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Bilden var ett underlag till arbetsgruppens möte 19 april 2016, då förstudien skulle knytas samman.  

Sammanfattning 
När Länsstyrelsen Skåne påbörjade arbetet med bildande av naturreservatet Ivö 

klack väcktes frågan om det, genom externa satsningar, också går att lyfta områ-

det utifrån andra aspekter än naturen. Detta var angeläget eftersom möjligheterna 

inom ramen för naturreservat är begränsade. Länsstyrelsen hade sedan tidigare en 

dialog med Iföverkens industrimuseum. Denna återupptogs och fler bjöds in i 

samtalet. Förutom natur skulle också geologi, industri, kultur och hälsa lyftas. 

Regionmuseet tog på sig projektledarrollen och sökte medel för en förstudie. Den 

fick namnet GINKH – utemuseum på Ivö klack och genomfördes 2015-12-01 - 

2016-04-30.  

Arbetet har huvudsakligen finansierats av Region Skånes miljövårdsfond. 

Projektets medfinansiärer, som bidragit med pengar eller arbetstimmar är föl-

jande: Länsstyrelsen, Bromölla och Kristianstad kommuner, Iföverkens industri-

museum, Andreas Wehtje, Ivö intresseförening, Fossilforum, Bäckaskogs slott 

(som representant för Humleslingan) och Regionmuseet Kristianstad. I arbets-

gruppen finns representanter från flertalet medfinansiärer.  
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Vy över dagbrottet på Ivö klack då det ännu var aktivt. Notera hur man använde sig av olika spårbundna transporter för 
att frakta råkaolin från brottet till olika platser för bearbetning.  Foto: Iföverkens industrimuseum 

Projekttiden har bland annat använts till att inventera området, för att på så vis 

identifiera lämpliga informationspunkter, se karta på sid 15. Totalt handlar det 

om fjorton punkter fördelade dels kring brottet på klackens norra del och dels i 

dess södra del. Det är tänkt att på varje plats lyfta ett tema som beskrivs ur flera 

perspektiv. Detta är GINKH:s kärna; att ge besökaren olika ingångar och i det 

också ställa nya frågor. Arbetsgruppen har också tagit hjälp av externa konsulter 

inom industriarvsvård och inom tillgänglighet. Iförstudiens slutfas togs också 

kontakt med en konstnärsgrupp, för att undersöka möjligheter att ta in deras ge-

staltande och innovativa kompetens i nästa steg för GINKH. 

Parallellt med inventeringen, har Länsstyrelsen tillsammans med arbets-

gruppen tittat på en röjningsplan, det vill säga behovet av siktlinjer på Ivö klack. 

Vidare har framförallt representanten för Ivö intresseförening och de från Ifö-

verkens industrimuseum förankrat GINKH lokalt. De har även intervjuat perso-

ner med koppling till Ivö klack. Förstudien har varit en process, där många idéer 

och funderingar har diskuterats. Att jobba med GINKH kräver ett tvärvetenskap-

ligt synsätt, och som i alla processer behövs det utrymme till eftertanke. Tack vare 

att vi gick in med olika kompetenser, har förstudien visat på fler möjligheter än vi 

vågade hoppas på. En stor fördel har också varit att Länsstyrelsen haft reservats-

bestämmelserna ute på remiss under tiden förstudien pågått. Vi har kunnat pröva 

villkor för reservatet mot pågående arbete i projektet och lämna direkt återkopp-

ling till Länsstyrelsen.  
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Vy över brottet idag. Behovet av att röja siktlinjer är stort.  

 

Förstudien har resulterat i ett urval av informationspunkter, riktlinjer för tillgäng-

lighet, program för industridelens vård och levandegörande samt uppslag för hur 

Ivö klack kan få en konstnärlig gestaltning på landskapets villkor. GINKH - ute-

museum på Ivö klack har förankrats, personliga berättelser har samlats in och 

personer på äldre foton har identifierats. Idén om vad GINKH – Utemuseum på 

Ivö klack innebär har mötts av stort intresse. Arbetsgruppen har under projektti-

den utvecklats till ett starkt team, som nu är redo att sjösätta nästa steg, GINKH 

2.0.  

 

Inledning 
GINKH står för geologi, industri, natur, kultur och hälsa. GINKH – Utemuseum på 

Ivö klack innebär att området ska lyftas och levandegöras utifrån dessa perspektiv 

Förstudien, som genomförts under december 2015 – april 2016, har haft som 

ambition att undersöka hur Ivös norra del (det som kallas klacken) kan bli mer 

tillgänglig och utvecklas till ett spännande besöksmål. Ramen för satsningen är ett 

utemuseum.  
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Till vänster syns Iföverkens hårdbrända tegel som återfinns lite varstans på Ivö klack. Till höger syns en av områdets många 

svamparter. Den här sorten kallas grågrön jordtunga, Microglossum viride på latin (Foto: Tony Svensson, Regionmuseet).  

 

Med naturen i centrum ska ytterligare ingångar kopplas till Ivö klack; geologin som 

är särpräglad och som skapat förutsättningar för flora och fauna men framförallt 

för industrin - den brytning som Iföverken etablerade där. Röda trådar till Iföver-

ken; dagens företag och industrimuseets verksamhet ger förutsättningar att 

teckna en helhetsbild fram till nutid. Naturen är också nära sammanvävd med kul-

turen, det vill säga hur människan har levt på och med Ivö klack men också hur 

området upplevs idag.  

Landskapet på klacken är kuperat och utmanande. Att ta sig runt i området 

innebär fysisk aktivitet. Genom fältbesök och genom intervjuer med personer 

som känner området väl, vet vi att besökare på Ivö klack ofta kommer i grupp. 

Detta innebär också att Ivö klack främjar möten och nya samtal. Med GINKH:s 

utemuseum är ambitionen att ytterligare förstärka hälsoaspekten. Tillgänglighets-

tänket är en självklar del av hälsoaspekten och har genomgående funnits med i 

förstudien – framförallt när det gäller den fysiska tillgängligheten. GINKH 

kommer också att finnas på en digital plattform, där kartor, bildmaterial, fördju-

pande texter samt ljudinspelningar (inlästa berättelser, ljud från brytning) lyfts 

fram. På så vis kan vi tillgängliggöra delar av klacken där utmaningen att ta sig 

upp eller ner, för några av oss, kan bli alltför stor.  

Samtidigt matas vi idag med bilder och ljudintryck varför en av Ivö klacks 

styrkor är att kunna erbjuda något helt annat. Kom till Ivö klack och ”koppla 

ner”. Många av oss är också kräsna vad gäller kvaliteten på de upplevelser man 

väljer att lägga sin tid på. I förstudien har vi därför valt att diskutera GINKH 

med en konstnärsgrupp, som har lång erfarenhet av att arbeta med att lyfta land-

skap och bebyggelsemiljöer. GINKH ska öka Ivö klacks attraktionskraft på ett 

sätt som tydliggör naturreservatet och samtidigt utvecklar besöksnäringen. 

GINKH ska också få besökare att vilja återvända för att upptäcka nya ingångar. 

Fakta, spänning men även humor är viktiga beståndsdelar i arbetet med platsen.  
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GINKH som en Rubiks kub tillämpad på Ivö klack, olika perspektiv som blir nycklar till en mer komplex upplevelse av 
platsen. Illustrationen togs fram till en artikel om GINKH i Humleslingans medlemstidning. 
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Nu är förstudien avslutad och nästa steg, där GINKH blir operativt, fordrar om-

fattande medel. För att det ska bli verklighet är ambitionen att arbeta med flera 

samverkanspartners, då GINKH behöver både ekonomiskt stöd och ideell med-

verkan.   

 

Bakgrund 
Våren 2015 bjöd Länsstyrelsen Skåne in till ett möte om Ivö klack. Bakgrunden 

var att Länsstyrelsen då förberedde bildandet av ett naturreservat på Ivö klack. 

Det fanns en uttalad vilja att öka tillgängligheten till Ivö klack. Kristianstad och 

Bromölla kommuner, Iföverkens industrimuseum, Ivö intresseförening, Humle-

slingan och Regionmuseet Kristianstad var överens om att på ett eller annat sätt 

bidra till arbetet. Tidigt nämndes ett utemuseum på Ivö klack. Regionmuseet, som 

vid flera tillfällen varit involverat i arbeten med att bygga upp utemuseer, erbjöd 

sig att svara för projektledning. Medel söktes från och beviljades av Region Skå-

nes Miljövårdsfond. Projektet kunde inledas i början av december och arbets-

gruppen fick, efter en något trevande start, en mer fast sammansättning. Varpå 

aktiviteterna drog igång på allvar. 
 

Syfte och mål 
GINKH ska flytta ut museifunktionen till strategiska platser i landskapet. Det är i 

landskapet som Ivö klacks särart blir tydlig. En digital plattform ska finnas som 

komplement. Text ur ansökan till Region Skånes miljövårdsfond: 

   

Förstudien till projektet "GINKH - Utemuseum på Ivö klack" syftar till att kartlägga, for-

mulera och förankra vad som skall ingå i projektet - d v s hur ett utemuseum på Ivö klack ska 

levandegöra, utveckla och tillgängliggöra Ivö klack i samklang med naturreservatet Ivö klack. 

 

Förstudiens mål är att ta fram en projektbeskrivning för GINKH - Utemuseum på Ivö klack. 

Projektbeskrivningen ska famna helheten (Geologi, Industriarv, Naturarv, Kulturarv och 

Hälsa) och ha en tydlig formulering med smarta mål.  Förstudiens mål omfattar också att sätta 

samman styr- och referensgrupp samt inleda samtal med medfinansiärer till nästa steg, genomfö-

rande och förvaltning. Projektbeskrivningen ska kunna användas som underlag till olika an-

sökningar (fonder, EU-program och direkta stöd som söks hos kommuner, näringsliv etc) och 

till upphandlingar. Om möjligt formuleras även ansökningar för steg 2 under förstudiens pro-

jekttid.    
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Metoden Front Page News går ut på att ta fram en löpsedel som kommunicerar ett nyläge. Löpsedeln ovan användes i ett 
föredrag för Humleslingans medlemmar hösten 2015, just innan GINKH beviljades medel till förstudien. 
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Havsdrakarnas hus i Bromölla, en viktig port till förståelsen av den värld som idag möter oss i form av fossiler, inte minst 
på Ivö klack. Havsdrakarnas hus började som ett Leaderprojekt men utgör nu en permanent och välbesökt utställning i 
stationshuset. Ivö klack och Havsdrakarnas hus kompletterar varandra och naturligtvis ska GINKH länka till denna 
utställning.(Foto: Filip Lindgren, Fossilforum). 

Effektmål 
GINKH – Utemuseum på Ivö klack ska bidra till upplevelser som öppnar nya 

ingångar till området och som utmanar besökaren. På Ivö klack ska besökaren 

förutom fakta också uppleva spänning, mystik och humor. Ivö klack ska väcka 

frågor och lusten att återvända.  Besökare ska ges möjlighet att upptäcka fler si-

dor av området. Ivö klack ska även fungera som en plats för nya möten. Effekt-

målen går i linje med Länsstyrelsens ambition för naturreservaten; de skall främja 

ett aktivt friluftsliv.  
  

Arbetsgruppens möten 
Arbetsgruppen började ta form under försommaren 2015 och fick en mer defini-

tivt sammansättning hösten 2015. Gruppen blev ett ”Dream Team”. Det som var 

självklart för delar av gruppen väckte frågor bland andra. Inom arbetsgruppen 

har medlemmarna generöst delat med sig av sina nätverk, något som underlättade 

kontakterna och snabbade upp processen.  
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Iföverkens brytning och bearbetning av råkaolin på Ivö klack omfattade många olika moment, inte minst slamning som 
ovan. Till vänster ett gjutet kar, där råkaolinet bearbetades mekaniskt under tillförsel av vatten och till höger gjutna sektion-
er där det uppslammade kaolinet leddes in för att skilja ut icke önskvärda komponenter såsom kvartssand.    

Startmöte  
I samband med startmötet den 1 december 2015, hade beslutet om projektmedel 

just nått oss och förstudien kunde formellt starta. Vi gick igenom våra roller, för-

studiens syfte och möjligheter. Gruppen fick också möjligheter att ventilera för-

väntningar på projektet.   
 

Inventering av klackens norra del 
Det första besöket på plats gjordes 11 december. Då handlade det om att identi-

fiera informationspunkter på klackens norra del, det område som präglas av Ifö-

verkens tidigare brytning av råkaolin och kalk. Framförallt utgjorde arbetsgrup-

pens medlemmar, Sven Nord och Tommy Svensson från Iföverkens industrimu-

seum, en värdefull resurs när den tidigare industrimiljön skulle förklaras. På lik-

nande sätt bidrog Filip Lindgren från Fossilforum, också han medlem i arbets-

gruppen, med ett publikt perspektiv när Havsdrakarnas i Bromölla länkades till 

besök i dagbrottet på Ivö klack. Att med egna händer frilägga fossiler i brottet 

innebär en stark upplevelse. Detta kommer fortsatt vara möjligt även sedan reser-

vatsbildningen har trätt i kraft, eftersom Länsstyrelsen ser det som en av platsens 

viktiga attraktionskrafter. Marit Hedlund, Länsstyrelsen, visade på behovet av 

siktlinjer för att hjälpa besökaren förstå flödet i området, det vill säga hur den 

tidigare industriella brytningen format landskapet.  
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Arbetsgruppen och industriantikvarierna Ida Dicksson och Lena Knutson Udd besöker krossen i dagbrottet på Ivö klack i 
mars 2016.  

 

Informationspunkter på klackens norra del  
o Parkeringen Klacken (Startpunkt för utemuseet) 

o Brottet 

o Fossilnyckeln (Här ska besökarna kunna jämföra sina fossilfynd med bilder och be-

skrivningar av olika arter.) 

o Slammeriet med sedimenteringsbassängerna 

o Krossen (Tillgängliggörs via spänger, då vissa partier utgörs av sank terräng.) 

o Västra kajen med sedimenteringsbassängen (Här finns möjlighet att skapa en 

ny angöringsbrygga, vilket skulle öka tillgängligheten till området.) 

o Smedjan och kopplingen till den anslutande kajen  
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Karta över Ivö klack med informationspunkter och gallringsytor markerade. (Länsstyrelsen Skåne). 
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Inventering av klackens södra del  
Den 22 januari 2016 inventerades klackens södra del. Området skiljer sig ganska 

markant från den norra. Undantaget ett par mindre stenbrott på sluttningen åt 

väster, har området inte någon industriell prägel. Det har istället använts som be-

tesmark och för viss odling. I den sydvästra delen finns välbevarade torpgrunder, 

vilka genom väl tilltagna stengrunder kan visualiseras med relativt enkla medel.  

 

Informationspunkter på klackens södra del 
o Parkeringen Ljungen 

o Badplatsen Ljungen  

o Massafolkets torp och stenterräng 

o Bokehem/Herrskapsskogen (Här ingår också fägatan söderut) 

o Klacka-Bengta/Torpruiner (Här ingår också källan, odlingsrösena samt fägatan) 

o Utsikten 

o Stenbrottet 

 

Tillgänglighetskonsult besöker Ivö klack  
Funka Nu AB arbetar med tillgänglighet utifrån ett brett perspektiv. I början av 

mars besökte tillgänglighetskonsult Tommy Hagström från Funka Nu Ivö klack. 

Fokus för besöket låg på fysisk tillgängligheten i miljön, framförallt till området 

kring brottet. Trots att Ivö klacks landskap innebär stora höjdskillnader och bitvis 

ganska stenig terräng, såg Funka många möjligheter. Från genomgången på plats 

bör särskilt följande lyftas: Bara för att du har ett funktionshinder, så innebär det inte att 

du inte vill utmanas men däremot vill du veta vad utmaningen består i. 

I rapporten från Funka Nu AB understryks betydelsen av att stigarna på 

Ivö klack markeras med svårighetsgrad. Stigarna bör också förses med taktila 

markeringar. De underlättar för personer med kognitiva funktionshinder, som 

ibland kan ha svårt att orientera sig. Där höjdskillnaderna är stora, bör stigarna 

också förses med vilplatser, så att rullstolsburna eller personer med andra hjälp-

medel såsom rollator eller käpp kan pausa. Vidare lyfter Funka behov av tillgäng-

lighetsanpassade toaletter.  

 

Industriarvskonsulter besöker norra klacken  
Industriarvskonsulterna Ida Dicksson och Lena Knutson Udd besökte brottet 22 

mars, för att dels ge råd om hur industrilämningarna bör tas om hand och för att 

visa på hur flödet i industrimiljön kan visualiseras. Dicksson och Udd är verk-

samma i hela landet men tar även uppdrag utanför Sverige, vilket innebär att de 

har ett brett perspektiv på industriarv.  
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Befintliga stigar på Ivö klack, framförallt kring brottet, tillkom i samband med Iföverkens brytning. Den till vänster var 
ursprungligen försedd med järnvägsräls för spårbundna transporter mellan dagbrottet och norra utlastningskajen. Till höger 
syns gjutna cementplattor som ytskikt på den väg Iföverken anlade i anslutning till sedimenteringsbassängerna. Idag, långt 
efter att produktionen är nedlagd, möjliggör plattorna förhållandevis god tillgänglighet i en del av produktionsområdet. 

 

Projektet fick genom Dicksson och Knutson Udd hjälp att vikta betydelsen av 

olika lämningar. I några fall lyftes också detaljer som arbetsgruppen tidigare för-

bisett. Industriantikvariernas besök resulterade också i nya frågor. Vid sidan om 

behovet av att röja växtlighet och säkra vittrande betong poängterades följande: 

”om vi kan berätta en del, men inte allt, då har vi förmågan att både väcka nyfi-

kenheten och behålla den hos besökarna”. Med utgångspunkt från detta är re-

kommendationen att gå varsamt fram vid röjning och rensning då exempelvis 

skyltar och tillgänglighetsskapande åtgärder ska monteras eller anläggas. Det går 

hand i hand med arbetsgruppens diskussioner kring Ivö klacks kärnvärden (geo-

logi, industri, natur, kultur och hälsa) och varför det är så viktigt att lämna ut-

rymme för besökarnas egna tankar och upptäckarlust. Platsen måste få behålla en 

del av sin magi.  
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Till vänster utlastning vid Ivö klacks kaj (troligtvis den norra) för skeppning till Iföverken i Bromölla. Till höger inspekte-
ras fundamentet till den tidigare tuppkranen av industriantikvarie Ida Dicksson. Tack vare det omfattande fotoarkiv som 
finns hos Iföverkens industrimuseum, har vi goda möjligheter att levandegöra tuppkranens ursprungliga dimensioner.    

 

Kontakt med konstnärsgrupp för att utveckla upplevelsen 
Inom förstudien för GINKH har arbetsgruppen också haft kontakt med Laddat 

ljus, en konstnärsgrupp baserad i Stockholm men verksam över hela Sverige. 

Medlemmarna har lång erfarenhet av att arbeta med och i bebyggelse men även 

med landskap. Uppdrag har också genomförts i områden där bebyggelsen är 

skyddad och där särskild hänsyn måste tas.  

”Laddat ljus utvecklar platser, miljöer, utställningar och evenemang. Vi jobbar innovativt 

och kreativt för att skapa unika upplevelser som människor minns. Upplevelser som kan 

inspirera, förändra attityder och fylla varumärken med innehåll. Med kunskaper och lång 

erfarenhet inom arkitektur, konst och marknadsföring tillsammans med ett stort och brett 

nätverk av människor med spjutspetskompetens på många områden kan vi hjälpa dig att 

skapa något upplevelserikt och unikt till din verksamhet.” (Beskrivning av Laddat ljus) 

Bakrunden till att Laddat ljus kontaktades var ambitionen att få in konstnärlig 

gestaltning som ett verktyg i arbetet med GINKH på Ivö klack. För att verkligen 

understryka GINKH:s olika perspektiv behövs ett helhetgrepp där besökarens 

upplevelse sätts i fokus. Därför är det också angeläget att skyltprogram, tillgäng-

lighetsanpassningar och övrig byggnation så långt det är möjligt får en genom-

tänkt gestaltning. I ett PM från Laddat ljus, beskrivs hur de arbetar med att ut-

veckla platser:  

”… En plats behöver åtminstone tio saker för besökare att göra och ha minst tio 

anledningar att vistas där för att vara en plats som fungerar. Människor, aktiviteter, dofter, 

något att förälska sig i, plötsliga händelser. Något att titta på, någonstans att sitta, något 

att äta, något att göra, någonstans att mötas, umgås, upplevelsen av att vara välkommen, 

vilja att stanna kvar och komma tillbaka..!” (Laddat ljus) 
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Förhoppningen är att koppla detta till GINKH:s arbete med Ivö klack, då Laddat 

ljus har erfarenhet av sammanhållande gestaltning. Laddat ljus arbetar nära pro-

jektorganisationen och övriga aktiva i varje projekt. Precis som vi har byggt upp 

GINKH, är medlemmarna i Laddat ljus intresserade av ämnesmässiga korsbe-

fruktningar vilka stärker upplevelsen av en plats, gör den mer intressant och roli-

gare.  

 

Summerande möte på Regionmuseet Kristianstad  
Förstudien avslutades formellt 30 april 2016. Inför det träffades arbetsgruppen 

för att knyta samman säcken. Förstudien har varit en process i tvärsektoriellt ar-

betssätt och som en av medlemmarna sa ”att våga släppa kontrollen och ha tillit 

till att ett delvis annat arbetssätt kommer att fungera”. 

Vid summering diskuterades bland annat naturreservatets villkor och den 

särskilda hänsyn som besökare skall ta, både på land och om man färdas sjövä-

gen. Detta bör kommuniceras på flera platser inom området, inte minst då besö-

karna använder olika vägar till Ivö klack. Informationen om naturreservatet och 

om GINKH bör om möjligt synkroniseras, så att Ivö klack inte blir ”överskyltat”. 

Varje informationspunkt bör noga övervägas. 

Platsen som vi valt att kalla ”Brottet” befinner sig på platån ovanför dag-

brottet och fossilletningen. Där är tanken att använda en större yta, för att med 

utsikt över dagbrottet teckna helheten. Eventuellt kan en vikvägg i cortenstål eller 

betong fungera för att skapa plats för bild och text. Intill bör också en taktil mo-

dell av Ivö klack placeras, då en sådan ingår i tillgänglighetstänket. I anslutning till 

informationspunkten Brottet planeras även för fasta bord och bänkar. Självfallet 

ska tillgänglighetsaspekten genomsyra formgivningen. 

 

Föreslagen styr- respektive referensgrupp 
Styrgruppen respektive referensgruppen bidrar till kvalitetssäkring men också till 

förankring och utveckling av GINKH och Ivö klack.  
 

Styrgrupp 
GINKH – Utemuseum på Ivö klack behöver en liten men stark styrgrupp. Styr-

gruppens uppgift är att utgöra kontrollorgan och i sammanhanget ha ett övergri-

pande perspektiv. Länsstyrelsen har en viktig roll, då utemuseet ska anläggas inom 

det nya naturreservatet Ivö klack. Kristianstad kommun bör självfallet vara repre-

senterad, då området ligger inom deras territorialgräns. Eventuellt kan Region-

museet Kristianstad som har kunskapsbredd inom organisationen och erfarenhet 

av uppbyggnad av utemuseer också ingå i styrgruppen.  
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Styrgruppens sammansättning gruppen beror på vem som äger projektet och var 

projektledaren finns. Regionmuseet ser positivt på att fortsatt svara för projekt-

ledning. Vilken organisation som är bäst lämpad att äga projektet ska diskuteras. I 

styrgruppen bör också finnas en representant från lokalt näringsliv. Här ser vi 

gärna något av företagen inom Humleslingan, till exempel Bäckaskogs slott.  

 

Referensgrupp 
Referensgruppens roll är att pröva perspektiven inom projektet och om möjligt, 

utifrån sina olika kompetensområden, lämna input i arbetet. Vi ser gärna att refe-

rensgruppens medlemmar tas i anspråk vid olika tillfällen, beroende på var pro-

jektet befinner sig. Till skillnad från styrgruppen bör referensgruppen bestå av 

personer med ämnesspecifik kompetens. Några förslag på kompetenser till refe-

rensgruppen är: representant från vattenturism i närområdet, företrädare för fri-

luftsorganisation (till exempel scouterna och Friluftsfrämjandet), representanter 

från funkisrörelsen för att pröva tillgänglighetsanpassningar samt från universi-

tet/högskola för att få synpunkter med bäring på GINKH och kopplingar till 

aktuell forskning. 
 



 
GINKH – utemuseum på Ivö klack 

 

21 

Plan för framtida förvaltning 
Länsstyrelsen kommer att ha det huvudsakliga ansvaret för reservatet. I egenskap 

av medlem i projektets arbetsgrupp kommer Länsstyrelsen också att följa pro-

jektets olika steg. Ambitionen är att minimera tillkommande skötsel och istället 

försöka få den att rymmas inom det som följer med naturreservatets löpande 

skötsel. Kristianstad kommun svarar i dagsläget för soptömning vid parkeringen. 

Här har åtminstone tidigare funnits ett avtal med en lokal idrottsförening.  Det är 

positivt om detta kan vidareutvecklas, då det stärker den lokala förankringen. För 

soptömning men också skötsel av toalett vid klackens östra kaj, har Länsstyrelsen 

ett tidsbegränsat avtal med Geberit (tidigare Ifö Sanitär). Om möjligt bör nästa 

steg för GINKH inkludera en uppdatering av sopsystemet, i form av moloktun-

nor. Önskvärt är att man samtidigt ser över skötselavtalen. 

 

Lärdomar under förstudien 
Inom arbetsgruppen finns stor kunskapsbredd, vilket bidragit till olika infallsvin-

klar och nya frågor. Åsikterna om vad som bör genomföras för att GINKH ska 

öppna dörrar och kommunicera nytänk har ibland spretat lite. Det har varit en 

balansgång mellan djup i ämnesrelaterade frågor och att koppla dessa till ett 

större omvärldsperspektiv. Förstudien gav oss möjlighet att pröva detta. Arbets-

gruppen var inte genast tvungen att nå fram till konsensus, vilket har berikat pro-

jektet.   

Visioner för det stora projektet – GINKH blir operativt 
Visionen för GINKH är komplex och utmanande. Olika perspektiv gör det svå-

rare samtidigt som arbetet blir mer spännande och roligare. En viktig inspirat-

ionskälla har varit metodiken som framförallt tillämpas på Kelvingrove Art Gal-

lery and Museum i Glasgow. Där presenteras konstverk och föremål inte bara 

med proveniens utan via flera andra ingångar. Metodiken avdramatiserar samti-

digt som den väcker fler frågor och sätter igång associationsbanorna. Ett liknande 

förhållningssätt vill vi tillämpa inom GINKH, då vi tror att det blir en dörröpp-

nare för nya besökare men också ger ytterligare perspektiv för dem som varit på 

Ivö klack tidigare. Vår ambition är att olika teman inte minst främjar barnfamil-

jers besök. Vi tror att personer i olika åldrar och med skilda intressen på så vis 

kan närma sig området utifrån det som lockar var och en mest. I bästa fall gene-

rerar varierande upplevelser diskussioner på plats.  

Detta innebär att texter, bildmaterial, ljudupptagningar och taktil informat-

ion måste spänna över ett brett fält. Mängden information om respektive tema 

blir därför begränsad i miljön på Ivö klack. GINKH kan istället erbjuda digital 

fördjupning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Leaders åtta frågor och svar från GINKHs förstudie 
Vilken är er projektidé 
Utveckla Ivö klack till en plats som främjar ett aktivt och hållbart friluftsliv, där 
fysisk aktivitet kombineras med nya perspektiv i form av kunskap, frågor, upple-
velser och gemenskap. 
 
Vem står bakom projektet? 

Regionmuseet Kristianstad, Kristianstad kommun, Länsstyrelsen Skåne, Iföver-

kens industrimuseum, Bromölla kommun, Ivö intresseförening, Fossilforum och 

Humleslingan.  
 
Varför vill ni genomföra projektidén? 

Ivö klack är idag ett förhållandevis välbesökt men samtidigt underutvecklat be-

söksmål. Då området är komplext bör naturreservatets information kompletteras 

med fler perspektiv utöver de som direkt handlar om landskapet och dess speci-

ella geologi. Ivö klack representerar bland annat ett industrilandskap. Därtill bör 

inte minst hälsoaspekten (såväl fysisk som psykosocial) lyftas. 
 
På vilket sätt bidrar projektidén till att utveckla landsbygden i Skåne? 

Ivö klack blir ett tydligare besöksmål som skapar behov av ett utbyggt tjänsteut-

bud, såsom ett ökat antal guidningar, tematurism och byggande av tillgänglighets-

anpassningar.  

Sannolikt skapas också behov av att kunna äta (gärna lokalproducerad mat) 

längs med vägen till Ivö klack, till exempel efterfrågan på fika- eller lunchkorg. 

För att kunna stanna längre och kanske även uppleva Ivösjön, skapas ytterligare 

efterfrågan på boende. 
 
Vad planerar ni för aktiviteter i projektet? 
Faktainsamling 

 Research/arkivsammanställning inom respektive tema (fakta, foton, kart-
material).  

 Intervjuer med nyckelpersoner, som kan bidra med berättelser knutna till 
platsen.  

En del av det arbetet har påbörjats inom ramen för förstudien. 
 
Bearbetning och visualisering av material 

 Textbearbetning – genomläsning på remiss i en bred grupp (text på olika 

nivåer är också en del i tillgänglighetstänket) Påverkansmöjligheten är av-

görande för etablera en känsla av ägandeskap. 

 Illustrationer samt nytagna foton, bildkommunikationen är en viktig del i 

GINKH – även den som inte kan läsa/klara text ska kunna ta del av in-

formation om Ivö klack. 
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Formgivning och gestaltning 

 Konstnärlig medverkan för att få en vässad gestaltning, som i sin tur ger 

berikade upplevelser. Här omfattas informationspunkter, taktil modell av 

Ivö klack, vilplatser och annan byggnation som ingår i GINKH.  

 Framtagande av en tydlig grafisk formgivning (helst ska denna vara i har-

moni med den konstnärliga gestaltningen).  

 Gestaltning av ljus och ljud (för att understryka och förtydliga landskapets 

storhet). Konstnärgruppen utvecklar platsspecifika och unika attraktioner 

genom visualisering men också genom berättelser.  
 
Skapande av digital plattform 

 Inspelning av ljud 

 Inläsning av berättelser 

 Fördjupning av texter 

 Uppladdning av bildbank 
 
Kommunikation 

 Kontinuerlig kommunikation i sociala medier om projektets olika steg, för 
att möjliggöra dialog med olika grupper, inte minst med Humleslingan, 
och med en intresserad allmänhet. Ivö klacks utemuseum skall ha transpa-
rens. 

 Möten på plats och om möjligt med lokala näringsidkare inom Humle-
slingan som värdar. Genom att bjuda in visar projektet på möjligheter att 
engagera sig och att vara med och påverka utvecklingen av Ivö klack.  

 
Röjning av siktlinjer 

 Delar av arbetet med att röja siktlinjer/skapa gallringsytor måste läggas i 
projektet, då behovet är större än vad Länsstyrelsen kan ta in i skötseln av 
naturreservatet. 

 
Säkring av industriarv 

 Borttagning av träd och annan växtlighet på eller i anslutning till betong-
konstruktioner eller andra industriella lämningar. 

 Avlägsnande och/eller uppfästning av spruckna delar av betongkonstrukt-
ioner. 

 
Tillgänglighetsanpassning 

 Tillgänglighetsanpassning av klackens norra del, exempelvis genom vil-
platser i sluttningen från brottet ner mot den norra kajen. 

 Framtagande av taktil modell av brottet och tillhörande bearbetning. 
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 Inköp av en tillgänglighetsanpassad båt, då Ivösjön har och har haft en 

viktig roll för tidigare verksamhet på klacken. Även rullstolsburna bör ges 

möjlighet att komma sjövägen och lägga till på klacken. (Drift och under-

håll av en sådan båt kan förhoppningsvis kopplas till något av de företag i 

området som arbetar med besöksnäring.) 

 Parallellt arbete med digital plattform för GINKH – vilket ger möjlighet 

till tre viktiga spår: fördjupande fakta, ökad tillgänglighet och dialog. 
 
Uppdatering av områdets renhållning 

 Tillgänglighetsanpassade toaletter (befintliga toaletter ersätts). 

 Underjordisk, luktfri sopförvaring i form av moloktunnor (befintliga sop-

tunnor ersätts). Moloksystemet möjliggör större kapacitet.  
 
Vad vill ni uppnå med projektidén? 

Ivö klack ska genom GINKH bli ett område som fler upplever som angeläget, 

spännande och roligt att besöka. På Ivö klack ska nya ingångar öppnas men per-

spektiven ska också ställas på sin spets. GINKH ska göra Ivö klack till en plats att 

längta till, att träffas på, att reflektera över och att vilja visa andra. GINKH ska 

utveckla Ivö klack till ett naturreservat dit besökare hittar oavsett om de är vana 

naturmänniskor eller ej.       
 
Vilka vinner på att projektet genomförs? 

 Spontana besökare, framförallt barnfamiljer, får genom GINKH kanske 
en mer diversifierad uppfattning om vad Ivö klack är och kan erbjuda. 

 Grupper (skola, föreningar och företag) kan genom GINKH skräddarsy 
sitt besök beroende på inriktning/intresse. 

 Funkisrörelsen får ytterligare ett besöksmål genom att Ivö klack tillgäng-
lighetsanpassas. 

 Lokalt näringsliv gagnas, då besöksfrekvensen väntas öka och därmed 
också behovet av och viljan att spendera medel på Ivö och i anslutning till 
Ivösjön. Mer specifikt Ifö-företagen, då GINKH innebär att deras historia 
lyfts fram på platsen och kopplas till idag.  

 Kristianstad kommun får genom GINKH ett besöksmål inom deras terri-
torialgräns som levandegörs och utvecklas och därmed blir mer angeläget 
att marknadsföra.  

 Bromölla kommun får även om Ivö ligger utanför kommungränsen, ett 
besöksmål som är sammankopplat med Bromölla och dess näringsliv.  

 Länsstyrelsen stärker naturreservatets roll som plats för ett aktivt frilufts-
liv. 

 Region Skåne får genom GINKH – Utemuseum på Ivö klack och samar-
betet med Humleslingan hjälp med att lyfta fram fler platser och områden 
som är på väg att uppnå exportmognad avseende besöksnäringen. 
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 Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet (Startda-
tum/slutdatum)? 

Ambitionen är att vi i slutet av 2016 har en beviljad ansökan om projektmedel, så 

att GINKH formellt kan gå igång. En period om två år gör det möjligt att både 

arbeta konkret i landskapet och att etablera förtroenden bland dem som knyts till 

projektet, inte minst inom den idéburna sektorn. 

 

Idealiskt startdatum är 2017-03-01 med slutdatum 2019-02-28. 

 

Diskussion 
Utveckling av ett utemuseum på Ivö klack utifrån visionen för GINKH förutsät-

ter mod och uthållighet. Flera teman fordrar mer av de inblandade än om vi hade 

renodlat ett tema. I gengäld gör bredden ofta arbetet mer intressant och mer ut-

manande.  

Ivö klack ska kunna upplevas oavsett funktionsvariation. Tillgänglighetsan-

passningen ska därför löpa som en röd tråd genom GINKH:s alla delar. Ibland är 

det enkelt att tillgängliggöra. Det kan handla om att tänka till och fråga dem som 

vet. Naturligvis kommer vissa anpassningar kräva investeringar men då skapas 

också lösningar som är bra för alla. Viljan att all byggnation inom projektet (in-

formationspunkter, tillgänglighetsanpassningar etc) ges en konstnärlig gestalt-

ning/tydlig formgivning, innebär att vi sätter ribban högt. Upplevelsen av platsen 

ska vara estetiskt tilltalande. Inom GINKH blir vilplatsen i backen, där den rull-

stolsburna kan pausa, ett både funktionellt och formmässigt tilltalande inslag. 

Tillgänglighetsanpassningarna är inte särskilda från miljön i övrigt utan allt hänger 

samman.  

Genom GINKH ska Ivö klack bli en plats där fakta, fiktion, funktion och 

form kommunicerar. En väl omhändertagen och utvecklad miljö avseende form 

och innehåll har hög attraktionskraft, skapar intresse, lockar besökare men samti-

digt också andra aktörer. Ett sådant arbetssätt är varumärkesbildande för platsen, 

för regionen men skapar även förutsättningar att på lite sikt göra Ivö klack till en 

internationell destination. Till Ivö klack kommer ansvarsfulla turister som vill 

uppleva det GINKH står för men samtidigt ta del av platsens magi, som vill re-

flektera, känna vittring av nya tankespår och kanske själva få experimentera, till 

exempel gräva fram fossiler.  

Att utveckla Ivö klack, utan att göra rov på området och i samklang med 

naturreservatets bestämmelser, innebär att GINKH:s arbetssätt måste vara lång-

siktigt hållbart men också trovärdigt. En sådan utveckling ökar möjligheterna att 

etablera samverkan med näringslivet inom flera områden. GINKH innebär inte 

någon quick fix men det ska genomföras i sin helhet eller inte alls.  
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Sannolikt behöver projektet etappindelas, då medel måste sökas från olika håll. 

Detta innebär dock inte att helhethetsbilden överges. Kommunikation internt är 

därför oerhört viktig för att hålla fast vid det GINKH står för – skärningspunkter 

mellan geologi, industri, natur, kultur och hälsa.  

 

Geologisk konsulthjälp och möjligheterna med Geopark 
I juni kontaktades Regionmuseet av geolog Emma Rehnström, Geologica AB. 

Hon hade hört talas om vårt arbete med Ivö klack och blivit intresserad. Ett sam-

tal inleddes som bland annat handlade om begreppet geopark, en klassning av ett 

geologiskt intressant område där hållbar tillväxt och besöksmål står i fokus. Arbe-

tet med att skapa geoparker introducerades av UNESCO 2001. Sedan dess har 

geoparker och nätverk för geoparker skapats på många håll i världen. Det inter-

nationella nätverket för geoparker heter Global Geoparks Network (GGN). I 

Europa är många geoparker samlade i nätverket European Geoparks Network 

(EGN). Svenska geoparker ingår ännu inte i något av dessa nätverk. Istället har 

Sverige byggt upp ett nationellt nätverk Svensk geopark med en geoparksmodell 

som ska underlätta framtida ansökan om medlemskap i något av de internation-

ella nätverken. Det finns flera fördelar med att uppnå geoparksstandard, inte 

minst avseende samverkansmöjligheter och kunskapsutbyte. Sverige geologiska 

undersökning (SGU) uttrycker det så här:  

”En svensk geopark ska samverka med det lokala näringslivet för att kunna främja tur-

ismen i området. Den konkurrerar inte med andra icke-geologiska besöksmål inom områ-

det utan kan fungera som en röd tråd i ett annars spretigt utbud av besöksmål. Den gör 

att besökaren stannar en natt till, eller kommer tillbaka.”  

För Ivö klack, men även för ett större närområde, skulle möjligheten att ingå i en 

svensk geopark vara intressant. Det arbete som nu planeras på Ivö klack inom 

ramen för GINKH kan bidra till stärkta förutsättningar att på sikt ansöka och 

godkännas som medlem i nätverket Svensk geopark. 

På Ivö klack är de geologiska egenskaperna mycket påtagliga. Utan före-

komsten av exempelvis råkaolin, hade området aldrig haft den industrihistoria 

som GINKH vill belysa. En geologisk grund är nödvändig för att besökaren ska 

förstå de bakomliggande orsakerna till områdets särprägel. Att ta fram det och 

annan fakta kopplad till geologin på Ivö klack skulle kunna innebära samverkan 

med en geologisk konsult.   

Mer om geoparker finns att läsa på bland andra följande hemsidor: 

http://www.sgu.se/samhallsplanering/naturvarden/geoturism/geoparker/ 

http://www.europeangeoparks.org/ 
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Nuläge 
Det har blivit höst och sommaren börjar kännas avlägsen. Våren och försomma-

ren innebar research kring olika EU-program och inriktningar under innevarande 

programperiod. Då påbörjades också arbetet med en budget för projektet i sin 

helhet. Nu är det dags att gå in i skarpt läge, det vill säga att formulera ansök-

ningar. Budgetskissen behöver slipas och brytas upp i delar, för att kunna särskilja 

delprojekten och koppla dessa till olika finansieringsmöjligheter. Förhoppningen 

är att under oktober ha åtminstone en ansökan klar. Parallellt med det arbetet 

fortsätter kontakterna med tänkbara medfinansiärer. Miljövårdsfonden får natur-

ligtvis återkoppling om nästa steg för GINKH. 

 

 

Lund den 30 september 2016 

Helene Stalin Åkesson 

 

Rapporten är baserad på samarbete med arbetsgruppen för GINKH – utemuseum på Ivö klack. Arbetsgruppen 

har bestått av Gunilla Davidsson Lundh, Marit Hedlund och Maria Sandell från Länsstyrelsen Skåne, Peter 

Rosengren från Kristianstad kommun, Tommy Svensson och Sven Nord från Iföverkens industrimuseum, Lars-

Göran Nyberg från Ivö intresseförening, Tobias Delfin från Bromölla kommun, Filip Lindgren från Fossilfo-

rum samt Helene Stalin Åkesson från Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne.   
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Bilagor 

Länsstyrelsens beslut angående naturreservatet Ivö klack 
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Nyhetsbrev inom projektet; 1 - 8 

GINKH – nyhetsbrev nr 1 
Platsbesök 15 februari 

På måndag 15 februari är det dags för arbetsgruppen att ses, för ett besök på Ivö klacks södra del där 

vi bestämmer ytterligare informationspunkter. Vi utgår från tågstationen i Bromölla kl 10.00 och åker 

därifrån mot Ivö. 

Lars-Göran har erbjudit sig att öppna sitt hus som värmestuga. Där äter vi medhavd lunch och får 

tillfälle att gå igenom en del handlingar. Undertecknad tar med kaffebröd till en utomhusfika under 

förmiddagen. Jag har muggar. Kan någon ordna kaffe, mjölk och socker är det toppen. Meddela mig! 

Humleslingans tidning  

Artikeln till Humleslingans tidning lämnades in 8/2. Hoppas att den väcker nyfikenhet. Se bifogad 

slutgiltig version av artikeln. (Jag inväntar återkoppling på hur mycket utrymme det finns för bild-

material.) 

 

Tillgänglighet och industriminnesvård 

Vi har fått in offert från tillgänglighetskonsulter (Funka AB), som kan inventera området, våra in-

formationspunkter och passagerna där emellan, ur ett brett tillgänglighetsperspektiv. De är beredda 

att göra arbetet i mars månad. Någon gång under mars kommer även industrivårdsexperter (Lena 

Knutson Udd, Ida Dickson och Bengt Spade) ut på plats. Jag ber dem skicka en specifikation, så att vi 

kan gå igenom den på måndag. 

 

Ljus och ljud 

Detta måste naturligtvis stämmas av mot naturreservatets skötselplan. 

Mot bakgrund av att vi tänker ”Rubiks kub”, har jag tittat runt på hur man jobbar med levandegö-

rande av landskap på andra ställen. Det finns ett team/en konstnärsgrupp som heter Laddat ljus. De 

har gjort mycket spännande både i städer och ute i landskap. De är också vana vid att arbeta med 

kulturhistoriskt känsliga miljöer. Just nu gör de ett projekt i Luleå kyrkby. Jag kontaktade Anders 

Örnberg, en av konstnärerna, och berättade om GINKH. Bad honom prata med sina kollegor och 

återkomma med några rader om vad de ser för möjligheter att jobba med GINKH. Vi fick snabbt 

gensvar. Jag berättar mer i samband med lunchen 15/2.  

 

Testpanel 

Jag vill be alla att fundera över personer som bör finns med i en testpanel för projektet. Min vision är 

att vi kontinuerligt ska ha en dialog med dem.  Jag vill gärna se en såväl åldersmässigt som kunskaps-

/intressemässigt blandad grupp. Framförallt är detta viktigt i nästa steg men det hade varit roligt att 

sammankalla dem en gång under förstudien. Personer som redan bidragit med kunskap, blivit inter-

vjuade, borde naturligtvis bjudas in. Vi får heller inte glömma ungdomarna! 

 

Lund 2016-02-10/Helene S Å  
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GINKH – nyhetsbrev nr 2 
Platsbesök 15 februari 

En dag med sol, fint snötäcke och områden med barmark. Blev som vanligt påmind om vilken ynnest 

det är att jobba i arbetsgrupp som vår. Sju att arbetsgruppens totalt tio personer hade möjlighet att 

delta. Vi saknade er – Peter, Tobias och Filip! Lars-Göran öppnade sitt hem för medhavd lunch och 

efterföljande diskussion. Det betydde mycket efter en relativt kall förmidag på Klacken. Tack!  

 

Badplatsen 

Hit kommer många kanotister, varför informationen också bör synas från sjösidan. Här behövs fram-

förallt information om naturreservatet men det bör naturligtvis finns information om utemuseet 

och, som på alla informationspunkterna, en orienteringskarta.  

En skiss över horisonten, d v s över vilka öar, halvöar och landområden som finns på andra sidan 

vattnet bedömdes inte effektivt tät eftersom vegetation gör det svåröverskådligt.   

Osäker på om vi också diskuterade en fast grillplats.  

 

Vägen längs med stenranden (Gunilla, hjälp mig med korrekt benämning) 

Spännande om stenranden kan förklaras, d v s hur den tidigare havsvattenlinjen inneburit att stenar-

na frilagts. Uppmärksammas bör också stengärdsgårdarna samt den mindre torp(?)ruinen. Värt att 

också lyfta fram är högstubbarna med svampar och insekter. Vägen, platån, är naturligt tillgänglig för 

personer med rörelsehinder.   

 

Pelarbokskogen 

Olika perspektiv på skog – vacker eller tråkig beroende på vilken referensram man har. Tror inte att 

vi markerade någon informationsplats här men kanske kan perspektivet lyftas i något sammanhang. 

Det satte åtminstone mina tankar i rörelse.  

 

Karaktäristiska odlingsrösen 

Informationspunkten placeras i anslutning till stigen och besökaren kan välja mellan att läsa, se bil-

der och illustrationer samt att glimta odlingsrösen på håll. Eller att själv gå in för att titta närmare. 

Positivt om vi kan ”bygga in” ett visst spänningsmoment – utmana besökaren.  

  

Torpruiner intill källa – bla ”Häll-Schven” 

Det var hisnande att kliva in i husen där i skogen. De stabila stengrunderna gör att mycket husupple-

velse finns kvar. Lars-Göran visade oss även källan intill. Gunilla och Maria poängterade vikten av ett 

arkeologiskt perspektiv samt att låta någon visualisera hur husen kan tänkas ha sett ut. Tommy me-

nade att, åtminstone det ena, kan ha varit ett sydgötiskt hus. Det blir ett spännande pussel att lägga.  

 

Utsiktplats västerut - intill Kungastolen 

Här finns möjlighet att röja en siktlinje, samtidigt noterade Marit svårigheten att upprätthålla en 

sådan då risken att rotskott snabbt skjuter upp är överhängande. Kanske finns det en bättre plats.  

 

Utsiktsplats österut 

Här missade jag vad vi egentligen diskuterade här. Skulle vi göra den till en informationsplats? 
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Högsta punkten – intill det forna utsiktstornet 

Gör vi något av platsen eller lämnas den till besökaren själv? En möjlighet är ju att rita upp eller visa 

bilder på det tidigare tornet samt att förklara den speciella vegetationen, för det är väl inte just här 

som den känsligaste biotopen finns? 

 

Utsiktsplats västerut 

Här är förutsättningarna vegetationsmässigt betydligt bättre än intill kungastolen. Här lämpar sig 

landskapet för en konturteckning. Vi ser exempelvis Bäckaskog(?) 

 

Stenbrottet 

Platsen bör fröklaras utifrån olika perspektiv: 

Hur bröt man (vilka verktyg)? 

Hur transporterades man stenen (tänka hela flödet – skapande av väg, praktiskt transport från brot-

tet till kund) 

Vem beställde sten? 

Vad tillverkades av den? 

Var bryter vi motsvarande sten idag? 

Hur ser den produktionen ut (grova drag)? 

Omvärlden är viktig, då sten har varit och är en vara som exporterats till många länder. 

 

Allmänt om utemuseet och informationspunkterna 
Arbetsgruppen diskuterade, utifrån tillgänglighet, möjligheten att zonindela området, d v s märka ut 
svårighetsgraden avseende framkomst i olika zoner (här tar du dig med rullstol/rollator o s v). I 
sammanhanget nämndes också betydelsen av att kunna erbjuda sittplatser, åtminstone ett par, i 
anslutning till informationspunkten.  
 
Vi pratade också om barnperspektivet, om vikten av att kunna dra ut den röda tråden – se på ett 
”då” samtidigt som vi kan sätta nutiden i relation till materialet på informationspunkten.  
 
Marit kom med förslag att lägga tegel, tillverkat av Ifö, vid varje informationspunkt. Det hade för-
stärkt kopplingen till Ifös produktion och dessutom bidragit till något unikt för platsen.  
 
Kommunikation om projektet och med projektets arbetsgrupp under processen. Helene tar upp 

frågan med Regionmuseet informatör, Lassa Hörnäs. 

Vi diskuterade också personer som kan bidra med kompetens i en referensgrupp. Här nämndes 

Sven-Erik Magnusson, scouterna, Naturskolan med Karin Magntorn 

Några av oss noterade att mobiluppkopplingen var svajig. Hur löser vi tillgängligheten till digitalt 

material på plats? Vilka åtgärder krävs? Alla besökare kommer inte väl förberedda med i förväg ned-

laddat informationsmaterial. Hur har man löst detta på platser med liknande förutsättningar? 

Nästa vecka är lite lugnare här på jobbet. Då kommer jag återkoppla från samtal med Funka AB (till-

gänglighetskonsulten) samt från industriexperterna. Jag kommer också ägna tid åt att läsa in mig på 

nya programomgången för Leader-medel. Vi ska absolut försöka få del av de 50 miljoner som lär 

finnas i potten för vår del av regionen.  

Komplettera gärna det jag har missat – lägg ett mejl till mig, så ställer jag samman ett korrigerat 

nyhetsbrev.  

Lund 2016-02-19 

/Helene S Å 
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GINKH – nyhetsbrev nr 3 
Min kollega Tony Svensson, biolog, har bidragit med fantastiska foton på svampar från Ivö 

klack. Här kommer ett urval. Färgstarkt och spännande! 

   Guld-

färgsalg 

Blåmjölkig storskål  

          

  Grågrön jordtunga 

 Suillus collinitus 

Lund 2016-02-22/ Helene S Å  
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GINKH – nyhetsbrev nr 4 
Tillgänglighetskonsult Tommy Hagström, Funka Nu AB, kommer till Ivö klack 4 mars 

Undertecknad har kommit överens med Funka Nu AB angående offert (Inventering av fysisk 

miljö på Ivö klack). Tommy S, Peter, Lars-Göran och jag träffar Tommy Hagström nästa fre-

dag. Vi får en utförlig rapport från Funka men jag kommer också anteckna under dagen och 

återkoppla till arbetsgruppen. Skulle det vara ytterligare någon som kan ansluta, går det 

bra. Hör av dig till mig, så att jag kan beräkna antalet lunchportioner. Lars-Göran öppnar sitt 

hus för arbetsgruppen även denna gång! Det är jag väldigt tacksamma för. 

 

Landsbygdsprogrammet och lokalt ledd utvecklingsstrategi  

Jag läser just nu in mig på såväl landsbygdsprogram som Leader med bäring på Ivös om-

råde. När det gäller Leader Skåne Ess som omfattar nordöstra Skåne (Bromölla, Kristian-

stad, Osby och Östra Göinge kommuner), ser jag flera beröringspunkter med GINKH. Utöver 

det som är givet av naturen lyfter man bl a att ”den viktigaste framgångsfaktorn blir att 

bilda oväntade konstellationer som kan bidra till kreativ höjd i tänket inför framtiden”. 

Detta bör vi ta fasta på och utveckla i ansökan om medel till det stora projektet.  Andra ord 

och begrepp som vi ska trycka på är:  

 Stärka attraktionskraften 

 Gemensam identitet 

 Mer samverkan – Här nämns bl a ”Flera olika aktiviteter som binder samman olika 

grupper” 

 Uppkoppling – men också vikten av att ”koppla ner och koppla av” 

Har ni associationer eller idéer kring detta – mejla mig gärna, så samlar jag input till ansö-

kan. 

Ytterligare material från konstnärgruppen Laddat Ljus 

Vi har under veckan fått informationsmaterial om hus Laddat Ljus jobbat med Stockholms 

stadshus respektive Örnsköldsvik. Se bifogade bilagor. Om och i så fall i vilken form de 

eventuellt kan komma in i det större projektet återstår att se. De gör spännande uppdrag 

och är vana vid att jobba med känsliga miljöer (natur- och kulturarv). Jag har också funderat 

kring utformningen av informationspunkterna, möjligheten att göra dem till något mer än 

bara skyltar. Kanske med integrerade sittplatser. Detta får vi naturligtvis diskutera och väga 

mot regler för naturreservat.  

 

Trevlig helg! 

 

Lund 2016-02-26 

Helene S Å  
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GINKH – nyhetsbrev nr 5 
Tillgänglighetskonsult Tommy Hagström, Funka Nu AB, besökte Ivö klack 4 mars 

Vi (Peter, Tommy S, Lars-Göran och undertecknad)hade en mycket bra dag på Ivö klack 

tillsammans med Tommy Hagström i fredags, 4 mars. Tack Lars-Göran för att du och Ingrid 

lät oss upprätta Base Camp hemma hos er på Klackavägen. 

 

Funka levererar inom kort rapport, där råd och alternativ kopplas till besöket på Ivö klack. 

Materialet skickas ut i arbetsgruppen. Innan dess passar jag på att här skriva ner ett par 

saker som jag fångade under dagen.  

Tommy bekräftade att vi gör helt rätt i att diskutera olika nivåer på tillgänglighet. Viktigt att 

tänka på - att personer med funktionshinder vill ha utmaningar. Utöver vissa anpassningar 

av den fysiska miljön, är det därför viktigt att vi kommunicerar hur landskapet ser ut liksom 

hur de olika passagerna skiljer sig från varandra. Det kan handla om höjdskillnader, stigar-

nas bredd, markens karaktär, sträckans längd, vilplatsernas placering samt huruvida det kan 

behövas ledsagare (gäller framförallt i uppförsbackar). På så vis skapas valmöjligheter.  Utö-

ver det är självklart servicefunktioner såsom toaletter viktiga att anpassa och att märka ut. 

Tvärt emot vad jag vågade hoppas på, såg Tommy många och goda möjligheter att med 

relativt små insatser skapa tillgänglighet till området. 

 

Vi bör fundera över vad det är som ger upplevelsen och kommunicera det. Det är lätt att 

bli hemmablind. Marit skickade med mig att lyfta behovet av röjda siktlinjer med Tommy. 

Han blev väldigt glad över att höra hur arbetsgruppen resonerar och Länsstyrelsens ambit-

ion. Tommy återkom också till vikten av att använda flera sinnen. En taktil modell av brottet 

är ett exempel på hur känseln kan användas under ett besök på Ivö klack, till exempel när 

det gäller förståelse av brottet. Kanske kan även fossilletningen göras mer tillgänglig.  

 

Funka har tillsammans med Statens Fastighetsverk gjort ett större arbete kopplat till Läckö 

slott. Bland annat handlade det om förbättringar i form av beskrivningar av vad man kan 

göra, se och uppleva. Detta gav en ökad besöksfrekvens. Jag inväntar återkoppling från 

Tommy om vi kan få ta del av delar av det materialet.  

 

Apropå vägar in till Ivö klack pratade vi också om möjligheter att komma vattenvägen. Det 

finns båtar som fungerar även för rullstolsburna, både större båtar men också för den som 

vill klara mer på egen hand. Med relativt enkla medel skulle angöringsplatser kunna anpas-

sas för detta. Tänk om en lokal entreprenör, till exempel Wetlandi, tillhandahöll en eller ett 

par sådana båtar. På så vis kunde Ivösjöns vatten bli tillgängligt för fler.  

  

I områden med höjdskillnader är det viktigt med vilplatser. De bör placeras utifrån ett jämnt 

tempo. På så sätt skapas trygghet för besökare som av olika anledningar behöver pauser.  
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Landsbygdsprogrammet och lokalt ledd utvecklingsstrategi – hur söker vi medel till 

GINKH? 

Jag läser just nu in mig på såväl landsbygdsprogram som Leader med bäring på Ivös om-

råde. När det gäller Leader Skåne Ess som omfattar nordöstra Skåne (Bromölla, Kristian-

stad, Osby och Östra Göinge kommuner), ser jag flera beröringspunkter med GINKH. Utöver 

det som är givet av naturen lyfter man bl a att ”den viktigaste framgångsfaktorn blir att 

bilda oväntade konstellationer som kan bidra till kreativ höjd i tänket inför framtiden”. 

Detta bör vi ta fasta på och utveckla i ansökan om medel till det stora projektet.  Andra ord 

och begrepp som vi ska trycka på är:  

 Stärka attraktionskraften 

 Gemensam identitet 

 Mer samverkan – Här nämns bl a ”Flera olika aktiviteter som binder samman olika 

grupper” 

 Uppkoppling – men också vikten av att ”koppla ner och koppla av” 

Har ni associationer eller idéer kring detta – mejla mig gärna, så samlar jag input till ansö-

kan. 

 

Länsstyrelsens remiss - naturreservatet Ivö klack  

Vet att flera redan svarat dig Gunilla. För säkerhets skull kommer här ändå en påminnelse - 

Länsstyrelsen behöver eventuella synpunkter på remissen senast 11 mars. 

 

Lund 2016-03-07 

Helene S Å  
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GINKH – nyhetsbrev nr 6 
Hej! 

På tisdag 19 april kl 13.00 på Regionmuseet Kristianstad är det dags att knyta ihop säcken 

inför avrapportering av förstudien till Region Skåne. Under förstudien har vi gjort flera be-

sök i fält, det har pågått/pågår research på olika håll, vi har tagit in konsulter inom tillgäng-

lighet och industriarv samt fått in uppslag från konstnärer. Viktigt att också lyfta fram är att 

arbetsgruppen, med alla sina kompetenser, fått tillfälle att diskutera och pröva nya tanke-

spår. Vi hade inte behövt någon förstudie om allt varit klart från början.  

Inför mötet vore jag glad om ni, i mån av tid naturligtvis, funderar och försöker besvara 

följande åtta frågor med GINKH som utgångspunkt. Frågorna brukar ställas på alla projekt 

som vill söka Leadermedel. Kan vi besvara dem är vi på god väg. 

1. Vilken är er projektidé? 

2. Vem står bakom projektet? 

3. Varför vill ni genomföra projektidén? 

4. På vilket sätt bidrar projektidén till att utveckla landsbygden i Skåne? 

5. Vad planerar ni för aktiviteter i projektet? 

6. Vad vill ni uppnå med projektidén? 

7. Vilka vinner på att projektet genomförs? 

8. Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet (Startdatum/slutdatum)? 

I mejlet bifogas också en helhetsbild av GINKH och dess olika delar. Förhoppningsvis ger 

den ett visst stöd i förberedelsearbetet.  

Tack på förhand och en riktigt trevlig helg! 

 

Lund 2016-04-15 

Helene S Å  
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GINKH – nyhetsbrev nr 7 
Hej! 

Så var det strax Valborg eller ”Siste april”. Igår delrapporterade jag vår förstudie, GINKH – 

utemuseum på Ivö klack, till Bo Fransman på Miljövårdsfonden, Region Skåne. Se infälld 

text ur mejl till honom:  

Projektet/förstudien GINKH - utemuseum på Ivö klack är spännande. Projektets arbetsgrupp 
har varit något av ett Dream Team med en perfekt mix av olika kompetenser. 
  
En mycket komprimerad delrapport: 

 Nu har vi "satt" platserna som ska utgöra informationspunkter på Ivö klack, dels i 
den norra delen kring brottet och dels i på klackens sydöstra del. Länsstyrelsen har 
tagit fram en plan för hur siktlinjer ska röjas, för att underlätta förståelse av land-
skapet. 

 Vi har haft tillgänglighetskonsulter på plats och vet nu hur 
en tillgänglighetsanpassning bör se ut (vilplatser där terrängen är kuperad 
och anpassade toaletter). I tillgänglighetsarbetet ingår att stimulera olika sinnen un-
der ett besök på klacken. Vi tänker därför även in bild, ljus, ljus, känsel. Planerar bl a 
för en taktil modell av klacken. 

 Vi undersöker just nu en idé om att knyta en tillgänglighetsanpassad båt till Ivö-
sjön och Ivö klack, för att även rullstolsburna ska kunna angöra klacken sjövägen 
och därmed få se klacken utifrån och uppleva strandlinjen. 

 Iföverkens tidigare brytning har, med hjälp av Iföverkens industrimuseum (represen-
terade i arbetsgruppen) och extern industriarvsexpertis förklarats i detalj samtidigt 
som den satts in i ett större sammanhang. Nu vet vi hur flödet kring brottet (inte 
minst det spårbundna och lindrivna) ska levandegöras. 

 Ivös intresseförening (representerad i arbetsgruppen) har jobbat med förankring 
lokalt och genomfört intervjuer. Detta har främst handlat om dem som själva bott 
på klacken eller som minns människor som bodde i torpen i klackens södra del. 

 Under förstudien har vi därtill diskuterat med en konstnärsgrupp, med stor vana av 
projekt i skyddade miljöer i landskap men också i urbana miljöer, om hur de ser på 
Ivö klack och möjligheterna att förstärka upplevelsen i samklang med naturre-
servatets villkor. Ambitionen är att integrera ett sådant resonemang i tillgänglig-
hetsarbetet. Önskvärt är att hitta en grafisk form som också känns igen på informat-
ionspunkterna. 

 En viktig bonus under förstudien är att arbetsgruppen verkligen blivit sammansvet-
sad och är fast besluten om att få till ett fortsatt samarbete kring GINKH - utemu-
seum på Ivö klack. 

 Arbetsgruppen har också pratat kommunikation och dialog - Ivö klack måste kom-
municeras. Under GINKH 2.0 är sociala medier en viktig resurs. Kontakten med me-
dia har under förstudien har dock begränsats till en artikel i Humleslingans tidning 
(levereras tillsammans med slutrapporten). 

  
Det har varit väldigt bra att Länsstyrelsens bildande av naturreservatet Ivö klack, varit ute på 
remiss under projekttiden. Det gav oss möjlighet att diskutera yttrande i arbetsgruppen samt 
att få direkt återkoppling från Lst under projekttiden.    
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Regionmuseet kommer i början av nästa vecka skicka in rekvisition 1 av projektmedel. Jag 
skriver på slutrapporten nu och ambitionen är att den ska ligga klar senast vecka 19, då jag 
vill ge arbetsgruppen möjlighet att lämna återkoppling innan vi levererar materialet till er. 
Parallellt med detta arbetar vi med ansökningar om medel för nästa steg, GINKH 2.0, då 
arbetet med utemuseet blir konkret. Att då ha förstudien i ryggen är fantastiskt. 
Jag och Peter Rosengren, Kristianstad kommun (medlem i GINKHs arbetsgrupp) träffar 10/5 
Kerstin Hallenborg på Leader Ess, för att diskutera en ansökan. Vi kommer också att ta kon-
takt med representanter för Landsbygdsprogrammet. 
Igår var jag på information om Klokboken, en satsning från Sveriges museer om strategier 
för framgångsrika vägar att söka EU-medel. 
 
Redan efter en kvart kom återkopplingen från Bo Fransman: 

Jättekul att projektet är så framgångsrikt. Bra delrapport. 

Jag kommer också träffa Länsstyrelsen framöver och kan eventuellt lyfta frågan. 

Klokboken låter intressant- 

Vi har gjort och gör ett jättebra jobb i arbetsgruppen! Kul när det be-

kräftas utifrån! 

Nu sitter jag med den stora rapporten av förstudien. Marit har under förmiddagen bistått 

med kartmaterial där alla informationspunkter är markerade, bl a den fina bilden här i ny-

hetsbrevet. Parallellt med detta skissar jag på en budget inför nästa steg. Ni kommer att få 

ut rapport och budgetutkast på remiss vecka 19 (nästa vecka är det ju kort vecka och jag 

tror inte att det hinner bli klart då). 

Har ni poster som bör läggas in i budgeten – mejla mig löpande! (Fick en sådan från Marit 

tidigare idag.) 

 

Tack på förhand och en riktigt trevlig Valborg! 

 

Lund 2016-04-29 

Helene S Å  
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GINKH – nyhetsbrev nr 8 
Hej alla! 

SLUTRAPPORTEN KLAR 
Försommaren och sommaren är månadsmässigt slut men en fortsatt sommarvarm septem-

ber är här. Slutrapporten för GINKH likaså. Jag behöver er klokskap och ber därför dem som 

har möjlighet att läsa igenom rapporten. Meddela mig senast 2016-09-14 om det är något 

som måste ändras eller kompletteras. Därefter levereras materialet till Region Skånes mil-

jövårdsfond men självfallet ska rapporten också användas som bilaga i ansökningar om 

medel till nästa fas. (Se bifogat dokument.) 

 

ATT SÖKA EU-MEDEL 
Under försommaren hade Peter Rosengren och jag möte med Kerstin Hallenborg på Leader 

och med en grupp inom Tillväxtverket. Inom programperioden finns goda möjligheter att 

söka Leader och Landsbygdsmedel. Däremot är det betydligt svårare att under denna pe-

riod söka medel från Tillväxtverket, då arbetet med Ivö klack inte matchar inriktningen.  

 

Det pågår många byggnadsvårdsprojekt just nu, vilket tar en del av min arbetstid i anspråk. 

Däremellan ligger dock fokus på att få till en Leaderansökan för Ivö klack. Om möjligt försö-

ker jag ordna ett möte med LAG, Leaders styrelse, så att några av oss kan presentationer 

GINKH – utemuseum på Ivö klack, innan en formell ansökan skickas in.  

 

STUDIEBESÖK FRÅN KALMAR LÄNS MUSEUM 
Kalmar läns museums (museichef Örjan Molander och museets byggnadsantikvarier) be-

sökte Ivö klack den 7 juni. Tack till Lars-Göran och till Tommy som bistod mig som guider. 

Våra gäster var mycket nöjda med besöket – positiv återkoppling har kommit från flera håll. 

Framförallt uppskattade de att vi var intresserade av att problematisera berättelsen om Ivö 

klack. De vill gärna ta del av hur vårt arbete fortskrider.  

 

VÅRT NÄTVERK VÄXER 
Före semestern hade jag ett möte med Emma Rehnström, på Geologica Consult. Emma är 

geolog och tog kontakt efter att ha hört om vår förstudie på Ivö klack. Bland annat öppnade 

hon mina ögon för begreppet Geopark. Om vi kan hitta ett samarbete med Emma återstår 

att se. Hon har helt klart kunskap som är intressant för vårt projekt.  Ni kan läsa mer om hur 

Emma arbetar på http://www.geologicaconsult.com/ 
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WORKSHOP OM MORGONDAGENS GEOTURISM 
6 oktober deltar jag i en workshop ”Var med och forma morgondagens geoturism”, Söderå-

sens nationalpark. Om fler är intresserade går det fortfarande att anmäla sig. Workshopen 

är gratis men lunchen betalar var och en. Kanske är det någon mer som vill delta? 

http://www.sgu.se/evenemang/workshop-geoturism-2016/ 

 

 

Lund 2016-09-06 

Helene S Å  
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Vård och tillgängliggörande av industrihistoriska lämningar 
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Tillgänglighetsanpassning av Ivö klack 
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Ivö klacks industrihistoria - Iföverkens industrimuseum 
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Regionmuseets E-rapportserie 2016 

Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport 
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk  undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 

1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svens-

son, 2015 
3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015 
8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015 
9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016 
10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016 
11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
12. Underhållsplan Röke kyrka, Rökes sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
13. Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv, Sövestad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013-2016 
14. Munka Ljungby kyrka – invändig renovering, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013-2016 
15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016 
16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2016 
17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016 
18. ”Paradiset” i Hässleholm. Beskrivning och kulturhistorisk värdering, Hässleholms sn, DK, Maria Johansson, 

2016 
19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, 

Emelie Petersson och Tony Svensson, 2016 
20. Matteröd kyrkogård, Matteröd sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Tony Svensson, 2016 
21. Hardeberga kyrkogård – renovering av mur, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2015-2016 
22. Krapperups konsthall – byte av tak, Brunnby sn, AM, Anna Rabow, 2016 
23. Emmislöv kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Emmislöv sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
24. Färlöv kyrkogård, Färlövs sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
25. Önnestad kyrkogård, Önnestads sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
26. Hörja gamla och nya kyrkogård, Hörja sn, VP, Åsa Jakobssson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
27. Skivarps kyrkogård, Skivarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
28. Östra Vemmenhögs kyrkogård, Östra Vemmenhögs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
29. Västra Vemmenhögs kyrkogård, Västra Vemmenhögs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 

2016 
30. Västra Nöbbelövs kyrkogård, Västra Nöbbelöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
31. Svenstorps kyrkogård, Svenstorp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
32. Orgelbyggaren 3, Hässleholms sn, Kulturhistorisk värdering, Maria Johansson, 2016 
33. Törringe kyrkogård, Törringe sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2016 
34. Västra Kärrrstorps kyrkogård, Västra Kärrstorp sn, Åsa Jakobsson och Linn Ljunggren, 2016  
35. Sankt Petri kyrka-Komplettering av lås, Klippans sn, AM, Maria Johansson, 2016 
36. Odarslövs kyrka, renovering av kyrkans grundläggning, tak och fasader, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 

2016 
37. Välinge kyrka, takrenovering, Välinge sn, AM, Linn Ljunggren, 2016 
38. Häljarps mölla, Tofta sn, AM, Anna Rabow, 2015-2016 
39. GINKH – utemuseum på Ivö klack, Ivö sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2015-2016 



 

 


