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THE EUROPEAN FORUM FOR HISTORIC SITES 

22-24 October 2014. Kalmar Castle, Kalmar. Sweden. 

 

 

Välkommen till The European Forum for Historic Sites  

EFHS är den nya mötesplatsen för dig som arbetar med historiska miljöer.  

För dig som vill utveckla dina kunskaper och utbyta erfarenheter med skickliga kollegor så 

erbjuder EFHS en perfekt mix av nya perspektiv, konkreta tips och fruktbara möten. 

Årets konferens på Kalmar slott i Kalmar den 22-24 oktober sätter fokus på alla de värden, 

den kraft och de möjligheter som historiska platser och byggnader ger oss.  

 

Väl värt att investera din tid i! 

Vi har arbetat hårt för att kunna erbjuda dig ett fullödigt, tankeväckande program, väl värt 

att investera din tid i. Här väntar fängslande seminarier, givande studieresor, engagerande 

workshops och många andra inspirationskällor. Välj själv på vilka sätt du vill inspireras – 

och inspirera dina kollegor. 

För att du verkligen ska orka ta till dig alla intryck och all kunskap, så ser kungligheter och 

menigheten från forna dagar till att du varken glömmer att äta, dricka eller skratta. 

 

Försäkra dig om en plats redan idag! 

Det bästa till sist: Alla seminarier, studieresor, workshops och andra inspirationskällor är i 

år kostnadsfria. Det enda du betalar är resa, logi samt det obligatoriska måltidspaket som 

lokala restauratörer tillhandahåller, där alla förfriskningar, luncher, middagar samt 

tillhörande drycker är inkluderade. 

Tyvärr är antalet platser begränsade. Så tveka inte! Utforska programmet, öppna anmälan, 

kryssa i de programpunkter som lockar mest och försäkra dig om en plats redan idag. 

 

Varmt välkommen! 

 

Statens Fastighetsverk 

The European Forum for Historic Sites 

Claes Brunius, projektledare 

 
Ps:  Vi presenterar ev. ändringar i programmet på EFHS Facebook sida 

 Följa oss även på Instagram: EFHSKALMAR2014  

 

 

 

https://www.facebook.com/EuropanForumforHistoricSites2014
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THE EUROPEAN FORUM FOR HISTORIC SITES 
22-24 October 2014. Kalmar Castle, Kalmar. Sweden. 

      

  

 

P R E L I M I N Ä R T   P R O G R A M  

Vi har nöjet att erbjuda ett förstklassigt program med fängslande seminarier, intressanta studieresor, 

engagerande workshops, en rad andra inspirationskällor och gott om tillfällen att träffa kollegor. 

Konferensprogrammet hålls på engelska om inte annat anges. Gulmarkerade inslag hålls helt eller 

delvis på svenska. Programpunkter och föreläsare kan tillkomma eller bytas ut. Vid förändring i 

programmet finns möjlighet att ändra ditt val vid registreringen.  

Observera att varje seminarium och workshop har en kod som återfinns på anmälningsformuläret. 

 

TISDAG 21 OKTOBER  FÖRPROGRAM KALMAR  

15.00 Höstmöte  Kalmar läns museum 

 Länsmuseernas samarbetsråd 

 Se separat program  

19.00  VIP-mottagning (För speciellt inbjudna) Residenset   

 Landshövding Stefan Carlsson, Länsstyrelsen i Kalmar län 

 

ONSDAG 22 OKTOBER  SEMINARIER KALMAR SLOTT  

07.30 Registreringen öppnar 

09.00  Välkommen 

 Håkan Brynielsson, regiondirektör, Regionförbundet i Kalmar län  

 Stefan Carlsson, landshövding, Länsstyrelsen i Kalmar län 

 samt representanter från SFV och partners hälsar välkommen  

09.15  Huvudtalare: Innovativa uppdrag och intäktskällor 

 Delhi och Lahore: En saga om två städer 

 Mr Jurjen van der Tas, Deputy Director, The Historic City Programme, Aga Kahn Trust for 

Culture, Geneva, Switzerland. 

 Aga Kahn Trust for Culture är en av världens främsta filantropiska stiftelser med verksamhet 

i en lång rad afrikanska och asiatiska länder. Jurjen berättar utifrån två hjälpprojekt om varför 

vår historia och våra historiska städer är så viktiga att bevara. Vi får även en inblick i hur 

stiftelsen arbete med att rädda utsatta historiska städer går till och de utmaningar man möter 

 Föreläsningen ger en tänkvärd inblick i filantropis värld och dess möjligheter. Hur många 

filantroper har vi i vår egen omgivning? Och hur tar vi tillvara på deras samhällssyn?  

10.15  Förfriskningar 
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S e m i n a r i e r - B l o c k  1   Kl 10.40 – 12.15 

1.  TEMA: INNOVATIVA UPPDRAG OCH INTÄKTSKÄLLOR  

10.40 1. A. Historiska platser – Utsatta i krig - ovärderliga i fred  

 Annika Magnusson, General Secretary, Cultural Heritage without Boarder, Stockholm. 

 Historiska platser har en viktig funktion för människor i krigsdrabbade områden. I många fall 

är återuppbyggnaden av dem ett sätt att återskapa befolkningens identitet och stolthet. 

Annika berättar hur man i Cultural Heritage without Borders stödjer återuppbyggnaden av 

förstörda historiska platser för att stärka demokrati, fred och socioekonomiska förhållanden.  

11.30 1. B. Volontärer – Mynten med många framsidor 

 Violet Dalton, Head of volunteering, National Trust for Scotland, Edinburgh, Scotland 

 För många historiska platser är frivilliga insatser nödvändiga för att kunna bevara och hålla 

miljöerna tillgängliga för allmänheten. Men det finns fler värdefulla aspekter med volontärer. 

 Med 25 års erfarenhet vet Violet allt om hur man bäst organiserar och tillvaratar volontärers 

engagemang. Under 2013 arbetade 3 800 volontärer hela 186 580 ideella timmar för NTS. 

2.  TEMA: UTVECKLING OCH FÖRÄDLING 

10.40 2.A. Så utvecklar man en pilgrimsled 

 Putte Eby, turismutvecklare, Östersunds kommun. Östersund. Sverige 

 Santiago de Compostela, Lourdes, Vadstena, Rom, Trondheim – runt om i Europa sträcker 

sig ett osynligt nät av pilgrimsleder med en blomstrande småskalig besöksnäring.  

 Men hur får man länder, kommuner och entreprenörer att samarbeta professionellt? Putte 

Eby berättar om utvecklingen av 56 mil långa S:t Olafsleden mellan Selånger och Trondheim 

11.30 2.B. Med äkthet som affärsidé och intäktskälla  

 Jocke Johansson, Vd, Astrid Lindgrens Värld. Vimmerby. Sverige. 

 Den världsberömda barnboksförfattarinnan Astrid Lindgren har sålt 145 miljoner böcker på 

95 språk. I Astrids födelsestad Vimmerby ligger ett av Sveriges främsta besöksmål, 

temaparken Astrid Lindgrens Värld. Här är allt som i Astrids böcker – fast på riktigt! Vad är 

då hemligheten bakom succén? Jocke berättar om hur det är att ha äkthet som affärsidé. 

3.  TEMA: INTÄKTER OCH AVKASTNING  

10.40 3.A. Verklighet och saga – sida vid sida  

 Adam Busiakiewicz, kulturarvskonsult, Fine Art, London, England 

 Warwick Castle är ett äkta slott som förvandlats till ett sagoslott. Men hur gick det till? Och 

vad får och kan man egentligen göra på en kulturhistorisk plats? Adam Busiakiewicz berättar 

om sitt tidigare arbete som chef för slottets historiska interpretation och hur ägaren, Merlins 

Entertainment med 72 temaparker, kombinerar affärsmässighet med bevarande och äkthet.  

11.30 3.B. Vad kostar ett kilo upplevelse? 

 Ulrika Karlsson, ägare, Krakas Krog, Katthammarsvik, Sverige. 

 Alla vet vad ett kilo potatis kostar, men vad kostar en upplevelse? Att våga ta betalt är 

avgörande för en lönsam publik verksamhet på en historiska plats. Traditioner, normer och 

värderingar hämmar dock ofta prissättningen i offentliga och ideella organisationer. Men det 

finns de som vet hur man gör! Ulrika berättar hur hon tänker kring att prissätta upplevelser. 

12.15  Prinsessan Sophie bjuder på Slottslunch. 
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S e m i n a r i e r - B l o c k   2:  Kl 13.10 – 14.45 

1.  TEMA: INNOVATIVA UPPDRAG OCH INTÄKTSKÄLLOR  

13.10 1.C. Historiska platser och filantropi – vad krävs för att lyckas?  

 Johan Wennström, vd, Mira Brakeley, Stockholm. 

 Mira Brakeley, ett globalt konsultbolag, hjälper icke kommersiella aktörer med fundraising.  

 I en del länder utgör fundraising en given finansieringsform för att bevara och utveckla 

kulturarvet. I andra länder som Sverige är det än så länge få filantroper och historiska platser 

som samarbetar med fundraising. Johan berättar om vad filantropi och fundrasing är, vad 

som krävs för att lyckas och ger exempel på där fundraising varit en framgångsrik lösning 

14.00 1.D. Holländska herrgårdar – de glömda skatterna återställs 

 René W.Chr. Dessing, director, sKBL, Hemstede, Nederländerna 

 En gång var Europas herrgårdar motorer i den lokala samhällsutvecklingen. Men vilka 

uppgifter har de nu? Och hur säkrar vi deras framtid? 

 I Nederländerna återstår 551 av ursprungligen 6 000 herrgårdar med mark. René Dessing 

berättar om hotet mot dessa kulturskatter, varför de måste bevaras och hur det ska gå till. 

 

2.  TEMA: UTVECKLING OCH FÖRÄDLING 

13.10 2.C. Internationellt samarbete – ett givet sätt att utvecklas. 

 Matthias Ripp, World Heritage Coordinator, Regensburg World Heritage, Regensburg.’ 

 Hur gör man som historisk plats när man saknar partners i sin närheten eller de bara 

återfinns utomlands? Matthias berättar om flera internationella projekt där likheten förenar 

och geografiska gränser krossas samt reder ut vad som är viktigt att tänka på när man letar 

efter internationella partners och nätverk.  

14.00 2.D. Från döende industri till levande mötesplats 

 Dr Manfred Dammeyer, professor, University of Duisburg-Essen, Duisburg, Tyskland 

 När storhetstiden för Europas största gruvregion i Ruhrområdet tog slut tog man med bl.a. 

politikern Manfred Dammeyer i spetsen, beslutet att ansöka om rollen som Europas 

Kulturhuvudstad. Övergivna industribyggnader förvandlades till Tysklands hetaste 

kulturmiljöer. Men hur gick det sen? Vilka effekter skapades? Dr Dammeyer vet svaret. 

3.  TEMA: INTÄKTER OCH AVKASTNING 

13.10 3.C. Historiska platser – mästerliga scener för musik och teater  

 Jan Strandholm, General Manager, Savonlinna Opera Festival, Savonlinna, Finland 

 Hur får man 60 000 av världens operaälskare att resa till Olavinlinna slott 33 mil från 

Helsingfors varje år? Vilka värden finns det med att verka i en historisk miljö? Hur tillvaratar 

man miljön vid events? Jan avslöjar varför Savonlinna Opera Festival utvecklats till en av 

Europas mest populära operascener – älskad av såväl publik som sångare och musiker. 

14.00 3.D. Människor, minnen & mat – själen hos en historisk plats 

 Per Bengtsson, vd, grundare av PM restauranger, Växjö, Sweden  

 Hur kopplar man samman när- och härproducerad mat och dryck med en plats historia? Per 

och hans partners har byggt upp en prisad restaurang- och hotellkoncern där den lokala 

historien och identiteten genomsyrar verksamheten. Per berättar om sina tankar och hur 

man skapar matupplevelser inspirerade av lokala historiska platser och händelser.  
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14.45  Förfriskningar 

15.15  Huvudtalare: Utveckling och förädling 

 Med det bästa från två världar – ett lyckat partnerskap för historiska platser  

Judith Moreau, utvecklingschef, Culturespace, Paris.  

Med en tydlig vision, mycket erfarenhet och god kunskap har det franska företaget 

Culturespace bevisat att det går att skapa ett storskaligt, kvalitativt och affärsmässigt 

fungerande samarbete mellan en statlig kulturfastighetsägare och ett privat driftsbolag.   

Judit Moreau berättar hur man på ett innovativt sätt lyckas få överta driftsansvaret för fjorton 

av den franska statens historiska besöksmål, utveckla deras attraktivitet, öka besöksantalet 

markant och samtidigt göra en nationell insats för att väcka franska barns intresse för sitt 

lands kulturskatt. Konceptet gör Culturespace till en unik aktör inom europeisk kulturturism.  

16.15 Upptäck Kalmar på egen hand 

 

Kvällen    Hemlig historisk plats 

19.00  Ät & Prata kväll    

 Välkommen till en händelserik kväll fylld med inspirerande möten, goda idéer, 

överraskningar och smakfulla matupplevelser sprungna ur öländska och småländska 

råvaror. Allt mitt i en historisk miljö som vandrat en krokig väg till att bli vår middagsplats  

 

TORSDAG 23 OKTOBER STUDIERESOR  SYDÖSTRA SVERIGE  

 

Resa A.  Glasriket och Huseby bruk Småland 

Värdar  Länsstyrelsen i Kronobergs län, Lessebo kommun, Huseby bruk AB, Statens fastighetsverk 

Avfärd  Kl. 08.00 från Kalmar Stadshotell, Stortorget. Kalmar  

Program Vi far rakt in i den mörka Smålandsskogen och till ett av världens mest kända 

glasbruksområde - Glasriket. Först ut är ett besök i den svenske möbelkonstnären och 

arkitektens Bruno Mathssons unika glashus. Efter rundvandring och glasblåsning på Kosta 

Glasbruk så äter vi lunch och tittar på Kostas unika glashotell, Kosta Boda Art Hotel 

 Färden går vidare till ett av Sveriges mest välbehållna järnbruk, Huseby Bruk. Brukets vd 

berättar om arbetet med att skapa landets attraktivaste bruksmiljö och skälen till att norra 

Europas största julmarknad hålls just här. Vi gör ett besök på brukets herrgård där allt står 

kvar som det gjorde när den senaste ägaren Fröken Florence Stephens bodde här. 

 Trekaffe med dopp i brukets nya trädgårdskafé avslutar besöket.  

 Under återresan finns chans till samtal och erfarenhetsutbyte med kollegor och värdar. 

Återkomst  Ca kl. 17.30 till Kalmar Stadshotell, Stortorget. Kalmar  
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Resa B.  Eketorps fornborg och Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap Södra Öland 

Värdar  Mörbylånga kommun, Kalmar läns museum, Riksantikvarieämbetet 

Avfärd  Kl. 08.00 från Kalmar Stadshotell, Stortorget. Kalmar  

Program  Resan går över den spektakulära Ölandsbron och söder ut till Världsarvet Södra Ölands 

odlingslandskap. Här har markerna nyttjats på samma sätt i över tusen år. Våra värdar 

guidar oss genom unika radbyar, längs strandängar och över det mäktiga öländska alvaret. 

Vi avnjuter det lokala köket och besöker en av Sveriges intressantaste utgrävningar vid 

Sandby borg. Vid vårt slutmål Eketorp fornborg fann man vid utgrävningar tre medeltida 

borgar byggda på varandra på olika århundraden. Det unika beslutet togs att rekonstruera 

en borg direkt på fornminnet. Eketorp är idag ett välkänt historiskt besöksmål. I år har man 

färdigställt en ny entréport och bygger nu en medeltida restaurang. 

Återkomst  Ca kl. 15.30 till Kalmar läns museum  

Fika Studieresan avslutas på Kalmar läns museum där ett äkta svenskt kaffekalas väntar. 
Museets personal vägleder oss igenom denna ursvenska tradition och alla bakverk. 

 

Resa C.  Borgholms slott och Ölands väderkvarnar Mellersta Öland 

Värdar  Länsstyrelsen i Kalmar län, Borgholms kommun, Statens fastighetsverk 

Avfärd  Kl. 08.00 från Kalmar Stadshotell, Stortorget. Kalmar  

Program  Resan går över den spektakulära Ölandsbron och norr ut på Öland. Känt av 95 % av alla 

svenskar, 900 år gammalt och beläget på en av landets populäraste turistdestinationer, så 

har Borgholms slott mycket att leva upp till. Vid ankomst berättar slottschefen om arbetet 

med att bevara och visa upp slottet för besökare. Vi beser vi den nya upplevelsebaserade 

utställningen om slottets historia och får veta mer om slottsruinens rika barnverksamhet. 

 Efter en öländsk lunch berättar Borgholms kommun om ”Vrakriket”, de osynliga historiska 

platserna utanför Ölands kust, som nu lyfts fram. På hemvägen besöker vi öns mest 

synbara symboler, de öländska stubbkvarnarna. Av vad som varit 2000 kvarnar återstår 

375. Vi möter entusiaster och får kanske en unik chans att se en kvarn i funktion.  

Återkomst  Ca kl. 15.30 till Kalmar läns museum  

Fika Studieresan avslutas på Kalmar läns museum där ett äkta svenskt kaffekalas väntar. 
Museets personal vägleder oss igenom denna ursvenska tradition och alla bakverk. 

Kvällen    Kalmar Slott 

18.30  Blixtpresentation    

 Inspiratörer sprider kunskap, idéer eller åsikter kring aktuella ämnen på ett annorlunda sätt. 

 Välkommen till en kreativ stund där inspiratörer bjuder på kunskap, idéer och åsikter på det 

mest jämlika sätt av alla. Varje inspiratör har 20 bilder x 20 sekunder på sig att fånga, 

överraska och övertyga dig. Efter 6.40 minuter står en ny inspiratör redo.  

 Har du själv en åsikt eller idé du vill sprida? E-posta ditt ämnesförslag till EFHS@sfv.se.  

19.30  Hålla hov - En historisk kväll på Vasaborgen Kalmar slott 

 Fantasieggande mat och skådespel i Kalmar slott och den vackra Amiralitetskällaren. 

 En historisk kväll på Kalmar slott där du som gäst bjuds på en kulinarisk och upplevelserik 

resa tillbaka i slottets historia. Med småländska och öländska råvaror utanför slottsporten, 

skickliga historiska kockar i köket och med fint och ofint folk från slottets forna tider på 

besök, så vågar vi lova en både angenäm, smakfull och rolig kväll! 

mailto:EFHS@sfv.se
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FREDAG DEN 24 OKTOBER  WORKSHOPS  KALMAR SLOTT  

Förmiddagens program erbjuder intressanta workshops med stora möjligheter att engagera sig.   

A. TEMA: BERÄTTELSER OCH ENTREPRENÖRSKAP  

08.30 Workshop 1 A: När berättelser inte blir som man tänkt sig.  

Värdar: Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Kronoberg, Skåne, Västernorrland och Örebro län 

Moderator: Anders Högberg, Linnéuniversitetet. Kalmar. 

Alla vill vi locka fler besökare till våra historiska platser. En viktig framgångsfaktor är de 

berättelser om platsen som besökarna tar del av på plats, via skyltar/visningar.  

Men att kommunicera är svårt. Vissa berättelser blir som man tänkt sig, engagerar 

besökarna och uppfyller uppsatta mål. Andra berättelser har motsatt effekt och får 

besökarna att känna sig uteslutna och inte delaktiga.  

Sveriges länsstyrelsers arbete med inkluderande och exkluderande berättelser om 

kulturarvsplatser har gett ny kunskap om komplexiteten i att skapa berättelser kring 

besöksmål. I workshopen får du ta del av och diskutera erfarenheterna av arbetet.  

Workshopen inleds med 4-5 kortare presentationer och efterföljs av en diskussion. 

10.00  Förfriskningar  

10.30  Workshop 2 A: Lokalt entreprenörskap och regional utveckling av kulturarv 

Värd: Linnéuniversitetet 

Moderator: Bodil Petterson/Hans Lundberg, Linnéuniversitetet. Kalmar. 

Workshopens presentationer och den efterföljande diskussionen behandlar vilken roll 

entreprenörskap spelar lokalt för utveckling av kulturen och historien i ett område. Fokus 

läggs på de sociala och kulturella effekterna av entreprenörskap för regional utveckling. 

Vanligen framförs ekonomiska aspekter av satsningar som bör generera vissa inkomster för 

att bli lönsamma och betraktas som meningsfulla. På vilka sätt kan kulturarv och regional 

utveckling samverka och bidra till såväl ekonomisk som social och kulturell utveckling i ett 

område? Möjligheter, svårigheter och utmaningar belyses och diskuteras. 

Workshopen inleds med kortare presentationer och efterföljs av en diskussion. 

B TEMA: PRAKTISK METODIK   

08.30 Workshop 1: Tidsresemetodik – att göra historien relevant för besökarna  

 Värdar: Kalmar läns museum. 

 Moderator: Ebbe Westergren, Kalmar läns museum. Kalmar. 

Kalmar läns museum och den internationella organisationen Bridging Ages har utvecklat ett 

koncept att arbeta med aktuella samhällsfrågor i ett historiskt och globalt perspektiv. 

Utgångspunkten är lokala historiska platser och berättelser. Arbetssättet genomförs i ett 20-

tal länder i världen. I första delen av workshopen genomför vi en tidsresa till 1500-talet på 

Kalmar slott under temat ”Nationalism eller Union”. I andra delen diskuterar vi vilka historier 

som berättas på våra historiska platser, aktuella frågor i vårt samhälle och engagerande 

pedagogiska metoder. Vilka möjligheter har vi? Deltagarna ges chans att reflektera över hur 

metodiken kan anpassas till egna platser, frågor och berättelser. 

10.00 Förfriskningar - integreras i workshopen   

10.30  Workshop 1: Tidsresemetodik – att göra historien relevant för besökarna 

(fortsättning)   
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C. Tema: Hur man tillvaratar historiska platser  

08.30  Workshop 1: Tre framgångsrika sätt att tillvarata historiska platser   

Värd: Statens fastighetsverk 

Moderator: Ann-Charlotte Spegel, Statens fastighetsverk. 

Att förvalta en statsägd fastighetsportfölj handlar om mer än ren förvaltning, vi vill även förse 

allmänheten med berättelserna kring husen och fylla dem med liv och människor igen. 

Men hur kan man räkna in den förtjänst som en bra berättelse ger en kulturhistorisk plats? 

Vad är det värt om ungdomar upptäcker sin historia genom en deckarserie eller musikvideo? 

Hur mycket värde ger det en annars tom byggnad? 

Statens fastighetsverk presenterar först tre framgångsrika sätt att tillvarata historiska platser: 

2008 gav SFV ut boken ”Halva kungariket är ditt” där den statligt ägda fastighetsportföljen 

presenterades på ett nytt och lustfyllt sätt. De nationella evenemangen ”Hemliga rum” där 

SFV öppnade portarna till annars låsta platser för allmänheten har blivit en formidabel succé. 

Och intresset för historiska miljöer ökar bland filmbolag, reklambyråer och musikproducenter.  

08.30  Workshop 2: Nya berättelser – nya perspektiv   

Värd: Statens fastighetsverk 

Moderator: Anders Bodin, Statens fastighetsverk. 

Nya berättelser, nya perspektiv – så vill Sverige och Norge bjuda in en bredare publik till de 

historiska platser som tidigare varit stängda eller hemliga för allmänheten 

Kulturarvsspecialisten Anders Bodin, SFV och Stadsantikvarien Janne Wilberg från Oslo 

håller föredrag och diskuterar med publiken om hur vi hittar nya vägar för att visa mer och 

nya sidor av en historisk plats. Vad väljer vi att berätta och för vem?  

Kom och dela med dig av din syn på hur vi når nya publikgrupper på slott, fästningar, f.d. 

militäranläggningar och andra tidigare låsta rum. 

10.00 Förfriskningar  

10.30  Workshop 3: Så förvandlar man en historisk plats till ett attraktivt besöksmål 

Värd: Statens fastighetsverk. Kalmar slott, Borgholms slott, Eketorps borg & Huseby bruk AB 

Moderator: Anders Magnusson, Statens fastighetsverk. 

Hur tar man som offentlig aktör bäst tillvara på sina historiska platser? I många kommuner 

för de en anonym tillvaro och ses mest som en kostnad. Men det finns de som botat sin 

hemmablindhet och lärt sig tillvarata deras potential.  

Statens Fastighetsverk och hyresgästerna på fyra av Sveriges populäraste historiska platser 

berättar om hur man långsiktigt utvecklar dem till attraktiva, konkurrenskraftiga besöksmål. 

Presentationen efterföljs av en diskussion med erfarenhetsutbyte kring vad som krävs för att 

kunna utveckla historiska platser till intäktsskapande och attraktiva besöksmål i framtiden. 

12.00  Kung Erik XIV bjuder på slottslunch  
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13.00  Huvudtalare 3: Uppdrag 

 Det eviga uppdraget 

 Piotr Cywinski, Director, Auschwitz-Birkenau State Museum, Auschwitz, Polen  

 Vad har vi för ansvar att förmedla vad som en gång hände på våra historiska platser? Hur 

kommer det sig att en del platser faller i glömska och andra inte? Och hur mycket kan en 

historisk plats egentligen påverka vår nutid och framtid? Kan den rädda liv? Skörda liv?  

 Det finns många namn som får oss att känna avsky med det finns få andra historiska platser 

på jorden som är så laddade med känslor som Auschwitz- Birkenau koncentrationsläger.  

 Mr Cywinski berättar om uppdraget att förmedla det fruktansvärda som en gång hände. Hur 

arbetar man, vad är målet och vilka effekter vill man skapa? Hur gör man för att bibehålla 

kunskapen till framtida generationer?   

14.00  Gemensamt manifest 

 Med konferensens delegater och möten som utgångspunkt så formar och presenterar en 

redaktion ett förslag på ett gemensamt manifest. Manifestet syftar till att med konferensens 

tyngd lyfta fram de historiska platsernas potential i samhället. Manifestet sprids via medier 

och de kontaktnät som konferensens deltagare förfogar över. 

14.15 Avslutning 

 Konferensen avslutas 

 

 

 Frågor om programmet kan e-postas till efhs@sfv.se 
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I N S P I R A T I O N S K Ä L L O R  

The European Forum for Historic Sites erbjuder dig som deltagare en rad olika sätt att inspireras och 

inspirera. Välj själv på vilka sätt du vill delta i konferensen: 

Huvudtalare Vi har nöjet att gästas av huvudtalare från tre av branschen mest intressanta 

aktörer. Deras föreläsningar varar 60 minuter och syftar till att ge oss annorlunda 

och vitt skilda perspektiv på historiska platser och hur vår omvärld tillvaratar dem.  

Föreläsningar Erfarna och yrkesskickliga kollegor och experter ger tematiska föreläsningar där du 

kan inspireras av goda exempel, hämta kunskap och finna nya innovativa idéer. 

 Varje föreläsning varar i 45 minuter inklusive tid för frågor.  

Workshops För dig som vill ta en aktiv del i erfarenhetsutbytet med dina kollegor! En aktuell 

frågeställning presenteras av ett antal inspiratörer innan diskussionerna startar. 

 Varje workshop varar ca 1.5 timme.  

Blixtpresentation Vi inleder torsdagskvällen med att låta ett antal inspiratörer presentera sina tankar, 

idéer eller erfarenheter på det mest rättvisa sätt av alla. Varje inspiratör får 20 

bilder x 20 sekunder på sig att informera, utbilda, överraska eller övertyga sin 

publik. Efter 20 sekunder läggs nästa bild ut automatiskt. Totalt får varje inspiratör 

6 minuter och 40 sekunder på sig. Resultatet blir rappt, roligt och inspirerande.  

 Har du själv något att berätta? E-posta oss vad du vill tala om till efhs@sfv.se 

snarast möjligt. Vi bekräftar så att det finns plats kvar. Sedan är det bara att välja ut 

20 talande bilder, lägga dem i rätt ordning och börja öva! Antar du utmaningen? 

Mikro-möten Vet du vad du vill ha ut av konferensen och använda tiden effektivt? Runt om i 

slottet finns plats för Mikro-möten mellan dig och intresserade kollegor. Sätt upp en 

lapp på vår Nätverksvägg med vad du vill avhandla samt tid och plats där du 

träffas. Vänta där på utsatt tid och se fram emot ett intressant samtal. 

Inspirationssal I en av Kalmar slotts vackra salar kan du både sprida och hämta inspiration i form 

av de broschyrer, affischer, videor, roll up etc. som dina kollegor har med sig.

Vill du själv har med dig material att dela ut eller visa upp så ordnar vi en lämplig 

plats. E-posta till therese.borjesson@kalmar.com senast 20 oktober. 

Facebook  Följ oss på Facebook: EFHS Kalmar. Här presenterar vi löpande nyheter, 

förändringar i programmet, tips på bra inspirationskällor mm. Vi hoppas att även du 

vill bidra med dina idéer, tankar och åsikter. 

Instagram  Naturligtvis finns vi på Instagram. På ”EFHS2014Kalmar” kan du inspireras och 

inspirera genom bilder på olika tema. Håll utkik efter vår Instagram tävling!  

Ditt egna sätt  Har du egna idéer hur du vill inspirera eller inspireras? Låt oss veta!  

Kontakt  E-post: efhs@sfv.se. Telefon: 0725-100583  

 

 

mailto:efhs@sfv.se
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004383467076&fref=ts
mailto:efhs@sfv.se
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P R A K T I S K   I N F O R M A T I O N 

Arrangör Statens fastighetsverk. FO SV. Östra Hamngatan 3. SE 403 40 Göteborg. 
Projektledare: Claes Brunius. E-post: claes.brunius@sfv.se.  

Plats Kalmar slott, Kungsgatan 1, SE 392 33 Kalmar. Telefon 0480-45 14 90.   
Epost: info@kalmarslott.se. Websida; www.kalmarslott.se.  

Vägbeskrivning till Kalmar slott hittar du här 

Deltagare Konferensen är öppen för alla som i sin profession arbetar för att våra historiska 

platser ska bevaras och tillgängliggöras samt tillvaratas av samhället. Antalet 

platser är begränsade till 210 deltagare. Anmälan tas emot i mån av plats och är 

enbart giltig efter skriftlig bekräftelse. 

Anmälan  Anmäl dig till konferensen digitalt via anmälningsformuläret här eller på www.sfv.se 

och klicka dig vidare dig till ERHS sida. Anmälan handhas av Kalmar Turistbyrå. 

Din anmälan bekräftas när turistbyrån gjort dina reservationen. I bekräftelsen 

beskrivs även hur betalningen sker via kreditkort eller faktura. 

Tider Registreringen  Onsdag 22 oktober kl. 07.30-09.00  

 Konferensen startar  Onsdag 22 oktober kl. 09.00  

 Konferensen slutar Fredag 24 oktober kl. 14.15. 

Program Programmet är preliminärt. Programpunkter och föreläsare kan tillkomma/bytas ut. 

Det val du gör i anmälan kan så fall ändras vid registreringen.  

Inspirations- Utöver föreläsningar, studieresor, workshops så erbjuder EFHS ett flertal andra 

källor inspirationskällor för att ditt deltagande ska bli så givande som möjligt. Välj själv 

hur du vill inspireras – eller inspirera dina kollegor. Se separat information.  

Avgiftsfri Konferensens seminarier, studieresor, workshops och övriga inspirationskällor 

konferens är avgiftsfria, likaså spridning av egen information i Inspirationssalen. 

 Anmälda deltagare som uteblir utan avanmälan debiteras 200 Euro i efterhand. 

Obligatoriskt Lokala restauratörer tillhandahåller ett obligatoriskt måltidspaket inklusive dryck;  

måltidspaket Dag 1: Kaffe; Fm/em. Lunch: Slottslunch. Kväll; Småländsk & öländsk buffé 

 Dag 2: Kaffe; Fm/Swedish Fika. Lunch på studieresorna, Kväll; Historiskt kväll 

 Dag 3: Kaffe; Fm. Lunch: Slottslunch 

 Pris: 1 800 SKR + moms per person. Debiteras oavsett om deltagaren ej kan 

närvara vid alla måltider. Bokning sker i anmälningsformuläret. 

 För medlemmar i Länsmuseernas samarbetsråd gäller speciella villkor. 

 

 

 

 

mailto:claes.brunius@sfv.se
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Transporter Flyg: Flygplatsen Kalmar-Öland Airport, 4 km väst om Kalmar, trafikeras av 

Kalmarflyg (Stockholm/Bromma), SAS (Stockholm/Arlanda) samt BMI 

(Berlin/Tegel, Göteborg/Landvetter) Flygbuss går till Kalmar Central, ca 800 meter 

från slottet.   

 Tåg: SJ trafikerar linjen Kalmar-Göteborg och Kalmar - Stockholm. Öresundståget 

trafikerar linjen Kalmar – Köpenhamn/Kastrup Airport. Linjen Kalmar - Linköping 

och transporter inom Kalmar län sköts av Kalmar Länstrafik 

 Hyrbilar i Kalmar: Avis, Hertz och Europcar  

 Taxi i Kalmar: Taxi Kalmar, Taxi Kurir och Nettotaxi 

 Bil: Väg E22 från Malmö/Stockholm, R25 från Halmstad/Växjö/Göteborg 

Hotell I samarbete med Kalmar Turistbyrå erbjuder vi rumsbokning på olika prisnivåer: 

 Hotell  Enkelrum  Dubbelrum 

 Hotell Witt (First) 900 kr 1 100 kr 

 Calmar Stadshotell  862 kr  1 212 kr 

 Frimurarehotellet (Sweden Hotels)  865 kr  995 kr 

 Kalmarsund Hotell (Best Western Plus)  895 kr  1 195 kr 

 Slottshotellet  895 kr  1 095 kr 

 Slottshotellet Lågprisannex  695 kr  895 kr 

 Hotel Packhuset, (Clarion Collection)  1 292 kr  1 368 kr  

Obs: Bokning av hotellrum sker i Anmälningsformuläret 

Förlängd Kalmar Turistbyrå kan erbjuda förmånliga weekendpaket och tipsar gärna vad som 

vistelse finns att se och göra för dig som vill förlänga din vistelse i regionen.  

Kontakt   Hjälp med anmälan:  Kalmar turistbyrå; info@kalmar.com. Tel 0480-417700 

  Allmänna frågor:  E-post: efhs@sfv.se. Telefon: 0725-100583  
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A R R A N G Ö R  &  P A R T N E R S 

European Forum for Historic Sites arrangeras av Statens fastighetsverk i samarbete med 

fyra historiska besöksmål och en rad internationella, nationella, regionala och lokala 

partners. Klicka gärna på de blå namnen om du vill veta mer om någon partner. 

Arrangör 

Statens Fastighetsverk Statens fastighetsverk (SFV) har till uppdrag att bevara och förvalta 3 000 

statligt ägda kulturhistoriska fastigheter i Sverige, 6.4 miljoner hektar mark och 

landets ambassader i ca 60 länder. SFV är initiativtagare och ägare till 

utvecklingsprojektet Öppna portar samt förvaltare för tre av projektets 

historiska besöksmål; Kalmar slott, Borgholms slott och Huseby bruk. 

 SFV arrangerar EFHS och värd för tre workshops. 

De fyra besöksmålen 

Kalmar slott Kalmar slott har spelat en avgörande roll i Sveriges historia sedan 1100-talet. 

Här slöts t.ex. Kalmarunionen mellan de nordiska länderna år 1397. Idag är 

Kalmar slott Sveriges bäst bevarande renässansslott och ett välkänt 

besöksmål bland 94 % av alla svenskar. Sommaren 2014 invigdes Kalmar 

slotts nya restaurang och kök, första tillbyggnaden på 120 år.  

 Kalmar slott är arena för EFHS och värd för Historiska kväll 

Borgholms slott Borgholms slott har anor sedan 1100- talet och har genomlevt ett otal krig och 

intriger. Här har kungar som Karl X och Erik XIV men även kvinnliga regenter 

utövat sin makt. På 1800 talet brann slottet. Idag är Borgholms slott ett av 

regionens populäraste besöksmål och känt för sina konserter. 2014 invigdes 

bl.a. en ny utställning om slottets historia, ett slottscafé och ett barnområde. 

 Borgholms slott är värd för studieresan till mellersta Öland. 

Huseby Bruk Huseby bruk är Sveriges bäst bevarade 1600-tals järnbruksmiljö. Brukets 

herrgård som står orörd sedan dess siste ägarinna, fröken Florence Stephens 

levde. Bruket är idag ett populärt besöksmål och vackert parkområde med 

handel, museer, naturum, restaurang och ett nytt trädgårdscafé. På Huseby 

bruk arrangeras många events, bl.a. nordens största julmässa. 

 Huseby bruk är värld för studieresan till Småland 

Eketorps fornborg På Öland finns19 fornborgar från järnåldern, men endast en har grävts ur helt 

och rekonstruerats – Eketorp. Utgrävningarna visade att det legat hela tre 

olika borgar på platsen, den första redan på 300 - 400-talet e.Kr. Idag är 

Eketorp ett välkänt och högst levande besöksmål på det öländska alvaret. En 

ny tidsenlig port och en medeltida restaurangbyggnad står snart färdiga.  

 Eketorp är värd för studieresa till södra Öland. 

http://www.sfv.se/
http://www.kalmarslott.se/
http://www.kalmarslott.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmarunionen
http://www.borgholmsslott.se/
http://www.borgholmsslott.se/
http://www.husebybruk.se/
http://www.husebybruk.se/
http://www.eketorp.se/
http://www.eketorp.se/
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Internationella partners 

Europeiska Unionen SFV:s utvecklingsprojekt Öppna Portar och konferensen EFHS delfinansieras 

av Europeiska Unionen, Regionala fondens programSmåland och Öarna. 

 I Sverige handhas programmet av Tillväxtverket i Jönköping. 

UNESCO Director Kishore Rao och hans medarbetare på the UNESCO World Heritage 

Center i Paris har varit oss behjälpliga med att söka efter lämpliga föreläsare.   

Nationella partners 

Riksantikvarieämbetet Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är Sveriges förvaltningsmyndighet för 

kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. RAÄ förvaltar flera av Sveriges mest kända 

historiska besöksmål, däribland Eketorps fornborg.  

 RAÄ är värd för studiebesöket på Eketorp vid studieresan till södra Öland. 

Länsmuseernas Länsmuseernas samarbetsråd är samlande organ och centrum för  

samarbetsråd  kunskapsutbyte för Sveriges 24 regionala museer.  

 Länsmuseerna arbetar bl.a. med den regionala kulturminnesvården och spelar 

en viktig roll i bevarandet av landets historiska platser. 

 Länsmuseernas samarbetsråd håller sitt höstmöte i anslutning till EFHS 

Regionala partners 

Kalmar läns museum Kalmar läns museum är ett regionalt museum med uppdrag att bevara och 

tillgängliggöra länets kultur och historia. Det är känt internationellt för sin 

pedagogiska verksamhet i Alla Tiders Historia och sitt marina arbete med och 

utställning kring regalskeppet Kronan som förliste utanför Öland 1676. Muséet 

ansvarar för den publika verksamheten på Eketorps fornborg. 

 Kalmar läns museum är värd för en workshop, för studiebesöket på Eketorp 

fornborg på studieresan till Södra Öland samt för eventet Swedish Fika. 

Länsstyrelsen i Länsstyrelsen är regeringens företrädare i Kalmar län med uppgift att se till att 

Kalmar län  riksdagens och regeringens mål uppnås med hänsyn tas till länets förutsätt-

ningar. De är tillika tillstånd- och tillsynsmyndighet för länets kulturmiljöer. 

Länsstyrelsen i Kalmar län leds av landshövdingen Stefan Carlsson.  

 Länsstyrelsen är värd för VIP-mottagning och studieresan till mellersta Öland 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen är regeringens företrädare i Kronobergs län med uppgift att  

Kronobergs län  tillse att riksdagens och regeringens mål uppnås med hänsyn tas till länets 

förutsättningar. De är tillstånd- och tillsynsmyndighet för länets kulturmiljöer. 

Länsstyrelsen i Kronoberg leds av landshövdingen Kristina Alsén.  

 Länsstyrelsen är värd för studieresan till Småland och Glasriket 

Linnéuniversitetet  Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö är uppkallat efter den småländske 

botanikern Carl von Linné, grundare av systematiken som grupperar våra 

växter och djur. Universitetet har 40 000 studenter som studerar i 150 olika 

program. Man har flera forskningsmiljöer med inriktning på regionala kulturen.  

 Linnéuniversitetet är värd för två workshops. Studenter är värdar/värdinnor 

Regionförbundet i Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt-  

i Kalmar län och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och 

ägs av länets 12 kommuner samt landstinget.  

 Regionförbundet är värd för delar av konferensens seminarieprogram. 

 

http://www.tillvaxtverket.se/euprogram/huvudmeny/programperiod20072013/programomraden/smalandochoarna.4.2951bcb412700b68b8680006490.html
http://whc.unesco.org/
http://www.raa.se/
http://www.länsmuseernassamarbetsråd.se/
http://www.länsmuseernassamarbetsråd.se/
http://www.kalmarlansmuseum.se/
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_riksdag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_regering
http://sv.wikipedia.org/wiki/Landsh%C3%B6vding
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_riksdag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_regering
http://sv.wikipedia.org/wiki/Landsh%C3%B6vding
http://www.lnu.se/
http://www.rfkl.se/
http://www.rfkl.se/
http://www.rfkl.se/
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Lokala partners 

Kalmar 

Kalmars kommun  Kalmar (63 973 inv.) är kommunens huvudort och Kalmar läns residensstad 

Destination Kalmar  Destination Kalmar ägs av Kalmar kommun och verkar bl.a. för att attrahera 

boende, företag och besökare till kommunen. Huvudman för bl.a. Kalmar slott 

och Besöksservice med Kalmar Turistbyrå.  

Kalmar Turistbyrå Handhar anmälan till EFHS inklusive reservation av logi och måltidspaket.  

Borgholm 

Borgholms kommun Borgholms kommun (10 656 inv.) med centralorten Borgholm ligger på Ölands 

norra halva och är ett av Sveriges populäraste semestermål. Kommunen hyr 

Borgholms slott av SFV och ansvarar för slottets publika verksamhet.  

 Borgholms kommun är värd för studieresan till mellersta Öland. 

Huseby bruk 

Alvesta kommun Huseby bruk ligger i Alvesta kommun (19 445 inv.) som tillsammans med   

Växjö kommun  Växjö kommun (84 800 inv.) äger Huseby Bruk AB. Det kommunägda bolaget 

hyr Huseby bruk av SFV och ansvarar för all publik verksamhet på bruket. 

 Huseby Bruk AB är värd för studieresan till Huseby bruk och Glasriket, 

Lessebo kommun Lessebo kommun (8 147 inv.) ligger i Kronobergs län i hjärtat av Glasriket. I 

kommunen finns flera levande glasbruk, bl.a. Kosta Glasbruk, verksamt sedan 

1742. I Kosta finns även glashotellet Kosta Boda Art Hotel. 

 Lessebo kommun är värd för besöket i Glasriket på studieresan till Småland 

  

Kosta Boda Art Hotel Glashotellet Kosta Boda Art Hotel är unikt. Inrett med glaspjäser ur glasbrukets 

produktion bjuder det en oförglömlig upplevelse. Hotellet inhyser en kristallbar, 

SPA avdelning med glaskonst och rum inredda av brukets glaskonstnärer.   

 Kosta Boda Art Hotel är lunchvärd på studieresan till Småland. 

Mörbylånga 

Mörbylånga kommun Mörbylånga kommun (10 656 inv.) med centralorten Mörbylånga ligger på 

Ölands södra halva. Hemkommun för bl.a. Världsarvet Södra Ölands levande 

odlingslandskap, Stora alvaret, fyren Långe Jan och Eketorps fornborg. 

 Mörbylånga kommun är värd för studieresan till södra Öland.  
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