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inledning

GRAVHÖGEN VID LUGNARO UTGÖR ETT AV HALLANDS, OCH KANSKE SVERIGES,
MEST INTRESSANTA BESÖKSMÅL. GRAVEN ÄR EN AV TVÅ I HELA LANDET
MAN KAN TRÄDA IN I, DEN ANDRA ÄR KUNGAGRAVEN I KIVIK.
DENNA UTVECKLINGSPLAN ÄR EN FÖRSTA ÖVERSIKT PÅ HUR LUGNAROHÖGEN
SKALL RENOVERAS, BYGGAS UT, TILLGÄNGLIGGÖRAS DIGITALT OCH ÅTER
ÖPPNAS FÖR ALLMÄNHETEN I NY MODERN TAPPNING.
VI SKALL ÄVEN UNDERSÖKA HUR LUGNAROHÖGEN KAN KNYTAS TILL
NÄRINGSLIVET OCH DESTINATIONSUTVECKLINGEN AV HALLAND.

kulturarvets mervärde

Hallänningarna har idag en mycket bristfällig tillgång till sin tidiga historia,
trots ett landskap fyllt av fornminnen. De flesta synliga spåren av vår historia
är dessutom från bronsåldern, en tid som det finns mycket forskning om men
förhållandevis lite förmedlad sådan.
Bronsåldern var tiden då dagens europé formades.
Hur många känner till detta idag?
Gravens dignitet i Hallands och Bjärehalvöns historia kan inte nog understrykas.
Över hela länet finns otaliga spår av vår förflutna tid, ofta utan direkt anknytning till
levandegjord kunskap. Lugnarohögen inkorporerar ett utökat lärande på praktisk nivå,
där besökare får en hands-on-upplevelse i tredimensionell form.
Att få möjlighet att förstå sin dåtid och sin historia på ett pedagogiskt och samtidigt
kontemporärt spännande sätt är en viktig komponent, inte minst i dagens snabba
informationssamhälle.

beskrivning av uppdraget

Att graven och stugan nu är i ett bedrövligt skick och stängd för allmänheten är en nog
vägande startpunkt.
På grund av att fastigheten varit i statlig ägo har underhåll och upprustningsplan gått i
stå, och först under 2014 blev det klart att Riksantikvarieämbetet var intresserade av att
sälja fastigheten. Den har nu övergått till Statens Fastighetsverk och förhandlingar med
Laholms Kommun väntas inledas inom kort, när det officiella beslutet är taget av
regeringen.
I väntan på beslut och överlåtelse tas denna utvecklingsplan fram.
Graven skall varsamt restaureras och åter öppnas för allmänheten, stugan upprustas
samt ett besökscenter som tillgängliggör platsen även för funktionshindrade byggas.

bakgrund

BAKGRUND- GRAVENS HISTORIA
Lugnarohögen undersöktes hösten 1926 och blev då en smärre sensation eftersom
detta var första gången någonsin man hittade en skeppssättning från bronsåldern i
en gravhög. Med anledning av detta tyckte undersökarna att skeppssättningen på
ett eller annat sätt skulle bevaras för eftervärlden och visas upp. Ett snabbt – och
synnerligen lyckat – beslut togs att gjuta en kupol över skeppet och därigenom skapa
något av en illusion för besökaren; möjligheten att via en underjordisk gång kunna se
in i en gravhög.
Rekonstruktionen invigdes i juni 1927, endast åtta månader efter att undersökningen
påbörjats och har alltsedan dess utgjort ett älskat utflyktsmål för hundratusentals (!)
besökare.
Sett i backspegeln, när nu närmare nittio år har förflutit så är Lugnarohögen lika
intressant som då den invigdes, men nu av flera andra anledningar. Företeelsen med
ett stenskepp i en gravhög är inte längre alls så unik som när Lugnaroskeppet
påträffades, varken under yngre bronsålder eller under resten av förhistorien.
Däremot är det suggestiva sättet det visas på – den underjordiska gången och den
överbyggda kupolen – helt världsunikt.
Vidare vet vi lite mer om den gravlagda och kan nu även sätta in graven i ett samtida
kontext som ännu inte var känt på 1920-talet. Osteologen Nils-Eric Gejvall utarbetade
under 1940-talet metoder att kunna köns- och åldersbestämma även kremerade.
Således var det först 1952 det stod klart att den gravlagda i centralgraven var en ung
kvinna.
Sedan dess har naturvetenskapliga analysmöjligheter utvecklats enormt,
vilket ger oss flera spännande möjligheter framöver: Via 14C-analys kan benen dateras
närmare, via 13C-analys kan man få en inblick i om den döda primärt livnärt sig på
marin eller landbaserad föda och via strontiumanalys kan man få veta om den döda
huvudsakligen levt på platsen eller någon annanstans.

I skrivande stund har man även lyckats göra DNA-analyser på bränt material, vilket
var helt omöjligt tidigare. Vidare har det gjorts – och görs – ett stort antal
undersökningar av bronsålderslokaler och dessutom är bronsåldersforskningen
(såväl rörande världsliga som mentala aspekter) synnerligen aktiv, vilket ger oss helt
nya möjligheter att förstå Lugnaro och få en allt tydligare bild av livet för dåtidens
hallänningar.
LUGNAROHÖGENS DIGNITET I SYDSVENSK BRONSÅLDER
Som ovan nämnt känner man nu ett flertal gravar med båtar eller skepp i gravhögar,
företrädesvis från Falkenbergsområdet i nordväst till Bjärehalvön i söder, men även
på södra östkusten, vilket ger oss möjlighet att sätta in Lugnarohögen i ett större
traditionssammanhang. Vid tiden när Lugnarohögen anlades hade man redan sedan
lång tid tillbaka slutat uppföra gravhögar i nuvarande Danmark och även här i
Halland är högen en av de yngsta (den yngsta?) vi känner från bronsåldern. Av
någon anledning uppkommer det i södra Östersjöområdet en ny tradition med
stenskepp vid denna tid och i vissa regioner väljer man att uppföra högar över dem.
Tiden när den unga kvinnan begravdes - bronsålderns period V (cirka 800-600 f.Kr.)
kan sägas markera början till den sydskandinaviska bronsålderns slut och var med all
sannolikhet turbulent på många sätt, såväl på lokal som på ”internationell” nivå, vilket
också återspeglas i utformningen av graven. Av allt att döma har man här velat
kombinera gamla hävdvunna, men ej längre praktiserade moment med nya,
långväga influenser och ideal.

Per Wranning, 1:e antikvarie

mål & vision

VISION
Lugnarohögen ska utgöra ett nav för levandegjorda berättelser om den sydskandinaviska
bronsåldern, med ett europeiskt perspektiv. Att lyfta fram de nya rön som framkommit
genom dagens forskning och belysa dem med modern teknik; att låta besökaren ta sig
genom lager av tid och på flera nivåer förstå sin dåtid och historia.
Att vara först på banan med en interaktiv digitalrealistisk upplevelse av en svunnen tid.
Idag är vikingatiden mer populär än någonsin. Bronsåldern står i skuggan av vikingatidens
högresta kämpar, mycket på grund av bristen på skriftspråk och därmed handfast
information. Vi får fortfarande pussla ihop bronsålderns världsbild med hjälp av
arkeologiska fynd, där forskningen gör framsteg hela tiden, särskilt inom analyser av
metaller och dna. Vår forntid var ett multikulturellt samhälle, med ett brett handelsnätverk
med andra länder. Den var dessutom vaggan och skapelsen för dagens samhälle. Hur
mycket kan vi få veta om upprinnelsen till det moderna Skandinavien?
Att öppna en dörr in i forntidens myter och fortfarande outforskade områden och göra det
på ett sådant sätt att det tilltalar en vid grupp besökare, framför allt våra barn och unga
som en dag ska förvalta vårt kulturarv.
Vi har här möjlighet att skapa en unik upplevelse av vår historia, för en mycket bred publik.
Att dessutom ta fram en utställningsbas som kontinuerligt kan uppdateras med de senaste
forskningsrönen utan att för den sakens skull behöva byggas om från grunden när nya rön
publiceras.
Intresset för kulturism ökar lavinartat, och att möta detta med att skapa en plats där både
forntid och framtid möts kommer sätta Halland på kartan inom Kulturism.

mål & vision

MÅL
En unik historisk upplevelse och besöksattraktion av internationell standard.
Delmål 1:
Restaurerad gravhög och stuga 2017 då graven som besöksmål firar
90-årsjubileum.
Delmål 2:
Nytt tillgängligt besökscentrum med ny utställning 2018.
Delmål 3:
Uppfyllande av Region Hallands Kulturmiljömål.
Region Hallands Kulturmiljömål 2014-2016:
•
•
•

Ökad kunskap om det arkeologiska och det byggda kulturarvet
Utveckling av kulturmiljöer för att stärka en regional hållbar utveckling
Mer utåtriktad verksamhet i hela Halland

metod

För att åstadkomma målen krävs en rad olika insatser med olika expertkunskap som
hjälps åt. Så fort högen är i kommunal ägo påbörjas arbetet med att skapa de interna
arbetslagen inom kommunen.
De kommer delas upp i två olika grupper- Bygg/Underhåll och Trädgård/Drift.
Den redan existerande arbetsgruppen bestående av representanter från Länsstyrelsen,
Kulturmiljö Halland, Hallands Kulturhistoriska Museum, Region Halland och Laholms
Kommun fortsätter det ledande fundamentala arbetet.
De lokala intresseorganisationerna Hasslövs Byalag och Hembygdsföreningen har visat
sig positiva att skapa en arbetsgrupp inom de egna leden för att, när pålarna är något
mer nedslagna, bidra till underhåll och drift av besöksmålet, eventuellt också vara
behjälpliga under renovering och tex markberedning.
De interna arbetsgrupperna inom kommunen kommer att ansvara för att stugan blir
restaurerad samt gravhögen fuktsäkrad. (Delmål 1.) Utifrån detta kommer ett brett nät
spinnas mellan de olika aktörerna och nödvändiga kompetenserna, även vad gäller
nybygget. Inför Delmål 2 tas en mer detaljerad projektbeskrivning fram.
ARKEOLOGISK UTREDNING
När markytan för bygge fastställts ska denna utredas arkeologiskt.
Visar det sig finnas fynd där krävs en utgrävning innan nybygge kan ske.
Med tanke på projektet kan detta eventuellt nyttjas i marknadsföringssyfte. Mer om
detta under Marknadsföring.

service & tillgänglighet

NYTT BESÖKSCENTRUM
För att till fullo tillgängliggöra gravhögen och berätta bronsålderns historia krävs
ett nytt besökscentrum/utställningsutrymme då stugan anses undermålig.
Byggnaden bör vara (ca 80) kvm och är tänkt att ligga söder om gravkullen.
Centret ska innehålla:

En shop där replikor av gravfynden kan säljas, samt bilder och vykort och även
de böcker redan skrivna om Lugnaro presenteras. Eventuellt andra relaterade
bronsåldersreplikor och föremål.
Toalettfaciliteter, vatten och el räknas in i byggnadsplaneringen.

•
•
•
•
•

Utställning om bronsåldern och gravens historia
Museishop
Handikappanpassade toalettfaciliteter
Någon form av servering
Digitaliserad formgivning av graven för funktionshindrade

Tillgängliggörande av graven för funktionshindrade kan exempelvis bestå av en
3D-skannad, klickbar digital resa ner till graven och dess gömmor, och
presenteras på en skärm med tillhörande ljud. (Virtual Reality)
Besökscentret ska som ovan nämnts omges av en parkliknande yta, där
besöksupplevelsen fortsätter. Ett formgivet landskap med bänkar och lundar att
sitta i, så att Lugnaro verkligen kan göra skäl för sitt namn.
På förslag finns en servering i form av picknick-korgar, som köps i centret och
intas i kulturparken. Dessa kan beställas ifrån lokala aktörer enligt
överrenskommelse, vilket ökar mervärdet för de lokala företagen. På så vis kan man
erbjuda besökare fika i de natursköna omgivningarna, och även förlänga
upplevelsen av platsen.

Utställningen kan ha många olika former och en utförligare planering av denna
kommer i nästa steg av utvecklingsplanen. Dock är tanken att ge bronsåldern en
’persona’, varför tex en digital rekonstruktion av den begravda unga kvinnan kunde
vara lämplig.
Detsamma gäller de två andra begravna personerna, troligtvis en yngre och en
äldre man.
Här tillkommer ytterligare analyser av benresterna och vad ny teknik kan berätta för
oss.En sammanställning och överblick av vad bronsåldern innebar, inrikes men
också ur ett europeiskt perspektiv.

service & tillgänglighet

Belyst av nutid kan man tex visa:

•
•
•
•
•
•
•

Matkulturen
Språket
Religionen (bronsåldern var en spännande tid på det området)
Landskapet
Handeln
Musiken & kulturen (kopplade till bronsåldersfynd i närområdet)
Någon form av tidslinje

INTERAKTIVA IDÉER

•
•
•

Digital rekonstruktion av den unga kvinnan i graven, visad i 360-format på skärm.
Tidsresa, upplevd med smartphone, över begravningsplatsen. Här kan man använda
eventuell info som framkommer vid den arkeologiska undersökningen.
Ett pedagogiskt, historiskt korrekt men dramatiserat spel att använda i undervisningen,
att locka barn och unga ut i fält. Eventuellt använda fornlämningar i närområdet från
samma epok.

Listan kan göras lång! Orginalföremålen skall också visas i säkrade montrar.

det lokala näringslivet

DESTINATIONSUTVECKLING

DET LOKALA NÄRINGS- OCH FÖRENINGSLIVET
Laholm är en liten stad med tillgång till ett attraktivt kustområde. Men stadens historia,
kulturella platser och verksamheter är idag inte lika kända som de skulle kunna vara,
även om de är ganska lockande i sig.
Vårt mål är att föra fram de ”pärlor” Laholm har, att bidra till att bättre kommunicera
befintliga sevärdheter och evenemang samt att utveckla och ta fram nya tilldragelser
och intressanta objekt.
Kortsiktigt vill vi utveckla nuvarande attraktioner, främja samarbeten mellan befintliga
företag och lägga ett ramverk för framtida insatser. På längre sikt vill vi få en ny typ av
besökare till Laholm och få ett internationellt rykte som en intressant destination.
En av dessa specifika målgrupper vi har identifierat är historieintresserade.
Laholm är dessutom ett guldkorn i fråga om kulturhistoriska platser eftersom staden varit
bebodd sedan stenåldern, och är den äldsta staden i Halland.

Målsättningen är att tillsammans med det lokala förenings/näringslivet utveckla
erbjudanden relaterade till besöket av Lugnarohögen.
Det kan handla om mat, handel, evenemang, tjänster i form av guidning och
föreläsningar, samt transporter.
Den samverkansmodell som Laholms kommun har med besöksnäringen bygger
på att kommunen ansvarar för att projektleda utvecklingsarbetet.
Kommunen bidrar också i kommunikationsarbetet via redan etablerade kanaler
som te x Visit Laholm, Kattegattleden etc.
Kommunen tar på sig att marknadsföra och kommunicera besöksmålet och de
erbjudanden som är kopplade dit.

VÄNTADE BESÖKSSIFFROR
Under Lugnarohögens tidigare år med begränsade faciliteter har besöksstatistiken
legat på ca 5000 besökare per år. Med tanke på gravens unikum i Sverige samt
satsningens skala har vi som målbild att nå 30 000 besökare per år.
Vår bedömning är att vi skulle kunna nå en besöksrelaterad omsättning på 5-10 milj
per år.

pedagogisk & publik
verksamhet
MÅLGRUPPER
•
•
•
•

Besökare
Skolklasser & skolor
Utflyktande lokala hallänningar
Forskare och historieintresserade

När Lugnarohögen invigdes under pompa och ståt i juni 1917 var det en bred
tillströmning av besökare och graven blev snabbt ett rikskänt, likaså internationellt,
utflyktsmål.
Öppnandet drog en oerhört bred publik från hela världen och drog in så mycket
intäkter att flertalet arkeologiska undersökningar och fornlämningsrestaureringar
kunde bekostas i Sydhalland och runtom Bjärehalvön.
Sedan dess har Lugnaro fortsatt vara både folkkärt och välkänt, och kontinuerligt
dragit besökare till platsen.
Tradition har även varit att halländska tredjeklassare, när bronsåldern studeras, företar
en bussresa till Lugnarohögen.
Dock har utvecklingen, i takt med att Lugnaro blivit fuktskadad och därmed stängd för
allmänheten, tagit ett stort teknologiskt steg framåt.
Idag företas lika många resor interaktivt som i verkliga livet, och även lärandet är förlagt
på en interaktiv basis. Men lika mycket som vi behöver den skrivna boken, behöver vi ta
oss ut i landskapet för att förstå vår historia.
Att kombinera den nya Lugnarohögen med interaktiv teknik är därför av högsta prioritet.

marknadsföring

Om man utgår från att Lugnarohögen blir den södra utposten för Hallands Kulturhistoriska
Museum, kan en startpunkt finnas på museet i Varberg. Förslagsvis en del av Hallands
historia; kort information och en skärm samt vägbeskrivning.
Eftersom högen redan är känd, är inte en introducerande kampanj nödvändig, dock en
kampanj om återinvigning.
Platsen bör få en hemsida, en i egen domän och en del av Laholms Kommuns Visit
Laholm. En egen hemsida är oerhört viktigt både för publicering av nya rön och för att
åtfölja de digitala utställningsplanerna. En sådan plattform utgör fundamentet för
utbyggnad av upplevelsen och marknadsföringen av Lugnaro.
De mest marknadsföringsmässigt intressanta sociala kanalerna- Facebook, Instagram osv
bör användas. Även en introduktion av hashtaggen #lugnaro.
Skulle det vid den arkeologiska undersökningen visa sig vara fynd på den
omkringliggande markytan, är det en idé att i marknadsföringssyfte öppna ett eller två
schakt och bjuda in amatörer till en dags grävning, under överinseende och ledning av
fackmän. Av detta kan man även få in lite kapital, som skulle kunna få utgrävningarna i
förlängningen att bekosta sig själva, under förutsättning att det bakomliggande området
verkligen bjuder på ordentliga fynd.
Detta skulle kunna upprepas årligen, tills hela området är genomsökt och därigenom
också stämpla Lugnarohögen som ett levande forskningsobjekt.
En ’behind the scenes’-kampanj, där nyheter om hur bygget, renoveringen av högen,
utgrävningen osv publiceras på lämpligt forum i bildformat. Som en uppbyggande blogg,
med syftet att skapa en snackis och höja intresset för Lugnaroprojektet.

sammanfattning

VISION & MÅLBILD

METOD

Projektet ämnar lyfta det unika fornminne Lugnarohögen utgör och använda
dess fördelar till att berätta vår tidiga historia på ett nytt och kontemporärt vis,
samt att vara först på banan med en interaktiv digitalrealistisk upplevelse av
en svunnen tid.
Att öppna en dörr in i forntidens myter och fortfarande outforskade områden
och göra det på ett sådant sätt att det tilltalar en vid grupp besökare, framför
allt våra barn och unga som en dag ska förvalta vårt kulturarv.

För att åstadkomma målen krävs en rad olika insatser med olika expertkunskap
som hjälps åt.
Så fort högen är i kommunal ägo påbörjas arbetet med att skapa de interna
arbetslagen inom kommunen.
De kommer delas upp i två olika grupper- Bygg/Underhåll och Trädgård/Drift.

Intresset för Kulturism ökar lavinartat, så och intresset för kvalitativa
upplevelser. Att möta detta med att skapa en plats där både forntid och
framtid möts kommer sätta Halland på kartan inom området.

De interna arbetsgrupperna inom kommunen kommer att ansvara för att stugan
blir restaurerad samt gravhögen fuktsäkrad. Utifrån detta kommer ett brett nät
spinnas mellan de olika aktörerna och nödvändiga kompetenserna, även vad
gäller nybygget. Inför nästa steg i utvecklingsplanen tas en mer detaljerad
projektbeskrivning fram.

Uppfyllande av Region Hallands Kulturmiljömål.
Region Hallands Kulturmiljömål 2014-2016:

ARKEOLOGISK UTREDNING

Ökad kunskap om det arkeologiska och det byggda kulturarvet
Utveckling av kulturmiljöer för att stärka en regional hållbar utveckling
Mer utåtriktad verksamhet i hela Halland

När markytan för bygge fastställts ska denna utredas arkeologiskt.
Visar det sig finnas fynd där krävs en utgrävning innan nybygge kan ske.
Detta kan nyttjas i marknadsföringssyfte, där man då interaktivt skapar en blogg
som aktivt följer utgrävningens rön, samt möjligheten att bjuda in externa deltagare
vid undersökningarna.

Vi har här möjlighet att skapa en unik upplevelse av vår historia, för en mycket
bred publik. Att dessutom ta fram en utställningsbas som kontinuerligt kan
uppdateras med de senaste forskningsrönen utan att för den sakens skull
behöva byggas om från grunden när nya rön publiceras.

sammanfattning

NYTT BESÖKSCENTRUM

PEDAGOGISK & PUBLIK VERKSAMHET

För att till fullo tillgängliggöra gravhögen och berätta bronsålderns historia bör
ett nytt besökscentrum/utställningsutrymme byggas. Detta möjliggör den högt
prioriterade digitala tekniken och även tillgängliggörandet av graven för
funktionshindrade.
Det är förutom en utställning/digital visning om bronsåldern, graven och dess
historia tänkt att innehålla en museishop för försäljning av replikor, litteratur,
bilder och andra bronsåldersrelaterade föremål.
Handikappanpassad bekvämlighetsinrättning för besökare, samt någon form
av servering är också intänkt i planen.

Lugnarohögen som besöksmål riktar sig främst till nationella och internationella
(besökare), skolor, hallänningar i upplysningssyfte, samt forskare och andra
historieintresserade.
När Lugnarohögen invigdes under pompa och ståt i juni 1917 tilldrog sig det en
bred tillströmning av besökare och graven blev snabbt ett rikskänt, likaså
internationellt, utflyktsmål.

INTERAKTIVA IDÉER
Utställningen kan ha många olika former och en utförligare planering av denna
kommer i nästa steg av utvecklingsplanen. Dock är tanken att ge bronsåldern en
’persona’, varför tex en digital rekonstruktion av den begravda unga kvinnan
kunde vara lämplig.
DET LOKALA NÄRINGS- & FÖRENINGSLIVET
Ortens lokala föreningar Hasslövs Byalag och Hembygdsförening ställer sig
väldigt positiva till renovering och öppethållande av Lugnarohögen, och kommer
i nästa skede att ta fram en arbetsgrupp med översikt över de interna tillgångarna
och hur dessa bäst kommer till sin rätt.
Inberäknat är också att knyta inte bara Hasslövs utan även andra omkringliggande
orters kompetenser till projektet och därmed främja näringslivet och
destinationsutvecklingen i Laholms kommun.

Ända sedan öppnandet 1927 har Lugnaro varit både folkkärt och välkänt, och
kontinuerligt dragit besökare till platsen.
Dock har utvecklingen sedan dess tagit ett stort teknologiskt steg framåt.
Idag företas lika många resor interaktivt som i verkliga livet, och även mycket av
lärandet är förlagt på en interaktiv basis. Men lika mycket som vi behöver den
skrivna boken och skärmen, behöver vi ta oss ut i landskapet för att förstå vår
historia.
Att kombinera den nya Lugnarohögen med interaktiv teknik är därför av högsta
prioritet.

sammanfattning

MARKNADSFÖRING
Eftersom interaktiv teknik kommer att bli en central punkt i uppbyggandet och
planeringen av Lugnaro, kommer mycket av marknadsföringen äga rum digitalt.
En möjlig fysisk startpunkt kan placeras på Hallands Kulturhistoriska Museum i
Varberg, föreslagsvis en del av Hallands historia.
Skulle det vid den arkeologiska undersökningen visa sig vara fynd på den
omkringliggande markytan, är det en idé att i marknadsföringssyfte öppna ett eller
två schakt och bjuda in amatörer till en dags grävning, under överinseende och
ledning av fackmän, och av detta kan man skapa en kampanj.
Lugnarohögen bör få en egen hemsida i egen domän samt länkad till Visit Laholm.
Detta är oerhört viktigt både för publicering av nya rön och för att åtfölja de digitala
utställningsplanerna. En sådan plattform utgör fundamentet för utbyggnad av
upplevelsen och marknadsföringen av Lugnaro.
Rätt användande av dessa plattformer kan ge en fortlöpande kunskapskanal om
Hallands historia, och om bronsåldern i synnerhet.

