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Kulturarv och entreprenörskap
B2H – Business to Heritage var ett samarbetsprojekt mellan svenska Lysekil och norska 
Fredrikstad, med syftet att stärka kulturarvets roll som resurs för attraktionskraft och  
näringslivsutveckling. 

Den konkreta ambitionen var att utveckla två maritimhistoriska platser – två arenor – genom 
samverkan och stöd till aktörerna på arenorna. I Fredrikstad handlar det om arenan Isegran, 
i Lysekil om Havsbadsområdet. Det har under projektperioden resulterat i en mängd idéer, 
erfarenheter, förbättringsåtgärder, aktiviteter och verksamheter som nu lever vidare.

Den andra, lika viktiga ambitionen, var att utveckla en modell för förvaltning och drift av de 
två arenorna, en modell som också ska kunna användas på andra liknande platser. Kunskaps- 
och metodutveckling har därför varit centrala delar av projektet och pågått parallellt med 
utvecklandet av nya upplevelser för besökarna. 

Namnet B2H fångar kärnan i projektet: att skapa innovativa och långsiktigt bärkraftiga  
näringsverksamheter inom kulturarvsektorn – och att använda kulturarvet som en kreativ 
resurs för att utveckla näringslivet på respektive ort. 
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Projektledare har varit Cia Säll-Lantz, Lysekils kommun, och Ingar Guttormsen, Fredrikstad Museum.  
Projektet pågick mellan april 2012 och augusti 2014.
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Isegran  
– 750 års levande maritim historia
Isegran är en ö som ligger mitt i infarten till Norges 
största älv och i nära anslutning till centrala Fredrik-
stad. Platsen har alltid präglats av sitt strategiskt  
intressanta läge och ända sedan 1200-talet har 
sjömän, soldater, båtbyggare och kungar satt sina 
avtryck på ön. Det skapar stora möjligheter att 
utveckla bärkraftiga verksamheter i gränssnittet 
mellan kulturarv och näring. Under de senaste åren 
har det stått klart att det krävs ökad samverkan och 
ett strategiskt helhetsgrepp för att ta vara på dessa 
möjligheter och att förverkliga Isegrans slumrande 
potential. Genom B2H har viktiga steg tagits mot att 
göra ön till en levande kulturhamn och förmedlare 
av traditioner och upplevelser.

Verksamheter på Isegran idag
Fredrikstad Museum, Maritime Center Fredrikstad AS, 
Café Galeien, Plus-skolens Trebåtbyggerlinje, private 
båtägare, Orlogstasjon Isegran 1684, Urdas Venner, 
Najaden, Historielaget, Geologiforeningen, Sjøspeiderne, 
Østfold Music Production AS och Fredrikstad Kultur AS. 

Havsbadsområdet  
– öppen och levande mötesplats
Havsbadsområdet ligger längst söderut i Lysekil, 
nästan helt omgivet av hav. Det växte fram under 
kurortsepoken i slutet av 1800-talet och upplevde 
en glansperiod under de följande decennierna. Även 
om intresset för Havsbadsområdet som kurort dog 
ut en bit in på 1900-talet har området fortsatt att 
vara en plats för rekreation och besöksnäring, om än 
med något oklar målsättning. Tankar på att utveckla 
Havsbadsområdet genom att ta ett strategiskt hel-
hetsgrepp över området och skapa upplevelser kring 
Bohuskustens natur- och kulturarv har funnits i 
många år. B2H har gett konkretion åt viljan att ta 
vara på områdets potential, få de olika verksamheterna 
att samverka och göra den kulturhistoriskt intressanta 
miljön till en öppen och levande mötesplats för  
Lysekilsbor och besökare året om. 

Verksamheter i Havsbadsområdet idag
Två restauranger, Havets Hus, minigolfbana, dykfirma, 
helårsöppet hotell och vandrarhem, kallbadhus, gatukök, 
föreningsverksamhet, havsfiskelaboratorium, gästhamn 
Vikarvets museum, sommaröppen nattklubb, utomhusscen 
och en större samlingslokal för uthyrning och evenemang. 

Platser med potential
Likheterna mellan Isegran och Havsbadsområdet är 
flera. De är platser med intressant maritim historia. 
De är utpekade av sina respektive kommuner som 
strategiska områden för entreprenörskap, kulturell 
identitet och besöksnäring. De har en blandning av 
offentliga verksamheter, privata företag och ideella 
eldsjälar. De bär på ett rikt kulturarv som är viktigt 
att förvalta. Och de vilar på en potential som inte 
riktigt utnyttjats på senare tid. Likheterna gör att 
de kan dra nytta av varandras erfarenheter, samtidigt 
som de har olikheter som gör att ett samarbete berikas 
med olika perspektiv. Med erfarenheter från tidigare 
utvecklingsarbete, bland annat inom Interreg-projektet 
IKON, växte därför tanken på ett gemensamt projekt 
fram – B2H. Syftet var att tillföra kunskap, skapa  
hållbara metoder för arenautveckling och stötta  
befintliga och nya aktörer på arenorna. 

Isegran
Fredrikstad

Havsbads-
området
Lysekil

Oslo

Göteborg

NORGE

SVERIGE
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Lockar nya aktörer
B2H:s arbete med att utveckla Isegran har dels gjort 
att de befintliga aktörerna blivit starkare och vågat 
nysatsa, dels att nya aktörer valt att etablera sig på 
ön. Det förra kan illustreras av att Café Galeien, med 
kunskapsstöd och inspiration från Strandflickorna  
Hotell & Konferens i Lysekil, har utvecklat verksam-
heten med Bed & Breakfast. Det senare gäller bland 

annat Fredrikstad Kultur AS som ligger bakom den 
nyskrivna familjemusikalen ”Tordenskiold – en ekte 
sjøhelt?” som spelats på Isegran Amfi. Ytterligare en 
ny aktör är Østfold Music Productions som utvecklat 
konsertkonceptet Musical Fireworks där bland annat 
Peter Jöback medverkat. En annan typ av nyetablering 
är Plus-skolans träbåtbyggarlinje.

Isegran Kulturhavn – möjligheternas ö
Under B2H:s projekttid har visionerna om Isegran som en levande kulturhistorisk  
plats börjat förverkligas. Under sommaren 2014 fylldes ön av människor som kom  
för att uppleva historien, se på teater, lyssna på konserter, gå på restaurang eller bara  
njuta av naturen och kulturen som finns överallt på ön. Det är inte minst barnfamiljerna 
som lockas. Under The Tall Ships Races testades Isegran i skarpt läge och visade sig  
klara publikanstormningen galant. Namnet Isegran Kulturhavn började arbetas in 
från och med sommaren 2014. 

6 
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Förbättrad infrastruktur, kommunikation och gemensam profil 
Som en effekt av B2H har kommunikationerna till 
och från Isegran förbättrats genom att man har 
lyckats åstadkomma ett färjestopp på ön som en del av 
Fredrikstads ordinarie lokaltrafik. I samband med det 
har också bryggan som färjan anlöper till restaurerats. 
Kommunikationen på Isegran har förbättrats i och 
med att nya skyltar tagits fram och satts upp.  

En annan typ av kommunikation är den som handlar  
om att få människor att uppmärksamma Isegran.  
En insikt som vuxit sig stark under projektet är vikten 
av att ge en samlad bild utåt av platsen och aktörerna. 
Därför har man tagit fram en ny grafisk identitet, 
logotyp och gemensam, kommunikativ webbplats. 

Hallå Ingar Guttormsen, norsk projektledare för B2H, varför har ni  
tagit fram en gemensam grafisk profil för Isegran?
”Vi önskade att skapa ett tätare nätverk av alla aktörer som var knutna till 
Isegran, och ett av elementen för att knyta dessa samman var att skapa en 
gemensam grafisk profil.”
 
Vad ska den signalera?
”Isegran har en maritim historia som är 750 år, och Isegrans framtid är också 
knuten till det maritima. Vi ville därför ta upp historien, men samtidig ge den 
ett modernt formspråk. Trekanterna symboliserar segel, flygande drakar, vind, 
signalflagg, hav, vågor. Färgerna i de små trekanterna är hämtade från de 
enskilda aktörernas egna loggor.”

Hur kommer den att användas?
”Vi önskar att Isegrans logga ska vare en bild människor får i huvudet med en 
gång de hör namnet Isegran. Vi har producerat vimplar till alla båtarna i hamnen 
på Isegran, vi har egna flaggor på ön med den nya loggan. Allt skyltning, 
annonsering, pressmaterial, kommunikation via nya webbsidor och sociala 
medier som facebook från Isegran centralt ska ha loggan. Aktörerna är också 
ombedda att använda loggan i sin egen kommunikation.”
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Massor av upplevelser
En brukarundersökning som genomfördes i B2H- 
projektet visade att Isegran framför allt var känt  
hos lokalbefolkningen som ett rekreationsområde.  
De flesta gjorde inte fler än 1-2 besök per år. Det 
framkom även att Fredrikstadsborna önskade ett 
breddat utbud med fler konserter, arrangemang  
och aktiviteter på Isegran, något som också samman-
föll med projektets ambition. Årliga storsatsningar 

som Musical Fireworks och musikalen om sjöhjälten 
Tordenskiold är exempel, men också satsningar i det 
mindre formatet som Café Galeiens sommarscen och 
quizkvällar. Viktiga är också upplevelser där besökaren  
själv får en sinnlig upplevelse av platsens historia – till 
exempel följa en hantverkare, få doften i näsan och 
kanske till och med flisorna i händerna från träbåts-
byggandet.

1. Café Galeiens sommarscen.  
 Alexander Hermansen från föreställningen Cornelis Cabaret.

2. Folkliv utanför Galeiens sommarscen. 

3. Levande renovering av Bjarne Aas berömda segelbåt  
 IOD - International One Design. 

4. Musikupplevelse under Musical Fireworks. 

5. Träbåtsfestivalen Sail Isegran. 

1 2 3

54
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En test av det nya Isegran
Sommaren 2014 arrangerades The Tall Ships Races i Fredrikstad, 
med Isegran som arena för många av aktiviteterna. Arrangemanget 
var inte ett slutmål för Isegran, utan snarare ett sätt att testa och 
utvärdera arenans kapacitet och möjligheter inför framtiden. Det 
var också ett sätt att starkare knyta samman utvecklingen på ön 
med resten av staden. Slutsatsen är att examen gick alldeles ut-
märkt. Under fyra festdagar fylldes Isegran med människor och 
totalupplevelsen blev mycket lyckad. Isegrans potential har börjat 
väckas till liv på nytt och The Tall Ships Races visade att arenan 
är på rätt väg. 

Förnyelse som skapar möjligheter
Arbetet med att utveckla innehållet på Isegran har 
inneburit att förbättringar i form av till exempel 
underhåll och nybyggnationer har genomförts.  
I älven har muddring gjorts och en ny brygga 
byggts för att möjliggöra anlöp av färjan. Det så 
kallade Gula Huset och flera andra byggnader  

har också renoverats under perioden. Dessutom har 
nya aktivitetszoner som lekplats, petanquebana och 
grillplats anlagts och parkanläggningen förskönats. 
Kort sagt har Isegran fått en ansiktslyftning för 
att leva upp till den högre ambitionsnivå som B2H 
medfört. 

13
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Möte som skapade  
arenautveckling 
Några av de viktigaste drivkrafterna i B2H var att initiera 
samarbeten mellan aktörerna på och mellan arenorna  
och bidra till kompetensutveckling. En viktig grund för 
det lades redan hösten 2012 då det första stormötet med 
alla aktörer på båda arenorna arrangerades. Det genom- 
fördes som en workshop med några korta kunskaps- 
inledningar som sedan övergick i ett strukturerat idéarbete 
med hjälp av Østfoldsforskning och utvecklingscentrumet 
Innovatum. En process som resulterade i 200 idéer och 
många konkreta samarbetsrelationer. Då sattes också  
det samlande uttrycket ”Strekke kjøl, sette seil, føre ror” 
för Isegran. För Havsbadsområdet var stormötet en viktig 
bekräftelse på att tematiken Skagerraks kapare var rätt. 

Hallå, Knut Sørensen 
på Maritime Center, 

vad betydde det  
första stormötet för  

den fortsatta processen?
”Det var många positiva  

personer som samlades under ett tak och hela  
gruppens kompetensnivå höjdes under mötet. Det  
var en viktig grund till att projektet blev så lyckat.”
 
Vad har varit viktigast med B2H?
”Projektet har bidragit till att sätta fokus på viktiga 
utmaningar och fått fler resurspersoner och besluts-
fattare att dra åt samma håll. Det har gjort att genom-
slagskraften ökat och att delprojekten genomförts på 
utsatt tid. Man har klarat av att leverera. Projektet har 
också visat att det, som väntat, finns mycket potential 
som inte utnyttjats och kan vidareutvecklas framöver.”

Hur förvaltar ni det som projektet uppnått?
”Enligt mig var B2H mycket bra, så det finns mycket 
att vara på. En av huvudutmaningarna blir att finna en 
gemensam driftsmodell och klara ut hur potentialen 
ska förvaltas mellan aktörerna. Vi har också fortsatta 
utmaningar vad gäller volym och byggningsmassa  
i förhållande till mål.”

Invigning av Plus-skolans  
träbåtbyggarlinje.



16 17

31 2

Gemensamma utmaningar och lösningar
En grundförutsättning för B2H var att Isegran och 
Havsbadsområdet har liknande förutsättningar. 
Ett aktivt samarbete och delning av kunskap och 
erfarenheter var därför ett sätt att stärka arenorna. 
Samtidigt har de olikheter som gör utbytet  
intressant. Samverkan har dels skett på en över- 
gripande projektnivå i form av framtagning och  

test av en samarbetsmodell för arenautveckling och 
ledning, dels på aktörsnivå i form av kontakter mellan 
de två arenornas aktörer men även i form konkreta 
och publika aktiviteter. Det finns en övertygelse 
bland de inblandade att just samverkan på de olika 
nivåerna varit en förutsättning för innovation och 
framgång. 

1. Kaparlajv på skonaren Kvartsita. 

2. Aktörsworkshop i Havsbadsområdet.

3. Alexander Hermansen och Ulla Magnus Lindbom 
 under en upplevelsevandring på Isegran.

4. Musikalisk historielektion med Stefan Andersson 
 och ungdomsorkestern FLO. 

5. Cia Säll-Lantz och Ingar Guttormsen,  
 projektledare för B2H. 

6. Besökare får veta mer om båtrestaurering  
 på Isegran. 

7. Havets Hus som utställare på Isegran under  
 The Tall Ships Races.

5 6 74



Upplevelsearenan Havsbadsområdet 
Viljan att utnyttja sitt natur- och kulturarv för att 
utveckla besöksnäringen har funnits i Lysekil under 
många år. Politiskt beslut om att arbeta med tema-
tiken Skagerraks kapare togs av kommunstyrelsen 
2010 och att prioritera Havsbadsområdet 2012. 
Utifrån den politiska förankringen har B2H arbetat 
dels med affärsutveckling för aktörerna utifrån deras 
befintliga verksamhet, dels med att utveckla konceptet 

Skagerraks kapare. Projektet har också genomfört  
en medborgarundersökning för att ta reda på vad 
Lysekilsborna tycker, tänker och vill med området. 
Under 2014 har potentialen för att utveckla Havsbads-
området till en öppen mötesplats och  
spännande upplevelsearena, med fokus  
på Skagerraks natur- och kulturhistoria,  
börjat förverkligas. 

Upplevelsearena för hav och historia
B2H har skapat och stöttat olika typer av upplevelser 
på temat hav och historia. ”Ett hav av möjligheter” 
arrangerades under båtmässan Båt & Hav och bjöd 
på roliga och spännande aktiviteter på, under eller i 
anknytning till havet. Utställningen ”Kust och Hav 
ur konstperspektiv” hyllade skärgård och strandnära 
natur genom konsten. ”Lysekils seglarskola Kaparna” 
vände sig till barn mellan 6-8 år som under några  

sommarförmiddagar ville ta chansen att uppleva båt  
och hav på ett lekfullt sätt. Tidsresan är ett koncept som  
erbjuder en upplevelseresa i den nordiska historien. 
Intresset har vuxit kraftigt och görs nu i samarbete 
med en kommersiell aktör utanför Havsbadsområdet. 
”Fisk och barock” var en härlig barockfest som hölls 
på Grand Hotel. Barockmusik och dans, konsthantverk 
och en 1700-talsinspirerad meny stod på schemat. 

Privateers of SkagerrakLICENSED TO PLUNDER
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Förbättringar av fysiska förutsättningar
En viktig del av B2H var att analysera vilka infra- 
strukturella och fysiska förbättringar som behövs 
för att utveckla Havsbadsområdet. Det omfattande 
arbetet, som gjorts av arkitekt Per Nadén, har resul-
terat i flera rapporter, bland annat en förstudie om 
konceptutveckling av hela området och en utredning 
om ett kultur- och aktivitetshus. Flera projekt har 
också redan genomförts eller påbörjats. Ett exempel 

är en ny dyk- och kajakhamn, projektering av en 
bastu i och renovering av Kallbadhuset, och ett nytt 
lekskepp i 1700-talsstil. Andra saker som utretts är 
utvecklingen av Havets Hus 2.0, bland annat med  
en förstudie kring konceptet Rum under ytan som 
kommit att påverka hela verksamheten. En central 
fråga för hela Havsbadsområdet är också hur lös-
ningar för parkering och logistik kan förbättras. 

Insatser för affärsutveckling 
B2H har i samarbete med utvecklingscentrumet Innovatum  
stöttat ett 20-tal företag och ideella föreningar med koppling 
till Havsbadsområdet. Stödet har getts i form av individuell 
coachning, utveckling av verksamhetsplaner i samverkan 
med andra aktörer och matchning mellan aktörerna för att 
skapa livskraftiga samarbeten. Det har också genomförts 
gemensamma frukostföreläsningar och workshops för att 
inspirera. Arbetet har lett fram till en generell modell för 

aktörsutveckling. Det har också 
resulterat i att en rad publika  
aktiviteter har genomförts i sam-
verkan mellan de olika aktörerna. 

Johan Engström, Västsvenska Turistrådet
”Bohusläns dyk- och kajakhamn i Lysekil är en början 
på ett upplevelsecentrum, ett samlingsområde där det 
finns möjlighet att kunna visa upp hela Lysekils rika 
utbud för alla besökare. Att skapa flöden och logistik 
för att binda ihop shopping, kultur, historia, natur och 
outdoor med restauranger och boende. Västsvenska 
Turistrådet hoppas att Lysekil tar vara på detta och 
skapar förutsättningar för en ökande exportmogen 
turism – genom att sätta dyk- och kajakhamnen i ett 
större perspektiv. Som en del i en helhet.”

Ny kunskap.  
Anja Praesto, som  

bland annat lett arbetet med  
konceptet I Arns fotspår på  

Västergötlands museum,  
under en frukostföreläsning  

på temat ”Att finna styrka  
genom samverkan”. 

Produktutveckling. En algtvål 
som tagits fram inom B2H av 
Kallbadhusets vänner. Den säljs 
nu på flera ställen i Lysekil. 

”B2H har gett oss som  
företagare massor av tips,  

kunskap och nya sätt att tänka. 
Genom både föreläsningar och 

kontakter med andra aktörer på 
arenorna. Konceptet Skagerraks 
kapare är fantastiskt bra och det 

ska vi bygga vidare på nu.” 

Bettina Salesjö, Strandflickorna  
Hotell & Konferens, Lysekil
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Hallå Ulla Magnus Lindbom, som bland annat medverkat  
i projektets frukostträffar, vad har B2H betytt för möjligheten  
att utveckla Havsbadsområdet?
”Projektet har fått mig att inse betydelsen av att utveckla Havsbads-
området till ett upplevelsecenter. Lysekilsbor och besökare inser  
värdet av denna kulturhistoriska mötesplats och vill gärna att området 
ska få nytt liv. Kan vi införliva meningsfulla åretruntaktiviteter  
kommer Havsbadsområdet utmärka sig som ett framtida besöksmål 
till gagn för hela regionen.”
 
Vad har varit det mest positiva för dig personligen? 
”Att ha varit med i projektets olika sammanhang och träffar har 
inneburit en slags resa. Både historiskt tillbaka till 1700-talet och 
genom alla möten med människor som varit involverade, i Sverige 
och i Norge. Eftersom jag är bildkonstnär har jag behov av just 
värdefulla möten i form av händelser, miljöer och upplevelser. 
På så sätt har också projektet i sin helhet varit stimulerande 
och aktiverande för mig, inte minst genom de många positiva 
reaktioner vi fått i samband med utställningen ’Kust och Hav 
ur konstperspektiv’.” 

En gemensam kommunikation
Genom en rad olika kommunikationsinsatser har B2H ökat 
kännedomen och intresset för Havsbadsområdet – både 
platsen och aktörerna. Insatserna har bland annat varit en 
kommunikationsplan, webbplattform på Lysekil kommuns 
webbsida, nyhetsbrev, pressbearbetning, upplevelseföre- 
läsningar och presentationer på mässor och andra arrange- 
mang. Projektet har också stöttat kommunikationen för 
enskilda satsningar och aktörer, så som webbsidor för Havets 
Hus och Skageraks kapare. Återkommande Lysekils Women ś 
Match är en spännande tävling och en stor publikfest som 
gett tillfälle att sprida information om B2H. Kaparlajvet 
var en succé på sociala medier och fick 120 000 ”likes” på 
Facebook.

”Vi är mycket nöjda med  
vår nya hemsida och hade  
aldrig haft möjlighet att göra 
den utan stöttning från B2H. 
Hemsidan ger oss nya möjlig-
heter att nå våra besökare och 
utveckla vår verksamhet.”
Maria Jämting, vd Havets Hus 
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Skagerraks kapare och 1700-tal i centrum för utvecklingen
Temat Skagerraks kapare har gått som en röd tråd 
genom mycket av det som gjorts inom B2H och 
är centralt för att utveckla Havsbadsområdet som 
besöksmål. Konceptet har vuxit fram under lång tid 
och genom mycket samverkansarbete med forsknings- 
institutioner, kulturarvsorganisationer och den folk-
liga traditionen. Under projekttiden har temat börjat 
konkretiseras och många aktiviteter har genomförts. 
Det är bland annat kommunikationsaktiveter som 
webbsida och annat informationsmaterial, utställ-
ningar på Havets Hus och publika aktiviteter som 
kaparlajv med 300 deltagande barn från Norge  
och Sverige. Det har också producerats en filmad  

dokumentärsvit på temat. Genom B2H har Havs-
badsområdet och Lysekil tagit viktiga steg mot att 
skapa ett upplevelsecentrum kring det nordiska  
kaparväsendet. Och därmed utvecklat ett besöksmål 
som både har ett kulturhistoriskt värde och stor  
potential som besöksnäring. 

Ett vetenskapligt råd har varit knutet till arbete med att utveckla 
konceptet Skagerraks kapare. Rådet har bestått av Lena Moss-
berg, professor i marknadsföring vid Göteborgs universitet,  
Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, och  
Lasse Hammar, processledare på Bohusläns museum/Västarvet.

Smeden Tomas Koch tog  
värvning på ett kaparskepp.  

Hans ättlingar (t.h) besökte  
utställningen Skagerraks  

kapare på Havets Hus.

Fakta. Under flera hundra 
år fanns det gott om kapare 
kring de svenska, norska 
och danska kusterna, ett 
historiskt faktum som idag är 
nätan helt bortglömt. Det vill 
konceptet Skagerraks kapare 
ändra på!
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Ledningsmodell och aktörsutveckling
Kompetensutveckling, erfarenhetsspridning och 
samverkan har varit bärande delar av B2H. Det 
arbetet har både handlat om att utveckla metoder för 
arenautveckling på en övergripande projektnivå och 
riktats mot de olika aktörerna i Havsbadsområdet. 
Kunskapsinhämtning har till exempel skett genom 

föreläsningar, workshops och samarbeten av olika 
slag. Ett exempel är den utbildningsdag i värdskap 
som genomförts i tre år, med syftet att lyfta värd- 
skapet som konkurrens- och framgångsfaktor.  
2012 deltog 4 personer, året efter 25 personer och 
2014 hade deltagarsiffran höjts till 90 personer.

Hallå Cia Säll-Lantz, svensk projekt-
ledare för B2H, vad har projektet 

betytt på den övergripande nivån? 
”EU-projekt ger oss chansen att 
arbeta med utveckling som vi inte 
skulle ha möjlighet till annars. 
Kommunen måste prioritera sin 
basverksamhet, samtidigt behöver 
vi arbeta med utvecklingsfrågor för 

att skapa en god livsmiljö. Genom 
B2H skapades en sammanhållande 

kraft som fått saker att hända.”

Och vad har det betytt för varje enskild 
aktör i Havsbadsområdet?
”Det har gett möjligheter att testa nya idéer, som man 
inte hade kunnat eller vågat testat utan B2H. Samverkan 
är helt avgörande för utveckling, men det kräver tillit 
och respekt, som i sin tur kräver tid och kunskap. Och 
det är precis vad projektet gett.

Vad tror du att de inblandade tar med sig när  
projektet avslutats?
”Insikten att alla har en roll att spela. Kommunen, 
näringslivet, de ideella krafterna – alla behövs och alla 
behöver ta ansvar. Mer konkret har temat Skagerraks 
kapare visat sig vara just den motor för utveckling som  
vi hoppats och trott på.”

Vad händer nu?
”Det finns politiska beslut på att vi ska arbeta med  
att utveckla Havsbadsområdet med temat Skagerraks 
kapare som kärna, så det fortsätter vi med. Det finns 
flera saker på gång som möjliggjorts genom B2H.”

Lekskeppet är populärt och har 
direkt bidragit till att Havets Hus 
ökat sin kioskomsättning under 
2014 med 35 procent. 
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Skeppet 

Grona gurkan

Casper Miniman är 10 år och bor i Lysekil. Idag 

går Casper till hamnen. Han ska boka sommar

jobb till ett skepp som ska till staden Brysselkol 

som ligger i Grönsakslandet.

Där ska han lämna last. Skeppet heter Gröna Gurkan. 

Dom ska frakta 100 ton grönsaker och massa 

brysselkol, för staden Brysselkol börjar få slut på 

det. Nu är det sommar och Casper ska åka iväg. 

Han går ombord på skeppet.

Det är väldigt mångar gubbar på skeppet. Han ser 

sig omkring och går rakt fram men ser inte att han 

går mitt in i en tjock fet gubbmage! Han studsar 

iväg för att magen är som en ballong! Han flyger 

rakt ner i en stor hink med tomatpuré. Då kommer 

det en gammal gubbe och hjälper honom upp.

Alla skriker:

– Hjälp, en tomatdoppad unge!!!!!

Han ställer sig upp och skakar av sig all tomatpuré.

– Hissa segel mannar! Ropar en gubbe.

Skeppet börjar åka. Casper går och sätter sig på 

en bänk uppe på däck.

2 dagar senare så vaknar han och upptäcker att 

han har sovit i två dagar! Han går upp och letar    

efter någonting att äta till frukost. Han hittar en 

stor hink med grön paprika, han ska precis ta lite 

grön paprika men då kommer det en gammal gubbe 

bakom honom och säger: ”Snattar du grönsaker?”

–Ehh nej, jag tänkte bara smaka lite, är så hungrig! 

Säger Casper.

Gubben tittar på honom med en misstänksam 

blick och går.

Casper snor åt sig 4 stora paprikor och springer 

iväg till ett hemligt ställe att äta på. Han trycker i 

sig alla 4 på mindre än 10 sekunder!!! Sen går han 

upp på däck och kollar ut över havet.

– Vilka är det där? Säger Casper och ställer sig 

bredvid en tjock gammal gubbe.

Det är ett skepp som kommer emot oss. Men jag 

vet inte vilka det är, säger mannen. Jag står kvar 

där en stund och ser hur skeppet kommer närmare. 

När det kommer tillräckligt nära så ser vi att dom 

har kanoner och väldigt många ombord.

Casper ropar så högt han kan: ”det är kapare!!”

Alla män på vårat skepp laddar kanonerna. Men 

innan vi hinner klart så har kaparna börjat klättra 

på vårat skepp. Vi försöker putta ner dom men det 

går inte. Dom är minst 20 män som tar allt dom 

ser och så fort dom är klara klättrar dom tillbaka 

till sitt skepp, vi missade tydligen att dom siktade 

in sina kanoner i vårat skepp för att helt plötsligt 

när vi tror att allt är över igen så smäller det till, det 

börjar läcka in vatten i skeppet.

Man känner hur skeppet sjunker så han och alla 

männen springer allt vad dom kan runt i cirklar och 

får panik. Efter en stund hoppar alla män i vattnet 

och simmar till närmsta ö. Efter en vecka är dom 

hemma.

FÖRFATTARE: LUDVIG DAHLBERG OCH JENNIFER EDSTRÖM

Dick Harrison (t.v), professor i historia och känd medieprofil, föreläser om kapare. Mattias Grapenfelt (t.h), vd för Hushållningssällskapet  
i Jämtland, om värdskap och vikten av att känna stolthet över den plats man lever och arbetar på. Våga vara ambassadör!

Barnens  
kaparberättelser 
Mellanstadieelever i Lysekil 
har varit delaktiga i arbetet 
med utställningen Skagerraks 
kapare på Havets Hus och även 
skrivit sina egna berättelser 
om kapare. Berättelserna har 
samlats i en bok. Samarbetet 
har följts upp med en lärar-
handledning. 
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”B2H har samlat 
mängder av olika 
aktörer och satt 
igång en process, 
viket är väldigt bra. 
Det är annars besvär-
ligt att få ihop så många 
aktörer med olika intressen 
till en helhet. B2H har också 
haft många seminarier som bidragit till kunskaps-
uppbyggnad. Man har lyssnat på aktörerna och satt 
ihop program efter deras behov och förslag. B2H 
har sett på områdena holistiskt och fått med många 
olika kompetenser i projektet. Man har jobbat med 
kommunen – med tjänstemän och politiker. Man har 
tagit med forskare – allt från ekonomer till historiker. 
Man har bjudit in föreningar som fått ge sin syn, men 
framförallt har lokalbefolkningen kunnat vara delaktig 
genom olika träffar. Det är nödvändigt i ett projekt 
som detta. Det breda synsättet har gjort att man kan 
se på områdena utifrån många olika synvinklar och på 
nya sätt. För att kunna vara ett attraktivt besöksmål 
är det nödvändigt att knyta det historiska med 
dagens krav på innovativa upplevelser – något som 
B2H-projektet har förslag på hur man kan göra.”

Lena Mossberg, professor i marknadsföring och verksam 
vid Centrum för turism på Göteborgs universitet, om hur 
B2H bidragit till arenautveckling. 

Ringar på vattnet 
En bärande tanke i B2H har varit att arbeta 
fram metoder för samverkan och arenautveck-
ling som skapar positiva effekter för både den 
enskilda aktören och arenan som helhet. Och 
dessutom bidrar till både ekonomiska och  
kulturella värden. 

Metoden i B2H har gått ut på att genom sam-
arbete bättre ta vara på den potential som finns 
på de två arenorna och hos de aktörer som är 
verksamma på områdena. Den relativt lilla extra 
resurs som projektet B2H tillfört har aktiverat 
massor av innovations- och utvecklingskraft. 
Med små medel har stora förändringar satts  
igång. Befintliga verksamheter har vågat satsa 
vidare, nya verksamheter har lockats att investera 
i platsen. 

Den viktiga lärdomen är att man genom att 
skapa kvalitativa nätverk och plattformar för 
möten mellan människor och verksamheter 
kan generera massor av energi och aktivitet, 
trots begränsade resurser. På det sättet har B2H 
fungerat som en katalysator och spridit ringar 
på vattnet. B2H är avslutat, men utvecklingen 
av Isegran och Havsbadsområdet fortsätter. 
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Sammanfattning och resultat
Det finns en stor enighet bland både deltagarna och projektledningen att B2H har varit en framgång. 
Modeller för fortsatt drift har utvecklats, kunskap har tillförts och nya upplevelser skapats. I flera fall 
finns det också siffror i form av ökad omsättning och besöksantal som stärker den uppfattningen. 

B2H hade som syfte att stärka och utveckla kulturarvets roll 
som en viktig resurs och drivkraft för lokal, regional och 
interregional näringsutveckling och attraktionskraft. En av 
utmaningarna var att både stimulera ekonomisk tillväxt och 
samtidigt säkerställa att kulturarvet värnas. 

Projektet huvudsakliga mål var att utveckla bärkraftiga sam-
arbetsmodeller för förvaltning och drift av arenorna, utveckla 
bärkraftiga produkter, tjänster och verksamheter och möjlig-
göra kunskaps-, erfarenhets- och kompetensutveckling till 
nytta för hela regionen. Trots att projektperioden har varit 
relativt kort har målen uppnåtts. 

Lärdomar att ta med sig är att de processer som det rört sig 
om här tar tid och inte alltid kan förutses i förhand. Ett visst 
mått av flexibilitet måste byggas in. Andra insikter är att 
intern och extern kommunikation är oerhört viktigt, och  
att det är en utmaning att föra över resultat från projektet  
i den löpande verksamheten. 

 Hallå Bjørg Western, styrgrupps-
ledare för projekt B2H, hur har 

projektet levt upp till styr-
gruppens förväntningar?
”I kölvattnet av tidigare 
projekt, så som IKON,  
såg vi tidigt att Isegran 
hade en stor potential  
för vidareutveckling,  

både som arena och 
näringsarena. Att Lysekil 

kommun hade samma behov 
av att realisera aktiviteter i 

Havsbadsområdet har varit viktigt 
 för att lyfta fram ett gemensamt projekt. 
Genom målinriktat, kreativt och gott samarbete är det min 
upplevelse att arenorna och aktörerna har lyft sig under  
projektperioden.”

Vad har varit mest positivt?
”Att se vilka gemensamma utmaningar och lösningar som funnits  
i projektet, och möjligheterna att ge varandra synpunkter på 
hur man upplever varandras arenor och deras möjligheter. 
Det har varit många spännande upplevelser under projektets 
gemensamma workshops då de olika produkterna har testats.”

Hur ska de värden som B2H skapat utvecklas vidare nu? 
”Min upplevelse är att det har skapats en bra grund för vidare 
samarbete mellan aktörerna. Den politiska ledningen är väl 
insatt i resultaten i projektet och det bör arbetas vidare för  
att säkra detta framgångsrika arbete. Vi har stark tro på  
Havsbadsområdet och Isegran som framtidens ’maritima  
upplevelseparker’.”

Steinar Norrman på Østfoldsforskning  
har följt B2H och även skrivit en  

slutrapport. Han konstaterar  
att projektet varit lyckat. 

Under projektets gång har aktiviteten varit hög med 
många olika aktörer inblandade. Befintliga aktörer har 
stärkts och nya har tillkommit. Kunskap har tillförts 
och omsatts i praktiska aktiviteter. Mötesplatser och 
workshops har skapat nya samarbeten och bidragit till 
idéutveckling. Kännedomen om arenorna har ökat och 
utbudet av upplevelser vuxit. 

Projektet har också utvecklat en övergripande sam-
arbetsmodell som kan fungera över tid och vara ett 
fundament för fortsatt satsning på arenorna. Huvud-
principen för modellen är att ta utgångspunkt i ett 
helhetsgrepp som omfattar olika aktörer, förslag till 
lednings- och beslutsstruktur och infrastruktur. En 
nyckelaspekt är att modellen både ska kunna ta till 
vara de långssiktiga strategiska frågorna som rör till 
exempel investeringar och den löpande utvecklingen 
och dagliga driften. 

Processmodellen visar hur arbetet i B2H genomförts.  
Från övergripande målsättningar och arenornas ingångsvärden  

definierades projektets vidare arbete genom en gemensam workshop  
och en kombination av gemensamma och arenaunika aktiviteter.  



 

B2H – Business to Heritage var  
ett samarbetsprojekt mellan 
svenska Lysekil och norska 
Fredrikstad, med syftet att  
stärka kulturarvets roll som  
resurs för lokal attraktionskraft 
och näringslivsutveckling. 

Partners: 
Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum, Havets Hus, Østfold fylkeskommune, Fyrbodals kommunalförbund, Innovatum, Nedre Glommaregionen.
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