jordbruken  
kallades för hackhemman.

I själva verket har odlingsrösen kastats upp ända fram 
till 1900-talet för att få mer mark att odla.  Ett stort antal 
rösen är från yngre bronsåldern och äldre järnåldern, och 
kan alltså vara upp till 3000 år. Det var då åkerbruket blev 
viktigare för människorna här i Lagadalen. Under yngre 
järnåldern, 500-1100 e Kr bosatte sig allt fler människor  
utefter ån Lagan. Ett tecken på att Lagadalen i Berga  
socken och Finnveden var en viktig plats är att kung 
Magnus Ladulås år 1279 i ett privilegiebrev gav en biskop 
rätt att anlägga en stad här.
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HACK-EVA
Vor langer, langer Zeit lebten in dieser Gegend mehr Menschen als das Land ernähren konnte. 
Hungertod und Unterernährung waren an der Tagesordnung. Was sollte man nur tun? Viele 
waren der Meinung, man solle die Alten erschlagen. Das würde die Bevölkerung um ein  
Drittel reduzieren.

In dieser Gegend, die man Finnveden nennt, lebte eine Königin, Eva genannt. Sie wurde für 
ihre Klugheit geschätzt. Eva befahl, jedem eine Hacke zu geben, um das Land zu bearbeiten, 
Hafer und Rüben anzubauen und so die Not zu bekämpfen, statt Menschen zu töten. 

Man entsprach ihrem Befehl und seitdem wurde sie, die Königin, nur Hack Eva genannt.  
Die Steine, die man bei dieser Arbeit sammelte und zu Haufen schichtete nennt man  
auch Hackhaufen. Von ihnen gibt es in dieser Gegend sehr viele. Auch die kleinen  
Landwirtschaften werden als Hackhöfe bezeichnet. 

Dies ist eine häufig angetroffene Erklärung für alle Steinhaufen der Gegend,  
die aber eigentlich unter einem Zeitraum von 3000 Jahren entstanden.

ILLUSTRATION KJELL SUNDBERG 2020

DE ENG
MATTOCK EVA
Long ago there was famine in this area of the country. There was talk of killing off  
the old people, who could no longer work. But a wise queen named Eva decreed  
that people should be given their own mattocks to clear new ground, cultivate the  
land and grow food. And so they did. Since then, the queen has been known as  
Mattock Eva.

This is a popular explanation as to why you can find scattered in the forests  
all around this area a great deal of small cairns, known as mattock-hills.  
These cairns have in fact been built up over a period of 3,000 years. 

DET HÄR ÄR EN AV MÅNGA SÄGENPLATSER I SAGOBYGDEN - LJUNGBY, ALVESTA OCH ÄLMHULTS KOMMUNER.  
BESÖK OCKSÅ SAGOMUSEET I LJUNGBY FÖR MER SPÄNNANDE BERÄTTELSER OCH ÄVENTYR. 

Tips i Sagobygden: Berättarfestival, Sagomuseet, över 40 sägenplaster, Stavsjö Ljudspår, Geocach-skattjakt, Lilla Galleriet, musik och berättarprogram för alla åldrar under hela året.

  

HACK-EVA
- GE MÄNNISKORNA VARSIN HACKA!

    

UNESCO
Sagobygden är sedan 2018 upptaget på  
Unescos register för sitt utmärkta och  
metodiska arbete med kulturarvet  
”muntligt berättande”.

Hack_Eva_420x594_A2_text skylt till skåp.indd   1Hack_Eva_420x594_A2_text skylt till skåp.indd   1 2020-12-10   15:11:442020-12-10   15:11:44

Det senaste sägenskåpet vid Laganrasten.

Markägaren röjde upp platsen, vilket gjorde att lämning-
ar i form av bland annat husgrunder åter blev synliga. 
Diskussioner går vidare med Virestads hembygdförening 
om hur vi gemensamt kan lyfta fram platsen med evene-
mang under 2021. 
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PROGRAMVERKSAMHET
Under första delen av juni, när museet var stängt, ställde 
vi om, drog på oss arbetarhandskarna och gick alla ”man 
ur huse” och tillsammans renoverade dammen. Deltog 
gjorde även Peter Sand från ABF och företaget Gustav R 
Johansson AB anlitades för det tyngsta arbetet. 

De bussturer, i samarbete med Ljungby kommun, som 
vi framgångsrikt erbjudit tidigare år, blev 2020 tyvärr 
inställda. 

Utställning
På våren hade vi en utställning av Sarah Andersson. 
Hennes konst var detaljrik och berättande, inspirerad av 
bl.a. Cosplay-världen men också spännande sägner och 
trolska väsen. 

Sommarens utställning var ”Mellan dröm och saga”, av 
den skånska konstnären Lena Edvardsson. Hon bjöd på 
en berättande konst som var både färgstark och fanta-
sifull. Besökarna erbjöds i anslutning till utställningen 
att vara med och skapa sina egna sagor, på plats eller 
hemma, för att sedan skicka sin saga till oss. Utställning-
ens vernissage sändes digitalt, se nästa sida.

Sommar i Sagobygden
Under månaderna maj-sep gavs sommarprogrammet 
”Sommar i Sagobygden” i Sagobygdens tre kommuner, 
i år i något mindre skala anpassat till restriktionerna. 
Programmen genomförs av såväl anställda som förening-
ens medlemmar. Berättarföreställningarna levandegör 
Sagobygdens sägenplatser och håller berättartraditionen 
levande. 

19 programpunkter fördelades under året ut på kommu-
nerna: Alvesta 6 stycken, Älmhult 5 stycken och Ljungby 
8 stycken.

Berättelser och Musik i Sommarkväll 
Liksom tidigare år, arrangerade Sagobygden program, 
fem måndagskvällar, på Gamla Torg där berättande och 
musik stod i fokus. 2020 var publiken begränsad till 
50 person, och vi livesände alla kvällarna på vår face-

Sagomuseets öppettider och guidningar 
Sagomuseet hade under 2020 säsongsöppet 16 juni till 
1 september, tisdag till söndag mellan 12–16. På grund 
av pandemin gjordes tre dagliga tidsbegränsade och bok-
ningsbara visningar på svenska. 

Personalen mötte upp publiken i trädgården och gjorde 
berättarguidningar baserad på den fantastiska berättar-
skatten som finns i skulpturerna, fönstren, växterna och 
träden i trädgården. Publiken fick efter visningen på egen 
hand uppleva museet. 

Det uppskattade familjeberättandet som varje sommar 
genomförs på museet, innan museets ordinarie öppet-
tider, flyttade i år ut i till våra sägenplatser. Tre platser 
i vardera Sagobygds kommun dvs Alvesta, Ljungby och 
Älmhult, fick alla besök av en berättare under somma-
ren. Dessa berättarstunder var mycket uppskattade och 
välbesökta; vi märkte att vi nådde en ny målgrupp. 

En extra programpunkt gjordes i samarbete med 
Världens barn, ett familjeberättande på sägenplatsen 
Högarör, där intäkterna gick till utsatta barn i spåren av 
pandemin. 

Möjligheten till visning på tyska och danska fanns även i 
år. Dessa genomfördes under förmiddagar tisdagar och 
torsdagar på tyska, onsdagar och fredagar på danska. 
Berättande på tyska stod Dörthe Drewsen och Andrea 
Hofman för och på danska Tine Winther. 

Museet har haft extra öppet under sportlov, påsklov, 
höstlov, med samma förutsättningar som sommarens 
visningar med begränsat antal besökare vid varje tillfälle. 
Tyvärr fick vi inte som andra år möjlighet att ha extra-
öppet under jullovet, utan vi stängde enligt Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer. 

Under vecka 42 genomfördes danskarnas höstlovsvecka, 
men pandemin gjorde att få besökare kom under denna 
vecka. Generellt har vi haft en minskning av antalet 
besökare, såväl svenska som utländska och periodvis har 
museet helt varit stängt under året. 

Berättarkavalkad, Berättelser och Musik i Sommarkväll 17/8, med Meg 
Nömgård, Bengt-Göran Söderlind, Siw Svensson, Mikael Thomasson och 

Pelle Olsson. Saknas på bild gör Monika Eriksson.  
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book-sida och nådde på så vis en större publik. Detta 
kunde genomföras tack vare extra bidrag från Ljungby 
kommun.

På årets program stod:

• 13 juli – ”En resa genom tider gångna” med Vibeke 
Hylten Cavalius, Eva Andersson och Agneta J:son 
Granemalm

• 20 juli – ”Kerstin i Röckla och andra kvinnoöden” 
med Helen Jansson och Ellen Sjömålen, berättarpe-
dagog på Sagobygden

• 27 juli – ”Franskt så in i norden!” med Mats Öberg, 
Inge Palm och Irene Olofsson.

• 3 augusti – ”FRÅN ALLA VÄRLDENS HÖRN” med 
Zulihan Ismailov och Meja Ohlsson Rodriguez

• 17 augusti – ”Berättarkavalkad – Berättarnätet Kro-
noberg fyller 30 år!” med Siw Svensson, Meg Nöm-
gård, Mikael Thomasson, Pelle Olsson, Bengt-Göran 
Söderlind & Monika Eriksson.

Programkvällar 
Berättarnätet Kronobergs ideella programgrupp plane-
rar tillsammans med Sagobygdens personal program-
kvällar som är öppna för såväl medlemmar som allmän-
het. 2020 bjöds det på:

• 5 mars – Berättarföreställningen ” Mamma, vad är 
det som gör att jag är jag?” med Tine Winther.

• 20 september – Sägenrally i egen bil med picknick-
stopp, Agneta J:son Granemalm, Eva Andersson, 
Anna Lilljequist, Saga Alexandersson deltog och 
berättade. 

• 20 oktober – Fransk afton med Charlotte Ngae, Eva 
Andersson, Mats Öberg och Irene Olofsson se sid 14. 

Tyvärr fick många andra programpunkter ställas in.

Berättande kyrkogård 2020 
Tillsammans med Ljungby kyrkogårdsförvaltning gjorde 
vi tre berättarvandringar på Ljungby gamla kyrkogård, 
den 25/8, 19/9 samt 24/9. Gästerna fick möta spännan-
de personligheter från det förflutna i gestaltning av Eva 
Andersson, Vibeke Hyltén-Cavallius och Agneta J:son 
Granemalm. 

Café Fontaine
I Växjö har vi för åttonde året i rad arrangerat berättar-
kvällar på Café Fontaine. Arbetsgruppen har under året 
bestått av Pelle Olsson, Kjell Nilsson och Vibeke Hyl-
tén-Cavallius. Berättarkvällarna är ett samarbete mellan 
Berättarnätet Kronoberg, IOGT- NTO Kronoberg och 
Växjö kommun. Följande personer har varit gästberätta-
re: Meg Nömgård, Eva-Britt Svensson, Sirpa Abrahams-
son, Carl Johan Krantz och Karin Nilsson.

Lingonrundan
I samarbete med Lingonrundan gjorde vi två olika sam-
arbeten då vi besökte följande gårdar:

• 6 juni – Kasteberg och Tassemarken. Berättare var 
Agneta J:son Granemalm och Anna Lilljequist.

• 1 augusti – Alpackagården i Kråkshult, Bäckhästens 
Bageri & Café, Sunnerborgs Gård, Tassemarken, Väs-
tragården Skälsnäs. Från oss deltog berättarna Pelle 
Olsson, Eva Andersson, Agneta J:son Granemalm, 
Anna Lilljequist och Karin Nilsson.

MAT-rundan
Den årliga MAT i Växjö (en stor 
matmässa) blev till en matrunda 
2020. I stället för att samla alla 
besökare i Växjö öppnade matpro-
ducerande gårdar, gårdsbutiker, 
caféer, bageri etc upp, under två 
helger i september. Vi 
deltog på Linnés Råshult 
med berättande om 
mat.

Fotoutmaning
I somras gjorde vi en ut-
maning till våra besöka-
re. Vi bad dem fota sig själva eller 
en vän vid någon av våra sägen-
platser alt. geocachingplatser. En 
jury valde ut bilder som belöna-
des med en bok samt att bilderna 
delades i sociala medier. 

Digitalt
Vi valde att sända en 
hel del programpunk-
ter digitalt detta år:

• Berättarmåndagar 
på Sagomuseet – 
när vi stängde ner 
i våras erbjöd vi 
berättelser digitalt varje måndag och varje program 
var 5-10 minuter. Sammanlagt 8 st.

• Morsdagsberättande – till morsdag hade vi en special 
sändning, med berättelser riktade till just alla kloka 
mammor.

• Festivalsberättande – vi sände delar av det tänkta 
programmet, t.ex. Per Gustavssons föreställning

• Vernissagen – i stället för traditionell vernissage av 
sommarens utställning Mellan dröm och saga sände 
vi ett samtal mellan konstnären Lena Edvardsson och 
Per Gustavsson. Han berättade även om Prinsessan 
av Kattenborg.

• Julkalender – varje adventssöndag samt julafton med 
våra berättarpedagoger samt fyra kulturskoleelever. 

• Gamla Torg – tack vare extra bidrag från Ljungby 
kommun fick vi möjlighet att sända Berättelse och 
Musik i Sommarkväll från Gamla Torg. Se föregående 
sida.

• Sagor du inte hört förut – våra elever Zulihan Isma-
ilov och Meja O Rodriguez från kulturskolan skulle 
gjort en specialvisning på museet, men i stället blev 
den till en digital föreställning. 

• Gränslösa Veckan – Unesco-föreläsningen streama-
des. Se sid 14.

• Förutom dessa föreställningar lade vi ut flertalet 
kortare klipp från olika evenemang samt vad vi kunde 
erbjuda i Sagobygden under året. 
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PEDAGOGISK VERKSAMHET
2020 satte vår breda verksamhet och våra pedagoger 
på prov. Nya idéer, ny teknik och kreativitet, har gjort 
att vi på ett positivt sätt har kunnat genomföra många 
program för barn och vuxna. Vi har besökt skolor, biblio-
tek, folkhögskolor och föreningar och därvid följt FHM:s 
rekommendationer

Linnéuniversitet
För 7:e gången genomförde vi vår distanskurs Muntligt 
berättande i förskola och skola på 15 poäng i samarbete 
med Linnéuniversitet (LNU), en på våren och en på hös-
ten. Varje kurs brukar innehålla fyra fysiska träffar. 

Vårens kurs brukar avslutas med att studenterna är med 
på Ljungby Berättarfestival. 2020 blev det annorlunda 
med ett digitalt program. I september startade en ny 
grupp. 

Sagobygdens personal undervisade lärarstudenter vid 
LNU, vid tre tillfällen under våren. Sammanlagt träffa-
de vi sex klasser med blivande grundlärare, blivande 
grundlärare med inriktning på fritidshem och blivan-
de förskolelärare. En del av undervisningen gjordes i 
digital form med inspelade föreläsningar och digitala 
workshops.

Skolor
Förskolor och skolor har i år längtat efter att erbjuda 
barn och unga ett möte med sagor och sägen i form av 
sagolek, berättarverkstad, berättarrazzia, värdefulla och 

gränslösa sagor samt vår nyhet för 2020, berättande 
med digitala verktyg. 

Förskolebarn i Marks kommun, Göteborg, och Mariestad 
har mött våra pedagoger med sagolek. Skolor i Lilla Edet 
och Halmstad har lekt och lärt sig att berätta. Vi har mött 
elever från Växjö, Lammhult, Alvesta, Älmhult, Värnamo 
och flera skolor i Ljungby. 

Ett uppskattat projekt med Kungshögskolan genomför-
des med elever i årskurs 8 där de inspirerades av mu-
seets berättelser och skulpturer för att ta form i broderi 
och koppar. 

Kulturskolan
Sagobygden har under 2020 fortsatt det goda samar-
betet med kommunens kulturskola i ämnet ”Muntligt 
berättande” med en 25% tjänst som innehafts av Tine 
Winther. Undervisningen har anpassats efter Folkhäl-
somyndighetens direktiv, vilket har lärt oss mycket kring 
digital undervisning. 

Under 2020 har det inte funnits så stora möjligheter 
för eleverna att framträda på scen som tidigare, dock 
har man kunnat uppleva kulturskolans elever digitalt 
via Facebook och i Sagobygdens adventskalender samt 
i flera luckor i Ljungby kommuns julkalender. De äldre 
eleverna hade under sommaren berättat på Gamla Torg 
och genomförde en uppskattad spökkväll på Sagomuseet 
i samarbete med Turistbyrån. 

Rita din egen Lindorm! Lovaktivitet på Sagomuseet.
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Ellen Sjömålen har under några veckor arbetat med 
eleverna i berättande med digitala hjälpmedel som 
mynnat ut i kreativa och härliga berättelser som kan ses 
på Sagobygdens Youtube-kanal. 

Sagostunder
På uppdrag av Ljungby kommunbibliotek har våra berät-
tarpedagoger ansvarat för de kommunala sagostunder-
na under 2020, där Tine, Ellen, och Siw har berättat.

De har besökt följande bibliotek: Ljungby (21), Lagan 
(5) och Lidhult (7) samt Familjecentralen i Ljungby (4) 
och Familjecentralen i Lagan (5). Vi har även berättat på 
bokbussen vid ett tillfälle samt under Ljungbydagarna. 
Årets sista sagostund spelades in digitalt och sändes via 
Ljungby Biblioteks kanaler. 

Sagostunderna besöktes av sammanlagt 398 barn och 
vuxna.

Sagotävling
Årets tema kretsade kring ån Lagan och alla sagor skulle 
inledas med orden Det var en gång vid ån Lagans strand 
… I år fick priset delas ut vid sägenplatsen Högarör, pris-
utdelare var Teater16s ordförande Michael Johansson. 
Vinnare blev Smilla Stenqvist från klass 5G på Ekeback-
enskolan med sin fantasifulla saga om Ågubben! Moti-
veringen löd: Vi har en stark huvudperson i prinsessan 
Ada, ett hårt motstånd i den fruktade Sjöjungfrugubben 
och en god hjälpare i vännen Fridolf. Kvick dialog avlöses 
av berättande stycken som för historien framåt.

Det vinnande bidraget framfördes av berättarpedagog 
Ellen Sjömålen.

På andra plats kom Avalie Welander från klass 5A på 
Stensbergskolan med sin spännande saga Vargflickan. På 
tredje plats kom Malte Raask från klass 5A på Åbyskolan 
med sin rysliga saga Gasten.

Kultur i vården
Under 2020 fick Sagobygden möjlighet genom Region 
Kronoberg att arbeta med Kultur i vården. Många visade 
intresse för vårt erbjudande och en del hann vi genom-
föra innan sjukvården stängde för utomstående. Tine 
Winther har på lekterapin, sjukhushuset i Växjö, mött 
många barn och föräldrar. Inspiration till undervisning 
och framförande har genomförts inom olika utbildnings-
enheter i Regionen. 

Vi har även fått möjlighet att inspirera personal inom 
Regionen genom att använda invånarnas personliga 
berättelser i arbetet för att förbättra kommunikationen i 
Regionen. 

Innan årets utgång gjorde Sagobygden ett samarbete 
med Musik i Syd inom ramen för Kultur i vården. Samar-
betet blev en film med musik och berättarföreställning 
riktat till äldre som spelades in på Sagomuseet. Medver-
kar gör Tine Winther och musikern Johannes Geworkian 
Hellman. 

Besökare upptäcker Slenderman på Sagomuseet.
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Livets berättelser
Med hjälp från Kampradsstiftelsen fick Sagobygden 
under hösten möjlighet att starta ett projekt för äldre i 
Sagobygdens tre kommuner Alvesta, Ljungby och Älm-
hult. Livsberättargrupper anordnades för pensionärer 
som behöver ett sammanhang och vill dela med sig av 
sin berättelse. Det blev små grupper för personer som 
nyligen fått en demensdiagnos och behöver intellektuell 
stimulans och äldre, boende på omsorgsboende. 

I dialog med Kampradsstiftelsen har vi planerat om och 
förlängt projektet, då omständigheterna gör att vi inte 
har möjlighet att genomföra alla planerade grupper som 
tänkt. 

Omsorgspersonal har fått erbjudande om berättar-
workshop för att själva kunna berätta för de äldre. 
Detta har mottagits positivt och de första workshops 
genomförs i Älmhult och Alvesta under våren. En grupp 
med livsberättare sitter i startposition i Alvesta så snart 
Folkhälsomyndigheten ger klartecken. Projektet kan pågå 
fram till slutet på 2022.

Möten med minnen
En serie specialanpassade visningar som vänder sig 
till personer med demenssjukdom och deras anhöriga 
planerades. Visningarna handlar om att aktivera minnet 
genom teman som resor, kalas, barndom. Tre tillfällen 
planerades under våren, varav ett välbesökt tillfälle 
genomfördas med temat kärlek. Tyvärr fick de övriga 
planerade tillfällen ställas in då målgruppen befann sig i 
riskgrupp.

Livsviktiga berättelser
Under året sökte vi och fick beviljat medel från Leader 
Linné för projektet Livsviktiga berättelser. Målet är att 
utveckla Sagobygdens befintliga sägenplatser med sam-
tida berättelser från 1900-talets andra hälft och framåt. 
Projektet hann starta under 2020. Tanken är att vi ska, 
genom att engagera lokalbefolkningen, gamla och unga, 
de som bott länge och de som är nyinflyttade, möjlig-
göra möten över generations-, etniska och kulturella 
gränser. I dessa möten ska olika sorters platsberättelser 
lyftas fram som ett värdefullt immateriellt kulturarv; 
platserna märkas ut och berättelserna tillgängliggöras 
genom digital teknik. 

Tre fina fredagar - vi samtalar och berättar kring olika tema.
FREDAG 7 FEBRUARI KL 13.30  -  KÄRLEK 
FREDAG 13 MARS KL 13.30  -  FASTLAGSBULLEN
FREDAG 3 APRIL KL 13.30  -  PÅSKHAREN 
FRI ENTRÉ! 
Sagomuseet bjuder in till TRE specialanpassade berättarstunder. 
Vi vänder oss till personer med demenssjukdom och deras anhöriga.  

Så länge det har funnits människor så har det berättats! 
Vi träffas i en liten grupp och i lugnt tempo aktiverar vi minnet. 

Berättandet tillsammans med en kopp kaffe tar ca 1 tim 15 min.

Anmälan/Boka plats: 0372-148 55, eller kontakt@sagobygden.se  Begränsat antal platser!  
Adress: Sagomuseet, Märta Ljungbergsvägen 1, Ljungby
Ingång: Handikappentrén, på baksidan av Sagomuseet
Kontakt för frågor: Tine Winther 072-644 60 18
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SAGOBYGDEN.SESAGOBYGDEN.SE

Varmt tack till 
Sparbanksstiftelsen 

Kronan som  
bidragit till att ”Möten 

med minnen” kan 
genomföras.

Varmt välkomna!
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Det är en utveckling av Sagobygden som besöksmål och 
att det bidrar till hållbar turism. En del i projektet inne-
bär utbyte med KulturÖsterbotten, Finland då vi kommer 
att genomföra s.k. Joint Actions. 

En master-student vid Stockholm Resilience Centre 
samarbetar med Ljungby kommun angående miljö och 
framtid. En del i hennes arbete är att få in människors 
berättelser och hon har vänt sig till Sagobygden för sam-
arbete, som en del i projektet. Kontakt har tagits med 
Ljungby kommunarkiv samt Mötesplats Godsmagasinet 
för samarbete. 

Barnsägenkartan
Barnsägenkartan är ytterlige ett nytt projekt som vi på-
börjat under 2020 - en tecknad digital karta över Sverige 
med ett 50-tal sägenplatser. 

Genom att klicka på ikoner ska användaren kunna se en 
film där en berättare på ett målande sätt återger sägnen. 
Även fördjupad information och sägnen i text kommer 
finnas tillgänglig. Den främsta målgruppen är elever och 
lärare på låg- och mellanstadiet och syftet är att tillgäng-
liggöra det immateriella kulturarv som sägner utgör samt 
inspirera till muntligt berättande. 

Det kommer även att finnas en lärarhandledning knuten 
till kartan och sägner tillsammans med pedagogiska 
verktyg som ska inspirera till att utveckla barns och 
ungas berättande, stärka språk och kommunikation, 
skapa intresse för hembygden och äldre tiders föreställ-
ningsvärldar samt källkritiskt tänkande. Projektet har fått 
bidrag från Riksantikvarieämbetet.

Fortbildning
Hör & Gör är ett projekt som vi haft kontakt med tidigare 
och även i år har vi utbildat hemslöjdskonsulenter i 
muntligt berättande. 

Projektet avslutas under våren 2021, men hemslöjdskon-
sulenterna i Halland, Skåne, Blekinge och Kronoberg har 
fått ett nytt uppdrag av respektive region att sprida hem-
slöjden, där aktören ser Sagobygden som en naturlig del. 

 

 

 
SAGOBYGDEN  I  MÄRTA LJUNGBERGSVÄGEN 1  I  341 35 LJUNGBY 

kontakt@sagobygden.se  I  0372-148 55  I  ljungbyberattarfestival.se  I  sagobygden.se  I  Bankgiro 5033-2303   I  Org.nr 829000-9110 
 

 

Livsviktiga berättelser – minnesberättelser i landskapet Vi söker dig som vill berätta något som har en särskild betydelse för dig, och som gärna är 
knutet till en plats i Sagobygden. Det kan vara stort eller litet, nytt eller gammalt, vardag eller 
fest, glatt eller sorgligt. Det kan vara i staden, på landet, i skolan, på jobbet, vid en badplats, på 
en parkbänk, på ett sjukhus, i en affär, på bio, en restaurang, ett dansställe, en idrottsplats.      
Ja, var som helst.  
Landskap och samhällen förändras, men berättelserna lever vidare. Platsberättelser kan hjälpa 
oss att orientera oss i landskapet och sprida lokalhistoria. Genom dem kan vi ta del av dåtid och 
nutid, och skapa sammanhang och sammanhållning för människor i omgivningen. Personliga 
erfarenheter, tankar och värderingar formar bilder av vår tid, av det som består och det som 
förändras.  
Berättelserna kommer att samlas in och tillgängliggöras genom analog och digital teknik. Med 
uppgiftslämnarnas godkännande, och om inget annat hindrar, kommer platserna att märkas ut 
och berättelserna att kunna tas del av på plats. Detta blir, tillsammans med de redan befintliga 
sägenplatserna, en del av Sagobygdens publika och pedagogiska verksamhet.  Lämna ditt minne till framtiden så utvecklar vi Sagobygden tillsammans!  

Skicka ett mejl, ett brev eller ring mig. 
Med vänliga hälsningar 
Lina Midholm, berättarantikvarie                                                                                                                             
Märta Ljungbergsvägen 1                                                                                                                                        
341 35 Ljungby                                                                                      
Telefon: 0720-88 03 26, 0372-148 55                                                                                          
E-post: lina.midholm@sagobygden.se 
 

 

Sagobygden drivs av den ideella föreningen Berättarnätet Kronoberg och sträcker sig geografiskt över 
kommunerna Alvesta, Ljungby och Älmhult. Genom sägenplatser, Ljungby berättarfestival, berättararrangemang, 
pedagogiskt arbete, Sagomuseet och mer därtill, för vi fram det muntliga berättandets historia, samtid och framtid. 
Sedan 2018 finns Sagobygden på Unescos register över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta med det 
immateriella kulturarvet – och Livsviktiga berättelser är en del av det här arbetet.  
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BERÄTTARFESTIVALEN BLEV 
TILL GRÄNSLÖSA VECKAN

Vår årligen återkommande berättarfestival sedan 1990 
fick i år ta en paus. I slutet av mars fattade vi beslutet. 
Det var minst sagt motvilligt, men pandemins framfart 
gav oss inget val. Tiden var också för knapp för att hinna 
ställa om till en helt digital festival, men detta till trots 
kom vi att sända ett antal föreställningar digitalt, av artis-
ter som skulle besökt oss. 

När väl beslutet var fattat, började vi ställa om och i 
stället fokusera på en tanke vi haft sedan flera år, nämli-
gen att göra ett större evenemang på hösten. Planering 
och förberedelser sattes i gång och det mynnande ut i 
Gränslösa veckan, en vecka då vi bjöd på en minifestival 
med allt från föreläsningar, föreställningar, workshops 
och bokpresentation. 

Vissa av programpunkterna gjorde vi tillsammans med 
Musik i Syd som är en viktig samarbetspartner till 
berättarfestivalen. Flera av de programpunkter som 
genomfördes skulle också ha skett på festivalen. Samt-
liga program genomfördes enligt rådande regler, med 
begränsat antal och i mycket rymliga lokaler, vissa delar 
streamades.

MÅNDAG 19/10 SAGOBYGDEN + UNESCO = SANT 

Meg föreläste och förutom en intresserad allmänhet var 
representanter från regionens och Sagobygds kommuner 
inbjudna att delta. Seminariet var en summering av vårt 
treåriga projekt Kronoberg utvecklar en internationell 
arena för muntligt berättande, se sid 18. Föreläsningen 
sändes digitalt. 

TISDAG 20/10 FRANSK AFTON 

Vi bjöd in till fransk afton men det var nära att den ställ-
des in, då sångerskan Irene Olofsson blev sjuk. Återigen 
ställde vi om och vi körde den digitalt, med publik på 
plats i Ljunggården och den inspelade föreställning-
en från sommarens program på Gamla Torg, på stora 
filmduken. Irene kunde således vara med och hälsa alla 
välkomna ”i direktsändning” hemifrån vardagsrummet. 

Dragspelaren Mats Öberg gjorde den franska inramning-
en på plats. Kvällens värdpar och berättare var franskta-
lande Charlotte Ngae och matkonnessör Eva Andersson 
som översatte och kryddade historierna, vilka varvades 
med filmade sång- och musiknummer. Till detta serve-
rades en välkomponerad fransk smakmeny i omgångar 
med både aptitretare, sniglar och ost.

        SAGOBYGDEN.SE        SAGOBYGDEN.SE

En minifestival med plats för både skratt och reflektioner från när & fjärran!
HELA PROGRAMMET HITTAR DU PÅ  SAGOBYGDEN.SE  - FÖRBOKA!
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KT, GRÄNSLÖST, INDISKT, VÄRLDSLIGT, ENGELSKT, PEDAGOGISKT, SCENISKT, SJU
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UNESCO, FRANSKT
, GRÄNSLÖS

T, INDISKT, VÄR
LDSLIGT, ENGELSKT, PEDAGOGISKT, SCENISKT, SJUNGANDE, RYSSBYSKT, STORMIGT OCH ÖVERRASKANDE!
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19/10 kl 18.00 U+S=Sant 20/10 kl 18.00 Fransk Afton... 21/10 kl 18.00 Författarsamtal &...

23/10 kl 15.00 Afternoon tea... 23/10 kl 19.00 Trickster 24/10 kl 10.30 Sjungande bänken

24/10 kl 13.00 Tranhultspojken 24/10 kl 15.00 Afternoon tea...

24/10 kl 19.00 Gränslös helafton 
Två ypperligt bra & givande akter!

Fullbokad!

Gränslösa veckan
19/10 - 24/10  MITT I LJUNGBY

Varmt välkommen!
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ONSDAG 21/10 FÖRFATTARSAMTAL, BERÄTTELSER & 
BOKPRESENTATION - GRÄNSLÖSA SAGOR 

Denna kväll bjöds det på boksläpp av Gränslösa Sagor, 
en bok med folksagor från de stora invandrarländerna, 
och om metoder att arbeta med berättandet i mångkul-
turella miljöer. Kvällen arrangerades i samarbete med 
Natur och Kultur med författarna Per Gustavsson och 
Mikael Thomasson 

Under hela veckan som gick erbjöd vi skolorna i Sago-
bygden det pedagogiska programmet Gränslösa sagor, 
på såväl svenska som engelska, till ett mycket förmånligt 
pris. Ca 700 elever fick denna vecka möta våra berättar-
pedagoger och vår gästberättare Dominic Kelly.

TORSDAG 22/10 WORKSHOP i ’RASA-TEKNIK’ 

Berättarworkshop i RASA-berättarteknik, vilken iden-
tifierar den emotionella kärnan i en historia, för mer 
tydlighet, variation och djup, med berättaren Dominic 
Kelly. Genom de statliga medlen för kvalitetsstärkande 
åtgärder på scenkonstområdet kunde Sagobygdens per-
sonal delta i denna workshop som fortbildning. 

FREDAG 23/10 VÄRLDEN ÄR SÅ STOR, SÅ STOR... 

Här blev det kända och okända minnen från resor till 
både när och fjärran. Även ett par anekdoter bjöd kon-
nässören och berättaren Eva Andersson på.

FREDAG 23/10 FÖRESTÄLLNINGEN ”TRICKSTER” 
(skojaren) 

Till Gränslösa veckan bjöd vi en den brittiska, dock boen-
des i Sverige, berättaren Dominic Kelly som bjöd på en 
galet lekfull berättelse, på både engelska och svenska. 
Inspirerad av John Henry Williams, som inte hade några 
som helst skrupler, en gång Englands mest efterlysta 
person. 

LÖRDAG 24/10 WORKSHOPS 

Lördagen bjöd på ett smörgåsbord av föreställningar och 
workshops:

WORKSHOP: Prova och visa bra pedagogiskt berättande i 
mångkulturella klasser - med Anna-Karin Ärnström. 

WORKSHOP: Intro och prova scenberättandets konst - 
med Dominic Kelly. 

FAMILJE/BARNFÖRESTÄLLNING - DEN SJUNGANDE 
BÄNKEN 

En familjeföreställning gavs av Per Dunsö och Anna Lah-
mer som handlade om att längta bort till de stora även-
tyren, men att man inte alltid behöver resa så långt, då 
sångerna faktiskt kan singla ner från molnen. Arrangör var 
Musik i Syd. 

TRANHULTSPOJKEN - EN VÄRLDSBERÖMD 
SAGOPROFESSOR 

På Tranhults gård i Ryssby växte sago- och sägenforskaren 
Carl Wilhelm von Sydow upp. Hans forskning väckte intres-
se över hela världen och han är vår internationellt mest 
kände folklorist. 

Per Gustavsson och Lina Midholm tog besökarna med på 
en beundransvärd livsresa. 

AFTERNOON TEA - ”STORMEN” 

-Dån och tjut, dunder och pang. Sen blev det tyst. Morgon 
därpå var landskapet förött, och stilla... 

Så började Anna Lilljequist sitt berättande som tog alla 
tillbaka till Gudrunnatten 7-8 januari 2005. 

GRÄNSLÖS AFTON - EN HELKVÄLL MED BERÄTTANDE & 
MUSIK & MICKELPRISET

Som final på veckan bjöds det på en blandning av under-
fundigt och ypperligt berättande med specialkomponerat 
musicerande och så delade vi ut årets Mikelpris.

Första akten stod vi för, artister på scen var Ellen Sjömå-
len, Henrik Bergkvist, ”Lyckliga gatan - vägen till Grand!”, 
Annelis & Co - en biltur från AlmRock Story fram till ett 
nyrenoverat Grand, en mix av berättande, teater och 
musik. Därtill delades 2020 års Mikelpris ut, till Anna-Karin 
Ärnström, lärare och berättare. Juryns motivering löd:

2020 års Mickelpris tilldelas läraren och berättaren 
Anna-Karin Ärnström för att hon under stora delar av sitt 
yrkesliv arbetat med det muntliga berättandet i skolan. I 
framför allt flerspråkiga miljöer har hon själv berättat och, 
inte minst, inspirerat elever till att själva berätta och prata.

Andra akten var Musik i Syds musikföreställning ”Nobel-
priset och den tomma tallriken”, med Paula Gårsjö, violin 
och Maria Sennvall, sång. Kvällens presentatörer Björn 
Kleinhenz och Meg Nömgård.

Per Gustavsson presenterar boken Gränslösa Sagor. Franska aftonen genomfördes delvis digitalt.
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UNESCO

Under detta år har vårt Unescoarbete varit extra 
intensivt. Resorna blev nästa alla inställda, men 
många konferenser, möten och tidszoner som be-
söktes detta år, digitalt, gjorde att vår närvaro på 
Unescorelaterade ”scener” aldrig har varit större. 

Ordförandeskap för ICH NGO Forum
Sedan 2018 har Meg varit styrelseledamot i den världs-
omspännande organisationen ICH NGO Forum. ICH NGO 
Forum är en organisation för alla världens ackrediterade 
NGO (Non-Govermental Organization) som är rådgivare 
till Unescos konvention om tryggandet för immateriella 
kulturarvet (i fortsättningen omnämnd som 2003 kon-
ventionen). 

2014 blev Berättarnätet ackrediterad. Idag finns ca 200 
NGO:er världen över som innehar denna status. I styrel-
sen har hon ansvarat för det geografiska området, Väst-
europa och Nordamerika. På organisationens årsmöte 
2019 blev hon vald till ordförande. 2020 har dominerats 
av ordförandeskapet som innebar en stor arbetsinsats, 
speciellt under rådande omständigheter. 

Flera resor var inplanerade men det blev endast en Brys-
sel-resa. Under en knapp vecka i slutet av februari deltog 
Meg i en europeisk konferens angående hur museum 
och utövare av immateriellt kulturarv kan samverka. 
Övriga talare var Professor Janet Blake från Scotland/
Iran, Peter Keller chef för ICOMOS (International Council 
of Museums), Tim Curtis, Unesco, sekreteraren av 2003 
konventionen, David Vauillaume ordförande för NEMO 
(Network of European Museum Organisations) och Jorijn 
Neyrinck expert från Workshop intangible heritage i 
Belgien. 

Övriga året präglades av digitala möten och konferenser, 
många direkt med Unescos sekretariat för 2003 konven-
tion. Minst en gång i månaden hölls styrelsemöten, och 
flertalet videoinspelningar till konferenser världen över 
gjordes, exempelvis talade Meg till Unescos Generalför-
samling för 2003 konventionen genom en förinspelad 
video från Sagomuseet. Ytterligare en video spelades in 
för att visas i Sydkorea, på Unescos Kategori 2 centret 
ICHCAP, med anledning av ”2020 World Forum for Intan-
gible Cultural Heritage”. 

Konferenserna och möten avlöste varandra, världen 
över, i olika tidzoner. Bland annat deltog vi såväl i för-
beredelserna som i genomförandet av en internationell 
konferens som utgick från Sydkorea på temat ”ICH and 
resilience in crisis” för hela programmet se denna länk:

Året avslutade också ordförandeskapet i och med det 
årliga Unescomötet 15 COM (som skulle hållits på 
Jamaica). I samband med detta Unescomöte planera-
des och genomfördes 12 aktiviteter/möten/seminarier 
mellan den 2 -19 december av ICH NGO Forum. Ett 
program som landade hos oss 
att planera och se till att det 
genomfördes. Meg var bl.a. 
ordförande för organisatio-
nens General Assembly. Se 
programmet här:

http://www.ichngoforum.
org/2020-ich-ngo-conference-

held-12-13-november/

http://www.ichngoforum.org/
activities-forum-connected-15-

com-2-19-december-2020

Björn Gullander filmar Meg Nömgårds tal till Unescos Generalförsamling.

http://www.ichngoforum.org/2020-ich-ngo-conference-held-12-13-november/
http://www.ichngoforum.org/wp-content/uploads/2020/12/ICH-NGO-FORUM-Report-15.COM_.pdf
http://www.ichngoforum.org/wp-content/uploads/2020/12/ICH-NGO-FORUM-Report-15.COM_.pdf
http://www.ichngoforum.org/activities-forum-connected-15-com-2-19-december-2020
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2020 blev en viktig milstolpe för ICH NGO Forum. För 
första gången fick forumet möjlighet att avlägga en 
formell rapport, som en egen punkt på dagordningen, 
på Unescos mellanstatliga möte. Detta har inte varit en 
självklarhet utan något som Forumet har arbetat hårt 
med de senaste åren, med bl.a. stöd av den svenska 
delegationen inom 2003 konventionen. När vi väl fick 
klartecknet krävdes en stor arbetsinsats. 

En bred uppslutning inom organisationen blev signumet 
för arbetet bakom rapporten vilken levererades på 15 
COM och blev väl emottagen av statsparterna. Läs gärna 
hela rapporten här:

2020 blev ett lyckat år för Forumet och med 2020 års 
utgång hade Meg uppfyllt sin styrelseperiod och kunde 
lämna ordförandeskapet vidare till Jorge Gustavo Caido, 
Mexico. 

Sverige tar ny roll i konventionen
I september i samband med Generalförsamlingens möte 
i Paris för 2003 konventionen valdes Sverige in i Den 
mellanstatliga kommittén. Sverige är det första av de 
nordiska länderna som har denna roll, och det innebär 
att Sveriges internationella engagemang i kulturarvsfrå-
gor ökar. Från Sagobygdens sida ser vi positivt på detta 
och gläder oss med Sveriges framgång. 

På samma möte togs Ålkustens kulturarvsförning upp 
som en ackrediterad NGO, senare under hösten besökte 
vi dem för att bekanta oss och se deras fisketradition och 
fick äran att gästa ett utsökt Ålagille. 

Vi har under åter fortsatt i vårt arbete med Samråds-
gruppen för 2003 konventionen i Sverige. Övriga med-
lemmar är Nordiska museet, Nämnden för hemslöjds-
frågor, Musikarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet, 
Sametinget, Mångkulturellt centrum, Riksarkivet, Svens-
ka Unescorådet samt ansvarig myndighet; Institutet för 
Språk och Folkminne (ISOF). 

Uppdrag
I slutet av året fick Sagobygden uppdrag av Svenska 
Unescorådet att skriva en rapport innehållande en 
struktur som ska tillse att representanter för civilsamhäl-
let ska kunna få möjlighet att medverka i arbetet med 
2003-konventionen på global nivå. Rapporten ska vara 
klar till den 1 april 2021. 

Av ISOF fick vi uppdraget att delta i den nationella konfe-
rensen Nordic Museums and Intangible Cultural Heritage 
vars huvudmän var de nordiska staterna. Meg talade där 
om vår verksamhet och Transmission of Storytelling in a 
Museum.

http://www.ichngoforum.org/
wp-content/uploads/2020/12/ICH-
NGO-FORUM-Report-15.COM_.pdf

http://www.ichngoforum.org/wp-content/uploads/2020/12/ICH-NGO-FORUM-Report-15.COM_.pdf
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ARENA FÖR MUNTLIGT BERÄTTANDE
Internationell och nationell uppmärksamhet
2020 var året då vi gick in i år 3, vårt sista projektår, av 
Kronoberg utvecklar en internationell area för muntligt 
berättande. Projektägare har varit Region Kronoberg, 
utförare Sagobygden. Bidrag för projektet har erhållits 
av Region Kronoberg, Kulturrådet, Ljungby, Alvesta samt 
Älmhults kommuner. Fokus har legat på att stärka följan-
de fyra områden:

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

2. Muntligt berättande som konstform på nationell nivå
3. Samarbete med akademin
4. Muntligt berättande som regional profilfråga.
Ett projekt där vi nu i backspegeln kan säga att vi har 
lyckats nå de mål som satts upp utefter de förutsättning-
ar som givits projektet och de omständigheter som rått 
under 2020. 

Punkt 1
Det arbete som beskrivits under rubriken UNESCO, sid 
16, har också skett inom projektet. 

Vårt internationella arbete var verkligen på g när vi 
startadeåret, då hade vi över 12 utlandsresor planerade, 
och förfrågningar på studiebesök från inte mindre än 
14 olika länder samt ett antal svenska organisationer. Vi 
hann med en resa till Bryssel, (se sid 16) innan lock down 
var ett faktum och gränserna stängda. Här blev det till att 
ställa om och arbeta digitalt. Vi är aktiva i flera projekt: 

“One voice, many stories, Storytelling as a vehicle for 
Social Inclusion and Active Citizenship” 

Vi sökte och blev beviljade “One voice -projektet, som 
är ett Erasmus + project (EU-medel). Våra projektpart-
ners är Ireland (The Social and Health Education Project 
Ltd), Spanien (Centro de Educación de Adultos García 
Alix), Lettland (Suiti Cultural Heritage Foundation) och 
Slovakien (PROACADEMY). Tillsammans ska vi arbeta 

fram och lära av varandra hur berättandet kan användas 
inom vuxenutbildning för social integration och aktivt 
medborgarskap. 

Norden och Baltikum

Sedan 2014 har vi ett utökat Nordiskt och Baltiskt 
nätverk när det gäller det immateriella kulturarvet och 
muntligt berättande. Idag är vi aktiva i flera projekt och 
nätverk, med de nordiska och baltiska länderna. Här 
följer en kort redogörelse av projekt inom detta geogra-
fiska område. 

The Nordic and Baltic network on Intangible Cultural 
Heritage

Sagobygden är en av grundarna till ett nordiskt nätverk 
(som startade 2015). Det har nu utökats med de baltiska 
staterna. Tillsammans gjorde vi en ansökan till Nordisk 
kulturkontakt och fick medel för att under 2020 starta 
The Nordic and Baltic network on Intangible Cultural 
Heritage. Ett av projektets huvudmål var att besöka vår 
berättarfestival under 2020 men vi har helt ställt om ar-
betet och håller idag digitala seminarier, dit vi även bju-
der in till internationell medverkan med stor framgång. 
Sagobygden är medlem i projektstyrelsen. I projektet 
ingår även hemsidan www.safeguardingpractices.com 
där vi är Sveriges redaktör. 

Nordic-Baltic Storytelling Network 

Vi är projektägare av Nordic-Baltic Storytelling Network. 
Övriga medlemmar: Hilmar Alexandersen Stiftelsen 
(Stiftinga Hilmar Alexandersen) Norge, Lettlands be-
rättarförening (Latvijas stāstnieku asociācija) Lettland, 
Panevėžys Läns Gabrielė Petkevičaitė-Bitė bibliotek 
(Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji 
biblioteka) Litauen. Syftet är att utbyta erfarenheter 
mellan nordiska och baltiska länder inom muntligt berät-
tande och tillsammans utforska varandras likheter och 
skillnader. Medel kommer från Nordisk Kulturkontakt. 

Meg Nömgård filmas för tal i Sydkorea. Centerpolitikerna Per Lodenius (kulturpolitisk 
talesperson), Per Schöldberg (riksdagsledamot) och 

Gunnel Nilsson (kommunpolitiker) besöker Sagomuseet. 
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Livsviktiga berättelser och Österbotten

Vårt projekt Livsviktiga berättelser har en internationell 
del, nämligen ett samarbete med KulturÖsterbotten, se 
sid 13. Samarbetet är en direkt konsekvens av tidigare 
upparbetade relationer med Finland, inom det nordiska 
immateriella kulturarvssamarbetet. 

Samarbetsavtal med Norge

Med Hilmar Alexandersen Stiftelsen (Stiftinga Hilmar 
Alexandersen) har vi ett samarbetsavtal som handlar om 
att ordna en konferens och projekt kring användningen 
av berättelser i det man i Norge kallar erfarenhetsbran-
scherna samt därtill skapa ett nätverk av norska berät-
tarcentra. 

Sagobygden bistår i projektet med erfarenheter och vill 
med detta vara ett stöd i uppbyggnaden av ett nordiskt 
samarbete inom området.

Litauen 

Panevėžys Läns Gabrielė Petkevičaitė-Bitė bibliotek i 
Litauen ansökte om projektmedel hos FEST (Federation 
of European Storytellers) för att lära sig av Sagobyg-
dens erfarenheter. Medel beviljades under 2020 men vi 
kommer genomföra planerade aktiviteter digitalt under 
våren 2021. 

Nordic/Baltic Storytelling Meeting 2020

Från Skellefteå, nordiskt berättarcentrum, fick vi frågan 
om att delta i att bygga upp ett nordiskt baltiskt berättar-
nätverk för att kunna genomföra ett möte under 2020. 
Av förklarliga skäl blev detta försenat, men påbörjades 
digitalt under senare delen av 2020. Vi har idag ett brett 
kontaktnät i denna region och är med i styrgruppen. 
Medel kommer även här ifrån Nordisk Kulturkontakt. 
Projektet fortsätter under 2021. 

Punkt 2 
Nationellt politiskt intresse

Att vårt arbete har rönt stort intresse på nationell nivå. 
Den 13 januari fick vi besök av Centerpartiets kultur-
politiska talesperson, tillika ledamot av Kulturutskottet 
Per Lodenius, Per Schöldberg (C) riksdagsledamot från 
Kronobergs län och Gunnel Nilsson (C) ledamot i Kultur- 
och fritidsnämnden i Ljungby kommun. Vår verksamhet 
representerades av Irene Olofsson (styrelseledamot), 
Bengt Johansson (kassör) Per Gustavsson (ordf.) och 
Meg. Vi berättade om Sagobygden och vad Unesco-ar-
betat har inneburit. 

Senare på våren skulle vi fått besök av politiker, då av 
Helene Öberg, statssekreterare på Kulturdepartementet, 
men detta har blivit skjutet på framtiden.

Flera av de nationella evenemang vi skulle deltagit i ställ-
de sin, liksom inhemska studiebesök. Dock lyckades vi 
välkomna Österlens museum för att visa på hur berättan-
det kan vara en del i museiarbetet. 

Vi reste också till Ålkusten för att besöka våra nya NGO 
kollegor, se sid 17. 

Vi ser även att Sveriges nya internationella roll med 2003 
konventionen kommer stärka muntligt berättande i Sveri-
ge på ett nationellt plan. Se mer sid 16.

Flera av de nationella mötena vi skulle deltagit i blev in-
ställda. Vissa kommer dock att genomföras under 2021, 
exempelvis har vi blivit ombedda av Riksantikvarieäm-
betet att hålla i ett digitalt nationellt seminarium i deras 
serie om Tvärmedialt och kreativt berättande. Först kom-
mer vi ha seminariet och sedan en berättar-workshop. 

Projektet Sägenkartan (se sid 13), är också ett led i 
arbetet att lyfta berättandet på nationell nivå. Genom 
projektet når vi ut i hela Sverige, och dess målgrupp 
är unga/skolelever, vilket vi anser vara extra värdefullt 
för att trygga det muntliga berättandet vidare till nästa 
generation.

Punkt 3
Vi har, trots pandemin, lyckats genomföra två kurser av 
vår universitetskurs på Linnéuniversitetet. Även vi fick 
ställa om och börja undervisa digitalt.

Året inleddes även med samtal med Linnéuniversitet 
angående utökade samarbeten men dessa planer fick 
ta paus och återupptas under 2021. Paus blev det även 
större delen av året för våra etableringsplaner för ett 
institut för muntligt berättande, men i slutet av året star-
tade vi åter i gång arbetet och fortsätter under 2021. 

Vi har fortsatt vara en medlem Linnéuniversitets med-
skapanderåd, vilket drivs av professor Malin Tillmar. 

Meg blev under 2020 invald i Smålands Akademi som 
arbetar med att främja småländskt kulturarv.

Punkt 4
Regionens berättarkultur är alltid närvarande i vårt 
arbete, oavsett om vi arbetar lokalt, regionalt, nationellt 
eller internationellt. Vi lyfter in regionens kulturarv i en 
mängd sammanhang t.ex. vårt pedagogiska arbete. Vi 
samarbetar med regionala kulturaktörer i Kronoberg och 
i regionsamverkan Sydsverige. Exempelvis gjorde vi, till-
sammans med Musik i Syd ett nytt arbete detta Corona-
år - en filmad produktion med musiker och vår Tine Wint-
her. Tillsammans kombinerade vi musik och berättande 
till en föreställning som sedan sändes på äldreboende 
som var stängda för kulturbesök. 



VÅRA BESÖKARE
Detta år har vi onekligen mött människor, 
men inte så som vi brukar. Helt klart ser vi 
en minskning i antalet på plats besökare, 
men samtidigt har vi mött många digitalt. 
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Besökare i Sagomuseet 2018 2019 2020
Barn och ungdomar 1732 2986 1411
 därav skolbarn 1345 1056 930
Vuxna 4066 3349 2234
Totalt 5799 7391 3645
 
Festivalen/Gränslösa veckan 2018 2019 2020
Barn och ungdomar 263 247 723
Vuxna 3487 3372 392
Digitalt närvarande --- --- 5839
Totalt 3750 3619 6954
 
Programverksamhet utanför Sagomuseet 2018 2019 2020
Sommar i Sagobygden 1252 877 1301
Café Fontaine 171 180 99
G:a Torg (Berättelser/ Musik i sommarkväll) 1080 822 250
G:a Torg digitalt --- --- 11454
Totalt 2503 1879 13104

Pedagogisk verksamhet utanför Sagomuseet 2018 2019 2020
Antal elever, inkl. skolprogram. Kultursk. LNU 4309 5511 5393
Sagostunder 918 808 385
Sägenresor 137 196 63
Föreställningar/föreläsningar/fortbildningar 2582 2540 1592
Totalt 7946 9055 7433

Totalt 20209 21940 31136

Information om verksamhet, möten, mm. 5000 9697 789
Digitala besök, övrigt --- --- 24888
Totalt samtliga punkter 25209 31637 56813

Kommentarer: 

Vi tappade ca 50 % av våra besökare 
på museet, då museet var stängt pe-
riodvis och med begränsade platser 
när det var öppet. 

Sommar i Sagobygden ökade, troligen 
på grund av att folk attraherades av 
att vistas i naturen under 2020.

Tidigare år har vi inte räknat den digi-
tala närvaron som under 2020 vilket 
gör att statistiken är svår att jämföra 
på denna punkt. 



ORGANISATION 

STYRELSE
Ordförande: Per Gustavsson.
Kassör: Bengt Johansson.
Ledamöter: Kjell Sundberg, Ann-Karin Ånman, Agneta 
J:son Granemalm, Maria Berglund, Irene Olofsson.
Arbetsutskott. Per Gustavsson, Bengt Johansson. Före-
dragande Meg Nömgård.

ARBETSGRUPPER
Arbetsgruppen för programaktiviteter: Agneta J:son 
Granemalm, Eva Ceasar, Saga Alexandersson, Anna Lillje-
quist, Lotta Welmsö och Lotta Welsmö.
Bloggruppen: Per Gustavsson, Anna Lilljequist, Saga 
Alexandersson, Mikael Thomasson och Lina Midholm. 

REVISOR OCH VALBEREDNING
Revisor: Auktoriserad revisor Stefan Roubert.
Lekmannarevisor: Liz Linnér Lidfors och Saga Alexan-
dersson.
Valberedningens ledamöter: Bodil Hansen och Siw 
Svensson.
Suppleanter: Ann-Britt Winsth och Ulf Alexandersson. 

Årsmötet hölls den 17 mars på Sagomuseet: Fören-
ingen har haft sju protokollförda au-möten och fem 
styrelsemöten.

PERSONAL
Meg Nömgård, verksamhetschef 100 %.
Lina Midholm, berättarantikvarie 100 %, började 1 
september. 
Lotta Welmsö, producent, marknadsförare, kommuni-
katör 100%.
Dörthe Drewsen, kanslist 50 %.
Mikael Thomasson, berättarpedagog 75 -95 %.
Ellen Sjömålen berättarpedagog 80 %.
Tine Winther, berättarpedagog 100 %.
Majvor Andersson, kontor, vaktmästeri, träd-
gård 50 %.

SOMMARPERSONAL
Andrea Hofman, volontärsarbete. 

TILLFÄLLIG PERSONAL
Siw Svensson
Ann-Karin Ånman 
Ola Herikcsson
Peter Albinson.
Därtill ett antal arvoderade be-
rättare för olika evenemang.

Fotografer i denna verksamhetsberät-
telse: Alexander Hall, Björn Gullander, 
Lotta Welmsö, Agneta J:son Grane-
malm, Krister Ljungberg, Anne Karlsson 
med flera.
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 Per Gustavsson, ordförande Bengt Johansson, kassör Maria Berglund, ledamot Agneta J:son Granemalm, ledamot

 Kjell Sundberg, ledamot  Irene Olofsson, ledamot Ann-Karin Ånman, ledamot

BALANSRÄKNING  2020-12-31 2019-12-31
   
TILLGÅNGAR Not
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 3 10 000 10 000
Summa materiella anläggningstillgångar  10 000 10 000
    
Summa anläggningstillgångar  10 000 10 000
    
Omsättningstillgångar 
Varulager m.m.    
Färdiga varor och handelsvaror  395 363 404 652
Summa varulager  395 363 404 652
    
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  118 342 378 124
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 959 291 521
Summa kortfristiga fordringar  139 301 669 645
  
Kassa och bank    
Kassa och bank  3 993 862 1 587 069
Summa kassa och bank  3 993 862 1 587 069 
  
Summa omsättningstillgångar  4 528 526 2 661 366
    
SUMMA TILLGÅNGAR  4 538 526 2 671 366
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Eget kapital vid räkenskapsårets början  767 246 727 969
Årets resultat  930 459 39 277
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  1 697 705 767 246

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder  1 900 700
Leverantörsskulder  194 661 68 071
Övriga skulder  168 797 136 745
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 475 463 1 698 604
Summa kortfristiga skulder  2 840 821 1 904 120
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  4 538 526 2 671 366

Definitioner av nyckeltal 4
Berättarnätet Kronoberg
Org.nr. 829000-9110
 Not
Redovisningsprinicper 1

RESULTATRÄKNING  2020-01-01 2019-01-01
  2020-12-31 2019-12-31
Föreningens intäkter   
Nettoomsättning  2 180 669 2 594 348
Övriga rörelseintäkter  3 590 684 3 858 930
Summa föreningens intäkter  5 771 353 6 453 278
    
Föreningens kostnader   
Handelsvaror  -61 614 -42 598
Övriga externa kostnader  -1 038 210 -2 074 109
Personalkostnader 2 -3 740 401 -4 298 404
Summa föreningens kostnader  -4 840 225 -6 415 111
    
Rörelseresultat  931 128 38 167
   
Finansiella poster   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 1 573
Räntekostnader och liknande resultatposter  -669 -463
Summa finansiella poster  -669 1 110
    
Resultat efter finansiella poster  930 459 39 277
   
Resultat före skatt  930 459 39 277
    
Årets resultat  930 459 39 277
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ÅRSREDOVISNING 2020
Föreningen Berättarnätet Kronoberg driver Sa-
gobygden. Verksamheten värnar om den munt-
liga berättartraditionen, vilken är en del av vårt 
immateriella kulturarv. 
Föreningen Berättarnätet Kronoberg driver Sagobygden. 
Verksamheten värnar den muntliga berättartreditionen, 
vilken är en del av vårt immateriella kulturarv.

Sagobygden innefattar; Sagomuseet i Ljungby, Sägen-
platser i Ljungby, Älmhult och Alvesta samt Ljungby 
Berättarfestival

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. 

NOTER:  
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning 
i mindre företag.
Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Inventarier, verktyg och installationer. Antal 
år: 10

Not 2 Medelantal anställda 
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda 
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.  2020 2019
Medelantal anställda har varit: 8,00 8,00

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 233 080 233 080
Utgående anskaffningsvärden 233 080 233 080
Redovisat värde 10 000 10 000

Not 4 Definition av nyckeltal
Soliditet. Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Revisorer
Stefan Roubert Saga Alexandersson  Liz Linnér Lidfors
Auktoriserad revisor Lekmanarevisor Lekmanarevisor

FLERÅRSÖVERSIKT 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 2 180 669 2 594 348 1 726 411 1 927 277
Resultat efter finansiella poster 930 459 39 277 -75 296 104 872
Soliditet (%) 37,40 28,70 35,4 33,2

STYRELSENS BIFALL:

Det är styrelsen uppfattning av verksamheten på alla punk-
ter har drivits i enlighet med riktlinjer som angivits.



FRAMÅTBLICK 2021
Vi går in i 2021 med många spännande projekt, myck-
et lärdomar från 2020, som kommer berika 2021. Vi 
planerar för:

• Livsviktiga berättelser 
• Livets berättelser
• Barnsägenkartan
• Flertalet internationella projekt
• Etablering av ett institut för muntligt berättande
• Utöka våra lokaltillgångar
• Arbeta vidare med Unescos 2003 konvention.

Varmt välkomna!

http://www.sagobygden.se/


BERÄTTARNÄTET KRONOBERG
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