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”Sveriges viktigaste århundrade 1900-talet försvinner 
om lagstiftarna inte tar tag i det. 1900-talets kulturarv 

är viktigare än 1700-talets.” 

“För första gången i historien, bortsett från vikingatiden och 
bronsåldern, fick vi i början av 1900-talet en egen stil i Norden. 

Innan de sakerna har blivit 100 år och fått exportförbud,  
så har allt sålts utomlands.  

Idag när man skall ha en utställning på svenska museer ställer man 
ut nytillverkade massproducerade Bruno Mathsson. Och de är 

helt döda. I originalverken ser 
man själen, formgivarens och 

konstnärens själ”. 

Citat: Knut Knutsson,  
tidningen Land nr 35, 2009

Projektpresentationer

Projekten är också ett led i utvecklingen av kommunen 
efter dess vision: 

Genom närheten i vår kommun skapar vi kreativa och 
meningsfulla möten där idéer förverkligas och människor 

och företag utvecklas.

 
Projektens vision:

Essunga kommun är ett centrum för retro i Sverige. 

Nedanstående logotyp kommer 
att användas på tidstypiska hus 
från 1950 - 1970-talen. 
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I projektet ”Retro Nossebro” – 1950 till 1970-talen 
inventerar och dokumenterar vi det som finns kvar 
från denna period av vårt kulturarv när det gäller 
arbetslivs-, boende- och fritidslivets miljöer. Vi börjar 
med fastigheterna mellan bron och Bankgatan. Denna 
miljö är viktig att ur ett kulturellt perspektiv bevara och 
utveckla i sann retroanda. En gårdsmiljö skall också 
levandegöras.

Föredrag, workshops och seminarier kommer att 
anordnas och hållas om tidsperioden 1950 - 70-talen. 
Projektet kommer att vara en pågående process och 
utvecklas tillsammans med föreningsliv, organisationer, 
högskola, universitet, näringsliv och Västra 
Götalandsregionen.

I projektet ”Retro Nossebro” marknadsför vi hela 
bygden som ett retrobesöksmål. Vi kommer att 
aktivt arbeta med olika aktiviteter för allmänheten. 
Arrangemang och aktiviteter genomförs tillsammans 

med lokala föreningar i retroanda.  
 
Utställningar, seminarier, 
studieresor och föredrag kommer 
också att hållas. En retroslinga 
skall anläggas i kommunen, 
guider utbildas och berättelser från 
denna tidsperiod dokumenteras. 

Samarbete med entreprenörer i 
närliggande kommuner kommer 

att inledas för att utvidga retroslinga och tillsammans 
skapa ett återkommande retroarrangemang.


