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Förord

Redan i sin licentiatavhandling visade Åke Nisbeth var han 
som forskare hade sitt hjärta. Ämnet Götalands sengotiska 
monumentalmåleri var hämtat från vårt rika arv av medeltida 
kyrkokonst. I många uppsatser och böcker har Åke sedan 
fortsatt att beskriva och analysera medeltida och senare kyr
kor, byggnaderna och miljön, måleriet och skulpturerna, glas
målningarna och inventarierna.

Men registret har vidgats. Nya områden har dragits in i hans 
intressesfär och resulterat i en bred forskar- och skriftställar- 
gärning som sträcker sig från glashantverk, svensk herrgårds- 
kultur, industribebyggelse och personhistoria till bevarande
planering, konserveringsmetoder, byggnads- och parkvård.

Åkes skriftställarskap är en viktig del av hans 40-åriga gär
ning inom kulturminnesvården. Med sina rika kunskaper och 
erfarenheter inom humaniora och antikvarisk verksamhet har 
han uppmuntrat och stött fastighetsägare och byggherrar, 
kyrkans förvaltare och präster, kommunalpolitiker och kolle
gor. Det han presenterat i tryck är både resultat av många års 
erfarenheter och ny kunskap, som har givit en viktig grund för 
arbetet med att ta tillvara vårt kulturarv.

Med Åkes önskan att nå ut både till forskare och till en in
tresserad allmänhet har följt att hans produktion är spridd i 
tidskrifter av många slag, i årsböcker och monografier. När 
Åke Nisbeth nu lämnar riksantikvarieämbetet med pension 
vill ämbetet och alla hans vänner hylla honom med en biblio
grafi som skall göra det lättare att ta del av hans skriftställar
skap. Det är också vår förhoppning att denna bibliografi skall 
sporra Åke till nya insatser som snart ger anledning till supple
ment.

Margareta Biörnstad
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Principer för bevarande
Ur ”Från Bergslag och Bondebygd” 1975 
Åke Nisbeth

Hur kan man avgöra om en byggnad eller en bebyggelse

miljö äger så stort värde ur kulturhistorisk synpunkt att en 
rivning eller en förvanskande ombyggnad skulle innebära en 
allvarlig förlust för vårt kulturarv? Att ge ett entydigt svar på 
denna fråga och lämna okomplicerade anvisningar för hur ur
valet av bevaringsvärda byggnader och miljöer skall ske är 
knappast möjligt, bland annat av det skälet att begreppet kul
turhistoriskt värde icke är entydigt och icke heller har samma 
innebörd för alla. Uppfattningen om vad som är kulturhisto
riskt värdefullt har också skiftat från tid till tid. Många minns 
den ringaktning, för att icke säga det förakt som för bara några 
decennier sedan ganska allmänt ägnades det sena 1800-talets 
och det tidiga 1900-talets arkitektur. Kanske främst för funk
tionalismens företrädare framstod dessa epokers bebyggelse 
som exempel på sällsynt dålig arkitektur. Så länge man be
dömde denna arkitektur enligt funktionalismens principer var 
den också värdelös, men när funktionalismen levat sin tid ut 
och nya idéer kommit i dess ställe, då kunde man se på ett 
annat sätt på den historicerande arkitekturen och upptäcka 
värden, som tidigare icke observerats. En starkt tidsbunden 
inställning till kulturarvet måste leda till sådana svängningar i 
uppfattningarna om vad som är värdefullt eller icke, och även 
om det är svårt för att icke säga omöjligt att helt frigöra sig från 
den tids värderingar i vilken man lever bör man sträva efter att 
betrakta den bebyggelse vi tagit i arv efter tidigare generatio
ner som historiska dokument, vilkas värde icke är beroende av 
om de överensstämmer med tidens egen uppfattning om vad
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som är rätt eller fel utan ligger i vad de har att berätta om gång
na tiders människors liv och verksamhet. Det blir då naturligt 
att de byggnader och miljöer som har något väsentligt att be
rätta också är de ur kulturhistorisk synpunkt värdefullaste.

I själva verket har varje byggnad, var och när den än till
kommit, och oberoende av vilken funktion den har eller har 
haft, ett värde som historiskt dokument, men likaväl som en 
arkivarie accepterar en viss gallring av arkivalier, en gallring 
som dock aldrig medvetet bör tillåtas drabba sådant material 
som utgör primärkällor för historien, bör en antikvarie ur kul
turhistorisk synpunkt kunna acceptera en gallring också i be
ståndet av byggnader. Det gäller då att i första hand söka fast
ställa vilka byggnader eller miljöer, som förmedlar sådana fak
ta om byggnads- och bostadsskick, om arbetsförhållanden, 
om sociala villkor osv., som icke kan erhållas från annat håll. 
Dessa utgör oersättliga primärkällor som måste behandlas 
med särskild varsamhet. Varje medeltida profanbyggnad eller 
del av en sådan kan tveklöst räknas till denna kategori, hur 
anspråkslös den än kan framträda för våra ögon. Det arkivalis- 
ka material vi har att stödja oss på när vi vill söka skapa oss en 
bild av de medeltida människornas bostadsförhållanden är 
mycket magert, varför allt vad som kan ha bevarats av medel
tida byggnader behövs för att komplettera och berika de 
skriftliga uppgifterna.

För kulturminnesvården gäller det vidare att i det bevarade 
beståndet av byggnader och miljöer från de första århundra
dena av den nya tiden särskilt utpeka sådana, som bäst illust
rerar vad arkivalier och tryckta skrifter lämnar uppgifter om 
eller som täpper till luckor i det skriftliga eller tryckta källma
terialet. Eftersom källorna flödar sparsammast om den enkla
re arkitekturen måste denna ägnas extra uppmärksamhet. Det 
har också sedan länge stått klart att t.ex. den till våra dagar 
bevarade allmogebebyggelsen från 1500-1700-tal äger ett
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oskattbart värde som historiskt dokument och därför bör be
varas åt framtiden. Detsamma gäller också vår äldsta stadsbe- 
byggelse. När det gäller de stora monumenten från motsva
rande tider, t.ex. stormaktstidens slotts- och herrgårdsbyg- 
gen, kan man konstatera att dessa icke bara förmedlar en 
mängd av kulturhistoriska fakta utan också äger för flertalet 
människor klart påtagliga estetiska kvaliteter, som bara dessa 
många gånger utgör motiv för ett bevarande.

Ännu några steg närmare vår egen tid, och svårigheterna att 
utpeka det speciellt bevaringsvärda ökar väsentligt. Antalet 
bevarade byggnader och miljöer av ungefär likartat dokumen
tariskt värde har då blivit större och det är således icke längre 
vad man brukar kalla unikvärdet som är utslagsgivande. I stör
re utsträckning än tidigare måste den omgivning i vilken varje 
enskild byggnad ingår uppmärksammas. Ett medeltida sten
hus t.ex. har sitt stora kulturhistoriska värde även om det lig
ger i en totalt omgestaltad miljö - exempel på detta har vi bl.a. i 
Arboga och Lund.

Ett borgarhus från 1700-talet, som ligger ensamt kvar, be
rövat sina gårdsbyggnader och omgivet av nybebyggelse i an
nan skala, måste värderas lägre än ett hus som fått behålla sin 
gårdsbebyggelse och vars omgivning består av i skala och ma
terial likartad bebyggelse. Ett järnbruk, som har i behåll bara 
sin herrgård och några spridda rester av övrig bebyggelse mås
te skattas lägre än ett bruk där hyttan och smedjan står kvar 
med sin inredning, där alla kategorier av bostadshus är repre
senterade och där åtminstone en del av de anspråkslösare ut
hus och ekonomibyggnader som en gång utgjort ett väsentligt 
inslag i den totala miljön finns i behåll. I betydligt större ut
sträckning än tidigare måste man också beakta de lokala och 
regionala förhållandena. Allt detta kan endast den göra som 
ordentligt satt sig in i ortens eller bygdens historia och som 
således vet vilka geografiska och historiska förhållanden som
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varit utslagsgivande för bygdens utveckling under århundra
denas gång, som känner till vilka näringar som varit de domi
nerande liksom t.ex. hur de sociala, kulturella och politiska 
förhållandena förändrats. För en person eller en grupp av per
soner med dessa kunskaper bör det vara möjligt att peka ut de 
byggnader och miljöer, som speglar bygdens historia genom 
att de representerar något för bygden särskilt typiskt eller har 
spelat en väsentlig roll i dess historia.

Låt oss ta ett par exempel från Örebro län för att närmare 
illustrera dessa principer för urvalet och börja med Örebro. 
Staden har medeltida anor, men av dess medeltida bebyggelse 
återstår egentligen endast två byggnader, Nikolai-kyrkan och 
de delar av en medeltida borganläggning som ingår i slottet. 
Att slottet och kyrkan skall bevaras och hanteras med största 
varsamhet, därom torde fullständig enighet råda. Spår finns av 
det medeltida gatunätets sträckning och dessa rester utgör 
även de ur kulturhistorisk synpunkt väsentliga minnesmär
ken, som bör bevaras. Av 1500-, 1600- och 1700-talens bo
stadsbebyggelse i trä återstår endast ringa rester. Örebro har 
som flertalet svenska städer åtskilliga gånger härjats av eld och 
har icke heller undgått efterkrigsårens rivnings- och nybygg- 
nadsvåg. Man har i Örebro valt att taga vara på en del av denna 
äldre trähusbebyggelse genom att flytta den till ett särskilt re
servat, det s.k. Wadköping, en ur kulturminnesvårdens syn
punkter principiellt ganska tveksam lösning. Flyttad från sin 
ursprungliga plats har en byggnad ryckts loss ur sitt historiska 
sammanhang och placerats in i en helt ny, mer eller mindre 
konstlad miljö. De flyttade byggnaderna, av vilka den s.k. 
Kungsstugan med sina renässansmålningar från 1580-talet har 
få motsvarigheter i landet, har dock räddats från total förstö
relse, vilket kulturminnesvården likväl bör tacksamt notera. 
Vad gäller det lilla fåtal byggnader som tillkommit under 
1700-talet och som ännu finns bevarade på plats är det angelä
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get att de får ligga kvar och på så sätt ge stadsbilden en histo
risk dimension.

Under 1800-talet förvandlades Örebro från att tidigare ha 
varit en relativt stillsam handels- och hantverkarestad till en 
industristad och det är i huvudsak denna process som satt sin 
prägel på staden. Det är därför självklart att bebyggelsen från 
denna epok ägnas särskild uppmärksamhet och så har också 
skett i samband med den inventering av den gamla stadskär
nans bebyggelse som nyligen genomförts. Fabriksbyggnader, 
arbetarbostäder, stora hyreshus, borgarhus och villor, offent
liga lokaler som till exempel rådhuset, teatern, ett antal skol
byggnader, frikyrkor och andra samlingslokaler är alla vä
sentliga delar i bilden av Örebro som industristad och följakt
ligen är alla kategorierna lika mycket värda att bevara. Några 
av dessa byggnader är i sitt slag unika, så t.ex. rådhuset och 
teatern, och deras bevarande framstår därför som mer eller 
mindre självklart. Andra, t.ex. fabriksbyggnaderna, har flera 
tidstypiska, i stort sett likvärdiga representanter, där vid ett 
val kulturminnesvårdens representanter ställs inför svåra av
göranden när det gäller att fastställa vilka av byggnaderna som 
ger den bästa bilden av f 800-talets och det tidiga f 900-talets 
industriarkitektur och industrihistoria. En kategori byggna
der, hyreshus från f800-talet och f900-talets början, är ännu 
såpass rikligt representerad att ett urval av de särskilt skydds- 
värda är rimligt. I första hand bör, som också skett i den ny
ligen genomförda Örebro-inventeringen, de byggnader inom 
denna kategori, som bildår-större, enhetliga miljöer anges som 
särskilt skyddsvärda. Att dra en skarp tidsgräns mot vår egen 
tid är knappast möjligt och inte heller lämpligt. Det finns an
ledning att redan nu observera den tidiga funktionalismens 
byggnader och söka göra klart för sig vilka av dessa, som bäst 
speglar denna epoks historia och stilideal. Den tid kommer 
också relativt snart, då man måste rikta sin uppmärksamhet
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mot 1940- och 1950-talens bebyggelse.
En annan stad i Örebro län som sedan länge uppmärksam

mats för sin miljö är Nora. Staden erbjuder också belysande 
exempel på urvalsproblematiken. Den är en bra representant 
för de många under 1600-talet nyanlagda svenska städerna 
och har den för dessa så karaktäristiska rutnätsstadsplanen 
dvs. staden har ett system av varandra vinkelrätt skärande ga
tor, vilka skapar kvadratiska eller rektangulära kvarter eller 
öppna platser, en motsats till den medeltida stadens oregel
bundna stadsplan. I allt väsentligt är den ursprungliga stads
planen bevarad och allmän enighet synes också råda om att 
den icke bör förändras. När det gäller bebyggelsen i Nora kan 
man till en början notera att staden i motsats till flertalet lands
ortsstäder i Sverige förskonats från allvarligare brandkatastro
fer, varför den uppvisar byggnader från nästan alla perioder av 
sin tillvaro. Antalet bevarade äldre byggnader är också stort 
och betraktade som kulturhistoriska dokument är många av 
dessa ganska jämbördiga. Detta leder till svårigheter om man 
nödgas göra ett urval av särskilt karaktäristiska objekt. Vissa 
enstaka byggnader finns givetvis som framstår som självklara 
bevaringsobjekt i sin egenskap av solitärer med betydande 
konstnärliga kvaliteter och med en speciall plats i stadens his
toria. Detta gäller t.ex. prostgården, stadshotellet (förutvaran
de rådhuset), nuvarande stadshuset (tidigare skola), tingshuset 
(nu bl.a. bibliotek) och ytterligare ett antal byggnader. Av det 
stora antalet borgare- och hantverksgårdar skiljer några ut sig 
genom sin storlek, genom en mer påkostad utformning eller 
genom att de särskilt väl bevarat hela den gårdsmiljö som var 
så karaktäristisk för dessa gårdar. Att föreslå endast dessa går
dar till bevarande vore ur kulturhistorisk synpunkt felaktigt: 
när man som i fallet Nora för ovanlighetens skull ännu har 
möjlighet att bevara en under århundradena organiskt fram
vuxen stadsmiljö gäller det verkligen att undvika ett snävt eller
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ensidigt urval. Istället faller det sig självklart för en kulturhi
storiker att tala för ett bevarande av ett så brett urval av bygg
nader som över huvud taget är möjligt. Plats kommer ändå att 
finnas för den nybebyggelse som är en förutsättning för att 
staden icke skall stagnera och livet i den tyna bort. Att i ett fall 
som Nora arbeta med fler kategorier av skyddsvärda byggna
der än två - de som har ett så framträdande kulturhistoriskt 
egenvärde att de redan av detta skäl bör bevaras åt eftervärlden 
och ägnas extra uppmärksamhet när det blir frågan om repara
tioner och nybyggnader, samt de som sammantagna bildar 
den miljö, som ger Nora dess speciella, unika prägel och som 
bör få en möjlighet att genom en varsam, kontinuerlig anpass
ning till tidernas växlande krav på t.ex. bostadsstandard leva 
vidare så länge det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

De två exemplen som här presenterats är båda s.k. tätorter. 
Urvalsprinciperna är givetvis också desamma när det gäller 
glesbygdernas och de mindre samhällenas byggnader och 
byggnadsmiljöer, med det viktiga tillägget att man där också 
har att beakta att den omgivande bygden - naturen utgör en 
väsentlig del av miljön och att man bör ta hänsyn till om även 
denna, vilket oftast är fallet, ger kulturhistoriskt värdefulla 
upplysningar som på väsentliga punkter kompletterar vad be
byggelsen har att berätta.

De urvalsprinciper för vilka här kortfattat redogjorts byg
ger helt på kulturhistoriska grunder. Naturligtvis kan och bör 
också andra aspekter läggas på det urval av äldre bebyggelse, 
som man vill bevara åt framtiden. Man kan tillämpa estetiska 
principer, men då bör man hålla i minnet att uppfattningen om 
vad som är estetiskt värdefullt starkt kan variera från person 
till person och från generation till generation. Att hänsyn tas 
också till estetiska synpunkter, medvetet eller omedvetet, vid 
ett urval är dock vanligt och många gånger motiverat, t.ex. då 
man nödgas välja mellan två eller flera ur kulturhistorisk syn-
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punkt likvärdiga objekt. En annan princip, som livligt disku
terats och som tillämpats på några platser, går ut på att låta 
nyttjarna av bebyggelsen avgöra vad som är värt att bevara. 
Nyttjarna växlar dock ofta och de icke sällan subjektiva motiv 
som kan komma att diktera ett urval enligt denna princip mo
tiverar en viss sparsamhet med dess användning. Att de som 
har att svara för ett urval av bevaringsvärd bebyggelse, skall 
lyssna till nyttjarnas synpunkter och dra lärdom av dessa är 
dock självklart.

De tekniska aspekterna är givetvis väsentliga vid urvalet, 
även om de icke enbart bör få bli utslagsgivande. Det finns 
bebyggelse, vars kulturhistoriska värde är så framträdande, att 
all möda bör läggas ned på att söka lösa de tekniska problem, 
som ett bevarande kan förorsaka. Det finns också skäl att 
framhålla att en byggnadstekniker, som huvudsakligen sysslar 
med nybyggnad många gånger har svårt att bedöma en gam
mal byggnads tekniska skick och lätt låter sig lockas att av re
lativt ytliga skador dra den slutsatsen att byggnadens bestånd 
är allvarligt hotat. Den tekniska bedömning som erfordras 
måste utföras av tekniker med erfarenhet av och kunskaper 
om också äldre tiders byggnadsmetoder och byggnadsmateri
al.

Mest komplicerade är kanske de ekonomiska aspekterna på 
urvalet. Att välja endast sådana objekt, vilkas bevarande för 
tillfället förorsakar inga eller obetydliga kostnader, vore högst 
olyckligt - den bild ett sådant urval skulle ge av gångna tiders 
liv och verksamhet bleve högst slumpartad och ofullständig. 
När man från kulturminnesvårdens sida talar för ett bevaran
de av äldre bebyggelse bör man f.ö. givetvis också peka på att 
denna många gånger utgör en ekonomisk resurs, som icke i 
onödan bör förödas. Bebyggelsen har dessutom ett värde ut
över det kulturhistoriska, estetiska och ekonomiska som en 
väsentlig del av vår livsmiljö, ett värde som är svårt att skatta i
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pengar, men som alltid bör vara med i bilden när man diskute
rar bevarandefrågor.

Svåra och komplicerade är således oftast de problem som 
möter dem som fått i uppdrag att utpeka ett urval byggnader 
och bebyggelsemiljöer till bevarande. Det vore något av ett 
under om någon, hur omsorgsfullt vederbörande än går till 
verket, kunde åstadkomma ett urval om vilket fullständig 
enighet skulle råda mellan alla berörda parter och i all framtid. 
Ett citat ur J W von Goethes ”Wahlverwandtschaften” kan 
vara lämpligt att begrunda i detta sammanhang: ”Wie über die 
Menschen so über die Denkmäler lässt sich die Zeit ihr Recht 
nicht nehmen” (del II kap.2).')

') Tiden tar ut sin rätt, såväl över människor som minnesmär
ken.
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Redigerat Arte et Marte 1969.
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Ringarums socken genom tiderna. Norrköping 1970, s 173-191. 
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Redigerat Arte et marte 1971.
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1978:6, s 23-38.

34



1979
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1980
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3 kompl uppl. Nacka 1980, s 26-47.
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Östra Stenby kyrka. Linköping 1981.15 s. (Linköpings stifts kyrkor. 
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Ängsö kyrka och dess målningar. Sthlm 1982. 228 s. (Kungl Vitter

hets- historie och antikvitetsakademiens handlingar. Antikvariska 
serien 33.)

1983
”Templum Michaelis in monte” - några scener ur Mikaelslegenden i 
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1984
Medeltida valvdekorationer i Vadstena klosterkyrka. I: Den ljusa 
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s 179-190. (The Museum of National antiquities. Studies 4.)

Sankta Maria kyrka i Risinge. Avlatsbrev och helgonbilder. I: Rising- 
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Bildernas predikan. Medeltida kalkmålningar i Sverige. Sthlm 1986, 

210 s.
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1987
Den byggda miljön och den ordnade naturen. I: Forntid och framtid 
- en vänbok till Roland Pålsson. S 78-82.

Konservatorer under två sekel. I: Kulturminnesvård 1987:5/6, s 5-7.

1988
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