Projektnamn
Berättelser under Eken

Bakgrund och projektidé
Ekriket har under 2007 arbetat med en förstudie, Storytelling på Karlskronas
landsbygd. Där har man i flera studiecirklar inventerat vilka besöksmål som finns
i bygden, och försökt hitta berättelser och skrönor som finns kring olika naturoch kulturminnesmärken samt hur man skulle kunna åskådliggöra dessa på ett
levande sätt. Deltagarna har bestått av hembygds- och samhällsföreningar,
företagare och övriga ”eldsjälar”. Förstudien visade på ett stort engagemang och
rönte stort intresse i de medverkande föreningarna. Vi fann ett antal besöksmål
som vi bestämde att arbeta vidare med - både kända och mindre kända - samt
möjligheter att utöka cykel- och vandringsleder. Diskussionerna har även handlat
om hur man ska kunna engagera de yngre, eftersom medelåldern i hembygdsföreningarna är ganska hög.
Detta goda samarbete vill vi således fortsätta med, i en samlad aktivitet där
föreningar, företag och enskilda kan visa upp sina verksamheter och det lokala
kulturarvet på ett levande sätt. Med hjälp av kunniga guider och engagerade
berättare och skådespelare kan vi lyfta fram berättelser och företeelser på ett
sätt som berör flera sinnen. Under några dagar på försommaren ska Karlskronas
landsbygd bjuda på historier ur det förflutna – både sanna och mindre sanna –
tillsammans med mat, musik och skådespel.

Erfarenheter från tidigare projekt
I Karlskrona kommun har tidigare bedrivits bl a Leader+ projekten BeBo
Landsbygd och Utveckling av Öriket, vilka har gett många värdefulla kontakter
bland föreningar och företag och bidragit till ett ökat intresse för utveckling av
besöksnäringen.

Vilka ska genomföra projektet
Projektet kommer att drivas av Ekriket, en förening bestående av företag och
föreningar på Karlskronas landsbygd. Maud Selander blir anställd som
projektledare och Sylwia Edwinsson kommer i huvudsak att svara för det
praktiska med dramatisering och regi i anslutning till aktiviteterna.
I styrgruppen kommer förutom ovanstående att ingå:
Karlskrona kommun – Britt-Marie Havby, Barbro Ingemansson, Katarina Skuza,
Blekinge Museum – Michael Helgesson
Hembygds- och intresseföreningar – Markus Fiedler, Sven Norén, Bo Lindman,
Peter Graucob
Ekriket – Jan Jeppsson, Owe Nodmar
Jändelsällskapet – Bengt Grönblad
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Fördelning: Totalt 8 män och 5 kvinnor, 1 kvinna under 40 år, 1 man och 1
kvinna med utländsk bakgrund
Projektets referensgrupp kommer att bestå av företrädare för övriga
hembygdsföreningar samt företrädare för skolorna.
Den lokala förankringen har skett genom förstudien ”Storytelling på Karlskronas
landsbygd” där Alnaryds Samhällsförening, Kopparemåla Kulturgrupp och TvingsLångasjö hembygdsförening har ingått. I det efterföljande arbetet under våren
2008 har också arbete påbörjats tillsammans med Rödeby hembygdsförening
och Kristianopels Historiegrupp. I maj 2008 genomförde två Storytellingstudenter vid Växjö Högskola ett projektarbete vid namn ”Bland torpare och troll
i Tvings skogar”, en upplevelsetur längs väg K14, en enskild väg i norra delen av
kommunen.

Syfte och målgrupp
Syftet med ”Berättelser under eken” är att ta tillvara den kunskap, berättarglädje
och engagemang för bygden som finns. Genom att engagera barn och
ungdomar, vill vi arbeta för att bygdens kulturarv kommer att leva vidare på ett
naturligt sätt.
Vi vill återuppväcka intresset för berättarkonsten, som nästan har försvunnit
idag. Speciellt bland de yngre, som ofta föredrar ”elektroniska förströelser”. Där
måste vi kanske spela på deras villkor för att få med dem. En kanal till detta kan
vara Digitalt berättande, där man med hjälp av datorn väver samman text, bild,
ljud och filmsekvenser. Skriv- och berättartävlingar är andra alternativ. Detta
kan också vara ett sätt att arbeta med dokumentation, vilket en del
hembygdsföreningar är i stort behov av.
Många föreningar har mycket material, som skulle behöva digitaliseras. Här
skulle barn och ungdomar kunna vara en tillgång med sina kunskaper.
Vi avser att genomföra arrangemanget under några dagar i början av juni. 2009
blir lite av testverksamhet, för att efter utvärdering och planering utöka
aktiviteterna tills 2010.
Projektets målgrupp är skolorna på Karlskronas landsbygd, under 2009 främst
besökande från närområdet och under 2010 en större publik där vi tror att vi kan
intressera människor från södra Sverige.

Geografiskt verksamhetsområde
Det huvudsakliga verksamhetsområdet är landsbygden i Karlskrona kommun.
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Projektets mål
•

Att öka intresset för berättarkonsten och kulturarvet i en berättarfest som
bildar ram runt våra kulturmiljöer och mindre evenemang

•

Att marknadsföra landsbygden och kommande sommararrangemang

•

Miljöhänsyn ska ha en hög prioritering

•

Att Karlskrona blir en förebild i kulturarvsarbete bland barn och ungdomar

Plan för spridning
Projektets resultat kommer att spridas via www.ekriket.se, www.karlskrona.se,
www.leaderblekinge.se, i lokala medier, inom skolan och hembygdsföreningar.
De som främst kommer att beröras av resultatet är föreningar, skolor och lokala
entreprenörer. I förlängningen ger naturligtvis ett årligen återkommande lyckat
arrangemang enbart positiva effekter för landsbygden som helhet.

Övergång till ordinarie verksamhet
Efter projekttidens slut är avsikten att en ekonomisk förening ska bildas som ska
arbeta med genomförandet av ”Berättelser under eken”. Alla aktörer som på
något sätt vill medverka i kommer att erbjudas medlemskap.
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