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HOTSPOT Kölleröd 2.0: Mer kontakt med historien
1. Projektfakta.
Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0.
Mer kontakt med historien.
Leaderområde: MittSkåne
Projektägare: Coompanion
Jordbruksverkets journalnummer 2013‐
4930
Kontaktperson: Eva Grip
Kontaktuppgifter: Kölleröds skola
7335,24292 Hörby. Telefon 0415‐
61075,0733‐861966.
2. Sammanfattning
I en bygd som utmärks av många
minnen från självhushållningssamhället
och ett unikt från tiden då Skåne blev
svenskt ville projektet nå djupare
kunskap om vilken potential det
förhållandet rymmer. Både för boende i
bygden och för marknadsföring till
turister.
Denna kunskap skulle vi få genom att
arrangera träffar, evenemang, utflykter,
studieresor, dokumentation och
praktiska aktiviteter som alla hade
anknytning till historien i området.
Vi samlade många människor från
bygden till guidade cykelturer, till
gestaltande Byalivs‐ och 1600‐
talsarrangemang, föreläsningar, fest, vi
gjorde filmer, odlade lin, bakade och

lagade mat. Några av aktiviteterna var
riktade också till och nådde omvärlden.
Ett 1600‐talsarrangemang skapade vi i
samarbete med föreningar i Danmark
och Skåne som har intresse av att
levandegöra just den tiden. Med deras
kunskaper och erfarenheter nådde vi
långt utöver vad vi själva klarat.
Samarbetet med dem befäste och
utvecklade kontakterna som inleddes
under en projektperiod som föregick
denna.
Intresset utifrån för det vi har gjort visar
att området genom olika arrangemang
och historiskt knutna aktiviteter har
attraktionskraft i regionen. Om vi
fortsätter skapa aktiviteter som
engagerar boende i bygden och
dessutom lockar besökare, finns här en
möjlighet att utveckla hållbar turism i
destinationen och att skapa nya jobb.
För att nå dit krävs ett fortsatt
engagemang från föreningar,
turistaktörer och enskilda. Om många
ser värdet och hjälps åt finns mycket att
vinna för alla områdets berörda.

Februari: Vi lagar Studarumpasö.

Mars: Rekognosering inför Byaliv.

Mars: Renässansafton i Hörby.

Aprilmaj: Jorden bereds för linsådd.

Mars: Snapphonor på Vårfrudagen.

Maj: Byaliv i Omsed.

3. Projektpresentation

4. Genomförande och resultat:

Två av områdets föreningar ville lära
mer om vardagslivets historia i vårt
område, ta vara på möjligheter att
levandegöra dess unika 1600‐talsmiljö
och självhushållningens minnesmärken
samt att sprida kunskapen. De
kunskapshöjande aktiviteterna skulle i
sig kunna bidra till att öka områdets
attraktivitet.

De tre huvudaktiviteterna i projektet
skulle enligt planen vara att

Vi behövde kartlägga var kunskapen
fanns lokalt och regionalt, fördjupa de
kontakter vi redan hade, ta nödvändiga
nya och kunna bjuda hit experter,
antingen som föreläsare, lärare eller
ledare för aktiviteter. Skulle de
arrangemangen som vi genomförde gå
att kombinera med att attrahera
besökare utifrån så var det välkommet.
Om vi som bor i området skulle lära mer
om dess historiska potential, finge
Hotspot Kölleröd många ambassadörer i
marknadsföringen till omvärlden.

1) Bygga en gemensam kunskapsbas
om levnadssätt under 1600talet
och självhushållningstiden.
2) Levandegöra historia och
traditioner från 1600tal och
självhushållningstid.
3) Dokumentera genom film,
historiska minnen och miljöer.
Den gemensamma kunskapsbasen om
levnadssätt under 1600‐talet och
självhushållningstiden har vi arbetat
med att bygga upp på olika sätt:
‐

‐

Regionalt och i Hembygdsrörelsen pågår
en digitalisering av kulturarv. Vi ville
anknyta till det arbetet genom att
filmiskt sprida berättelser från Hotspot
Kölleröd.

‐

Inspirationsträffar, ett linodlingsprojekt,
tillverkning av historiska kläder, ett
arrangemang som attraherade turister,
berättarkaféer med historiskt tema där
innehållet filmades , och utflykter i
området där historisk miljö
dokumenterades genom filminspelning
skulle ge fastare kontakter med
intressenter från omvärlden och stärka
känslan för värdet av bygden.

‐

Våra aktiviteter skulle dessutom öka
kontakten mellan byarna, mellan olika
åldersgrupper, generationsboende och
hitflyttare i området.

‐
‐

‐

Två inspirationsträffar med
föreläsningar om 1600‐talet som
samlade 95 deltagare
tillsammans.
En studieresa till
sextonhundratalsmarknad i
Lönsboda hade 34 deltagare.
Tre Byalivsarrangemang med
närstudier av livet i byarna
Ulatofta, Omsed och Östra
Sallerup under
självhushållningstiden lockade
141 deltagare.
Vid fem tillfällen invigdes
Hotspot Kölleröds olika
cykelslingor då lokala guider
visade och berättade om
människor, miljöer och redskap
från självhushållningstiden.
Sammanlagt 82 deltagare.
Tretton deltagare gick en kurs i
historisk matlagning för
matarkeologen Daniel Serra .
Miniföreläsningar om ämnen
hämtade från 1600‐talet
genomfördes under
arrangemang. Cirka 80 deltagare.
Mannekänguppvisning med
historiska kläder under 1600‐
talsarrangemang. Cirka 50
deltagare.

Maj: Invigning av Pickelhattakroken

Juni: Linlyckan.

Juni: Byaliv i Ulatofta.

Juli: Nöjda Lönsbodaresenärer.

Juli: Invigningsmotion, Brydestugan.

Juni: Invigning av cykelslingan Kyrkan.

‐

‐

Fem guidade turer i 1600‐
talsparken genomfördes för
sammanlagt cirka 150 deltagare
under arrangemang.
Föreningen Jöns Henrikssons
Minne, Skånes Caroliner och
Foreningen Svend Gønge fick en
föreläsning om mat på 1600‐talet
och en om den politiska
situationen i Skåne då, under
seminarium i samband med
1600‐talsarrangemanget.

Vi levandegjorde historia och traditioner
från 1600‐tal och självhushållningstid.
‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐

En kurs i linodling genomfördes .
Mellan två och åtta deltagare.
Historiska maträtter och bakverk
tillreddes, dels på kurs, men
också inför olika arrangemang,
då deltagarna bjöds på
smakprov.
Lokala körer och spelmän
illustrerade historiska traditioner
genom musikinslag i Byalivs‐ och
1600‐talsarrangemangen.
I en gemensam fest för
volontärer från bygden och
Öresundsregionala föreningar
som bidrog till 1600‐
talsarrangemanget deltog 80
personer.
Frosta Härads Folkdanslag
visade danser på Byaliv.
Projektgruppen dramatiserade
människoöden under Byaliv.
Skånes Caroliner exercerade
under Byalivs‐ och 1600‐tals
arrangemanget.
Foreningen Svend Gønge
uppträdde med och lärde ut
renässansdans på 1600‐
talsarrangemanget
Skånes Caroliner och Christian V
Drabant Garde visade upp
lägerliv under 1600‐tals
arrangemanget.
På 1600‐talsarrangemanget
visade Skånelin upp linberedning

‐

‐

och Södra Rörums bastgille
repslagning av bast, Christian V
Drabant Garde växtfärgade ull.
Flera hantverkare; smide,
korgflätning, tovat ull,
knapptillverkare och biodlare
visade upp produkter på 1600‐
talsarrangemanget.
Lekledare från bygden ledde
historiska lekar under 1600‐tals
arrangemang med hjälp av en
pedagog boende utanför
området.

Vi dokumenterade genom film
historiska minnen och miljöer.
‐
‐

Filmpedagog på Malmö högskola
bor i området. Han höll under
hösten en kurs för åtta deltagare.
En annan filmpedagog lärde ut
manusskrivande så att det
dokumentära och skönlitterära
underlaget till Byalivsarrangen
kan bli en film i framtiden.

Filmsekvenser dokumenterade olika
arrangemang och är nu berättande
filmer publicerade på hemsidan.

Juli: Linet blommar.

Juli: Byaliv Östra Sallerup.

September: Invigningsmotion,
Muskelkraften

Augusti: Linet på tork.
Oktober: Matlagningskurs förbereder
historisk festmat.

Augusti: Invigningsmotion, Olofs.
Oktober: Seminarium för nätverkande
historiska föreningar.

5 Måluppfyllelse

6 Reflexioner och slutsatser.

Projektmålen vi skulle nå finns listade
här.

‐ Avvikelser
Det blev två inspirationsträffar istället
för fem. När Berit Anderberg skulle
anlitas som föreläsare till
inspirationsträff initierade hon i stället
ett koncept som utöver föreläsning även
innebar gestaltning. Byaliv kallade vi
dessa arrangemang och de gav kunskap
om självhushållningstidens liv och
traditioner på sjuttonhundratalet
baserade på hennes skönlitterära bok
som bygger på dokument från bygden.
Men kunskap om 1600‐talet fick vi också
genom fyra miniföreläsningar, två
seminarieföreläsningar och en
mannekänguppvisning under 1600‐tals
arrangemanget.

‐

‐
‐

‐

‐

‐

Minst fem inspirationsträffar för
boende och besökare till mer
vetande om traditioner och
vardagsliv på sextonhundratalet.
Målet ”mer vetande” är uppfyllt,
Se i avsnitt om avvikelser hur
målet förändrades från fler
inspirationsträffar till Byaliv .
Ett linodlingsprojekt med
deltagare även utanför Hotspot
Kölleröd. Uppfyllt.
Minst ett bokningsbart paketerat
arrangemang som attraherar
turister. Delvis uppfyllt. Flera
arrangemang, men inget
bokningsbart.
Minst tre berättarkaféer där
innehållet filmas och fokuserar
på områdets historia. Nej. Vi
gjorde två filmkurser istället.
Minst tre utflykter i området där
historisk miljö dokumenteras
genom filminspelning. Delvis
uppfyllt. Se i nästa avsnitt.
Hemsidan
www.hotspotkollerod.se är nu
mer anpassad gentemot turism.
Information finns på engelska
och tyska, och den är uppdaterad
med de nya filmerna.

Hur våra effektmål uppfylldes framgår i
nästa avsnitt.
Drivande i projektet var en liten grupp
bestående av medlemmar i Jöns
Henrikssons Minne. De olika stegen i
utvecklingen fram till 1600‐
talsarrangemanget hade stöd från hela
styrelsen i Jöns Henrikssons Minne. Vi
fick också oumbärlig hjälp av danska och
skånska historieengagerade
organisationer. Invigningsmotionen
hade en planeringsgrupp från tre
gymnastik‐ och friluftsorganisationer.

Inplanerat var en modell för
filmskapande som skulle utgå från
berättarkvällar. Pedagogen som skulle
leda detta fick av familjeskäl förhinder
och vi kontaktade istället en annan
boende i vårt område, som startade en
filmkurs. Han är intresserad av
lokalhistoria.
Vi gjorde fem utflykter i samband med
invigningen av cykelslingorna, en av
kvällarna filmades. Även en Byalivskväll
filmades. Nu finns kunskapen om hur
man kan skapa filmade berättelser hos
både projektledare och flera i bygden,
därför är det lätt att välja miljöer i
framtiden och att med film dokumentera
på ett intressant sätt.
När projektet hade kommit igång visade
det sig att Farhults By och Mossars
Samfällighetsförening inte förankrat
målsättningen om en hantverksdag
bland sina medlemmar, hos dem fanns
inte något intresse. I stället valde
projektgruppen att satsa på ett
sextonhundratalsarrangemang som
också innehöll förmedling av
hantverkskunnande.

Klädträffar annonserades men fick inga
deltagare. Tovning hade några anmälda
men den aktiviteten genomfördes inte.
Linodlingen är beroende av väderlek
och kan inte planeras med fastställda
datum i förväg. Därför är den svår att
erbjuda som aktivitet för turister. Linet
som kursledaren köpte var prydnadslin
och inte rent spånadslin. Kursen slutade
i oktober med rötning.

Oktober: Fest för volontärer och
samverkande svenska och danska
föreningar.

Oktober: !600talsarrangemang, Jöns
Henrikssons Familjedag.

Oktober: 1600talsarrangemang. Jöns
Henikssons Familjedag.
Förväntningar på projektet
Det finns ett intresse för historia som
går att ta vara på och som kan gynna
aktörer i Hotspot Kölleröd. Under 1600‐
talsarrangemanget fick Radioföreningen
i Östra Sallerup långt fler besökare än de
förväntat. Kulturhuset fick åka och
hämta fler korvar vid två tillfällen under
dagen. Våra andra partners: föreningar,
kyrkan, hantverkare och utställare är
nöjda och vill gärna att arrangemanget
upprepas. Gymnastik‐ och
friluftsföreningarna vill fortsätta inviga
cykelslingor. Frosta Härads
hembygdsförbund är intresserade av att
Byalivsarrangemangen upprepas.
Projektägaren är nöjd.
Projektidén
Genom projektet har vi fått modeller
som går att upprepa och utveckla. Med
små förändringar skulle några
förmodligen gå att kommersialisera.
Cykelslingorna kan bli bokningsbara
guidade turer. 1600‐ tals arrangemanget
kan ha parkeringsavgift eller inträde och
en bokningsbar renässansfest. Vi har
också lärt oss var och hur vi enkelt kan
hämta de experter vi behöver när vi vill
fördjupa historisk kunskap. Inom
området och utanför.

Samarbeten
Tillsammans med de danska och
skånska historiska föreningarna hittade
vi redan i första planeringsskedet av
1600‐talsarrangemanget en upprepbar
form som ger bra innehåll och en god
möjlighet för föreningarnas medlemmar
att fördjupa kontakterna till ömsesidig
nytta och glädje.
Församlingshemmet i Östra Sallerup
stängdes överraskande på grund av
mögel, de inplanerade aktiviteterna fick
vi i stället förlägga till kyrkorummet. Det
fungerade väldigt bra och vi är glada för
upptäckten. Kyrkans körer och
körledare stödde aktiviteterna och
samarbetar gärna.
Invigningsmotionen ersatte tidigare
projekts Sommarkvällar. I samarbete
med Långaröds Hurtbullar,
Friluftsfrämjandet och Östra Sallerups
Gymnastikförenig mötte människor från
olika byar historien längs vägarna över
hela Hotspot Kölleröd, förmedlad av
lokala guider.

November: Filmkursen har konstnären
Pernilla Lonhage på besök..
Genomförande
Om det ska gå att kombinera mer
arbetsintensiva praktiska, skapande
aktiviteter som klädsömnad, tovning,
linberedning, matlagning med öppna
arrangemang krävs en större kärna av
aktiva än vi hade nu. Tiden räcker inte

till att både vara praktiskt aktiv och att
leda arbetet. Projektet har bjudit på
inspiration och mer vetande som
förhoppningsvis skapar behov efter mer.
Vi har fått kontakt med människor som
vill vara aktiva för bygden. Som guider,
lekledare och matlagare till exempel.
Den agerande kärnan har genom detta
projekt växt.
Målgruppen
Genom olika aktiviteter har vi i
närområdet nått vuxna med familjer,
vare sig de har rötter i trakten eller är
inflyttade. Flera föreningar har
aktiverats, lantbrukare som markägare
och guider. Närområdets företag
engagerades som utställare.
Från regionen har vi nått föreningar och
musiker.
Turister från andra orter i Skåne deltog
på Byaliv och Invigningsmotion. Även
1600‐ talsarrangemanget hade långväga
besökare.
Effekter
Våra tre effektmål är uppnådda.
‐

garnfärgning, renässansdans även
föreningar i närområdet med
miniföreläsningar. Hantverkare från
hela Skåne ställde ut. Evenemanget
utvärderades och fick positiv feedback.
En uppskattad bussresa till Lönsbodas
1600‐talsmarknad gav nya kontakter
både i förberedelser och på plats.
Kontakten med filmpedagogerna knyter
Hotspot Kölleröd närmre deras nätverk.
Till filmkursen kom dessutom en
konstnär som drog in deltagarna i sitt
internationella konstprojekt.
Hemsidan har fått ett utseende som är
mer inriktat mot att locka turister till
området.
‐

Vi stärker känslan för värdet av
bygden.

Lokala guider tycker om att berätta.
Vi har fått hjälp att komma till platser på
privat mark.
Byar som tidigare inte fått
uppmärksamhet är plötsligt i centrum.

Vi knyter fastare kontakter med
intressenter från omvärlden.

I detta projekt har vi haft möjlighet att
lära känna föreningar i Skåne och
Danmark som levandegör
sextonhundratalshistoria. Deras
erfarenheter av att genomföra större
historiska evenemang var till ovärderlig
nytta. Tillsammans med dem planerade
vi 1600‐talsarrangemanget ett
veckoslut. Lördagen innebar
nätverkande för oss föreningar och för
de volontärer som arbetade på
söndagens Familjedag. Under lördagen
åt vi lunch tillsammans, deltog på
internt seminarium och fest som
inleddes med konsert, öppen för
allmänheten.
På söndagens familjedag bidrog utöver
våra nya vänners läger, exercis,

December: Hemsidan får ett nytt
utseende som ska locka turister.
Lärarna från bygdens rektorsområde
hade sin kickoff i Östra Sallerup och fick
inspiration till att använda sig av
Kulturhuset, byn och parken i
undervisningen. Lärare har tagit med

skolor och klasser vid två olika tillfällen
till Östra Sallerup. En fritidsgrupp
arbetade med parken som tema under
en längre period.
Personer boende i bygden som inte
tidigare besökt parken har sett den och
uttalat sig positivt om den. Flera är
intresserade av att utbildas till guider i
parken.
Vd för Sparbanken i Skåne, Hörby har
uttalat sig berömmande och stödjande.
Lokaltidningarna uppmärksammar
Föreningen Jöns Henrikssons Minne och
det utvecklingsarbete som sker i parken.
‐

Vi ökar kontakten mellan byarna,
mellan olika åldersgrupper,
generationsboende och
hitflyttare i området.

Intressanta aktiviteter för och av bygden
ger rörelse, mötesplatser och nya
kontakter.

Kontakt med forskning gör att projektet
får uppmärksamhet långt utanför
området.
8 Koppling till landsbygden
Kulturminnen och sammanhang i
Hotspot Kölleröd har synliggjorts och
fått uppmärksamhet, både inåt och utåt.
Boende har inspirerats att vara
områdets ambassadörer.
9 Sammanfattande slutsatser och
rekommendationer.
I vårt projekt har vi visat att Hotspot
Kölleröds har potential att attrahera
besökare när vi skapar små och stora
evenemang runt kulturminnen.
Nya samarbeten mellan organisationer
och enskilda har skapat modeller som
utöver att ge bygdens boende
upplevelser, även skulle kunna stärka
turistnäringen i området.

7 Spridning av projektresultatet
Nyhetsbrev har sänts ut till intresserade
inom och utom Hotspot Kölleröd, och
nyheter har publicerats på hemsidan
liksom blogginlägg om olika ämnen. Det
finns en Facebookgrupp som har 240
gillare. Lokalpressen har kontaktats, de
bevakar och intresserar sig för vad som
händer. Minst sju artiklar handlar om,
eller har stark anknytning till projektet.
Sammansättningen av styr‐ och
referensgrupperna ger kontakt till våra
närmsta kommunledningar, liksom till
marknadsavdelningen på Öresundbron,
till universitet, till internationella
nätverk, LRF lokalt och
turistorganisationerna.
Kontakten med kommunen ger oss
bland annat hjälp att digitalisera
cykelslingorna så att de kan anslutas till
Länsstyrelsens system.

Hotspot Kölleröd.
Det historiska perspektivet placerar in
kulturminnena i ett sammanhang. Den
gemensamma nämnaren skulle kunna
profilera området ännu tydligare.
Miljön i Östra Sallerup, med 1600‐
talsparken som central upplevelse, ger
bygden ett besöksmål som utomstående
aktörer gärna vill hjälpa oss att
marknadsföra . Och de hjälper oss att ge
arrangemang kopplat till parken ett
intressant innehåll där besökare får

pröva på, smaka, agera, eller möta
rollfigurer i historisk gestaltning.
Trots denna hjälp behöver vi själva
mobilisera människor i bygden som
praktiskt hjälper till att vidareutveckla
de koncept som projektet visar går att
genomföra. Hur?

Kanske behövs ytterligare tid och
tillfällen att etablera kopplingen till
historiska arrangemang som ett
kännetecken för bygden för att
stimulera stark lust till den typen av
aktiviteter. Matlagningskursen gick att
marknadsföra och den uppskattades.

För vissa aktiviteter finns redan en
etablerad ägare som kan attrahera nya
medlemmar genom att erbjuda
stimulerande innehåll, men andra skulle
behöva en samordnande intressent.
Belöningen för de aktiva blir att bygden
får upplevelser för områdets egna
invånare, och upplevelser som kan
utveckla bygden och i förlängningen
skapa fler arbetstillfällen. Belöningen
blir också den gemenskap som
aktiviteterna skapar.
Projektet visade denna gång att vi hade
svårt att binda upp deltagare för
linodling, klädsömnad och tovning.

Projektgruppen: Eva Grip, Berit
Anderberg och Margareta Stenström.

