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Kunskapscentrum och museum
om det maritima arvet på och runt Landsort

Roland Steen

Landsorts fyr är den äldsta i Sverige, byggd på svensk mark. Fyren står som 
utropstecknet för ett väldigt stort och mångsidigt kulturellt maritimt arv. I 
ett projekt med hemvist både på Landsort och i ett Östersjösammanhang, 
pågår sedan ett drygt år arbetet på att försöka skapa ett kunskapscentrum 
och ett museum runt de här sakerna.

Utgångspunkten är arbetet med att 
säkra Landsorts överlevnad som ett fun-
gerande skärgårdssamhälle, att skapa 
jobb och ge förutsättningar för fler fast-
boende. Det arbetet drivs sedan 1998 av 
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum, en 
ekonomisk förening med fastboende och 
företag som medlemmar.

Idén är att göra det maritima arvet 
synligt och tillgängligt på platsen där 
det faktiskt hände (och idag i delar fort-
farande händer). Ett kombinerat kun-
skapscentrum och museum som ska vara 
en kunskapsportal till Landsort och till 
Östersjön. Målgrupper är turister för att 
uppleva och inspireras, skolungdom för 
att lära och förstå, forskare för att un-
dersöka och utveckla kunskaper vidare.

Efter ett första år för att konkreti-
sera idén, där även Svenska Fyrsällskapet 
deltar, har nu ett samlat koncept tagits 
fram. Det presenteras under vintern 
för de många aktörer som är inblan-
dade som medaktörer eller finansiärer. 
Bland dessa märks framför allt Statens 
Maritima museer, Södertörns högskola, 
Nynäshamns kommun och gymnasium. 
Arbetet har så här långt finansierats med 
bidrag från Stockholms Läns Landstings 
skärgårdsanslag, Nynäshamns kommun 
samt Riksantikvarieämbetet. Länsstyrel-
sen i Stockholm beviljade i november 
dispens från strandskyddet, ett helt av-

görande nålsöga när man ska göra något 
längst ute i skärgården.

Parallellt med det Landsortsspecifika 
projektet drivs också ett EU-projekt Via-
bal, ”Routes to the Baltic Maritime Heri-
tage”, med Landsorts Sjö- och MiljöCen-
trum som s.k. lead partner. Det projektet 
har medlemmar från också Tyskland, Est-
land och Polen och syftar till att flera såda-
na projekt som Landsorts ska genomföras 
– för att öka synlighet och tillgänglighet 
till det ofta väldigt fragmenterade mari-
tima arvet. Arbetet ska avrapporeras i fe-
bruari 2015 och siktar på att få status som 
ett EU Flagship in Tourism inom EU:s 
Östersjöstrategi. Det här projektet finan-
sieras främst av EU:s Seed Money Facility 
i Rostock. Även Svenska Institutet bidrar.

Landsorts Kulturum och Kunskapsstation.


