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Förord

”Ny kunskap är revolutionerande.
Den kastar om mänskliga synsätt 
och handlingar”

(Kulturpropositionen 89/90:90)

När Carl Gullbergs förträffliga utredning ”Fort- och vidareutbild
ning av museimän” lades på hyllan ringde mig Margareta Biörnstad 
strax före min pensionering och frågade om jag kunde ta hand om 
kulturmiljövårdarnas speciella utbildningsproblem - kanske under
förstått - i avvaktan på en slutlig helhetslösning.

Uppgiften var frestande, men är det lämpligt att en sextiofemåring 
föreslår vad 90-talets antikvarier skall utbilda sig i? Jag sa efter viss 
tvekan ”Ja tack” och vill tro att en lång yrkesverksamhet möjligen 
kan tjäna saken.

Arbetet har varit roligt - inte minst resultatet av den enkät om ut
bildningsbehoven som gick ut i höstas. Det är på denna enkät som 
utredningen bygger. Tack alla Ni som svarade! Genom enkäten 
framkom mycken ny kunskap om yrkeskårens kompetensutveck
lingsbehov.

Det är också, så vitt jag vet, första gången man samordnar statliga, 
regionala och kommunala utbildningsfrågor i ett gemensamt för
slag.

Utredningen har - i motsats till den Cullbergska - begränsat sig till 
Sverige. Kontakter har tagits med diverse personer och institutio
ner, som haft betydelse för uppdraget. Jag tackar för allt tillmötes-
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Utredningens förslag far betraktas som en skiss, som man förhopp
ningsvis - för att inte säga nödvändigtvis - skall bygga vidare på. 
Enligt min uppfattning bör redan innevarande år (1992) vissa de
lar av detta förslag kunna realiseras.

Sven E Noreen



Utredningsuppdraget

Museimännens (inklusive kulturmiljövårdarnas) utbildningsbehov 
har diskuterats i nu drygt 30 år. Detta gäller såväl den akademiska 
utbildningen på olika nivåer som fortsatt vidareutbildning av yr
kesverksamma. Ett stort antal kurser och konferenser har också ge
nomförts under denna period.

P.g.a behovet att få en översyn av museimannautbildningen på hög
skolenivå uppdrog regeringen 87-10-22 åt UHÄ i samråd med 
Statens Kulturråd och RAA att lämna förslag till en samordnad 
fort- och vidareutbildning för museimän. Utredningen utfördes 
under 1990 av museichefen Carl Gullberg, som fann att en sär
skild enhet, kallad ”Fortbildning för museianställda” (FOMU) 
borde förläggas till universitetet i Umeå och den där sedan 1988 
inrättade museologiska institutionen. Möjligheter skulle dock ges 
att vid behov förlägga speciella kurser till bl.a. andra universitetsin
stitutioner.

UHÄ biträdde Gullbergs utredning och föreslog att en treårig för
söksverksamhet skulle påbörjas i Umeå budgetåret 90/91. Kostna
derna uppskattades preliminärt till 700.000 kr årligen, medel som 
borde ställas till förfogande av statsverket.

Förslaget fick av remissinstanserna ett positivt bemötande med un
dantag av de sk ansvarsmuseerna (Nationalmuseum, Nordiska mu
seet och Statens historiska museum), som var positiva till utred
ningen men bestämt förordade en lokalisering av utbildningen till 
Stockholm.

UHÄs förslag föranledde icke något regeringsbeslut och den till
tänkta försöksverksamheten har således ej kunnat påbörjas.

Besvikelsen blev stor i museivärlden vid bordläggningen av ut
redningsförslaget. Utvecklingen inom museiväsendet har under 
1980-talet radikalt förändrats med växande institutioner, främst
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länsmuseerna men också de kommunala museerna, som i ökad 
grad påtagit sig kulturmiljövårdande arbetsuppgifter. Därtill kom
mer en växande kader av kommunantikvarier, vanligtvis knutna till 
kulturnämnder. Nya arbetsuppgifter har tillkommit såsom databe
handling av museiföremål och fornminnesregistret, hantering av 
plan- och bygglagen, naturresurslagen, nya rutiner i samverkan 
med de administrativt omorganiserade kommunerna, kulturland
skapsvård i samband med jordbrukets omställning etc. Vad gäller 
kulturmiljövårdarna står det helt klart att de inför samhällets nu 
pågående strukturförändring har ett särskilt behov av fort- och vi
dareutbildning, ett behov som här kommer att särskilt redovisas.

Med anledning av det akuta utbildningsbehovet uppdrog RAA åt 
mig våren 1991, sedan Umeåprojektets lagts åt sidan, att utreda 
kulturmiljövårdens speciella utbildningsbehov.

Låt oss då först försöka definiera begreppen. Med fortbildning av
ses sådan utbildning som syftar till förbättring av yrkeskunskaper
na medan vidareutbildning innebär utbildning inom ett vidgat 
ansvarsområde utanför den egna kompetensen. Gränserna mellan 
fort- och vidareutbildning är flytande och syftar allmänt till en 
kompetensutveckling. Jag kommer därför att som samlat begrepp för 
utbildningen använda beteckningen kompetensutveckling. Jag väljer 
alltså begreppet ”kompetensutveckling” för att täcka in ett brett 
område, som innefattar såväl traditionell akademisk utbildning 
som kurser inom den egna eller angränsande sektorer. Utveckling 
av nya arbetsformer ingår som en viktig del i kompetensutveckling
en. Utredningens syfte är att studera behovet av och formerna för 
kompetensutvecklingen för de yrkesverksamma kulturmiljövårdar
na. Här finns redan en rik erfarenhet av endagskonferenser och 
kortkurser men utvecklingen under 90-talet kommer att kräva en 
komplettering av utbudet, en breddning av målgrupperna och en 
fastare organisation av utbildningen.

Utredningen kommer också kortfattat att beröra forskningssitua
tionen inom kulturmiljövården och de problem som vidlåder den 
delvis föråldrade akademiska grundutbildningen.

Följande yrkesgrupper berörs av utredningen:
Handläggare och assistenter vid RAA, länsstyrelsernas kulturmil
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jöenheter och länsmuseerna, handläggare vid vissa kommunala 
museer samt de från museerna fristående kommunantikvarierna.

Kompetensutvecklingen kan i vissa delar samordnas med naturmil
jövården. En gemensam kompetensutveckling för de båda sektorer
na kan därför bli intressant. Vidare kan viss utbildning vara aktuell 
för tjänstemännen vid kommunernas kultur- och fritidsförvalt
ningar liksom vid fastighetskontor, stadsarkitektkontor och stads- 
planekontor. För denna grupp har utredningen emellertid inte när
mare undersökt behovet.

Utredningen bör utmynna i konkreta förslag till kompetensutveck
lingens innehåll, olika former för utbildning och lämpliga utbild
ningsplatser. Slutligen bör kompetensutvecklingens administration 
och finansiering behandlas.

Utredaren skall ha en referensgrupp vid sin sida.

Följande personer ingår i gruppen:

För RAA: Ingrid Sjöström B 
Agneta Lagerlöf F 
Ivar Eklöf K
Lena Nordström A (Utbildningsansvarig)
Tomas M Larsson Ps (som tillika fungerat som 
sekreterare)

Vidare: Barbro Strandman Sv Kommunförbundet
Carl Cullberg med Stig Rydh som ersättare from 1992 
(Samarbetsrådet) med Bengt Häger och Erik Nordin 
som suppleant (Länsantikvarierna)

- 7 -



Tidigare vidareutbildningsformer

Det finns skäl att inledningsvis konstatera att RAA alltsedan kul
turminnesvårdens omorganisation 1976 har bedrivit ett ambitiöst 
kompetensutvecklingsarbete. Jag skall här bara nämna några ut- 
bildningsformer som har principiell betydelse.

Den mest spektakulära utbildningen skedde omedelbart efter om
organisationen. Det var en 3-veckors kurs för chefstjänstemän från 
regionerna och från RAA-SHM - de sk Bergbykurserna. Några år 
senare hölls två 1-veckorskurser av samma typ för andremännen. 
Utbildningen gav en inblick i kulturmiljövårdens nya struktur och 
redovisade problem, som lockade till livliga diskussioner.

Dessa kurser har fått ett mycket gott rykte och en upprepning 
efterfrågas ofta. Det finns därför skäl att nu under 90-talet, då en 
delvis ny generation av kulturmiljövårdare är verksam, återkomma 
till denna typ av intensivkurser. Det kan nämnas att Planverket 
under 70-talet arrangerade liknande kurser för länsarkitekternas 
handläggare, men då kompletterade med praktiktjänstgöring på 
kommunernas byggnadsnämnder.

En motsvarighet till ”Bergbykurserna” anordnades för länsantikva- 
rieassistenterna 1980 och för ämbetets assistenter 1981. Kortare 
kurser (2 dagar) har på länsantikvariernas initiativ hållits för assi
stenterna vid ett flertal tillfällen.

En viktig utbildningsform som ofta efterfrågas är cirkulations
tjänstgöring. RAÄ anordnade 79/80 två kurser där cirkulations
tjänstgöring kombinerades med seminarier under en tidsrymd av 
sammanlagt 4 veckor. Cirkulations- eller utbytestjänstgöring är en 
värdefull form av kompetensutveckling, som borde kunna vidgas 
med utnyttjande även av kommunernas antikvariska sakkunskap.

RAA har under åren också anordnat seminarier och konferenser av 
tydlig utbildningskaraktär, antingen regelbundet återkommande
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som de arkeologiska metodkonferenserna och byggnadsvårdssemi- 
narierna eller påkallade av yttre händelser exempelvis vid PBL/ 
NRL-systemets införande och vid ändringen av livsmedelspolitik- 
en.

RAÄs fornvårdsenhet har i många år bedrivit utbildningsverksam
het som i första hand riktar sig mot kommunerna. Av speciellt in
tresse inför 90-talets kulturlandskapsproblem är de vårdkurser, som 
enheten i samarbete med Naturvårdsverket genomfört under åren 
1978-90. Denna utbildning vände sig till - och nådde - arbetsled
are inom AMS, Skogsvårdsstyrelsen och kommunerna, men även 
kulturmiljövårdare deltog. Enheten kan för perioden 78-90 redo
visa 27 kurser med ca 675 deltagare, där inte minst kommunernas 
kultur- och parkförvaltningar var representerade. Sammanlagt 58 
kommuner har deltagit.

Kurserna har gällt den praktiska vården av fornlämningsområden 
och kulturlandskapsavsnitt men också vården av byggnader och 
ruiner. Under perioden 78-86 medverkade Naturvårdsverket och 
kunde bidraga med sakkunskap vad gäller flora och fauna.

Denna utbildningsverksamhet har nu upphört men borde i någon 
form återupptas, gärna i samarbete med Naturvårdsverket. En inte
grering av fornvårdskunskap och kulturlandskapsanalys ter sig na
turlig för att inte säga nödvändig och är alltså en angelägenhet för 
såväl F- som K-avdelningarna. Byggnadsvård och ruinkonservering 
däremot, som ingått i vårdkurserna, är sådana specialiteter att de i 
huvudsak faller utanför ramen för en landskapsvårdskurs.

Ett flertal ytterligare möjligheter för en kompetensutveckling finns 
i första hand inom högskolans ram. I ett senare avsnitt skall den 
vidareutbildning behandlas, som sker vid universiteten i Göteborg, 
Stockholm och Umeå. Även vissa fristående utbildningsinstitut är 
av intresse såsom Centrum för byggnadskultur i Göteborg.
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Sammanfattning av enkät,
hösten 1991

När man skall utreda Kulturmiljövårdarnas kompetensutvecklings
behov uppställer sig två primära frågor; finns det ett konkret behov 
av sådan utveckling/utbildning och, om så är, vilka ämnen är sär
skilt aktuella och angelägna? Museitjänstemännens utbildningsbe
hov har penetrerats under tre decennier och flera enkäter har ut
förts. Utbildningsbehovet kan alltså tyckas vara tillräckligt utrett.

Den nu gjorda undersökningen syftar emellertid dels till att fånga 
upp nya områden för kulturmiljövården, som kan vara aktuella, 
dels försöka klargöra om de fyra målgrupperna (kommunerna, 
länsmuseerna, länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet) har olika 
behov. Därtill kommer att yrkeskåren ständigt förnyas med många 
kulturmiljövårdare, som inte berörts av tidigare utredningar. En
käten skall slutligen visa vilken bemanning kulturmiljövården har, 
fördelad på handläggare och assistenter. Problemet här är att flera 
tjänstemän fördelar sin tid mellan kulturmiljövård och andra, mu- 
seala arbetsuppgifter.

Enkäten har utformats så att man skall prioritera tre ämnesområ
den av tolv. Därutöver kan man ange andra ämnen som anses vikt
iga. Enkäten har givit en mångfald nya utbildningsförslag och 
många värdefulla kommentarer. (Se bilaga 1). I de flesta fall har 
formuläret besvarats individuellt men det förekommer också att en 
institution efter samråd med berörd personal avgivit ett samlat svar. 
Sammanlagt har 300 blanketter inkommit, vilket torde represente
ra huvuddelen av yrkeskåren.

Allmänt kan sägas att trots välkänd enkätleda har frågelistan fått ett 
glädjande stort gensvar. Det finns uppenbarligen ett engagerat in
tresse för kompetensutveckling.

Påfallande är med vilken entusiasm kommunala kulturmiljövårdare
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utformar sina svar. Här blir jag stärkt i min uppfattning att kom
munerna är en viktig och växande resurs för kulturmiljövården.

Svaren fördelar sig institutionsvis på följande sätt:

Kommunala institutioner 41
(stadsmuseer, kulturnämnder, 
kommunantikvarier)
Länsmuseer 24
Länsstyrelser 24

Riksantikvarieämbetet, samtliga avdelningar (SHM ingår ej). Kul
turmiljövårdens bemanning ser enligt enkäten ut på följande sätt:

Handläggare Assistenter

Kommuner 71 6
Länsmuseer 100 11
Länsstyrelser 52,5 32
Riksan ti kvar i eäm betet 275 40

Summa 498,5 89

Summa personal blir således 587,5. Med ett ungefärligt svarsbort- 
fall på 10% skulle det finnas minst 600 kulturmiljövårdare i landet.

Vad gäller kulturmiljövårdens personaluppsättning är den centrala 
dominansen påfallande. RAA med UV sysselsätter minst 315 tjän
stemän. Av dessa är dock många verksamma ute på de regionala 
UV-kontoren. Länsmuseerna har enligt uppgifterna ca 100 hand
läggare vilket innebär drygt 4 antikvarier per museum. (Här åter
finner man dock en del projektanställda). Länsstyrelserna har något 
mer än 2 antikvarier per myndighet. Kommunernas 71 handlägg
are var en överraskande hög siffra. Här återfinner man personal på 
de stora kommunala museerna i Stockholm, Göteborg och Malmö 
men också många ensam antikvarier, knutna till kulturnämnder 
eller små lokala museer.
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Assistenterna är en resurs som utnyttjas fullt ut enbart av länsstyrel
serna. Där finns 32 assistenter på 52 antikvarier medan kommu
nerna (6) och länsmuseerna (11) endast i begränsad skala använder 
denna personalkategori inom kulturmiljövården.

Enkätens huvudsyfte var att finna de ämnen, där en kompetensut
veckling ansågs vara mest angelägen. Svaren skulle ges med priori
teringen 1 - 3. I de flesta fall har detta följts. Det fåtal som avstått 
från prioriteringen och kryssat för flera alternativ (i ett fall samtli
ga) har uteslutits ur statistiken. I denna har de tre alternativen upp
fattats som lika angelägna och därför inte särredovisats.

Enkäten visar att kulturmiljövårdarna har vissa tydliga preferenser.

Ämnet kulturlandsk apsanalys ligger högst med 161 markeringar, 
ganska jämnt fördelade mellan de fyra olika institutionerna. Ämnet 
natur- och landskapsvård är ett näraliggande verksamhetsfält med 
53 markeringar. Kulturlandskapsfrågorna far härigenom samman
lagt 214 röster.

Därnäst följer ADB med 132 markeringar fördelade på länsmu
seerna (126) och Riksantikvarieämbetet (6). Länsstyrelserna och 
kommunerna efterfrågar över huvudtaget inte ADB och skälet 
torde vara att arbetsgivaren internt svarar för denna utbildning.

En hög prioritering får byggnadsvård med 101 markeringar. Här 
ligger kommunerna relativt sett högst med 37 röster. Bland svaren 
finns ett stort antal kommentarer rörande innehållet i ämnet bygg
nadsvård. Jag återkommer till detta nedan.

En juridisk kompetens anses angelägen. Ämnet lagtolkning efter
frågas av 76 tjänstemän, därav 22 från kommunerna. Lägger man 
därtill plan- och bygglagen och naturresurslagen med alla problem 
kring riksintressena (69) vill sammanlagt 145 ha vidareutbildning i 
lagfrågor.

Förvaltningskunskap och verksamhetsplanering har lockat 92 perso
ner, kanske inte överraskande inför det nya treårsbudgetsystemet. 
Här står RAA och länsmuseerna för de högsta noteringarna.
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Teknikhistoria tycks vara ett ämne på frammarsch och har lockat 
46, främst från länsmuseerna. Överraskande låg är noteringen för 
lufifóroreningsproblem (24) och marinarkeologi (15).

I enkätsvaren finner man ett stort antal upplysande kommentarer 
med många förslag till andra ämnen för utbildning.

Från de kommunala kulturmiljövårdarna är en återkommande syn
punkt behovet av vidareutbildning och bättre kontakter med statlig 
och regional verksamhet. En kommunantikvarie skriver att en en
sam antikvarie har stort behov av kompetensutveckling och skulle 
vilja följa den löpande diskussionen kring kulturmiljövårdens mål
sättning. Ett större kommunalt museum är inne på samma linje: 
”De kommunala antikvarierna/museerna har svårare att hålla sig 
informerade om aktuell utveckling, kursutbud, RAAs verksamhet 
etc. än länsmuseerna med sina etablerade kanaler till de centrala 
myndigheterna. Värt att beakta vid utbildningsplaneringen.”

Här en ytterligare spontan kommentar: ”Jätteviktigt med vidare
utbildning - kanske särskilt för oss som sitter ensamma ute i kom
munerna, utan daglig kontakt med kollegor.”

Jag går nu över till de förslag till nya ämnen för kompetensutveck
ling, som återfinns i enkätsvaren. Jag skall också försöka samman
fatta de många synpunkter som lämnats angående ämnenas ut
formning.

Kulturlandskapsanalys och landskapsvård har föranlett ett flertal 
kommentarer. Kulturlandskapets innehåll är komplext. Här möter 
man agrarhistoria, fornlämningar, bebyggelse, flora m.m., ämnen 
som ingår i en helhet.

De låga siffrorna för ämnet ”fornvård” har kanske samband med de 
synpunkter som ett museum lämnar; ”Fornvård är ett föråldrat be
grepp, dessvärre konserverat genom den osymmetriska organisa
tionen på Riksantikvarieämbetet. Vården av fornlämningar ingår i 
vården av kulturlandskapet.” Med hänsyn till denna och andra 
kommentarer till ämnet ”Fornvård” kan jag konstatera att detta be
grepp är för generellt och möjligen föråldrat. ”Fornvård” innehåller 
en rad delvis nya kunskapsområden såsom fornlämningskunskap
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(ett område som ständigt förändras), naturvetenskaplig analys, un
dersökningsverksamhet, fyndhantering etc. Efter vad som under 
hand framkommit bör således ”Fornvård” ges en hög prioritering i 
kompetensutvecklingsarbetet.

En kommun ställer en rak fråga om kulturlandskapet: ”Agrarhis
toria - och varför bevara dagens kulturlandskap?” medan en annan 
är mindre provokativ och tycker att kulturlandskapsanalys berör 
frågor ”i vilka en byggnadsantikvarie i allmänhet inte har utbild
ning” och att det således behövs en kompetensutveckling. Någon 
konstaterar krasst: ”För att kunna vårda måste jag ha klart för mig 
vad det är som skall vårdas. Det kan ju vara mer komplicerat än det 
ser ut.” Eller som det också uttrycks: ”Hur kulturlandskapsanalyser 
kan användas i planeringen”.

Gränsen mellan kultur- och naturvård i kulturlandskapet är flytan
de, vilket tydligt framgår av enkätens kommentarer. Kunskap om 
flora efterlyses. Länsstyrelsen i Gävle skriver att kulturlandskaps
analys inte bara är ”historiska kartor utan fältarbete, lite flora och 
helhetssyn” eller för att citera en kommun: ”Kulturlandskapsanalys, 
men då menar vi verkligen i terrängen”.

I kommentarerna återkommer ständigt behovet av konkret utbild
ning. Från en länsstyrelse efterlyses hur man far kunskap om att 
”praktiskt värna/vårda kulturlandskapet”. Samtidigt medger man 
behovet av en teoretisk inriktning dvs. ”grunderna för prioritering
ar”.

Ett nytt ämnne inom kulturmiljövården (åtminstone juridiskt) är 
park- och trädgårdsvård. Ämnet efterfrågas av flera och aktualiserar 
en integrering i utbildningen mellan natur- och kulturmiljövård
are.

Flera kulturmiljövårdare saknar botanisk erfarenhet och efterlyser 
utbildning i florakunskap. Ett annat efterfrågat ämne är ekologi 
som visar behovet av en helhetssyn på miljön. Allmänt kan man 
säga att ämnet kulturlandskapsanalys ligger i gränslandet mellan 
natur- och kulturmiljövård och att en kompetensutveckling inom 
dessa områden bör samordnas mellan de båda sektorerna.
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ADB ligger som tvåa när det gäller utbildningsämnen. Det beror 
naturligtvis bl.a. på den pågående datoriseringen av kulturmiljö
vårdens kunskapsbanker. Här anges i kommentarerna i flera fall 
”Desk Top-baskunskap samt införlängning” eller digital informati
onshantering (Information service management). I flera fall under
stryks behovet av kunskap om digitalisering av kartor. Många efter
frågar ”allmän datakunskap” eller, för att citera en kulturnämnd, 
”registerhantering och databasfrågor inom kulturmiljövården”.

Man kan tycka att denna typ av information i första hand åligger 
arbetsgivaren men det är viktigt att den datorisering, som hänför 
sig till kulturmiljövårdens område samordnas till en gemensam 
kunskapsbas.

Byggnadsvård är ett populärt ämne, vilket inte minst enkätens 
kommentarer visar. Man efterfrågar dels praktisk kunskap om 
gammal teknik, dels modern byggnadsteknik.

Låt oss börja med modern byggnadsteknik. Flera byggnadsantikva
rier bekänner sin okunnighet om dagens byggande. En intressant 
vinkling har UV-Uppsala, som slår fast att vi (arkeologer) ”måste 
lära oss deras (byggarnas) språk”. Det gäller alltså den arkeologiska 
undersökningsverksamheten och samarbetet med väg- och hus- 
byggnadsbranschen. Uppsala preciserar sin utbildningsbehov 
mycket tydligt. Det behövs kunskap i byggledning, geoteknik, 
alternativ grundläggning, precisionsmätning och restaureringstek
nik”.

Dessa och liknande utbildningsbehov återkommer hos många. I 
Göteborg vill man veta mer om material och teknik, även nutida. 
Man framhåller betydelsen av praktisk byggnadsvård och utbild
ning i förprojektering. De byggnadsekonomiska frågorna återkom
mer ofta i kommentarerna och naturligtvis låne- och bidragsfrågor- 
na.

”Det tycks vara så” skriver ett museum ”att flertalet av landets 
byggnadsan tikvarier saknar byggnadstekniska och arbetstekniska 
insikter”.

De konkreta frågorna dominerar, som i Eksjö, där man exemplifi-
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erar med färgsättning, byggnadsdetaljer, kulturväxter, ”detaljer som 
dagligen frågas efter i den praktiska byggnadsvården”. I en annan 
kommun vill man ”påverka typhusfabrikanterna - nuvarande hus 
är en katastrof för vår landsbygd - varför svart tegel t.ex.”

Efterfrågan på jordnära kunskaper är genomgående och kanske 
inte förvånande i denna yrkeskår, där man efter akademiska studier 
plötsligt hamnar i en krass byggnadsteknisk verklighet. Ett länsmu
seum konstaterar om byggnadsvården: ”ingen universitetsinstitu
tion förmedlar ju denna kunskap” och tilllägger att det behövs 
”handfast kunskap gärna av typen måla med kalkfärg”.

Vidareutbildning i lagfrågor lockar ett flertal. Här nämns naturligt
vis PBL och problemen kring riksintressena. Från en stockholms
kommun kommer en spontan reaktion: ”Hur kan vi föregripa 
vansinniga exploateringar i riksintresseområdena... Hur tänjbar är 
gränsen för ”påtagligt skadas”?”

Ett ämne som anges av många och som har samband med denna 
problematik är miljökonsekvensbeskrivningar. Här frågas t.ex. efter 
modeller och metoder. Ämnet är angeläget. RAA skriver: ”Nya 
tvingande regler om att miljökonsekvensbeskrivningar skall föregå 
beslut om större exploateringar kommer att ställa ytterligare krav 
på kulturmiljövården att kunna tillhandahålla utgångsmaterial för 
analyser”.

UV-Mitt har bekymmer med de juridiska och formella frågorna: 
”Vi som handlägger ärenden rörande arkeologiska undersökningar 
måste kunna lagen och dess tolkningar och hur man skall formule
ra skrivelser och rapporter för att dessa skall vara formellt riktig”.

Ett ämne som inte finns med i enkäten men som överraskande 
många har påtalat är vad som allmänt kan kallas kunskap i kultur
kommunikation. Det gäller alltså utställnings- och gestaltningsverk- 
samhet, grafisk utbildning, formgivning vad gäller text och layout 
m.m. Östergötlands museum använder det sammanfattande be
greppet ”kulturmiljöpedagogik” och Bohusläns museum formule
rar det som en fråga: ”Hur förmedlar vi all den kunskap vi har?”

Från RAAs fornminnesavdelning understryks vikten av ”att infor-
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mationsteknik ingår som ytterligare ett huvudområde för kompe
tensutveckling.” Vi måste lära oss att föra ut kunskap om kultur
landskapet till massmedia, skolor, hembygdsrörelsen m.fl”. I ett 
svar preciseras detta utbildningsbehov med ”Skyltar i landskapet” 
(text och layout). Flera UV-kontor vill förkovra sig i presentations
teknik och rapportskrivning. Denna mycket markanta efterfrågan 
på utbildning inom ämnet kulturkommunikation avspeglar den 
nya tendensen att utveckla en utåtriktad kulturmiljövård.

Svaren innehåller en rik flora av ytterligare förslag till utbildning. 
Många av dem är variationer på de 12 angivna ämnesområdena. 
Flera anger sålunda behovet av kunskap om modern byggnadspro- 
duktion eller som någon preciserat det: ”1900-talets byggnadstek
nik”. Tätortsmiljöer och nybyggnadsfrågor i kulturmiljöer anser 
många vara viktiga ämnen. Inte oväntat efterfrågas kunskap om 
jordbrukets byggnader.

Förvånande är emellertid att kunskap om kyrkobyggnader endast 
återfinns i ett svar.

Många fältarkeologer anser sig behöva utbildning i fyndhantering, 
konservering och samlingsvård. Återkommande är också efterfrå
gan på arkeologisk metodutveckling. Intressant är önskemålet om 
breddning av ämnet arkeologi till nya tiden och marinarkeologi. 
Vad gäller det sista ämnet påtalar Haninge kommun problemet 
med ”skovling av marinarkeologiska fynd”.

Slutligen påtalas av flera behovet av internationella utblickar. Listan 
över önskvärda utbildningsämnen kan förlängas ytterligare men låt 
mig sammanfatta med att repetera de områden som enligt enkäten 
i första hand bör bli föremål för kompetensutveckling.

Det är kunskap om kulturlandskapet inklusive natur- och landskaps
vård, som även bör omfatta parker och flora. ADB är ett efterfrågat 
ämne, främst av länsmuseerna, Byggnadsvärd med en stor variation 
vad gäller inriktning ligger högt på listan. Här finns en klart for
mulerad önskan om en praktisk, hantverksmässig tyngdpunkt på 
utbildningen. Slutligen, ett förhållandevis nytt ämne inom kultur
miljövården, kulturkommunikation/marknadsföring. (Sammanställ
ning av enkäten se bil. 2).
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Utbildningsformer och förslag till 
kursutbud

Enkäten har gett klara anvisningar om kompetensutvecklingsbe
hovet.

Jag har ovan angivit ämnen som prioriterats. Ytterligare ämnen 
som bör bli föremål för kompetensutveckling är lagtolkningsfrågor 
inklusive naturresurslagen samt förvaltningskunskap och verksam
hetsplanering. Ett ämne som torde få stor betydelse under 90-talet 
är teknikhistoria, däri inbegripet kunskap om industrilandskapet.

Kyrkobyggnadsfrågor har visserligen inte uppmärksammats i enkät
en, men här finns problem som kommer att kräva ingående stu
dium. Det gäller kyrka-stat-frågan, de alltför stora (övertaliga) kyr
kornas bevarande, den smygande förändringen av våra kyrkogårdar, 
kyrkoinventariernas behandling och de accelererande konserver- 
ingstekniska problemen.

Från länsstyrelsen i Västerbotten (Karin Eriksson) har jag fått en 
fullmatad katalog över förslag till påbyggnadskurser för museimän/ 
kulturmiljövårdare, förslag som i många stycken överensstämmer 
med enkätens önskemål. Jag återger här ett utdrag ur det ganska 
omfångsrika förslaget.

Förslag till påbyggnadskurser
Svensk byggnadskultur. Byggnadsteknik och materialhistoria.

Kyrklig konst i Sverige. Principer för vård och underhåll.

Kyrkoarkitektur i Sverige. Principer för vård och ombyggnad. Hur 
möta moderniseringskrav?

Lokalhistoria. Arkivkunskap, Handskriftstolkning.
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Hantverks- och industrihistoria. Byggnader och miljöer. Produkt
erna. (När började man tillverka masonit?).

Odlingslandskapets framväxt.

Kartan som kulturhistorisk källa.

Skylt- och trycksaksproduktion.

Enkäten liksom Karin Erikssons lista visar på den överväldigande 
mängden av ämnen där en fördjupning och fortbildning är ange
lägen. (Bil 3. Kursförslag).

Kompetensutvecklingen är primärt inriktad på handläggare och då 
bör observeras att intresset för de olika ämnena växlar med anställ
ningsförhållandena. Sålunda bör ADB-utbildningen främst rikta 
sig mot länsmuseipersonalen medan lagstiftningen är av särskilt in
tresse för kommunens tjänstemän. Förvaltningskunskap och verk
samhetsplanering torde i första hand intressera RAAs och länsmu
seernas tjänstemän.

I detta sammahang vill jag påpeka värdet av en samordning mellan 
museernas och länsstyrelsernas verksamhetsplanering. En gemen
sam policy och en långsiktig arbetsfördelning borde kunna effekti
visera den regionala kulturmiljövården.

Enkäten ger inget klart besked om assistenternas kompetensutveck- 
lingsbehcv. I samarbete med LON (Länsstyrelsernas organisations- 
nämnd) har emellertid länsantikvarierna i samråd med RAA i flera 
år bedrivit assistentkurser, som givit goda erfarenheter.

Assistenternas utbildningsbehov är enligt min uppfattning främst 
att fa en översiktlig genomgång av kulturmiljövårdens aktuella 
problem. Assistentkurserna har dessutom stor psykologisk betydel
se genom möjligheterna till kamratlig samvaro för en ganska en- 
samarbetande yrkeskår. Såvitt jag vet är länsantikvarieassistenternas 
kursdagar unika och borde kunna bli modell för kollegorna på 
RAA och länsmuseerna.

Olika utbildningsformer kan övervägas. Kortkurser på 1-2 dagar 
har länge bedrivits i RAÄs regi och jag förutsätter att denna verk
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samhet kommer att fortsätta. Dessa kurser gäller ofta akuta och väl 
avgränsade problem och innebär oftast en nödvändig fortbildning 
påkallad av aktuella förändringar inom kulturmiljövården.

För en effektiv kompetensutveckling inom mera komplicerade äm
nesområden såsom kulturlandskapsanalys eller byggnadsvård krävs 
veckolånga intensivkurser. Här är sommaruniversitetet ett intres
sant alternativ. Jag återkommer till detta nedan.

De av RAA tidigare arrangerade treveckors internatkurserna i sam
band med kulturminnesvårdens omorganisation på 70-talet är fort
farande av intresse och efterfrågas av ett flertal. Vi har ju under 
90-talet en helt ny generation av kulturmiljövårdare med en be
gränsad yrkesinriktning i den akademiska utbildningen och med 
ringa kunskaper i samhällsplanering. Det finns också en växande 
grupp av kommunantikvarier som ivrigt efterlyser samråd och sam
arbete med den statliga och regionala kulturmiljövården.

I samband med länsstyrelsernas omorganisation på 70-talet anord
nade Planverket liknande kurser för tjänstemännen på de nya plan
enheterna. De skedde delvis på distans och i utbildningen ingick 
praktik på kommunernas byggnadsnämnder - en modell som kul
turmiljövården möjligen bör ta upp.

Det är viktigt att framhålla betydelsen av att vissa kurser ges en 
regional karaktär. Många efterlyser en lokalhistorisk anknytning. 
Kulturlandskapet i Skåne skiljer sig som bekant från det i Väster
botten.

Den Cullbergska utredningen föreslår
att en enhet med arbetsnamnet FOMO (Fortbildning för musei- 

anställda) inrättas för samordnad fort- och utbildning för 
museitjänstemän

att en nämnd planerar och utvecklar kursutbudet

att FOMO förläggs till universitetet i Umeå - men

att kurser inom FOMOs ram även kan anordnas vid andra 
universitet och arbetsplatser.
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Mitt uppdrag är av betydligt blygsammare omfattning än det Cull- 
bergska och berör en förhållandevis homogen yrkesgrupp beståen
de av ca 600 personer. Det finns dock starka skäl att anknyta till 
huvudtankarna i detta tidigare förslag. Sålunda bör en nämnd in
rättas för planering och samordning av kompetensutvecklingen. 
Vidare är Umeå universitet och dess museologiska institution fort
farande intressant som stationeringsort för ett flertal kurser - inte 
minst på grund av institutionens möjligheter att anordna undervis
ningen i sommaruniversitetets form.

Exempel på kursämnen som med fördel kan förläggas till Umeå är 
humanekologi (med tyngdpunkt på kulturlandskapet). Här finns 
vid universitetet en beredskap genom ”Forum för tvärvetenskap” 
med ett lärarlag bestående av idéhistoriker, fysiker, biologer och 
naturgeografer.

Vid universitetet finns även intresse för undervisning i teknikhis
toria. Här ligger kompetensen dock främst på det idéhistoriska 
planet.

För ett mera handgripligt studium av industrilandskapet och dess 
mer eller mindre övergivna fabrikslokaler bör Norrköping med 
det nyligen invigda Arbetets Museum vara en idealisk lokalisering. 
Museet, beläget i den gamla textilfabriken ”Strykjärnet” mitt i 
Strömmen, erbjuder idealiska undervisningslokaler. I omgivning
arna finns en provkarta på miljöer med industrihistoriska problem. 
Ett samarbete mellan Umeå och Norrköping i teknikhistorisk ut
bildning kan därför övervägas.

Vad gäller pedagogiska resurser är Umeå väl tillgodosett med det 
till universitetet knutna bildmuseet. En 1 O-poängskurs, ”Museipe- 
dagogik”, har getts på halvfart i distansform. En ?ådan kurs bör 
kunna utformas så att den direkt vänder sig till kulturmiljövårdar
na med deras speciella behov av presentationsteknik.

Riksutställningar är den institution som teoretiskt och praktiskt 
ägnat sig åt utställningen som medium. Man erbjuder ett rikt ut
bud av kursmoment, där jag skall nämna några: konstnärlig gestalt
ning, utställningspedagogik, journalistisk arbetsmetod, grafisk 
formgivning, trycksaker, programverksamhet, förhandsinformation

- 21 -



och marknadsföring - alla ämnen som efterlyses i vår enkät. En 
tänkbar utbildningsmodell är en samverkan mellan Riksutställ
ningar och Umeås bildmuseum.

Umeå har ganska nyvunna erfarenheter av sommaruniversitetet 
som utbildningsform. En utvärdering av 1991 års sommaruniver
sitet har gjorts av Pedagogiska institutionen, publicerad i oktober 
samma år. Man skriver där: ”Resultatet visar att undervisningsfor
men fatt ett mycket positivt gensvar samt att ett stort intresse och 
behov finns inför ett framtida sommaruniversitet.” Det kan här 
nämnas att RAÄ i sitt underlag för 91/92 års verksamhetsplan (Kp- 
enheten) särskilt framhållit sommaruniversitetet som en lämplig 
form för vidareutbildning av professionellt verksammma kulturmil
jövårdare.

Bland förra årets kurser i Umeå märks ”Museum i omdaning” med 
16 deltagare. Undervisningen förläggs lämpligen till juni månad, 
då undervisningslokaler och övernattningsrum är disponibla.

Den undervisning i humanekologi som Umeå universitet bedriver 
har en teoretisk karaktär och är som sådan av stort värde. För de 
kulturmiljövårdare som söker kunskap om landskapsvård bör dock 
även finnas andra alternativ.

Undervisning i kulturlandskapsanalys kan med fördel förläggas till 
den kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, 
gärna i samarbete med RAA och dess F- och K-avdelningar. Jag har 
haft överläggningar med denna institution där man länge arbetat 
med forskning och utbildning om det äldre kulturlandskapet. Man 
har sedan flera år svarat för kurser i bl.a. historisk landskapsgeogra
fi, äldre lantmäterikartor och kulturmiljövård. Institutionen har 
även gemensamma forskningsprojekt med naturgeografiska institu
tionen och forskare med biovetarkompetens. Man är alltså väl för
beredd för att svara för en kompetensutveckling gällande kultur
landskapet. På min begäran har institutionen lagt ett förslag på 
lämpliga kurser som innehåller dels ett teoretiskt avsnitt dels kom
pletterande påbyggnadskurser förlagda till Lantmäteriverkets arkiv i 
Gävle och ute i fält. (Bilaga 4).

Den teoretiska grundkursen bör förläggas till Stockholm medan
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påbyggnadskurserna med fördel kan anordnas ute i regionerna, 
förslagsvis i Göteborg, Lund, Sundsvall, Växjö och Umeå.

Som tidigare nämnts finns skäl att överväga ett samgående med na
turmiljövården i kulturlandskapsundervisningen. Underhandskon
takter har tagits med Naturvårdsverket, som bekräftar betydelsen 
av ett samgående i detta ämne vilket tidgare även skett i vissa kur
ser. Samarbete bör även ske i det efterfrågade ämnet park och träd- 
gårdskunskap, där kulturmiljövårdarna normalt saknar kompetens.

Byggnadsvård är ett brett ämne som har efterfrågats av många både 
vad gäller äldre teknik och modern byggnadsproduktion. Här finns 
ett flertal tänkbara utbildningsplatser.

Skansen bedriver en handgriplig och materialnära verksamhet, 
främst vad gäller vård och underhåll av äldre timmerarkitektur. 
Skansens kulturhistoriska avdelning ställer sig positiv till att arran
gera kurser inom dess kompetensområde. Närheten till Nordiska 
museet ger också praktiska möjligheter att kombinera en Skansen
kurs med studium i museets rikhaltiga byggnadsarkiv.

Strax sydväst om Alingsås ligger ”Byggnadsvård Nääs”, under 
August Abrahams stiftelse, som invigdes 1990 och är ett informa
tionscentrum med uppgift att sprida kunskap om traditionella 
metoder och material för byggnadsvården.

Stiftelsen har en direkt koppling till Älvsborgs museum. Här er
bjuds utställningar, produktmassa, hantverksbibliotek m.m. På 
Nääs anordnas även kurser och temadagar. Stiftelsen har på förfrå
gan meddelat att den på lämpligt sätt är beredd att medverka i kul
tur mi 1 jövårdens kompetensutveckling.

En besläktad institution är ”Centrum för byggnadsvård” i Gysinge 
utanför Gävle. Det är en avknoppning av utställningen ”Bevare 
mig väl” på länsmuseet i Gävle 1988 men är numera en fristående 
stiftelse med byggnadsvård på programmet och med ett rikhaltigt 
kursutbud. Hit liksom till Nääs kan alltså internatkurser förläggas.

Vid Göteborgs universitet finns Institutionen för kulturvård, där 
landets enda byggnadsantikvariska högskoleundervisning bedrives.
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Den är treårig och ger en god byggnadshistorisk kompetens med 
samhällsplanerande inriktning.

Inom samma institution finns också en konservatorslinje med en 
kulturhistorisk gren. Institutionen kan således erbjuda en bred 
undervisning i kulturvård.

I Göteborg finns också intresseföreningen ”Centrum för byggnads
kultur i västra Sverige”, som bildades 1975 på arkitektursektionen 
vid Chalmers tekniska högskola. Det är en samarbetsorganisation 
knuten till Chalmers och Göteborgs universitet. Här möts institu
tioner, föreningar, myndigheter och enskilda, som vill främja bygg
nadskulturens utveckling. Centrum för byggnadskultur bedriver en 
livlig verksamhet och anordnar kurser, seminarier, föreläsningsseri
er och studieresor.

Modern byggnadsteknik och produktion är områden som våra 
byggnadsantikvarier och fältarkeologer ständigt konfronteras med, 
men som de har föga kunskap om. Enkäten visar på en efterfrågan 
på just modern byggnadsteknik.

Efter samråd med Chalmers avdelning för byggnadskonstruktion 
kan jag här redovisa ett förslag till kurs benämnd ”Modern bygg
nadsteknik för arkeologer och byggnadsantikvarier etc.” (Bilaga 5). 
I detta kursförslag behandlas de problem som våra kulturmiljövår
dare tagit upp i enkäten. Kurser kräver en veckas undervisning och 
förläggs lämpligen till Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
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Kulturmiljövårdens grund- och 
forskarutbildning

Det ingår inte i mitt uppdrag att närmare studera museimännens 
grund- och forskarutbildning. Det är första hand en fråga för 
UHÄ. Det finns dock anledning att något beröra detta problem
komplex i samband med kulturminnesvårdens kompetensutveck
ling. Grundutbildning av intresse för kulturmiljövården kardades 
senast översiktligt i Kulturminnesvård 1987:1. Även om en del 
kurser ändrats och andra tillkommit är översikten alltjämt aktuell. 
De institutioner som där nämns visar aktivt intresse och har god 
kompetens för grundutbildning med inriktning mot kulturmiljö
vård. Flera av dem torde också kunna medverka i påbyggnadskur- 
ser. Den lärarkader, de resurser i form av utbildningsplatser, lokaler 
och utbildningsformer som universiteten kan erbjuda, bör tas till 
vara. Den nämnd som nedan kommer att föreslås bör inventera 
och beakta de utbildningsformer som redan finns inom högskolans 
ram för en framtida kompetenutveckling.

I regeringens forskningsproposition 89/90:90 står det att enligt 
svensk forskningspolitik skall all forskning utföras inom universitet 
och högskola: ”Därför har med vissa undantag inga speciella forsk
ningsinstitut tillskapats, så som skett i vår omvärld”. Vidare fram- 
hålles att till de områden av sektorsforskning som bör förstärkas 
hör ”forskning för kulturmiljövårdens behov”, den s.k. verksam- 
hetsforskningen. För denna forskning - står det i regeringens direk
tiv - skall RAA svara men i ”samspel med grundforskningen inom 
kulturhistoriskt relevanta vetenskaper liksom med byggforskning
en”.

Svenska museimannaförbundet konstaterade 1991 att de kulturhis
toriska institutionerna ”under 70- och 80-talen plågats av ineffekti
va och mycket långa studietider och låg examination både på 
C-kurs- och forskarnivå”. Situationen inom C-studierna kan enligt
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förbundet betecknas som panikartad, forskarutbildningen är inte 
mycket bättre”. Detta missförhållande har ofta påtalats. Så skriv
er t.ex. Saco/SR-föreningen vid kulturvetarlinjen i Stockholm 
89-10-16: ”Vi har sedan länge ett stort uppdämt behov av kvalifi
cerad fortbildning av såväl kortare som längre slag inom de olika 
museiämnena, självklart på universitetsnivå”. Den bristande for
skarkompetensen gör sig påmind inte minst inom kulturmiljövar- 
den. Här kan erinras om Arne B Johnsens (1983) och sedermera 
Stig Welinders (1989) svidande kritik av den arkeologiska universi
tetsutbildningen.

Welinder pekar på vissa allvarliga brister - främst att undervisning
en i medeltidsarkeologi är underdimensionerad, att undervisning 
för tiden efter medeltid och för det marina samhället saknas och att 
en yrkesinriktad utbildning inte förekommer. RAA biträder i ett 
yttrande 90-01-28 Stig Welinders uppfattning ”att det behövs en 
förbättrad utbildning för att stärka den arkeologiska verksamhet
en”.

Samtidigt varnar ämbetet för att en yrkesutbildning på universitets
nivå kan komma att ske på bekostnad av arkeologens teoretiska in
sikter.

Welinder föreslår att en utredning sker om den arkeologiska utbild
ningen och forskningen. RAA liksom Museimannaförbundet nöjer 
sig med att föreslå överläggningar med UHÄ om forskarutbild
ningen där - tillägger ämbetet - arbetsgivarsidan också förutsätts 
deltaga.

Den ovan citerade Sacoföreningen hemställer ”att UHÄ skall ut
reda olika möjligheter att underlätta doktorandstudier och examen 
för denna grupp med avsikten att föreslå nya former för och finan
siering av dessa studier”.

Jag delar uppfattningen att en utredning i den form som Sacofö
reningen föreslår snarast komer till stånd. RAA bör i denna fråga 
ta ett initiativ, lämpligtvis i samråd med ansvarsmuseerna.

Kulturmiljövårdens erfarenheter från det senaste decenniet har visat 
behovet av en forskarutbildning inom historisk arkeologi och ma
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rinarkeologi. Särskilt det sistnämnda ämnet skiljer sig metodiskt 
och praktiskt från den traditionella arkeologin. Med den nya kul
turminneslagen (1989) kan man nu ställa krav på länsstyrelserna 
att där finns arkeologisk sakkunskap eller möjlighet att konsultera 
sådan sakkunskap. För de kustnära länen börjar handläggningen av 
sjöfynd att bli en allt viktigare ärendegrupp. ”De svenska kustvatt
nen rymmer” skriver Carl Olof Cederlund, ”en unik skatt av ma
rinarkeologiska fornlämningar, bl.a. gamla skeppsvrak, hamnplatser 
och försvarsanläggningar av hög ålder.”

Risken för illegala vrakdykningar är uppenbar och kulturmiljövår
den behöver här en bättre beredskap. Det är inte förvånande att en 
kustkommun som Haninge i sitt enkätsvar särskilt pekar på detta 
problem.

Marinarkeologisk universitetsundervisning har sedan många år 
meddelats vid Stockholms universitet arkeologiska institution i 
samarbete med Statens sjöhistoriska museer. Sedan några år tillbaka 
söker universitetet en forskartjänst för denna undervisning, dock 
ännu utan framgång. Tjänsten kan enligt universitetets ansökan 
knytas till den arkeologiska institutionen eller de Sjöhistoriska mu
seerna. Med hänvisning till ovan citerade forskningsproposition 
bör tjänsten knytas till universitetet. Även i denna fråga finns det 
skäl att RAA tar upp överläggningar med UHÄ.
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Verkställande organ för kulturmiljö
vårdens kompetensutveckling

RAÄ skriver i riktlinjerna för verksamhetsplaneringen våren 1991 
att ämbetet ”bör ta ett ökat ansvar för kompetensutvecklingen in
om kulturmiljövården.”

Låt mig då först säga att RAÄ i och med kulturminnesvårdens om
organisation 1976 redan påtagit sig ett ansvar - åtminstone vad 
gäller länsstyrelsernas och länsmuseernas tjänstemän.

Man kan naturligtvis överväga om det är sektorsmyndigheten eller 
högskolorna som har detta ansvar. I denna fråga har Cullberg stan
nat för att fort- och vidareutbildningen bör ske inom högskolans 
ram. Hans uppgift var ju att studera en mera heterogen målgrupp 
med många yrkesverksamma utan direkt kontakt med kulturmiljö
vården. För kulturmiljövårdarnas del har jag funnit att kompetens
utvecklingen har en så stark koppling till yrkesverksamheten att 
sektorsmyndigheten bör påta sig ett huvudansvar, men - och det är 
viktigt - att det sker i intimt samråd med UHÄ.

Detta befriar alltså inte högskolorna från skyldigheten att se över 
sina utbildningsrutiner med hänsyn till de studerandes yrkesinrikt
ning och den aktuella arbetsmarknadssituationen. Genom tidigare 
utredningar och den nu genomförda enkäten vet vi att utbildnings
behovet är stort. Vi vet också att ett flertal institutioner är beredda 
att ställa upp och genomföra olika kursmoment.

För att realisera detta behövs ett särskilt organ, en kompetensut- 
vecklingsnämnd, eller enklare uttryckt en utbildningsnämnd. Dess 
uppgift blir att inventera behov, ge riktlinjer för kompetensutveck
ling, översiktligt planera och samordna utbildningen, lägga ut upp
drag på lämpliga konsulter (universitet, museer etc.), kontakta ut
bildningens målgrupper och utreda finansieringen. Nämndens 
huvudsakliga uppgift blir således att vara förslagsställare, initiativ
tagare och samordnare.
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Nämnden skall representera yrkeskåren. Mitt förslag är att RAA ut
ser två ledamöter och blir sammankallande. Länsmuseerna far en 
ledamot utsedd av Samarbetsrådet, en ledamot utses av länsanti- 
kvarieföreningen. Slutligen skall kommunerna ha en ledamot ut
sedd av Svenska Kommunförbundet, alternativt av det samarbets- 
råd för kommunmuseerna som är under bildande. En koppling till 
högskola är viktig. Därför föreslås att en representant för universi
teten ingår i nämnden.

Ytterligare representanter kan övervägas men för att finna en smi
dig och obyråkratisk form bör nämnden begränsas till förslagsvis 6 
ledamöter, med möjlighet att vid behov adjungera sakkunniga från 
t.ex. Museimannaföreningen, Kulturrådet, LON och facken. Ett 
sekretariat för den praktiska handläggningen bör inrättas på RAA. 
Dess uppgift blir att på uppdrag av nämnden planera, samordna 
och ge förslag till finansiering av utbildningsarbetet. Härtill krävs 
en halvtidstjänst, lämpligen knuten till verksledningen. Kostnader, 
lön, resor och övriga expenser kan uppskattas till 175.000 kr.

När detta förslag läggs finns det - för att använda ett slitet uttryck 
- flera bollar i luften.

De statsbidragsberättigade regionmuseerna far fr.o.m 1992-01-01 
nya s.k. grundbelopp, däri inberäknat 6 rörliga belopp att användas 
”för utvecklingsändamål, främst utbildning.” Kulturrådet avser att 
med dessa medel, ca 600.000 kr, ”pröva en modell för fortbildning 
inom den regionala museisektorn”.

Inom länsmuseernas samarbetsråd diskuteras nu inrättandet av en 
särskild utbildningsnämnd för bästa utnyttjande av dessa rörliga bi
drag. Tills vidare kommer utbildningsfrågan att hanteras av samar- 
betsrådets presidium.

Två utbildningsnämnder (på RAA och inom Samarbetsrådet) synes 
vara en för mycket - även om målgrupperna skiljer sig åt något. Jag 
föreslår därför att den planerade nämnden för kulturmiljövård som 
förhoppningsvis snarast inrättas, bedriver en försöksverksamhet för 
att sedan Samarbetsrådets nämnd konstituerats pröva att ingå som 
en sektion i ett större utbildningssammanhang.
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Finansieringen

Carl Gullberg, som i sin utredning i huvudsak förlägger utbild
ningen till Umeå universitet, föreslår att särskilda medel, drygt 3 
miljoner, ställs till förfogande av staten för ett ganska omfattande 
utbildningsprogram med 20 veckokurser/år. UHÄ prutade visser
ligen kraftigt genom att minska kursutbudet men förutsatte dock 
att särskilda medel, närmare 1 miljon, skulle utgå över högskolans 
budget.

Mitt förslag till kompetensutveckling för kulturmiljövården är be
tydligt blygsammare även om jag här inte velat precisera dess om
fattning. Undervisningen kan byggas ut successivt. Man bör pröva 
sig fram lämpligtsvis med ett par sommaruniversitetskurser i kul- 
turlandskapsanalys och byggnadsvård för 15-20 deltagare per kurs.

Enligt min uppfattning ankommer det i första hand på arbetsgi
varen att svara för kostnaderna. Så har det också fungerat i den hit
tillsvarande vidareutbildningen dock med avsevärt stöd från RAA 
som bl.a. svarat för lärarkraft.

Ett problem är att de fyra målgrupperna har skilda arbetsgivare 
med varierande ekonomiska förutsättningar.

Länsmuseerna disponerar fr.o.m. 1992 ca 600.000 kr för bl.a. 
kompetensutveckling. Dessa medel skall tills vidare fördelas av 
Samarbetsrådets presidium. Det är tänkbart att medlen även kan 
komma andra grupper till godo genom t.ex. subventionerade kurs
arrangemang. Det ankommer på den föreslagna utbildnings
nämnden, i vilken samarbetsrådet skall ingå, att närmare pröva 
denna fråga.

RAÄ har i sina aktuella verksamhetsplaner starkt markerat utbild
ningsbehovet och sin vilja att ta ekonomiskt ansvar för en kompe
tensutveckling. Ämbetet och SHM disponerar för innevarande
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budgetår 490.000 kr för utbildning, medel som alltså endast delvis 
kan disponeras av kulturmiljövården. Bidraget borde men hänsyn 
härtill uppräknas. Mitt förslag om en utbildningsnämnd förutsätter 
dessutom ett tillskott på 175 000 kr för sekretariatet.

Länsstyrelserna har länge varit medvetna om betydelsen av vidare
utbildning. För närvarande disponerar de särskilda kompetensut
vecklingsmedel, som även kommer kulturmiljöenheterna till godo. 
Jag förutsätter att länsstyrelserna även fortsättningsvis tar sitt eko
nomiska ansvar i utbildningsfrågan.

De kommunala kulturmiljövårdarna har en heterogen samman
sättning av museistyrelser, kulturnämnder m.m. Arbetsgivarens an
svarstagande i utbildningen är därför svårbedömd. Enkäten visar 
entydigt på kommunantikvariens stora utbildningsbehov. Kompe
tensutvecklingens finansiering bör därför bli en av de viktigaste frå
gorna för det nybildade kommunala samarbetsrådet.
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Sammanfattning och förslag

Fort- och vidareutbildning av kulturmiljövårdare - här kallad kom
petensutveckling - omfattar uppskattningsvis drygt 600 tjänstemän 
(handläggare och assistenter). Dessa återfinns på RAA med dess 
regionala kontor (UV), länsmuseerna, länsstyrelserna samt på kom
munala museer och förvaltningar. Det konstateras inledningsvis att 
ett värdefullt kompetensutvecklingsarbete i RAAs regi bedrivits se
dan omorganisationen 1976 men att denna verksamhet inte svarar 
mot efterfrågan. Även högskolan driver en yrkesinriktad vidareut
bildning av intresse för kulturmiljövården även om denna verksam
het är klart otillräcklig.

Utbildningsbehovet har kartlagts genom en enkät, som entydigt 
visar vilka ämnesområden som anses vara mest angelägna. De vik
tigaste är kulturlandskapsanalys, ADB-kunskap, byggnadsvård och 
informationsteknik. Även ämnen som teknikhistoria och kultur- 
vårdsjuridik framhålles som viktiga. Behoven skiljer sig något mel
lan de olika målgrupperna. Klart är att de kommunala antikvarier
na är en ur utbildningssynpunkt eftersatt grupp, som känner stort 
behov av bättre kontakt med den regionala och statliga kulturmil
jövården.

Med utgångspunkt från de efterfrågade utbildningsområdena har 
jag undersökt vem som skall svara för kurserna och var de skall för
läggas. Liksom Cullberg stannar jag för att Umeå universitet er
bjuder goda utbildningsmöjligheter. Av speciellt intresse är den 
kursform som sommaruniversitetet erbjuder i Umeå. För kultur
miljövården är emellertid även andra utbildningsplatser intressanta. 
Här har angivits några lokaliseringar som särskilt bör prövas - inte 
minst för att erbjuda en regional kunskapsbas.

I utredningen konstateras att kulturmiljövårdens kompetensutveck
ling är ett sektorsintresse och därför i första hand är ett ansvar för 
den centrala myndigheten, RAA. Man kan hänvisa till ämbetets in
struktion (9:2) som slår fast att ämbetet skall ”leda arbetet med att
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planmässigt inventera och bygga upp kunskapen om kulturmiljö
er och kulturminnen och se till att resultat från forskningsutveck
lings- och undersökningsverksamheten utnyttjas inom kulturmiljö
vården”.

Jag föreslår att ämbetet tar initiativ till bildandet av en nämnd för 
kompetensutveckling med representanter för berörda målgrupper 
inklusive högskolan. Nämnden skall vara liten och obyråkratisk 
men kräver dock ett sekretariat med en ansvarig tjänsteman, som 
tillika skall vara sammankallande, placerad på ämbetet.

Sekretariatets kostnader har uppskattats till 175.000 kr. Jag föreslår 
vidare att nämnden i ett inledningsskede prioriterar vissa ämnes
områden, som ovan angivits. I kulturlansskapsutbildningen bör ett 
intensivare samarbete med miljövården och Naturvårdsverket eta
bleras.

1-3 veckors kurser i allmän introducerande kulturminnesvård (typ 
Bergbykurserna) är efterfrågade och bör upprepas för den nya gen
eration av kulturmiljövårdare som nu träder till.

En annan men viktig utbildningsform är cirkulations- eller utbytes
tjänstgöring. RAA bör genom utbildningsnämnden svara för en 
fastare organisation av denna verksamhet - låt oss kalla den arbets
förmedling.

Kostnader för kompetensutveckling skall i princip bestridas av ar
betsgivare. Jag förutsätter, som tidigare har gällt, en viss subventio
nering genom att till kurserna engageras lärare i tjänsten.

Avslutningsvis berörs den akademiska undervisningen och kultur
miljövården. Här finns allvarliga brister.

Forskarutbildningen är eftersatt och den examinerade går ut i ar
betslivet med bristande yrkeskunskaper. Problemen är inte närmare 
penetrerade här men jag föreslår att RAA hos UHÄ snarast begär 
en översyn av de akademiska utbildningen för museisektorn inklu
sive kulturmiljövårdarna.

Särskilt allvarlig är situationen för forskarutbildningen eftersom
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den vetenskapliga kompetensen hos de yrkesverksamma för närva
rande sjunker oroväckande.

I detta sammanhang pekar jag på behovet av att ämnet arkeologi 
breddas till att omfatta även historisk tid och marinarkeologi. För 
det sistnämnda ämnet bör en lärostol inrättas vid Stockholms 
universitet.
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RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Planeringssekretariatet

Bilaga 1 1(1)

Enkät angående kompetensutvecklingen inom kulturmiljövården

Institution (motsv):---------------------------------------------------------
Antal handläggare inom KMV:____ Assistenter:_____________
Uppgiftslämnare: Namn (ej nödv):--------------------------------------

Befattning:_____________________________

Jag önskar kompetensutveckling inom följande huvudområden. 
Ange tre områden med prioriteringen från 1 till 3.

□ Förvaltningskunskap
□ Verksamhetsplanering
□ ADB-kunskap 
D Lagtolkning
□ Kulturlandskapsanalys
□ Naturresurslagen 

(Riksintressefrågor)

D Byggnadsvård 
D Fornvård
□ Natur- och landskapsvård 
D Luftförorening 
D Marinarkeologi 
D Teknikhistoria

Vi är tacksamma för förslag på ytterligare ämnen som är angelägna 
för kompetensutveckling. Kosta gärna på Dig att här nedan eller 
på bifogat blad ge ytterligare synpunkter för att precisera viktiga 
aspekter inom varje huvudområde, förslag till kurser m.m. Här 
behövs ingen prioritering utan betrakta Dina förslag som ”brain
storming”:

Frågor angående denna enkät besvaras av Tomas M Larsson, 
08/783 9036 och Sven E Noreen, 013/ 10 45 54.
Tack för din medverkan.
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Bilaga 2 1(1)

Ämnesområde Summa

Förvaltningskunsk 40
Verksamhetsplan 60
ADB 132
Lagtolkning 6
Kulturlandskaps-
analys 161
Naturresurslagen 69
Byggnadsvård 101
Fornvård 36
Natur- och
landskapsvård 53
Luftförorenings
problem 24
Marinarkeologi 15
Teknikhistoria 46

RAÄ låns styr Kommun

29 2 4
25 3 7

6 - -

17 12 22

60 18 32
21 14 20
13 15 37
11 6 8

10 9 13

8 3 8
5 2 1

10 4 12

Länsmus.

5
25

126
16

51
14
36
11

21

5
7

20
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LÄNSSTYRELSEN 
Västerbottens län
Kulturmiljöenheten 1991-11-01

Bilaga 3 1(3)

Förslag till påbyggnadskurser för museimän/kulturmiljövårdare 
och andra intresserade.

1. Svensk byggnadskultur
Olika typer av samhällen: stadsmiljö, herrgård, bondgård, bruk, 
fiskeläge, etc.
Stilhistoria: arkitekturens formspråk, kronologi, spridningsvägar. 
Byggnadsteknik- och byggnadsmaterialhistoria.

2. Konsthantverk - spec svensk 
Internationell översikt. Stilöversikt.
Kategorier/material (t.ex. möbler, silver); produktionssätt, stil, 
form, funktion.
Föremålen i deras sociala miljö.
Lokala varianter.
Uppslagsböcker för olika konsthantverksgrenar. 
Renoveringsprinciper.

3. Kyrklig konst i Sverige
Kyrkohistoria med tonvikt på liturgi och gudstjänstformer. 
Liturgins föremål - kultbilder, altaruppsatser, dopfuntar, prediksto
lar, mässhakar etc.: stilhistoria, teknik, material, funktion.
Principer för vård och konservering.

4. Kyrkoarkitektur i Sverige
Byggnadshistorisk och stilhistorisk översikt med exempel. 
Byggnadens olika delar - exteriörer, interiörer. Väggmåleri. 
Principer för vård, restaurering och ombyggnad. Hur möta moder
niseringskrav?

5. Lokalhistoria
Inriktning på vilka källor man kan använda vid lokalhistorisk 
forskning rörande bebyggelse, människor och verksamheter.
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Bilaga 3 2(3)
T.ex. brandförsäkringshandlingar, bygglovritningar, äldre kartor, 
kyrkoböcker, boupptäckningar, företagsarkiv.
Översikt över lokalhistorisk litteratur.
Handskriftstolkning.

6. Hantverks- och industrihistoria 
Byggnader och miljöer. Samhällsbildningar.
Råvaror, material, redskap, verktyg, maskiner och processer. 
Slutprodukter. Kronologi - när började man tillverka masonit?

7. Odlinglandskapets framväxt
Jordbruksmetoderna genom tiderna med tyngdpunkt på hur de 
påverkat landskapet.
Skiftesformer och spår i landskapet. Ängesbruket.
Samhällets stödreformer genom tiderna. Hushållningssällskapens 
betydelse.
Källor till kunskap - länsstyrelsens, f.d. lantbruksnämndens, hus
hållningssällskapets och lantmäteriets arkiv.

8. Kartan som kulturhistorisk källa
Se Toliin, Attebackar och ödegärden samt arbeten av Ulf Sporrong.

9. Svensk kommunikationshistoria
Om vägar, järnvägar, kanaler, sjöfart, flottning, post, telefon, tele
grafi etc. Teknik, funktion och utformning genom tiderna med in
ternationella utblickar. Samhällsbildningar?

10. Att lagskydda kulturvärden i miljön 
De kulturmiljöpolitiska målen.
Genomgång av lagstiftning till skydd för kulturmiljön. Plan- och 
bygglagen: olika planinstrument, regler vid lovprövning. Att läsa 
byggnadsritningar och planer. Kulturminneslagens olika kapitel. 
Lån- och bidragsregler för kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer. Fastighetsekonomi för ”kulturhus”.

11. Antikvarisk kontroll vid ombyggnad av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader.
Grunddragen i organisationen av ett byggprojekt - hur och när 
kommer vi in effektivast?
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Bilaga 3 3(3)
Byggarbetsplatsens regler. Läsning av byggnadsritningar. Doku
mentationsteknik. Rättsliga frågor om ansvar: vem bestämmer? 
vem blir ansvarig för slutresultatet? Alternativa skonsamma lös
ningar. Argumentationsteknik.

12. Byggnadsdokumentation
Genomgång av äldre byggnadstekniker och material.
Uppmätning av planer, fasader och detaljer, fotogafering. 
Undersökning av byggnadens historia: utbyggnadsetapper, ändrad 
inredning, funktionsändring m.m.
Rapportskrivning, renritningsteknik.
Arkivaliska källor.

13. Att arbeta inom kulturmiljövården
Samhällets organisation i stort. Kulturmiljövårdens samarbets- 
partners.
Kulturmiljöpolitiska mål.
Kulturpolitik/arbetsmarknadspolitik.
Kulturmiljövårdens lagstiftning/annan lagstiftning (PBL, NRL 
m.m.).
Kulturmiljövårdens finansieringsformer.
Verksamhetsplanering, budget.
Hur genomföra projekt och uppdrag med finansiering utifrån?

14. Trycksaksproduktion
Gällande regler på området t.ex. upphovsmannarätten. 
Desktop-program. Layout. Samspelet bild/text. Val av typogafi. 
Papperskvaliteter. Fotografi/teckning. Färgbilder.
Tryckeriteknik.

Karin Eriksson
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LÄNSSTYRELESEN 
KALMARIAN 
391 86 KALMAR

Länsantikvariekursen 1991

PROGRAM 
18 september

9.00 Samling och kaffe

9.30 Kort presentation av Kalmar län, länsrådet Ulf 
Färnhök

10.00 Kulturmiljövården i Kalmar län, länsantikvarie 
Britt-Marie Hammarskiöld

10.45 Aktuella kulturmiljöfrågor
• riksintressena
• speciallagstiftningen
• expedition, diarieföring, ADB-stöd
• fornminnen
• lån och bidrag

12.00 Vi visar kulturmiljöenheten med arkiv

12.30 Lunch

13.30 Stadsvandring i Kalmar 
Luftföroreningsprojektet Stenstaden, Kalmar

14.30 Kalmar läns museum, Kaffe

15.00 Landskapsvård

15.30 Diskussion. Frågestund

16.30-17.00 Kronanutställningen, Kalmar läns museum

19.00 Middag

Bilaga 4 1(2)
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LÄNSSTYRELSEN 
KALMAR LÄN 
391 86 KALMAR

Bilaga 4 2(2)

PROGRAM 
19 september

8.00 Buss hämtar vid hotellet.
Ölandsutflykt

9.00 Träffpunkt Öland och Historium. Orientering om 
Öland

9.30 Söderut via Vickleby m.m. till

10.00 Eketorp

12.00 Avfärd

12.30 Lunch

13.30 Avfärd
Östra landsborgsvägen ev. besök på arkeologisk 
undersökning

14.30 Himmelsberga hembygdsmuseum och riksintresse. 
Kaffe

15.30 Återresa via något projektområde om tiden räcker till 

ca. 17.00 Ankomst Kalmar
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Kulturgeografiska institutionen 
Stockholms Universitet 
Clas Toliin PM 1992-02-03

Förslag till landskapsutbildning

Inledning
Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms Universitet har se
dan flera år arbetat med forskning och utbildning kring bl.a. det 
äldre odlingslandskapet. Institutionen har därvid utarbetat flera 
mer eller mindre specialinriktade kurser för handläggare inom fy
sisk planering och bevarandearbete. I detta sammanhang kan t.ex. 
nämnas kurserna Historisk landskapsgeografi och Aldre lantmäteri
kartor och kulturmiljövård. Sedan några år finns även gemensamma 
forskningsprojekt med Naturgeografiska institutionen och forskare 
med biovetarkompetens. Nedan presenterade kurser bygger på 
befintlig erfarenhet och kompetens och borde kunna realiseras med 
kort varsel. Kurserna värderas vardera till mellan 1 och 2 poäng i 
forskarutbildning.

Bilaga 5 1(5)

Utbildningens uppläggning

Den här presenterade utbildningen bygger på ett antal olika sepa
rata små kurser som kan läsas var för sig eller i kombination med 
varandra. Kurserna delas upp i en grundläggande geografisk utbild
ning som omfattar cirka 5 dagar samt ett antal specialutbildningar 
med något varierande längd. Beroende på behov och intresse kan 
man välja en eller flera av påbyggnadskurserna. Påbyggnadskurser- 
na kompletterar således varandra och behandlar olika aspekter och 
sektorer inom landskapsstudier och bevarandearbete. För de som 
ska läsa flera kurser är det lämpligast att ta de mer källinriktade 
kurserna före de mer tillämpningsinriktade. För att ha utbyte av 
påbyggnadskurserna krävs dock en grundkunskap motsvarande 
introduktionskursen som således tjänar som en förberedelse till de 
övriga kurserna. Grundkursen kan naturligtvis också läsas separat. 
Utbildningen bygger dels på föreläsningar och laborationer dels på 
olika slags tillämpningsövningar i fält. Påbyggnadskurserna är te
matiskt upplagda och kan kombineras på olika sätt.
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Undervisningen är i regel inte bunden till en bestämd plats, utan 
kan bedrivas regionalt om lämpliga undervisningslokaler och viss 
utrustning kan tillhandahållas. För kursen om äldre lantmäterikart
or måste emellertid tre dagar reserveras för Lantmäteriverkets forsk
ningsarkiv i Gävle och fjärranalysövningarna måste sannolikt av ut- 
rustningstekniska skäl förläggas till Stockholm.

Undervisningskostnaderna är inte fastställda men som grovt rikt
märke kan anges 5 000 - 7 000 kr per elev och kurs eller för kurser 
med fler deltagare ca 20 000 kr per kursdag. Härtill kommer extra 
kostnader för resor, eventuellt förberedelsematerial eller andra för
dyringar som kan bero på att kursen hålles på annan ort etc.

Nedan ges en kort presentation av kurserna

Introduktionskurs. Äldre odlingslandskap, en introduktion

Grundblocket omfattar fem dagar och presenterar ämnets bak
grund, grundläggande historiskt-geografiska begrepp, olika käll- 
grupper samt tillämpningsmetoder. Dag 1. Geografin som veten
skap, det historiskt-geografiska ämnets utveckling, nomenklatur 
och grundläggande begrepp. Dag 2. Lantmäterikartorna som 
källor, innehåll och begränsningar. Storskaliga lantmäterikartor, 
småskaliga lantmäterikartor. Metoden att utnyttja historiska 
kartöverlägg. Dag 3. Fjärranalys, svartvita flygbilder, IR-bilder, 
satellitbilder, facktermer och olika begrepp och definitioner inom 
samordnad landskapsanalys. Illustration och tillämpning av fjärr
analysen som instrument för landskapsstudier. Dag 4. Fältformer 
som källa. Genomgång av viktigare fossila och recenta landskaps
element. Dag 5. Exkursion med presentation av olika slags fältloka
ler samt en tillämpning inom ett visst område av samordnad land
skapsanalys, inklusive beskrivning, analys och värdering.

Introduktionskursen är maximerad till 20 deltagare.
(Kursansvarig US övriga HS, CT, MW, KO)

Till kursen finns f.n. fem skisserade påbyggnadskurser.
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Påbyggnadskurs 1. Aldre lantmäterikartor och historiska kartöver-
lägg

Äldre lantmäterikartor och bevarandearbete. Kursen går ut på att 
deltagarna ska lära sig metoden historiska kartöverlägg samt själv
ständigt utföra en analys kring ett bebyggelsehistoriskt problem. 
Kursen omfattar inledningsvis tre dagar på lantmäteriverkets forsk
ningsarkiv med studier av orginalakter, excerpering av lantmäteri- 
akter. Här behandlas även hänsyn och aktsam hetsfrågor samt 
arkivets register och uppläggning. Därpå följer tre dagar med fram
ställning av historiska kartöverlägg som innehåller momenten rek- 
tifiering, tolkning och renritning samt redovisning av ett bebyggel
sehistoriskt problem.

Kursen är maximerad till tio deltagare. (Kursansvarig CT övrig UJ)

Påbyggnadskurs 2, Samordnad landskapsanalvs

Samordnad landskapsanalys är en metod för beskrivning, analys 
och värdering av odlingslandskapets både biologiska och icke bio
logiska innehåll och historiska bakgrund. Den historiska dimensio
nen i landskapet tecknas mot bakgrund av dagens situation. Sär
skilt viktigt är då att ge en relevant beskrivning av den företagseko
nomiska situationen för olika jordbruksföretag men även viktigare 
överblickbara förändringskrafter (lärarhjälp från fr.a. länsstyrelser
nas lantbruksenheter behövs). Kursen innehåller föreläsningar, till
iäni pningsövningar med kartor, flygbilder och fältmaterial inklusi
ve en fältdel som inbegriper förslag till skötsel och hävd av olika 
markslag. Kursen avslutas med gemensam redovisning av resultat. 
Sammanlagt 5 arbetsdagar.

Kursen är maximerad till 15 deltagare. (Kursansvarig CT övrig HS, 
NN).

Påbyggnadskurs 3. Fältformer och fossila odlingsspår 

Detalj kartering och analys av fossilt odlingslandskap. Kursen är
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upplagd som en övningskurs. Syftet är att göra kursdeltagarna be
kanta med metoder för att dokumentera fossilt odlingslandskap 
och träna observationsförmågan på olika fältformer. Huvudmo
mentet är en veckas arbete i fält med detalj inmätning i skala 
1:1 000 med elektronisk teodolit (totalstation) i mindre grupper 
under erfaren handledare. Till detta kommer två introduktionsda- 
gar och avslutande redovisningsdag samt visst eget arbete. Kursen 
omfattar totalt två veckor.

Kursen är maximerad till nio kursdeltagare. (Kursansvarig MW 
övriga PC, BJ).

Påbvggnadskurs 4. Kulturmiljö och förvaltningskunskap

I föreläsningar presenteras Naturresurslagen, Plan- och bygglagen, 
Kulturminneslagen med flera speciallagstiftningar som berör land
skapets utnyttjande såväl vad gäller bevarande som exploatering. 
Bland annat presenteras olika moment och skeden i planarbete eller 
större exploateringsföretag samt hur olika lagar samverkar respektive 
kan stå i strid med varandra. Två dagar reserveras för fältövning in
för olika scenarier samt till redovisning och kommentarer kring öv
ningsuppgifterna.

Kursen är maximerad till 20 deltagare. (Kursansvarig IE).

Påbvggnadskurs 5. Fjärralanlvs som arbetsredskap för ekologisk
landskapsövervakning

Kursen berör frågor kring handhavande av landskapsvårdsmedel, 
landskapsövervakning, bevarandeåtgärder i odlingslandskapet etc. 
Två dagar med föreläsningar i fjärranalys, främst flygbildstolkning, 
vegetationskartering, genomgång av källor bl.a. flygbildernas kvali
tet och täckningsgrad. Tre dagar med övningar i flygbildstolkning, 
vegetation och landskapsförändringar. Redovisning med åtgärdsför- 
slag.

Kursen är maximerad till 10 deltagare. (Kursansvarig HS övriga MI, 
M-L N).
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Lärare: (PC) Per Connelid kulturgeogr. inst., (IE) Ivar Eklöv RAA, 
(MI) Margareta Ihse naturgeogr. inst., (UJ) Ulf Jansson kulturgeogr. 
inst., (BJ) Bosse Jönsson RAÄ, (M-L N) Maj-Liz Nordberg natur
geogr. inst., (KO) Ken Olwig Nordplan, (HS) Helle Skånes natur
geogr. inst., (US) Ulf Sporrong kulturgeogr. inst., (CT) Clas Toliin 
kulturgeogr. inst., (MW) Mats Widgren kulturgeogr. inst.
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ALF G JERGLING 911217
AVDELNINGEN FÖR BYGGNADSKONSTRUKTION 
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

FÖRSLAG.
KURS: MODERN BYGGNADSTEKNIK FÖR ARKEOLOG
ER, BYGGNADSANTIKVARIER ETC.

Kursen behandlar utformning och utförande av olika byggnadsty
per, t.ex. flerbostadshus, kontorsbyggnader och industribyggnader. 
Kursen är av beskrivande karaktär och utformas som en veckokurs 
(5 dagar) eller alternativt i två etapper omfattande 2-3 dagar. I 
kursen ingår föreläsningar, seminarier och studiebesök. Som före
läsare och seminarieledare engageras personer från Chalmers Tek
niska Högskola och byggnadsindustrin. Lämplig kurstid är maj
juni eller september 1992/1993.

Dag 1.
Föreläsningar: Grundläggningsmetoder. Grundläggningsskador.
Gr undför stärkn i ngsm etoder.
Seminarium: Grundläggningsproblematik.

Dag 2.
Föreläsningar: Stomkonstruktioner. Platsbyggda hus. Element- 
byggda hus. Funktionskrav för olika byggnadsdelar. Principiell 
uppbyggnad av byggnadsdelar såsom ytterväggar etc.
Seminarium: Byggnader under uppförande.

Dag 3.
Föreläsningar: Husets klimatskydd. Värme- och fuktproblem. 
Installationer för ventilation och värmeförsörjning.
Seminarium: Förberedelse av frågor till dag 4.

Dag 4.
Föreläsningar: Byggprocessen. Produktionsmetoder. Entrepenörens 
synsätt. Byggnadsekonomi.
Seminarium: Samverkan arkeologer-entrepenörer, diskussion.
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Dag 5.
Föreläsningar: Lagar och förordningar som styr byggandet. 
Seminarium: Diskussion. Slutsummering.

Göteborg 1991 12 17

Alf Jergling 
docent

Rakejs Tepfers 
docent
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