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Den pågående covidpandemin innebar ännu ett år då vi 
fick ställa om verksamheten. Ljungby berättarfestival och 
Musik i Sagobygd flyttades och genomfördes i augusti 
månad, med ett program som många besökare sa var 
bättre än någonsin. Vår grundinställning att muntligt 
berättande är ett nära möte mellan människor i mindre 
sammanhang och att betona det immateriella kulturar-
vet i landskapet har varit en viktig orsak till att vi lyckats 
bibehålla en bred verksamhet. Ett fantasifullt pedagogiskt 
arbete som mött barn utomhus, har inte minst bidragit till 
ett framgångsrikt år. 

En avgörande förändring under året är att vi efter över 
30 års arbete med att lyfta fram muntligt berättande fått 
ökade anslag via kultursamverkansmodellen, ett system 
där Region Kronoberg får statliga medel att fördela till 
den regionala och lokala kulturverksamheten. Vi känner 
att vi det senaste året rönt uppskattning både från lokala 
och regionala politiker för vår verksamhet och är mycket 
tacksamma för att det resulterat i ett höjt ekonomiskt 
stöd. 

Det innebär att vi går in i år 2022 med tillförsikt, eftersom 
vi sparat för att göra nödvändiga investeringar. Vi kan 
nu genomföra en efterlängtad upprustning av museets 
ljusdesign och ersätta energislukande lampor med miljö-
vänlig ledbelysning. Samtidigt gör vi nödvändiga renove-
ringar av utställningen. 

Personalstyrkan har utökats med en medarbetare som 
kan samordna alla våra nödvändiga projekt med externa 
bidragsgivare och producera berättarfestivalen. Efter 
många år med en i längden orimlig arbetsbelastning på 
vår engagerade personal, kan vi organisera ett hållbart 
arbetssätt. Vi har också resurser att satsa på vetenskap 
och forskning, i akt och mening för att långsiktigt utveckla 
verksamheten och stärka det muntliga berättandet både 
nationellt och internationellt.

Vi är glada för det fina samarbetet med de tre kommu-
nerna i Sagobygden. Nu utvecklar vi det vidare, skriver 
nya samarbetsavtal och Ljungby kommun erbjuder oss 
utökade lokaler för den växande verksamheten.

En stark kraft i arbetet med att trygga verksamhetens 
framtid har varit vår verksamhetsledare Meg Nömgård. 
När hon under det gångna verksamhetsåret valt att sluta, 
är vi djupt tacksamma för hennes ovärderliga arbete och 
önskar henne lycka till i sitt kommande arbete. Vi hälsar 
vår nya verksamhetsledare Tine Winther välkommen och 
är övertygade om att hon, med sin långvariga förankring i 
berättarrörelsen och erfarenheter av socialt förändrings-
arbete och organisationsfrågor, kommer att bidra till en 
fortsatt utveckling av verksamheten.

Ett stort tack till alla våra bidragsgivare och samarbets-
partners i olika projekt, både lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt. Ert stöd bygger verksamheten.  
Ett varmt tack till vår personal, som med glöd och  
hängivenhet, utvecklar Sagobygden och aldrig tvekar att 
kasta sig ut i det okända för att vinna nya erfarenheter 
och kunskaper.

Berättarnätet Kronoberg är en ideell förening vars  
verksamhet formas av medlemmarnas engagemang.  
Tack styrelsekamrater, alla medlemmar, medlemmar i 
arbetsgrupper, berättare som satsar sin tid och lust i  
att föra vidare berättartraditionen i Sagobygden och  
alla ni som lyssnar fram berättelserna.

Per Gustavsson
Ordförande Berättarnätet Kronoberg

2021 VAR UR MÅNGA SYNPUNKTER FÖRÄNDRINGENS ÅR
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SÄGENSKÅP NR 32, INGEBORG I MJÄRHULT
Den 6 juni firades nationaldagen hos Ingeborg i Mjärhult, 
som utgör sägenskåp nr 32. Det var ett samarrangemang 
mellan Virestads hembygdsförening och Sagobygden. 
På platsen låg en gång i tiden två gårdar och i den ena 
bodde Ingeborg Danielsdotter (född 1685) som omtalades 
av självaste Carl von Linné som synnerligen klok. 
Under 2020 röjdes platsen vilket gjorde att lämningarna 
i form av bland annat husgrunder blev synliga. National-
dagsfirandet blev på så sätt en nyinvigning av platsen. 
Elisabet Gunnarsson, ordförande i Virestads hembygds-
förening, höll ett välkomsttal. Eva Andersson från Sago-
bygden berättade om Ingeborg i Mjärhult, och Marianna 
Agetorp om Ingeborgs användning av olika läkeväxter. 
Anton Härder gestaltade Carl von Linné, Vidar Lundbäck 
och Max Kristiansson stod för musikunderhållningen.

SKÅP 43 HACK EVA, VID RASTPLATS LAGAN 
Den 21 april hölls det en ståtlig invigning av Sägenskåpet 
Hack Eva med kloka tal, vacker fanfar och skål i bubbel. 
Väl påpälsade i stark vind och kylslaget väder, inledde 
berättarpedagog Ellen Sjömålen med historien om Hack 
Evas klokskap, därefter tal på direktlänk från Regerings-
kansliet med huvudtalare infrastrukturminister Tomas 
Eneroth, följt av kommundirektör Jenny Vidal, kommunal-
råd Magnus Gunnarsson, Meg Nömgård och Trafikverkets 
projektledare Anna Karlsson. Med anledning av pande-
min, filmades hela invigningen av Björn Gullander och 
Freddy Håkansson, ett fåtal inbjudna gäster närvarade.

SKÅP 42 CLIFF BURTONS MINNESSTEN
Den 26 september invigdes Sagobygdens mest besökta 
och samtida sägenplats utanför Dörarp, ”Cliff Burtons 
Minnesplats”.  Det blev en mycket välbesökt och stäm-
ningsfylld afton med eldar, musik och tal.  
Medverkade gjorde berättare Mikael Thomasson, musiker 
Kjell Klasson bas och sång, Johan Persson gitarr och 
sång, Ljungby Kommun Magnus Gunnarsson, Sagobyg-
dens verksamhetsledare Tine Winther och historiker 
Krister Ljungberg. 
Cliff Burton var basist i hårdrocksbandet Metallica, och 
omkom när turnébussen körde av vägen för 35 år sedan.
Platsen besöks av 1000-tals fans årligen, och ett stort 
antal minnessaker lämnas vid stenen. Saker som bildat 
grunden till det museum för Cliff som invigs våren 2022 
på Rastplats Lagan.

 

SÄGENPLATSER

SAGOMUSEETS ÖPPETTIDER 
OCH GUIDNINGAR 
Sagomuseet hade under 2021 säsongsöppet 15 juni till  
29 augusti, tisdag till söndag mellan 12–16.30. På grund 
av den rådande pandemin erbjöds det även i år tre guid-
ningar per dag utomhus som var förbokningsbara med 
begränsat antal platser.  
Personalen mötte upp publiken i trädgården och gav 
därefter en visning baserad på den fantastiska berättar-
skatten som finns i skulpturerna, fönstren, växterna och 
träden. Publiken fick därefter gå in på museet och upp- 
leva det på egen hand, dock med en klok guide i  
närheten att fråga

Det uppskattade familjeberättandet som varje sommar 
genomförs på museet, innan museets ordinarie öppet- 
tider, flyttades även i år ut i till våra sägenplatser. Tre  
platser i vardera kommun i Sagobygden dvs Alvesta, 
Ljungby och Älmhult, fick besök av en berättare under 
sommaren. Dessa berättarstunder var precis som  
sommaren 2020 mycket uppskattade och välbesökta.  
Vi noterade fortsatt att många träffade oss från  
Sagobygden för första gången via dessa sagostunder. 

Möjligheten till visning på tyska och danska fanns även i 
år. Dessa genomfördes under förmiddagarna 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. Guidningar på 
engelska ägde rum vid behov.

Museet har haft extra lovöppet under sportlov, påsklov, 
höstlov och jullov med begränsat antal tillgängliga  
platser, som förbokats. Vi har bjudit på berättelser,  
skapande, skattjakt och lyssnarna har förutom på sport-
lovet också haft möjlighet att upptäcka museet. Under 
vecka 42 genomfördes danskarnas höstlovsvecka med 
dansk specialguidning av Tine Winther. 

UTSTÄLLNING LILLA GALLERIET
Under 2021 har vi haft två utställningar på Sagomuseets 
Lilla Galleri. I samband med dessa brukar olika former av 
skapande verksamhet erbjudas.
Sommar: Fotoutställning om väsen och folktro av fotograf 
Lars Wahlström, Oknytt. Vi sammanfattar, succé, både i 
besöksantal, respons från besökare och antal teckning-
ar (se Sommartutmaning). Stort tack till pedagogernas 
intresse, som integrerade fotoutställningen i de guidade 
visningarna. 
Höst/vinter: Original-illustrationerna av Björn Brusewitz, 
till boken Småländska sagor. Tavlor som väckte både 
nyfikenhet, irritation och beundran. 

KREATIV SOMMARUTMANING 
”Rita ett eget väsen” - den utmaningen fick besökarna 
efter berättarguidningen och en titt på Oknytts fotoutställ-
ning. Det blev en braksuccé! Engagemanget resulterade 
i hundratals teckningar som fyllde linorna i Galleriets 
tak. Bland dessa drogs fem vinnare som belönades med 
varsin bok.

PROGRAMVERKSAMHET

TROLSK
Sagomuseet . Lilla Galleriet . 15 Juni - 23 September

En förtrollande utställning 
om väsen och folktro

Producerad av Oknytt.com

SAGOBYGDEN.SE

SE UPP FÖR GLOSON, 
HÄR ÄR DEN PÅ RIKTIGT... 

DU KAN OCKSÅ SKAPA 
DITT EGNA VÄSEN, 
KOLLA I LILLA GALERIET! 

Finissage-kväll 
Välkommen!
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BERÄTTELSER & MUSIK 
I SOMMARKVÄLL
FEM MÅNDAGAR PÅ LJUNGBY GAMLA TORG
Plats: Scenen vid Ljungby Gamla Torg
Förboka fribiljett:  
sagobygden.se/sommarkvall 
eller via Ljungby Touristcentre
Begränsat antal platser. Medtag ev 
sittunderlag/stol, och gärna en fikakorg. 
Kvällarna kommer filmas och läggas  
upp på Sagobygdens Facebook-sida  
Arrangör: Sagobygden & Ljungby Kommun

MÅNDAG 19 JULI  KL 19.00
VISOR FÖR FULLA HALSAR 
Snapsvisor är något så unikt som en muntligt 
traderad och levande tradition. Vi känner 
sällan vare sig melodiernas eller versernas 
ursprung. Bellman- och visexperten Hasse 
Nilsson kommer till oss och berättar om 
snapsvisans historia. Vi kommer att få lära 
oss mängder med nya snapsvisor och veta 
mer om både helan och halvan. Hasse är 
också regerande svensk mästare i nyskrivna 
snapsvisor. Längd ca 40 min.
På scen: Hasse Nilsson

MÅNDAG 26 JULI  KL 19.00
FRÅN LJUNGBY TORG TILL VÄRLDENS 
SCENER - KRISTNA NILSSON
Kristina upptäcktes på Ljungby Gamla Torg. 
Denna kväll får ni möta Christina Nilsson i 
gestalt av vissångerskan Marinette Dahlén, 
som bjuder på välkända folkvisor, Meg Nöm-
gård, berättar de mest fantastiska historierna 
om superstjärnan. Christina var även duktig 
på fiol, ikväll med Sofia Dahlén, på fiol och 
flöjt, musikstuderande på Kungliga Musik-
högskolan samt Musik och Operahögskolan i 
Västerås, med inriktning på kammarmusik. 
På scen: Marinette Dahlén, sång, Sofia 
Dahlén, fiol  & Meg Nömgård, berättare

MÅNDAG 2 AUGUSTI  KL 19.00
HÄNGER DU MED? Musik & text - Vad 
kommunikation kan innebära

Hur kommunicerar vi med varandra? Och hur 
kommunicerar vi med oss själva? Varför sker 
missuppfattningar och hur kommunicerade vi 
innan det fanns språk? Med hjälp av text och 
musik fördjupar vi oss i vad kommunikation 
kan innebära.
På scen: Teater16’s skådespelare

MÅNDAG 9 AUGUSTI  KL 19.00
IBLAND MÅSTE MAN SKAPA  
SITT EGET ÖDE
Vi har hört det ryktas att de eventuellt 
kommer ta upp några starka kvinnoöden, 
men som vanligt är det mest troligt, också 
en aning otroligt kring valet av ämnen som 
behandlas, när duon Tine och Ellen entrar 
scenen.
På scen: Sagobygdens berättare Ellen 
Sjömålen & Tine Winther 

MÅNDAG 23 AUGUSTI  KL 19.00
FÖREGÅNGERSKAN - TEATERKVÄLL
Ni får träffa den växjöbaserade fysikern Gulli 
Petrini, en stark kämpe i rösträttskampen, 
som här berättar på ett spetsigt, roligt och 
eldande sätt, historien om nu och då och det 
som händer där emellan. En monolog som 
med humor och frenesi, om kampen för en 
rättighet som vi ofta tar för given men som vi 
idag mer än någonsin måste värna om. Med 
Catherine Westling, skådespelare, föreläsare 
och inspiratör tidigare på Regionteatern, 
numera frilans. 
På scen: Catherine Westling

BERÄTTARHELG PÅ 
LINGONSTÄLLEN I SAGOBYGDEN

LÖRDAG 10 JULI  KL 14.00
KASTEBERG
PÅ LINGONRÖDA TUVOR
Vi samlas vid butiken på Kastebergs Gård 
för en liten vandring på stigar. Vi stannar lite 
här och där och Agneta berättar om skogens 
hemligheter. Tillbaka vid butiken är det 
dags för fika och så blir det mer berättande. 
Välkomna både små och stora!

HEJ BERÄTTARSOMMAR, NU ÄR DET DAGS ATT 
BOKA IN DINA UTFLYKTER I SAGOBYGDEN...
Vi är extra glada denna sommar att återigen kunna erbjuda ett brett och tilltalande sommarprogram för alla åldrar. Ett tips, var lite busig och bjud med en vän som hittills inte upplevt berättandet, till en ny plats och med god fika inom räckhåll. Vi vågar lova, att det blir något att minnas. 
Notera att till vissa program gäller förbokning, till alla program gäller rådet: kom frisk och håll avstånd. OBS: ändringar i programmet kan uppstå, dubbelkolla med lokal arrangör eller Sagobygden för aktuell information. 

Berättare: Per, Agneta, Anna, Meja, Zuli, 
Magnus och Ofelia. Arrangör: Sagobygden 
och Älmhults hembygdsförening

TISDAG 13 JULI  KL 19.00
LINBASTAN, SJÖATORP, HJORTSBERGA
LITEN SOM EN LUS, KLÄDER HELA  
KUNGENS HUS.
Per Gustavsson spinner lin och berättar 
sagor, sägner och gåtor kring linet. Konstfullt 
slöjdade linfästen, skäkteträ och andra 
friargåvor inspirerar till berättelser.
Ta med något att sitta på och gärna kaffe-
korg. Bastan ligger vid Sjöatorpasjöns södra 
sidan. Skyltat från vägen mot Rydaholm, 
strax efter rondellen väg 25.  
GPS: 56.908721, 14.440155  Vid dåligt väder 
genomförs arrangemanget på Forssa säteri.
Berättare: Per Gustavsson. Arrangör: Sago-
bygden och Hjortsberga hembygdsförening.

FAMILJEBERÄTTANDE 
TORSDAG 15 JULI  KL 10.00
SÄGENPLATS DRAKSKATTEN I SANNABÖKE,  
Se info folderns baksida.  
Arrangör: Sagobygden

FAMILJEBERÄTTANDE 
TORSDAG 22 JULI  KL 10.00
SÄGENPLATS AGUNDABORG, Se info folderns 
baksida. Arrangör: Sagobygden

FAMILJEBERÄTTANDE 
TORSDAG 29 JULI  KL 10.00
SÄGENPLATS SKATELÖVS HEMBYGDSGÅRD,
Se info folderns baksida.  
Arrangör: Sagobygden

TORSDAG 29 JULI  KL 16.00
NATURSTIGEN, KRONOSKOGEN. 
KRONOSKOGENS VÄL  
FÖRDOLDA HEMLIGHETER
Tillsammans letar vi efter dessa längs 
naturstigen som är ca 3 km. Medtag egen 
fika, gärna i ryggsäck. Samling parkeringen 
vid Sunnerbohallen
Berättare: Agneta Json Granemalm 
Arrangör. Sagobygden

LÖRDAG 31 JULI  KL 15.00
PARKERINGEN VID SÄGENPLATS 37,  
TAXÅS KLINT. 
HÄNT I ÄVENTYRLIGA SMÅLAND
Vi vandrar ca 1 km på skogsväg ut till Taxås 
Klint. Där ni får lyssna till nutida äventyr och 
gamla sagor och samtidigt har en underbar 
utsikt över sjön Möckeln. Hembygdsfören-
ingen Linné bjuder på kaffe och kringla. 
Några bänkar finns men ta gärna med ett 
sittunderlag. Berättare: Agneta Json  
Granemalm och Pelle Olsson. Arrangör: 
Sagobygden och Hembygdsförening Linné  

SÖNDAG 1 AUGUSTI KL 14.00
PRÄSTASTENEN VITTARYD
DRAMATIK I SKOGEN
Familjeberättande bland sten, stock, troll och 
annat oknytt. Parkering: hos famijenP app, 
spången. Berättare: Siw Svensson och Ma-
rina Sundström. Arrangör: Sagobygden och 
fa miljen Papp, Spången, Vittaryd-Döraps 
Hembygdsförening

SÖNDAG 1 AUGUSTI  KL 15.00
HJÄRTANSNÄS HÅKANSGÅRD 4
BLAND BRANDLILJOR OCH STAPLADE 
STENAR. Om livet med skogen inpå 
knutarna.Ibland när man är ute och går i 
skogen kan man stöta på murar av sten. 
För oss nutidsmänniskor kan det te sig 
obegripligt att någon har tagit sig tid att 
stapla så mycket sten mitt ute i skogen. Lite 
utanför Hjärtanäs by ligger rester av forna 
tiders torpbebyggelse. Vi stannar till vid två 
av torpgrunderna och lyssnar till ekot från 
svunna tider: om huldror och djur, skog och 
växter. En eftermiddag om livet med skogen 
in på knutarna. Ta med fikakorg! Berättare: 
Karin Nilsson Arrangör: Sagobygden och 
Lekaryds sockenråd

ONSDAG 4 AUGUSTI  KL 18.00
LILLE PETTER JOHANS STUGA
FÖR HUNDRA ÅR SEDAN – BERÄTTANDE 
FÖR HELA FAMILJEN
Följ med 100 år bakåt i tiden och hör berät-
telser om hur livet tedde sig då! 
Efter berättandet går det jättebra att slå sig 
ned och njuta av en medhavd fikakorg och 
besöka Lille Petter Johans stuga. 
Berättare: Bodil Hansen och Ellen Sjömålen 
Arrangör: Sagobygden och Virestads hem-
bygdsförening 

FAMILJEBERÄTTANDE 
TORSDAG 5 AUGUSTI  KL 10.00 
SÄGENPLATS GÅARYDSTROLLEN, Se info 
folderns baksida. Arrangör: Sagobygden

SÖNDAG 7 AUGUSTI  KL 15.00
START VID IVARS KYRKA, SÄGENPLATS 6, 
LJUNGBY KOMMUN
VANDRING MED BERÄTTANDE
Det blir en skön vandring med berättande. 
Medtag egen fika, gärna i ryggsäck. Kläder 
och skor för vandringsled och dagens väder.
Berättare: Anna Lilljequist och Agneta Json 
Granemalm. Arrangör: Sagobygden

SÖNDAG 8 AUGUSTI  KL 11.00
TORPA, BYSTUGAN/BUSSMUSEET
JUKEBOX OCH GAMMELBUSSAR
Pelle Olsson och Saga Alexanderson berättar 
skrönor vid buss- & teknikmuseet i Torpa. 
Fika finns att köpa. 

Anmälan: Roland Wickman 070 543 1614. 
Berättare: Pelle Olsson och Saga Alexan-
derson. Arrangör Sagobygden & Torpa 
bystugeförening

SÖNDAG 8 AUGUSTI  KL 15.00
TROLLRÖRET I LYÅSA
TALAR MAN OM TROLLEN SÅ STÅR DE 
I FARSTUN. Om Smickelsbergskittan och 
många andra troll. De flesta av oss har 
som barn lyssnat till visor, dikter, sagor och 
sägner om troll. I Lyåsa by ligger det s.k. 
Trollröret. Med en vidunderlig utsikt över 
landskapet; sjöar och skog bodde här ett 
troll, Smickelbergskittan kallad. Om henne 
och en hel rad andra troll berättar vi för dig. 
Det är bara att lyssna och njuta! Ta med 
fikakorg!
Berättare: Karin Nilsson. Arrangör: Sagobyg-
den och Slätthögs hembygdsförening

13-15 AUGUSTI
LJUNGBY BERÄTTARFESTIVAL & 
MUSIK I SAGOBYGD
Under tre dagar i augusti kan du sikta in ett 
sprängfyllt festivalprogram. Vi lovar att det 
finns något för alla smaker och åldrar! Dess-
utom flera nyheter. Allt är väl planerat, för en 
trygg och säker upplevelse - rymliga lokaler, 
utomhus och på flera platser i Sagobygden. 
Se hemsida och separat program.

SÖNDAG 22 AUGUSTI  KL 14.00
PERSTORPSGÅRDEN, BOLMSÖ
LJUVA LJUVLIGA 70-TAL
Historier från förr, berättade av duon Pelle  
och Saga. Medtag kaffekorg! Anmälan 
till hembygd@bolmso.se eller till Solveig 
Carlsson 070 521 1365 
Berättare: Pelle Olsson och Saga Alexan-
derson. Arrangör: Sagobygden och Bolmsö 
hembygdsförening

TISDAG 24 AUGUSTI  KL 18.00
PÅ SUNNANVIK, VID GRINDSTOLPARNA.
BERÄTTARVANDRING FASTER SIGNES 
PROMENAD
Vi vandrar ”Faster Signes promenad” 
ca 2 km, genom kuperad lövskog och 
berättar skrönor och annat från Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius samlingar. Medtag sittun-
derlag och egen fikakorg. Berättare: Vibeke 
Hyltén-Cavallius och Karin Nilsson 
Arrangör: Sagobygden och Skatelövs 
hembygdsförening 

TORSDAG 26 AUGUSTI  KL 18.30
GARVERIET I RYSSBY, NÄRA SÄGENPLATS 16. 
LJUNGBY KOMMUN
BERÄTTANDE PÅ GARVERIET
Marina och Agneta berättar om smått och 
gott från gångna tider. Fika finns att köpa,

Berättare: Marina Sundström och Agneta 
Json Granemalm  
Arrangör: Sagobygden och Ryssby Garveri 

LÖRDAG 28 AUGUSTI  KL 15.00
PIGGABODA KVARN
EN MÖTESPLATS FÖR SKRÖNOR  
Vi berättar skrönor om allehanda oknytt, 
människor och djur, som av olika anledningar 
haft anknytning till Piggaboda kvarn. 
Fika finns att köpa. Berättare: Vibeke 
Hyltén-Cavallius och Pelle Olsson 
Arrangör: Sagobygden, Piggaboda By- 
förening och Vislanda hembygdsförening 

SÖNDAG 29 AUGUSTI  KL 15.00
AGUNDABORG, AGUNNARYD
I TORRE-JÖSSES HEMTRAKTER
Meriterade duon Agneta och Saga  
berättar vid den gamla borgen.
Medtag kaffekorg! Anmälan till Gunnel 
Nilsson, 070 239 9403
Berättare: Agneta Json Granemalm, Saga 
Alexandeson Arrangör: Sagobygden och 
Agunnaryds hembygdsförening

TORSDAG 2 SEPTEMBER  KL 18.00 
TORPA HEMBYGDSGÅRD, KÄLLSHULT,
NÄR SKYMNINGEN FALLER ÖVER DEN 
LILLA GÅRDEN
När det skymmer på kan vad som helst 
hända! I Tildas gamla stuga finns ingen el. 
Mysigt, men det kan bli svalt. Ta tröja på, en 
sittkudde är inte heller fel.  
Berättare: Anna Lilljequist och Agneta Json 
Granemalm. Arrangör: Sagobygden och 
Torpa Hembygdsförening

TORSDAG 2 SEPTEMBER KL 19.00 OCH 
LÖRDAG 4 SEPTEMBER  KL 14.00
ESTVALLS BAGERI & KONDITORIS TRÄDGÅRD 
I MOHEDA
BAGERIER & KONDITORIER I  
MOHEDA PÅ 1900-TALET
Vi minns några bagare- och konditoriprofiler: 
Systrarna Amanda och Ester, äkta paren 
Arvid och Maj, Helmer och Inez, Tage och 
Britta-Stina, Rickard och Edit, Åke och Signe. 
Berättare: Ingegerd Andersson, Maggan 
Bertilsson, Kerstin Unell och Solveig Sjöberg 
Axelsson samt musikerna Thomas Franklin 
och Kjell Kramer. Fika finns att köpa. Medtag 
gärna egen stol. Entré: 100 :- fika ingår barn/
ungdomar under 18 år gratis.
Bokning: Ingegerd 070 2984902
Betalning på plats, kontant eller Swisch  
1234880704 Moheda Hembygdsförening.
Arrangör: Sagobygden, Moheda hembygds-
förening och Estvalls Bageri & Konditori 

Ingen förbokning behövs. Passar alla åldrar!
Övrigt: Kastebergsfika 55 kr.  
Glass finns att köpa.  
Berättare: Agneta Json Granemalm

LÖRDAG 10 JULI  KL 15.00 
SOLLANS CAFÉ, BOLMEN
NU BLIR DET ANDRA BULLAR- 
BERÄTTELSER I SOLLANS TRÄDGÅRD
Välkryddade historier om finurliga pojkar, 
förargliga misstag och förfärliga djur.
Övrigt: Kaffe med kanelbulle och två sorters 
kakor 50 kr. Berättare: Eva Andersson. 

LÖRDAG 10 JULI  KL 15.30
SUNNERBORGS GÅRDSBUTIK
LÖRDAGSBLANDNING MED 
BERÄTTELSER 
Här välkomnas du till en unik och minnes-
värd stund med Marina, som bjuder på 
speciellt utvalda berättelser.
Berättare: Marina Sundström 

SÖNDAG 11 JULI  KL 13.00
BÄCKHÄSTENS BAGER I & CAFÉ
VILDA OCH TAMA DJUR 
Berättare Pelle Olson kan konsten att  
förtrolla sin publik, idag om märkliga  
möten med våra fyrfota vänner.  
Övrigt: Kaffeservering med hembakat.

SÖNDAG 11 JULI  KL 15.00
DANNÄS VÅFFELCAFÉ
ETTERMEDDASKAFFE MED  
SAGAS SKRÖNOR 
En god upplevelse utlovas, mitt bland 
spännande smaker i en riktigt vacker miljö, 
där man gärna dröjer sig kvar.  
Övrigt: Kaffe och kakpåse erbjuds för 60 kr. 
Berättare: Saga Alexandersson.

SÖNDAG 11 JULI  KL 15.00
TASSEMARKEN
EN TITT IN I ANNAS TRÄDGÅRD
Vi vandrar runt bland blommor och grön-
saker, nyper ett skott eller två. Tittar in i 
växthusen där persikorna mognar.
Berättare: Anna Lilljequist

SOMMAR I SAGOBYGDEN

SÖNDAG 13 JUNI  KL 14.00 
NYA LAGANRASTEN
NYTT SÄGENSKÅP: HACK-EVA
Siw Svensson berättar om människor, liv och 
rörelse i gamla Berga kommun. Det finns 
några sittplatser, medtag gärna egen stol 
och fika. Berättare: Siw Svensson
Arrangör: Sagobygden och Berga  
hembygdsförening 

SÖNDAG 13 JUNI  KL 14.00
KONSTATELJÉ I PJÄTTERYD
UNDER DE STORA TRÄDEN
Vi sitter under träden, ser upp i deras kronor, 
hör fåglarnas alla läten. Blir det regn går vi 
in i James och Annas ateljé. Fika finns till 
försäljning. Berättare: Anna Lilljequist  
och Saga Alexanderson
Arrangör: Sagobygden och Anna Bjerger 

TISDAG 15 JUNI  KL 18.30
SLÖJDSKOLAN, GÖTERYD
LITEN SOM EN LUS, KLÄDER HELA  
KUNGENS HUS.
Per Gustavsson spinner lin och berättar 
sagor, sägner och gåtor kring linet. Konstfullt 
slöjdade linfästen, skäkteträ och andra 
friargåvor inspirerar till berättelser.
Slöjdskolan ligger intill Göteryds kyrka.  
Ta gärna med kaffekorg.  
Berättare: Per Gustavsson 
Arrangör: Sagobygden och Göteryd  
hembygdsförening

FAMILJEBERÄTTANDE 
TORSDAG 17 JUNI  KL 10.00
SÄGENPLATS JÄTTEKASTET, Se info folderns 
baksida. Arrangör: Sagobygden

SÖNDAG 20 JUNI  KL 15.00
SINGESHULT NATUR OCH KULTUR
DET SOM HÄNDE, DET SOM INTE HÄNDE
Det här är en före detta fångvårdsanstalt. 
Massor har hänt här. För att inte tala om  
de stora skogarna runt omkring. Och Hunns- 
berget. Berättare: Anna Lilljequist 
Arrangör: Sagobygden och Singeshult 
natur och kultur 

FAMILJEBERÄTTANDE 
TORSDAG 24 JUNI  KL 10.00
SÄGENPLATS HANASLÖVSBERGET, Se info 
folderns baksida. Arrangör: Sagobygden

FAMILJEBERÄTTANDE 
TORSDAG 1 JULI  KL 10.00
SÄGENPLATS BRUDGUMMEHALLEN Se info 
folderns baksida. Arrangör: Sagobygden

FAMILJEBERÄTTANDE
TORSDAG 8 JULI  KL 10.00
SÄGENPLATS TROLLBERGET, Se info folderns 
baksida. Arrangör: Sagobygden

TORSDAG 8 JULI  KL 19.00
ORMAKULLAGÅRDEN, ÄLMHULT
BERÄTTARCAFÉ MED BERÄTTARE FRÅN 
BERÄTTARNÄTET KRONOBERG. 
Har du själv lust att berätta får du gärna göra 
det. Kaffe serveras till självkostnadspris.
Ormakullagården är skyltad från Drivågatan.
 

 Entré 70 kr/vuxen, 40 kr/barn, om inget annat uppges. Swisha Sagobygden 123 175 68 99 - Märk med datum och sommarprogram. Notera att förbokning gäller till vissa program. Allt för att skapa en trygg och givande upplevelse.

SOMMAR I SAGOBYGDEN
Under månaderna maj–september genomfördes program- 
serien ”Sommar i Sagobygden” i Sagobygdens tre 
kommuner. Programmen genomförs av såväl anställda 
som föreningens medlemmar. Berättarföreställningarna 
levandegör Sagobygdens sägenplatser och håller  
berättartraditionen levande. Det blev en lyckad sommar 
trots utmaningar med restrik- tioner, nästan alla program 
kunde köras som planerat och många av dem geonmför-
des utomhus. Förbokning till evenemangen rekommen-
derades. Antal program 32 (26+6) fördelade på Älmhult 
6 stycken, Alvesta 7 stycken och Ljungby kommun 13 
stycken, plus 6 stycken under Berättarhelgen som var 
ett samarbete med Lingonställen i Sydvästra måland och 
Ljungby Kommun.

BERÄTTELSER OCH MUSIK I SOMMARKVÄLL
Liksom tidigare år, arrangerade Sagobygden program- 
serien under fem måndagskvällar, på Ljungby Gamla 
Torgs scen där berättande och musik stod i fokus.  
Sommaren 2021 lättade restriktionerna och publiken 
kunde vara fler än föregående år. Alla fem kvällar  
streamades och visades Sagobygdens Facebook- 
sida, för tillgänglighet och visning för en större publik. 
Fyra av programmen finns också upplagda på Sagobyg-
dens Youtube-kanal. Årets program;
19 JULI - Visor för fulla halsar
Snappsvisans historia och folktrons traditioner. 
Hasse Nilsson, flerfaldig svensk mästare.
26 JULI - Från Ljungby torg till världens scener - Kristina 
Nilsson. Marinette Dahlén, Sofia Dahlén,Meg Nömgård
2 AUGUSTI - Hänger du med? Vad kan kommunikation 
mellan människor innebära? Teater 16 
9 AUGUSTI - Ibland måste man skapa sitt eget öde -  
om starka kvinnor
Ellen Sjömålen, Tine Winther och Elin Holm
23 AUGUSTI - Föregångerskan - Demokratiåret och 
kvinnlig rösträtt. Teaterföreställning. Catherine Westling

FAMILJEBERÄTTANDE SOMMARTID
Vi besökte sex olika Sägenplatser i Sagobygdens alla tre 
kommuner. Sommaren 2020 flyttade vi ut familjeberättandet 
ut till olika sägenplatser, det som annars genomförts på 
museet innan ordinarie öppettider, Detta visade sig vara 
mycket populärt, ett nytt lyckat koncept som hittade nya 
lyssnare som inte tidigare haft kontakt med Sagobygden. 
Därför blev det en fortsättning sommaren 2021, som i år 
innebar familjeberättande på tre sägenplatser i vardera 
Sagobygdens kommuner, Alvesta, Ljungby och Älmhult.

FAMILJEBERÄTTANDE PÅ SKOLLOV
Under skolloven var det extra öppet på Sagomuseet, 
med en nyhet, att på onsdagarna under sportlov, påsklov 
och höstlov besökte berättarpedagogerna Alvesta och 
Älmhults kommuner. Här gavs tre familjeföreställningar 
per dag och samtliga tillfällen var välbesökta.

ESCAPE ROOM
Under höstlovet och i samband med kommunens satsning 
på Ljungby Spökby, genomförde Fatima Ismailov, Meja 
Ohlsson Rodriguez och Zulihan Ismailov, elever från 
kulturskolan, ett uppskattat evenemang, Escape room på 
Sagomuseet. Escape room utgick från två spökberättelser 
som la grunden för gåtor och ledtrådar. Besökarna blev 
(symboliskt) inlåsta i ett rum och på en utsatt tid gäll-
de det att komma ihåg berättelserna som berättades i 
inledningen, att söka och lösa olika gåtor, utmaningar och 
samarbeta för att kunna ta sig ut ur berättarrummet.  
Sex tillfällen som snabbt blev fullbokat. 

PROGRAMVERKSAMHET fortsättning.

PROGRAMKVÄLLAR
Berättarnätet Kronobergs ideella programgrupp planerar 
tillsammans med Sagobygdens personal programkvällar 
som är öppna för såväl medlemmar som allmänhet. Fler 
programpunkter var inplanerade men ställdes in eller 
flyttades fram till hösten pga pandemin.
10 + 11 APRIL ”Vi berättar - Du grillar” Lokstallet Bolmen 
med Agneta Json Granemalm, Saga Alexandersson och 
Anna Lilljequist
12 SEPTEMBER Sägenrally med berättande picknickstopp 
i sydöstra Sagobygden. 
23 SEPTEMBER Finissage av sommarens fotoutställning 
med Lars Wahlström/Oknytt, Ellen Sjömålen/Sagobygden
5 OKTOBER Den flygande kanoten - Författarkväll med 
professor Thomas Malm och Agnets Json Granemalm
21 OKTOBER Jakten på kloka Anna, vem var hon?  
Forskare folkloristik Maria Svartberg och Ellen Sjömålen.
18 NOVEMBER Föreställningen Kärlek och Galenskap, 
Mikael Thomasson
9 DECEMBER Julfestlig kväll på Ljungby Museum

EXTRA PROGRAM
21 APRIL Invigning av nya sägenplasten Hack Eva, på 
rastplats Lagan. Huvudtalare Tomas Eneroth. Läs mer 
under Sägenplaster. 
26 JULI Om apotekare Berg, Christina och husen härom-
kring, del i Christina Nilsson firar minnesåret - Meg Nöm-
gård berättade i Sagomuseets trädgård vi tre tillfällen
13 AUGUSTI Framtidens Ljungby, läs mer under festivalen
26 SEPTEMBER Invigning ny sägenplats Cliff Burtons 
minnessten i Dörarp. Livemusik, filmades in. Medverka-
de gjorde: Berättare Mikael Thomasson, Musiker Kjell 
Klasson och Johan Persson, Ljungby Kommun Magnus 
Gunnarsson, Sagobygden Verksamhetsledare Tine Wint-
her, Historiker Krister Ljungberg
30 SEPTEMBER Berättarkväll på Grand - Kalla Krigets 
hemligheter i Ljungby. Samarbete med Ljungby Kommun

CAFÉ FONTAINE I VÄXJÖ 
I Växjö har vi för nionde 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. Vårens program ställdes in pga. pandemin. 
Följande personer har varit gästberättare under hösten: 
1 SEPTEMBER Lisbet Eriksson - Berättarpedagog och guide
7 OKTOBER Jens Linder - Domkyrkokaplan Svenska Kyrkan
3 NOVEMBER Bo Frank - Växjös borgmästare, föreläsare, 
Moderat, Beatlesfan
8 DECEMBER Per Gustavsson - Författare, berättare, 
föreläsare, en av grundarna till Sagobygden

BERÄTTANDE KYRKOGÅRD 
Tillsammans med Ljungby kyrkogårdsförvaltning gjorde 
vi totalt tre berättarvandringar på den 100-årsfirande 
Skogskyrkogården i Ljungby. Stort jubileumsprogram med 
extra berättande 4/9 samt klassisk berättarvandring på 
kyrkogården 16/9 och 25/9. 
Publiken fick möta både kända och okända personlig-
heter från Ljungbys svunna tider i gestaltning av Eva 
Andersson, Agneta J:son Granemalm och Bengt-Göran 
Söderlind. Stor publik oavsett väder.

BERÄTTARHELG PÅ LINGONSTÄLLEN
Nyhet för i år -  Vi ville sätta fokus på en hel helg med 
mycket berättande. I samarbete med Lingonställen i Väs-
tra Småland, gästade vi sex olika gårdar och kaféer med 
berättande i två dagar; 
10 JULI Sunneborgs Gårdsbutik - Marina Sundström, 
Kastebergs Gård - Agenta Json Granemalm, Sollans 
Café - Eva Andersson, 11 JULI  Bäckahästens Café - Pelle 
Olsson, Tassemarken - Anna Liljequist, Dannäs Våffelkafé 
- Saga Alexandersson

PROGRAMVERKSAMHET fortsättning. 

  

VÄLKOMMEN TILL SAGOMUSEETS TROLSKA TRÄDGÅRD 

SOMMARÖPPET  15/6 - 29/8  

TISDAG - SÖNDAG. TRE INSLÄPP PER DAG. FÖRBOKA DIN TID*!

VARJE DAG kl 12.00*,  kl  13.30* och kl  15.00*    

VÄSEN, DRAKAR, TROLL - VEM MÖTER DU I SOMMAR? 

BERÄTTARTUR PÅ SVENSKA I SAGOMUSEETS SAGOLIKA TRÄDGÅRD 

Längd för ett besök ca 1 tim 20 min. Varav ca 40 min guidning. 

För alla åldrar. Begränsat antal platser.  

Allt för att skapa en trygg och givande upplevelse. 

*BOKA HÄR!  www.sagobygden.se/biljetter - Pris 70 kr/ vuxen, 40 kr/barn

SAGOMUSEET  - Öppet efter berättarturen i trädgården och är tillgängligt 

fram till nästa insläpp. Om inget annat uppges.

MUSEIBUTIKEN OCH LILLA GALLERIET  

Fascineras av fotoutställningen TROLSKT med Oknytt, och skapa ditt egna väsen!

TYSKA & DANSKA GUIDNINGAR kommer erbjudas löpande. För tider, ring oss  

för aktuell information: 0372-148 55 eller sagobygden.se , Facebook/Sagobygden

ÖVRIGA TIDER - Är ni ett sällskap, ring och boka ett eget besök: 0372-148 55

Besöket varar fram till nästa guidning - Dvs totalt 90 minuter, om 

inget annat uppges. Vi följer löpande rekommendationerna kring corona-läget.

Allt för att skapa en både trygg och givande upplevelse 

här hos oss.

Vi följer löpande rekommendationerna kring corona-läget.

LÖRDAG 4 SEPTEMBER  KL 10.30, 

SKOGSKYRKOGÅRDEN I LJUNGBY

BERÄTTARVANDRING, VI MINNS 100 ÅR

Det firas med stort jubileumsprogram, 

då berättande kyrkogård är ett program 

bland flera. En vandring där vi träffar på 

både kända och okända personligheter, 

med en sak gemensamt, var och en bär på 

en anmärkningsvärd historia, väl värd att 

berätta om. 
ENBART BERÄTTANDE KYRKOGÅRD, 16/9 & 

25/9. Förboka fribiljett 0372-671 40 

Berättare: Agneta Json Granemalm, Eva 

Andersson och Bengt-Göran Söderlind

Arrangör: Svenska kyrkan Ljungby och 

Sagobygden

TISDAG 7 SEPTEMBER  KL 18.00

VANDRING PÅ BERGASTIGEN, LAGAN

MED BERÄTTELSER VI  

FÖLJER TIDENS SPÅR 

Vi går utmed Bergastigen längs ån Lagan.

Kläder och skor efter väder. Ta med egen 

fika, gärna i ryggsäck. Samling vid informa-

tionstavlan som finns vid parkeringen strax 

innan bron mot Åby (lite innan hembygds-

parken). Berättare: Marina Sundström och 

Agneta Json Granemalm

TORSDAG 9 SEPTEMBER  KL 18.00 

CLIFF BURTONS MINNESSTEN I DÖRARP

VÅR VILDA UNGDOM

Kulthistorien lever vidare, med Marina  

Sundström och Pelle Olsson (kanske plus  

en hemlig gäst) som berättar häftiga  

historier, har du tur kanske de bjuder på  

sina egna små äventyr från tiden då det 

begav sig. Vi får också en tillbakablick på 

den där natten när Metallica-bussen körde 

av vägen i Dörarp... 

Arrangör: Sagobygden

ONSDAG 15 SEPTEMBER  KL 18.00

UTSTÄLLNINGSHALLEN ALVESTA STATION

RESOR OCH LINTOTTAR

Pelle och Ingegerd berättar om spännande 

möten och otroliga händelser, i denna  

 

historiska byggnad, och tänk om väggarna 

kunde tala, då skulle ni få höra både ett och 

annat överraskande....

Berättare: Pelle Olsson och Ingegerd Anders-

son. Arrangör: Sagobygden och Alvesta 

kommun 

TORSDAG 16 SEPTEMBER  KL 17.30

SKOGSKYRKOGÅRDEN I LJUNGBY

BERÄTTARVANDRING, 100 ÅR VI MINNS.

Läs mer på den 4 september.

FREDAG 17 SEPTEMBER  KL 19.00

MÅNSABO RUINEN I NORRAKULLA, ENERYDA

SKYMNINGSKVÄLL

Vi samlas vid ruinen vid Månsabo för att 

lyssna till rysliga berättelser i skymningen. 

Ta med något att sitta på, myggmedel och 

gärna en varm filt! Kom gärna till fots eller 

med cykel. För detaljerad vägbeskrivning 

ring Bodil, 070-191 79 53.

Berättare: Bodil Hansen, Ellen Sjömålen & 

Magnus Dahl. Arrangör: Sagobygden och 

Virestads hembygdsförening           

LÖRDAG 25 SEPTEMBER  KL 10.30

SKOGSKYRKOGÅRDEN I LJUNGBY

BERÄTTARVANDRING, 100 ÅR VI MINNS

Läs mer på den 4 september.

HÖSTTIPS
SÖNDAG 7 NOVEMBER  KL 17.00

HJÄRTANÄS HÅKANSGÅRD 3

SPÖKVANDRING I HJÄRTANÄS BY

Vi gläntar på dörrar till uthus och ladu- 

gårdar, kikar in genom mörka fönster och 

lyssnar till berättelser om hur folk förr i 

tiden hanterade spöken och gastar, varulvar 

och annat oknytt. Ta gärna med eget  

stålatyg eller någon att hålla i handen! 

Kom också ihåg en ficklampa och kanske 

en termos med varm dryck! Berättare: Karin 

Nilsson och Marina Sundström Arrangör: 

Sagobygden & Projekthuset i Växjö                    

INVESTERINGSTIPS INVESTERINGSTIPS -- BLI MEDLEM  BLI MEDLEM 

I BERÄTTARNÄTET KRONOBERG

Vi är en aktiv, kreativ ideell förening som bedriver verksamheten Sago- 

bygden, där Sagomuseet, Sägenplatserna och Ljungby Berättarfestival 

ingår. Vi värnar om och arbetar för det muntliga berättandet. Vi har kul  

och vi inspireras. Alla är välkomna! Mejla ditt intresse, så hör vi av oss: 

kontakt@sagobygden.se

SAGOBYGDEN.SE 
SAGOBYGDEN.SE 
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FAVORIT FRÅN FÖRRA ÅRET MED SAGOBYGDENS UPPSKATTADE BERÄTTARPEDAGOGER. 

TURNERANDE FAMILJEBERÄTTANDE

Välkommen till Sagobygdens mytomspunna sägenplatser, ta reda på vilka berättelser  

som gömmer sig där! Både stor och liten kommer bjudas på spännande historier från när 

och fjärran. Vi kommer redo med blandade sagokistor och sagoväskor av alla de slag. 

PACKA PICKNICKKORGEN...

Välj kläder efter väder, ta med sittunderlag och egen fika om ni vill.  

Behöver ej förbokas. Entré 40 kr/person. Längd ca 45 min. 

Swishnr: 123 175 68 99. Märk datum & familjeberättande.  

HITTA SÄGENPLATSEN* - Google maps, ladda ner eller beställ Sägenkartan  

via Sagobygden.se eller ring oss 0372-148 55. 

LJUNGBY KOMMUN 

TORSDAGAR KL 10.00 

17 JUNI - Jättekastet, nr 12 på Sägenkartan*   

22 JULI - Agundaborg, nr 20 på Sägenkartan*

ALVESTA KOMMUN

TORSDAGAR KL 10.00

24 JUNI - Hanaslövsberget, nr 25 på Sägenkartan*

8 JULI - Trollberget, nr 30 på Sägenkartan*

29 JULI - Skatelövs hembygdsgård, nr 41 på Sägenkartan*

ÄLMHULTS KOMMUN

TORSDAGAR KL 10.00

1 JULI - Brudgummehallen, nr 33 på Sägenkartan*

15 JULI - Draksakatten i Sannaböke, nr 36 på Sägenkartan*

5 AUGUSTI - Gåarydstrollen, nr 40 på Sägenkartan*

UNESCO UNESCO 
OCH SAGOBYGDEN - ETT LYCKAT SAMARBETE!

Sedan november 2018 är Sagobygden upptagna på UNESCOs register 

över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta för att trygga det 

immateriella kulturarvet, i vårt fall muntligt berättande. Detta genom en 

nominering av Sveriges regering som givetvis inte hade varit möjlig utan 

alla medlemmars goda insatser. Stort tack alla ni!
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/MED/MED OKNYTT.COm/ OKNYTT.COm/

SÄGENKARTAN ÄR ETT MÅSTE!
SÄGENKARTAN ÄR ETT MÅSTE!
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SAGOBYGDEN.SE  I  LJUNGBYBERATTARFESTIVAL.SE
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DIGITALT OMSTÄLLNINGSSTÖD
Under 2021 sökte vi och fick medel för att göra en digital 
omställning, från Region Kronoberg. Detta för att skapa 
möjlighet åt människor som på grund av pandemin, geo-
grafi, funktionsvariation eller liknande inte har möjlighet 
att besöka Region Kronoberg. I samarbete med det 
Ryssbybaserade Småland Media Group planerade och 
strukturerade, Ellen Sjömålen, Tine Winther och Dörthe 
Drewsen ett upplägg riktat mot vuxna, ett mot skolan 
samt, en kortare tysk och engelska guidning. Samtliga 
filmer är textade och har spännande grafiska element. 

De digitala guidningarna är både ett medel för kulturarvs-
förmedling samt ett pedagogiskt verktyg. Vi ser att de di-
gitala guidningarna kommer finnas kvar som en självklar 
del i vår verksamhet framåt. Dels som ett bokningsbart 
program i vårt skapande skola-utbud, dels som en del i 
vår bokningsbara verksamhet mot alla typer av grupper. 
Vi fick även möjlighet att inköpa en del ny teknik för att 
utveckla vårt digitala arbete.

DIGITALA UPPDRAG OCH PROJEKT
GUIDNING PÅ SAGOMUSEET har producerats på  
svenska, engelska och tyska + trailer på engelska.  
Läs mer under Digitalt omställningsstöd.

ADVENTSKALENDERN FEM AVSNITT En filmad berättelse 
varje adventssöndag med våra berättarpedagoger och 
kulturskoleelever samt på julafton en dramatiserad film 
med Saga Sunniva Berg.

SAGOSTUNDER sändes live via Teams eller filmades på 
Ljungby Bibliotek. Ytterligare sagostunder beställdes och 
streamades till Sölvesborg och Växjö bibliotek.

SAGOTÄVLINGEN Arrangeras för årskurs 5 i Ljungby 
Kommun. Prisutdelning via teams pga. pandemin.  
Läs mer under pedagogisk verksamhet.

VÄRLDSBERÄTTARDAGEN  Två olika berättelser lades 
upp, Camilla Ek om Midgårdsormen och Kulturskole-
eleverna Zulihan Ismailov och Meja Ohlsson Rodriguez 
berättade Från alla världens hörn.

BERÄTTELSER OCH MUSIK I SOMMARKVÄLL. Fem  
måndagstillfällen kunde livestreamas, tack vare extra 
anslag från Ljungby Kommun. Fyra av dessa finns på 
Sagobygdens kanal på Youtube. Läs mer under program.

CLIFF BURTON MINNESSTEN i Dörarp. Invigningen  
filmades samt produktion av trailer. Läs mer under  
Sägenplatser.

HACK EVAS INVIGNING streamades direkt från Rastplats 
Lagan, med huvudtalare Tomas Eneroth på länk.

SÄGENRESAN 50 olika berättelser (två från varje län) 
varav en del på dialekt har filmats under året av Björn 
Gullander (tidigare arbetsnamn Barnsägenkartan).  
En digital plattform som kommer inkluderas på 
Sagobygden.se . Målgrupp är bland annat pedagoger och 
skolklasser på låg- och mellanstadie.

BERÄTTARFESTIVALEN Digitala inslag var direktsändning 
av Ceilidh, Musik och berättelser vid den digital lägerel-
den samt det inspelade programmet Strathspey Stories. 
Båda dessa var ett samarbete med Edinburgh Storytelling 
Centre. Poddarna, sändes direkt och filmades - Historier 
från Hälsingland och Oknytt.com.

BERÄTTARKVÄLLEN PÅ GRAND, Kalla krigets hemligheter 
i Ljungby. Både direktsändning och inspelad. 

VATTENRIKET Uppdrag för Kristianstads kommuns  
naturguider. Inspelade berättelser och uppföljning.  
Läs mer under uppdrag. 

LINNÉUNIVERSITETET Digitala föreläsningar och 
workshops dels på kursen i Muntligt berättande, även  
på fristående tillfällen för fritids- och förskolepedagoger.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET Seminarium och workshops 
om att arbeta med digitalt berättande. Filmades och 
streamades.

HÖR & GÖR Berättarworkshop för hemslöjdskonsulenter 
filmades.

EDINBURGH STORYTELLING FESTIVAL Vi deltog digitalt 
med föreställningen ”Livets berättelser” i samarbete med 
Musik i Syd, samt eftersnack.

DIGITAL NÄRVARO
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LINNÉUNIVERSITETET 
För åttonde gången genomförde vi distanskursen 
Muntligt berättande i förskola och skola på 15 poäng i 
samarbete med Linnéuniversitetet, en på våren och en på 
hösten. Varje kurs brukar innehålla fyra fysiska träffar. 
Vårens kurs blev på grund av smittoläget och rådande 
restriktioner digital.  Vid den avslutande träffen kunde 
eleverna äntligen träffas under berättarfestivalen, sedan 
den hade flyttats fram till augusti med lättade restriktio-
ner. I samband med festivalen startade även höstens kurs 
där alla träffar kunde genomföras fysiskt.  
Sagobygdens personal undervisade även blivande fritids-
lärare och förskolelärare via Zoom med stor framgång. 
All undervisning var digital under våren 2021. Lättnader 
i restriktionerna gjorde att barnskötare under utbildning 
fick föreläsningar och workshops på universitet strax 
innan jul 2021. 

SAGOSTUNDER 
Sagobygdens berättarpedagoger har på uppdrag av 
Ljungby kommunbibliotek, ansvarat för de kommunala 
sagostunderna under hela året. Vi träffade lyssnare på 
biblioteken samt ett antal gånger digitalt. Berättare har 
varit Tine Winther, Ellen Sjömålen, Camilla Ek, Siw Svens-
son och Mia Vickell. 

SAGOSTUNDER DIGITALT
Då biblioteken inte har haft möjlighet att bjuda in utom-
stående i den utsträckning som det var planerat för, har 
Sagobygden anlitats av biblioteken i Sölvesborg och 
Växjö för att genomföra sagostunder digitalt. Dessa sa-
gostunder har gjort det möjligt för fler personer att lyssna 
på berättelser. 

SAGOTÄVLING 
Sagobygden och Ljungby kommun anordnade den årliga 
sagotävlingen för kommunens årskurs fem. I år var temat 
landskapsväsen. Prisceremonin genomfördes digitalt via 
Teams, pga. pandemin. Prisutdelare var Ulla Hansson, 
ordförande i Kultur och Fritidsnämnden. De tre finalister-
nas sagor framfördes muntligt av Sagobygdens berättar-
pedagoger.
1:A PRIS Melina Brezac från Stensbergskolan för sin 
fängslande och berörande saga ”Dödliga kärlek”.  
2:A PRIS delades mellan Emmanuella Petersson, Lidhults-
skolan med den väsenfyllda och farliga sagan ”Flickan 
och de tre gåtorna” och David Fornander, Åbyskolan med 
kvicka och spännande sagan ”Jätteproblem”. 

SKOLOR 
Flera av Sagobygdens skapande skola-program har 
under året flyttats utomhus. Detta har gjort att vi har fått 
möjlighet att komma till många skolor trots restriktioner. 
Berättarpedagogerna har genomfört sagolek, berättar-
verkstad, värdefulla och gränslösa sagor samt berättande 
med digitala verktyg i förskolor och skolor. Vi har träffat 
elever i Alvesta, Älmhult, Ljungby, Värnamo och Markaryd. 
Men vi har också träffat elever lite lägre bort i Vetlanda,  
Halmstad, Borås, Laholm, Örkelljunga, Höganäs,  
Munkedal och Karlshamn. Ett uppskattat inslag i  
Skapande Skola var Berättarrazzior med efterföljande 
Berättarverkstäder på Prästängsskolan i Alvesta där  
våra berättarpedagoger fick träffa samtliga elever i 
årskurs sex.
Flera planerade skolbesök på museet ställdes in eller 
flyttades fram under året. Dock har vi fått besök av 19 
klasser och deras pedagoger, vilket har livat upp  
Sagomuseet.

KULTURSKOLAN 
Sagobygden har under 2020 fortsatt det goda samar-
betet med kommunens kulturskola i ämnet ”Muntligt 
berättande” med en 25 % tjänst som delats mellan Tine 
Winther, Ellen Sjömålen och Camilla Ek. Under året har 
eleverna från Muntligt berättande vid flera tillfällen fram-
trätt offentligt: 
Kulturskolans julavslutning på Grand, Julfestlig kväll på 
Ljungby Museum, Digital adventskalender, föreställningar 
på berättarfestivalen, skapande och genomförande av 
sex tillfällen av Escaperoom (läs mer under program).  

SAGOBYGDENS PEDAGOGISKA VERKSAMHET 

SÄGENRESAN – EN KARTA ÖVER SÄLLSAMHETER I SVERIGE
Projektet påbörjades under 2020, och är en tecknad digi-
tal karta över Sverige med två sägner från varje landskap. 
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 verk-
tyg som ska inspirera till att utveckla barns och ungas be-
rättande, stärka språk och kommunikation, skapa intresse 
för hembygden och äldre tiders föreställningsvärldar 
samt källkritiskt tänkande. Projektet har fått bidrag från 
Riksantikvarieämbetet. Illustratör är Katarina Strömgård 
och filmat berättelserna har Björn Gullander gjort.

KULTUR I VÅRDEN
Projektet som startade 2020 och möjliggjordes av Region 
Kronoberg, avslutades vid årsskiftet 2021. Då flera av de 
planerade aktiviteterna inte kunde genomföras under 
2020 fick projektet dispens och Tine Winther kunde un-
der 2021 genomföra både digitala och fysiska workshops 
för personal inom Regionen samt för patienter och deras 
anhöriga kring kommunikation i personcentrerad vård. 
Flera besök på Lekterapin kunde genomföras under hös-
ten, till både barn, föräldrar och personalens stora glädje. 

LIVETS BERÄTTELSER
Projektet startade hösten 2020 med hjälp från Kamprads-
stiftelsen och pågår med förlängning fram till slutet på 
2022. Som tidigare har vi ställt om och anpassat oss efter 
omständigheterna. Under 2021 genomfördes en livsbe-
rättargrupp för personer 65+ i Alvesta med sex deltagare, 
som träffades under 10 veckor och delade minnen från 
livets många händelser. 
Omsorgspersonal i Alvesta och Älmhult har gått workshop 
i berättande och i startgroparna står Ljungby både med 
workshop för omsorgspersonal och livsberättargrupp. 
 

SAGOBYGDENS PEDAGOGISKA VERKSAMHET 

Näcken, symboliserar berättelsen ”De röda näckrosorna i Fagertärn” som ingår i 
Sägenresan - en digital plattform för pedagoger i låg- och mellanstadiet. Femtio olika 
sägner från hela Sverige. Illustration av Katarina Strömgård.
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LJUNGBY BERÄTTARFESTIVAL & MUSIK I SAGOBYGD

Vår årligen återkommande berättarfestival* sedan 1990, 
kunde i år genomföras efter förra årets ofrivilliga paus. 
Tidigt på våren 2021 togs ett lyckat beslut om att flytta 
festivalen från juni till augusti, samt att minska antal 
dagar från fyra till tre, att artister och medverkande skulle 
vara boendes i Sverige dvs inget internationellt deltagan-
de på plats, dock kunde vi bjuda in dessa digitalt.
Vi pausade det uppskattade passystemet och återgick 
till enskilda biljetter för att ha kontroll på publikantal, om 
eventuell ändring skulle uppstå med kort varsel. 

Tillsammans med samarbetspartnern Musik i Syd kun-
de vi sammanfatta en riktigt lyckad festival med bra 
beläggning på de flesta programpunkter. Viss oro låg i 
luften veckorna innan, då bokningarna tog fart först nära 
festivalstarten. 

En av årets nyheter var Festivalpaket som genomfördes i 
Älmhult och Alvesta kommuner, ett sätt att närvara i hela 
Sagobygden. I varje kommun spelades tre olika föreställ-
ningar på tre olika platser. För att få en känsla av festival, 
hade programmen olika inriktning; berättande för barn, 
berättande och musik för en mer vuxen publik. 
Andra nyheter var två Podd-live-sändningar med olika 
målgrupper. Samarbete med kommunen i föreställningen 
”Framtidens Ljungby”. En samlad familjefestival i två 
block, festivalbesök på fyra bygdegårdar med olika 
program för olika målgrupper samt digitala sändningar 
tillsammans med Edingburgh Storytelling Centre.

*Festivalen är Nordens äldsta återkommande festival och 
har kommit att bli en både lokal, regional, nationell och 
internationellt viktig mötesplats. Den har fungerat som 
en väsentlig motor och inspirationskälla till den muntliga 
berättarrörelsen i hela Norden genom åren och gör så  
än idag.

MICKELPRISET 2021
Gick till scenberättaren Mikael Öberg för att ”han under 
många år ständigt utvecklat det gränsöverskridande 
och muntliga scenberättandet och gjort ett ofta uråldrigt 
kulturarv aktuellt för en publik på 2000-talet.”

FRAMTIDENS LJUNGBY
Linna Fredström skrev under 2021 sin masteruppsats 
i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling, vid 
universitet i Stockholm. Genom samtal med innevånare i 
Ljungby utforskade hon Ljungbys klimatframtid. En del av 
uppsatsen mynnade ut i tre berättelser som Ljungby kom-
mun gav Sagobygden i uppdrag att levandegöra under 
festivalen. Berättade gjorde Tine Winther, Jakob Elofsson, 
Meja Ohlsson Rodriquez, Meg Nömgård.
   

Det fanns filmfestivaler, musikfestivaler och teater- 
festivaler - men inga berättarfestivaler. Detta uppmärk-
sammade Per Gustavsson en sen kväll på Orust i slutet av 
1980-talet och han sa: Då åker jag hem och anordnar en 
sådan. 
På den tiden arbetade Per på Ljungby bibliotek tillsam-
mans med Bengt Göran Söderlind. De hade båda fångats 
av det muntliga berättandet och tillsammans med Lång-
hult-Målaskogs lokalhistoriska förening, som värnade om 
sagoberättaren Mickel i Långhults berättelser, bjöd man 
in berättare under en helg i maj 1990. Det kom ett 40-tal 
berättare från hela landet till Ljungby, Målaskog och 
Långhult. Och de berättade. På gator och torg, i hem-
bygdsföreningar, på bibliotek och arbetsplatser. Överallt 
berättades det. 
 
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 berätta-
des den ena historien efter den andra i Målaskogs skola 
och Lollo Herrman serverade sin äggaost. 

Berättarnätet Kronoberg bildades samma höst. Det  
muntliga berättandet blev allt större i Ljungby och i hela 
länet. Och varje år (med undantag för pandemiåret 2020, 
då det istället arrangerades en ”Gränslös vecka” på 
hösten) har en ny festival tagit form och växt från enbart 
svenska till nordiska och numera deltagare från hela 
världen över. I Ljungby möttes berättarintresserade och 
inspirerades av varandra. Berättarkvällar, berättarkaféer, 
muntligt berättande i skolor och förskolor blev till ringar 
på vattnet och spreds från Ljungby över hela landet. 
Sedan den första festivalen 1990 har det hänt en hel del.

Idag består festivalen av fyra välfyllda och berikande 
dagar, där vi arbetar aktivt för att det ska finnas något 
för de flesta smaker och åldrar. Det erbjuds workshops, 
seminarier, berättande i alla tänkbara former, nätverks- 
träffar, samarbeten, musikföreställningar, familje- 
föreställningar, utställning, hantverk och internationella 
utbyten. Sedan ett antal år samverkar Sagobygden  
med Musik i Syd i skapandet av festivalen för att kunna 
presentera ett brett och kvalitativt programutbud. 

BERÄTTARFESTIVALEN SÅG DAGENS LJUS 1990

Ett härligt minne värt att upprepas: 
SÅ MINNS JAG DEN FÖRSTA FESTIVALEN

Jag minns den första berättarkvällen som magisk. Vi satt obekvämt och trångt i den gamla skolans gympasal alla fönster stod öppna. Utanför 
försommar, fågelkvitter, hundkäx, pioner som nästan trängde sig in genom öppna fönster. En och en reste sig publiken upp för att berätta sin 

historia. Skratt, förundran,gapande tystnad medan timmarna gick och juninatten blev ett halvmörker. Det var då trollen kom, tysta
smygande och storögda hängde de utanför, lyssnande på sina egna historier. Skogssnufvan vände sin vackra sida till ja t.o.m. kung Oden tog 

en pustestund för att lyssna. Det var magiskt och kändes som om vi fått tillåtelse att väcka alla naturens varelser till liv igen. 
Så minns jag. Hälsningar Monika Eriksson, berättare
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SPECIALUPPDRAG

BIBLIOTEKSTURNÉ I KRISTIANSTAD
Under fyra dagar i juni-juli besökte berättarpedagoger-
na Ellen Sjömålen och Camilla Ek, flertalet bibliotek i 
Kristianstad kommun. Det blev berättarföreställning och 
sagolek, skapande som kopplades till de olika berättel-
serna. Barnen målade, skrev önskelappar, gjorde stentroll 
och lindormar med pinnar och annat material.

INVIGNING AV CAMPUS LJUNGBY  
OCH RESURSCENTRUM 
Som så många andra fick inte Campus Ljungby möjlighet 
att fira sitt nya namn och nya strukturförändringar under 
2020. Men i december 2021 blev Ljungby kommun,  
företag, föreningar, Linneuniversitet och Regionen  
inbjudna till en fest under namnet Pompa och ståt. 
Sagobygden deltog med ett föredrag som fick rubriken 
Varumärkesbyggande med Storytelling. Tine Winther höll 
en uppskattat föreläsning om dito ämne. 

BEREDSKAPSVECKAN 
Under årets beredskapsvecka deltog Sagobygdens Ellen 
Sjömålen tillsammans med historikern Krister Ljungberg. 
Hemligheter avslöjades och personer levandegjordes, 
bland annat Janka Frommer, som kom från koncentra-
tionsläger i Tyskland till Ljungby med de vita bussarna

VATTENRIKET
Kristianstads Naturum hade under 2021 ett projekt vid 
namn ”Vättar och väsen i Vattenriket”. Sagobygden 
involverades i detta projekt genom att leta fram sägner 
och sagor från området. Lina Midholm sökte i arkiven, 
medan Tine Winther genomförde tre vandringar i naturen 
tillsammans med naturguide vid Äspet, Forsakar och på 
Balsberget. Dessutom kan besökare efter samarbetet 
vandra de vackra ledarna och där hitta QR koder som  
leder till ljudguider med berättelser att lyssna på i  
mobilen. Till projektet följde också digitalt inspelade 
berättelser och utvärdering med kommunen.

INVIGNINGEN AV GRAND
18 september 2021 öppnades dörrarna åter på Grand. 
Sagobygden var inbjuden att delta på scen med berättan-
de. Tine Winther uppmanade alla att ta del av det breda 
kulturutbud Ljungby kommun har att erbjuda och citera-
des i Smålänningen ”Låt sångerna sjungas och berättel-
serna flöda”.

FORTBILDNING

INSPIRATION FÖR LÄRARE
I december 2021 genomfördes en berättarworkshop för 
pedagoger i Höganäs. Den bestod av berättande, kort 
föreläsning kring museet och Sagobygden och många  
berättarövningar. Pedagogerna bjöd på sig själva och 
visade på berättarlust, redo att utveckla sitt muntliga 
berättande tillsammans med eleverna. 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET
Riksantikvarieämbetet frågade oss på Sagobygden 
om vår erfarenhet kring digitalt berättande och om vi 
hade möjlighet att inspirera museipedagoger och andra 
intresserade att levandegöra vårt gemensamma kulturarv. 
Detta gjorde vi med en uppskattad föreläsning digitalt 
och åtta halvdagars workshop, även dessa digitalt. 

HÖR & GÖR 
Vi har under några år varit en återkommande gäst hos 
hemslöjdskonsulenterna med workshops och inspiration 
i projektet Hör & Gör. Innan projektet avslutades 2021, 
genomförde vi ytterligare ett par workshops tillsammans, 
dels fysiskt och dels digitalt. Vårt sista uppdrag i projektet 
har varit att skriva ett inspirationskapitel till en bok som 
utkommer under våren 2022.

UNIKA HISTORISKA KALMAR 
Unika historiska Kalmar län är ett samarbetsprojekt som 
syftar till att näringslivsutveckla kultarvet i regionen i 
samarbete med småföretag och föreningar. Sagobygden 
blev inbjudna att under ett webinar dela med oss av vårt 
arbete med det immateriella kulturarvet. Många blev 
inspirerade och ett fortsatt samarbete planeras. 
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FOKUSOMRÅDEN

MUNTLIGT BERÄTTANDE 
Muntligt berättande är ett av fyra fokusområden i Ljungby.  
Ljungby kommun har som vision att formulera en framtid 
tillsammans, 35 000 invånare år 2035. I arbetet mot 
visionen har Ljungby kommun tagit fram en omvärlds-
analys, byggd på forskning, statistik och idéer från 
workshops. Den 18 augusti 2021 anordnades en kick-off 
för fokusområdena i Hembygdsparken.

• Öka attraktivitet mot gruppen unga vuxna och  
 etablera lockande levnadsmiljöer.

• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring  
 relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun.

• Utveckla arbetet kring berättartraditionen
• Näringsliv 

BESÖK AV LANDSHÖVDINGEN 
I augusti fick Sagobygden besök av landshövding Maria 
Arnholm och länsråd Malin Almqvist samt Ljungby  
kommundirektör Jennie Vidal. De fick guidning av  
Sagomuseet, föredrag om verksamheten och en sägen-
resa till Galgbacken i Hamneda, Hamneda Gästgiveri, 
Bolmarö Säteri och Angelstads kyrka. Landshövdingen 
och länsrådet deltog även i Ljungby kommuns kick-off 
för de nya fyra fokusområden, Meg Nömgård avtackades 
också av såväl Länsstyrelsen som av Ljungby kommun. 

UNESCO

RAPPORT TILL UNESCO SVERIGE
Berättarnätet Kronoberg har varit en av de aktörer från  
civilsamhället som har engagerat sig i Unescos 2003- 
konventionen om tryggande av det immateriella kul-
turarvet, som Sverige ratificerade 2011. Berättarnätet 
Kronoberg fick därför i november 2020 i uppdrag av 
svenska Unescorådet att skriva en rapport innehållande 
en struktur som ska tillse att representanter för civilsam-
hället ska kunna få möjlighet att medverka i arbetet med 
2003-konventionen på global nivå. 

Efter samtal och dialog med svenska Unescorådet och 
Institutet för språk och folkminnen (Isof) under arbetets 
gång har det bestämts att rapporten även ska fokusera 
på nationell och regional nivå, då de tre nivåerna är sam-
manlänkade med varandra. 

Vår förhoppning är att denna rapport är början på ett dju-
pare och mer formaliserat samarbete mellan stat och ci-
vilsamhället, vilket vi tror kommer leda till ökad kunskap, 
engagemang, intresse, fler aktiva aktörer och framför allt 
ett ökat tryggande av det immateriella kulturarvet.

COM16
Unescos mellanstatliga möte för skydd av det immateriel-
la kulturarvet planerades att genomföras i december på 
Sri Lanka, då reserestriktioner ändrades flyttades mötet 
till huvudkontoret i Paris. Strax innan mötets genförande 
beslöt kommitteen att hålla mötet helt digitalt. 

SAMRÅDSGRUPPEN 
Samrådsgruppen för 2003 konventionen i Sverige. Insti-
tutet för språk och folkminnen (Isof) leder och samordnar 
Sveriges arbete med konventionen. Vi har under året 
fortsatt vårt goda arbete med gruppens medlemmar 
som är Nordiska museet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, 
Riksantikvarieämbetet och Statens musikverk samt en rad 
andra organisationer. Under 2021 samlade Isof material 
till ordförandskapts delrapport, Berättarnätet Kronoberg 
lämnade in ett gediget material till rapporten som blev 
väl mottagit i Paris. 

Svenska Unescorådet
103 33 Stockholm
www.unesco.se

Unescos konvention om 
tryggande av det 
immateriella kulturarvet

Unesco prioriterar:

Utbildning för alla
Utbildning är avgörande för att ge individer och 
samhällen förutsättningar för att utvecklas och bidrar 
bland annat till bättre hälsa och levnadsvillkor. Unesco 
arbetar med att stödja länder i att utveckla likvärdig 
utbildning av god kvalitet och livslångt lärande för alla. 
Unesco samordnar också FN:s arbete med utbildning 
för hållbar utveckling.

Vetenskap för världens utveckling
Forskning ger världens länder kunskaper och 
möjligheter att bekämpa fattigdom och skapa ett 
fredligt, hållbart samhälle. Unesco arbetar med att 
ta fram riktlinjer och etiska principer så att 
forskningen främjar dessa mål och med att sprida 
forskningsresultat. 

Kulturell mångfald och Världsarv
Unesco arbetar bland annat genom att hjälpa 
medlemsländerna ta fram gemensamma regler, som 
t.ex. konventioner. Den mest kända kulturkonventionen 
är 1972 års konvention om skydd för världens 
kultur- och naturarv (Världsarvskonventionen). Två 
andra viktiga kulturkonventioner handlar om det 
immateriella kulturarvet (sånger, berättelser, 
traditioner) och om kulturell mångfald.

Press- och yttrandefrihet
Unesco har en viktig uppgift i att främja press- och 
yttrandefrihet och bidra till att ord, bilder, tankar och 
idéer kan flöda fritt. Unesco verkar också för allas 
tillgång till information och informationsteknologi. 

Unesco
Unesco är FN:s organisation för fredsarbete genom 
samarbete inom utbildning, forskning, kultur och 
kommunikation. Unesco har 195 medlemsländer och är 
inte främst en biståndsorganisation utan arbetar med 
alla länder för att finna lösningar på gemen-
samma problem. Unesco samarbetar med ett stort 
nätverk av frivilligorganisationer, biosfärområden, 
Världsminnen m.m.

Svenska Unescorådet
Unescos 195 medlemsländer förutsätts ha en 
nationalkommission som fungerar som länken 
mellan FN-organet Unesco och olika institutioner 
och organisationer i det egna landet. Unescorådets 
ledamöter utses av regeringen, de är högst 12 
stycken och är yrkesverksamma inom Unescos olika 
ansvarsområden (utbildning, vetenskap, kultur, 
kommunikation). Unescoråden från de nordiska 
länderna samarbetar nära för att kunna dra nytta av 
expertis och resurser. 

Regeringen har antagit en strategi för allt svenskt 
samarbete med Unesco, där slås fast prioriteringar 
för samarbetet. Många svenskar sitter i olika styrelser 
och nätverk inom Unesco och Sida ger stöd till 
Unesco för främst utbildningsarbete.

Unescorådet ger råd till regeringen när det gäller 
Unescofrågor till exempel när regeringen ska fatta 
beslut om Unesco, och informerar i Sverige om 
Unescos verksamhet. Se www.unesco.se

Utbildning, vetenskap,
kultur och kommunikation 
bygger fred

Omslag: Hantverksfärdigheter av alla slag har genom tiderna förts 
vidare från utövare till utövare – för eget bruk eller inom ramen för ett 
yrke. Glasblåsning är exempel på ett hantverk som kan ses som ett 
immateriellt kulturarv. 

www.sprakochfolkminnen.se

Eftersom krigen 
har sitt ursprung i 
människornas 
sinnen, måste 
försvaret av freden 
också byggas upp 
i människornas 
sinnen.
ur Unescos stadgar

”I Ljungby har vi en 

närhet till varandra 

som gör att vi kan 

samarbeta över 

alla gränser.”
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INTERNATIONELL ARENA FÖR MUNTLIGT BERÄTTANDE

2021 VAR SISTA PROJEKTÅRET
2021 var sista projektåret för Kronoberg att utveckla en 
internationell arena för muntligt berättande. Ett mycket 
lyckat projekt som innehållit följande:

> Relationer med internationella organisationer  
 bland annat genom Unescoarbetet 
> Muntligt berättande som konstform på nationell nivå 
>  Samarbete med akademin 
> Muntligt berättande som regional profilfråga.

Efter projektets avslutning beslöt Region Kronobergs 
kulturnämnd att utöka statsbidraget till Berättarnätet 
Kronoberg med en miljon kronor årligen. Förstärkningen 
betyder att vi nu kan förvalta det prestigefyllda uppdraget 
och den uppmärksamhet som arbetet för med sig, såväl 
nationellt som internationellt.

INTERNATIONELL OCH NATIONELL 
UPPMÄRKSAMHET
LITAUEN 
Panevėžys Läns Gabrielė Petkevičaitė-Bitė bibliotek i 
Litauen ansökte om projektmedel hos FEST (Federation 
of European Storytellers) för att lära sig av Sagobygdens 
erfarenheter. Medel beviljades under 2020 och under  
våren 2021 genomfördes två berättarworkshops via Zoom. 

FEST
Federation of European Storytellers, ett nätverk som 
Sagobygden är aktiv medlem i, bjöd in till konferens 
2021 i Svendborg, Danmark. Värd för konferensen var 
berättarnätet FIDA, Fortællere i Danmark. 110 berättare 
från 19 länder deltog under fyra spännande dagar med 
workshops, föreställningar, besök på universitetet i 
Odense, H.C Andersens museum och en folkhögskola 
för lärare där berättande tar stor plats i undervisningen. 
Nätverket planerar sin nästa konferens i Litauen.

NORDIC/BALTIC STORYTELLING MEETING 
Nordiskt berättarcentrum i Skellefteå, ansökte om medel 
ifrån Nordisk Kulturkontakt 2020, för att bygga upp ett 
nordiskt baltiskt berättarnätverk. Under 2020 var det av 
förklararliga skäl inte möjligt att träffas men i september 
2021 träffades deltagare från Sverige, Danmark, Norge, 
Litauen, Finland i danska Svendborg i samband med FEST 
konferensen. Sagobygden sitter med i styrgruppen för 
detta breda nätverk. 
PROJEKTET ONE VOICE, MANY STORIES,

One voice, many stories Storytelling as a vehicle for  
Social Inclusion and Active Citizenship”. 
Projektet One voice, many stories, finansernas av EU  
genom Erasmus+ medel. Där är våra projektpartners 
Ireland (The Social and Health Education Project Ltd), 
Spanien (Centro de Educación de Adultos García Alix), 
Lettland (Suiti Cultural Heritage Foundation) och  
Slovakien (PROACADEMY) Besök till varandras verksam-
heter planerades att genomföras under 2021, tyvärr fick 
samtliga besök ställas in. 
Styrgruppen har träffats regelbundet via zoom, för att 
hitta alternativa lösningar. Under hösten genomfördes ett 
webinar där varje deltagande verksamhet visade prov på 
aktiviteter som genomförts inom vuxenutbildning för  
social integration och aktivt medborgarskap. Vi hoppas att 
2022 blir det år vi får resa och lära av varandra på plats. 

ETT NORDISKT NÄTVERK 
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. 
Projektet har varit aktivt under hela 2021 med digitala 
seminarier, dit vi även bjuder in till internationell med-
verkan 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 

INTERNATIONELL ARENA FÖR MUNTLIGT BERÄTTANDE

NORDIC-BALTIC STORYTELLING NETWORK 
Tyvärr har det inte varit möjligt att genomföra detta  
projekt under 2021. Nordisk Kulturkontakt som  
beviljade medel för projektet hade inte möjlighet att  
förlänga projekttiden som fick avslutas vid årsskiftet.  
Vi har dock fortsatt kontakt med parterna och har som 
mål att söka nya medel för att kunna utbyta erfarenheter 
mellan nordiska och baltiska länder inom muntligt  
berättande. 
Parterna i projektet var, Hilmar Alexandersen Stiftelsen 
(Stiftinga Hilmar Alexandersen) Norge, Lettlands  
berättarförening (Latvijas stāstnieku asociācija) Lettland, 
Panevėžys Läns Gabrielė Petkevičaitė-Bitė bibliotek 
(Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji 
biblioteka) Litauen.

BESÖK I LETTLAND
I slutet av sommaren 2019 hade vi studiebesök från  
staden Kuldiga, Lettland. De var mycket imponerade  
av vårt metodiska arbete och önskade ett samarbete,  
för att utveckla muntligt berättande i staden Kuldiga.  
Under pandemin som drabbat Lettland hårt, har det inte 
varit möjligt att genomföra utbyte. Men i oktober 2021 
bjöds vi till Lettland med hjälp av Nordiska kulturrådet i 
Lettland. Vi planerar gemensamt söka medel under 2022 
för att utveckla berättarvandringar i Kuldiga. 

LIVSVIKTIGA BERÄTTELSER
Projektet påbörjades under 2020 och målet är att  
komplettera Sagobygdens befintliga sägenplatser med  
samtida berättelser från 1900-talets andra hälft och  
framåt. Genom platsbundna berättelser kan vi orientera 
oss i landskapet, sprida lokalhistoria och skapa möten 
över generations- och kulturgränser. I dessa möten 
ska olika typer av platsberättelser lyftas fram som ett 
värdefullt immateriellt kulturarv; platserna märks ut och 
berättelserna tillgängliggörs genom digital teknik. 
Detta blir en utveckling av Sagobygden som besöksmål 
och bidrar till hållbar turism. En del i projektet innebär 
utbyte med Kultur Österbotten i Finland där vi kommer 
genomföra s.k. Joint Actions. Projektet har fått bidrag 
från Leader Linné. 
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PERSONAL

Ett spännande år med flera nya krafter i huset, vi börjar 
med tre nya berättarpedagoger, Camilla Ek och Mia Vick-
ell som började i början respektive i slutet av 2021 och 
Jakob Elofsson som ansluter i början av 2022. Detta med 
anledning av att Verksamhetschef Meg Nömgård slutade 
och ersattes av tidigare berättarpedagog Tine Winther, 
att Ellen Sjömålen slutat för nya uppdrag i Stockholm och 
Mikael Thomasson avslutade sin tjänst i juni. En helt ny 
tjänst har inrättats för kombinationen projektsamordnare 
och producent och här välkomnade vi Ida Kånneby som 
började i augusti lagom till festivalen. 

SÖNDAG PÅ FYLLESKOG
En kylig oktoberdag samlades anställda, medlemmar  
och styrelsen för Berättarnätet hos Eva Andersson på 
Fylleskog Säteri. Ordförande Per Gustavsson berättade 
om Berättarnätet Kronoberg från starten till idag, om  
festivalen, museet och hur det pedagogiska arbetet 
utvecklades. Med tidigare verksamhetsledare Meg  
Nömgård fick deltagarna en fördjupad förståelse för 
arbetet kring Unesco. 

SOMMARFEST
Till sommarfesten var vi inbjudna hem till Lina Midholms 
gård i Sörhoja. Tine Winther ordnade en kidnappning av 
Meg Nömgård som avtackades med presenter och fina 
tal. Meg Nömgård går vidare till ny tjänst som chef på 
Kalmar slott.  

JULAVSLUTNING 
Personalen bjöds in till en jullunch på hemlig destination 
som visades sig vara Hamneda Gästgivargård. Det blev 
julberättelser, besök av självaste Mickel i Långhult och 
avtackning av Ellen Sjömålen.

MEG HÄLSAR
I september valde Meg att gå vidare till nya äventyr, hon 
skickar en hälsning:

På dagen blev det nio år, nio helt fantastiska år som 
verksamhetsledare på Sagobygden. Det blev år där vi 
tog nya kliv, utvecklade, skaffade nya samarbetspart-
ners, växte i personalstyrkan, gladde tusentals besökare 
på Sagomuseet och på andra platser. Vi satte djärva mål, 
som inte alla trodde vi skulle nå, men det gjorde vi, till-
sammans. Listan på vad vi åstadkom kan göras oändligt 
lång, så många människor vi har fått möta och sprida 
det muntliga berättandet till, så många som kommit till 
oss och berikat Sagobygdens verksamhet, det blir lätt 
hissnande när man tänker på det. Jag är så otroligt glad 
och tacksam för allt det jag har fått uppleva tillsammans 
med Berättarnätet Kronoberg. Sagobygden är verkligen 
en plats där drömmar går i uppfyllelse. Jag önskar er allt 
gott på er fortsatta färd. 
Meg Nömgård 

KURISOA

BESÖK AV HOLLÄNDSK JOURNALIST 
Cindy Theunissen, journalist från Nederländerna kom till 
oss i samarbete med Destination Småland. Tillsammans 
med sin man och 10 åriga son blev de guidade genom 
Sagomuseet och den rika berättarskatten. Familjen var 
mycket fascinerade av vårt arbete och gjorde flera fina 
inlägg i sociala medier samt på den egna välbesökta 
hemsidan ”Nature scanner”, där hon beskriver Sago-
bygden som unik och ett fantastiskt sätt att uppleva de 
småländska berättelserna. 

VÄRLDENS BARN INSAMLING. 
Ett roligt samarbete med Radio Kronoberg som besökte 
museet och spelade in historier med Tine Winther. Dessa 
fick sedan lyssnare och folk i Ljungby Centrum buda på 
under direktsändning. Mycket lyckat och god publiktill-
strömning!  

KAMPANJ VISIT SWEDEN   
SJÖN BOLMEN - MER ÄN EN TOALETTBORSTE
En vintrig dag vid Lokstallet i Bolmen By, deltog vi  
tillsammans med landshövdingen, flera entreprenörer och 
kommuner kopplade till Bolmen, på en kickoff för Visit 
Swedens globala kampanj Discover the originals / Glöm 
IKEA och upptäck originalet. Några väl utvalda platser i 
Sverige kommer marknadsföras internationellt genom 
sociala medier. Bolmen heter IKEAS vanliga toalettborste, 
och det är många över hela världen som tror att det bara 
är just en toalettborste och inget annat. Men nu tar  
smålänningarna tillbaka namnet och visar istället den  
underbara, rena sjön Bolmen: Welcome to Bolmen – 
more than an IKEA toilet brush! Ellen Sjömålen bidrog 
med berättande om Ebbe Skammelson på scen. 
Här finns filmen; https://www.visitsmaland.se/en/ 
campaigns/discover-the-originals
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VÅRA BESÖKARE

BESÖKARE I SAGOMUSEET  2018 2019 2020 2021
Barn och ungdomar  1732  2986  1411 1471
därav skolbarn  1345  1056  930 404
Vuxna  4066  3349  2234 1744
Totalt  5799  7391  3645 3215

FESTIVALEN (Gränslösa veckan 2020)  2018  2019  2020 2021
Barn och ungdomar  263  247  723 158
Vuxna  3487  3372  392 1705
Digitalt närvarande (live, podd, film) ---  ---  5839 9649
Totalt  3750  3619  6954 11512

PROGRAMVERKSAMHET UTANFÖR SAGOMUSEET  2018  2019  2020 2021
Sommar i Sagobygden  1252  877  1301 2008
Café Fontaine  171  180  99 140
Gamla Torg (Berättelser & Musik i sommarkväll)  1080  822  250 277
Gamla Torg digitalt (restriktion lättade i juli, lägre digi.antal)  ---  ---  11454 4574
Totalt  2503  1879  13104 6999

PEDAGOGISK VERKSAMHET UTANFÖR SAGOMUSEET  2018  2019  2020 2021
Antal elever, inkl. skolprogram. Kultursk. LNU  4309  5511 5393 7136
Sagostunder  918  808  385 414
Sägenresor  137  196  63 25
Föreställningar/föreläsningar/fortbildningar  2582  2540  1592 5738
Totalt  7946  9055  7433 13288

TOTALT  20209  21940  31136 35014

Information om verksamhet, möten, mm.  5000  9697  789 500
Digitala besök, övrigt  ---  ---  24888 1800
TOTALT SAMTLIGA PUNKTER  25209  31637 56813 37314

ORGANISATION

STYRELSE
ORDFÖRANDE: Per Gustavsson
VICE ORDFÖRANDE: Maria Berglund
KASSÖR: Bengt Johansson
LEDAMÖTER: Kjell Sundberg, Katarina Lönngren Rask, Agneta J:son Granemalm,  
Irene Olofsson, Lotta Clausen, Joakim Stoltz
ARBETSUTSKOTT: Per Gustavsson, Bengt Johansson, Maria Berglund.  
Föredragande Meg Nömgård (vår), Tine Winther (höst)

REVISOR OCH VALBEREDNING
REVISOR: Auktoriserad revisor Stefan Roubert. 
LEKMANNAREVISOR: Saga Alexandersson
VALBEREDNINGENS LEDAMÖTER: Bodil Hansen och Siw Svensson
SUPPLEANTER: Ann-Britt Winsth och Ulf Alexandersson.
Årsmötet hölls den 18 mars via zoom. Föreningen har haft tio protokollförda  
au-möten och åtta styrelsemöten.

ARBETSGRUPPER
ARBETSGRUPPEN FÖR PROGRAMAKTIVITETER: Agneta J:son Granemalm, Eva Cesar,  
Saga Alexandersson, Anna Lilljequist och Lotta Welmsö
BLOGGRUPPEN: Per Gustavsson, Anna Lilljequist, Saga Alexandersson,  
Mikael Thomasson och Lina Midholm

PERSONAL
Meg Nömgård, verksamhetschef 100 % till och med 31 augusti
Tine Winther, verksamhetsledare 100 % från 1 september
Lina Midholm, berättarantikvarie 100 % 
Lotta Welmsö, marknadsförare, kommunikatör 100 %
Ida Kånneby, projektsamordnare, producent 100 % från 15 augusti
Dörthe Drewsen, kanslist 50 %
Mikael Thomasson, berättarpedagog 20 % till och med 1 juni
Ellen Sjömålen berättarpedagog  80 % till och med 31 december
Tine Winther, berättarpedagog  100 % till och med 31 augusti
Camilla Ek, berättarpedagog  100 % från 15 februari
Mia Vickell, berättarpedagog  100 % från 24 november
Majvor Andersson, kontor, vaktmästeri, trädgård 50 %
Ingalill Eriksson, lokalvårdare 25 %

SOMMARPERSONAL
Andrea Hofman, volontärsarbete. Meja Ohlsson Rodriguez och Zulihan Ismailov  
sommarjobbade via Ljungby kommun, tre veckor vardera.

TILLFÄLLIG PERSONAL
Siw Svensson, Ann-Karin Ånman, Ola Henriksson, Björn Gullander, Kjell Sundberg, Mia Einarssdotter. 
Därtill ett antal arvoderade berättare för olika evenemang
Fotografer i denna verksamhetsberättelse Alexander Hall, Björn Gullander, Lotta Welmsö

Så har ännu ett år med restriktioner och rekommendationer kopplat till pandemin passerat. Vem hade kunnat 
ana detta? För Sagobygden har det inneburit en fortsatt omställning och många nya erfarenheter. Att fortsätta 
arbeta med det digitala är en väg att gå för att fortsätta tillgängliggöra verksamheten.

KOMMENTARER
Antalet fysiska besök av skolbarn på museet minskade pga pandemin. Däremot lyckades vi vända den  
negativa trenden och ökade antal elever vi träffade på skolor med ca 40 %. Det beror på att vi använt  
Regionens omställningsstöd väl och anpassat verksamheten till de givna förutsättningar. 
Samma sak gäller även Sommar i Sagobygden och övriga föreställningar. Dels har vi satsat på digital närvaro  
och kompetensutveckling samt utomhusföreställningar.
Under 2021 byttes verksamhetsledning och Meg Nömgårds ordförandeskap för ICHNGO Unesco upphörde.  
Det resulterade i minskade siffror för digitala besök. Däremot ökade siffran på de fysiska möten lyckligtvis  
på grund av slopade restriktioner efter pandemin.
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FLERÅRSÖVERSIKT  2021  2020 2019 2018
Nettoomsättning 3 004 803 2 180 669 2 594 348  1 726 411
Resultat efter finansiella poster 1 382 224 930 459 39 277 -75 296
Soliditet (%) 68,73 37,40 28,70 35,40

Definitioner av nyckeltal, se noter. Beträffande föreningens resultat och ställning 
i övrigt hänvisas till efterföljande  resultat- och balansräkningar med tillhörande 
noter. Berättarnätet Kronoberg - org nr 829000-9110

Föreningen Berättarnätet Kronoberg driver Sagobygden.
Verksamheten värnar om den muntliga berättartradi- 
tionen, 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, en universitetskurs, lärarfort-
bildningar, omfattande skolverksamhet enligt läroplan, 
berättarföreställningar för alla åldrar på olika teman och 
specialanpassade upplägg för vissa målgrupper. Våra 
program erbjuds på Sagomuseet eller på en plats där 
gruppen önskar. 

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

 att 

NYA TIDER OCH NYA MÖJLIGHETER
Det är med stor ödmjukhet jag har tagit på  
mig rollen som ny verksamhetsledare för  
Sagobygden. Jag vill tacka styrelsen som har 
visat mig förtroendet att axla denna roll, tack  
till mina kollegor för stödet i den nya rollen.  
Tack till Sagobygdens kommuner och Regionen, 
jag ser fram emot ett gott samarbete med er. 

Många intressanta utmaningar ligger i framtiden, 
som utvecklande av tillgängligheten till  
Sagomuseet, att genom destinationsutveckling 
göra Sagobygden till ett självklart resmål och  
fortsätta att driva projekt kopplade till Unescos 
2003 konvention. 

Ett viktigt mål för mig är att satsa på unga  
berättare och visa att berättartraditionen kan vara  
attraktiv även för yngre personer. Det kunde vi se 
vid senaste festivalens programpunkter som pod-
dar och creepypasta, vilka väckte ungdomarnas 
intresse. Jag ser på framtiden med tillförsikt. 

Tine Winther / Verksamhetsledare Sagobygden 

FRAMÅTBLICK 2022

ÅRSREDOVISNING 2021

BALANSRÄKNING  2021-12-31 2020-12-31

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  300 299 395 363 
Summa varulager  300 299 395 363

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  263 071 118 342 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  104 200 20 959
Summa kortfristiga fordringar  367 271 139 301

Kassa och bank 
Kassa och bank  3 802 992 3 993 862 
Summa kassa och bank  3 802 992 3 993 862

Summa omsättningstillgångar  4 470 562  4 528 526
 
SUMMA TILLGÅNGAR  4 480 562 4 528 526

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Not.4 
Eget kapital vid räkenskapsårets början  1 697 705 767 246 
Årets resultat  1 382 224 930 459
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  3 079 929 1 697 705

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder  1 400 1 900
Leverantörsskulder  179 365 194 661 
Övriga skulder  188 579 168 797 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 031 289  2 475 463
Summa kortfristiga skulder  1 400 633 2 840 821

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  4 480 562 4 538 526
RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01
                                                                     Not. 1  2021-12-31 2020-12-31
Föreningens intäkter  
Nettoomsättning 3 004 803 2 180 669
Övriga rörelseintäkter 5 341 662 3 590 684 
Summa föreningens intäkter 8 346 465 5 771 353

Föreningens kostnader 
Handelsvaror -170 033 -61 614 
Övriga externa kostnader -2 025 106 -1 038 210 
Personalkostnader                                   Not. 2 -4 767 528 -3 740 401 
Summa föreningens kostnader -6 962 667 -4 840 225

Rörelseresultat 1 383 798 931 128

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  253 0
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 827 -669
Summa finansiella poster -1 574 -699

Resultat efter finansiella poster 1 382 224 930 459

Resultat före skatt 1 382 224 930 459
 
Årets resultat 1 382 224 930 459

NOTER

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

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
Not 2. Medelantal anställda  2021 2020 
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda 
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit   10 8

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN
Not 3. Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31  2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden   233 080  233 080
Utgående anskaffningsvärden   233 080 233 080
Redovisat värde  10 000 10 000

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

Revisorer 
Stefan Roubert Saga Alexandersson  
Auktoriserad revisor Lekmannarevisor 

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

Per Gustavsson Bengt Johansson  Maria Berglund
Katarina Lönngren Rask  Irene Olofsson   Agneta J-son Granemalm
Kjell Sundberg   Lotta Clausen Joakim Stoltz



BERÄTTARNÄTET KRONOBERG

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

Varmt välkommen som 
medlem i en kreativ förening 

med Unesco-status
SAGOBYGDEN.SE


