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Medelpads immateriella kulturarv 
Ett projekt inom Medelpads Hembygdsförbund  
 
I maj 2021 kom beslutet att Medelpads Hembygdsförbund beviljats pengar från Leader 
Mittland för projektet ”Medelpads immateriella kulturarv”. Hösten 2021 har arbetet startat 
mer konkret. 
Under 2021 och 2022 ska projektet stötta hembygdsföreningarna i Medelpad att finna 
former för att öka föreningens attraktivitet genom att iscensätta eller på annat sätt publikt 
visa någon del av bygdens historia med hjälp av det immateriella kulturarvet. 
 
Vad är då det immateriella kulturarvet?  
- Muntliga traditioner och uttryck, inklusive språket, dialekter, lokala benämningar och 

begrepp, sagor, skrönor, ramsor 
- Scenisk framställning: teater, drama, musik, dans 
- Sociala sedvänjor, ritualer, högtider, fest, bröllop, midsommar, jul, begravningar, fika, 

hälsning 
- Kunskaper, sedvänjor kopplade till naturen och universum 
- Traditionell hantverksskicklighet, hur man gör olika saker, saker som lärs ut i 

handhavande och från en person till en annan 
- Matkultur, vad man äter och hur man tillagar den etc. 
 
Vad ska vi göra inom projektet? 
Varje enskild förening bestämmer vilket område och uttrycksform den vill fokusera på. 
Förberedelser sker under vinter och vår 2022 och aktiviteten genomförs under sommaren. 
Hösten 2022 summeras erfarenheterna från föreningarna och blir en grund för fortsatt 
utvecklingsarbete.  De områden som finns med i ansökan (och projektet) är: 
- Skylta hembygdsgårdens byggnader, som exempelvis beskriver byggnadens ursprungliga 

plats, när den byggdes, funktion och vilka som bodde på den platsen, hur och när den 
kom till nuvarande plats 

- Enhetlig skyltning för gårdsnamn i den egna bygden 
- Planera och genomföra visningar och guidningar, på den egna hembygdsgården eller i 

närområdet 
- Att iscensätta eller på annan sätt publikt visa en del av den lokala historien med hjälp av 

det immateriella kulturarvet 
- Information och marknadsföring av föreningen, platsen och kommande aktiviteter. Testa 

möjligheter till gemensamt informationsmaterial för flera föreningar. 
- Hembygdsgårdarna längs S:t Olavsleden gör sin profil tydlig, tar fram 

informationsmaterial där de presenterar platsen och aktiviteter för besökare och 
vandrare.  

 
Aktiviteter 
Under hösten 2021, vinter och vår 2022 erbjuder projektet inspirationsträffar för 
intresserade från föreningarna. Att delta i träffarna kostar ingenting och det får gärna vara 



Medelpads Hembygdsförbund 
Projekt Medelpads Immateriella Kulturarv 
Birgitta Gillgren  2021-11-10 
 

Projektet Medelpads Immateriella Kulturarv får stöd från 

     

flera deltagare från varje hembygdsförening. Träffarna dokumenteras och videoinspelningar 
kommer att finnas tillgängliga i efterhand på Hembygdsförbundets hemsida. 
 

 


