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Polska w Centrum uwagi 

Polen i fokus 

Poland in focus

Przez trzy wypełnione wrażeniami 
dni podczas wizyty województwa 
Örebro w Łodzi w centrum uwagi 
były kwestie związane z ochroną za
bytków. Niniejsza dokumentacja 
konferencyjna została opracowana 
na podstawie programu tych dni. 
Dokument ten opisuje intencje, 
rzeczywistość i wizje. Są to intencje 
dotyczące tego, o czym chcemy roz
mawiać jako koledzy. Punktem 
wyjścia jest nasza codzienna rzeczy
wistość, jej wyzwania, problemy i 
możliwości - zdobycie nowej wie
dzy, która wpływa na nasz rozwój 
jako pracowników chroniących do
bra kultury. Rzeczywistość to spot
kanie z codziennością naszych kole
gów w formie zabytków epoki prze
mysłowej, osiedli robotniczych, 
wystaw archeologicznych, unikal
nych budynków drewnianych, 
złożonej różnorodności zabytków 
wymagających pracy. Wspólna dys
kusja na temat tych kwestii w Mu
zeum Włókiennictwa była dla nas 
inspiracją pobudzającą do dalszego 
myślenia - formułowania wizji, 
które mogą doprowadzić do roz
woju współpracy. Konferencja ta 
nie mogłaby się odbyć bez szerokie-

Under tre välfyllda dagar kom kul
turmiljöfrågorna i fokus under Öre
bro läns Polenvecka i Lodz. Utifrån 
vårt besök har vi sammanställt denna 
konferensdokumentation. Dokumen
tet beskriver intentionerna, realiteten 
och visionerna. Intentionerna om 
vad vi vill med att mötas som kolle
gor. Att utgå från vår vardagliga 
verksamhet, dess utmaningar, pro
blem och möjligheter - att vinna 
nya insikter som utvecklar oss som 
kulturmiljövårdare. Realiteten att 
möta våra kollegors verklighet i 
form av industrier, arbetarbostäder, 
arkeologiska utställningar, unika 
trähus m m, en komplex mångfald 
som kräver både bevarande och för
nyelse. Att sedan tillsammans i 
textilmuseets lokaler diskutera des
sa frågor gav oss inspiration att 
tänka framåt - att formulera visioner 
som kan leda samverkan vidare. Ett 
genomförande hade inte varit möj
ligt utan den breda uppslutning som 
denna konferens fick. Tack alla Ni 
som medverkat. Dessutom ett speci
ellt tack till Lodz stadsantikvarie 
Wojciech Szygendowski för mycket 
god samverkan kring programmets 
tillblivelse och genomförande. Tack

During three event-packed days 
of Örebro County's Polish week 
in Lodz the focus was on the issues 
of cultural heritage. Those days 
constituted a base for us during pre
paring the documentation for the 
conference. The document describes 
the intentions, the reality and the vi
sions. The intentions and what we 
want when we meet as colleagues. 
We start with our everyday activiti
es, their challenges and problems 
and the possibilities of gaining new 
insights that help us preserve our 
cultural heritage. The reality of 
meeting our colleagues in everyday 
life in the form of industries, wor
kers houses, archaeological exhibi
tions, unique timber houses etc. 
constitute a complex variety that 
demands the taking of appropriate 
measures. Discussing those issues 
together at the Textile Museum 
gave us the inspiration to keep thin
king — to shape visions that can 
take our co-operation even further. 
Organising the conference would 
not have been possible without the 
wide support that it received. We 
want to thank all of you who con
tributed. Furthermore we especially



Detal z drzwi w Zgierzu. 
Detalj från en dörr i Zgierz.
A detail from a door in Zgierz.

go poparcia i udziału. Dziękujemy 
wszystkich, którzy się do tego 
przyczynili. Szczególnie dziękujemy 
Miejskiemu Konserwatorowi Za
bytków panu Wojciechowi Szygen- 
dowskiemu za wspaniałą pomoc w 
przygotowaniu i zrealizowaniu pro
gramu konferencji, dziękujemy pre
zydentowi Zgierza panu Zbignie
wowi Zapartowi i jego kolegom za 
niezapomniane przyjęcie.

till Zgierz borgmästare Zbignew 
Zapart med personal för ett oför
glömligt mottagande.

Kierownik Projektu 
Projektansvarig 
Project Manager

want to thank City Inspector of 
Monuments Wojciech Szygendow- 
ski for the high level of co-opera
tion during the preparation of the 
conference and during the confe
rence itself. We thank the mayor of 
Zgierz Zbignew Zapart and his 
personnel for the unforgettable 
reception.
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Polska w centrum uwagi. Służby Ochrony Zabytków, Województwo Örebro w Łodzi 
Polen i fokus. Kulturmiljövård, Örebro län i Lodz I Poland in focus. Cultural Heritage, Örebro County in Lodz

Program konferencji DZIEDZICTWO 
Program för konferensen ARVET 

The HERITAGE conference 
7.10-9.10 1999

Rzød szwedzki ogłosił rok 1999 
Rokiem Polski i zaplanował organi
zację licznych imprez mających na 
celu sprzyjanie dalekosiężnej wy
mianie i współpracy zarówno w 
kontekście komercyjnym jako i kul
turalnym. Kilka szwedzkich woje
wództw otrzymało możliwość 
współpracy z województwami pol
skimi. W przypadku województwa 
Örebro wybrano miasto Łódź i 
województwo łódzkie. Łódź jest 
drugim co do wielkości miastem w 
Polsce z liczbą ludności odpowia
dającą Sztokholmowi. Miasto leży 
100 kilometrów na południowy- 
zachód od Warszawy i było w Eu
ropie Centralnej centrum szeroko 
rozumianego przemysłu włókien
niczego, przede wszystkim w XIX 
wieku. W tej chwili o charakterze 
miasta decyduje istnienie Wyższej 
Szkoły Filmowej, (w której kształci
li się najwięksi polscy twórcy filmo
wi) oraz kilku szkół artystycznych i 
muzycznych. Miasto leży w części 
Polski, która jest najbogatsza w za
bytki z okresów prehistorycznych. 
W okolicach są również zabytki 
pierwszej klasy z późniejszych 
okresów.

Regeringen har utsett 1999 till Po
lenåret och en uppsjö av aktiviteter 
planeras med syfte att främja lång
siktigt utbyte och samarbete både i 
kommersiella och kulturella sam
manhang. Ett antal svenska län har 
fått chansen att samverka med re
gioner i Polen. För Örebro läns del 
handlar det om staden Lodz med 
tillhörande län. Lodz är Polens näst 
största stad med en befolkning mot
svarande Stockholms. Staden ligger 
ca 10 mil sydväst om Warszawa, 
och var centrum för Centraleuropas 
omfattande textilindustri, framför
allt under 1800-talet. Nu profilerar 
sig staden istället genom sin film
akademi, (där Polens stora filmska
pare har fått sin utbildning) samt 
flera konst- och musikskolor. Sta
den ligger i den del av Polen som är 
allra rikast på lämningar från för
historisk tid. I omgivningarna finns 
även ett förstklassigt arv från histo
risk tid.

Det polska samhället genomgår 
just nu stora förändringar i många 
avseenden.

NÄTO-anslutningen blev nyligen 
ett faktum och stora förhoppningar 
ställs till EU där Polen ingår i den

The government has chosen 1999 
to be the Polish Year and an abun
dance of activities are planned to 
promote long-term exchange and 
co-operation both in commercial 
and cultural contexts. A number of 
Swedish counties have had the op
portunity to co-operate with Polish 
counties. For Örebro county it was 
the city and the county of Lodz.
Lodz is the second biggest city in 
Poland with a population that equals 
the population of Stockholm. The 
city is situated about 100 kilometres 
south-west of Warsaw and was the 
centre of the large-scale textile indus
try in Central Europe, mostly in the 
19th century. Nowadays the profile 
of the city is instead set by the Film 
Academy, (where the greatest Polish 
filmmakers have studied) and a num
ber of art and music schools. The 
city is situated in the part of Poland 
that is the richest as far as archaeolo
gical monuments from ancient times 
are concerned. There are also first 
class historic monuments in the 
surroundings of the city.

At the moment Polish society is 
experiencing great changes in many 
areas.



Społeczeństwo polskie przechodzi 
w tej chwili wielkie zmiany pod 
wieloma względami.

Wejście do NATO stało się ostat
nio faktem i istnieją duże oczekiwa
nia w stosunku do Unii Europej
skiej, ponieważ Polska należy do 
grupy najważniejszych kandyda
tów. Przekształcenie gospodarki 
planowej w gospodarkę rynkową 
pozostawia ślady zarówno fizyczne 
jaki i w psychice. Innymi słowy 
Polska przeżywa w tej chwili bar
dzo ciekawy etap w swojej historii.

■ Co oznacza to dla polskich dóbr 
kultury? Czy te dobra mogą stać 
się częścią nowoczesnego plano
wania społecznego?

■ Czy można zachować wartości 
krajobrazowe przy takiej fali in
westycji w infrastrukturę, które 
są konieczne, jeżeli członkostwo 
w Unii Europejskiej ma stać się 
rzeczywistością?

■ Zabytki industrializmu to w 
większości związane z przemys
łem budynki. W jaki sposób są 
wykorzystywane i zachowywane 
te często olbrzymie kompleksy? 
Czy znajdą swoje miejsce w 
skomputeryzowanym 
społeczeństwie, czy też zostaną 
zredukowane do doświadczenia, 
którym należy się delektować w 
”rzeczywistości wirtualnej”?

B Co się stanie z pięknym
dziewiętnastowiecznym miastem, 
które ma egzystować na gospo
darczej arenie XXI wieku? W 
jaki sposób funkcjonują służby 
ochrony zabytków w Polsce? W 
jaki sposób funkcjonują służby 
ochrony zabytków w Szwecji? 
Czego możemy się od siebie 
nauczyć?

främsta kandidatgruppen. Omställ
ningen från planekonomi till mark
nadsekonomi sätter spår både i det 
fysiska och mentala landskapet.
Med andra ord så befinner sig Polen 
i en mycket spännande fas.

■ Vad betyder detta för det polska 
kulturarvet? Kan man integrera 
arvet i en modern samhällsplane
ring?

■ Kan landskapets värde bevaras i 
den våg av infrastrukturella sats
ningar som kan förväntas om EU- 
medlemskapet blir verklighet?

■ Industrialismens minnen är till 
stor del dess byggnader. Hur 
brukas och bevaras de ofta stor- 
skaliga installationerna? Har de 
en plats i IT-samhället eller ska 
de reduceras till en upplevelse 
som kan avnjutas i ”virtual 
reality”?

■ Vad händer med en vacker 
1800-talsstad som ska existera 
på 2000-talets marknadsekono
miska arena? Hur fungerar bygg
nadsvården i Polen? Hur funge
rar byggnadsvården i Sverige? 
Vad kan vi lära av varandra?

UV Bergslagen vill härmed inbjuda 
till en annorlunda konferens med vi
sioner att skapa forum för diskus
sioner och ett framtida utbyte. Vi er
bjuder välfyllda dagar med allt från 
regionens kulturhistoria från buss
fönstret till technoklubb i klassisk 
industrimiljö. Programmet för da
garna är följande:

Recently NATO membership was 
acquired and there are great expec
tations of the EU as Poland is a part 
of the leading candidate group. The 
change from a centralized economy 
to a market economy left scars both 
in the physical and mental landsca
pe. In other words right now Poland 
is in a very exciting phase.

■ What does it mean for the Polish 
cultural heritage? Can this heri
tage be integrated in modern so
cial planning?

■ Can the landscape's value be pre
served in the wave of infrastruc
ture investments that is expected 
if the membership in the EU is to 
become reality?

■ The industrial heritage consists 
mostly of buildings. How are 
these often large-scale buildings 
used? Is there a place for them in 
the IT/technological society or 
will they be reduced to an experi
ence that can be enjoyed in “vir
tual reality”?

■ What will happen with a beauti
ful 19th century city that is sup
posed to exist in the 21st centu
ry's economical arena ? How do
es heritage protection work in 
Poland? How does heritage pro
tection work in Sweden? What 
can we learn from each other?



Dag 1 torsdag 7.10, kl 09.00-17.00UV Bergslagen pragnie niniejszym zaprosić Państwa na 
nieco odmienną konferencję, której wizją jest stworze
nie forum do dyskusji i przyszłej wymiany. Oferujemy 
dni wypełnione wieloma atrakcjami od historii kultury 
województwa widzianej z okien autobusu do wizyty w 
klubie techno w klasycznym środowisku industrialnym. 
Program konferencji jest następujący:

Dzień 1 czwartek 7/10, godz. 09.00-17.00 

Wycieczka autobusowa - Prezentacja zabytków i his
torii regionu

Wspólna kolacja SPATIF, godz. 20.00

Dzień 2 piątek 8/10, godz. 09.00-16.30

DOBRA KULTURY - Konferencja
Miejsce: Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

W jaki sposób zachować, wzbogacać i wykorzystywać 
nasze dobra kultury w okresie eksploatacji i przemian 
strukturalnych? Co warto chronić i w jaki sposób? Jak 
można przyczynić się do wzrostu świadomości i zrozu
mienia dla ochrony zabytków? W jaki sposób wyko
rzystywać zachowany krajobraz i zabytki archeologicz
ne, aby zachowały swój aspekt konserwatorski i były 
częścią rozwoju społecznego? W jaki sposób przekazać 
naszą wiedzę tak, aby wzbogacała lokalną/regionalną 
tożsamość mieszkańców?

Powitanie: Wicewojewoda Lars Östring

Wstęp: Kjell Albin Abrahamson, korespondent zagra
niczny, Szwedzkie Radio

Wykład na temat Szwecji i Polski z perspektywy histo
rycznej. Następnie audytorium dzieli się na dwie grupy 
(konserwatorzy i archeolodzy), w każdej grupie jest 
przewodniczący, sekretarz i tłumacz. Każda grupa otrzy
muje konkretne tematy do dyskusji. Wspólnym tema
tem dla obu grup jest sposób przekazywania dziedzi
ctwa kulturowego. Przewodniczący i audytorium 
sporządzają następnie skrótowy opis prowadzonej dys
kusji oraz przedstawią propozycje rozwiązań. Materiał 
zostanie opublikowany w języku polskim i szwedzkim 
w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia konferencji. 
Publikacja ta ma być bodźcem do dalszej współpracy.

Bussresa - en kulturhistorisk presentation av regionen

Gemensam middag SPATIF, kl 20.00

Dag 2 fredag 8.10, kl 09.00-16.30

ARVET - Nationell konferens
Plats: Textilmuseet i Lodz

Flur bevarar, berikar och brukar vi vårt arv vid exploa
teringar och strukturomvandlingar? Vad är värt att be
vara, varför, och i så fall hur? Hur skapar vi förståelse 
och medvetenhet för bevarande? Hur ska det bevarade 
landskapet och lämningarna brukas för att behålla sin 
antikvariska aspekt, men ändå ingå i samhällsutveck
lingen? Hur förmedlar vi kunskap för att berika män
niskors lokala/regionala identitet?

Välkomstanförande: Länsråd Lars Östring

Inledning: Kjell Albin Abrahamson, utrikeskorrespon
dent, Sveriges Radio

Inledande föredrag om Sverige och Polen i ett historiskt 
perspektiv. Därefter delas auditoriet upp i grupper 
(byggnadsvård och arkeologi) med diskussionsledare, 
tolkar och sekreterare. Varje grupp har specifika teman 
för diskussionerna. Gemensamt för grupperna är temat 
att förmedla arvet. Diskussionsledare och auditorium 
ska utifrån förda diskussioner göra en sammanfattning 
samt redovisa förslag hur vi går vidare. Materialet ska 
publiceras inom sex månader efter konferensen på sven
ska och polska. Publikationen ska ses som ett incita
ment till fortsatt samverkan.

Byggnadsvård
■ Hur bevarar/skapar man hantverkskunnande?
■ Byggnader - ekonomiskt eller kulturhistoriskt värde?

Arkeologi
■ Lämningar - premisser eller hinder i samhälls

utvecklingen?
■ Lagskydd och arbetssätt

Summering av dagen 

Kvällsarrangemang kl 22.30
Besök på technoklubb - ett kulturhus i vid bemärkelse



Konserwatorzy
■ Jak podtrzymywać/tworzyć znajomość rzemiosła?
■ Zabytki architektury - aspekt finansowy czy wartość 

zabytkowa?

Archeologia
■ Zabytki archeologiczne - atut czy przeszkoda w roz

woju społecznym?
■ Ochrona prawna i metody pracy

Podsumowanie dnia 

Wieczór godz. 22.30
Wizyta w klubie techno - dom kultury w szerokim 
znaczeniu

Dzień 3 sobota 9/10, godz. 09.00-13.00

Dyskusje tematyczne, dla chętnych, w następujących 
dziedzinach i miejscach
■ Technika komputerowa w archeologii, archeologia 

morska
■ Hallandzki Model Konserwacji Zabytków
■ Szkoły rzemiosł budowlanych

Dag 3 lördag 9.10, kl 09.00-13.00

Ämnes - och temadiskussioner, för de som önskar 
delta, inom följande ämnen på respektive institution
■ IT inom arkeologin, marinarkeologi
■ Hallandsmodellen
■ Skolor för byggnadshantverk

Konferensspråk kommer i enlighet med Utrikesdeparte
mentets rekommendationer att vara polska och svenska. 
Tolk kommer att finnas under konferensens alla dagar.

Vill Du läsa mer - information om Polen i fokus finns 
på utrikesdepartementets hemsida (www.ud.se, se även 
www.centralsweden.se).

Językami konferencji zgodnie z zaleceniami Minister
stwa Spraw Zagranicznych są język polski i szwedzki. 
Podczas konferencji będą zawsze dostępni tłumacze.

Więcej informacji na temat programu "Polska w cen
trum uwagi" można znaleźć na stronie Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych (www.ud.se, patrz także: 
www.centralsweden.se).



Lista uczestniköw/Deltagarförteckning

Korespondent zagraniczny/Utrikeskorrespondent Kjell Albin Abrahamson, Szwedzkie Radio/Sveriges Radio 
Mgr Bogusław Abramek, dyrektor Museum Ziemi Wieluńskiej
Mgr Mirosława Adamkiewicz, Urząd Miasta Zagierza, Naczelnik Referatu Urbanistyki i Architetury 
Fil kand Sofia Andersson, doktorantka Wyższej Szkoły Södertörns/doktorand, Södertörns högskola 
Dr Aleksander Andrzejewski, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego 
Dr Aldona Andrzejewska, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Fil kand Helmut Bergold, archeolog Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków/arkeolog Riksantikvarieämbetet, 

UV Bergslagen
Architekt/Arkitekt Kersti Berggren, Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, Wydział Ochrony Zabytków/ 

Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöavdelningen
Fil dr Mats Burström, kierownik projektu "Dzisiejszy krajobraz" Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, 

Wydział Naukowy/projektledare nutida landskap Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen 
Fil kand Mathias Bäck, archeolog Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków/arkeolog Riksantikvarieämbetet, 

UV Bergslagen
Fil stud Hanna Domfors, studentka Wydział Ochrony Zabytków, Uniwersytet w Göteborgu /Institutionen för 

kulturmiljövård, Göteborgs universitet
Fil kand Tomas Ekman, archeolog Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków/arkeolog Riksantikvarieämbetet, 

UV Bergslagen
Fil kand Mia Geijer, konserwator Wojewódzkie Służby Ochrony Zabytków w Örebro/byggnadsantikvarie Länssty

relsen i Örebro län
Prof Marian Głosek, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego 
Dr Ryszard Grygiel, dyrektor archeolog Muzeum Archeologiczne w Łodzi
Fil kand Annika Grails, dyrektor jednostki Urząd Generalnego Konserwatora Zbytków/enhetschef 

Riksantikvarieämbetet, UV Bergslagen
Fil kand Christer Gustafsson, konserwator, Muzeum Wojewódzkie Halland/l:e antikvarie Hallands länsmuseer 
Fil kand Raoul Hjärtström, zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Örebro/bitr länsantikvarie 

länsstyrelsen i Örebro län
Architekt/Stadsarkitekt Anders Håberger, Gmina Ljusnarsberg/Ljusnarsbergs kommun 
Fil kand Barbro Hårding, archeo-osteolog Urząd Generalnego Konserwatora Zbytków/arkeo-osteolog 

Riksantikvarieämbetet, UV Bergslagen
Fil dr Ulf Jansson, Wydział Geografii Kulturowej, Uniwersytet w Sztokholmie/Kulturgeografiska institutionen, 

Stockholms universitet
Mgr Bronislaw Podgarbi, Wojewódszki Konserwator Zabyków w Łodzi
Mgr Jan Potz, Konserwator dzieł sztuki, dyrektor Prywatnego Policealnego Studium Konserwacji Zabytków 

”Na Nawrocie” w Łodzi
Dr Krysztof Stefański, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
Mgr Wiesław Stepień, archeolog dyrektor Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego
Mgr Piotr Swiatkiewicz, archeolog Museum Okręgowe w Zgierzu
Mgr arch Wojciech Szygendowski, Miejski Konserwator Zabytków w Łodzi



Dyrektor Anna Walaszczyk, Muzeum Miasta Zgierza 
Dr Krystof Walenta, Insytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego 
Jacek Wesołowski, Insytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej 
Dr Jacek Wysocki, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie
Wicewojewoda/Länsråd Lars Östring, Urząd Wojewódzki Örebro/Länsstyrelsen i Örebro län
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Dzień 1 Dag 1

Ściana z plaskorźeńbą w pałacu 
Scheiblera.
Intarsiavägg i Scheiblers palats.
A wall of inlaid woodwork in the 
Scbeibler palace.

W tym miejscu mieszkał fabrykant 
Scbeibler, drugi najbogatszy człowiek w 
Królestwie Polskim. Obecnie znajduje 
się tutaj Muzeum Kinematografii.
Här bodde fabrikör Scbeibler, Kongress
polens näst rikaste man. Idag finns här 
stadens filmmuseum.
This is Scbeibler 's house. He was the 
second richest man of Kongresspoland. 
Nowadays the city's Film Museum.

Aby zapoznać nas z województwem 
łódzkim, nasi polscy gospodarze za
prosili nas na wycieczkę po mieście 
Łodzi i sąsiadującym z nim mieście 
Zgierzu. Szary zachmurzony ranek 
nie mógł zmniejszyć naszych oczeki
wań, kiedy spotkaliśmy się na ulicy 
Henryka Sienkiewicza, nazwanej 
tak na cześć pierwszego z wielu 
polskich pisarzy, którzy otrzymali 
literacką Nagrodę Nobla. Nasi pol
scy koledzy również wykazali talent 
literacki, kiedy pełni zapału opowi
adali nam o wybranych zabytkach. 
My, którzy wiele usłyszeliśmy 
dziękujemy naszej tłumaczce Mai 
Chacińskiej, która musiała wiele 
mówić!

Łódź -
od wsi do dużego miasta
Łódź otrzymała prawa miejskie w 
roku 1423. Historycznymi po
przednikami miasta były różnego 
rodzaju wioski w dolinie mniejszej 
rzeki. Stopniowo Łódź przekształca
ła się w agrarne miasto kupieckie. 
Miasto, kiedy otrzymała prawa 
miejskie liczyło 500 mieszkańców,

För att ge oss en första kontakt med 
Lodzregionen bjöd våra polska vär
dar oss på en guidad busstur genom 
Lodz och grannstaden Zgierz. Den 
gråmulna morgonen kunde inte 
dämpa våra förväntningar när vi 
samlades vid Henryk Sienkiewicz 
gata, uppkallad efter den förste av 
flera litterära polacker som fått 
Nobels litteraturpris. Berättarglädje 
bjöd även våra kunniga polska kol
legor på när de förtjänstfullt guidade 
oss genom ett urval av alla sevärd
heter. Vi som hade fullt upp med att 
lyssna sänder en tacksam tanke till 
vår tolk Maja Chacinska som verk
ligen hade fullt upp!

Lodz -
från landsbygd till storstad
Lodz fick stadsrättigheter år 1423. 
Historiska föregångare till staden 
var flera bybildningar i dalgången 
vid en mindre flod. Så småningom 
utvecklades Lodz till en agrar köp
stad. Vid tiden för stadsrättigheter- 
na fanns omkring 500 innevånare, 
år 1800 var antalet omkring 900.



Wnętrze pokoju orientalnego Scheiblera. 
Każdy pokój miał swój styl i spełniał 
odpowiednią funkcję według panującej 
etykiety.
Interiör från Scheiblers orientaliska 
rum. Alla rum hade olika stil och funk
tion, enligt rådande etikett.
Interior of Scheibler's oriental room. 
The rooms were furnished in different 
styles and had different functions, ac
cording to the appropriate etiquette.

W tym miejscu mieszkali robotnicy 
fabrykanta Herbsta. Dzielnica była 
małym miasteczkiem ze sklepami, szko
łami, szpitalem.
Här bodde fabrikören Herbsts 
arbetare. Området var som ett eget sam
hälle, med affärer, skolor och sjukhus. 
This is where Herbst's factory workers 
lived. The area was like a small town, 
with shops, schools and a hospital.

w roku 1800 było ich około 900.
Szybki rozwój miasta rozpoczął 

się w roku 1820. Po Kongresie Wie
deńskim w latach 1814-15 część 
Polski otrzymała od Rosji pewną 
autonomię. Część tą nazwano Kró
lestwem Polskim. Rząd polski chciał 
rozwijać przemysł. Region wokół 
Łodzi uważany był za odpowiedni 
do rozwoju przemysłu włókienni
czego. W Łodzi opierał się on głów
nie o bawełnę i wełnę.

Zorganizowano kampanię przy
ciągającą przedsiębiorców do 
Polski. W regionie osiadali przede 
wszystkim przedsiębiorcy i rzemieśl
nicy z Saksonii, Śląska i Czech, ale 
przyjeżdżali również fabrykanci z 
innych części Niemiec, z Belgii, Ho
landii, i z innych krajów. Przedsię
biorcom oferowano ulgi podatko
we, bezpłatny materiał budowlany, 
drewno i inne udogodnienia i w ten 
sposób w krótkim czasie zbudow
ano nowoczesny przemysł.

W domu u baronów 
włókiennictwa
Kilku z tych nowych przedsiębior
ców odniosło wkrótce sukces i stało 
się magnatami przemysłowymi. Posi
adłości fabrykantów Scheiblera i 
Grohmana zajmowały, w pewnym 
momencie rozwoju miasta siódmą 
część powierzchni Łodzi. Posiadłości 
obejmowały fabryki, osiedla robot
nicze, szkoły, sklepy dla robotników, 
wille i parki, i wiele innych obiektów.

Przejeżdżaliśmy obok miejsca, w 
którym Grohmana założył swoją 
pierwszą fabrykę i w którym jest za
chowanych wiele kompleksów fa
brycznych. Jeden z tych budynków 
fabrycznych jest dzisiaj własnością 
Łódzkiej Strefy Ekonomicznej. Po
siadanie takich budynków jest

Stadens snabba expansion inleds år 
1820. Efter Wienkongressen 
1814-15 fick Polen viss autonomi 
från Ryssland. Resultatet kallades 
Kongress-Polen. Den polska rege
ringen ville utveckla industrin. Lodz- 
området ansågs lämpligt som centrum 
för textilindustri. I Lodz baserades 
den i huvudsak på bomull och ull.

Presumtiva företagare lockades i 
värvningskampanjer till Polen. 
Främst var det industriidkare och 
hantverkare från Sachsen, Schlesien 
och Böhmen som slog sig ned i om
rådet, men de kom även från andra 
delar av Tyskland, från Belgien och 
Holland osv. Företagarna erbjöds 
skattefrihet, gratis byggmaterial, 
ved m m och på kort tid byggdes en 
modern industristad upp.

Hemma hos textilbaronerna
Flera av de nya företagarna blev 
snart framgångsrika industrimagna
ter. T ex upptog fabrikörerna Schei
blers och Grohmans anläggningar 
tillsammans en sjundedel av Lodz 
yta. Anläggningarna omfattade fa
briker, arbetarbostäder, skolor, buti
ker för de anställda, villor med träd
gårdsanläggningar m m.

Vi passerade det område där 
Grohman anlade sin första fabrik 
och där flera fabrikskomplex finns 
bevarade. En av dessa fabriksbygg
nader ägs idag av en ekonomisk 
förening; ”Lodz ekonomisk zon”. 
Fabrikskomplexen är dock en eko
nomisk belastning. Det är få fastig
hetsägare som vill investera i de 
gamla fabrikerna eftersom det är 
förenat med antikvariska krav.

I området byggde Grohman flera 
residens. Vid vårt besök pågick yttre 
upprustning av den villa Grohman 
byggde år 1880. Mitt emot Groh-
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Dobrze wykonana mozaika nad jednym 
z wielu ńródeł ciepa w domu Scheiblera. 
Ett skickligt utfört mosaikarbete. En av 
alla värmekällor hemma hos Scheibler.
A skillfully executed mosaic. One of 
many tiled heaters at the Scheibler house.

jednak obciążeniem finansowym. 
Niewielu właścicieli chce inwesto
wać w stare fabryki, ponieważ oz
nacza to podporządkowanie się wy
maganiom konserwatorskim.

Grohman wybudował kilka rezy
dencji. Podczas naszej wizyty wciąż 
jeszcze trwała renowacja willi, którą 
fabrykant wybudował w roku 1854. 
Naprzeciwko willi Grohmana zo
baczyliśmy jeden z najstarszych bu
dynków Łodzi, dom rzemieślniczy z 
lat '30 XIX wieku. Budynek znajdu
je się w rejestrze zabytków, ale jest 
obecnie w bardzo złym stanie. Właś
cicielem jest towarzystwo polsko- 
niemieckie, które nie ma środków na 
renowację. Również trzeci budynek 
kompleksu, dom, który powstał w 
latach ’50 XIX, nie znajduje obecnie 
użytkownika. Miejski Konserwator 
Zabytków powiedział nam, że pro
wadzone są starania, aby odsprzedać 
budynek i w ten sposób stworzyć 
możliwości remontu.

Pierwszym obiektem, który obej
rzeliśmy był pałac Scheiblera. 
Scheibler pochodził z Monchau na 
granicy między Niemcami a Belgią. 
Swoją pierwszą fabrykę założył w 
1854 roku. Fabryka został zbudo- 
wanana obszarze dużego komplek
su leśnego - tzw. puszczy łódzkiej. 
Mniej więcej połowę działki prze
jęło imperium Scheiblera, na pozos
tałym obszarze miał powstać park 
miejski. Dlatego tylko połowę dział
ki przejęło imperium Scheiblera. 
Obecnie stojące tam budynki po
chodzą z lat 50 i 70 XIX wieku. 
Kompleks fabryczny z czerwonej ce
gły ciągle jest wykorzystywany 
częściowo do produkcji włókienni
czej, ale również przez firmy z in
nych branż. Dzięki swojej działal
ności przemysłowej Karl Scheibler

mans villa kunde vi se en av Lodz 
äldsta byggnader, ett hantverkarhus 
från 1830-talet. Huset var listat 
som av stort kulturhistoriskt värde, 
men det är nu i mycket dåligt skick. 
Ägaren är en polsk-tysk förening 
som saknar medel för upprustning. 
Den tredje byggnaden i anläggning
en är ett hus som uppfördes på 
1850-talet och har ingen användare. 
Stadsantikvarien berättade att man 
avsåg att verka för försäljning av 
byggnaden, för att skapa förutsätt
ningar för att rusta upp byggnaden.

Första besöket gjorde vi i Schei- 
blers palats. Scheibler kom från 
Monchau på gränsen mellan Tysk
land och Belgien. Han grundade sin 
första fabrik år 1854. Fabriken 
byggdes på ett skogsområde som 
kallades för lodzkiskog. Ungefär 
halva tomten togs i anspråk för 
Scheiblers imperium. Dagens bygg
nader härrör från 1850- och 70-ta- 
len. Fabriksanläggningen i rött tegel 
nyttjas fortfarande delvis för textil
produktion, men även företag i an
dra branscher finns inom väggarna. 
Genom sin industriella verksamhet 
blev Karl Scheibler Kongresspolens 
näst rikaste person. Villan är rela
tivt modest och enligt polackerna 
ett exempel på tysk-lutheransk spar
samhet.

I bottenvåningen visas interiörer 
från Scheiblers hem. De är på tids
typiskt manér inredda i olika stilar, 
allt efter rummens funktion. Genom 
sin förmögenhet kunde Karl Schei
bler anlita Europas förnämsta hant
verkare och skapade en inredning i 
genomarbetad nyrenässans. Interiö
ren visar exempel på många kostba
ra material som gyllenlädertapeter, 
venetianska mosaiker, tiles och an
dra keramiska material osv.



Rozbawieni ruchomymi obrazami. 
Roande med rörliga bilder på filmmu
seet.
Enjoyment of moving pictures at the 
Film Museum.

stał się drugą najbogatszą osobą w 
ówczesnym Królestwie Polskim. Pa
łac jest dość skromny, co według 
Polaków jest przykładem niemi- 
ecko-luterańskiej oszczędności.

Na parterze oglądamy wnętrza 
domu Scheiblera. Są charakterys
tycznie dla tego okresu urządzone w 
różnych stylach, w zależności od 
funkcji pomieszczeń. Dzięki swoje
mu majątkowi Karl Scheibler mógł 
zatrudniać najsłynniejszych artys
tów Europy i stworzyć wnętrza w 
wypracowanym stylu neorenesanso- 
wym. Widać tu przykłady zastoso
wania wielu kosztownych mater
iałów, na przykład pozłacane tapety 
ne, wenecjańskie mozaiki, płytki i 
inne materiały ceramiczne.

W pałacu Scheiblera mieści się 
obecnie Muzeum Kinematografii. 
Połączenie jest logiczne, ponieważ 
słynna łódzka szkoła filmowa znaj
duje się bardzo blisko pałacu. W tej 
szkole studiowali najważniejsi fil
mowcy polscy, na przykład Wajda, 
Polański i Kieślowski. Szkoła ma 
swoją siedzibę w dawnej szkole włó
kienniczej i pałacu fabrykanta wznie
sionych ufundowanej przez magna
tów tekstylnych. Jeden z najbardziej 
znanych filmów Andrzeja Wajdy 
został częściowo nakręcony w willi 
Scheiblera. Jest to film o Łodzi cza
sów przemysłu włókienniczego i jest 
ekranizacją książki innego polskiego 
noblisty Władysława Reymonta, 
przez pewien czas mieszkańca miasta.

Następnie odwiedziliśmy Księży 
Młyn, drugi i największy kompleks 
należący do Scheiblera. Obszar zos
tał zakupiony w latach '70 XIX 
wieku i wtedy wybudowano tam 
dwie przędzalnie. Fabryka-Księży 
Młyn jest jedną z niewielu czyn
nych. Do fabryki należała szkoła

Scheiblers palats fungerar i dag 
som filmmuseum. Kopplingen är lo
gisk eftersom Lodz berömda film
högskola ligger strax intill. Där har 
Polens ledande filmskapare stude
rat, t ex Wajda, Polanski och Kies
lowski. Högskolan är inrymd i en 
textilskola och fabrikörens palats, 
som grundades av industrimagna
terna. En av Wajdas mest kända fil
mer spelades för övrigt delvis in i 
Scheiblers hus. Den handlade om 
textilindustrins Lodz och byggde på 
en roman av Władysław Reymont, 
som bodde en viss tid i staden, en 
annan av Polens Nobelpristagare.

Därefter besöktes Księży Młyn, 
den andra och största av Scheiblers 
anläggningar. Området köptes 
1870-talet av Scheibler och då 
byggdes två väverifabriker. Ksiezy 
Mlyn-fabriken är en av de få som 
fortfarande är i bruk. Till fabriken 
hörde en skola för textilarbetare, 
klubbhus och kreditbutik för fabri
kens anställda m m. I anslutning till 
fabriken byggdes 18 hus i rött tegel 
som bostadsområde för arbetarna. 
Varje hus innehöll 15-16 lägenheter 
med ett rum och kök. Lägenheterna 
var 20-30 m2 stora. Några tvårums
lägenheter för kvalificerade arbetare 
fanns också. På gårdarna ligger kol
hus. Bostäderna är nu i dåligt skick. 
Särskilt nämns problem med mel
lanbjälklagen. Ett hus har rustats 
upp och lägenheterna har förstorats, 
men dessa har inte kunnat hyras ut 
pga höga hyror. Alla andra lägen
heter i området är uthyrda.

Villa Herbst, som ligger i områ
dets utkant, byggdes år 1875. Villan 
skänktes av Karl Scheibler till dot
tern Zofia Matylda och svärsonen 
Edward Herbst. Huset beboddes av 
familjen Herbst fram till år 1941.
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Ideat ogrodu z wzorcem nad Morzem 
śródziemnym.
Trädgårdsideal med förebild från 
Medelhavet.
A garden based on Mediterranean 
models.

Sala przeznaczona na przyjęcia i zaba
wy w pałacu Herbsta.
Ett rum för mottagning och fest i Herbst 
palats.
A reception and banquetting room in 
the Herbst palace.

dla robotników, klub, sklep dla pra
cowników, w którym można było 
kupować na kredyt i wiele innych 
obiektów. Przy fabryce zbudowano 
18 budynków z czerwonej cegły na 
mieszkania dla robotników. W 
każdym budynku było 15-16 miesz
kań składających się z pokoju i 
kuchni. Powierzchnia mieszkań wy
nosiła 20-30 m2. Istniały również 
mieszkania dwupokojowe dla bar
dziej wykwalifikowanych robotni
ków. W podwórkach stoją komórki 
na węgiel. Mieszkania są obecnie w 
złym stanie. Szczególnie wymienia 
się problemy z konstrukcją, belko
wanymi stropami. Jeden z budyn
ków odrestaurowano i mieszkania 
zostały powiększone, ale nie udało 
się ich wynająć z powodu wysokiej 
ceny wykupu. Inne mieszkania na 
osiedlu są zamieszkałe.

Pałac Herbsta, który leży na 
obrzeżach tego obszaru został zbu
dowany w roku 1875. Karl Schei- 
bler podarował ten pałac swojej cór
ce Zofii Matyldzie i zięciowi Edwar
dowi Herbstowi. Rodzina Herbstów 
mieszkała w tym budynku do roku 
1941. Po wojnie pałac miał różnych 
użytkowników był na przykład do
mem akademickim dla studentów 
farmacji, szpitalem dla umysłowo 
chorych i fabryką bombek. Obecnie 
w pałacu mieści się muzeum, a me
ble pochodzą z innych mieszkań i 
rezydencji łódzkich. Wnętrza są re
konstrukcją domu osoby reprezen
tującej elitę przemysłową miasta. 
Muzeum chce pokazać pałac "ta
kim, jakim był", jak gdyby rodziny 
akurat nie było w domu. W roku 
1990 Łódź otrzymała nagrodę Euro
pa Nostra za renowację tego budyn
ku, która była sponsorowana przez 
American Express. Najważniejszą

Under efterkrigstiden har den haft 
diverse användningsområden t ex 
studenthem för farmaceuter, sjuk
hem för mentalpatienter och jul- 
gransdekorationsfabrik. Byggnaden 
används idag som museum och mö
bler har anskaffats från trakten för 
att rekonstruera ett hem av en per
son som representerade stadens in
dustrielit. Museet vill visa hemmet 
”som det var”, som om familjen 
tillfälligt var bortrest. År 1990 fick 
storkommunen Lodz Europa Nos
tra pris för upprustningen, som 
sponsrats av American Express. 
Byggnadens viktigaste fasad vänder 
sig mot Ksiezy Mlyn-fabriken och 
fungerade som en slags garanti för 
familjens soliditet. Idag pågår upp
rustning av orangeriet där man pla
nerar att anlägga ett café och en ut
ställningslokal. Villan står på osta
dig grund i det sanka området. Ar
bete pågår för att ta fram ett åt- 
gärdsförslag. Slutligen kan tilläggas 
att villa Herbst ligger i Lodz histo
riska hjärta, där Włocławek biskop- 
döme fanns.

Trekvart i förhistorien
Efter villa Herbst gick färden vidare 
till Lodz museum för arkeologi och 
etnografi. En av museets arkeologer 
gav oss en snabb visning av basut
ställningarna som visade på regio
nens förhistoria, från paleolitikum 
till medeltid. Vi arkeologer från 
närkesslätten kunde inte undgå att 
känna en viss avundsjuka. Samling
arna visade en arkeologisk mång
fald som vi inte är bortskämda med. 
Museet lockar omkring 20 000 be
sökare per år, varav många är skol
barn. Lodz är ingen stor turiststad 
vilket återverkar på museets besöks
siffror. Vår kollega berättade också



Widok z Muzeum Archeologicznego w 
Łodzi.
Vy från det arkeologiska museet i Lodz. 
A view from the archaeological museum 
in Lodz.

Prezydent Zgierza, Zbignew Zapart 
zaprasza na obiad.
Borgmästaren i Zgierz, Zbignew Zapart 
bjuder på lunch.
The mayor of Zgierz, Zbignew Zapart 
invites us for lunch.

elewacją budynek jest zwrócony w 
stronę fabryki Księży Młyn, co mia
ło być pewnego rodzaju gwarancją 
solidności rodziny. Obecnie trwają 
prace renowacyjne w oranżerii, gdzie 
planuje się umieszczenie kawiarni i 
pomieszczenia wystawowego. Pałac 
stoi na niepewnym gruncie na tere
nie podmokłym. Trwają prace nad 
przyjęciem propozycji zaradzeniu tej 
sytuacji. Na koniec można dodać, że 
pałac Herbsta leży w sercu histo
rycznej Łodzi, tutaj w średniowieczu 
- jak wskazuje nazwa miejsca - 
znajdował się młyn należący do 
dóbr biskupstwa włocławskiego.

Trzy kwadranse historii 
starożytnej
Po obejrzeniu pałacu Herbsta grupa 
udała się do łódzkiego Muzeum Ar- 
cheologiczno-Etnograficznego. Je
den z archeologów pracujących w 
muzeum pokazał nam szybko stałe 
wystawy przedstawiające czasy sta
rożytne regionu, od paleolitu po 
średniowiecze. My archeolodzy z 
równiny Närke odczuwaliśmy 
pewną zazdrość. Zbiory pokazywa
ły różnorodność archeologiczną, 
której my nie mamy. Muzeum przy
ciąga około 20 000 zwiedzających 
rocznie, z czego wielu to uczniowie 
szkół. Łódź nie jestem miastem 
atrakcyjnym turystycznie, co ma 
wpływ na liczbę zwiedzających mu
zeum. Nasz kolega powiedział nam 
również, że w muzeum pracuje 12- 
13 archeologów, którzy specjalizują 
się w różnych okresach. Działalność 
wykopaliskowa dotyczy przede 
wszystkich miejsc pod inwestycje, 
na przykład budowę autostrady. 
Codzienność archeologów łódzkich 
okazała się być innymi słowy po
dobna do rzeczywistości w Örebro.

att museet sysselsätter 12-13 arkeo
loger som är specialister på olika 
perioder. Grävningsverksamheten 
gäller i första hand motorvägar och 
andra större exploateringar. Den ar
keologiska vardagen i Lodz visade 
sig med andra ord vara ganska lik 
verkligheten i Örebro.

Genom gettot ut ur staden
Nu styrde vi kosan mot grannstaden 
Zgierz. På vägen dit passerade vi de 
gamla delarna av Lodz, där mark
nadstorget pekades ut. Därefter for 
vi genom de judiska kvarteren, 
gettot. Före år 1939 fanns det ca 
250 000 judar i Lodz. Under kriget 
samlades dessa, och judar från 
angränsande samhällen, ihop i get- 
tokvarteren, som blev ett helt slutet 
område av staden, under hård bevak
ning av ockupationsmakten. Gettot 
blev ett av de längst bestående i det 
tyska ockupationsväldet, men också 
detta getto tömdes till sist och judar
na fördes till olika koncentrations
läger. Endast ett fåtal judar fanns 
kvar i Lodz efter krigsslutet.

Staden övergick i blandad förstads
bebyggelse och industriområden, 
dvs ungefär som städers utkanter 
brukar se ut. Vi åkte på väg 1, hu
vudvägen mot Warszawa och öster
sjöområdet. Efter en dryg halvtim
me var vi framme i Zgierz där sta
dens borgmästare bjöd på en över
dådig lunch i Stadshuset.

En titt på det historiska Zgierz
Zgierz var liksom Lodz en medelti
da jordbruks- och handelsstad. Or
ten nämns första gången i skrift år 
1231 och år 1318 kallas Zgierz 
stad. Efter Kongress-Polens satsning 
på Lodzhöglandet som centrum för 
textilindustri växte Zgierz snabbt



Polskie rzemiosło starej daty.
Polskt hantverkskunnande av äldre 
datum.
Polish craftsmanship from an earlier 
age.

25% budynków w Zgierzu to domy z 
drewna.
25% av husen i Zgierz är av trä.
25% of houses in Zgierz are made of 
wood.

Przez getto wyjeżdżamy z 
miasta
Teraz skierowaliśmy się ku sąsied
niemu miastu Zgierz. Po drodze 
przejechaliśmy przez starsze części 
Łodzi, w których pokazano nam ry
nek z targowiskiem. Później prze
jechaliśmy przez dzielnicę żydow
ską, getto. Przed rokiem 1939 w 
Łodzi mieszkało koło 250.000 
Żydów. Podczas wojny zebrano 
mieszkańców łodzi oraz Żydów z 
okolic w dzielnicy getcie, która stała 
się zamkniętym obszarem w mieś
cie, strzeżonym przez władze oku
pacyjne. Getto Łódzkie było jednym 
z najdłużej istniejących podczas 
okupacji niemieckiej, ale również i 
ono zostało w końcu zlikwidowane, 
a Żydów przewieziono do różnych 
obozów koncentracyjnych. Po woj
nie w Łodzi pozostała jedynie nie
wielka liczba Żydów.

Zabudowania miejskie ustąpiły 
miejsca mieszanym budynkom ty
powym dla przedmieść! i obszarom 
przemysłowym, wyglądającym 
mniej więcej tak, jak wyglądają 
obrzeża miast. Jechaliśmy drogą 
numer jeden, główną trasą na War
szawę i Wybrzeże. Po ponad pół 
godzinie dojechaliśmy do Zgierza, 
w którym prezydent miasta zaprosił 
nas na wystawny obiad w Urzędzie 
Miejskim.

Krótka wizyta w historycznym 
Zgierzu
Zgierz tak jak Łódź był średniowie
cznym miastem rolniczo-handlo
wym. O Zgierzu wspomina się po 
raz pierwszy w dokumencie z 1231 
roku, a w roku 1318 Zgierz jest na
zywany miastem. W XIX wieku, 
kiedy Królestwo Polskie zainwesto
wało w wyżynę łódzką, tworząc

under 1800-talet. Här blev huvudin
riktningen tillverkning av ylle. Lik
som i Lodz var det utländskt kapital 
som lade grunden till de många in
dustrierna. De hantverkare som 
kom till Zgierz härstammade ofta 
från Preussen, där en utvecklad yl
leindustri fanns. Andra kom från 
Belgien, Holland, England och Spa
nien. Till och med en svensk finns 
identifierad i källorna. Hantverka
ren fick avtalade skattelättnader, en 
tomt att bygga på och byggnadsma
terial. Som motprestation skulle han 
inom två år ha byggt på tomten.
Han skulle också inställa sig hos 
borgmästaren med ett stycke tyg 
och två vittnen som intygade att 
han själv tillverkat tygstycket.

Stadens planering och bebyggel
sens utformning fastlades i ett tidigt 
skede av expansionsperioden. Planen 
för den nya staden bestod av en 
lång huvudgata som vidgade sig i 
ett torg där gatan skar torget mitt 
på långsidan. En underordnad tvär
gata lades ut, som skar torget på 
samma sätt. Det nyanlagda området 
delades in i 230 tomter. Också hu
sens utformning fastlades. Husen 
skulle byggas i tegel. En tegelfabrik 
anlades år 1821 men produktionen 
räckte inte till. Av praktiska skäl 
fick därför trähus byggas på dispens. 
Andelen trähus i Zgierz uppgår idag 
till ca 25%, Det förekommer också 
hus med trästomme men med putsa
de fasader, så att husen ser ut som 
stenhus. Både de tidiga stenhusen 
och trähusen har en likartad ut
formning med en våning samt en 
frontespis i takfallet, som möjliggör 
en inredning också av vindsvåning
en. Taken skulle vara täckta av tegel 
eller plåt. Endast uthusen fick ha 
spåntak. De flesta inredde bostads-



Zgierz, miasto, w którym spotyka się 
wiele wieków.
Zgierz, staden där många sekel möts. 
Zgierz, the city where many centuries 
meet.

tarn centrum przemysłu włókienni
czego, Zgierz szybko się rozwinął. 
Tutaj skupiono się na produkcji 
wełny. Tak jak w Łodzi wiele fabryk 
powstało z inicjatywy obcego kapi
tału. Rzemieślnicy, którzy przybyli 
do Zgierza pochodzili z Prus, gdzie 
istniał rozwinięty przemysł wełnia
ny. Inni przyjeżdżali z Belgii, Ho
landii, Anglii i Hiszpanii. W źród
łach znaleziono również jednego 
Szweda. Rzemieślnik otrzymywał 
działkę pod budowę domu i mater
iał budowlany oraz umówione ulgi 
podatkowe. W zamian miał w ciągu 
dwóch lat zabudować działkę. Mu
siał również stawić się u burmistrza 
z kawałkiem materiału i świadkami, 
którzy potwierdzali, że sam ten ma
teriał wyprodukował.

Zagospodarowanie miasta i for
ma zabudowania ustaliła się we 
wczesnym etapie okresu ekspansji. 
Na układ nowego miasta składała 
się długa główna ulica, która roz
szerzała się tworząc rynek, który 
przecinała przez środek dłuższej 
strony. Budowano podporządko
waną przecznicę, która przecinała 
rynek w taki sam sposób. Nowa 
dzielnica został podzielona na 230 
działek. Określono również formę 
budynków. Domy miały być budo
wane z cegły. W 1821 roku zało
żono cegielnie, ale produkcja nie 
wystarczała na potrzeby miasta. Ze 
względów praktycznych wydawano 
pozwolenia na budowę domów z 
drewna. Dzisiaj około 25% budyn
ków w Zgierzu to budynki drewnia
ne. Występują również budynki 
drewniane, ale otynkowane, wyglą
dające jak gdyby były zbudowane z 
cegły. Zarówno wczesne budynki z 
cegły, jak i te drewniane mają po
dobną formę, są jednopiętrowe z

VITTERHETSAKADEMIENS
BIBLIOTEK

rum i övervåningen och hantverks- 
lokaler i bottenvåningen. Efter hand 
som verksamheterna etablerades 
kunde fabriker byggas och hela 
husen tas i anspråk för bostadsän
damål.

Ylleproduktionen i Zgierz var till 
en början framgångsrik. Under peri
oden 1821-1831 var staden Polens 
största tygproducent och varje år 
fördubblades invånarantalet i sta
den. Merparten av produktionen 
gick till armén. Så småningom mins
kade tillväxttakten, delvis på grund 
av de tullar på textilimport som in
fördes i Ryssland, och omkring 1840 
hade grannstaden Lodz vuxit om 
Zgierz i stolek.

I anslutning till kyrkan, som stod 
klar på 1910-talet, visades vi på de 
äldsta delarna av Zgierz. Stadens 
äldsta hus idag är ett trähus från 
1700-talet. Intill kyrkan ligger också 
prästgårdstomten med en träbygg
nad från 1820-talet. Byggnaden ägs 
av kyrkan och är i behov av upp
rustning. På tomten företogs 1968 
en arkeologisk utgrävning där bland 
annat en del av en byggnad med 
medeltida datering undersöktes. 
Nästa år kommer undersökningen 
att återupptas och då avser man att, 
förutom att undersöka resten av 
byggnaden, även försöka klarlägga 
dess närmaste omgivning.

Över till Stadsmuseet
Museet inryms i en byggnad från år 
1828 som utgör ett exempel på fab- 
rikörshusen i Zgierz. Huset har 
trästomme, men den putsade, klas
sicistiska fasaden, gör att det liknar 
ett stenhus. I museet visas hur väl
bärgade Zgierzfabrikörer levde. 
Merparten av möbler och föremål 
skänktes av ättlingar till två fabri-
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Piec secesyjny opowia dający historię 
fabrykanta w Muzeum Miasta Zgierza. 
Jugendspis med fabrikörshistoria i 
Zgierz stadsmuseum.
Art nouveau stove with a factory owne
r's history in Zgierz City Museum.

facjatami i lukarnami, które umożli
wiał użytkowanie poddasza. Dach 
mial być pokryty dachówką lub 
blachą. Jedynie dachy zabudowań 
gospodarskich były pokryte gon
tem. Większość mieszkańców miesz
kała na pierwszym piętrze, a na par
terze urządzała warsztat. Kiedy 
działalność się rozwinęła, rzemieśl
nik mógł wybudować fabrykę, a 
cały budynek przeznaczyć na miesz
kanie.

Produkcja wełny w Zgierzu była 
początkowo pomyślna. W latach 
1821-1831 miasto było najwięk
szym producentem tkanin w Polsce, 
a ilość mieszkańców podwajała się 
niemalże z każdym rokiem. Więk
szość tkanin produkowana była na 
potrzeby wojska. Stopniowo 
zmniejszało się tempo wzrostu 
miasta, częściowo z powodu wpro
wadzonego w Rosji cła na import 
materiałów oraz z powodu rozwoju 
sąsiedniego miasta Łódź, które oko
ło roku 1840 przerosło Zgierz.

Pokazano nam najstarsze części 
Zgierza, leżące obok kościoła, któ
rego budowę zakończono w pierw
szym dziesięcioleciu naszego wieku. 
Najstarszy budynek w mieście jest 
budynkiem drewnianym z XVIII 
wieku. Obok kościoła znajduje się 
również działka należąca do ple
banii, na której stoi drewniany bu
dynek z lat '20 XIX wieku. Budy
nek należy do kościoła i potrzebuje 
renowacji. Na działce prowadzono 
w 1968 roku wykopaliska archeo
logiczne i znaleziono tam między 
innymi część budynku datowanego 
na okres średniowiecza. W przysz
łym roku wykopaliska zostaną 
podjęte na nowo i oprócz zbadania 
pozostałości budynku planuje się 
zbadać jego najbliższe otoczenie.

körsfamiljer, Krusche och Borst, år 
1984. För många av möblerna finns 
räkenskaper bevarade, så att man 
vet när, var och av vem de tillverka
des. Interiörerna har rekonstruerats 
efter fotografier. I källaren fanns en 
mindre utställning som i all enkel
het demonstrerade hur andra världs
kriget och den tyska ockupationen 
drabbade en vanlig stad. Zgierz 
förvandlades till Görnau och dess 
innevånare till andra klassens med
borgare.

Liksom i Lodz är ekonomin ett 
stort problem i bevarandearbetet. 
Endast de mindre, polskägda husen 
har stannat i de ursprungliga ägar
nas händer efter 1945. Större bygg
nader och de hus som ägdes av tys
kar eller judar tillföll staten. Till 
dessa flyttade polacker från hela 
landet under 1950- och 1960-talen. 
De gamla husen har låg status. 
Lägenheterna är små och hyrorna 
för inte så länge sedan så låga att de 
inte täcker ens det nödvändigaste 
underhållet. Därtill kommer en 
medveten vanskötsel från hyresgäs
terna, eftersom man om lägenheten 
döms ut kan få flytta till en nypro
ducerad lägenhet.

Vid dagens slut
Bussresan avslutades med ett besök 
i Poznanskipalatset, som numera 
rymmer Lodz stadsmuseum. Famil
jen Poznanski var av judisk här
komst och efter kriget kom byggna
den att inrymma olika myndigheter. 
Spegelsalen genomgick en rekon
struktion år 1977 med ledning av 
ett enda fotografi. Nu finns ett bättre 
material att tillgå och rummet skall 
åter rekonstrueras. Fabrikerna som 
ligger intill har nyligen inköpts av 
den franska ekonomigruppen Rot-



Pałac Poznańskiego z "doczepioną" 
fabryką.
Poznanskipalatset med vidhängande 
fabrik.
Poznanski's palace with attached 
factory.

Do Muzeum Miasta Zgierza
Siedziba muzeum znajduje się w bu
dynku z 1828 roku, który jest przy
kładem domu fabrykanta ze Zgie
rza. Jest to budynek drewniany, ale 
otynkowana, klasycystyczna ele
wacja sprawia, że wygląda, jak bu
dynek z kamienia. W muzeum 
przedstawiono warunki życia za
możnego fabrykanta ze Zgierza. 
Większość mebli i eksponatów zos
tał podarowana muzeum w roku 
1984 przez krewnych dwóch rodzin 
fabrykanckich, Krusche i Borst. Ist
nieją zachowane rachunki na wiele 
mebli, stąd wiadomo kiedy, gdzie i 
przez kogo zostały one wykonane. 
Wnętrza zostały zrekonstruowane 
według fotografii. W piwnicy znaj
duje się mała wystawa przedstawi
ająca, w jaki sposób druga wojna 
światowa i okupacja niemiecka 
wpłynęły na zwykłe miasto. Nazwę 
Zgierz zmieniono na Görnau a 
mieszkańcy miasta stali się obywa
telami drugiej klasy.

Tak jak i w Łodzi kwestie finan
sowe są największym problemem w 
przypadku renowacji zabytków. Je
dynie mniejsze budynki, będące w 
posiadaniu Polaków pozostały w 
rękach pierwotnych właścicieli po 
roku 1945. Większe budynki oraz 
te, których właścicielami byli Niem
cy lub Żydzi zostały upaństwowio
ne. Do tych budynków w latach '50 
i '60 wprowadzili się Polacy z całe
go kraju. Stare domy mają niski sta
tus. Mieszkania są małe, a czynsze 
do niedawna tak niskie, że nie wys
tarczają nawet na pokrycie kosztów 
najpotrzebniejszych napraw. Do
datkowym problemem jest świado
me niszczenie lokali przez lokato
rów, którzy wiedzą, że dostaną no
we mieszkanie, jeżeli obecne zosta-

schild som vill sanera området. I 
fabrikslokalerna skall inrymmas 
lyxhotell, kontorslokaler och kultur
verksamhet och handel. Läns- och 
Stadsantikvarien står inför uppgif
ten att förhandla med fastighetsäga
ren så att mesta möjliga kulturhisto
riska värde bevaras vid ombyggna
derna. I området finns en teater som 
tillhörde Poznanski samt arbetarbo
städer i fyra våningar. I utkanten av 
Poznanskis stora fabriksområde 
finns två magasinsbyggnader, varav 
åtminstone den ena hotas av rivning 
i samband med de planerade motor
vägarna, som skall lösa stadens svå
ra trafikproblem. Vid planeringen 
av de nya genomfartslederna och 
motorvägarna har man studerat fö
rebilder i väst. ■



nie uznane za nienadające się do 
użytku.

Pod koniec dnia
Wycieczka autobusowa została za
kończona wizytą w pałacu 
Poznańskiego, w którym obecnie 
znajduje się Muzeum Miasta Łodzi. 
Rodzina Poznańskich była rodziną 
pochodzenia żydowskiego, więc po 
wojnie budynek ten zajmowały 
różne władze. Sala lustrzana została 
zrekonstruowana w roku 1977 na 
wzór jedynej zachowanej fotografii. 
W tej chwili są dostępne lepsze ma
teriały i pomieszczenie będzie po
nownie rekonstruowane. Fabryka, 
położona obok pałacu została nie
dawno zakupiona przez francuską 
grupę finansową Rotschild, która 
chce poprawić wygląd okolicy. W 
lokalach fabrycznych ma powstać 
luksusowy hotel, pomieszczenia

biurowe i pomieszczania na potrze
by działalności kulturalnej i handlo
wej. Wojewódzki i Miejski Konser
wator Zabytków ma przed sobą za
danie przeprowadzenia negocjacji z 
właścicielem tak, aby jak najwięcej 
wartości zabytkowych zostało za
chowanych przy adaptacji. Niedale
ko stoi budynek teatru, który 
należał do Poznańskiego oraz osied
le robotnicze - budynki czteropięt
rowe. Na obrzeżach wielkich 
posiadłości fabrycznych Poznań
skiego stoją dwa magazyny, z któ
rych przynajmniej jeden jest za
grożony rozbiórką w związku z 
planowaną budową tranzytowej 
trasy komunikacyjnej, która ma 
rozwiązać trudny problem ruchu 
samochodowego w mieście. Pod
czas planowania budowy ciągów 
tranzytowych i autostrad studio
wano rozwiązania zachodnie. ■



Dzień 2 Dag 2

Wicewojewoda Lars Östring wita przy
byłych. Przy nim stoi tłumaczka Anna 
Kanthak.
Länsrådet Lars Östring hälsar välkom
men. Vid hans sida står tolken Anna 
Kanthak.
Vice Governor l.ars Östring welcomes 
the participants. By his side the inter
preter Anna Kanthak.

Dzisiaj tak naprawdę rozpoczyna się 
konferencja. Zbieramy się w Muze
um 'Włókiennictwa w ”białej fabry
ce”. Siły życiowe powróciły po pół
godzinnym spacerze ulicą Piotrkow
ską, według informacji jedną z naj
dłuższych ulic Europy. Mżawka, w 
powietrzu pył węglowy, uczucie prze
bywania w Europie Centralnej. Jak
byśmy byli bohaterami filmu And
rzeja Wajdy. Mógłby to być film na 
temat konferencji o nazwie ”Dzie
dzictwo”..^ pierwszej scenie ka
mera przesuwa się po dużej sali kon
ferencyjnej z czerwonymi składany
mi krzesłami. Mniej więcej 25 zaspa
nych osób zasiada w pierwszych rzę
dach. Dobrze ubrany mężczyzna i 
równie dobrze ubrana kobieta stają 
przed audytorium. Mężczyzna mówi 
po szwedzku a kobieta po polsku. 
To, o czym mówią to najprawdopo
dobniej kwestia interpretacji...

Nu börjar konferensen på riktigt.
Vi samlas i textilmuseet i ”den vita 
fabriken”. Livsandarna har hunnit 
kvickna till under den halvtimmes- 
långa promenaden längs Piotrkow
ska, enligt uppgift en av Europas 
längsta gator. Duggregn, brunkol i 
luften och en centraleuropeisk 
känsla. Det skulle kunna vara en 
film av Andrzej Wajda. Det skulle 
kunna vara konferensen ”Arvet”... 
öppningsscenen panorerar över en 
stor samlingssal med vinröda fäll- 
stolar. Ungefär 25 morgontrötta 
människor sprider ut sig i de främre 
bänkraderna. En välklädd man och 
en lika välklädd kvinna ställer sig 
upp framför auditoriet. Mannen 
pratar svenska, medan kvinnan pra
tar polska. Sannolikt är innebörden 
en tolkningsfråga...
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Lars Östring otwiera 
konferencję (streszczenie)
Pan Östring rozpoczął dziękując 
polskim i szwedzkim reprezentan
tom, którzy zorganizowali konfe
rencję i wycieczkę i wyjaśnił, że 
strona szwedzka chciałaby posze-

Lars Östring öppnar 
konferensen (sammanfattning) 
Östring inledde med att tacka de 
polska och svenska representanter 
som arrangerat konferens och studie
besök och förklarade att den sven
ska avsikten var att bredda och för-
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Widoki z okien ”białej fabryki” Mu
zeum Włókiennictwa w Łodzi.
Vy från ”den vita fabriken ” textilmuseet 
i Lodz.
View from “the white factory” Textile 
Museum in Lodz.

rzyć i pogłębić kontakty między 
oboma regionami.

Dziedzictwo kulturowe to podsta
wa tworzenia wspólnoty. Dzie
dzictwo kulturowe scala społe
czeństwa. W Szwecji dziedzictwo 
kulturowe stało się popularnym 
pojęciem w wielu kontekstach, na 
przykład przy omawianiu zjawiska 
turystyki kulturowej, której celem 
jest, aby dla turystów zwiedzane 
miejscowości były w jakiś sposób 
szczególne. Szwedzi, którzy w tym 
tygodniu odwiedzili łódź stwierd
zają, że miasto dysponuje wspani
ałymi dobrami kultury o dużej war
tości estetycznej.

Zachowanie tego dziedzictwa 
kulturowego prowadzi do pytań "w 
jaki sposób". Pan Östring wyraził 
nadzieje, że seminarium odpowia
dając na to pytanie, spełni rolę do
radczą; w jaki sposób zachowujemy 
dobra kultury? Jego osobiste reflek
sje związane z tym pytaniem kończą 
się innymi pytaniami: Kto ma decy
dować o tym, co zachowujemy? Jak 
ma być finansowana ochrona zabyt
ków? Jakie istnieją kryteria dla 
dóbr kultury, które mają być chro
nione? Czy decydują aspekty spo
łeczne, kwestie pici, walory este
tyczne, wartości symboliczne, czy 
inne? W jaki sposób te wszystkie 
XIX-wieczne fabryki mogą być wy
korzystane w XXI wieku bez nisz
czenia ich wartości zabytkowej?

W Polsce i Szwecji zadajemy sobie 
mniej więcej te same pytania. W 
ostatnich latach inwestycje w prze
mysł ciężki, w których Örebro sta
nowiło coś w rodzaju centrum, mi
ały wpływ na środowisko kulturo
we. łódź jest w tej chwili w podob
nej sytuacji, jest centrum polskich 
inwestycji w autostrady.

djupa kontakterna mellan de båda 
regionerna.

Kulturarvet innefattar de bästa 
förutsättningarna för att skapa ge
menskap. Kulturarvet är det som 
håller ihop samhällen. I Sverige har 
kulturarv blivit ett populärt ord i 
många sammanhang, t ex begreppet 
kulturturism, vars mål är att besö
karna ska finna besöksorterna spe
ciella på något vis. De svenskar som 
nu besöker Lodz upplever att staden 
har ett fantastiskt kulturarv med ett 
stort upplevelsevärde.

Bevarande av detta kulturarv le
der in på ”hur-frågorna”. Östring 
uttryckte en förhoppning om att 
seminariet skall ge vägledning i frå
gan; hur gör vi när vi bevarar?
Hans personliga reflexioner kring 
just denna fråga är: Vem skall be
stämma vad som skall bevaras?
Hur skall bevarandet finansieras? 
Vilka kriterier finns för det kultur
arv som ska bevaras? Är det sociala 
aspekter, könsfrågor, skönhetsvär
den eller symboliska värden som 
avgör, osv? Hur skall t ex alla dessa 
1800-talsfabriker brukas på 2000- 
talet utan att kulturvärdet förstörs?

Frågorna är ungefär desamma i 
Polen och Sverige. På senare år har 
tunga infrastrukturella satsningar, 
med Örebro som något av ett cent
rum, påverkat vår kulturmiljö. Lodz 
står inför en liknande situation, som 
centrum för Polens motorvägssats- 
ning.

Var går gränsen mellan underhåll 
och förändring med alla de nya ma
terial som förs in i byggsektorn? 
Skall allt underhållas, eller skall vis
sa objekt få förfalla med tiden?
Hur ska man skapa bred förståelse 
för behovet av bevarande? I Sverige 
har vi en kulturlagstiftning som da-



Gdzie przebiega granica między 
konserwacją a zmianą, w związku z 
zastosowaniem przez branże bu
dowlane wielu nowych materiałów? 
Czy wszystkie budynki należy odna
wiać, czy może powinno się pozwo
lić niektórym obiektom niszczeć z 
czasem? W jaki sposób doprowa
dzić do szerokiego zrozumienia 
potrzeby ochrony zabytków? W 
Szwecji mamy ustawę o ochronie 
dóbr kultury z XVII wieku. Ale tra
dycja to nie wszystko, jeżeli nie do
prowadzimy do powszechnego zro
zumienia, nie otrzymamy środków. 
Pan Östring uważa, że podstawą 
jest dialog z obywatelem. W Szwecji 
musimy zapoczątkować dialog i 
rozpocząć dyskusję, jeżeli chcemy 
dotrzeć do tych zabytków, na któ
rych nam zależy. W jaki sposób 
włączyć dobra kultury do planowa
nia społecznego? Mamy ustawy, 
dzięki którym możemy powiedzieć 
Nie - ale nie jest to sposób kreatyw
ny. Pan Östring porównał tę sytu
ację z sytuacją w ochronie środo
wiska. W tej dziedzinie poczyniono 
duże postępy - służby ochrony za
bytków mogą się dużo nauczyć od 
ekologów. W tej chwili ochrona 
środowiska jest czymś oczywistym; 
od sortowania odpadów w rodzi
nach po przydzielanie certyfikatów 
ekologicznych firmom, myślenie 
ekologiczne przenika całe społe
czeństwo. Pan Östring ma nadzieję, 
że ochrona zabytków będzie wkrót
ce miała równie silną pozycję.

Przemyślenia Kjella Albina 
Abrahamsona na temat Szwecji 
i Polski (streszczenie)
Ludzie różnią się od siebie. Różnice 
rodzą podejrzliwość, która często 
skierowana jest przeciwko sąsiado-

terar sig tillbaka till 1600-talet.
Men traditionen räcker inte, skapar 
man inte förståelse får man inga re
surser. Östring tror att grunden lig
ger i dialogen med medborgaren. I 
Sverige måste vi öppna dialogen och 
diskutera, om vi ska nå den kultur
miljö vi strävar efter. Hur skall vi få 
in kulturarv i samhällsplaneringen? 
Vi har lagstiftning för att säga Nej - 
men det är inte kreativt. Östring 
drog paralleller med miljösidan där 
man tagit många kliv framåt - därav 
kan kulturmiljövården lära. I dag är 
miljöansvar självklart; från källsor
tering i familjen till miljöcertifierade 
företag, miljötänkande skär genom 
hela samhället. Östrings förhopp
ning är att kulturmiljövården får 
samma starka ställning.

Kjell Albin Abrahamson 
resonerar kring Sverige 
och Polen (sammanfattning) 
Människor är olika. Olikhet föder 
misstänksamhet som ofta riktas 
mot grannen. Polen och Sverige bå
de är och är inte grannland. Svenskt 
intresse för Polen har länge varit 
minimalt och synen på Polen från 
svensk sida har ofta varit nedlåtande. 
Sverige och Polen är komplementära 
kulturer med olika historiska idiom. 
Det finns inget gemensamt utom 
människovärdet. Det har inget med 
genetik att göra - rasister göre sig 
icke besvär!

Sverige stod vid sidan av de två 
stora krig som är del av Europas 
arv från 1900-talet. Vi talar sällan 
om det vi klarade oss undan. I det 
hårt drabbade Polen är krigen en 
grym och alltid närvarande realitet. 
Sverige lever kvar i en nationalstat. 
För Polen har det inte funnits någon 
självklar stat, inget av Gud givet



wi. Polska i Szwecja są i nie są sąsia
dami. Zainteresowanie Szwecji 
Polską długo było minimalne a opi
nia Szwedów o Polsce często po
gardliwa. Szwecja i Polska są uzu
pełniającymi się kulturami o od
miennej idiomatyce historycznej.
Nie mamy nic wspólnego oprócz 
wartości ludzkich. Nie ma to nic 
wspólnego z genetyką - rasiści nie 
trudźcie się!

Szwecja stała na uboczu podczas 
obu wielkich wojen, które są częścią 
dziedzictwa Europy XX wieku. 
Rzadko mówimy o tym, czego 
uniknęliśmy. W ciężko dotkniętej 
wojnami Polsce te konflikty są 
okrutną i zawsze obecną rzeczywis
tością. Szwecja zawsze miała swoje 
państwo narodowe. Dla Polski nie 
było jakiegoś oczywistego państwa, 
przez Boga danego terytorium. Ob
cy i rodzimi okupanci zmieniali się. 
Polska musiał więc być " budowana 
w umyśle" poprzez pielęgnowanie 
języka, kultury i religii.

Polacy to naród cierpiący, ale na
ród, który daje nam innym nadzieję. 
Jak wyraził to Hemingway w ”Sta
rym człowieku i morzu”: - Man is 
not made for destruction - man can 
be defeated but not destroyed 
[Człowiek nie jest stworzony do 
zniszczenia - człowieka można po
konać, ale nie zniszczyć]. Wkładu 
Polaków w psychologię ludzką nie 
można zniszczyć.

W okresie socjalizmu rządzącą 
normą wyrażania kultury w Euro
pie Wschodniej był socrealizm. Od
powiedzią polskiego teatru był sur
realizm - antyrealizm i groteska. W 
Szwecji od Strindberga po Noréna 
socrealizm traktowano jak najpo
ważniej. Polski noblista, Czesław 
Miłosz, który otrzymał nagrodę

territorium. Utländska och inhem
ska ockupanter har växlat. Polen 
måste därför ”byggas i huvudet” 
genom att vårda språket, kulturen 
och religionen.

Polackerna är ett lidande folk, 
men ett folk som inger oss andra 
hopp. Som Hemingway uttrycker 
det i Den gamle och havet: ”Man is 
not made for destruction - man can 
be defeated but not destroyed”. 
Polackernas bidrag till den mänskli
ga psykologin är att människan kan 
inte tillintetgöras.

Under den socialistiska tiden var 
socialrealismen rådande norm för 
kulturyttringar i Östeuropa. Den 
polska reaktionen syntes inom tea
tern som surrealism - antirealism 
och grotesker. I Sverige har alltifrån 
Strindberg till Norén socialrealismen 
tagits på djupaste allvar. Ytterligare 
en polsk nobelpristagare, Czeslaw 
Milosz som fick priset år 1980, såg 
emellertid svenskarna som ett ut
hungrat folk...

I Sverige har vi bara intresserat 
oss för Polen när något särskilt in
träffat t ex frigörelsen 1918, uppro
ret 1956 i Poznan och Solidaritets 
grundande 1980. Synen på Polen i 
svensk litteratur är fortfarande ne
gativ, med sexuellt utsvultna och 
vodkatörstande människor. För 
svenskarna är polackerna känslo
samma och mentalt irrationella, 
men Polen är en kulturell stormakt. 
Vi har bara skrapat på ytan till den 
polska kulturen. Sedan 1945 har 
cirka 1000 filmer producerats i 
Polen. Bara 4 promille av dessa har 
visats i Sverige!

Sverige och Polen skiljer sig åt 
och kan idag betrakta varandra 
med genuint intresse. Svenskarna 
har dock ännu inte sett möjligheter-



Widoki z okien ”białej fabryki” Mu
zeum Włókiennictwa w Łodzi.
Vyfrån ”den vita fabriken” textilmuseet 
i Lodz.
View from “the white factory” Textile 
Museum in Lodz.

Nobla w 1980 roku, postrzegał na
tomiast Szwedów jako naród 
wygłodzony...

W Szwecji interesowaliśmy się 
Polską tylko, gdy działo się coś 
szczególnego, na przykład odzyska
nie niepodległości w 1918 roku, za
mieszki w 1956 roku w Poznaniu i 
powstanie Solidarności w 1980 ro
ku. Obraz Polski w literaturze 
szwedzkiej jest w dalszym ciągu ne
gatywny, przedstawia się wygłodzo
nych seksualnie i spragnionych 
wódki ludzi. Dla Szwedów Polacy 
są nadwrażliwi i psychicznie irracjo
nalni, ale Polska jest wielką potęgą 
kulturalną. My jak na razie dotar
liśmy jedynie do czubka góry lodo
wej polskiej kultury. Od roku 1945 
w Polsce wyprodukowano około 
1000 filmów. Z tego tylko 4 promi
le pokazano w Szwecji!

Szwecja i Polska to odmienne 
kraje, które mogą się nawzajem 
obserwować z autentycznym zainte
resowaniem. Szwedzi nie dostrzegli 
jeszcze jednak możliwości współ
pracy z Polską, zamiast tego nadmi
ernie eksploatują kraje bałtyckie.
W ostatnich latach nastąpił w Pols
ce fantastyczny rozwój, ale daleko 
jeszcze do dobrze funkcjonującego 
rynku kapitałowego. Ciągle jeszcze 
poważni polscy biznesmeni przyjeż
dżając do Szwecji napotykają na 
podejrzliwość ze strony celników 
szwedzkich.

Według statystyk, po upadku 
muru berlińskiego zjednoczenie 
wschodu z zachodem postępuje 
powoli również w Niemczech, któ
re językowo i kulturowo mają do 
tego najlepsze warunki. Może od
mienność stwarza najlepsze możli
wości? To pytanie pobudza nas do 
myślenia...

na till samarbete med Polen, istället 
har en överexploatering av Baltikum 
skett. De senaste åren har Polen 
haft en fantastisk utveckling, men 
det är långt kvar till en fungerande 
kapitalmarknad. Fortfarande möts 
seriösa polska affärsmän av miss
tänksamhet från svenska tullare när 
de reser in i Sverige.

Efter Berlinmurens fall visar statis
tiken att återföreningen mellan öst 
och väst går ytterligt långsamt också 
i Tyskland, som språkligt och kultu
rellt har de bästa förutsättningarna. 
Kanske är det i olikheterna som de 
stora förutsättningarna finns? Den 
frågan eggar vårt intresse...

Arkeologiseminariet
Diskussionen visade med stor tyd
lighet att svensk och polsk arkeologi 
har många beröringspunkter. Ett 
stundtals livligt utbyte av frågor och 
svar, bekymmer och glädjeämnen 
kan sammanfattas längs tre huvud
spår. Det första rör kärnfrågan: Vad 
är kulturarvet? Hur definierar vi 
detta i våra respektive länder? Ses 
arvet som en resurs eller enbart som 
en kostnad? Nästa fråga rör exploa- 
teringsgrävningens villkor, relationer 
arkeologen-exploatören och lagar 
för båda. Den tredje övergripande 
frågan handlar om förhållandet till 
tredje part, dvs allmänheten, motta
garen av vår samlade kunskap. Hur 
gör vi för att nå ut? Gör vi tillräck
ligt, gör vi rätt eller fel?

Kulturarvet - resurs eller kostnad 
I Sverige har en debatt om kulturar
vets innehåll pågått under 1990-ta- 
let. Frågor ställs om vad kulturarvet 
egentligen är, vem som gör definitio
nen och vad som kan lagskyddas, 
dvs vad är en fornlämning? En lik-
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Dyskusja wokół stołu. 
Diskussioner runt bordet. 
Discussions around the table.

Seminarium archeologiczne
Dyskusja wykazała z dużą jas
nością, że polska i szwedzka arche
ologia mają wiele punktów wspól
nych. Momentami następowała 
żywa wymiana pytań i odpowiedzi, 
trosk i radości, które można podzie
lić na trzy główne wątki tematycz
ne. Pierwszy dotyczy głównego py
tania: czym jest dziedzictwo kultu
rowe? W jaki sposób definiuje się je 
w każdym z krajów? Czy dziedzic
two jest postrzegane jako atut czy 
jedynie jako koszt? Następna kwes
tia dotyczy warunków wykopalisk 
ratunkowych, relacji archeolog- 
inwestor oraz przepisów prawnych 
dotyczących obu stron. Ostatnia 
ogólna kwestia dotyczy relacji 
archeologia-społeczeństwo, odbior
ca naszej zebranej wiedzy. W jaki 
sposób do niego dotrzeć? Czy robi
my wystarczająco dużo, czy robimy 
to dobrze, czy źle?

Dziedzictwo kulturowe - atut 
czy koszt
W Szwecji debata na temat definicji 
dziedzictwa kulturowego trwa od 
początku lat '90. Zadaje się pytanie, 
czym właściwie jest dziedzictwo 
kulturowe, kto tworzy definicję i co 
można chronić prawem, to znaczy, 
co jest zabytkiem archeologicznym? 
Podobna dyskusja jest prowadzona 
w Polsce, przede wszystkim w 
związku z tworzoną ustawą o 
ochronie dóbr kultury, która zosta
nie wkrótce przedstawiona. Obo
wiązująca ustawa pochodzi z roku 
1962 i mimo pewnych nowelizacji, 
musi być unowocześniona. Warun
ki również radykalnie się zmieniły 
w ostatnim dziesięcioleciu. Włas
ność państwowa powraca do pry
watnych właścicieli, jeżeli można

nande diskussion har förts i Polen, 
inte minst med anledning av att en 
ny lag om skydd av kulturarvet snart 
kommer att presenteras. Gällande 
lag antogs år 1962 och trots vissa 
ändringar behöver moderniseras. 
Förutsättningarna har också förän
drats radikalt under det senaste de
cenniet. Samhällsägd egendom ska 
återbördas till privata ägare om des
sa eller deras ättlingar kan återfin
nas. Polens historiska öde gör dock 
att frågor om kulturarvets bevaran
de ofta får en god respons. Tillväx
ten för kända och registrerade forn- 
lämningar har också varit stark un
der senare år. I Lodz har 20 objekt 
vuxit till drygt 350 vilket naturligt
vis gör att människor i längden får 
en ny syn på sin hemstad. Det me
deltida Lodz är nästan bara känt 
från skriftliga källor. Under år 1999 
har dock ett arkeologiskt projekt 
startats tillsammans med kommu
nen. Syftet är att belysa det äldsta 
Lodz även från arkeologiskt håll.

Arkeologi och samhällsplanering 
Ett kärt samtalsämne för grävande 
arkeologer är naturligtvis villkoren 
för vårt arbete. Frågan är extra aktu
ell i Lodztrakten eftersom enorma 
investeringar planeras inom infra
strukturen. Lodz befinner sig i navet 
för förbindelser mellan norr och sö
der, men även i öster och väster där 
seriös planering pågår för motorvä
gen Berlin-Moskva! Vid byggnation 
av motorvägar i Västeuropa finns en 
lag som säger att tre procent av total
kostnaden ska avsättas för arkeolo
giska åtgärder. Det har dock hänt att 
summan minskats till en procent om 
arbetena anses särskilt angelägna. 
Hanteringen av arkeologiska ärenden 
förefaller att följa liknande mallar i



Widoki z okien ”białej fabryki” Mu
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Museum in Lodz.

znaleźć ich lub ich potomków. His
toryczne losy Polski sprawiają jed
nak, że kwestie ochrony dóbr kul
tury często napotykają na pozytyw
ne reakcje. Wzrost znanych i zare
jestrowanych zabytków archeolo
gicznych był również duży w ciągu 
ostatnich lat. W Łodzi istniało do 
niedawna 20 obiektów, a obecnie 
jest ich ponad 350, co oczywiście 
sprawia, że mieszkańcy na dłuższą 
metę inaczej patrzą na swoje rod
zinne miasto. Średniowieczna Łódź 
jest znana prawie jedynie ze źródeł 
pisanych. W roku 1999 rozpoczęto 
jednak realizację projektu archeolo
gicznego przy współpracy z władza
mi miasta. Celem jest wyjaśnienie 
najstarszej historii Łodzi również 
przy pomocy archeologii.

Archeologia a planowanie 
społeczne
Ulubionym tematem rozmów arche
ologów biorących udział w wyko
paliskach są oczywiście warunki 
pracy. Kwestia jest szczególnie ak
tualna w Łodzi i okolicach, ponie
waż planowane tam są olbrzymie 
inwestycje w infrastrukturę. Łódź 
jest usytuowana w centrum po
łączeń komunikacyjnych między 
północą a południem oraz między 
wschodem a zachodem i planowana 
jest poważna inwestycja budowy 
autostrady Berlin-Moskwa! W przy
padku budowy autostrady w Euro
pie Zachodniej trzy procent całko
witych kosztów inwestycji przez
nacza się na archeologiczne prace 
ratownicze. Zdarzało się jednak, że 
sumę tę zmniejszano do jednego 
procenta, w przypadku, gdy inwes
tycje były szczególnie ważne i pilne.

Sprawy archeologiczne wydają się 
być rozpatrywane według tego sa-

båda länderna. Inventeringar/utred
ningar klarlägger fornlämningsbil- 
den, en för- eller provundersökning 
skapar underlag för kostnadsberäk
ning och därefter görs den slutliga 
undersökningen. Vissa särskilda 
objekt kan skyddas och exploate
ringen anpassas med tanke på skyd
det. En skillnad mellan länderna är 
emellertid det beslutande organet.
I Sverige är det Länsstyrelsen som 
fattar beslut i fornlämningsfrågor. 
Kostnader och ambitionsnivåer dis
kuteras i första hand med deras 
handläggare. I Polen sluts avtal di
rekt mellan exploatörer och den ar
keologiska institution som ska utföra 
arbetet. Att se till att lagen följs vilar 
främst på kommunala myndigheter. 
Ofta är förhandlingarna hårda men 
situationen är ändå relativt bra. Ett 
gemensamt problem är de små tids
marginalerna. I Sverige har plane- 
ringsutrymmet försämrats drastiskt 
under senare år. Handläggningstiden 
är kortare och ofta jagas vi av ma
skiner i fält. Den bilden var bekant 
för våra polska vänner som berätta
de att ibland regleras jobbet intill 
sista klockslaget.

Ett annat problemkomplex rör så 
kallad historisk arkeologi, som i 
Sverige oftast handlar om lämningar 
från 1600- och 1700-talet. Bedöm
ningen av vad som anses vara ”gräv- 
värt” varierar från fall till fall och 
från Länsstyrelse till Länsstyrelse. 
De skiftande bedömningarna skapar 
en snedfördelad bild av svenska stä
ders utveckling. En genomgående 
erfarenhet är emellertid att arkeolo
gin inte ger samma bild som de 
skriftliga källorna. Om de däremot 
kombineras får vi en rikare och mer 
sammansatt bild av vår historia. I 
Polen finns ingen fast främre tids-



mego wzorca w obu krajach. In
wentaryzacje/badania mają na celu 
zlokalizowanie zabytków archeolo
gicznych, badania sonadożowe lub 
próbne tworzą podstawy do przy
gotowania kosztorysu, po czym 
prowadzone są wykopaliska. Niek
tóre szczególne obiekty można 
chronić i dopasować inwestycje do 
tej ochrony. Oba kraje różni jednak 
organ decyzyjny. W Szwecji orga
nem podejmującym decyzje w kwes
tiach zabytków archeologicznych 
jest Urząd Wojewódzki. Koszty i 
stopień zaawansowania prac wyko
paliskowych dyskutuje się przede 
wszystkim z przedstawicielami 
urzędu. W Polsce umowa jest za
wierana bezpośrednio między in
westorem a instytucją archeolo
giczną, która prowadzi prace. Kon
trola przestrzegania przepisów 
spoczywa głownie na władzach 
gminnych. Często negocjacje są 
ciężkie, ale sytuacja mimo to jest 
stosunkowo dobra. Wspólnym pro
blemem jest brak czasu. W Szwecji 
planowanie pogorszyło się drastycz
nie w ciągu ostatnich lat. Czas na 
przeprowadzanie badań jest krótszy 
i często w polu ścigają nas maszyny 
budowlane. Ta sytuacja jest znana 
naszym polskim przyjaciołom, któ
rzy opowiadają, że czasem prace 
prowadzi się na ostatnią chwilę.

Inną problematykę stanowi tak 
zwana archeologia nowożytna, któ
ra w Szwecji najczęściej dotyczy za
bytków z XVII i XVIII wieku. Oce
na tego, co jest "warte wykopalisk" 
jest zróżnicowana w każdym posz
czególnym przypadku i w zależności 
od danego Urzędu Wojewódzkiego. 
Te różne oceny sprawiają, że obraz 
rozwoju miast szwedzkich jest bar
dzo niesystematyczny. Wszyscy jed-

gräns för vad som får undersökas. 
Avgränsningen sker per objekt och 
efter diskussioner mellan arkeolo
ger, antikvarier och exploatör.

En lite speciell situation har de 
mindre lokala museerna, t ex Stads
museet i Zgierz. Under den gamla 
regimen fick man en viss tilldelning 
som man kunde vara relativt säker 
på. Situationen har radikalt förän
drats under de sista åren. Kommu
nerna har fått överta ansvaret för de 
mindre institutionerna och detta har 
fungerat mer eller mindre bra. 
Kommunernas ansvar finns inte reg
lerat i lag, därför blir alla lösningar 
individuella. De grävningar som ska 
utföras i Zgierz under nästa år har 
planerats och diskuterats under 
åtta år.

En mindre diskussion förekom 
också om vilka olika metoder som 
används framförallt vid prospekte
ring och inventering. Användningen 
av flygarkeologi har ökat i Polen 
men fortfarande finns en viss skepsis. 
Flyg inom svensk arkeologi är egent
ligen ganska outvecklat. Flygbilder 
används ofta bara som översiktsbil
der och som trevliga illustrationer. 
Ibland används även fotogramme
tri, men det är snarare ett undantag 
än en regel. Sverige har däremot 
kommit långt i fråga om bruk och 
bearbetning av historiska kartor.
Här har också en god metodutveck
ling gjort att modern IT-behandling 
ofta görs. Att kombinera historiska 
kartor med dokumentation från en 
pågående undersökning görs allt of
tare i GIS-miljö. Utvecklingen är up
penbarligen på liknande spår i Polen.

Slutligen avhandlades kort frågan 
om förvaring och arkivering. I Polen 
lagras både fynd och dokumenta
tion av den undersökande institu-



nak poświadczają, że odkrycia ar
cheologiczne nie pokrywają się ze 
źródłami pisanymi. Po połączeniu 
tych dwóch źródeł otrzymujemy 
jednak bogatszy i bardziej złożony 
obraz naszej historii. W Polsce nie 
ma żadnej stałej granicy czasowej, 
według której wybiera się obszary 
pod wykopaliska. Ograniczenia 
mają miejsce w stosunku do każde
go obiektu z osobna i po dyskusji 
między archeologiem-konserwato- 
rem a inwestorem.

W nieco szczególnej sytuacji są 
mniejsze muzea lokalne na przykład 
Muzeum Miasta Zgierza. W cza
sach starego reżimu takie muzea 
otrzymywały pewne stałe dotacje, 
na które można było raczej zawsze 
liczyć. Sytuacja uległa radykalnej 
zmianie w ostatnich latach. Gminy 
przejęły odpowiedzialność za mniej
sze instytucje, co funkcjonuje lepiej 
lub gorzej. Kompetencje gmin w tej 
kwestii nie są uregulowane przepi
sami, dlatego wszelkie rozwiązania 
są indywidualne. Wykopaliska, któ
re będą prowadzone w Zgierzu w 
przyszłym roku były planowane i 
dyskutowane od ośmiu lat.

Powstała mniejsza dyskusja na te
mat metod stosowanych przede 
wszystkim podczas prac poszuki
wawczych i inwentaryzowania. 
Praktyczne wykorzystanie archeolo
gii powietrznej wzrosło w Polsce, 
ale ciągle jeszcze istnieje pewien 
sceptycyzm. Loty w archeologii 
szwedzkiej właściwie też nie są tak 
często stosowane. Zdjęcia lotnicze 
wykorzystywane są często tylko ja
ko zdjęcia ogólne i jako ładne ilus
tracje. Czasami stosuje się fotogra
metrię, ale jest to raczej wyjątek a 
nie reguła. W Szwecji zaawansowa
ne jest natomiast wykorzystanie i

tionen. Detta kan bli ett stort pro
blem på sikt eftersom många är 
intresserade av exploateringsgräv- 
ningar på grund av intäkterna. De 
svenska deltagarna relaterade vår 
situation, där Statens Historiska 
Museum har ett centralt ansvar för 
fynden. Regionala museer kan begä
ra att fynden fördelas till dessa 
museer, men beslutsrätten ligger hos 
det centrala museet. Största proble
met i Sverige just nu är kostnader 
för konservering. Enligt en relativt 
ny lag ska denna betalas av exploa
tören, men formerna för hur detta 
ska ske har ännu inte klarnat. Det 
är också näst intill omöjligt att 
beräkna kostnaden innan undersök
ningen har gjorts, eftersom du då 
bör veta exakt hur många fynd du 
kommer att hitta.

Experter och amatörer 
En ständigt lika aktuell fråga är vår 
relation till den mer eller mindre 
intresserade allmänheten. Förmed
lingen av våra resultat till kollegor 
har sedan länge fungerat relativt bra 
även om den formella rapportering
en släpat efter. Kommunikationen 
med övriga medborgare med intres
se för arkeologi har man oftast vän
tat på att någon annan ska ta hand 
om. Den polska allmänheten verkar 
mera lyckligt lottad i detta avseen
de. Strategierna har förändrats sedan 
år 1990 och allmänhetens intressen 
betonas mer. Flera nya tidskrifter 
har givits ut och nästan alla institu
tioner har egna tidskrifter. Förståel
sen för den ”populära” informatio
nen har ökat, eftersom allt fler inser 
dess marknadföringsvärde.

I Sverige har traditionellt oerhört 
stor vikt lagts vid en rapport som i 
princip skulle innehålla allt. Debatt
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opracowywanie map historycznych. 
W tej dziedzinie dobry rozwój me
tody sprawił, że stosuje się często 
nowoczesne opracowywanie za po
mocą komputerów. Połączenie map 
historycznych z dokumentacją z 
trwających badań ma często miejsce 
w środowisku GIS. Oczywiste jest, 
że Polska jest na drodze ku tym 
samym technikom.

Na koniec została krótko omó
wiona kwestia przechowywania i 
archiwizowania. W Polsce wszyst
kie znaleziska i dokumentację prze
chowuje się w magazynach insty
tucji, która prowadziła badania. W 
przyszłości może stać się to dużym 
problemem, ponieważ wielu jest 
zainteresowanych pracami ratow
niczymi ze względu na ich dochodo
wość. Szwedzcy uczestnicy opowie
dzieli o naszej sytuacji, o tym, że za 
znalezione obiekty odpowiedzialne 
jest głównie Państwowe Muzeum 
Historyczne. Muzea wojewódzkie 
mogą zażądać podziału znalezisk, 
ale decyzja należy do muzeum cen
tralnego. Największym problemem 
w Szwecji są w tej chwili koszty 
konserwacji znalezionych obiektów. 
Według stosunkowo nowej ustawy 
kosztami tymi należy obciążyć in
westora, ale sposób egzekwowania 
tego przepisu nie jest jeszcze ustalo
ny. Jest również prawie niemożliwe 
obliczenie kosztów przed przepro
wadzeniem badań, ponieważ trzeba 
wiedzieć dokładnie, ile obiektów 
zostanie wykopanych.

Eksperci i amatorzy 
Zawsze tak samo aktualna jest 
kwestia naszego stosunku do mniej 
lub bardziej zainteresowanego spo
łeczeństwa. Informowanie o rezul
tatach naszych badań kolegów od

under senare år har nu lett fram till 
en enklare rapportform som ska gå 
snabbare att producera och därmed 
ge mer tid för kvalitativ bearbetning, 
men också för utåtriktade insatser. 
Formatet ska också ge större möjlig
heter att prioritera i rapportskedet. I 
Polen sker mycket av publiceringen 
via institutionernas tidskrifter men 
efter ett avslutat arbete lämnas också 
en rapport till det lokala styret. Både 
i Polen och Sverige finns naturligtvis 
stora förhoppningar på vad Internet 
ska innebära för möjligheterna att 
sprida sitt budskap på ett snabbt 
och enkelt sätt. Här har formerna 
inte riktigt klarnat i något av län
derna. Helt uppenbart är dock att 
formgivning och presentation är 
avgörande för att materialet ska 
märkas i det allt mer tilltagande 
mediabruset.

Nära seminariets slut kom samta
let in på frågan om amatörer. I Sve
rige spelar amatörarkeologer en vik
tig roll t ex vid forskningsgrävning- 
ar. Ofta är det den lokala hem
bygdsföreningen som kanaliserar 
intresset i bygden. Många amatörer 
gör också viktiga forskningsinsatser. 
En avart av det hela är användning
en av metallsökare som emellertid 
har stramats upp på laglig väg un
der senare år. Problemen finns även 
i Polen men också här finns lagliga 
möjligheter att åtgärda problemet. 
Slutligen en polsk new-agevariant 
av argument: arkeologer blir stund
tals anklagade för att förstöra en 
plats magiska kraft med sina under
sökningar!

Byggnadsvårdsseminariet
Seminariet kom att behandla en rad 
olika frågeställningar t ex lagstift
ning, bidragssystem, gentrifikation
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dawna funkcjonuje stosunkowo 
dobrze, nawet jeżeli oficjalna spra
wozdawczość pozostaje w tyle. 
Zwykle oczekuje się jednak, że ktoś 
inny zajmie się komunikowaniem z 
pozostałymi obywatelami zaintere
sowanymi archeologią. Polskie spo
łeczeństwo wydaje się być w 
szczęśliwszej sytuacji pod tym 
względem. Strategie zostały zmie
nione począwszy od roku 1990 i 
bardziej podkreśla się interesy oby
wateli. Wydaje się wiele nowych 
czasopism i prawie wszystkie insty
tucje mają swoje własne czasopis
ma naukowe. Zwiększyło się także 
zrozumienie dla ”popularnych” in
formacji, ponieważ coraz więcej 
osób dostrzega ich wartość marke
tingową.

W Szwecji tradycyjnie kładzie się 
niesłychanie duży nacisk na spra
wozdanie, które z zasady ma zawie
rać wszystko. Debata w ciągu ostat
nich lat doprowadziła do stworzenia 
prostszej formy sprawozdania, które 
jest łatwiej napisać i tym samym jest 
więcej czasu na opracowania dobre 
jakościowo, ale również na wyjście z 
informacją na zewnątrz. W Polsce 
wiele publikacji ukazuje się w czaso
pismach instytutów, ale po zakoń
czonej pracy również sporządza się 
sprawozdania dla władzy lokalnej. 
Zarówno w Polsce jak i w Szwecji 
istnieją oczywiście duże oczekiwania 
w stosunku do Internetu i możli
wości rozpowszechniania swojego 
przesłania w ten szybki i prosty spo
sób. Formy takiego działania nie są 
jeszcze ustalone w obu krajach. Cał
kiem oczywiste jest jednak, że forma 
i prezentacja mają decydujące zna
czenie dla wyróżnienia materiału w 
coraz głośniejszym i nasilającym się 
szumie mediów.

och industriminnen. I slutskedet av 
seminariet kom diskussionen också 
in på kulturlandskapsfrågor.

Inledning
Många kulturhistoriskt intressanta 
objekt i Lodz är i dåligt skick och i 
några fall är förfallet dramatiskt.
Det ser inte lika illa ut i andra pol
ska städer, i t ex Gdansk, Warszawa 
och Krakow är kulturmiljövården 
bättre utvecklad. Orsakerna är his
toriska. Lodz expanderade som in
dustristad under 1800-talet. Staden 
sågs som en ond eller ful stad. Den 
officiella bilden var att Lodz var en 
fattig, exploaterad arbetarstad. Bil
den övertogs av kommunisterna 
som avskräckande exempel på hur 
”tyska kapitalister exploaterade 
Polens arbetare”. Lodz betraktades 
av dessa skäl inte som en stad som 
skulle vårdas. En annan orsak var 
att Lodz inte förstördes så mycket 
under andra världskriget. Återupp
byggnaden av Warszawa prioritera
des av myndigheterna medan t ex 
Krakow och Lodz förföll.

Först på 1970-talet insåg myndig
heterna vårdbehoven. Då restaure
rades gamla staden i Krakow med 
internationella medel, men några 
sådana stod inte till förfogande för 
Lodz. Detta bottnade i en brist på 
medvetande om kultur- och arkitek
turhistoriska värden i Lodz. Insikten 
har dock utvecklats under de senaste 
20 åren och man inser idag Lodz 
stora värde som exempel på 1800- 
talets arkitektur. Under 1990-talet 
har många objekt restaurerats, men 
medlen är små i förhållande till 
behoven.

I Örebro rev vi trästaden på 
1960-talet. Då saknade vi ett för
hållningssätt. Det har skapats efter-
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W pogoni za kolegami do zabawy/pod
wórko w Łodzi.
På jakt efter lekkompisar/en bakgård i 
Lodz.
Looking for playmates/a backyard in 
Lodz.

Pod koniec seminarium rozpo
częła się rozmowa na temat amato
rów. W Szwecji archeolodzy-ama- 
torzy odgrywają ważną rolę w pro
wadzeniu tak zwanych wykopalisk 
naukowych. Często lokalne stowar
zyszenia miłośników danego miasta 
czy wsi są kanałami informacyjnymi 
w miejscowości. Wkład naukowy 
wielu amatorów w badania jest 
często ważny. Inną rzeczą jest stoso
wanie wykrywaczy metalu, które 
zostało w ostatnich latach ograni
czone drogą prawną.

Problemy te istnieją również w 
Polsce, ale i tu są do dyspozycji 
środki prawne do ich wyeliminowa
nia. Na koniec polski wariant argu
mentów new-age: archeologowie są 
czasami oskarżani o niszczenie 
swoimi badaniami miejsc działania 
sił magicznych!

Seminarium konserwatorskie
Seminarium dotyczyło szeregu pro
blemów, na przykład ustawodawst
wa, gentryfikacji i zabytków o cha
rakterze przemysłowym. Pod koniec 
seminarium podjęta została również 
dyskusja na temat krajobrazów kul
turowych.

Wstęp
Wiele zabytkowych obiektów w 
łodzi jest w złym stanie technicz
nym, a w niektórych przypadkach 
stan popadania w ruinę stanowi 
swoisty dramat. Nie wygląda to aż 
tak źle w innych polskich miastach 
na przykład w Gdańsku, Warszawie 
i Krakowie, gdzie ochrona zabyt
ków jest lepsza. Ta sytuacja ma 
swoje historyczne wytłumaczenie, 
łódź rozwinęła się jako miasto prze
mysłowe w XIX wieku. Miasto było 
uważane za złe i brzydkie. Oficjal

at. Ofta leder det kommersiella 
trycket till ökande markvärden och 
därmed rivning av äldre bebyggelse. 
I Sverige har vi tappat många av de 
vardagliga miljöerna. I dag är vårt 
förhållningssätt att kulturarvet är 
till för hela befolkningen, men 
ibland har vi bara monumenten och 
paradmiljöerna kvar.

Lagstiftning
I Polen finns en lag om fysisk plane
ring och en lag om skydd för kultur
arvet. Staden Zgierz togs som exem
pel på hur man arbetar. I den fysiska 
planeringen dras riktlinjer upp för 
arbetet med Zgierz utveckling. Do
kument, antagna av Zgierz kom
munstyrelse, för hur staden och 
Bzura-dalen skall utvecklas, har 
utarbetats. För utvecklingsarbetet 
finns tre målsättningar:

1. att bygga bort bostadsbristen
2. skydd av kulturvärden - främst 

längs Långgatan
3. skydd av miljövärden i Bzura- 

dalen.

Detaljplanering bedrivs för att uppnå 
det som står i dokumenten. Frågan 
är hur bevarandet skall genomföras. 
Det största problemet är ekonomiskt. 
Ett bolag har bildats av kommunsty
relsen som skall börja med att bygga 
evakueringsbostader för de hus som 
skall restaureras. Tanken är att Lång
gatan skall bli ett handelscentrum 
med restauranger osv.

I Lodz är nu alla hus längs Piotr
kowska lagskyddade. Detta skydd 
fanns inte på 1970-talet. Då revs 
några av de äldsta husen på denna 
gata vilket var spektakulära miss
tag. Lagskyddet för husen i staden 
är dock inte alltid tillräckligt starkt.
I Polen finns inga officiella kriterier



Graffiti jest wszędzie podobne - 
zależnie od kraju.
Graffitin skiljer sig inte nämnvärt åt - 
oavsett land.
Graffiti - an international language.

nie uważano, że Łódź to biedne, ka
pitalistyczne miasto robotnicze. Ta
kie myślenie zostało przejęte przez 
komunistów, dla których miasto 
było odstraszającym przykładem 
”wykorzystywania polskich robot
ników przez niemieckich kapitalis
tów”. Z tego powodu nie uważano, 
że zabytki Łodzi należy chronić.
Inną przyczyną takiego stanu rzeczy 
jest fakt, iż Łódź nie została tak 
bardzo zniszczona podczas drugiej 
wojny światowej. Priorytetem dla 
władz stała się odbudowa Warsza
wy, podczas gdy ocalałe ze zniszc
zeń Kraków czy Łódź podupadały.

Dopiero w latach '70 władze zdały 
sobie sprawę z potrzeb konserwator
skich tych miast. Wtedy przy pomo
cy środków międzynarodowych od
restaurowano stare miasto w Krako
wie, ale dla Łodzi nie było takich 
środków. Przyczyną takiego postę
powania był brak świadomości war
tości kulturowych i architektonicz
nych Łodzi. Zrozumienie przyszło z 
czasem w ciągu ostatnich 20 lat i dzi
siaj istnieje świadomość dużej war
tości Łodzi jako przykładu architek
tury XIX wieku. W latach '90 odres
taurowano wiele obiektów ale środ
ki są za małe w stosunku do potrzeb.

W Örebro w latach '60 rozebra
no drewnianą część miasta. Wtedy 
brakowało nam punktu odniesienia, 
który stworzono dopiero później. 
Często naciski komercyjne pro
wadzą do wzrostu wartości ziemi i 
tym samym do wyburzania starego 
zabudowania. Szwecja utraciła wie
le z przykładów architektury życia 
codziennego. Obecnie uważamy, że 
dobra kultury to zabytki różnego 
rodzaju, chociaż ciągle mamy przy
kłady monumentów historycznych i 
zabytków na pokaz.

för bevarandevärdet hos en bygg
nad eller miljö. Det bygger på be
dömningar från fall till fall. Regis
tret över kulturminnen, listningen, 
avgör vilka åtgärder som kan ge
nomföras och varje listad byggnad 
har ett registerkort. Ibland slutar 
det i domstol om entreprenörernas 
krav och antikvariens krav är för 
olika. Länsantikvarien måste enligt 
lagstiftningen anlita experter för att 
göra bedömningar i komplicerade 
fall. I Polen vill många privata ägare 
inte ha sina byggnader skyddade ef
tersom handlingsfriheten minskar.

De svenska deltagarna redogjorde 
för byggnadsminneslagstiftningen 
enligt Kulturminneslagen, KML, 
samt de regler till skydd för kultur
miljöer som finns i Plan- och bygg
lagen, PBL, och riksintressemiljöer 
enligt Miljöbalken.

Idag tenderar q-bestämmelserna i 
detaljplanerna enligt PBL, att bli allt 
mer detaljerade och därmed allt 
starkare, men ofta sker detaljplane
ringen inför en exploateringssitua- 
tion, och q-bestämmelserna måste 
därför utformas i samförstånd med 
fastighetsägaren. PBL:s q-beteck- 
ningar bygger på politiskt ställ
ningstagande och ansvarstagande 
från kommunernas sida.

Synen på skydd för kulturminnen 
har förändrats över tiden. På 1960- 
och 1970-talet var frågan om bygg
nader överhuvudtaget skulle beva
ras. Med Fysisk riksplanering, FRP, 
kom bevarandeplanering. Idag 
handlar det om skydd mot förvan
skande åtgärder och bevarande av 
autenticitet. Vissa miljöer ställer be
varandefrågan på sin spets, har 
samhället moralisk styrka att beva
ra miljöer där människor levt i ar
mod?
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Ustawodawstwo
W Polsce istnieje ustawa o zagospo
darowaniu przestrzennym oraz us
tawa o ochronie dóbr kultury. Jako 
przykład stosowania tych ustawy 
omówiono sytuację w mieście Zgie
rzu. W zagospodarowaniu przes
trzennym zapisuje się wytyczne do
tyczące rozwoju Zgierza. Przygo
towano dokument, przyjęty przez 
Radę Miasta, dotyczący rozwoju 
miasta i doliny rzeki Bzury. Przyjęto 
trzy cele:

1. likwidacja problemu mieszkanio
wego

2. ochrona wartości zabytkowych - 
głównie ulicy Długiej

3. ochrona zasobów środowisko
wych w dolinie rzeki Bzury.

Plan zagospodarowania przestrzen
nego zostanie dopasowany tak, aby 
osiągnąć cele zapisane w dokumen
cie. Pozostaje kwestia sposobu 
ochrony zabytków. Największym 
problemem są środki finansowe. 
Rada Miasta utworzyła spółkę, któ
ra na początek wybuduje mieszka
nia zastępcze dla mieszkańców bu
dynków, które będą poddane reno
wacji. Planuje się, aby ulica Długa 
stała się centrum handlowo-usługo
wym.

W Łodzi cała strefa ulicy Piotr
kowskiej została wpisana do rejes
tru zabytków. Ten stan rzeczy nie 
obowiązywał jeszcze w latach '70. 
Wtedy rozebrano wiele najstarszych 
budynków na tej ulicy, co uważa się 
za spektakularny błąd. Ochrona 
prawna budynków w mieście nie 
zawsze jest jednak dostatecznie sku
teczna. W Polsce nie ma żadnych 
oficjalnych kryteriów określających 
wartość zabytkową budynku lub 
obszaru. Kryteria te ustala się w in-

Syntetyczna farba daje za wygraną 
pogodzie i wiatrowi.
Plastfärgen ger vika för väder och 
vind.
The plastic paint soon peels off.

RAÄ har tagit fram en policy för 
god byggnadsvård och det finns vis
sa etablerade begrepp som vi använ
der oss av när vi skall avgöra om en 
byggnad har kulturhistoriskt värde 
(Kulturmiljövård 1-2, 1995) :

Dokumentvärde: 
-byggnadshistoriskt värde 
-byggnadsteknikhistoriskt värde 
-arkitekturhistoriskt värde 
-samhällshistoriskt värde 
-socialhistoriskt värde 
-personhistoriskt värde 
-teknikhistoriskt värde

Upplevelsevärde:
-arkitektoniskt värde 
-konstnärligt värde 
-patina
-miljöskapande värde
-identitetsvärde
-kontinuitetsvarde
-traditionsvarde
-symbolvärde

Övergripande motiv:
-autenticitet, äkthet 
-kvalitet
-pedagogiskt värde, tydlighet 
-sällsynthet - representativitet 
(nationellt, regionalt, lokalt)

Det finns till synes en politisk med
vetenhet om kulturmiljövårdens 
betydelse för samhällsbildningen, t ex 
nämns kulturmiljövärdena i en av 
portalparagraferna till den nya 
Miljöbalken och kulturmiljö förut
sätts i lagtexten ingå i begreppet mil
jö. Men vad detta kommer att stå 
för vid prövning enligt Miljöbalken 
är ännu oklart.

Bevarandet är trots lagstiftningen 
inte självklart i Sverige och vi har 
inte heller samma mängdproblem 
som i Lodz. I Sverige har trä länge 
varit det självklara byggnadsmateri-



dywidualnie w każdym przypadku. 
Rejestr zabytków decyduje o inwes
tycjach, które można przeprowa
dzić i każdy zarejestrowany obiekt 
posiada swoją kartę. Czasami, jeżeli 
wymagania inwestora i konserwa
tora zbyt się od siebie różnią, spra
wa kończy się w sądzie. Wojewódz
ki Konserwator Zabytków musi we
dług przepisów zatrudniać rzeczo
znawców wydających werdykt w 
skomplikowanych przypadkach. W 
Polsce wielu prywatnych właścicieli 
nie chce, aby ich budynki zostały 
wpisane do rejestru, ponieważ ogra
nicza to ich pole działania.

Szwedzcy uczestnicy opowiedzieli 
o szwedzkiej ustawie o ochronie 
dóbr kultury, KML, oraz o zasadzie 
ochrony obszarów zabytkowych, 
która jest zapisana w ustawie o pla
nowaniu i budownictwie, PBL, oraz
0 obszarach rangi państwowej we
dług Kodeksu Ochrony Środowiska.

Obecnie decyzje podejmowane 
przez gminy w planie zagospodaro
wania przestrzennego zgodnie z 
PBL są coraz bardziej szczegółowe i 
tym samym skuteczniejsze, ale 
często planowanie ma miejsce w 
związku z inwestycją i decyzja o 
wpisaniu obiektu do rejestru musi 
być wtedy wydawana w uzgodnie
niu z właścicielem. Podstawą kom
petencji gminy w podejmowaniu de
cyzji o wpisaniu obiektu do rejestru 
zapisanej w PBL jest przejmowanie 
odpowiedzialności i uprawnień 
przez gminy.

Pogląd na ochronę dóbr kultury 
zmieniał się z czasem. W latach '60
1 '70 zastanawiano się, czy budynki 
w ogóle należy zachowywać. Z us
tawą o zagospodarowaniu przestr
zennym, FRP, rozpoczęło się plano
wanie z uwzględnieniem ochrony

alet och de flesta äldre hus har där
för brutits ned av tidens tand, brun
nit osv. Förutom kyrkorna, några 
slott och borgar är få byggnader 
äldre än 1700-talet. De allra flesta 
av dagens byggnader är uppförda 
efter 1930. Också i Sverige var 
1800-talets arkitektur ointressant 
till för 20-30 år sedan. Nu arbetar 
vi även med folkhemmet - efter
krigstidens bebyggelse. Nyligen 
byggnadsminnesförklarades 
Gyttorp i Örebro län, ett område 
med arbetarbostäder. Det uppfördes 
runt år 1950 och utgör därmed ett 
av landets yngsta byggnadsminnen. 
Som jämförelse kan nämnas att det 
yngsta lagskyddade huset i Lodz är 
Stora Teatern från 1962. Nyligen 
listades även konserthuset från 
1800-talet.

I Sverige är de lösa föremål som 
tillhör en kulturhistorisk helhet svå
ra att skydda. Endast för kulturhis
toriskt intressanta kyrkoinventarier 
finns idag lagskydd. Vi söker nu nya 
medel för att skydda även lös egen
dom som är starkt förknippad med 
byggnader av kulturhistoriskt värde. 
Utförselskydd finns dock definierat i 
Kulturminneslagen.

I Polen kan man även skydda lösa 
föremål, vilket innebär en begräns
ning av äganderätten. Föremålen får 
ej föras utomlands och skall stå till 
förfogande för undersökning av for
skare. Ägaren förfogar över föremå
len. Han kan flytta dem, sälja dem 
eller skänka bort dem, men länsan- 
tikvarien skall ge sitt tillstånd. För 
utförsel ur Polen krävs tillstånd från 
kulturdepartementet. Länsantikva- 
rien lämnar emellertid tillstånd för 
modern konst. Är konstnären levan
de ges i allmänhet tillstånd. Är 
konstnären död måste kulturdepar-



36

zabytków. Obecnie chroni się przed 
nieodpowiednią renowacją i dąży 
do zachowania autentyczności. W 
niektórych obszarach kwestia 
ochrony stoi pod znakiem zapyta
nia, czy społeczeństwo ma moralną 
siłę, aby chronić obszary, w których 
ludzie żyli w ubóstwie?

Szwedzki Urząd Generalnego 
Konserwatora Zabytków przyjął 
zasadę dobrej renowacji budynków 
i istnieją pewne przyjęte pojęcia, 
które stosujemy, kiedy decydujemy, 
czy budynek ma wartość zabytkową 
(KLM 1-2, 1995):

Wartość dokumentalna:
-wartość historyczno - budowlana 
-wartość z punktu widzenia technik 
budowlanych
-wartość historyczno - architek
toniczna
-wartość społeczno - historyczna 
-wartość socjalno - historyczna 
-wartość personalno - historyczna 
-wartość techniczno - historyczna

Wartość estetyczna:
-wartość architektoniczna 
-wartość artystyczna

Ulica w Zgierz. 
Miljö i Zgierz.
A street in Zgierz.

-patyna
-wartość środowiskowa 
-wartość dotyczące tożsamości 
-wartość kontynuacji 
- wartość tradycji 
-wartość symboliczna

Powtarzający się motyw: 
-autentyczność, prawdziwość 
-jakość
-wartość pedagogiczna, wyrazistość 
-unikatowość - reprezentatywność 
(krajowa, regionalna, lokalna)

Na pozór istnieje polityczna świado
mość znaczenia ochrony zabytków 
dla rozwoju społeczeństwa, na przy
kład wartości zabytkowe wymienia

tementet lämna sitt tillstånd. Detta 
kan ge paradoxala konsekvenser. 
Det medför också att polsk konst är 
okänd utomlands. Regeln kom till 
eftersom stora mängder konst fördes 
ut ur landet på 1950-och 60-talet 
då den polska inflationen var stor 
och utländsk valuta var ett sätt att 
skaffa en bättre levnadsstandard.
En annan orsak var att många po
lacker flyttade utomlands med sina 
ägodelar under efterkrigstiden.

Bidragssystem
I Sverige finns ett bidragssystem 
som kan ha en psykologiskt positiv 
effekt. Det är ofta nödvändigt med 
ett bidrag för att klara de merkost
nader som bevarande medför. Det 
svenska bidraget utbetalas för täck
ande av antikvariska överkostnader, 
speciella åtgärder som syftar till att 
bevara husens kulturhistoriska vär
de. I normalfallet täcks 50-75 % av 
överkostnaderna av bidrag, resten 
får fastighetsägaren stå för själv. I 
statsbudgeten avsätts årligen ett 
belopp som genom Riksantikvarie
ämbetet fördelas ut på länen som 
sedan kan fatta beslut om bidrag.
De bidragsmedel som finns räcker 
endast för en del av det behov som 
finns i landet.

I Polen kan man få upp till 23% 
av kostnaderna för upprustning i 
bidrag. Endast en tiondel av alla 
ansökningar bifalls. Lagstiftningen 
på området är gammal och behöver 
förändras, t ex så att det blir möjligt 
att få 50% av kostnaderna. Proble
met är ofta att man inte lägger märke 
till de mindre märkvärdiga objekten; 
trähusen i Zgierz är svårare att finan
siera än palatsen i Lodz. Det är inte 
hos antikvarierna som tankefelet 
finns, det är andra som bestämmer.



się w jednym z głównych paragra
fów Kodeksu Ochrony Środowiska 
i w tekście tego kodeksu zakłada 
się, że środowisko kulturowe jest 
częścią pojęcia "środowisko". Nie 
jest jeszcze jednak pewne, co to 
będzie oznaczać w praktyce.

Ochrona zabytków nie jest mimo 
istnienia ustaw czymś oczywistym 
w Szwecji, a przecież nie mamy pro
blemu istnienia tak dużej ilości za
bytków jak w mieście Łodzi. W 
Szwecji od dawna drewno było 
najczęściej stosowanym materiałem 
budowlanym i dlatego większość 
starszych budynków przezwyciężył 
czas, ogień, etc. Oprócz kościołów, 
kilku zamków i twierdz niewiele 
budynków ma więcej niż 300 lat. 
Większość budynków powstała po 
roku 1930. W Szwecji architektura 
XIX wieku była mało interesująca 
jeszcze 20-30 lat temu. Teraz zaj
mujemy się nawet zabudowaniami 
powojennymi. Ostatnio wpisano do 
rejestru zabytków osiedle robotni
cze Gyttorp w województwie Öre
bro. Powstało ono w roku 1950 i 
tym samym jest jednym z najmłods
zych zabytków w kraju. Porów
nując można powiedzieć, że naj
młodszym zabytkiem wpisanym w 
Łodzi do rejestru zabytków jest Te
atr Wielki z roku 1969. W ostatnim 
czasie wyburzono jednak salę kon
certową z XIX wieku.

W Szwecji pojedyncze przedmioty 
tworzące zabytkową całość z bu
dynkiem trudno jest chronić. Prawo 
o ochronie istnieje obecnie jedynie 
w stosunku do zabytkowych i inte
resujących wyposażeń kościołów. 
Próbujemy znaleźć nowe metody 
ochrony ruchomej własności, która 
jest mocno związana z budynkami o 
wartości zabytkowej. Ochrona

Gentrißkation
I Sverige har vi inte lyckats fullt ut 
med att undvika gentrifikation. Pro
blemet var dock störst på 1970- och 
1980-talen. Dessförinnan revs helt 
enkelt de enklare miljöerna. De då
varande statliga subventionerna, 
ROT, räntebidrag och bostadsbidrag 
bidrog till utvecklingen. Under 
ROT-perioden förstördes många 
kulturhistoriskt intressanta miljöer, 
eftersom det var lönsamt att genom
föra stora operationer. De renovera
de lägenheterna blev ofta så dyra att 
folk inte kunde flytta tillbaka. De 
kommunala bostadsbolagen fick 
inte fondera medel för underhåll, 
det var förmånligare att t ex byta ut 
fönster och det statliga subventions
systemet bidrog till antikvarisk van
vård. Idag är detta bidragssystem i 
stort avskaffat. Smålägenheterna 
bibehålls, ingreppen är mindre och 
folk kan bo kvar. Men idag får folk 
betala vad standardhöjningar kostar, 
men kan dock välja i större utsträck
ning, om man t ex vill byta kök eller 
inte.

I Polen finns idag en tendens till 
att de gamla ägarna kommer tillba
ka. Det märks mer av detta på 
Piotrkowska än i utkanten av Lodz. 
Längs Piotrkowska är ca 55-60% 
i privat ägo, resten tillhör staten.
I resten av staden är ca 10-20% 
privatägt. Det beror på att de ur
sprungliga ägarna inte får igen kost
naderna för renoveringsinsatser i 
sämre lägen. För många polacker är 
drömmen att flytta till förorterna 
eller landsbygden och bygga nya vil
lor. Förutom längs Piotrkowska är 
inte de centrala delarna attraktiva 
för boende, men bostadstrenden är 
på väg att vända. Beträffande trähu
sen i Zgierz tror inte de ansvariga
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Klub techno w Łodzi z zewnątrz. 
Technoklubben i Lodz sedd utifrån. 
An outside view of the Techno Club in 
Lodz.

przed wywozem za granicę istnieje 
jedna zdefiniowana w ustawie o 
ochronie dóbr kultury.

W Polsce chroni się własność ru
chomą, co oznacza ograniczenie 
prawa własności. Obiektów takich 
nie można wywozić za granicę i 
muszą one być do dyspozycji ba
dających je naukowców. Właściciel 
zarządza obiektami. Może je prze
wozić, sprzedać i podarować ko
muś, ale tylko jeżeli ma na to zez
wolenie Wojewódzkiego Konserwa
tora Zabytków. Aby wywieźć przed
miot zabytkowy za granicę potrzeb
ne jest zezwolenie Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. Wojewódzki Kon
serwator Zabytków wydaje zezwo
lenia dla dzieł sztuki współczesnej. 
Jeżeli artysta żyje, zezwolenie jest 
wydawane prawie zawsze. Jeżeli ar
tysta nie żyje, zezwolenie jest wyda
wane przez Ministerstwo Kultury i 
Sztuki. Może to prowadzić do para
doksalnych sytuacji. Przyczynia się 
to również do nieznajomości pols
kiej sztuki za granicą. Przepis ten 
wprowadzono, ponieważ w latach 
'50 i '60 wywożono wiele dzieł 
sztuki z powodu dużej inflacji w 
Polsce i możliwości zapewnienia so
bie lepszego standardu życia przy 
sprzedaży dzieł za obcą walutę.
Inną przyczyną były przeprowadzki 
wielu Polaków za granicę, osoby te 
przy okazji zabierały ze sobą swoją 
własność.

Systemy dotacji 
W Szwecji istnieje system dotacji, 
który może mieć pozytywne rezulta
ty z powodów psychologicznych. 
Często potrzebna jest dotacja 
umożliwiająca pokrycie dodatko
wych kosztów renowacji. Szwedz
kie dotacje są wypłacane w celu po-

att folk vill flytta tillbaka till de 
gamla husen, där de levt med myck
et låg sanitär standard. Underhållet 
är sedan många år eftersatt.

Industriminnen
Under bussresan, dagen före konfe
rensen, presenterades några spän
nande och upplevelserika industri
miljöer. En stor bevarandefråga är 
hur dess kan bevaras och återan
vändas.

I Sverige pågår en nationell sats
ning på industriella kulturmiljöer 
som initierats av Riksantikvarieäm
betet. Vi har insett dessa miljöers 
betydelse för vår moderna historia. 
Vi har emellertid inte så många och 
bra exempel på helhetsmiljöer av 
den omfattning som vi såg under 
vår rundresa i Lodz. Många av våra 
miljöer är heller inte i funktion. 
Industrimiljöerna är till sin natur 
föränderliga. Det går sällan att av 
enbart kulturhistoriska skäl under
hålla stora anläggningar, en funktion 
måste finnas. Det finns ett exempel i 
Örebro där man återanvänt en stor 
skofabrik som skola. De äldre in
dustribyggnaderna är ofta byggda 
med teknisk klarhet, i attraktiva 
lägen i städernas centrala delar. De 
är lätta att ta i anspråk för nya 
ändamål, men de komplexa industri
miljöerna skall inte bara bevaras, 
det är en utmaning att spara det 
orörda - det man bara har lämnat, 
den genuina känslan i miljön. Det 
är svårt att förändra med bibehållen 
känsla av autenticitet.

Ett av exemplen på återanvänd- 
ning i Lodz är Rosenbladtfabriken 
som inrymmer den tekniska hög
skolan sedan början av 1950-talet. 
En av de byggnader som tillhörde 
Scheiblers fabrik återanvänds som



krycia kosztów prac konserwator
skich, specjalnych prac mających na 
celu zachowanie wartości zabytko
wej budynku. Przeciętnie dofinan
sowuje się 50-75% kosztów dodat
kowych, resztę opłaca właściciel. W 
budżecie państwa przeznacza się co 
roku kwotę, która poprzez Urząd 
Generalnego Konserwatora Zabyt
ków jest dzielona na województwa, 
które następnie podejmują decyzje o 
przyznaniu dotacji. Dostępne środki 
wystarczają zaledwie na pokrycie 
części potrzeb.

W Polsce można otrzymać dotac
je w wysokości 23% kosztów reno
wacji. Jedynie dziesiąta część 
wszystkich ubiegających się może 
otrzymać dotacje. Przepisy w tej 
dziedzinie są stare i trzeba je zmie
nić, na przykład tak, aby możliwe 
było dofinansowanie w wysokości 
50% kosztów. Problemem jest brak 
zainteresowania mniej godnymi 
uwagi obiektami; trudniej jest dofi
nansować drewniane budynki w 
Zgierzu niż pałac w Łodzi. Konser
watorzy dostrzegają ten problem, 
gorzej jest z innymi osobami podej
mującymi decyzje.

Gentryfiakcja
W Szwecji nie udało się do końca 
uniknąć gentryfikacji. Problem był 
szczególnie nasilony w latach '70 i 
'80 (wcześniej uboższe dzielnice po 
prostu wyburzano). Do zaistnienia 
takiej sytuacji przyczyniły się pow
stałe w tym okresie subwencje 
państwa, duże ulgi remontowe, nis
kie oprocentowanie kredytów na re
monty i dodatek mieszkaniowy. 
Podczas okresu ulg remontowych 
wiele zabytkowych osiedli zostało 
zniszczonych, ponieważ opłacało się 
przeprowadzanie dużych operacji.

bibliotek för tekniska högskolan. 
Ytterligare byggnader står i tur för 
att tas i anspråk för tekniska hög
skolans bibliotek. Intresset för att 
etablera verksamheter i de gamla 
industribyggnaderna är ofta litet 
eftersom det är förbundet med anti
kvariska hänsynstaganden. Beträf
fande de antikvariskt godtagbara 
lösningarna måste antikvarierna of
ta hitta kompromisser. Ekonomiska 
intressen står mot önskemål, krav 
och hot från antikvarierna.

Kulturmiljöer på landsbygden 
I dag har vi i Sverige stora problem 
med inflyttning till städerna. Hus i 
glesbygd lämnas öde och rivs så 
småningom. I Polen fanns detta 
problem på 1950-talet. Idag är si
tuationen mer balanserad, villor och 
sommarhus byggs av stadsbor på 
landsbygden. I vissa byar är läget 
attraktivt, medan folk flyttar från 
mindre attraktiva platser. Den yngre 
generationen vill inte stanna men 
för många i staden är det en dröm 
att flytta till landet.

Förut saknades regler för hur man 
fick bygga på landet och där byggdes 
många fula hus på 1980-talet. De 
var små och rektangulära, eftersom 
bostadsidealet var de nyproducerade 
lägenheterna. Numera kan kommu
nerna införa regler i detaljplaner. De 
regler som finns är dock ganska ge
nerella, t ex för takets utformning, 
och få planer har detaljerade bestäm
melser. Det finns dock ett exempel 
på en ”landskapspark” där detalje
rade regler finns. I Lodztrakten är 
det svårt att finna bra regler. Man 
skulle behöva göra en analys av hur 
man byggde förr för att ta fram ett 
bättre underlag för nya bestämmel
ser. Samtidigt finns en rädsla för att
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Kościół św. Stanisława Kostki, katedra 
Łódzka.
S:t Stanisław Kostka, domkyrkan i 
Lodz.
St Stanisław Kostka church, the cathe
dral in Lodz.

Czynsze w odnowionych mieszka
niach były jednak często tak wyso
kie, że lokatorów nie było stać na 
powrót do tych mieszkań po re
moncie. Gminne spółki mieszkanio
we nie mogły przenosić niewykor
zystanych środków przeznaczonych 
na remonty na następny rok, ko
rzystniejsze była więc na przykład 
wymiana okien i państwowy system 
subwencji przyczynił się do zanied
bań pod względem konserwator
skim. Obecnie ten system dotacji 
właściwie już nie istnieje. Zacho
wuje się małe mieszkania, inwestyc
je są mniejsze i lokatorzy mogą na
dal mieszkać w swoich domach. 
Obecnie mieszkańcy muszą płacić 
za podwyższenie standardu, ale w 
większości przypadków mają pra
wo wyboru, na przykład czy chcą 
zmienić kuchnię czy nie.

W Polsce wielu dawnych właści
cieli próbuje dzisiaj odzyskać swoje 
domy. Jest to tendencja zauważalna 
bardziej w stosunku do ulicy Piotr
kowskiej niż obrzeży miasta. Na 
ulicy Piotrkowskiej 55-60% budyn
ków jest w rękach prywatnych, 
reszta należy do miasta. W pozosta
łej części miasta około 10-20% bu
dynków ma prywatnych właścicieli. 
Jest to uzależnione od tego, że daw
nym właścicielom nie opłaca się 
powracać do budynków gorzej po
łożonych i odnawiać ich, ponieważ 
trudniej byłoby te budynki wynająć 
i odzyskać koszty remontu. Dla 
wielu Polaków marzeniem jest prze
prowadzka na przedmieścia lub za 
miasto i budowa domku. Poza ulicą 
Piotrkowską centralnie położone 
dzielnice nie są atrakcyjne, chociaż 
trendy mieszkaniowe zaczynają się 
zmieniać. W przypadku drewnia
nych budynków w Zgierzu władze

införa krav - folk behöver sin frihet. 
Begreppet kulturlandskap används 
både i Polen och Sverige. De polska 
regler som nu finns ligger närmare 
miljövård än kulturlandskapsvård. 
Det finns ett lagförslag för skydd av 
områden med värdefullt kulturland
skap. I båda länderna har man en 
lång väg kvar innan vård och skydd 
av kulturlandskapet fungerar till
fredsställande.

Kyrkobesök
I samband med lunch besökte vi två 
kyrkor, stadens domkyrka S:t Sta
nislaw Kostka och den protestantis
ka S:t Matteus strax intill. Lodz 
blev stiftsstad 1920 och domkyrkan 
uppfördes i nygotisk stil under 
1901-1923. Domkyrkobygget finan
sierades av stadens industrimagnater. 
De byggde också den ortodoxa kyr
kan för att blidka de ryska styrelse
männen och även den nu förstörda 
judiska synagogan. Många av in
dustrimagnaterna var dock protes
tanter och för sin egen räkning 
byggde de S:t Matteus strax intill, 
en rundkyrka som uppfördes 
1909-1928. S:t Matteus kupol var 
den första betongkonstruktionen 
över en större spännvidd (17 m) i 
Polen. Ornamentiken är i stor ut
sträckning utförd i konststen. Sam
ma byggnadsfirma utförde de båda 
byggnaderna men olika arkitekter 
stod för utformningen. ■



nie wierzą, że mieszkańcy będą 
chcieli powrócić do miejsc, w któ
rych żyli w tak złych warunkach sa
nitarnych. Konserwacja tych bu
dynków była zaniedbywana od wie
lu lat.

Zabytki przemysłowe 
Podczas wycieczki autobusowej, 
dzień przed rozpoczęciem konfe
rencji, pokazano nam wiele intere
sujących i wspaniałych kompleksów 
przemysłowych. Ważną kwestią jest 
sposób ochrony i ponownego wy
korzystania tych budynków.

W Szwecji trwa krajowa akcja 
ochrony zabytkowych obszarów 
przemysłowych zainicjowana przez 
Urząd Generalnego Konserwatora 
Zabytków. Zdaliśmy sobie sprawę 
ze znaczenia tych zabytków dla na
szej najnowszej historii. Nie mamy 
jednak tak wielu i tak dobrych 
przykładów zachowania całych 
kompleksów jak te, które widzie
liśmy podczas zwiedzania Łodzi. 
Nasze zabytkowe fabryki również 
są już w większości nieczynne. Ob
szary przemysłowe są ze swojej na
tury zmienne. Rzadko udaje się 
używając jedynie konserwatorskich 
argumentów zachować duże komp
leksy, trzeba znaleźć dla nich nową 
funkcję. Przykładem takiego miejs
ca jest dawna fabryka butów w 
Örebro, w której mieści się obecnie 
szkoła. Starsze budynki przemysło
we często były budowane z tech
niczną wyrazistością, w atrakcyj
nych miejscach w centralnych ob
szarach miast. Łatwo jest je zaadap
tować dla nowych celów, ale przy 
złożonych obszarach przemysło
wych nie chodzi jedynie o ich 
ochronę, stanowią one bowiem 
wyzwanie do zachowania tego, co

nienaruszone - tego co pozostawio
no, prawdziwego klimatu miejsca. 
Trudno jest coś zmieniać, zacho
wując jednocześnie uczucie auten
tyzmu.

Jednym z przykładów ponownego 
wykorzystania fabryki w Łodzi jest 
zakład Rosenbladta, w którym od 
lat '50 ma swoją siedzibę Politech
nika łódzka. Jeden z budynków fa
bryki Scheiblera jest obecnie adap
towany na bibliotekę politechniki. 
Również kolejne budynki fabryki 
czekają na zaadaptowanie na pot
rzeby politechniki. Zainteresowanie 
działalnością w dawnych budyn
kach przemysłowych jest często ma
łe, ponieważ jest to związane z wy
maganiami konserwatorskimi. Kon
serwatorzy muszą szukać kompro
misów. Interesy ekonomiczne są 
sprzeczne z życzeniami, wymaga
niami i nakazami konserwatorów.

Obszary zabytkowe na wsi 
Obecnie w Szwecji mamy duży 
problem z migracją do miast. Domy 
wiejskie są porzucane i po jakimś 
czasie wyburzane. W Polsce ten 
problem występował w latach ‘50. 
Obecnie sytuacja jest bardziej zrów
noważona, mieszkańcy miast bu
dują wille i domki letnie na wsi. 
Niektóre wioski są położone w 
atrakcyjnych częściach kraju, ale w 
tych mniej atrakcyjnych obserwuje 
się odpływ ludności. Młodsze poko
lenie nie chce mieszkać na wsi, zaś z 
drugiej strony dla wielu mieszczu
chów marzeniem jest przeprowadz
ka za miasto.

Dawniej nie było przepisów do
tyczących sposobu budowania i ty
pu domów na wsi, co spowodowa
ło, że w latach ‘8 On wybudowano 
bardzo wiele brzydkich domów. By



ły to małe klocki, budowane w tej 
stylistyce dlatego, że ich zewnętrzny 
wygląd zbliżał się do ówczesnego 
ideału mieszkania nowoczesne blo
ki. Obecnie gmina w planie zagos
podarowania może wprowadzić za
sady dotyczące formy budow
nictwa. Zasady, które istnieją są 
jednak dosyć ogólne, dotyczą na 
przykład kształtu dachu i w niewie
lu planach dotyczą przepisów bar
dziej szczegółowych. Istnieją jednak 
przykłady “parków krajobrazo
wych”, których zabudowa jest 
określona szczegółowymi przepisa
mi. Trudno jest wypracować odpo
wiednie zasady dla okolic Łodzi. 
Należałoby przeprowadzić analizę 
dawnego budownictwa, aby stwo
rzyć podstawę do opracowania 
przepisów. Jednocześnie istnieje 
strach przed wprowadzaniem ogra
niczeń - społeczeństwo potrzebują 
wolności.

Pojęcie krajobraz kulturowy 
funkcjonuje zarówno w Polsce jak i 
w Szwecji. Obowiązujące w Polsce 
przepisy bliższe są ochronie środo
wiska niż ochronie krajobrazu kul
turowego. Powstała propozycja us
tawy o ochronie obszarów o war
tościowym krajobrazie kulturo

wym. Jednak w obu krajach do sta
nu, w którym ochrona krajobrazu 
kulturowego osiągnęłaby zadawa
lający nas poziom mamy jeszcze da
leką drogę.

Zwiedzanie kościołów 
Po obiedzie zwiedziliśmy dwa koś
cioły, katedrę św. Stanisława Kostki 
i leżący obok protestancki kościół 
św. Mateusza. Łódź stała się bis
kupstwem w roku 1920 a katedrę 
wybudowano w stylu neogotyckim 
w latach 1901-1923. Budowa ka
tedry była finansowana przez boga
tych fabrykantów. Wybudowali oni 
również cerkiew, aby zdobyć przy
chylność władz rosyjskich oraz 
obecnie nieistniejącą już synagogę. 
Wielu magnatów przemysłowych 
było protestantami i w związku z 
tym wybudowali oni dla siebie koś
ciół św. Mateusza, okrągły budynek, 
który powstał w latach 1909-1928. 
Kopuła kościoła była pierwszą w 
Polsce konstrukcją betonową o tak 
dużej rozpiętości (17 m). Ornamen
tyka jest w dużej mierze wykonana 
w kamienia sztucznego. Oba 
kościoły budowała ta sama firma 
budowlana ale projektowało je 
dwóch różnych architektów. ■



Dzień 3 Dag 3

Archeolodzy dyskutują GIS i inne 
digitalne sprawy.
Arkeologer diskuterar GIS och 
annat digitalt.
Archaeologists discuss GIS and other 
digital issues.

I nastał poranek dzień trzeci... 
Oszołomieni wszystkimi wrażenia
mi ponownie przespacerowaliśmy 
się ulicą Piotrkowską. Wymiana 
myśli z naszymi kolegami sprawia, 
że miasto już nabiera dla nas cha
rakteru. Więcej elementów nabiera 
znaczenia w tej kalejdoskopowej 
mozaice, którą zawsze jest spotkanie 
z obcym miastem. Spacer poranny 
jest ilustracją wewnętrznej wartości 
wiedzy. Wiedza i zrozumienie spra
wiają, że to, co obce, staje się coraz 
bardziej znajome. Na koniec obcość 
staje się znajomością, codotyczy w tej 
samej mierze miast jak i ludzi. Dzi
siaj mamy się podzielić na trzy gru
py. jest to również znakiem, że jes
teśmy już mniej uzależnieni od zna
jomych twarzy w swojej własnej gru
pie. Nieznajomi stają się znajomymi 
a nasz świat się trochę poszerza.

Technika komputerowa w 
archeologii
Jako punkt wyjścia do dyskusji 
Mathias Bäck z UV Bergslagen przy
gotował program demonstracyjny. 
Celem było pokazanie, w jaki spo
sób w nowoczesnej szwedzkiej ar
cheologii wykorzystuje się opraco-

Och det blev morgon den tredje 
dagen... Möra av alla intryck tog vi 
ännu en gång promenaden nedför 
Piotrkowska. Utbytet med våra kol
legor gör att staden redan börjar få 
mer karaktär. Fler element blir bety
delsebärande i den kaleidoskopiska 
mosaik som mötet med en främ
mande stad innebär. Morgonprome
naden blir till en illustration över 
kunskapens innersta värden. Insikt 
och förståelse gör det främmande 
allt mer bekant. Till slut övergår 
främlingsskap i bekantskap, det 
gäller såväl städer som människor. 
Idag skulle vi dela upp oss på tre 
grupper. Också det är väl ett tecken 
på att vi blivit allt mindre beroende 
av de välbekanta ansiktena i vår 
egen grupp. Främmande blir bekanta 
och världen växer lite grann.

IT inom arkeologin
Som ett underlag för en diskussion 
hade Mathias Bäck från UV Bergs
lagen sammanställt ett demonstra
tionsprogram. Syftet var att visa hur 
vi inom modern svensk arkeologi 
använder oss av GIS-baserad data
bearbetning. Exemplet visade hur
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wywanie danych w oparciu o GIS. 
Na przykładzie zademonstrowano, 
w jaki sposób stare materiały karto
graficzne opracowuje się tak, aby 
były kompatybilne z danymi gene
rowanymi podczas badań. W bada
niach prowadzonych w Szwecji sto
suje się obecnie najczęściej stacje 
główne. Surowe dane są następnie 
przetwarzane w celu opracowania 
ich w systemie opartym o GIS, na 
przykład ArcView. Program tego ty
pu jest po pierwsze znakomitym in
strumentem analitycznym, a po dru
gie stwarza wiele możliwości opty
malnej prezentacji materiału.

Dr Aleksander Andrzejewski, któ
ry tego dnia reprezentował archeo
logów polskich, znał wiele z tych 
metod i możliwości opracowywania 
materiałów. Techniki te są dobrze 
znane wśród archeologów polskich, 
ale Polacy cierpią jak na razie na 
brak komputerów i oprogramowa
nia. Z tego powodu w tyle pozos
tają też szkolenia. Problem 
wykształcenia mamy również w 
Szwecji, częściowo dlatego, że tech
nika komputerowa rozwija się tak 
szybko, iż nawet nowoczesne szko
lenie szybko staje się przestarzałe.

Na Nawrocie -
Policealna szkoła konserwacji 
Na uczelniach w Krakowie, Toruniu 
i Warszawie istnieją renomowane 
kierunki konserwatorskie W tych 
szkołach wyższych można uczyć się 
na trzech kierunkach konserwacji: 
konserwacja kamienia, konserwacja 
malarstwa ściennego i obrazów oraz 
konserwacja papieru i skóry. W s 
umie każdego roku, kierunek 
kończy 15 osób w każdej ze szkół. 
Na Uniwersytecie Łódzkim istnieje 
kierunek konserwacji tkanin.

ett äldre kartmaterial kan göras kom
patibelt med de data som genereras 
vid en undersökning. Vid undersök
ningar i Sverige används numera 
oftast totalstation. Rådata processas 
sedan för att kunna bearbetas i ett 
GIS-baserat system, t ex ArcView. 
Ett program av denna typ är dels ett 
förnämligt analytiskt instrument, 
dels ger det många möjligheter att 
presentera materialet optimalt.

Dr Aleksander Andrzejewski, som 
för dagen representerade Polens 
arkeologer, kände igen mycket av 
metoderna och möjligheterna att 
bearbeta materialet. Teknikerna är 
välkända bland polska arkeologer 
men ännu så länge lider man av en 
viss brist på datakraft och program. 
Av denna anledning släpar även ut
bildning efter. Problem med utbild
ningen har vi ju också i Sverige, 
delvis därför att utvecklingen går så 
snabbt att även en färsk utbildning 
snart blir föråldrad.

Na Nawrocie -
En eftergymnasial byggnadsvårds- 
skola
På universiteten finns väl utvecklades 
konservatorslinjer i Krakow, Torun 
och Warszawa. Vid dessa universitet 
finns tre konserveringslinjer: Sten
konservering, konservering av vägg- 
och tavelmåleri samt papper och 
läderkonservering. Sammanlagt ut
bildas 15 personer per år och skola.
I Lodz finns en texti 1 konserverings- 
utbildning vid stadens universitet.

Skolan för byggnadshantverk i 
Lodz, Na Nawrocie, har som syfte 
att utbilda yrkeskunniga byggnads- 
konservatorer. Den bildades för två 
år sedan och är privatfinansierad. 
Grunden lades av tre företag som 
också kom med den ursprungliga



Nauka w szkole rzemiosła budowlanego 
trwa.
Utbildning pågår på byggnadshant- 
verksskolan.
Classes in progress at a Building Craft 
School.

Celem szkoły rzemiosła budowla
nego w łodzi, Na Nawrocie, jest 
kształcenie wykwalifikowanych 
konserwatorów budowlanych. 
Szkołę założono przed dwoma laty 
jako szkołę prywatną. Z pomysłem 
wyszły trzy firmy. Uczniowie płacą 
stałą opłatę miesięczną, ale większą 
część kosztów pokrywają te właśnie 
firmy. Szkoła jest jedyną tego typu 
w kraju Ambicją szkoły jest stwo
rzenie dobrej atmosfery. Uczniowie 
są przecież przyszłymi kolegami po 
fachu, przychodzą do tej szkoły 
prosto ze szkoły średniej, niektórzy 
po ukończeniu liceum plastycznego.

Jedna z firm założycielskich zaj
muje się konserwacją kamienia, 
druga renowacją zabytków archi
tektury, a trzecia konserwacją ma
larstwa. Firma specjalizująca się w 
konserwacji malarstwa wydaje rów
nież czasopismo “Biuletyn ”, które 
jest jednym z ważniejszych polskich 
pism w dziedzinie konserwacji, cie
szącym się dobrą renomą w kraju.

Kierunek konserwacji kamienia
Przedstawiony przez panią 
Joannę Zajaczkowską-Kłoda 
Kształcenie trwa dwa lata. Na 
początku są to głównie wykłady, 
które przechodzą w ćwiczenia 
praktyczne Chcemy uniknąć sytu
acji, w której rzemieślniczy zajmują 
się konserwacją mechanicznie, nie 
wiedząc, co oznacza dany zabieg 
dla obiektu. Dlatego uczniowie stu
diują historię sztuki, historię archi
tektury i historię materiałów. W 
drugim semestrze rozpoczynają się 
indywidualne praktyki. Każdy 
uczeń pracuje nad własnym obiek
tem, poprzez który ma zademons
trować swoje umiejętności. Prak
tyczne działania powinny być

idén. Eleverna betalar en fast må
nadsavgift, men merparten av kost
naderna täcks av företagen. Skolan 
är den enda i sitt slag i landet. Am
bitionen är att försöka skapa en god 
stämning. Eleverna är ju de framtida 
arbetskamraterna. De kommer direkt 
från gymnasiet, där en del gått konst
gymnasium.

Ett av grundarföretagen arbetar 
med stenkonservering, ett med 
byggnadsvård och det tredje med 
målerikonservering. Målerikonser- 
veringsföretaget ger också ut en 
tidsskrift, Biuletyn, som är en av de 
främsta opinionsbildande publika
tioner inom konservering, med gott 
renommé i Polen.

Stenkonserveringsutbildningen
Presenterad av 
Joanna Zajaczkowska-Kloda 
Utbildningen är tvåårig. I början 
har man mest föreläsningar, men de 
övergår efter hand till praktiska äm
nen. Vi vill undvika en situation där 
hantverkarna gör sina ingrepp me
kaniskt, utan att veta vad de gör 
och vad ingreppen innebär för 
objektet. Därför studerar eleverna 
konsthistoria, arkitekturhistoria 
och materialhistoria. Andra året 
innehåller individuell praktik. Varje 
elev sysslar med ett eget objekt där 
de ska demonstrera sina kunskaper. 
Det kan handla om tillämpning av 
ikonografi, fotografi och dokumen
tation.

Utbildningen har tre huvudmo
ment. Det första är grundlära i 
stenkonservering. Inga fastlagda 
program finns, läraren avgör själv 
hur lektionerna skall genomföras 
och vad som skall läras ut. ”Våra 
studenter skall inte själva fatta beslut 
om vad som skall göras med de oli-



wspierane umiejętnym wykorzysta
niem fotografii, wiedzy z zakresu 
historii sztuki, ikonografii i 
zakończone dokumentacją.

Nauka na tym kierunku jest po
dzielona na trzy najważniejsze 
części. Pierwsza to podstawy kon
serwacji kamienia. Nie ma żadnych 
ustalonych odgórnie programów 
nauczania, nauczyciel sam decy
duje, które lekcje należy przepro
wadzić i czego należy nauczać. ”W 
przyszłej pracy nasi absolwenci nie 
podejmują sami ważnych decyzji 
konserwatorskich, jednakże powin
ni być świadomi celowości działań, 
które podejmują”. Najpierw mają 
sobie uświadomić, że mają do czy
nienia z przedmiotami o zabytkowej 
wartości. Nie dla wszystkich jest to 
oczywiste. Chcemy, aby uczniowie 
patrzyli na obiekty jak na rzeczy 
święte. Celem wszystkich metod i 
technik, których nauczamy jest za
chowanie jak największej ilości ory
ginalnego materiału. W kamieniu 
oznacza to, że każdy ślad na kamie
niu jest ważny i musi być zachow
any - taką wiedzę przekazujemy. W 
praktyce praca konserwatorska oz
nacza najczęściej zdejmowanie sta
rej farby i usuwanie odbarwień.

Drugą częścią jest materiałoz
nawstwo, różne kamienie traktuje 
się w różny sposób. Studenci poz
nają właściwości poszczególnych 
gatunków kamienia i typowych dla 
nich procesów zniszczeń.

Ostatnią częścią jest wiedza o ma
teriałach konserwatorskich. Wiele 
materiałów może zaszkodzić, jeżeli 
używa się ich w nieodpowiedni spo
sób, dlatego ważna jest na przykład 
mikrobiologia i chemia, oraz wie
dza o różnych rodzajach prepara
tów konserwatorskich.

ka objekten, men vi vill att de blir 
medvetna om det historiska materi
alet". Först skall de vara medvetna 
om att de har att göra med ting av 
historiskt värde. Det är inte så själv
klart för alla. Vi vill få eleverna att 
se objekten som heliga. Samtliga 
metoder och tekniker som lärs ut 
syftar till att så mycket som möjligt 
av originalmaterialet skall behållas. 
Inom stenområdet innebär det att 
varje spår på stenen är viktigt och 
skall bevaras - det är det vi förmed
lar. I praktiken innebär konserve- 
ringsarbetet oftast att vi tar bort 
gammal färg och avlägsnar miss- 
färgningar.

Ett annat moment är materialkän
nedom, olika stensorter skall hante
ras på olika sätt. Studenterna lär sig 
hantera stenen och de dekorativa 
elementen.

Det sista momentet är kunskap 
om konservatorsmaterial. Många 
material kan vara till skada om de 
används på fel sätt, därför är t ex 
mikrobiologi och kemi viktigt, lik
som kunskap om olika stentyper. 
Skolan besöker ofta den gamla kyr
kogården i Lodz där man kan stu
dera degradationsprocesser och oli
ka stenarter. Vi har också börjat ar
beta med konststen och keramiska 
material.

Byggnadsvårdsutbildningen
Presenterad av Jan Potz 
Mina studenter skall kunna arbeta 
praktiskt med objekten. Under 50 
år har vi haft ett system som för
stört objekten och försökt få bort 
de gamla husen. Man målade på 
med sämsta möjliga färg. Idag an
vänder vi moderna metoder för att 
ta bort gammal färg men de kan vara 
skadliga om de används felaktigt.
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Podpisany i zatwierdzony rysunek. 
En signerad och godkänd ritning. 
A signed and approved drawing.

Uczniowie odwiedzają stare 
cmentarze łódzkie, na których stu
diują procesy degradacji i różne ty
py kamienia. Rozpoczęliśmy rów
nież pracę z sztucznym kamieniem i 
materiałami ceramicznymi.

Kierunek renowacji zabytków
Przedstawiony przez pana Jana 
Potza
Moi studenci muszą nauczyć się 
praktycznej pracy na obiekcie. Przez 
50 lat obowiązywał u nas system, w 
którym niszczono obiekty i pró
bowano wyburzać stare budynki. 
Malowano je najgorszymi z możli
wych farbami. Obecnie stosujemy 
nowoczesne metody w celu usu
nięcia tych starych farb, metody te 
mogą jednak być szkodliwe, jeżeli 
będziemy je stosować w nieodpo
wiedni sposób. Pracujemy dużo nad 
usunięciem odbarwień. Obecnie 
zauważa się zmianę stosunku do 
farb. Ludziom znudziły się białe 
ściany i chcą, aby wokół nich było 
pięknie. Dlatego mamy nadzieję, że 
nasi uczniowie będą również mogli 
zajmować się remontami.

Nową rzeczą jest konserwacja po
wierzchni ceglanych. Wcześniej 
konserwacją murów zajmowały się 
zwykłe firmy budowlane. Przed roz
poczęciem konserwacji przepro
wadzamy dokładne badania. Trak
tujemy mur ceglany jako rzeźbę w 
cegle, jak rzeźbę samą w sobie. W 
Łodzi jest wiele pięknych budynków 
z cegły i otrzymujemy wiele zleceń. 
Konserwacja powierzchni z cegły 
przyczynia się do odkrycia wielu, 
wcześniej nieznanych problemów. 
Odwiedziliśmy na przykład obóz 
koncentracyjny w Oświęcimiu. W 
jaki sposób zachować wartości za
bytkowe, w miejscu, które jest dzi-

Vi arbetar mycket med att ta bort 
missfärgningar. Idag märks en atti
tydförändring, folk har tröttnat på 
vita väggar och vill ha det vackert 
omkring sig. Vi hoppas därför att 
våra elever också skall kunna arbeta 
med nyinredning.

Vad som också är nytt är att vi ar
betar med konservering av tegelytor. 
Tidigare var det vanliga byggnads
företag som sysslade med murkon
servering. Innan vi börjar en kon
servering genomför vi noggranna 
undersökningar. Vi betraktar tegel
muren som en skulptur i tegel och 
varje tegelsten som en skulptur i sig. 
Lodz har många fina tegelhus och vi 
har många uppdrag. Arbete med te
gelytor har gett nya, tidigare okän
da problem. Vi har t ex tittat på 
koncentrationslägret vid Auschwitz. 
Hur ska man hantera det historiska 
värdet i en anläggning som idag är i 
mycket dåligt skick, där krigstidsbe- 
tongen vittrar?

Efter denna inledning får vi besöka 
arbetslokalerna i skolan. Vi får se ex
empel på hur elever har arbetat med 
att konservera tegelstenar samt färg- 
borttagning på fasadutsmyckning, 
genom torrskrapning. Vi får också se 
tillverkning av silikongj utformar för 
dekorativa fasadelement och exempel 
på nygjutna dekorationer.

Jan Potz fortsätter med att berätta 
om förutsättningarna för byggnads- 
vårdsföretag. I Polen finns en lag 
som reglerar hur byggnadsvårdsob- 
jekten hanteras. De firmor som ar
betar med dessa objekt måste ha 
certifikat. Det är dock mycket enkelt 
att kringgå certifikatskraven. Avgö
randet finns hos de handläggande 
myndigheterna, om de själva kollar 
referenserna eller bara går på hörsä
gen, men läns- och stadsantikvarien



siaj w bardzo złym stanie, gdzie be
ton z czasów wojny kruszy się?

Po tym wstępie zwiedziliśmy pra
cownie szkoły. Obserwowaliśmy na 
przykład pracę uczniów, konser
wujących cegły oraz zdejmujących 
farby z ornamentu na elewacji 
poprzez zdrapywanie na sucho. 
Mogliśmy również oglądać pro
dukcję odlewanych form silikono
wych do dekoracyjnych elementów 
elewacji i przykłady nowoodlanych 
dekoracji.

Jan Potz kontynuował opowieść 
o warunkach pracy firm 
zajmujących się renowacją zabyt
ków. W Polsce istnieje prawo regu
lujące warunki renowacji obiektów 
zabytkowych. Firmy, które 
odnawiają te obiekty muszą otrzy
mać odpowiednie uprawnienia. Łat
wo jest jednak obejść wymagania 
stawiane firmom ubiegającym się o 
certyfikację. To władze wydające 
uprawnienia decydują, czy spraw
dzić referencje firmy, czy też dać 
wiarę zasłyszanym informacjom, 
ale wojewódzcy i miejscy konser
watorzy zabytków pilnują, aby fir
my bez uprawnień nie zajmowały 
się renowacją zabytków.

Niewiele firm specjalizuje się w 
pracach konserwatorskich. Proble
mem są bardzo niskie wynagrodze
nia za te prace. Materiały są droższe 
niż siła robocza. Na papierze istnieje 
możliwość otrzymania dofinanso
wania do 23% kosztów, ale te pie
niądze są rzadko wypłacane ze 
względu na zły stan finansów 
państwa. Innym problem jest kli
mat. Zaczynamy prace w maju a 
mróz chwyta już w październiku, 
więc do tego czasu prace muszą być 
zakończone. Udaje nam się wykonać 
prace na czterech obiektach rocznie.

ser till att inga företag utan certifikat 
får arbeta med de kulturhistoriska 
objekten.

Det är ganska få företag som är 
specialiserade på konserveringsar- 
beten. Problemet är att konserve- 
ringsarbetena är underbetalda. Ma
terialet är dyrare än arbetskraften. 
På pappret finns en möjlighet att få 
bidrag upp till 23% av kostnaderna 
men det är sällan som pengarna 
faktiskt betalas ut på grund av dåli
ga statsfinanser. Ett annat problem 
är klimatet. Vi börjar arbeta på 
objekten i maj och i oktober kommer 
frosten, då måste det vara klart. Vi 
hinner med ca fyra objekt per år.
Det kräver mycket kunskap att över
leva under sådana omständigheter.

Många byggnader i centrala Lodz 
är uppförda som ”bostadsmaskiner” 
under slutet av 1800-talet. De bygg
des med ett kortsiktigt vinstperspek
tiv. Fasaderna dekorerades med 
gipselement.

Ett nytt och speciellt problem rör 
följaktligen gipskonservering. Själv
klart är det dyrare att konservera än 
att gjuta nytt. Det saknas också bra 
metoder för gipskonservering. Idag 
saknar vi även duktiga stenhuggare 
i Polen och den inhemska stenen är 
av dålig kvalitet. Luftföroreningar
na gör att stenmaterialet förstörs på 
10-20 år.

Byggherrarna vill att restaure- 
ringsarbetena skall gå snabbt och 
det största problemet är brist på 
kunskap och förståelse från bygg
herren. De vill att det skall synas 
att byggnaden har restaurerats. Vi 
arbetar för att skapa förståelse ge
nom det goda exemplets makt. När 
jag gjorde min första arbetsbeskriv
ning, där vi betraktar tegelmuren 
som en skulptur, trodde byggherren



Potrzeba wiele umiejętności, aby 
przeżyć w takich warunkach.

Wiele budynków w centrum Ło
dzi wybudowano w XIX wieku ja
ko “maszyny mieszkaniowe”. Wy
budowano je, aby osiągnąć szybkie 
zyski. Elewacje udekorowano deta
lami gipsowymi. Nowym i szczegól
nym problemem jest w związku z 
tym konserwacja gipsu. Konserwac
ja jest oczywiście droższa niż odle
wanie nowych elementów. Brakuje 
również dobrych metod konser
wacji gipsu. Obecnie nie ma w Pol
sce dobrych kamieniarzy, a kamień 
krajowy prezentuje zlą jakość. Za
nieczyszczenie powietrza sprawia, 
że materiały z kamienia niszczeją w 
ciągu 10-20 lat.

Inwestorzy chcą, aby prace reno
wacyjne przebiegały szybko i naj
większym problemem jest brak wie
dzy i zrozumienia z ich strony.
Chcą, aby było widać, że budynek 
jest odrestaurowany. Pracujemy nad 
stworzeniem zrozumienia poprzez 
dawanie dobrych przykładów. Kie
dy przygotowałem swoją pierwszą 
dokumentację, w której opisałem 
mur ceglany jako rzeźbę, inwestor 
myślał, że jestem wariatem. Mimo 
to zaufał mi i kiedy prace konserwa
torskie była zakończone, łatwiej by
ło przekonywać o słuszności moich 
metod pracy innych właścicieli.

Prawo budowlane bardzo szcze
gółowo określa zasady dotyczące 
nowej produkcji, ale rzeczywistość 
jest inna. Po roku 1989 nadeszła 
fala mody na nowe niemieckie 
firmy produkujące materiały.
Wtedy mogliśmy tylko patrzeć na 
to wszystko. Brakowało dobrego 
wglądu w rynek materiałowy. Po 
czterech latach wykonane w tym 
okresie renowacje trzeba było roz-

att jag var tokig. Trots allt litade 
han på mig och när resultatet stod 
klart har det blivit lättare att moti
vera arbetsmetoden för andra fas
tighetsägare.

Byggnadslagen är mycket detalje
rad och inriktad på nyproduktion, 
men verkligheten är en annan sak. 
Efter år 1989 kom en våg av nya 
tyska materialföretag och visade si
na produkter. Då kunde vi bara titta 
på kakfatet. En bra översyn av 
materialmarknaden saknades till en 
början. Efter fyra år måste de första 
restaureringsobjekten göras om. 
Man applicerade utsmyckningsde- 
taljer som inte torkat ut, ibland klis
trades de direkt på färgskikten. 
Byggherrarna drev på, det skulle gå 
fortare och fortare.

Idag har mentaliteten förändrats. 
Hantverket uppskattas åter och rätt 
kompetens, i alla led, blir allt mer 
självklar. Moderna material används 
och kontrollen på materialmarkna
den är bättre. Silikatfärg är den 
vanligaste färgtypen. Kalkfärg har 
svårt att klara klimat och luftföro
reningar och färgen ger en flammig 
yta som byggherrarna inte vill ha.
De tycker dessutom att kalkfärg låter 
primitivt. Vi säger mineralfärg i 
stället - det är en stor konst att tala 
med fastighetsägarna...

På frågan om det finns många 
byggnadshantverkare att tillgå i 
Lodz svarar Jan Potz: Det lönar sig 
bättre att ta ungdomar från gymna
siet och utbilda dem en vinter, sedan 
kan de mer än de gamla arbetarna. I 
mitt företag är vi 50 personer. Det 
är bara jag och en till som är gamla, 
resten är unga. Våra hantverkare är 
också medvetna om att det är kul
turhistoriska objekt de hanterar.
Det var t ex hantverkarna själva



poczynać od nowa. Mocowano de
tale dekoracyjne, które nie zdążyły 
wyschnąć, czasami naklejano je 
bezpośrednio na warstwę farby. In
westorzy popędzali, wszystko mi
ało dziać się coraz szybciej.

Mentalność zmieniła się. Znowu 
docenia się rolę rzemiosła i odpo
wiednich kwalifikacji, pod wszyst
kimi względami kwestie konser
wacji stają się bardziej oczywiste. 
Używa się nowoczesnych materia
łów, ale kontrola rynku materia
łowego jest lepsza. Najczęściej sto
suje się farby silikatowe. Farby wa
pienne nie dają sobie rady z klima
tem i zanieczyszczeniem powietrza, 
poza tym inwestorom nie podoba 
się powierzchnia powstała po zasto
sowaniu tych farb. Ponadto inwes
torzy uważają, że farby wapienne są 
prymitywne. Używamy więc nazwy 
farby mineralne - rozmowa z 
właścicielami jest wielką sztuką...

Na pytanie, czy w Łodzi jest wielu 
rzemieślników zajmujących się bu
downictwem Jan Potz odpowiada: 
Lepiej się opłaca przeszkolić przez 
rok młodzież z gimnazjum, po ta
kiej nauce umieją więcej niż starzy 
rzemieślnicy. Moja firma zatrudnia 
50 osób. Tylko ja i jeszcze jedna 
osoba to ludzie starsi, reszta to mło
dzież. Nasi rzemieślnicy też są świa
domi, że zajmują się zabytkami. To 
rzemieślnicy odkryli na przykład 
polichromie w budynku przy ulicy 
Piotrkowskiej.

Na pytanie, czy mieszkańcy Łodzi 
doceniają swoje dziedzictwo zabyt- 
kowo-kulturowe Jan Potz odpowia
da: W czasach komunizmu ludzie 
marzyli o mieszkaniu w jednym z 
bloków z windą. Okupacja niemiec
ka a później 50 lat komunizmu 
sprawia, że zrozumienie dla dóbr

som upptäckte polykromi på en 
byggnad längs Piotrkowska.
På frågan om Lodzborna uppskattar 
sitt byggnadshistoriska arv svarar 
Jan Potz: Under kommunisttiden 
drömde folk om att bo i de nya höga 
hyreshusen med hiss. Tysk ockupa
tion och sedan 50 år av kommunism 
gör att förståelse för kulturarvet är 
något som måste skapas på sikt.

Hallandsmodellen
Christer Gustafsson från Hallands 
läns museer inledde med att redogö
ra för det svensk-polska statsminis
termötet år 1997, där Hallandsmo- 
dellen förankrades. Bakgrunden var 
den stora arbetslösheten i Sverige 
under början av 1990-talet, främst 
inom byggsektorn. Samma år hade 
man på regeringsnivå beslutat att 
anslå 1 miljard till projekt rörande 
Östersjöområdet, bl.a. projekt med 
positiva effekter på sysselsättningen 
i Sverige. På kulturvårdssidan hade 
man många små projekt som be
hövde kvalificerade byggnadsarbe
tare. Tanken var att fastighetsäga
ren/den offentliga sektorn endast 
står för materialkostnaden. En beta
lande samarbetspartner, arbetsmark
nadsmyndigheterna, står för utbild
nings- och lönekostnader. För att 
garantera att husen på lång sikt är 
kvar, måste en planerad verksamhet 
vara klar innan projektet påbörjas.

Efter andra världskriget försvann 
kunskapen om hur man vårdar våra 
gamla byggnader, då man inriktat 
sig på nya hus. Byggnadsarbetare 
behöver därför utbildas i traditio
nella metoder. Arbetstiden inom 
Hallandsmodellen får tillgodoräk
nas kravet på 7000 timmars praktik 
för byggarbetare. Utbildningen be
talas inom ramen för Hallandsmo-



Hallandsmodellens organisation på kultury trzeba wykształcić przez
en byggarbetsplats: dłuższy czas.

Platschef

Ordinarie arbetsledare

Beredskapsanställd arbetsledare 
(De kunnigaste byggnadsarbetarna. 
De behärskar gamla metoder, har en 

stor social kompetens 
och kan motivera de yngre)

Handledare

Lärlingar/praktikanter

Model Hallandzki
Christer Gustafsson z Muzeum 
Wojewódzkiego Halland rozpoczął 
opowiadając o spotkaniu premie
rów Szwecji i Polski w roku 1997, 
na którym zadecydowano o współ
pracy w ramach Modelu Hallandz- 
kiego. Historia rozpoczęła się od 
dużego bezrobocia w Szwecji na 
początku lat ‘90, głównie w branży 
budowlanej. W tym czasie samym 
rząd szwedzki przeznaczył miliard 
koron szwedzkich na realizację 
projektów w basenie Morza Bał
tyckiego, między innymi projektów, 
które miały mieć pozytywny wpływ 
na wzrost zatrudnienia w Szwecji. 
Służby ochrony zabytków w Hal
land realizowały kilka małych pro
jektów, do których potrzebni byli 
wykwalifikowani robotnicy budow
lani i rzemieślnicy. Właściciele od
nawianych obiektów mieli pokry
wać tylko koszty zakupu materia
łów. Partnerem do współpracy, któ
ry pokrywał koszty szkoleń i wyna
grodzeń stał się Wojewódzki Urząd 
Pracy. Aby zagwarantować, że 
odrestaurowane obiekty będą 
funkcjonowały, trzeba było zapla
nować ich funkcję przed rozpoczę
ciem renowacji.

Po drugiej wojnie światowej wie
dza na temat konserwacji starych 
budynków powoli wymarła, ponie
waż wszyscy koncentrują się na bu
dowie nowych domów.
Budowlańcy potrzebują więc szko
leń na temat tradycyjnych metod 
budowlanych. Praca w ramach Mo
delu Hallandzkiego zostaje zaliczo
na do wymaganych 7000 godzin 
praktyk dla robotnika budowlane-

dellen. Sedan år 1993 har man rus
tat 70 byggnader.
Hallandsmodellen har haft positiva 
konsekvenser för sysselsättningen: 
60-80 byggnadsarbetare (lärlingar) 
har varit sysselsatta per dag de se
naste sex åren, man har skapat 25 
nya heltidsarbeten och man utbildar 
totalt V4 av alla byggnadsarbetare i 
Hallands län.

Jacek Wysocki, länsantikvarie i 
Olsztyn, redogjorde för tre projekt 
som bedrivits enligt Hallandsmodel- 
len i Polen. Han betonade att urvalet 
av dessa inte enbart utgår från stor
lek eller kulturhistoriskt värde utan 
framförallt husets framtida funktion. 
Även i Olsztyn har man startat nya 
utbildningar i gamla hantverkstra- 
ditioner.

Därefter sammanfattade Christer 
vad man bör tänka på när man job
bar internationellt och avslutade 
med att ställa frågan: Industriarvet 
är den stora utmaningen i Lodz.
Hur tar vi tillvara detta? ■



Struktura organizacyjna Modelu 
Hallandzkiego - plac budowy:

Kierownik budowy

Majster z firmy budowlanej

Majster zatrudniony w 
ramach MH

(Najlepsi rzemieślnicy. Osoby, które 
znaję stare metody i posiadają 

umiejętności pedagogiczne)

Instruktor

go. Szkolenie opłacane jest ze środ
ków Modelu Hallandzkiego. Od ro
ku 1993 odrestaurowano 70 obiek
tów.

Model Hallandzki ma pozytywny 
wpływ na zatrudnienie: 60-80 ro
botników budowlanych (prakty
kantów) miało zatrudnienie co
dziennie w ciągu ostatnich sześć lat, 
stworzono 25 nowych całoetato- 
wych miejsc pracy i przeszkolono 
1/4 wszystkich robotników budow
lanych w województwie Halland.

Jacek Wysocki, wojewódzki kon
serwator zabytków z Olsztyna opo
wiedział o trzech obiektach, które 
są odrestaurowywane w ramach

Modelu Hallandzkiego w Polsce. 
Podkreślił, że przy wyborze obiek
tów nie kierowano się jedynie ich 
wielkością, czy wartością zabyt
kową ale przede wszystkim przyszłą 
funkcją. W Olsztynie również zor
ganizowano nowe szkolenia w dzie
dzinie tradycyjnych technik 
rzemieślniczych.

Następnie Christer opowiedział 
krótko o sposobach realizacji 
międzynarodowych projektów i 
zakończył zadając pytanie: Dzied
zictwo industrializmu jest dużym 
wyzwaniem dla Łodzi. Jak o nie 
zadbamy? ■

Uczniowe/praktykanci



Przyszłość
Konferencja stworzyła bodziec do 
współpracy, podobieństwa i różnice 
znalazły swój wyraz w teorii. Nasza 
codzienna działalność wymaga czy
nu, działania i przyjmowania stano
wiska na podstawie wiedzy i doś
wiadczeń niezależnie, czy chodzi o 
Szwecję czy Polskę. Nauczyliśmy się 
podczas konferencji, że powinniśmy 
przekraczać granice, więcej pracu
jąc na skalę międzynarodową i in
terdyscyplinarnie. Ochrona zabyt
ków jako całość dużo zyska na rea
lizacji projektów współpracy.
Różne umiejętności i pochodzenie 
spotykają się podczas realizacji 
praktycznych projektów z szerokim 
spektrum na przykład archeologii, 
rzemiosła, konserwacji zabytków i 
historii ogrodnictwa. Rezultatem 
takiego sposobu pracy jest efekt sy- 
nergiczny przyczyniający się do roz
woju regionalnego i krajowego a 
także wymiany międzynarodowej. 
Podstawą współpracy i wymiany 
jest oczywiście wspólna dyskusja i 
analiza. Jeżeli istnieją ku temu prze
słanki, możemy razem sformułować 
program projektu o wyraźnym celu 
i zadaniach. W tej dyskusji powin
niśmy umieć rozróżnić, które obiek
ty nadają się do szerokiej współpra
cy w dziedzinie ochrony zabytków.

Dyskusja powinna zakończyć się 
wyborem konkretnych, fizycznych 
obiektów do współpracy. Na tym 
etapie ważne jest zdefiniowanie 
podziału ról i kompetencji oraz ana
liza możliwości finansowych do 
przyszłej współpracy. ■

Fortsättning i framtiden 
Konferensen skapade ett incitament, 
där likheter och skillnader fick sina 
teoretiska uttryck. Nu är vår var
dagliga verksamhet sådan att den 
kräver åtgärder, handling och ställ
ningstagande utifrån kunskap och 
erfarenheter oavsett om det gäller 
arkeologi eller byggnadsvård och 
oavsett om det gäller Polen eller 
Sverige. En insikt under konferensen 
var att vi borde bli mer gränsöver
skridande, både mer internationella 
och mer tvärdisciplinära. Kulturmil
jövården som helhet har mycket att 
vinna på samarbetsprojekt. Olika 
kunskap och bakgrund som möts i 
praktiska projekt med ett vitt spek
trum av exempelvis arkeologi, hant- 
verkskunnande, byggnadsvård och 
trädgårdshistoria. Ett sådant arbets
sätt medför synergieffekter för ut
vecklingen såväl av regionalt som 
nationellt och internationellt utbyte. 
Det säger sig självt att samarbete 
och utbyte bygger på gemensam dis
kussion och analys. Om förutsätt
ningarna finns kan vi tillsammans 
formulera ett projektprogram med 
tydliga syften och mål. Vi bör också 
i denna diskussion kunna urskilja 
vilka objekt som lämpar sig för ett 
brett kulturmiljövårdande arbete.

Diskussionen bör också utmynna 
i att konkreta, fysiska samarbetsob- 
jekt kan bestämmas. I detta skede 
är det viktigt att definiera roll- och 
ansvarsfördelning samt att undersö
ka de finansiella förutsättningarna 
för ett fortsatt arbete. ■

Continuation in the future 
The conference created an incite
ment to further co-operation where 
the similarities and differences of 
approach found their theoretical ex
pression. Now, our everyday activi
ty demands taking concrete action 
from a standpoint based on know
ledge and experience no matter wet
her it is a question of archaeology 
or building preservation and no 
matter wether it concerns Poland or 
Sweden. We learned during the con
ference that we should cross bor
ders more often i.e. both be more 
international and more interdiscipli
nary. Monument preservation as a 
whole can profit a lot from co-ope
rative projects. Different fields of 
knowledge and different back
grounds meet in practical projects 
across the wide spectrum of archa
eology, craftsmanship, building pre
servation and garden history. Such a 
way of working creates a synergy 
for the development of regional as 
well as national and international 
co-operation. It is obvious of course 
that any co-operation and exchange 
must be based on discussion and 
analysis. If there are necessary qua
lifications, we can formulate a pro
ject programme together with clear 
purpose and goals. In this discus
sion we should also be able to dis
tinguish which objects are suitable 
for a comprehensive programme of 
preservation.

The discussion should lead to de
cisions on choosing specific, physi
cal objects to cooperate on. At this 
stage it is important to define the 
division of roles and responsibilities 
and examine the financial condi
tions for further work. ■
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