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Sammanfattning: 

Inom Fyrbodal planerar Lysekils kommun för utveckling av ett maritimt Upplevelsecenter som syftar till att genom ökad 

samverkan mellan olika aktörer i Lysekil och regionen skapa ett attraktivt, unikt, miljömässigt hållbart och helårsöppet 

Upplevelsecenter. Fokus ligger på upplevelser kopplade till havet och kustlandet, dess historia och framtid, för boende och 

tillresta besökare. Genom denna satsning skall vårt maritima kultur- och naturarv tillvaratas, besöksnäringen inom hela 

regionen främjas och antalet besökare till Bohuslän öka.  

Viljan att skapa ett museum om konservindustrin, som tidigare utretts i omgångar inom Lysekils kommun, har utvecklats till 

att istället omfatta ett besöksmål som i ett vidare perspektiv skall ge upplevelser om Bohuskustens gemensamma natur- 

och kulturarv. Mötesplatsen Upplevelsecenter skall fungera som ett nav och motor för besöksnäringen i området och vara 

utgångspunkt för vidare utblickar och besök i landskapet vid befintliga besöksmål och sevärdheter. Det skall också vara en 

attraktiv gränsöverskridande mötesplats under hela året för boende och tillresande och ett innovationscentrum där ny 

teknik och forskning möter historien och skapar en sinnenas multiupplevelse för alla åldrar.  

Syftet med en fördjupad förstudie är att utreda vilka ingående element rörande innehåll både fysiskt och tematiskt som 

skall ingå i ett maritimt Upplevelsecenter samt hur projektet skall framdrivas för att tillvarata lokalt och regionalt 

engagemang hos olika berörda aktörer och stärka förankringsprocessen. Den fördjupade studien är ett nödvändigt steg i ett 

så stort projekt som detta och ger övergripande och allmänna formuleringar kring centrala delar för projektets fortsättning.  

Nästa steg, som avses delfinansieras inom ramen för IKON som är ett Interreg IV A projekt, kommer att innebära 

upprättande av vidare genomförandeplaner samt skapa förutsättningar för en förprojektering. Kommunen har en 

långsiktighet i sin övertygelse att detta skall bli ett mycket attraktivt besöksmål för hela Fyrbodal, med tonvikt på 

Bohuskusten.  

Besöksmålet skall fysiskt vara placerat i Lysekils kommun och avsikten är att det skall utgöra en attraktion och ett 

besöksmål som hela Bohuskusten kan dra nytta av. En väl utvecklad samverkan mellan olika attraktioner i Fyrbodal kan ge 

en betydande ökning i besöksnäringen totalt. Ett nytt besöksmål i Fyrbodal ger också effekter på en stor mängd 

kringnäringar såsom transporter, daglighandel och samhällelig service.  

Arbetet med förstudien kring uppbyggnad av ett Upplevelsecentrum i Lysekils kommun har utvidgats under projektets gång 

och genomförts som tre parallella underprojekt; ”hus”, ”koncept” och ”förankring”. Planeringen för den fysiska 

besöksanläggningen med en mottagnings- och informationsdel samt en utställnings- och konceptdel utgör två konkreta 

delar. Förankring, kontaktskapande, och nätverksbyggande står för den något mer abstrakta men oerhört väsenliga tredje 

delen. Delaktighet har varit och är ett ledord i projektet, precis på samma sätt som miljö och jämställdhet. Därför har stor 

vikt lagts på förankringsprocessen i form av arbetsmöten, studiebesök, mässdeltagande, nätverksträffar och anordnande av 

aktiviteter av varierande karaktär för att sprida kunskap om områdets spännande natur -och- kulturhistoria och framtid och 

därigenom belysa de turistiska utvecklingsmöjligheterna.  

Utställningskonceptet och byggnaden skall knyta an till regionens kulturhistoria, nutid och framtid. Analys av vilken 

tematisk inriktning som bäst möter de ovan nämnda kriterierna har gett vid handen att detta är ”Skagerraks Sjörövare”. 

Temat ger goda möjligheter att integrera historiskt och kulturellt viktiga företeelser som bland annat sillen och stenen. 

Avsikten inför framtiden är att ytterligare utveckla underprojektet ”konceptet” där innehållet skall analyseras ytterligare 

samt kontakter bör tas för att föra in kompetenser kring utställningsproduktion, pedagogik och inte minst marknads- och 

målgruppsanalys. När det gäller underprojektet ”hus” gäller det främst att befästa vilka ingående parter som är aktuella, 

konkretisera deras lokalbehov och andra förutsättningar för en resursoptimerad framtida samverkan. Förankringsarbetet 

skall ske kontinuerligt och parallellt med övriga aktiviteter. 

/Cia Lantz, projektledare Upplevelsecenter 

2010-03-10 
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Bild 1: Lysekil och havet,  

Dan Ljungsvik 2007 

Bild 2: Gästhamn Lysekil,  

Dan Ljungsvik 2007 

Källa: Turismens Utredningsinstitut och Resurs 

Inledning 

Inom Lysekils kommun planeras för utveckling av ett maritimt Upplevelsecenter som 

syftar till att genom ökad samverkan mellan olika aktörer i Lysekil med omnejd skapa 

en reseanledning och en mötesplats på helårsbasis med fokus på upplevelser kopplade 

till havet och kustlandet, dess historia och framtid, för boende och tillresta besökare. 

Projektperiod 

15 juni, 2009 – 31 december 2009 

Syfte 

Att genomföra en förstudie för att skapa grundförutsättning för utveckling av en 

mötesplats och ett attraktivt, unikt, miljömässigt hållbart och helårsöppet 

Upplevelsecenter i Lysekils kommun och därigenom tillvarata vårt maritima kultur- och 

naturarv, främja besöksnäringen inom hela regionen och öka antalet besökare till 

Bohuslän.  

Det behövs fler besöksmål i vårt område, inte minst i Norra Bohuslän. Attraktiva 

besöksmål är en viktig del i att utveckla besöksnäringen, även om de direkta intäkterna 

från aktiviteter står för en relativt liten del av den totala intäktskakan för 

besöksnäringen. Totalt sett genererar dock varje ny attraktion även intäkter i form av 

fler gästnätter, restaurangbesök och shopping. En större attraktion kan fungera som en motor för 

övrig turistisk verksamhet och bidra till ökade intäkter generellt för övriga aktiviteter i närområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Turistkronans fördelning i riket och i Lysekils kommun 2008, se Bilaga A PowerPoint presentation. 

 

Syftet med en fördjupad förstudie är att utreda vilka ingående element rörande innehåll både fysiskt 

och tematiskt som skall ingå i ett maritimt Upplevelsecenter i Lysekil samt hur projektet skall 

framdrivas för att tillvarata lokalt och regionalt engagemang hos olika berörda aktörer och stärka 

förankringsprocessen.
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Projektmål 

Ta fram en fördjupad förstudie avseende utvecklingen av ett kommande  
Upplevelsecenter i Lysekil med fokus på det maritima natur- och kulturarvet i Bohuslän. 

 
Besöksmålet skall fysiskt vara placerat i Lysekils kommun och avsikten är att det skall utgöra en 

attraktion och ett besöksmål som hela Bohuskusten kan dra nytta av. En väl utvecklad samverkan 

mellan olika attraktioner i Fyrbodal kan ge en betydande ökning i besöksnäringen totalt. Ett nytt 

besöksmål i Fyrbodal ger också effekter på en stor mängd kringnäringar såsom transporter, 

daglighandel och samhällelig service.  

Gemensamt för kommunerna längs Bohuskusten är havet som en förutsättning för livet, genom 

fisket och påföljande konservindustri, därefter sjöfarten och handel i freds- och orostid och i nutid 

verksamhet inom den marina näringen. Under de senaste två århundradena har turismen med 

anknytning till havet varit och blivit allt viktigare i det tjänstesamhälle som utvecklat sig. 

God kunskap som sin hemregions historia är viktigt för den personliga självkänslan och 

självkännedomen, vilket utgör en väsentlig social dimension i att kunna förmedla vår gemensamma 

havsknutna historia.  Även kunskap om havet som livsmiljö är en viktig aspekt inför kommande 

etablering och utveckling av besöksnäringen och hållbarhetsperspektivet är en viktig utgångspunkt 

för Upplevelsecentrat. 

Den fördjupade studien är ett nödvändigt steg i ett så stort projekt som detta, främst för att få fram 

förslag på tematiskt innehåll samt indikation kring vilka ingående parter som kan bli aktuella inför en 

kommande planering. Förstudien ger övergripande och allmänna formuleringar kring dessa centrala 

delar för projektets fortsättning. Nästa steg, som avses delfinansieras inom ramen för IKON som är 

ett Interreg IV A projekt, kommer att innebära upprättande av vidare genomförandeplaner samt 

skapa förutsättningar för en förprojektering. Kommunen har en långsiktighet i sin övertygelse att 

detta skall bli ett mycket attraktivt besöksmål för hela Fyrbodal, med tonvikt på Bohuskusten.  
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Avgränsning 

Denna rapport och följaktligen även projektets framväxt baseras på ett antal ordpar som i första 

anblicken kan te sig såsom motsatser men som i själva verket är varandras förutsättning. För att 

ytterligare skapa struktur i arbetet har ett antal värdeord fått tjäna som ledstjärnor genom hela 

processen med förstudien. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Värdeord projekt Upplevelsecenter 

Projekt Upplevelsecentrums primära syfte är inte att utreda tillgänglighet, trafik eller 

parkeringsfrågan i Lysekils kommun, ej heller att ta fram förslag vad gäller skyltning eller förhandla 

om den framtida turistiska organisationen i Lysekils kommun. Dessa frågor är dock samtliga av 

yttersta vikt och lösningarna centrala för att helheten med en besöksverksamhet i kommunen ska 

fungerar väl för både boende och tillresta gäster.  

Arbetsmetodik 

Arbetet med förstudien kring uppbyggnad av ett Upplevelsecentrum i Lysekils kommun har utvidgats 

under projektets gång och genomförts som tre parallella underprojekt; ”hus”, ”koncept” och 

”förankring”. Planeringen för den fysiska besöksanläggningen med en mottagnings- och 

informationsdel samt en utställnings- och konceptdel utgör två konkreta delar. Förankring, 

kontaktskapande, och nätverksbyggande står för den något mer abstrakta men oerhört väsenliga 

tredje delen. 

Stor vikt har lagts på arbetet att genom platsens lokala och regionala historia och berättelse finna en 

unik och marknadsföringsmässigt hållbar konceptidé. Arbetet kring konceptet har bearbetats inom 

ett vetenskapligt råd bestående av Dick Harrison professor i historia, Lena Mossberg professor i 

marknadsföring och Lasse Hammar processledare Västarvet. Konceptet har granskats och 

visualiserats av kommunikationsbyrån The Compadres i Göteborg. Se Bilaga A PowerPoint presentation. 

Delaktighet har varit och är ett ledord i projektet, precis på samma sätt som miljö och jämställdhet. 

Därför har stor vikt lagts på förankringsprocessen i form av arbetsmöten, studiebesök, 

mässdeltagande, nätverksträffar och anordnande av aktiviteter av varierande karaktär för att sprida 

kunskap om områdets spännande natur -och- kulturhistoria och framtid och därigenom belysa de 

turistiska utvecklingsmöjligheterna.  
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Figur 3: Projekt Upplevelsecenters arbetsstruktur, se Bilaga A PowerPoint presentation. 

 

Genomförande 

Arbetet med projekt Bohusläns Maritima Upplevelsecentrum har inledningsvis till stor del varit 

inriktat på inventering och studier av befintligt skrivet underlag i form av rapporter och litteratur 

såsom exempelvis skriften ”Museiplan för Lyckes konservfabrik i Lysekil” från 1994, boken ”Vassa 

knivar & skarpa sillar” från 1995 och ”Förstudie för etablering av en mötesplats med inriktning mot 

det industriella och maritima kulturarvet”. Hänsyn har tagit i alla underprojekt till de kriterier som i 

denna senast nämnda rapport mycket klokt specificerades såsom: 

- det skall finnas en helhetssyn på det maritima natur-& kulturarvet, med inriktning på Norra 

Bohuslän 

- det skall byggas upp genom delaktighet från många parter 

- anläggningens karaktär skall vara av den arten att den utgör en reseanledning till Lysekil och vara 

tydligt att kommunicera 

- innehållet skall förena kunskap och upplevelser 

- det skall utgöra en interaktiv arena där alla sinnen kan användas 

Studiebesök i syfte att inspirera och erhålla kunskap kring väl genomförda utvecklingsprojekt inom 

kultur- och besöksnäringen har genomförts inom och utom regionen. Bland annat till Sickla Köpstad 

och Dieselverkstaden i Nacka kommun, Forsviks Bruk utanför Karlsborg, Klädesholmens Museum 

”Sillebua” som lockar ca 3000 besökare årligen, Bohusläns museum och utställningen ”Bohus 

stickning och stjärnorna”, Sjöhistoriska museet i Stockholm och utställningen ”Vem är pirat” för att 

nämna några.  

Ett antal förankringsmöten för att främja delaktigheten har hållits med lokala aktörer, både 

föreningar och näringsidkare på olika sätt knutna till besöksnäringen och även den marina 

forskningen. Kontakter har knutits med större institutioner och organisationer såsom exempelvis 

Bohusläns museum, Bohusläns Hembygdsförbund, Studieförbundet Vuxenskolan och ABF.  
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Även föreläsningar har bevistats, bland annat då Stephan Larsson inspirerande berättade om 

”Tomtningar” på Vikarvets Bohusmuseum.  

Under förstudiens gång har det lokala identitetsbyggandet varit i fokus och åtgärder inom ramen för 

förankringsarbetet har noga avvägts och utformats för att passa med den i övrigt framtagna visionen 

för Lysekils kommun, samt även den gemensamma handlings- och strategiplanen för utvecklingen av 

besöksnäringen i Norra Bohuslän. Inom projektet har det fortlöpande arbetats med politisk 

förankring i form av möten och presentationer. För att skapa en allmän vetskap om projektets 

framskridande har vikt även lagts vid olika former av mediakontakter. 

Nuläge kommunstatus, företagande och turism 

Lysekils kommun hade år 2009, 14 535 innevånare. Kommunens verksamheter som finansieras via 

skattemedel kostar drygt 665 miljoner kronor per år. Kommunen har idag ca 1500 anställda. 

Näringslivet i Lysekil har under lång tid baserats på ett fåtal stora industrier. Preemraff som togs i 

drift 1975 är idag den största arbetsgivaren, näst kommunen, med drygt 600 anställda och har även 

ett antal underleverantörer knutna till sig. Två större företag är idag är verksamma inom 

fiskberedningsindustrin i Lysekil. Framfood med kontor och produktion av sill, kaviar, lutfisk och 

andra kylda livsmedel i Lysekil och med huvudkontor på Island samt Domstein Sverige AB som ingår i 

den norska Domstein koncernen. Domstein Sverige, där även Boviks Konservfabrik ingår sedan 2004, 

har ca 130 anställda i Kungshamn och Lysekil och producerar fiskgratänger, fiskfiléer, färdigmat och 

kaviar. Det finns även ett antal tillverkningsindustrier inom andra sektorer inom kommunen. 

Till de framtida tillväxtbranscherna i kommunen räknas den marina sektorn som bland annat har sin 

bakgrund i den forskning som bedrivs i kommunen. Exempel på detta är olika typer av vattenbruk, 

t.ex. för mat, djurfoder (musselmjöl), medicinska produkter eller energiproduktion. Till detta kommer 

vågkraft och inte minst besöksnäringen med tjänsteföretag inom det marina området såsom 

aktivitets- och upplevelseturism och gastronomi. 

Besöksnäringen är idag Sveriges snabbast växande näring, ger nära 160 000 arbetstillfällen och 

omsätter ca 250 miljarder kr vilket är ca 3 % av BNP. Näringen ökar med 6% årligen och var en av de 

näringar som bäst stod emot den ekonomiska krisen 2009. Mest ökar den turistiska exporten med 8% 

årligen och i och med detta har besöksnäringen gått om järn/stål exporten samt personbilsexporten.  

Idag omsätter turismen i Lysekil ca 250 miljoner årligen och har 235 årsanställda. I Lysekils kommun 

kan 38 miljoner kronor i totala skatteintäkter härledas direkt till besöksbranschen. Inom turismen är 

stor del av aktörerna småföretagare och för att uppnå goda resultat och en positiv 

näringslivsutveckling krävs samarbete i allt högre grad. Därav har behovet av kreativa mötesplatser 

och forum för samverkan väsentligt ökat i betydelse. 
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Bild 3: Kön in till Världskultur 

museet vid världspremiären  

av senaste Harry Potter filmen 

 

 

Bild 4: Entren används som  

samlings- och filmvisningslokal.  

Det oväntade mötet  

inspirerar 

Harry Potter filmen 

 

 

Mötesplats 

Viljan att skapa ett museum om konservindustrin som har utretts i omgångar inom 

Lysekils kommun har utvecklats till att istället omfatta ett besöksmål som i ett vidare 

perspektiv skall ge upplevelser om Bohuskustens gemensamma natur- och kulturarv. 

Mötesplatsen Upplevelsecenter skall fundera som ett nav och motor för 

besöksnäringen i området och vara utgångspunkt för vidare utblickar och besök i 

landskapet och befintliga besöksmål och sevärdheter. Det skall också vara en attraktiv 

gränsöverskridande mötesplats under hela året för boende och tillresande och ett 

innovationscentrum där ny teknik och forskning möter historien och skapar en 

sinnenas multiupplevelse för alla åldrar.  

Hus  

Huset är tänkt att innehålla en mängd olika aktiviteter och verksamheter som 

interagerar med varandra och bygger en större upplevelse för besökaren, både den 

lokal boende på helår eller delår samt den tillreste gästen. Detta skapar 

samverkansfördelar för samtliga ingående parter och främjar en långsiktig 

resursoptimering. 

I hela byggnationen och i samtliga verksamheter skall ett aktivt miljötänkande 

appliceras. Lokala byggmaterial såsom Bohusgranit används med fördel och fungerar 

både som estetsikt upplevelseförhöjande och berättar en för området viktig historia. Installationer 

och informationsmaterial förhöjer värdet ytterligare.  

Centralt är att ha en väl fungerande mottagningsapparat, ett nav och en motor, i form av reception, 

turistbyrå och informationscenter. I detta utrymme visas med fördel aktuell information om 

pågående projekt, evenemang, sevärdheter och besöksmål i området och en ständigt uppdaterade 

miniutställningar ”på G i kommunen och omlandet”. En tekniskt högkvalitativ bokningsfunktion är en 

nödvändighet i detta sammanhang. 

Här finns också lokaler med arbetsplatser för ett eventuellt kommande destinationsbolag för Lysekils 

kommun, forskningsarbetsplatser, eventuellt ett medborgarkontor och möjligheter att etablera ett 

företagshus där småföretagare har möjlighet att i en kreativ miljö hyra in sin verksamhet. 

Café och bibliotek integreras och lokalerna anpassas till efterfrågan på moderna multimedia 

funktioner. I huset finns också plats för scen, filmvisning, kulturaktiviteter, tillfälliga utställningar och 

andra för verksamheten viktiga beståndsdelar. Flexibla lokallösningar är en nödvändighet. 

I huset finns också en aktivitetsdel med klättervägg och möjlighet för exempelvis kajak och 

dykverksamheter att etablera sig. Det skall också finnas goda möjligheter att ta sig sjövägen till 

Upplevelsecentrum både för de besökare som vill lägga till med egen båt och aktörer som kan hämta 

upp gäster till olika havsknutna aktiviteter. Det är också väsentligt att logistiken fungerar väl även in 

mot landsidan så att bussar och bilar har möjlighet att enkelt parkera och det är enkelt att besöka 

och hämta information i Upplevelsecenter för vidare utflykter i kommunens inland och angränsande 

områden i Bohuslän.  
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Det är av värde att Upplevelsecentrum och Havets Hus, som idag är en av kommunens strakaste 

reseanledningar, har en stark koppling och ständigt fungerar som varandras komplement och genom 

detta förhöjer värdet av besök i Lysekil. Verksamhet och tillfälliga utställningar bör göras i 

samförstånd. I Havets Hus finns ett fyrtiotal akvarier inrymda som tillsammans visar upp ett 100 arter 

från Västerhavet. 

Restaurang och shop skall vara anpassade till konceptet i övrigt och hålla en god kvalitet. Det är 

naturligt att det finns en stark anknytning till havet både i menyer, inredning och utbud. Att 

måltidsturismen är på frammarsch är en tydlig trend inför framtiden och här finns en guldgruva att 

värna om vad gäller kvalitetsråvaror från havet och en möjlighet att med inredningens hjälp berätta 

Bohusläns och Lysekils spännande historia. 

Arkitekturen och husets gestaltning är helt avgörande för helhetsupplevelsen. I gränslandet mellan 

hav och land finns en dynamik som ger mycket stora möjligheter för estetiskt tilltalande utformning. 

Det är viktigt att byggnaden i sitt formspråk känns igen från den bohuslänska traditionen men 

samtidigt vågar ta ett modern och framåtskridande uttryck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:Förslag på ingående verksamheter i Upplevelsecenter, se Bilaga A PowerPoint presentation. 
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Koncept 

Utställningskonceptet och byggnaden skall knyta an till regionens kulturhistoria, nutid och framtid. 

Analys av vilken tematisk inriktning som bäst möter de ovan nämnda kriterierna har gett vid handen 

att detta är ”Skagerraks Sjörövare”. Temat ger goda möjligheter att integrera historiskt och kulturellt 

viktiga företeelser som bland annat sillen och stenen. Konceptet, det som skall fundera som 

upplevelse, inspirations- och kunskapskälla samt reseanledning har i det vetenskapliga rådet 

ingående diskuterats och följade visionsdokument har i samråd med The Compadres framtagits. 

 

Figur 5: Visionsdokument, se Bilaga A PowerPoint presentation. 

 

Följande textavsnitt är författat av Lars-Erik Hammar, processledare inom Västarvet som en 

sammanfattande diskussion utifrån de arbetsmöten som vid flertalet tillfällen ägt rum. 

Problematisering kring koncept och innehåll av Lars-Erik Hammar 

-  det kulturhistoriska perspektivet 

I diskussionerna inom Vetenskapliga rådet har det publika innehållet varit centralt och många ämnen och 

företeelser har diskuterats. Upplevelsecentrat har under de år som frågan varit uppe för diskussion förändrats, 

från konservindustrimuseum mot industrimuseum till ett upplevelsecentrum med utblickar mot Skagerrak och 

med brett kulturhistoriskt perspektiv. 
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 Rådet anser att perspektivet är rätt valt. I sig skapar detta många tillfällen att i framtiden bygga samverkan 

mellan orter, museer, ideella föreningar, entreprenörer och aktörer utmed Skagerraks kust.  Tonvikten i en 

byggnads publika del, i en utställning, måste ändå vila på något tydligt, något som profilerar verksamheten och 

gör den synlig i en allt mer konkurrensinriktad kulturturism. Viktigaste målgruppen har i diskussionerna mer och 

mer fokuserats på barnfamiljer, såväl boende i närområdet som besökare utifrån. Detta kräver en tilltalande 

lockelse som gör att just denna besöksgrupp känner sig särskilt utvald.  

Det vore olyckligt om ett upplevelsecenter skapar konkurrens om besökare inom staden och kommunen. 

Föreningen Laurin äger en verksamhet som är mycket värdefull och där det ideella engagemanget måste 

stödjas. Det är därför naturligt att inte ta upp denna industrihistoria i upplevelsecentret utan hänvisa till 

föreningens verksamhet och egna lokaler. Samråd bör även ske med Vikarvets museum där ett flertal 

kulturhistoriska företeelser presenteras. Här finns också ett bildarkiv av betydande kulturhistoriskt värde.  

Det är även viktigt att granska grannkommunernas innehåll av museer, besöksmål, sevärdheter som också 

traktar efter besökares närvaro. Stenhuggerimuseet i Hunnebostrand är ett synnerligen värdefullt besöksmål 

som med fördel kan marknadsföras även av andra närliggande kommuner. Därför känns en nedtoning av just 

denna historia relevant i centret även om stenmaterial bör tydliggöras i byggnaden. Konservmuseet på 

Klädesholmen är ett annat besöksmål där man med fördel knyter samarbetskontakter hellre än konkurrens.  

Utställning är upplevelse  

En utställning måste inte alltid presenteras i en egen lokal utan det lustfyllda är ofta att upptäcka att även 

oväntade utrymmen i en byggnad faktiskt tillhör det kulturhistoriska utbudet som på så sätt bidrar till 

helhetsupplevelsen, gärna med en humoristisk vinkling. En leende besökare är en nöjd besökare. Det gäller 

såväl barn som vuxna. Här följer därför några exempel på ”oortodox” förmedling. 

Toaletterna kan t ex vara en ypperlig plats för presentation av material från stenindustrin där funktion och form 

får bestämma rummens storlek och tilltal. Här finns dock en uppenbar risk att de som har ett personligt 

förhållningssätt till stenhistorien kan uppleva en nedvärdering om kunskapen är att hämta på en toalett. Därför 

måste dessa rums gestaltning diskuteras med scenograf/arkitekt på ett tidigt stadium så att upplevelsen istället 

blir positiv, att ge besökaren ett oväntat möte med historien.  

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Glaskonst i badrum, Kosta Boda Art Hotel 

Den moderna konservindustrin med främst sill som råvara är naturligtvis en viktig del av Lysekils historia och 

som måste belysas. Denna historia föreslås presenterad i restaurangen där fokus naturligt ligger på föda och 

upplevelse. Montrar eller displayer kan med fördel gömmas i borden eller golvet och därmed bli information 

man tar till sig på ett kanske oväntat och överraskande sätt.  

Den moderna industrihistorien i Lysekil är i hög grad förknippad med Preemraff som i sig är oåtkomligt för 

flertalet turister. Kanske kan entrén vara ett möte med denna högteknologiska verksamhet och skapa förståelse 

för allas vårt behov av denna industri.  
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Lysekil har en mycket stark koppling till bad och badort och här har diskussionerna i arbetsgruppen varit 

omfattande. Men i en ny byggnad går det inte att få med allt. Kan man då utesluta en så viktig del av stadens 

historia? Ja, om det finns alternativ plats att förmedla historien på. I gruppens tycke gör sig detta bäst i 

kallbadhuset där besökare på ett osökt sätt upplever historien. Formerna för denna berättelse bör ingå i 

upplevelsecentrets ansvar och fullföljas som en del av centret.  

Pirater. Sjörövare. Smugglare. Det är benämningar som sätter fart på känslorna men som säkert känns avlägset 

och främmande för flertalet av oss. Modern smuggling av droger läser vi dagligen om vilket skapar en negativ 

attityd till företeelsen. 1920-talets spritsmuggling ses i lite bättre ljus. Dels är produkten mer tillåten, dels 

skedde verksamheten med ett stort mått av äventyr och tävling och har lite av pojkboksäventyr över sig. Sägner 

om falska eldar med efterföljande vrakplundring finns det gott om utefter vår kust. Sanning och sägen går hand 

i hand men de genomförda illverken bestraffades hårt och hänsynslöst. I världens medier sprids oro för 

utvecklingen utanför Somalias kust och plötsligt är den globala sjötrafiken hotad av denna kriminalitet. På 

närmare håll läser vi att turister i husbilar utefter E6 blir rånade efter någon form av sömndrog. Den Nordiska 

kaparverksamheten under 16- och 1700-talen har många likheter med ovanstående kriminella handlingar men 

skiljer sig på en viktig punkt. Skillnaden är att verksamheten då var godkänd av kungen och under hans beskydd 

som ett led i landets krigs- och handelspolitik. Man kan därför säga att verksamheten, trots sitt kriminella 

innehåll, blev en laglig näring till gagn för riket.    

Det kräver en utvecklad och närmast fingertoppskändlig pedagogik om man önskar besökarens förståelse och 

intresse för 1700-talets kaparverksamhet.  Informationen om vårt lands roll inom sjöröveri är ny för de flesta 

vilket kräver en introduktion som i sig kräver tid och koncentration av besökaren. Häri ligger ett problem av 

rumslig karaktär. Ingen besökare önskar komma till en utställning för att läsa en bok utan en utställning är de 

facto en tredimensionell upplevelse. Allt får inte beskrivas i detalj utan rummets gestaltning och anslag är 

viktigast. Få originalföremål kommer att kunna visas i utställningen, därför är kopior nödvändiga för att skapa 

djup och innehåll. Texter, bilder och kartor är alla platta medium som kräver ny gestalt för att bli riktigt 

lockande. Här har en scenograf och utställningskurator ett stort ansvar liksom val av relevant, ny teknik. En 

fallgrop kan vara att rucka på historisk vederhäftighet för en mer publikdragande inriktning. Därmed är risken 

stor för s.k. Disneyfiering, där ytan blir viktigare än innehållet.  

I maj 2010 genomförde Bohusläns museum en arkeologisk forskningsundersökning på Storön, Norra 

Väderöarna. Projektet är en del av IKON-Platsen berättar
1
. På Väderöarna är spåren av sjöfart det primära men 

vissa arkivuppgifter talar även om ögruppen som tillhåll för kapare i slutet av 1600-talet. Vi vet inte idag om de 

många inristade namnen, bomärkena och årtalen på ön Hejens klippor vid Strömsund är inhuggna av sjömän i 

handelsfart eller rent av, av kapare. Här kan därför finnas en naturlig koppling mellan projektet i Lysekil och 

projektet på Väderöarna som förtydligar kustområdets gemensamma historiska bakgrund.     

                                                           
1
 EU-projektet IKON är ett Interreg IV A projekt med medverkande parter i Danmark, Sverige och Norge. Inom 

IKON samverkar Lysekils kommun med parter i Bohuslän och Vestregionen i Norge under rubriken "Havet som 

förenar – Platsen berättar". IKON- Interregionalt KulturOplevelses Networks syfte är att stärka besöksnäringen 

genom att tillgängliggöra, levandegöra och utveckla vår natur- och kulturturism och verka för en helårsbaseras 

turismnäring. Projektet pågår fram till 2012-05-31. 
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Lek som upplevelse 

Det är inte svårt att föreställa sig ett piratskepp som lekplats samtidigt som plats för förmedling. Detta kan i sig 

vara tillräckligt för att välja centret som mål för utflykt. Risken är å andra sidan att huset ses som mest ett 

lekland med endast ett fåtal besök med barn i rätta åldrar. Därför är det väsentligt att de övriga berättelserna, 

konserv-sten-petrokemi, finns med som delar av helheten.  Valet av pirattemat måste föregås av riktad 

marknadsföring där just den sanna historien blir var mans kunskap. Genom återkommande föredrag, artiklar 

och tillfälliga utställningar/displayer ökas förståelsen och den viktigaste besöksgruppen av alla, Lysekilsborna, 

kommer förhoppningsvis att sälla sig som tillskyndare av upplevelsecentret med dess innehåll. Här får inte 

övriga kommundelar glömmas bort. För att skapa ett gemensamt intresse för satsningen måste alla känna att 

de egna hjärtefrågorna får sin plats. Allt kan inte visas i en utställning även om slutprodukten blir dynamisk  och 

innehållsrik sådan. Här blir också en bred programverksamhet ett synnerligen viktigt forum.  

Nationella utblickar 

Vårt närmaste hav, Skagerrak, är viktigt både som arena och kulturbro. För att verkligen skapa en tydlig utblick 

mot Danmark och Norge är det väsentligt att de historier som väljs ut också får en visuell länk till 

grannländerna och deras egna berättelser. Kanske detta görs tydligast i just avsnittet om den sjöbaserade 

piratverksamheten under förutsättning att berättelsen breddas till att också handla om Norden under sent 

1600-tal och tidigt 1700-tal. Skagerrak är vårt gemensamma kulturområde där krig och skärmytslingar, 

vetenskap och tro, fiske och handel varit delar. Syftet måste vara att uppvisa axplock ur historien för att öka 

medvetenheten om den gemensamma bakgrunden.  

Sammanfattning  

Satsningen på ett upplevelsecentrum i Lysekil föreslås få ett innehåll med tydliga utblickar mot 

Skagerrakregionen och med ett brett kulturhistoriskt perspektiv. Det är väsentligt att innehållsmässigt inte 

konkurrera med andra lokala museer och föreningar utan istället bjuda in till samtal om vision och verksamhet. 

Då finns många tillfällen att i framtiden bygga samverkan mellan orter, museer, ideella föreningar, 

entreprenörer och aktörer i kommunen, i grannkommuner och utmed Skagerraks kuster. Det befintliga 

kontaktnätet inom IKONprojektet med dess många delprojekt utgör också en god grund för fortsatt samverkan, 

inte minst Väderöarna där sjöfartshistoria från samma tidsperiod undersökts.  

Temat kapare kräver troligen en bred marknadsföring i närområdet/kommunen då innehållet för de flesta idag 

är abstrakt och kanske även uppfattas negativt med jämförelser till kriminella verksamheter i vår omvärld. 

Förståelsen för att detta var ett led i den tidens krigs- och handelspolitik måste bli vara tydlig.    

Låt utställningsmediet få ta plats i hela byggnaden och därmed skapa oväntade och överraskande möten med 

historiens olika berättelser. I stort sett kan en byggnads alla lokaler, funktioner och inredning bli en del av 

upplevelsen. Alla berättelser kommer inte att kunna visas i en utställning även om slutprodukten blir dynamisk 

och innehållsrik. Här blir också en bred programverksamhet riktad mot både barn och vuxna ett synnerligen 

viktigt forum. Om möjligt ska dessa berättelser också leda in i nutiden. Att nå vår egen tid är en viktig utmaning 

som ger besökaren en plats och en naturlig roll i historieberättandet. 

_______________________ 

Lars-Erik Hammar, Processledare, Bohusläns museum 

Box 403, 451 19 Uddevalla 

Tel: 0522 656560, Mob: 0706 233461, E-post: lars-erik.hammar@vgregion.se 
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Bild 5: Upplevelseföreläsning 

hos Laurins med bildvisning… 

 

 

Bild 6: …och sång av 

Iréne Hansson 

Bild 7:Maritimt på hyllan 

Bohusläns museum 

Förankring 

Som tidigare nämnts har stor vikt lagts vid förankringsarbetet kring Upplevelsecenter 

och ett antal aktiviteter har genomförts.  

Medverkan har skett vid Lysekils kulturvecka i slutet av september månad med monter 

på Oscars, filmvisning på Vikarvet i samverkan med ABF och projektet ”Sill, sten & 

stickning, föredrag i samverkan med kåsör Telje Fredh under titeln ”Havets som 

förenar dåtid och nutid i Lysekil” samt föredrag i samverka med Daniel Dahlström från 

Oxygene kring friluftturism med fokus på dykning i regionen.  

Den 27 oktober genomfördes en upplevelseföreläsning i samarbete med Föreningen 

Laurin i Lysekil kring temat storytelling som bas för turistisk utveckling. För kvällen 

hade Lysekil besök av mezzosopranen Irene Hansson som med sin stämma förstärkte 

och illustrerade föreläsningen. 

En blåsig höstdag i början av november genomfördes en föreläsning och 

upplevelseafton med Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet i syfte att 

främja god kunskap om Bohusläns havsknutna historia, om skeppsfart och kaparnas 

hittills ganska okända och mycket spännande berättelser. Detta arrangemang som 

besöktes av över 250 personer filmades och har utgivits på DVD. Tanken var bland 

annat  att inspirera och underbygga arbetet med att skapa god personlig självkänsla, 

lokal stolthet och tillhörighet i regionen.  

I november anordnade Bohusläns museum ”Maritimt på hyllan” ett mötesforum och 

minimässa för Bohusländska hembygdsföreningar. Marint Upplevelsecentrum var med 

som utställare och föredragshållare under temat ”Berättandet som bas i turistisk 

utveckling”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Föreläsning med Dick Harrison, 

titel Havet som förenar- om Bohuslän och sjöfararnas historia 
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Resultat 

Projektmålen för den fördjupade förstudien har med denna rapport uppfyllts enligt tidsramarna. Nu 

tar det fortsatta arbetet vid med att vidare konkretisera ramarna för projektets utveckling.  

När det gäller underprojektet ”hus” gäller det främst att befästa vilka ingående parter som är 

aktuella, konkretisera deras lokalbehov och andra förutsättningar för en resursoptimerad framtida 

samverkan. För underprojekt ”koncept” bör innehållet analyseras ytterligare samt kontakter bör tas 

för att föra in kompetenser kring utställningsproduktion, pedagogik och inte minst marknads- och 

målgruppsanalys. ”Förankring” skall ske kontinuerligt och parallellt med övriga aktiviteter. 

I övrigt är det avgörande att kompetenser knytas till projektet för att vidare belysa möjligheter till 

ägande- och finansieringsstrukturer, organisationsstruktur och förberedelse för projektering och 

byggnation. 

Framtida aktiviteter 

Ett antal aktiviteter av olika karaktär planeras inför framtiden. Dels när det gäller 

förankringsprocessen internt och externt och samverkan mellan parter som kan komma att 

interagera inom ramen för Upplevelsecentrum och dels vidareutvecklandet och konkretisering av 

konceptidé och förstärkning av reseanledning till Lysekil och regionen. 

Ett antal presentation kring projektets framtids upplägg, partnersamverkan och konceptutveckling 

kommer att under våren och sommaren år 2010 hållas inom den kommunala strukturen. Främst 

gäller det ledningsgrupp, ledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Ett 

presentationsmaterial har tagits fram för dessa tillfällen och kan med lätthet anpassas till aktuell 

åhörargruppering. 

Möjligheterna till en studie- och inspirationsresa för bland andra politiker, kommunala tjänstemän, 

entreprenörer och aktörer inom varierande verksamheter skall ses över. För att säkerställa kvalitet 

och effektivitet kommer studieresan att föregås av en invertering av större anläggningar främst inom 

Sverige men också i Norge och Danmark som kan tjäna som referensobjekt när det gäller 

investerings- och driftsbudget, ägande- och organisationsstruktur, tidplanering för projektering och 

fysisk etablering, verksamhetsinriktning och affärsidé. Det är även av intresse att undersöka 

möjligheter till samverkan med andra större anläggningar. Denna inventering kommer i största 

utsträckning att genomföras som en skrivbordsundersökning. 

Möjligheterna att utveckla och samverka inom ramen för organisationen Visitor Center som kan 

fungera som turistisk motor, vara en drivkraft kring aktivt värdskap i området, basen för ett 

kommande destinationsbolag och därigenom saluföra de olika aktörernas turistiska produkter genom 

att vara ett aktivt skyltfönster, skall undersökas. I detta koncept måste säkerställas att det finns ett 

utbud av fyra grundläggande beståndsdelar som består av turistbyrå, souvenirshop, utställning och 

café. Dessa beståndsdelar rimmar i nuläget väl med de redan utvecklade tankarna kring 

Upplevelsecenter. 
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Mångfalden av planerade verksamheter i det kommande Upplevelsecentret innebär en komplexitet 

som i sig kommer att innebära vissa komplikationer. Men i dessa möten mellan människor och 

verksamheter god grogrund för kreativitet och skapande av ett ny, efterfrågad och gemensam 

mötesplats. För att på bästa sätt ta tillvara kompetens och kreativ kraft kommer det att etableras en 

husgrupp i syfte att konkretisera olika verksamheters lokalbehov och andra önskemål. 

För att tydligt belysa de lokala berättelsernas viktiga funktion i utvecklandet av konceptet och själva 

upplevelsedelen planeras under våren 2010 en berättarafton. Förhoppningen är också att detta 

arrangemang skall ligga till grund för vidare kurser eller studiecirklar med berättande, värdskap och 

lokal- och regionalhistoria som fokus.  

För att främja den turistiska utvecklingen generellt planeras det att utreda möjligheterna att i 

samverkan med andra parter etablera någon form av digital guidning samt fysisk tillrättaläggning 

som förtydligar och tar tillvara områdets kulturhistoria, nutid och framtid. Här kan både befintliga 

och nyetablerade besöksmål komma att bli aktuella. 

Det bör utredas om möjligheter finns att utveckla turistiska samarbeten med andra aktörer längs 

Bohuskusten kring temat Sveriges Historia som kommer att sändas på TV4 som en programserie 

under 2010 och 2011. Detta är av stort massmedialt intresse och genomslagskraften 

marknadsföringsmässigt är väsentlig. Vissa inledande kontakter har tagits och avses fördjupas. 

Tidplan 

Nedan presenteras en övergripande struktur- och tidplan inför det fortsatta arbetet med projekt 

Upplevelsecenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Tidplan projekt Upplevelsecenter 2010-2012, se Bilaga A PowerPoint presentation. 
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Kontaktuppgifter 

Cia Lantz 

Adress: Lysekils kommun, 453 80 Lysekil 

Mobil: +46 703-40 43 72 

Mail: cia.lantz@lysekil.se 

Hemsida: www.lysekil.se 

Bilagor 

A. PowerPoint presentation kring Upplevelsecenter  

B. Förstudie för etablering av en mötesplats med inriktning mot det industriella och maritima 

kulturarvet 

Förslag till vidare läsning 

Måltidsturism av Lena Mossberg 

Lasse i Gatan - kaparkriget och det svenska stormaktsväldets fall av Lars Ericson Wolke 

 

/Cia Lantz, projektledare Upplevelsecenter 

2010-03-10 

mailto:cia.lantz@lysekil.se
http://www.lysekil.se/

