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Generella tankar: 

Denna upplaga av kulturplan är mer generellt hållen än tidigare. Vi ser både för- och nackdelar med 

detta. Dels kan man argumentera att den inte blir ”tydlig” nog och alt se det ur synvinkeln att vi 

jobbar på bredden i denna plan och att vi på så sätt får ett bredare genomslag. Vi är mycket positiva 

till de utvecklingsområden som tagits fram, de är sådan vi redan arbetar aktivt med. Nedan följer 

förslag/kommentarer på hur vi ser att vi kan arbeta vidare med dessa. 

 

Hållbar konstnärlig och kulturell infrastruktur  

Ur vår synvinkel har de nya medlen som vi fått hjälpt oss att nå en stabilare verksamhet och uppfylla 

de mål och förväntningar som finns, även om vi fortfarande har en bit att gå för en mer tryggad och 

hållbar ekonomi = bygga vår kulturella infrastruktur.  

Vi önskar sprida kunskapen om det immateriella kulturarvet till övriga i regionen och skulle därför 

vilja se ett skapande av ett ”råd” eller dylikt för att utveckla immateriellt kulturarv över hela 

Kronoberg. Detta anser vi vara viktigt för då skulle arbetet bli mer hållbart.  

Som ett avstamp för att bygga denna kulturella infrastruktur skulle vi vilja hålla en regional konferens 

med ev internationella talare, där vi presentera vad vi gjort under årens om gått med vår projekt – 

Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt berättande. 

Inbjudan ska gå till både kulturutövare, tjänstemän och politiker, i flera samhällsområden (tex 

utbildning). Därefter skapas ett råd och på detta sätt tror vi att vi kan sprida erfarenhet och få 2003 

konventionen att bli ett aktivt dokument för fler, inom kulturen i Kronoberg. 

 

Breddat deltagande 

Detta område ser vi som mycket viktigt. Det är också därför vi verkligen har försökt arbeta med så 

bred målgrupp som möjligt. Berättandet är en kulturform som verkligen fungerar för alla målgrupper, 

och kan göras tillgängligt på alla platser, något vi anser att vi visat genom åren. Vi har också under 

många år arbetat med anpassad grundskola (fd särskolan) och vi har därför en önskan om att nu göra 

en större satsning och tittar på möjligheten till en ”Sagobygds modell” för hur man jobbar med 

denna målgrupp – en modell som vår förhoppning är ska kunna bli regional och nationell, dvs 

användas i hela Sverige. Detta skulle bli ett bra projekt, utefter kulturplanen men också utefter det 

muntliga berättandet. 

 

Barn och ungas rätt till kultur 

Återigen är detta ett ämne som vi brinner för och ständigt jobbar med. För vår del är det oerhört 

viktigt att den yngre generationen får kunskap/uppleva muntligt berättande, utan nya berättare dör 

kulturformen muntligt berättande ut. Detta gör barn och unga extra viktigt för oss.  



I dags läge har vi muntligt berättande på Ljungby kulturskola. En politiker i Älmhults kulturnämnd har 

uttryckt att man skulle vilja ha det i Älmhult också. Från vår sida finns självklart önskan om muntligt 

berättande på fler kulturskolor.  

När det kommer till skolan så skulle vi vilja se ett arbete där utbildning och kultur närmade sig. En 

insats för att kommunernas barn- och utbildningsnämnder/förvaltningar möter kulturutövare och 

kultur- och fritidsnämnder/förvaltningar för att diskutera, utifrån ny kulturplan, hur man kan 

samverka, då skolan har en viktig roll för att nå denna målgrupp. Detta är självklart ingen engångs 

insats, utan målet ska vara att långsiktigt få upp arbetsrutiner dessa två emellan. Vi har börjat för det 

i Ljungby kommun. Kommentar – här gjorde regionen en stor insats gällande ”Mot Nya Höjder”, 

något likande bör övervägas för kultursektorn. 

 

Övrigt 

Vi omnämns till viss del som en sårbar ideell organisation, vilket vi är/varit bland annat för brist på 

ekonomiska medel. Vi har aldrig haft de ekonomiska musklerna och därför har det utökade stödet 

från Region Kronoberg varit mycket välbehövligt. Tack. Detta hjälper oss en bit till att utveckla och 

fortsätta framåt. Samtidigt vill vi lyfta fram det positiva i att regionen har en ideell organisation som 

är så aktiva inom den kulturella infrastrukturen, då det är just medlemmar som utgör föreningen och 

också blir de aktiva utövarna som skapar området ”muntligt berättande”, vilket också går precis i 

linje med 2003 Konventionen att det är utövarna som är traditionsbärarna, det är de som för 

kulturarvet vidare, det är deras kunskap och att de håller det vid liv, som är grundförutsättningen för 

kulturarvet och således för konventionen.  
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