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Förord

Spåren från det förflutna finns mitt i nuet. Forn- 
lämningar, byggnader och landskap påminner om 
gångna tider med andra förutsättningar. Insikter i 
det tidstypiska, förändrade stämningar och livs
betingelser ökar den egna känslan av tidsdjup och 
inflytande.

Förståelsen och engagemanget för den egna 
närmiljön tilltar när gamla förfallna hus och mil
jöer återfår sin forna glans. Det förflutna inför
livas med samtiden.

Kulturmiljöanslaget fördelas till allt från bruks- 
miljöer, fäbodar, samiska miljöer, industrimiljöer, 
modern bebyggelse, fornlämningar och världs- 
arvsområden. Insatserna som görs med anslaget är 
till nytta för kulturmiljön som sådan genom att 
den bevaras, vårdas och brukas. Anslaget gör stor 
kulturmilj onytta!

Kulturmiljöanslaget ger även andra effekter; 
det skapar arbetstillfällen, ökar en orts eller re
gions attraktivitet och bidrar till en god livsmiljö.

Många kulturmiljöer används även i kulturturis
tiska sammanhang. Detta gör att kulturmiljövår
den i samverkan med olika aktörer har kommit att 
spela en allt viktigare roll i det regionala utveck
lingsarbetet.

Med denna bok vill Riksantikvarieämbetet pre
sentera ett urval av de kulturmiljöprojekt från 
olika delar av landet som fått bidrag ur kultur
miljöanslaget. Den är tänkt att inbjuda till läsning 
och öka kunskaperna och förståelsen för hur 
kulturmiljövården i samverkan med olika aktörer 
arbetar med kulturmiljöers bevarande och utveck
ling.

Vi på Riksantikvarieämbetet ber att få tacka 
alla som bidragit till att denna bok kan ges ut.

Stockholm i juni zooz

Erik Wegrceus 

riksantikvarie
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Kulturmiljönytta i stort och smått

Kulturmiljöanslaget - anslaget 2.8:27 Bidrag till 
kulturmiljövård - utgör kulturmiljövårdens vikti
gaste ekonomiska styrmedel. Det handlar om 
cirka 250 miljoner kronor per år som Riksantik
varieämbetet (raä) fördelar till landets länsstyrel
ser för kulturmiljöinsatser. Dessa medel är begrän
sade i förhållande till behovet, men av stort värde 
för ett framgångsrikt kulturmiljöarbete. Kultur
miljöanslaget används huvudsakligen till vård av 
och information om kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader, landskap och fornlämningar. Därutö
ver används det till kulturreservatsbildningar, 
kunskapsunderlag och vissa arkeologiska åtgär
der. Sammanlagt fördelar länsstyrelserna varje år 
medel till cirka 2 000 olika miljöer. Sedan 2001

fördelar raä även en mindre del av anslaget till 
arbetslivsmuseer.

Kulturmiljöanslaget går till allt från bruks- 
miljöer, fäbodar, samiska miljöer, gamla industri
miljöer, moderna storstadsmiljöer, fornlämningar 
och satsningar i världsarvsområden.

Insatserna bidrar till förståelse för den egna 
kulturmiljön och ett lokalt engagemang. Många 
gruppers delaktighet i projekten och tillgänglig
görandet av miljöerna är en viktig del av ett demo
kratiskt kulturarv. Kompetensen och engage
manget hos dem som berörs av medlen ökar. Det 
gäller allt från enskilda fastighetsägare, kommu
ner och privata entreprenörer till ideella föreningar.

Kulturmiljövården har även kommit att spela
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en allt viktigare roll i det regionala utvecklings
arbetet.

Länsstyrelserna och länsmuseerna är aktörer 
och stora kunskapsbanker i det regionala kultur
miljöarbetet. På länsstyrelsernas och länsmuseer
nas hemsidor hittar du mer information om kul
turmiljöer och aktuella projekt i ditt län.

I denna bok presenterar vi ett urval av vad kul
turmiljöanslaget används till på olika håll i landet, 
och en del av de resultat som uppnås. De redovi
sade exemplen spänner över olika långa tidsperio
der.

Anslaget 28:27 Bidrag till kulturmiljövård be
nämns fortsättningsvis kulturmiljövårdsbidraget 
alternativt kulturmiljöanslaget.

De 17 exemplen som beskrivs grupperas enligt 
olika teman. I inledningarna till dessa teman sätts 
exemplen in i ett större sammanhang och där ges 
också andra exempel på projekt, kort beskrivna 
med bilder. Vi har särskilt lyft fram senare års 
större satsningar som rör industrisamhällets kul
turarv, efterkrigstidens bebyggelse, samernas kul
turarv och fäbodmiljöer.

Berörda länsstyrelser, länsmuseer, kommuner 
och projektledare har bidragit med textunderlag 
och bilder till boken. Textunderlag har även läm
nats av Kjell Andersson, Karin Arvastson, Tho
mas Erenmalm, Ulf Gyllenhammar, Ulf Lindberg, 
Pål-Anders Stensson och Helena Westin från Riks
antikvarieämbetet.
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Den lokala kraften stärker kulturmiljöarbetet

Det finns ett stort lokalt engagemang kring kultur
miljöfrågor, och glädjande nog har engagemanget 
ökat under senare år. Allt fler människor ser möj
ligheter i att utifrån den egna kulturmiljön arbeta 
med bygdens historia och livsmiljö och även till- 
gängliggöra dessa miljöer i ett kulturturistiskt 
sammanhang. Hembygdsföreningar, andra ideella 
organisationer och skolor arbetar på olika sätt 
med att bevara och utveckla sin närmiljö.

Risträsk by belägen på Stöttingfjället i Väster
bottens län är ett sådant exempel. Med sina 624 
meter över havet är byn en av landets högst be
lägna jordbruksbyar. Varje gård har ett stort antal 
bevarade timmerhus, och ägarna är måna om att 
underhålla sina byggnader. Länsstyrelsen har se
dan 1991 stöttat med medel ur kulturmiljö

anslaget. Pengarna har använts till restaurering av 
såväl byggnader som marker och gärdesgårdar. 
Skolan i byn har rustats och används som sam
lingslokal och här finns också rum för uthyrning. 
Den dämda och periodvis torrlagda sjön Ris
träsket gav förr goda skördar. Dammängen ut
nyttjades senast runt i960 och nu arbetar intresse
föreningen i byn praktiskt med att återskapa 
ängen med hjälp av olika typer av samhällsstöd. 
Man har också intervjuat äldre personer i byn som 
var med under dammängens nyttjandeperiod. Det 
lokala engagemanget för byns historia och od- 
lingskultur är en förutsättning för att det ska gå att 
driva en framgångsrik kulturmiljövård i området.

Boda kvarn i Södermanlands län är ett annat 
exempel. Den är vackert belägen vid fallet mellan

Motstående sida: Risträsk by 
Västerbottens län. Foto: 
Katrine Nygren. Boda kvarn i 
Södermanlands län. Foto: 
Magnus Josephsson.
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Bjälken och Viren i Östra Vingåkers socken. Kvar
nen har sannolikt anor från medeltiden och om
nämns första gången 1536 i skriftliga källor. Kvar
nen rustades på initiativ av Östra Vingåkers hem
bygdsförening under perioden 1996 till 2000. Ar
betet engagerade många i bygden, från ägar- 
familjen Lewenhaupt på Claestorps säteri till hem
bygdsföreningens medlemmar, kommunala alu- 
lag, sponsrande företag och Tekniska skolan i 
Katrineholm. Länsstyrelsen bidrog med nästan en 
halv miljon kronor ur kulturmiljöanslaget till upp
rustningen. Boda kvarn ingår i en väl samlad 
kvarnmiljö som besökare och bygdens invånare 
kan ta del av. Magasinet invid kvarnen, liksom

kvarnrännan, dammluckor och fördämningar är 
andra delar av kvarnmiljön som har rustats. 
Eleverna på Tekniska skolan i Katrineholm enga
gerades för upprustningen av den stora vatten
turbinen och hembygdsföreningen lyckades få 
ihop ett trettiotal personer som på ideell basis del
tog i denna etapp. I dag är kvarnen öppen för be
sökare och maskineriet sätts igång och demonstre
ras vid särskilda tillfällen.

I detta kapitel beskrivs mer utförligt två projekt 
som bärs upp av det lokala engagemanget: upp
rustningen av pilgrimslederna i Härnösands stift 
och arbetet med Vasikkavuoma slåttermyr i Pajala 
kommun.

I o MAN STÄLLER JU UPP FÖR SIN HEMBYGD!

Motstående sida: Rolf Ilskog är markägare till sex hektar av my
ren och brukar dessa på traditionellt sätt. Foto: Rolf Kaarlenkaski.



Vasikkavuoma slåttermyr — våtmark med växtkraft

Vasikkavuoma slåttermyr är ett minne från en tid då 

myrarna i Norrbotten var viktiga för människors över

levnad. Myren gav gott om näringsrikt foder åt kor och 

renar under vinterhalvåret Den var dessutom ekonomisk. 

På myren behövdes ingen gödsel, i stället användes den 

värdefulla stallgödseln till åkrarna. För att få en bra av

kastning av myrarna utnyttjades vattenregleringar.

På 1950-talet slutade många gårdar med mjölkkor 

och slattern på myrarna upphörde. I dag har man åter

upptagit slätter på en del myrar. Vasikkavuoma lockar 

besökare, och Erkheikki Naturskola bedriver undervisning 

på myren.

Norra Europas största slåttermyr rensas från sly

Vasikkavuoma, norra Europas största slåtter
myr, är 250 hektar stor och ligger i Pajala kom
mun norr om polcirkeln. Myren är naturreservat 
sedan 1999 och utgör en kulturmiljö av riks
intresse. Vasikkavuoma är en sällsynt biologiskt 
rik myr med ett 50-tal kärlväxter såsom sjö-
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Längst t.h. Fräknet bärs in i 
ladorna på slanor av barkad 

tall. Foto: Olof Palo.

På väg till dagsskiftet på 
myren. Foto: Olof Palo.
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fräken, strängstarr och vattenklöver.
De fyra byarna runt Vasikkavuoma, Mukka- 

kangas, Erkheikki, Juhonpieti och Autio, gick 
1994 samman i en utvecklingsgrupp, Meja, för att 
utveckla sin bygd och få igång verksamheter som 
kunde ge varaktiga arbetstillfällen. En viktig del i 
föreningens arbete, och en av orsakerna till att 
Meja bildades, har varit att återskapa och sköta 
Vasikkavuoma slåttermyr som när Meja bildades 
var nästan helt igenvuxen med sly.

Alla de 300 bosatta i de fyra byarna är medlem-



mar i Meja. Under 1990-talet har flera barnfamil
jer flyttat in och befolkningen har här ökat till 
skillnad från Pajala kommun i stort.

Arbetet med att återskapa Vasikkavuoma 
slåttermyr påbörjades 1996 med stöd av bland 
annat Länsstyrelsen i Norrbotten. Själva slåtter- 
arbetet och restaureringen av myren har sedan 
1996 finansierats med EU:s miljöstöd med mellan 
100 000 och 175 000 kronor per år. Under 1999 
och 2000 bedrevs ett mer omfattande projekt
arbete, Vasikkavuoma framtid, med stöd från 
framför allt EG:s strukturfonder Mål 6 samt kul
turmiljövårdsbidrag.

Myren berättar om historisk markanvändning

Cirka 120 hektar av Vasikkavuoma slåttermyr 
har, sedan projektet påbörjats, restaurerats och 
röjts från sly och annan igenväxningsvegetation. 
Omkring 50 hektar myrmark brukas genom tradi
tionell slatter. Av de 50 hektaren sköter Meja 28 
hektar. Hittills har man inventerat och dokumen
terat samtliga 82 lador på myren. De första la
dorna är uppförda i slutet på 1800-talet. Ladorna

Namn: Vasikkavuoma slåttermyr.
Läge: Pajala kommun, Norrbottens län. 
Objekttyp: Slåttermyr.
Kulturhistorisk status/skydd: Naturreservat 

och riksintresse.
Syfte/mål: Att återställa och sköta delar av 
myren, utveckla samverkan med skolan och 
utveckla besöksnäringen i området genom 
att myren och bruket av den används som 
en kulturturistisk attraktion för att bl.a. skapa 

fler arbetstillfällen i bygden.
Initiativtagare: Meja Byautveckling i sam
verkan med Länsstyrelsen i Norrbotten. 
Övriga aktörer: Erkheiki Naturskola, privata 

markägare och Pajala kommun. 
Webbadress: www.meja-camping.com, , 

www.bd.lst.se.

För tidsperioden 1996-2000 gäller följande:

Totalfinansiering: 2,3 mnkr.
Varav kulturmiljövårdsbidrag: 211 tkr. 
Övrig finansiering: EG:s strukturfonder

Mål 6, EU:s miljöstöd, Länsstyrelsens regio
nalekonomiska medel och naturreservats- 
medel, arbetsförmedlingen i Pajala, Pajala 

kommun och Meja Byautveckling.
Resultat: Myren och dess lador har restau

rerats, kunskapen om myrslåtter har fördju
pats och spridits, samverkan med skolor 
har utvecklats, det lokala engagemanget 
har stärkts och myren är dessutom en viktig 

byggsten i kommande turismsatsningar. 10 
personer (70 manmånader) har varit pro- 
jektanställda av Meja under tidsperioden 
1996-2000.1 dag är en person anställd på 
heltid och tre till fyra personer anställs un
der säsongen som varar mellan tre och sex 
månader.
Kontaktpersoner: Kjell Palo, Meja Bya
utveckling, tfn: 070-581 68 35, e-post: 
kjell@meja-camping.com och Kerstin Lun- 
din-Segerlund på Länsstyrelsen i Norrbot
tens län, tfn: 0920-960 00.
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är timrade av furor och gran från den kring
liggande skogen. Man har också rustat upp två la
dor och en slåtterkoja och även lyft upp fem ned
sjunkna lador.

Meja avser att fram till år 2005 restaurera hela 
myren inklusive alla lador enligt en restaurerings
plan som tagits fram i samarbete med länsstyrel

En paus i slåtterarbetet. 
Foto: Olof Palo.

sen. Under 2001 har 175 000 kronor beviljats i 
kulturmiljövårdsbidrag för ladrestaurering samt 
60 000 kronor i naturreservatsmedel. Målsätt
ningen för Meja är att slåttermyrens totala 250 
hektar ska hållas fria från sly och att 60 hektar av 
dessa ska brukas och slås. Meja kommer att an
svara för cirka hälften av slattern. Man planerar 
också att skriva avtal med länsstyrelsen om det 
fortsatta skötsel- och tillsynsarbetet på naturreser
vatet.

Meja har bedrivit ett utvecklingssamarbete 
med ett mindre företag i Dorotea kommun i 
Västerbottens län. Syftet är att utveckla en slåtter- 
maskin som lämpar sig för myrslåtter. Framför allt 
eftersträvar man en mer rationell slåtter. Man har 
tänkt sig att den nya, ändamålsenliga slåtter- 
maskinen i framtiden kan användas på delar av 
myren.

Länsstyrelsen i Norrbotten är mycket nöjd med 
det arbete som hittills bedrivits på Vasikkavuoma.

- Arbetet har utvecklats i riktning mot att my
ren ska utgöra ett levande dokument för historisk 
markanvändning. Man ska kunna förstå en del av
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de historiska levnadsbetingelserna i övre Torneda
len och myrslåtterns utbredda betydelse för hela 
Norrland, säger Maud Videhult på länsstyrelsen.

Arbete på myren ger jobb

Från 1996 till och med 2000 har sammanlagt tio 
personer varit projektanställda av Meja för arbe
tet med Vasikkavuoma slåttermyr. Totalt handlar 
det om cirka 70 manmånader. Merparten av arbe
tet har skett på sommaren, men man har även ar
betat under våren och hösten.

Under en treårsperiod har 28-åriga Magnus 
Wanhatalo arbetat tre till sex månader per år med 
bland annat restaurering och slåtterarbete på 
Vasikkavuoma. Han menar att om han inte hade 
fått jobb inom projektet hade han flyttat från byn. 
Att kunna leva och försörja sig i Erkhekki är vad 
Magnus allra helst vill.

- För att få tillvaron att gå ihop i Norrbottens 
inland får man vara något av en mångsysslare, sä
ger Magnus som är i färd med att ta taxi- och buss
körkort.

Under de närmaste åren har man planerat att

anställa en person på heltid för att arbeta med 
Vasikkavuoma och tre till fyra personer säsongs
vis under tre till sex månader förutsatt att man 
lyckas säkerställa finansieringen.

Meja driver också en campingplats vid Torne 
älv med kioskverksamhet och bastuuthyrning, vil
ket från 1997 till och med 2000 årligen sysselsatt 
elva till fjorton personer. Totalt handlar det om 
cirka 63 manmånader.

Pröva på slåtter på myren

Myren är välbesökt! Omkring 400 besökare har 
guidats på myren. En del av besöjcarna har fått 
pröva traditionellt slåtterarbete. Sommartid an
ordnar man särskilda Meja-dagar med slåtter på 
myren som en av många aktiviteter.

Meja räknar med att myren har besökts av yt
terligare omkring 2000 personer per år. Projekt
ledaren Kjell Palo har vid ett tiotal tillfällen hållit 
föredrag för bland annat föreningar och mark
ägare om hur man kan arbeta med restaurering av 
slåttermyrar och utveckla byar. Man har också 
etablerat nordiska kontakter inom området. För
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att dokumentera och sprida kunskap om projektet 
har man dessutom tagit fram en videofilm som be
skriver arbetet på Vasikkavuoma under olika års
tider.

Meja planerar att vidareutveckla verksamheten
med ytterligare guidningar och möjligheter att
pröva på slåtter på myren. Man vill också uppföra
ett informationscentrum i anslutning till myren el-

I gynnsamt Väder läggs fräk- ler på den närbelägna campingplatsen. I samver-
nen i högar på tork, annars kan med olika parter tänker man utveckla turist- 
hässjas den. Foto: Olof Palo.

paket som framhåller exempelvis slåttermyren och 
det samiska kulturarvet. Dessa kommer att mark
nadsföras till utvalda målgrupper. Man har inlett 
ett samarbete med turismnäringen i norra Finland 
och planerar att marknadsföra Vasikkavuoma 
som ett besöksmål för finska turistgrupper som 
besöker grannlandet.

Kunskap i myrlandskap

Den positiva stämning och den framtidstro som 
skapades i bygden när Meja bildades, gjorde att 
föräldrarna i området 1996 vågade ta steget och 
bilda en friskola i Erkheikki. Skolan i byn hade 
varit nedläggningshotad i flera omgångar.

- Att lära känna hembygdens natur- och kultur
miljö är en viktig utgångspunkt för Erkheikki 
naturskola, säger rektorn Stig Töyrä.

Skolan ansvarar för slattern på sex hektar av 
myren. Man har byggt en rökkåta på traditionellt 
sätt, införskaffat får och bedriver en del av under
visningen i den omgivande naturen. Friskolan har 
också lett till att nya arbetstillfällen skapats i byg
den. Sammanlagt handlar det om fyra heltids
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tjänster, vilket är mycket i det här området. Meja 
planerar också att utveckla samarbetet med andra 
skolor i kommunen så att de kan besöka slåtter- 
myren och få information om platsen. Eventuellt 
kan det ske i lägerskolform. Man har dessutom för 
avsikt att fortbilda lärare i kommunens övriga 
skolor genom samarbete med Erkheikki Natur
skola.

Inom projektet har även kontakter etablerats 
med en högskoleutbildning i södra Sverige. Om 
allt går som man har tänkt sig, ska 25 procent av 
utbildningstiden i den tvååriga utbildningen inom 
praktisk landskapsvård förläggas till Vasikka- 
vuoma.

Lokal initiativkraft och idérikedom

På campingplatsen planerar man att inom en snar 
framtid uppföra en kombinerad restaurang, kafe
teria och reception i gammal byggnadsteknik.

- Det blir en viktig hörnsten för att dra folk till 
byn, säger Mejas ordförande Else-Maj Kreku.

Att kunna erbjuda fler övernattningsmöjlig- 
heter för besökare är också viktigt. Meja ska bland

annat försöka få folk i byarna att hyra ut sina pri
vata "småhus” i större utsträckning än i dag.

- Även en mindre stugby skulle kunna vara ak
tuell på sikt beroende på hur populära byns aktivi
teter blir, säger Kjell Palo.

Meja är också involverat i ett samarbete med 
andra parter i Norrbotten med syfte att skapa för
utsättningar för vidareförädling av råvaran från 
myren, det kan till exempel handla om regionalt 
tillverkat renfoder. Projektet syftar också till att 
stärka den lokala företagsamheten inom fräken- 
produktionen och ta till vara de stora naturresur
serna som finns inom regipnen.

Det goda samarbetet mellan olika aktörer och 
finansiärer har varit en viktig förutsättning för 
verksamheten kring Vasikkavuoma slåttermyr i 
Norrbottens inland. Men framför allt har den lo
kala initiativkraften och idérikedomen varit oum
bärlig. Stoltheten över det unika kulturarv som 
bygden förvaltar har blivit en viktig del i den lo
kala utvecklingsprocessen. Kanske kan den pro
cess som startats leda till ytterligare arbetstillfällen 
på sikt.

Att läsa
Vasikkavuoma slåtter
myr, Länsstyrelsen i Norr
bottens län.

Vårt hävdade Norrbot
ten, Länsstyrelsen i Norr
bottens län, Rapport 
1993:6.
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Pilgrimsleder i Härnösands stift 
— till fots i medeltida spår

/ över tusen år har Jämtland/Härjedalen varit genom- 

gångsland mellan Bottenhavet och Atlanten. Man har 

färdats för att handla och umgås, gjort pilgrimsresor till 

Sankt Olovs grav i Nidaros eller åkt i krigstjänst som ut

skriven soldat Nyheter spreds, kunskap förmedlades och 

starka band knöts med Tröndelagen i Norge. För befolk

ningen har färdlederna tvärs över den skandinaviska 

halvön haft större betydelse än kungarikets gränser. 

Pilgrimerna, som namngett lederna, har avsatt spår som 

man fortfarande kan erfara. Minnen, sägner eller be

rättelser, egendomliga lämningar efter verksamheter som 

en gång blomstrade eller utmärkande platser längs med 

vägen är allt en del av vårt kulturella arv.

Salvekrus och syndernas förlåtelse

När den kristne vikingakungen Olof Haraldsson 
försökte omvända norrmännen till den nya reli
gionen och samla folket under en enda konung, 
mötte han kraftigt motstånd. År 1031, ett år efter
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sin död, fick Olof status som norskt nationalhel- 
gon. Helige Olofs grav i Nidaros, i nuvarande 
Trondheim, var tillsammans med Jerusalem, Rom 
och Santiago de Compostela de viktigaste vall- 
färdsmålen för europeiska pilgrimer under medel
tiden. Genom att vallfärda till dessa platser kunde 
sjukdomar botas eller brott sonas. Man fick syn
dernas förlåtelse och minskade risken att hamna i 
skärselden. Vandringarna uppmuntrades av kyr
kan och kungen.

Pilgrimsfärden var ett stort företag som tog 
lång tid att genomföra. Det var den lokale prästen 
eller någon annan myndighetsperson som utfär
dade skyddsbrev, så kallade pilgrimspass, så att 
inte pilgrimen riskerade att bli tagen för tiggeri 
eller lösdriveri. Själastugor upprättades längs vä
gen. Bönderna skulle se till att hålla vägarna fram
komliga och bygga broar vid besvärliga vatten
drag. Det var en god handling att låta en pilgrim få 
mat och husrum på sin vandring. Väl framme vid 
målet kunde pilgrimen köpa ett litet salvakrus fyllt 
med heligt vatten som bevis på färden. Genom 
reformationen i slutet på 1530-talet förbjöds den

Namn: Pilgrimsleder i Härnösands stift. De 

leder som beskrivits är Jämt-Norgevägen, 
Kårböleleden och Romboleden. Dessutom 
har Pilgrimsleden Sankt Olof och Indalsle- 
den rustats, vilket framgår av kartan på si
dan 20.
Läge: Härnösands stift, Jämtlands och 
Västernorrlands län.
Kulturhistorisk status/skydd: Fasta forn- 
lämningar, kulturlämningar och riksintresse
områden.
Syfte/mål: Att rusta upp, iordningställa, 
dokumentera och märka pilgrimslederna i 
Härnösands stift och att utveckla kultur
turismen.
Initiativtagare: Hembygdsföreningar i sam
verkan med församlingar och Härnösands 
stift.

För tidsperioden 1996-2000 gäller följande: 
Totalfinansiering: 5,1 mnkr.
Varav kulturmiljövårdsbidrag: 546 tkr. 
Övrig finansiering: EG:s gemenskaps

initiativ Interreg, EG:s strukturfonder mål 6, 
kommuner, länsarbetsnämnder och arbets
förmedlingar, Härnösands stift, Skogsvårds- 
styrelsen samt bidrag med bl.a. virke från 
enskilda och företag. Dessutom har en stor 
ideell arbetsinsats genomförts.
Resultat: 18 personer har getts arbeten i 
arbetet med två av lederna, stort lokalt en
gagemang, informationsspridning genom 
markering av leder, guideböcker, organise
rade vandringsturer och gemensam samver
kan mellan olika aktörer. Det finns goda 
förutsättningar för ökad kulturturism. 
Kontaktperson: Hans Mikaelsson, Pilgrims- 
rådet, tfn: 063-10 18 50.

katolska tron liksom pilgrimsvandringarna i 
Sverige.

Samverkan kring upprustning av fem pilgrimsleder

Trondheims 1000-årsjubileum 1997 och det euro
peiska pilgrimsåret 2000 har varit viktiga milstol-

Motstående sida. Från Syl- 
sjöns norra sida syns Skarv- 
dörrspasset vid Riksgränsen. 
Foto: Anders Lönning.
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Fem leder i Härnösands stift är nu 
rekognoserade och utmärkta. 
Illustration: Franciska Sieurin- 
Lönnqvist.

par i arbetet med att rusta upp och iordningställa 
pilgrimslederna i Härnösands stift. Bakom arbetet 
står många eldsjälar som lagt ned åtskilliga arbets
timmar ideellt. Framför allt tre olika ideella orga
nisationer i Jämtlands län, Myssjö-Ovikens och 
Hackas hembygdsföreningar och Härjedalens 
Fornminnesförening, har arbetat med lederna. 
Föreningarna har samverkat med bland annat 
Härnösands stift, Skogsvårdsstyrelsen, länsstyrel
ser, länsmuseer, kommuner i Sverige och Norge 
och andra lokala aktörer. Projekten har väckt stort 
intresse och ökat kunskaperna om vårt medeltida 
kulturarv. De har dessutom gett arbetstillfällen 
och skapat bättre förutsättningar för turismen.

Föreningen Pilgrim i Sverige verkar sedan 1997 
för att initiera och stödja arbetet med att lyfta fram 
pilgrimstraditionen. Föreningen förfogar över 
rättigheten till pilgrimslogotypen. Alla tillstånd 
för märkning av leder och platser med pilgrims- 
symbolen måste inhämtas från föreningen. I 
Härnösands stift har en stiftsadjunkt sedan 1997 
arbetat med samordningen av de ideella arbets
grupperna. Han har även sammanställt andakts-
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material och distribuerat Pilgrimsbrev till försam
lingar och hembygdsföreningar samt förberett den 
pilgrimsfestival, som genomfördes längs pilgrims
leden Sankt Olof och Jämt-Norgevägen somma
ren zooo.

Broar, flottor och själastuga för trötta fötter

Projekten har väckt stort engagemang. Mellan 
1996 och zooo arbetade man flitigt med omfat
tande rekognosering, röjning och märkning av 
cirka 40 mil av Jämt-Norgevägen och Kårböle- 
leden. 15 vindskydd och två enkla övernattnings- 
stugor med små vedbodar timrades.

Fiskevårdsföreningar och skogsbolag har bi
dragit och placerat ut vindskydd som kan nyttjas 
av ledvandrare. Man har också rustat upp ett gam
malt härbre från en fäbod och flyttat det till Jämt- 
Norgevägen. En iordningställd själastuga kan an
vändas som rastställe, och man har även ordnat ett 
friluftsaltare.

Sex stora broar och ett tiotal mindre över
gångar är uppförda så att en nutida pilgrim ska 
kunna ta sig torrskodd över vattenvägarna. Två

Den nyuppförda bron över 
Högån, 1,5 mil från Oviken. 
Foto: Roger Persson.

Vi som arbetade med Jämt- 
Norgevägen/Kårböleleden 
1998-2000. Fr.v. Tony Nordin, 
Erik Boije, Paul Jenssen, Börje 
Karlsson och Ragnar Nilsson. 
Foto: Roger Persson.
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Rastplatsen vid Tandån, nord
väst om Storsjö Kapell. Foto: 
Roger Persson.

lindragna flottar är färdigbyggda och installerade 
och till och med virket till flottorna har huggits 
inom projektets ramar. Ett trettiotal informations- 
skyltar, som beskriver intressanta kulturminnen, 
är uppsatta längs lederna. Man har även hunnit 
med att röja och märka tio mil på Romboleden.

En arbetsstyrka på 18 personer med olika yr
keserfarenhet och utbildning har arbetat med 
Jämt-Norgevägen. Tre av dem har varit anställda 
under hela projekttiden. När projektet påbörjades

hade ingen av dem några tidigare kunskaper om 
knuttimring och brokonstruktioner. Det har de 
fått lära sig.

- När vi ställts inför nya problem, som till ex
empel brobyggen och konstruerande av flottar, 
har förarbetet bedrivits systematiskt, säger 
projektledaren för Jämt-Norgevägen Paul Jensen.

Man har utrett förhållandena på platsen, tagit 
reda på de tillämpliga lagarna och förordningarna 
och sökt nödvändiga tillstånd. Dessutom har per
soner med sakkunskap konsulterats när det har 
behövts.

- Deltagarnas kunskaper i geografi och kultur
historia har ökat betydligt, berättar Paul Jensen.

Starkt lokalt engagemang för färdlederna

Arbetet med pilgrimslederna kräver god framför
hållning. Man måste också säkerställa en kontinu
erlig vård, vilket gör att finansiering genom kort
variga projekt inte har setts som någon bra lös
ning. Röjning av Jämt-Norgevägen kunde starta i 
liten skala när man våren 1996 fick EU-medel ur 
det kommunala landsbygdsprogrammet med
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Skogsvårdsstyrelsen som huvudman. Sedan dess 
har olika typer av projekt med olika huvudmän 
och finansiärer avlöst varandra.

-Tack vare det ideella arbetet har allt ordnat 
sig ändå. Kulturmiljövårdens medel har också va
rit viktiga, inte minst i övergången mellan olika 
större projekt, berättar Paul Jensen.

Ortsbefolkningen som bor längs med lederna 
har varit mycket positiva, och många har arbetat 
ideellt. Under 1999 och 2000 har hembygds
föreningar och privatpersoner lagt ned cirka 490 
dagsverken i ideell arbetstid till arbeten med Jämt- 
Norgevägen och Kårbölevägen. Dessutom har pri
vata företag bidragit med byggmaterial.

Lars-Olov Grönlund är pensionerad slöjdlä
rare och aktiv i både hembygdsförening och för
samling i Revsund, Bräcke kommun. Han har ar
betat ideellt, tidvis på heltid, med pilgrimsleden 
Sankt Olof från gränsen mot Medelpad (vid Jämt
krogen) till Revsund, där Jämt-Norgevägen anslu
ter till Sankt Olof. Han har bland annat varit med 
och byggt en 96 meter lång träbro över Gimån i 
Bräcke kommun.

- Man ställer ju upp för sin hembygd av rent 
intresse, säger Lars-Olof. Dessutom får man lära 
sig en hel del bygdehistoria, tillägger han, och 
detta är faktiskt bland det roligaste jag varit med 
om.

Kjell-Åke Aronsson, som är länsantikvarie i 
Jämtlands län, berättar att det är just det stora lo
kala engagemanget som har varit den avgörande 
faktorn vad gäller stödet från länsstyrelsen.

- Genom de arbeten som utförts har allmänhe
ten tillgång till tre utomordentligt välbyggda 
vandringsleder med goda utvecklingsmöjligheter. 
På sikt är förhoppningen ätt satsningen ska bidra 
till nya jobb inom besöksnäringen, säger Kjell-Åke 

Aronsson.
Projektdeltagarna har hållit flera offentliga fö

redrag och spridit kunskaper om pilgrimslederna. 
Man har fått ökad kännedom om Jämtlands kul
turhistoria och insikterna har förmedlats till all
mänheten. Jämtlands läns museum, Jamtli, har 
dessutom gett ut guideboken Pilgrimstid, som be
skriver hur pilgrimsvandringarna gick till och hur 
den medeltida tron såg ut. Boken ledsagar besöka-
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Detta pilgrimshärbre, som 
restaurerats och flyttats till 

gränsen mellan Ljåflon och 
Tuvljån, står öppet för vand

rare. Foto: Roger Persson.

ren till sevärda platser som har anknytning till 
pilgrimslederna.

Norsk-svensk gemenskap

Arbetet med pilgrimslederna har stärkt kontak
terna till Norge, bland annat till följd av ett gemen
samt projekt finansierat med medel från eg:s 
strukturfonder. Gemensamma vandringar har fö
rekommit, man har deltagit i varandras festlig
heter, samtalat, jobbat ihop i projektet och hjälpt 
varandra med myndighetskontakter.

I boken Romboleden - Från Mälaren till Nida
ros, som har givits ut som en samproduktion un

der norskt redaktörskap, medverkar både svenska 
och norska skribenter. Boken skildrar ledernas 
historiska bakgrund. Leden finns dessutom be
skriven mer översiktligt i en gemensamt framtagen 
broschyr som är lättare för vandraren att bära 
med sig.

Aktiviteter längs lederna

Sommaren 1997 organiserades för första gången 
aktiviteter längs lederna. Det handlade om vand
ringar, musikaftnar och gudstjänster.

Inför Pilgrimsfestivalen som anordnades i juli 
2.000 gav Härnösands stift ut två guideböcker om 
lederna. Festivalen arrangerades tillsammans med 
lokala aktörer med en av stiftets projektanställda 
som samordnare. Utgångspunkten var den kristna 
trosgrunden, som i sin bredd och rikedom visar att 
kyrkan är med på människornas gemensamma 
vandring framåt.

Under juli månad anordnades 5 3 olika arrange
mang, bland annat pilgrimsvandringar, guds
tjänster, konserter, teater, hantverk- och konstut
ställningar. Slöjdkonsulenten Eva Nordangård
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från Västernorrland arrangerade en pilgrimsfärd 
med slöjdtema. Sammanlagt besöktes arrange
mangen av runt z zoo personer. Det finns ingen 
tillförlitlig statistik över antalet vandrare i övrigt. 
Ännu svårare är det att bedöma de långsiktiga 
sysselsättningseffekterna som dessa aktiviteter lett 
till.

Hittills har pilgrimsvandringarna mest engage
rat människor lokalt och regionalt i Jämtland. 
Men det finns goda förutsättningar att nå ut även 
till andra grupper. För det behövs ökade informa
tions- och marknadsföringsinsatser av lederna och 
ökad samverkan med turismorganisationer. Man 
bör också uppmuntra entreprenörer som kan be
driva guidade vandringar för grupper, aktiviteter i 
anslutning till lederna och erbjuda övernattnings- 
möjligheter.

Förutsättningarna för fortsatt utvecklingsar
bete är goda. Härnösands stift har tagit initiativ 
till bildandet av ett pilgrimsråd vars första möte 
hölls i februari zooi. Där ingår bland annat repre
sentanter från Härnösands stift, nio berörda kom
muner, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsmuseet

Västernorrland och respektive läns hembygds
förbund. Från och med zooi avsätter stiftet 
150 000 kronor under en period på tre år för un
derhåll och utveckling av lederna. Arbetet med le
derna ingår i Skogsvårdsstyrelsens fleråriga pro
jekt Gröna Jobb. Medfinansiärer är Vägverket, 
Svea Skog, länsarbetsnämnderna, länsstyrelserna 
och arbetsförmedlingarna. Man har också fått bi
drag från bland annat eg:s strukturfonder Mål 1. 
Arbetet med pilgrimslederna är på god väg.

- Det är nödvändigt att återerövra långsamhe
ten i dagens samhälle, säger komminister Gunilla 
Jansson från Näs församling i Brunflo pastorat.

Att läsa
Romboleden - från Mä
laren till Nidaros, en 
kulturhistorisk vandring 
på Romboleden. Red: 
Ellen Zirr Brox. 

Pilgrimstid. Upptäck 
medeltiden i Jämtland, 
Härjedalen, Ångerman

land och Medelpad. 
Sven Olofsson, Jamtli.

Jämt-Norgevägen. 
Vandringsguide i 
pilgrimers spår. 
Härnösands stift.

Riksröse 153 vid Skarvdörrs- 
passet på gränsen mellan 
Sverige och Norge. Foto: 
Anders Lönning.
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Efterkrigstidens bebyggelse

Efterkrigstidens bostadsbyggande har under se
nare år uppmärksammats av kulturmiljövården 
för sina kultur- och arkitekturhistoriska värden. 
Det speglar en del av vår moderna historia; tiden 
efter andra världskriget som präglades av fram
tidstro och strävan att skapa ett materiellt väl
färdssamhälle för befolkningens flertal - ”det 
goda folkhemmet”. I gestaltningen av välfärds
samhället fick bostadsbyggandet en mycket fram
trädande roll. Det historiska perspektivet har ock
så lyft fram de höga tekniska och arkitektoniska 
kvaliteter som präglar mycket av efterkrigstidens 
ofta skenbart enkla byggnader.

De bebyggelsemiljöer som uppförts efter andra

världskriget har genomgått och genomgår stora 
förändringar. Ombyggnader har många gånger 
genomförts utan kunskaper om vilka kulturhisto
riska värden som finns i miljöerna. Kulturmiljö
vården har ett ansvar för att utveckla former för 
hur efterkrigstidens bebyggelsearv ska förvaltas 
och utvecklas.

I detta kapitel beskrivs det arbete som bedrivits 
inom projektet Storstadens arkitektur och kultur
miljö som genomförts av Riksantikvarieämbetet 
tillsammans med storstadsregionerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö under perioden 1999 till 
2.001, samt restaureringen och byggnadsminnes- 
förklaringen av Gyttorps centrum.

Motstående sida: Varsam re
novering av balkongfronter i 
stadsdelen Hällbo i Göteborg. 
Foto: Bengt A. Lundberg.
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Storstadens arkitektur och kulturmiljö

Staden, förstaden och förorten utgör i dag hembygd för 

majoriteten av Sveriges befolkning. Storstadsområden är 

mångtydiga, präglade av omflyttningar och invandring.

Efterkrigstidens stadsdelar och förorter är produkter av 

vår samtid. Ofta antas de sakna historiskt djup. Flera 

generationer har dock vuxit upp i miljonprogrammets 

bostadsområden och kan förmedla erfarenheter om olika 

levnadsbetingelser. Dessa skildringar är viktiga i skri

vandet av det moderna samhällets historia. Kulturmiljön 

kan fungera som en drivkraft och stärka människors 

identitet och förankring. Cenom regeringens satsning på 

storstadspolitiken har kulturmiljövården getts möjlighet 

att spela en aktiv roll och medverka till att storstads

områdenas kulturmiljövärden uppmärksammas.

Ökad kunskap om efterkrigstidens bebyggelse

Projektet Storstadens arkitektur och kulturmiljö 
har genomförts av Riksantikvarieämbetet tillsam
mans med länsstyrelserna i storstadsregionerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö under perioden
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1999-1001. Den övergripande målsättningen har 
varit att öka kunskapen om bebyggelsen från ef
terkrigstiden. Metodutveckling av nya arbetsfor
mer för delaktighet och dialog om kulturarvet och 
riktade insatser för att nå nya grupper har varit en 
viktig del i projektet. Särskilda medel på 14 miljo
ner kronor har under treårsperioden tillförts kul
turmiljöanslaget för projektet.

Projektets kunskapsuppbyggnad kring efter
krigstidens bebyggelse har huvudsakligen bestått 
av en bebyggelseinventering som omfattar Stock
holms, Malmös och Göteborgs kommuner. Inven
teringen har fokuserat på de stora bostadsområ
dena i städernas ytterkanter. Därutöver har en 
översiktlig kartläggning av några av Stockholms 
och Göteborgs kranskommuner gjorts.

Inventeringsmaterialet finns publicerat i Kul
turmiljövårdens bebyggelseregister som återfinns 
på Riksantikvarieämbetets hemsida. Samarbete 
har etablerats med studieförbund och skolor för 
studier av den egna närmiljön där inventeringen 
kan fungera som kunskapskälla och studiemate
rial. Tryckta rapporter med analyser och samman-

Projektnamn: Storstadens arkitektur och 

kulturmiljö.
Läge: Stockholms och Göteborgs kommun 
med kranskommuner samt Malmö kommun. 
Objekttyp: Bebyggelse från efterkrigstiden, 

särskilt rekordår och miljonprogrammet. 
Kulturhistorisk status/skydd: Större delen 

av bebyggelsen är utan skydd.
Syfte/mål: Att allmänt öka kunskapen om 
efterkrigstidens bebyggelse, vidareutveckla 
metoder och kunskaper för varsam förbätt

ring av bebyggelsemiljöerna och kultur
värden, utveckla nya former för kulturmiljö- 
vårdens samhällsuppdrag och utöka grun
den för samverkan med medborgarna. 
Initiativtagare: Regeringsuppdrag inom 

storstadssatsningen.
Övriga aktörer: RAÄ, Länsstyrelserna i stor

stadslänen, Länsmuseet i Stockholms län, 
stadsmuseerna i Stockholm, Göteborg och 

Malmö.

Webbadresser: www.raa.se med länkar till 
Stockholm, Göteborg och Malmö och 
www.bebyggelseregistret.se.

För tidsperioden 1999-2001 gäller följande: 

Totalfinansiering: 24 mnkr.
Varav kulturmiljövårdsbidrag: 24 mnkr. 

Resultat: Frågorna kring kulturmiljöarbete 
och samtid har lyfts fram, metodutveckling 
och nya samverkansformer har skapat nya 
arenor för kulturmiljöarbetet, de många 
kulturarven och det mångkulturella samhäl

let har utvidgat kulturmiljöarbetet på ett 
dynamiskt sätt. Resultaten av dialogpro
jekten kommer att användas i kulturmiljö- 
sektorns utvecklingsarbete - Agenda 
Kulturan/sarbetet.
Kontaktperson: Karin Arvastson, Riksantik

varieämbetet, tfn: 08-5191 8000.

Motstående sida. Stilbrott eller kulturan/? Jordbro i Haninge 
kommun. Bilden är fotograferad av boende i området.
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Att läsa
Allmännyttan: välfärds
bygge 1850-2000. Klas 
Ramberg, Byggförlaget. 

Folkhemmets byggande 
under mellan- och efter
krigstiden. Eva Rudberg, 
Svenska Turistföreningen. 

Miljonprogrammets bo
städer. Red: Sonja Vidén 
och Gunilla Lundahl, 
Svensk Byggtjänst.

Modern hembygd, leva i 
- lära av - utveckla till
sammans. Riksantikvarie
ämbetet.

Rekordåren: en epok i 
svenskt bostadsbyg
gande. Red: Thomas 
Hall, Boverket.

Rekordår och miljon
program: flerfamiljshus i 
stor skala: en fallstudie- 
baserad undersökning 
av politik, planläggning 
och estetik. Lisbeth 
Söderqvist, Stockholms 
universitet

fattningar av inventeringen ges också ut för att 
öka tillgängligheten.

Kunskapsöversikter och tematiska studier som 
behandlar olika bebyggelsekategorier såsom sko
lor, centrumanläggningar, varuhus och arbets
platsområden har också tagits fram inom projek
tet. Även andra aspekter som landskapsplanering 
och utemiljö, trafikplanering och bilens miljöer 
har studerats. Dessutom har man intervjuat arki
tekter och stadsplanerare som var verksamma un
der epoken.

Genom att beskriva bebyggelsens tillkomsthis
toria och peka på arkitektoniska kvaliteter och 
kulturhistoriska värden bidrar projektet till en 
ökad förståelse för den moderna arkitekturen och 
befrämjar en genomtänkt och varsam förändring 
och förvaltning.

Dialog och delaktighet

En stor utmaning för kulturmiljösektorn är att ut
veckla nya former för kulturmiljövårdens sam
hällsuppdrag och utöka grunden för samverkan 
med medborgarna. Att hitta vägar till samverkan

med grupper som vanligen inte direkt omfattas av 
sektorns arbete. Ett ökat engagemang och kun
skap om boendemiljön är en förutsättning för del
aktighet och dialog. Utvecklingsarbetet i projektet 
har skett genom att olika dialogprojekt genom
förts och möjliga metoder formulerats.

Stadsvandringar i dialogform, och etnologiska 
djupstudier för att få en bättre bild av hur boende 
upplever, använder och värderar sina bostadsom
råden är sådana exempel. Denna kunskap främjar 
ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte och kan bidra till 
en genomtänkt estetisk utveckling av bebyggelsen 
i rekordårens bostadsområden, men bidrar också 
till utvecklandet av nya metoder för kulturmiljö
arbetet.

I Stockholms län har man bland annat arbetat 
med boende i Jordbro i Haninge kommun. Jord- 
brobor ombads att fotografiskt dokumentera sitt 
bostadsområde utifrån en tankelista som man 
sammanställt i projektet. Tankelistan innehöll 
ganska öppna frågeställningar om hur man som 
boende använder sitt bostadsområde och hur man 
värderar det. Deltagarna som bestod av en grupp
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föräldralediga mammor och en grupp Jordbrobor 
som bott länge på platsen utrustades med film och 
satte igång att arbeta. När bilderna var fram
kallade intervjuades deltagarna utifrån fotografi
erna.
Den lokala kulturmiljön — en viktig del i skolarbetet

Barn och ungdomar har getts möjlighet till ökad 
insikt om kulturhistoriska och arkitektoniska vär
den i sitt bostadsområde. Detta kan bidra till att 
stärka identiteten och hembygdskänslan för när

två bilder fotograferade av Jordbrobor.
T.V.: Med fotografier på Jordbro kyrka som utgångspunkt kom 
intervjuerna att handla både om stilideal och om den svenska 
kyrkans värderingar.
T.h.: Fotografen skriver: "Husen som alla var gråa och smutsiga 
böljar nu fram i olika färger." Färgsättning och omfärgning av hus 
byggda under denna epok är en särskilt laddad fråga. Mycket av 
debatten om denna tids arkitekturs värde har kommit att handla 
om färg och färglöshet. Meningarna går ofta isär mellan boende 
och experter.

Att läsa
Sd byggdes staden: 
stadsbyggnad, arkitektur, 
husbyggnad. Cecilia 
Björk & Laila Reppen, 
Svensk Byggtjänst.

Vårt dramatiska sekel. 
Från rekordår till 2000- 
talet Karl-Olof Anders
son, Brevskolan.
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Elever i klass 4a på Holma- 
skolan i Malmö bygger en 

modell över sin skola. 
Foto: Johanna Hadmyr/ 

Malmö Kulturmiljö.

miljön. I Stockholm, Göteborg och Malmö har 
några olika modeller för kulturmiljöarbete prö
vats i skolornas mellanstadier där demokrati och 
inflytande är ledande målsättningar.

I Bergsjön utanför Göteborg har ett dialog
projekt genomförts i skolan under 2001 där syftet 
har varit att främja elevernas ökade medvetenhet 
om sin närmiljö. Hur stadsmiljön speglar idéer 
och ideal såväl som små och stora händelser, regio
nala och nationella företeelser. En ökad medveten
het ger eleverna möjlighet till ett reflekterande och 
kritiskt förhållningssätt som är grunden för enga
gemang och delaktighet i den framtida historie
skrivningen.

I Bergsjöns skolor finns barn från många olika 
kulturer och arbetet med den lokala kulturmiljön 
kan ge barnen den gemensamma plattform som 
behövs för att få en positiv inlärningsmiljö. I skol
arbetet har man utgått från ett konkret objekt, be
tong, som fungerar som ingång eller nyckel till mer 
komplex kunskap. Genom fördjupad kunskap om 
materialet betong har eleverna fått en bredare för
ståelse för den egna bebyggelsemiljöns utformning
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men också för samhället runtomkring. Temat som 
har varit betongslöjd och betongspaning har sin 
utgångspunkt i det värdeladdade materialet be
tong som eleverna fått arbeta med både i stads- 
studier och som skapande material i slöjden. Det 
ämnesövergripande arbetssättet har gett möjlighet 
till ett berikande samarbete mellan lärare och 
elever.

Stadsvandringar i den lokala miljön har kombi
nerats med barnens egna berättelser om hus, om
råden och människor. Barnens erfarenheter och 
kunskaper har bejakats, kunskap som vuxna ofta 
saknar. Jämförande stadsvandringar i andra stads
delar från andra epoker har också fungerat som 
medel att se den egna miljöns särskilda egenska
per.

Kvaliteter uppmärksammas

Projektet Storstadens arkitektur och kulturmiljö 
har bidragit till en positiv uppmärksamhet och ett 
ökat intresse för de kvaliteter som finns i efter
krigstidens bebyggelsemiljöer. Engagemang har 
skapats inom kulturmiljösektorn och andra sam-

Elever och lärare från Solbackaskolan i 
Göteborg framför betongdekorationerna 
som de har gjort i slöjden. Foto: Bertel 
Ferm.««F-amMÄ

w
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hällssektorer för det moderna samhällets minnen, 
moderna kulturarv och värden. Projektet har fått 
ett positivt och tilltagande gensvar hos boende, 
verksamma inom storstadsarbetet och i media och 
ömsesidigt stimulerande kontakter har etablerats 
med forskare inom fältet. Projektets tvärveten
skapliga och tvärsektoriella ansats har lett framåt 
mot en förnyelse av kulturmiljöarbetet i dialog 
med medborgarna.

Kunskapsuppbyggnaden om bebyggelsen från 
rekordåren och miljonprogrammet visar att be
byggelsen, i motsats till gängse föreställningar, har

stora kvaliteter såväl arkitektoniskt som funk
tionellt och socialt. Bebyggelsens kulturvärden lig
ger många gånger på ett övergripande plan och 
består av den samverkan mellan stadsplan, socialt 
innehåll och arkitektonisk utformning på om
rådes- och stadsdelsnivå som tidens planerings
system åstadkom. Därför är ett generellt varsamt 
förhållningssätt till epokens bebyggelse av största 
vikt. Inom projektets ram har en handbok utarbe
tats om varsamt förhållningssätt till rekordårens 
flerbostadsbebyggelse. Handboken utkommer 
under 20oz.
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Gyttorps centrum — folkhemmets husrum

I en gammal bruksmiljö, strax utanför Nora i Bergslagen, 

finner man ettstycke modern svensk historia. I Gyttorps 

centrum ligger företaget Nitroglycerin AB:s tjänste- 

bostäder. Bostäderna är uppförda mellan åren 1948 och 

1960. Området präglas av den tidens starka optimism 

och framtidstro där strävan var att skapa ett materiellt 

välfärdssamhälle för befolkningens flertal. Arkitekten för 

"det goda folkhemmet" blev den då relativt okände Ralph 

Erskine.

Sedermera har hot om rivning växlat med löften om 

upprustning, medan förfallet ökat. Den omfattande res

taurering som genomförts med stöd från bland annat 

Riksantikvarieämbetets kulturmiljövårdsbidrag var färdig i 

augusti 1998. Gyttorps centrum kunde invigas på nytt av 

projektets beskyddarinna landshövding Gerd Engman.

35

Radhuslängan "Kålmasken" har genom sina karakteristiska 
takformer blivit en symbol för hela området. 

Foto samtliga Gyttorpbilder: Raoul Hjärtström.
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Framtidstro och nytänkande

Bostadsbyggandet fick en framträdande roll i efter
krigstidens Sverige. Bostäderna skulle återspegla 
välfärdssamhället. Den goda ekonomin gav ökade 
förutsättningar att realisera ett socialt genomtänkt 
bostadsbyggande. Bostäderna från den här tiden 
förknippas ofta med samhälleligt initiativ och 
ägande. Främst handlar det om de kommunala

bostadsstiftelserna som skapades under 1940- 
talet.

Det fanns också ett starkt engagemang för 
bostadsfrågor inom näringslivet. På många platser 
byggde bruk och industrier egna tjänstebostäder 
eller hela bostadsområden. Höga arkitektoniska 
och sociala ambitioner skulle förverkligas. Den 
modernistiska arkitekturstilen fick stå som sym
bol för industriell expansion, nytänkande och 
framtidstro. Samtidigt var den traditionella bruks- 
kulturen fortfarande en bärande komponent i det 
svenska samhället; socialt och kulturellt ansvars
tagande var betydelsefulla element i tidens värde
ringar. Gyttorps centrum är ett föredömligt exem
pel på tidens anda.

Gyttorps centrum är ett komplett bostadsom
råde med en blandning av radhus, flerfamiljshus 
och lokaler för butiker och annan service. Områ
det innehåller totalt 12.5 lägenheter, och är påtag
ligt präglat av det mycket personliga formspråk 
som gjort Ralph Erskine uppskattad och känd 
som arkitekt. Området var det första i sitt slag som 
han ritat under sin långa karriär.
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Byggnadsminne från modern tid

Företaget Nitroglycerin ab ägde och förvaltade 
Gyttorps centrum fram till mitten av 1970-talet. 
Efter några ägarbyten stod området slutligen un
der konkursförvaltning i början av 1990-talet. Be
byggelsen höll på att förfalla och hot om rivning 
förelåg. År 1995 tog Länsstyrelsen i Örebro initia
tiv till att diskutera problemen med Riksantikva
rieämbetet. Diskussionerna utmynnade i ett ge
mensamt ställningstagande. Man ansåg att bebyg
gelsen hade ett stort kultur- och bebyggelsehisto- 
riskt värde som borde säkerställas. Dels handlade 
det om en byggnadsminnesförklaring enligt Kul
turminneslagen, dels en satsning av kulturmiljö
vårdens medel på en upprustning av området. Ef
ter förhandsbeskedet att området kunde få kultur
miljövårdsbidrag, köpte Nora kommun Gyttorps 
centrum samma år.

Den n september 1998 fattade länsstyrelsen 
beslut om byggnadsminnesförklaring. Det blev ett 
historiskt beslut.

- Gyttorps centrum är det första bostadsom
rådet från efterkrigstiden som blivit byggnads-

Projektnamn: Bevarande av Gyttorps cen
trum.
Läge: Gyttorp i Nora kommun, Örebro län. 

Objekttyp: modernistisk efterkrigs- 
bebyggelse.
Kulturhistorisk status/skydd: Byggnads

minne.
Syfte/mål: Att genom en nödvändig teknisk 
upprustning, utförd med största möjliga hän
syn till det kultur- och bebyggelsehistoriska 
värdet, skapa en tilltalande boendemiljö 
och säkra bostadsområdets fortbestånd. 
Initiativtagare: Nora kommun.
Övriga aktörer: Länsstyrelsen i Örebro, 

Riksantikvarieämbetet.

Webbadress: www.tlst.se

För tidsperioden i996-2001 gäller följande:

Totalfinansiering: Cirka 40 mnkr.
Varav kulturmiljövårdsbidrag: 10,5 miljo

ner kronor.
Övrig finansiering: EG:s strukturfonder mål 

2, Nora kommun.
Resultat: Det rivningshot som tidigare 
fanns mot delar av bebyggelsen har 

avvärjts, husen är föredömligt restaurerade 
från kulturmiljösynpunkt och satsningen har 
fått stor nationell och internationell upp

märksamhet. På lokal nivå har medveten
heten om Gyttorps värde ökat. 
Kontaktperson: Raoul Hjärtström, Läns
styrelsen i Örebro tfn: 019-19 30 00.

minne, säger Raoul Hjärtström - biträdande läns- 
antikvarie på Länsstyrelsen i Örebro.

Fagert med färg

Den antikvariska ambitionsnivån vid restaure
ringen av Gyttorps centrum har varit mycket hög.
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Gestaltningen är genomtänkt 
på alla sätt. I området rör 

man sig inom tydligt avgrän
sade rum som ofta kommu

nicerar genom små öppning
ar där huskropparna möts.

Projekteringen gjordes med stor omsorg och Ers- 
kines originalritningar, som förvaras i Arkitektur
museets arkiv, gicks igenom grundligt. Vid arbetet 
med Gyttorp har man även haft den unika möjlig
heten att kunna samtala med arkitekten under 
projektets gång.

Den övergripande målsättningen för restaure
ringen har varit att skapa en tilltalande boende
miljö och att säkra bostadsområdets fortbestånd. 
Den nödvändiga tekniska upprustningen har ut
förts varsamt. Områdets kultur- och bebyggelse
historiska värde har visats största möjliga hänsyn. 
Och restaureringsarbetet har i stort genomförts 
med material och metoder som användes när de 
olika husen uppfördes.

Vid arbetet med exteriörerna, har man an
strängt sig för att återställa den ursprungliga färg
sättningen. Gyttorp är ett område där Erskine för 
första gången satte färg på fasaderna. Kulörerna 
utgör en motsats till den vita och bleka modern
ismen. Färgsättningen är genomtänkt och raffine
rad. Så har till exempel gavlarna ofta målats med 
en ljus nyans medan långfasaderna fått en mör-
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kare och mättad ton. Fönster- och dörrnischer är 
som regel avvikande ljusa i färgton, och de put
sade fasadytorna har ibland fått ett inslag av tegel 
med kulörta fogar.

Bärande inslag i Erskines bostadsbyggande är 
en omsorgsfull utformning av den yttre miljön. 
Därför har ett viktigt inslag i restaureringsarbetet 
varit att så långt som möjligt återskapa utemiljöns 
ursprungliga karaktär.

Minsta spårskruv ger miljön sin särprägel

Pedagogiska och utåtriktade aktiviteter har varit 
en viktig del av projektet. Raoul Hjärtström har 
haft ansvar för den antikvariska kontrollen på 
Gyttorp. Han började sitt arbete med att ordna 
utbildningar för alla som skulle medverka i restau
reringen av Gyttorp. Det handlade om entrepre
nörer, förvaltare, ingenjörer, byggjobbare och må
lare. Bland annat fick de en bebyggelsehistorisk 
orientering och en utbildning i Ralph Erskines 
verksamhet som arkitekt. Utbildningen har fort
satt kontinuerligt och erbjudits alla nya, som på
börjat sitt arbete i projektet.
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Noggrann omsorg om minsta 
detalj är avgörande för ett 

gott resultat vid restaurering 
av modernismens byggnader.

T.h. Några tvårumslägenheter 
har ett tredje uthyrningsrum 

med egen ingång, wc och 
pentry. Pentryinredningen har 
bevarats, bland annat har de 

ursprungliga diskbänkarna 
återanvänts.
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-Jag tror att det är viktigt att alla som ska 
jobba i ett projekt av denna karaktär får en förstå
else för helheten. Man måste skapa en relation 
med husen och området, säger Raoul Hjärtström.

Utbildningen har väckt stort gensvar. För de ar
betare som svarat för den handgripliga delen av 
restaureringen har det varit betydelsefullt att få en 
uppfattning om idéerna bakom Erskines arkitek
tur. Man har också behövt få en förklaring till en 
mängd detaljer och lösningar som ytligt sett en
bart verkat besynnerliga.

Engagemanget och delaktigheten bland alla in
volverade har varit stor. Ingen har ifrågasatt att 
det ibland kan ta tid att hitta rätt sorts spårskruv. 
Det var heller inget tal om att ytterdörrar, fönster 
eller trasiga balkongräcken skulle bytas ut. I stället 
har alla trasiga delar reparerats eller nytillverkats.

År 1996 arrangerades ett seminarium om 

Gyttorps centrum och efterkrigstidens bebyggelse 
i Sverige. Seminariet gav en sakkunnig inledning 
till restaureringsarbetet. Bland andra deltog arki
tekten Ralph Erskine och professor Lennart 
Holm. Grythyttans Gästgiveri hjälpte till med att

komponera en 1950-talslunch för deltagarna, vil
ket också bidrog till att seminariet fick stort mass
medialt genomslag.

Kulturmiljö med utvecklingspotential

Restaureringen av bostadsområdet i Gyttorps 
Centrum är inte en isolerad kulturmiljövårds- 
satsning. I stället är arbetet en bärande del av en 
kommunal strävan att skapa framtidstro i hela 
Gyttorp. Kommunens satsning på bostadsom
rådet har haft en stark symbolisk betydelse. Kul
turmiljön har utvecklats till en positiv resurs som 
kan bidra till ekonomisk och social utveckling på 
orten. Projektet har också fått stöd från eg:s 
strukturfonder på grund av sin betydelse för regio
nens ekonomiska tillväxt.

- För oss handlar det om att vara konsekventa i 
kulturmiljöarbetet, säger Håkan Blomberg som är 
socialdemokratiskt kommunalråd i Nora. 1993 
fick vi Europa Nostra-priset för vår unika kultur
miljö i Nora. Då kan vi förstås inte riva unika mil
jöer på andra ställen i kommunen. Grunden måste 
vara att vi tar ett ansvar för hela kulturmiljön.

Att läsa
Arkitekttidningen 10/98 
"Gyttorps centrum - ett 
nationellt kulturarv", 
Raoul Hjärtström.

Bergslag och bondebygd 
2000/Värt byggda kul
turarv "Gyttorps centrum 
- att restaurera moder
nismen", Raoul Hjärt
ström. Årsbok för Örebro 

läns hembygdsförbund 
och Stiftelsen Örebro 
läns museum. 

Kulturmiljövård - Struk
turfonder och kulturarvs- 
projekt Tio goda exem
pel - från byggnadsvård 
till turism. Riksantikvarie
ämbetet.

Byggnadskultur 3:99 
"Arkitektoniska pärlor - 
Erskines hus i Gyttorp 
räddade”. Peter Ljungné, 
Svenska föreningen för 
byggnadsvård.
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Industrisamhällets kulturarv

Industrisamhällets historia är en viktig del av vårt 
kulturella arv. Den ger oss förståelse och perspek
tiv på det samhälle vi lever i i dag. Industrialise
ringen har satt sin prägel på såväl landskap och 
bebyggelse som arbetsmiljöer och bostadsbyggan
de. Strukturförändringar inom näringslivet leder 
till att industriella produktionsmiljöer överges i 
regioner som inte expanderar eller omvandlas och 
används för nya verksamheter i expansiva regio
ner. Industrimiljöerna rymmer betydelsefulla be
rättelser om det industrisamhälle som vi är i färd 
med att lämna bakom oss. Regeringen avsatte un
der treårsperioden 1999 till 2001 24,5 miljoner 
kronor av kulturmiljöanslaget för en särskild sats
ning på industrisamhällets kulturarv. Medlen har 
hanterats av en särskild delegation. Många läns

styrelser har också prioriterat satsningar på det 
industrihistoriska arvet.

Det ideella engagemanget för dessa miljöer är 
stort. På många arbetslivsmuseer runt om i landet 
är människor engagerade i verksamheter som 
breddar, fördjupar och förmedlar kunskaper om 
det svenska industrisamhället. Riksantikvarieäm
betet har sedan 2001 haft möjlighet att stödja pro
jekt på arbetslivsmuseer med sammanlagt 4 miljo
ner kronor per år. För de eldsjälar som driver verk
samheterna innebär bidragen ett erkännande och 
en bekräftelse på att deras verksamhet är betydel
sefull.

Industrilandskapet i Norrköping är ett exempel 
på ett område där fabriksbyggnader omvandlats 
för att rymma andra verksamheter såsom företag,

Motstående sida: Hus med 
sågtandat tak från Industri
landskapet i Norrköping, 
Östergötlands län. Foto: 
Rikard Billkärr, TP Fastighets
konsult AB. Interiör från 
Jordberga sockerbruk, Skåne 
län. Foto: Henrik Borg.
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universitet och kulturinstitutioner. I området finns 
bland annat ett färgeri från 1909 och ett väveri 
från 1871. Båda är karaktäristiska fabriksbygg
nader med en våning och sågtandstak. Taket gav 
ett jämnt ljusinsläpp i arbetet på fabriksgolvet. 
Byggnaderna har restaurerats med kulturmiljö
vårdsbidrag och används nu av företag inom tele- 
kombranschen.

I Skåne används kulturmiljövårdsbidrag till ett 
program för Skånes industriella kulturarv. I pro
grammet läggs stor vikt vid livsmedelsindustrin, 
som är och har varit en av landskapets mer bety
delsefulla näringar. Äldre anläggningar, som till 
exempel mindre kvarnar, har sedan länge varit fö
remål för kulturmiljövårdens omsorger medan

större anläggningar som till exempel slakterier, 
mejerier och sockerbruk inte har bevarats i samma 
utsträckning. Skåne har utgjort centrum för 
socker- och stärkelseframställningen och bränne- 
rier i Sverige. Just nu pågår en utredning om en 
eventuell byggnadsminnesförklaring av Jordberga 
sockerbruk och Folkestorps bränneri. Tre indu
striobjekt i Skåne som nyligen har fått kultur
miljövårdsbidrag är Tegelberga tegelbruk, smed
jan i Torsebro och Klippans pappersbruk som är 
från 1590-talet och Sveriges äldsta aktiva bruk.

I detta kapitel beskrivs det arbete som bedrivs 
för att bevara och utveckla miljöerna i Norbergs 
bergslag och Pythagoras motorfabrik.

Motstående sida: Arbetsbänk på Torshammars verkstad 
i Norberg. Foto: Jan Eve Olsson.
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Norberg — 800 år av gruvbrytning och järnframställning

Norbergs bergslag är en av de äldsta järnbergslagerna i 

Sverige. Bergshanteringen från medeltid till i dag har 

skapat ett särpräglat landskap. Här påträffar man många 

välbevarade miljöer med byggnader och andra läm

ningar från olika tidsskeden. Århundradens gruvbrytning 

och järntillverkning, kolningsverksamhet och transporter 

har lämnat påtagliga spår.

De omfattande dagbrottssystemen och de stora 

industribyggnaderna är framträdande, men här finns 

även mindre tydliga lämningar, som kolbottnar, slagg

högar och underjordiska gruvsystem. Byarna med väl

bevarade bergsmansgårdar, lämningar efter hyttor och 

hamrar samt det ännu öppna odlingslandskapet gör 

bergsmannaorganisationen tydligt avläsbar i landskapet.

Industrihistoria med framtidspotential

I Norbergs bergslag finns över 600 kända bergs
historiska lämningar, däribland hundratals gru
vor från olika tidsperioder. Malmen som var av 
god kvalitet efterfrågades vitt omkring, men för-
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Mossgruveparken i Norberg 
med Risbergs vattenupp- 
fordringsschakt, numera 

gruvmuseum. 
Foto: Bengt A. Lundberg.

adlades också i trakten. I hyttorna framställdes 
tackjärn. Under medeltiden förädlades tackjärnet 
till smidbart järn, så kallande osmundar, och un
der senare tid till stångjärn.

Gruvorna ägdes av enskilda bergsmän. En 
bergsmansby bildade ett hyttlag som drev en hytta 
tillsammans. Dessa bergsmansägda anläggningar 
dominerade fram till 1800-talets mitt. I takt med 
utvecklingen av nya tekniker som dessutom 
krävde stora investeringar fick de små bergsmans
ägda hyttorna svårt att klara sig. I Norbergs berg
slag ersattes de många små hyttorna efterhand av 
en enda stor hytta, Spännarhyttan, som påbörjade 
sin verksamhet på 1880-talet. När gruvan stängde 
och Spännarhyttans sista masugn blåstes ned 
1981 innebar det också slutet på den mer än 800- 
åriga traditionen av gruvbrytning och järn
framställning i Norberg.

Kulturmiljövården har sedan lång tid tillbaka 
gjort stora insatser för att bevara miljöer med an
knytning till järnhanteringen i Norbergs bergslag. 
Från 1993 till 2000 har Länsstyrelsen i Västman
land satsat 13 miljoner kronor i kulturmiljöanslag
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inklusive de sysselsättningsmedel som tilldelades 
från Arbetsmarknadsdepartementet i början på 
1990-talet. De största insatserna har gjorts i 
världsarvet Engelsbergs bruk och i Norbergs 
gruvmiljöer. De industrihistoriska miljöerna har 
uppmärksammats, bland annat i länets tillväxtav
tal, som en resurs som möjliggör gränsöverskri
dande möten mellan industri, kultur, forskning 
och utbildning. Tillväxtavtal har tagits fram i alla 
län för att samordna olika insatser för respektive 
läns utveckling under perioden 2000 till 2003.

Industrihistoriska mötesplatser ökar framtidstron

Genom projektet Industrihistorisk mötesplats, 
som påbörjades hösten 1998, har Norbergs kom
mun tagit ett helhetsgrepp för att samordna och 
utveckla aktiviteter som har ett samband med det 
industrihistoriska kulturarvet i Norbergs kom
mun. Länsstyrelsen i Västmanlands län har fung
erat både som idégivare och finansiär och aktivt 
drivit på etableringen av ett industrihistoriskt 

samarbete i Norberg. Tongivande personer har 
varit den förre landshövdingen Jan Rydh och den

Rrojektnamn: Framtidshyttan (före 1 juli 
2001: Industrihistorisk Mötesplats Norberg). 
Läge: Norbergs och Fagersta kommuner, 
Västmanlands län.
Objekttyp: Industrihistoriska miljöer. 
Kulturhistorisk status/skydd: Riks

intressen, byggnadsminnen.
Syfte/Mål: Att utveckla metoder för hur 

industrisamhällets kulturarv kan användas 
för att stärka ansvarstagande, företagsam

het, demokrati och social ekonomi på lokal 
nivå samt att etablera Norbergs bergslag 
som ett centrum för utbildning och kun
skapsförmedling inom fältet industri
samhällets historia och framtid. 

Initiativtagare: Norbergs kommun och 
Länsstyrelsen i Västmanland.
Övriga aktörer: Länsmuseet i Västmanland, 

ideella föreningar i Norberg.
Webbadress: www.framtidshyttan.com.

För tidsperioden 1998-2001 gäller följande:

Totalfinansiering: Cirka 25 mnkr.

Varav kulturmiljövårdsbidrag: 1,8 mnkr. 
Övrig medfinansiering: EG:s strukturfonder 

Mål 2 norra regionen, Länsstyrelsens regio
nalekonomiska enhet, Norbergs kommun, 
Fagersta kommun, Stiftelsen Framtidens 
kultur, Delegationen för industrisamhällets 
kulturarv, KTH, Riksantikvarieämbetet, 
Arbetsmarknadsverket, Västmanlands- 
musiken, Statens kulturråd.
Resultat: Ökat lokalt engagemang och del

aktighet i arbetet med att bevara, förvalta 
och tillgängliggöra de industrihistoriska 
miljöerna, ökad vitalitet i lokalsamhället, 

förmodad ökad omsättning i besöks- 
näringen. Cirka sju heltidstjänster sedan 
2001 inom projektet. Projektet har även 
gett arbetstillfällen för säsongsanställda 

guider, byggnadsarbetare och leverantörer 
vid byggnadsvårdsarbeten. 
Kontaktpersoner: Ing-Marie Pettersson 
Jensen, tfn: 0223-211 60, 070-209 27 02, 

Anna Svensson, tfn: 0233-442 47 och Dag 
Celsing, tfn: 070-635 10 06.
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Kärrgruvans stationsområde. 
Till vänster syns stinsbostaden 
och till höger godsmagasinet. 

Foto: Pål-Nils Nilsson.

tidigare länsantikvarien Lennart Edlund.
- Området har präglats av en omfattande 

strukturomvandling. Nedläggningar av industrier 
och en i grunden förändrad näringsbas har lett till 
hög arbetslöshet. Satsningar på kulturarvet kan 
stärka en positiv lokal och regional utveckling, 
anser kommunalrådet Kent Persson.

Alla nedan beskrivna satsningar, med undantag 
av Olsbenningsmodellen, ingår i projektet. Sedan 
Norbergs och Fagersta kommuner sommaren

2001 erhöll 10,4 miljoner kronor till projektet 
från eg:s strukturfond Mål 2 Norra används pro
jektnamnet Framtidshyttan.

Mimerlaven väcker känslor och musik till liv

Mimerlaven kan ses som en symbol för den se
naste epoken i järn- och stålindustrins långa histo
ria i Norberg. En gruvlave är en hög byggnad som 
står över ett gruvschakt genom vilken malmen 
transporteras upp. Mimerlaven invigdes i960 och 
var i drift till 1981.1 mars 1999 övertog Norbergs 
kommun ansvaret för laven. Övertagandet skedde 
efter en intensiv debatt om huruvida anläggningen 
skulle rivas eller inte. Ägaren ab b slapp rivnings- 
kostnaden och betalade i stället miljösaneringen 
samt renoveringskostnaden på sex miljoner kro
nor. Under perioden 1998 till 2002 har länsstyrel
sen bidragit med 620 000 kronor i kulturmiljö
vårdsbidrag.

Ett utvecklingsarbete om den framtida an
vändningen av Mimerlaven har påbörjats med 
finansiering från bland annat Stiftelsen Fram
tidens kultur. En tanke är att Mimerlaven skulle
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Längst t.v. Julmarknad i Nya 
Lapphyttan. Foto: Ulf Öhman. 
Närmast tv. Mimerlaven reser 
sig högt över Norbergs cent
rum med sina 65 meter.
Foto: Dag Celsing.

bli en permanent plats för nyskapande ungdoms
kultur samtidigt som den används till att åskåd
liggöra den svenska järn- och stålindustrins his
toria.

Norbergsfestivalen med inriktning mot nyska
pande modern elektronisk musik och ljuskonst ar
rangerades första gången sommaren 2.000 i 
Mimerlaven. Evenemanget lockade omkring 300 
besökare. Idén växte fram när en ung dansk före
tagare inom musik- och ljusbranschen kom i kon

takt med den industrihistoriska miljön i Norberg. 
Han lockade med sig fler musiker och artister från 
Köpenhamn och lyckades också entusiasmera en 
del Norbergsbor, som bildade den lokala fören
ingen Kraftverk Mimer.

- Norbergsfestivalen är ett tydligt exempel på 
det industrihistoriska kulturarvets förmåga att 
förlösa kreativitet, poängterar den förre projekt
ledaren Dag Celsing.

Kulturarrangemang i industrihistoriska miljöer

INDUSTRISAMHÄLLETS KULTURARV 49



Interiör från Thorshammars 
verkstad som tidigare var en 

metallindustriverkstad. 
Foto: Bengt A. Lundberg.

är dock inget nytt i Norberg. Olika teateruppsätt
ningar och arbetarspelet om Norbergsstrejken är 
tidigare exempel.

Man har också haft diskussioner med Väst
manlands arkivförbund för att undersöka möjlig

heterna att använda delar av Mimerlaven som 
arkivlokaler med forskarplatser. En projektering 
för den byggnadstekniska restaureringen har 
gjorts under 2.001. Man har dessutom erhållit 
forskningsmedel från Riksantikvarieämbetet för 
ett pilotprojekt, vars syfte är att utreda hur man 
bäst restaurerar betongkonstruktioner. Dessa in
satser ger goda förutsättningar för en gedigen res
taurering och nyanvändning av Mimerlaven.

En bevarad verkstadsmiljö från sekelskiftet 1900

Genom kulturmiljövårdsbidrag från Länsstyrel
sen har en omfattande renovering av Thors
hammars verkstad kunnat genomföras och ett 
stort arkivmaterial har gjorts tillgängligt. Fören
ingen Thorshammar arbetar ideellt med vården 
och tillsynen av verkstaden. År 2001 fick fören
ingen kulturmiljövårdsbidrag från Riksantikva
rieämbetets särskilda medel för bidrag till arbets- 
livsmuseer för att renovera vattenturbinen. Målet 
är att turbinen ska kunna fungera igen och att 
verkstaden ska öppnas för besökare och fungera 
som museum.
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Sammanhållning och ökat deltagande för vår bygd

Olsbennings bergsmansby är en bymiljö med med
eltida ursprung. Byn med de stora bergsmans
gårdarna som belyser bergsmännens sociala ställ
ning samt lämningarna från järnhanteringen gör 
platsen till riksintresse för kulturmiljövården. 
Länsstyrelsen och länsmuseet har i samverkan 
med Olsbennings byalag och med stöd av projek
tet Industrihistorisk mötesplats arbetat med pilot
projektet Olsbenningsmodellen vars målsättning 
är att engagera befolkningen i Olsbenning och 
skapa ökad delaktighet för det kulturarv man har 
omkring sig. Man vill också utveckla byn till ett 
kulturhistoriskt besöksmål.

Olsbennings byalag har tagit på sig förvalt
ningen och skötseln av kulturmiljön. Kurser i 
byggnadsvård har organiserats i anslutning till 
Riksantikvarieämbetets projekt Tradition och 
byggproduktion och verksamheten drivs i samar
bete med informationssatsningen Markernas 
Mångfald som riktar sig till bönder inom ramen 
för jordbrukspolitiken. Förutom allmän rådgiv
ning i skötsel av jordbruksmark har kurser i agrar-

Projektnamn: Olsbenningsprojektet.

Läge: Norbergs kommun, Västmanlands 
län.

Objekttyp: Industrihistoriska miljöer - 
bergsmansby.

Kulturhistorisk status/skydd: Riksintresse, 
fornlämningar.
Syfte/Mål: Att ta ett helhetsgrepp över ett 
helt riksintresseområde i nära samarbete 

med fastighetsägarna. I detta arbete ses 
människorna, landskapet, byggnaderna, 
infrastrukturen och industrihistorien som en 
helhet.

Initiativtagare: Länsstyrelsen i Västman
lands län.
Övriga aktörer: Olsbennings byalag, Väst

manlands länsmuseum och Norbergs kom
mun.

För tidsperioden 2000-2001 gäller följande:

Totalfinansiering: Cirka 1 mnkr.
Varav kulturmiljövårdsbidrag: 750 tkr. 
övrig finansiering: Markernas mångfald 

och EU:s miljöstöd.
Resultat: Ortsbornas delaktighet, engage
mang och kunskap om sin kulturmiljö har 
ökat, värdefull bebyggelse har blivit renove
rad, stängsling och djurbete håller landska
pet öppet, besöksnäringen har expanderat 
något. Kulturmiljötänkandet har blivit en 
mer naturlig del i bybornas vardag. Projek
tet har dessutom gett arbetstillfällen för 
byggnadsarbetare, leverantörer och frivillig 
arbetskraft.

Kontaktperson: Patrick Björklund, Länssty
relsen i Västmanland, tfn: 021-19 50 00.

historia, industriarkeologi och äldre historiskt 
kartmaterial ordnats. I samarbete med projektet 
Industrihistorisk mötesplats har man dessutom 
genomfört arkeologiska undersökningar inom ra
men för ett doktorsavhandlingsarbete. Länsstyrel
sen har också bidragit ekonomiskt till byggnads-
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Anna-Karin Collin med sin 
islandshäst Skotta. Foto: Karin 
Janbell.

vårdsupprustningar i byn och till vården av forn- 
lämningar i området. Centralt för projektet är att 
man betonar bebyggelsens och landskapets sam
manhang och ömsesidiga samverkan.

Företagaren Anna-Karin Collin som driver 
familjegården och deltar aktivt i Olsbennings bya
lag är en av dem som flyttat tillbaka till sin hemby. 
Hon föder upp och inackorderar islandshästar 
samt frilansar på distans inom ir-branschen.

- Sammanhållningen i byn och känslan för vår 
bygd har ökat genom det gemensamma arbete vi 
bedrivit, säger hon.

Länsstyrelsens initiativ och drivande roll har 
uppskattats mycket. I området längs ån som rin
ner genom Olsbenning finns bland annat en gam
mal hyttruin. För att hålla kulturlandskapet öppet 
har man gjort i ordning ett fårbete. Bidrag till in
köp av stängsel har länsstyrelsen stått för, och där
efter har byalaget lagt ned ideellt arbete.

Kunskapen om kulturmiljön växer genom ett 
givande och tagande mellan människorna i byn, 
myndigheter, kulturhistoriker och hantverkare.

-Vi har lärt oss att markanvändningen och

hävden är en lika viktig del för att uppnå kul
turmiljövårdens mål om kontrollerande och god
kända byggnadsvårdsarbeten, säger Birgitta 
Cedenhag, länsantikvarie i Västmanlands län.

Kulturhistoria som framtidsresurs

I Norbergsområdet är många av de historiska 
lämningarna dolda eller svårbegripliga för dagens 
besökare. För att synliggöra dessa dolda struk
turer i landskapet har man skapat ett system av 
digitala historiska kartor med olika tidsskikt. Syf
tet är att hjälpa besökaren att förstå landskapet 
och dess historiska utveckling. Arbetet finansieras 
av bland annat Stiftelsen Framtidens kultur, Dele
gationen för industrisamhällets kulturarv och 
eg:s strukturfonder. De fyra projektmedarbetarna 
har hittills arbetat i tre försöksområden, bland an
nat Olsbenning. Man har också planerat en sär
skild guideutbildning som riktar sig till dem som 
bor eller arbetar på platsen. Målsättningen är 
ännu bättre förmedling av platsen till besökaren. 
Tanken är också att de som lever och verkar i mil
jön ska få bättre kunskaper om dess historia och
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därmed också starkare band till kulturarvet. 
Metodutvecklingsprojekt ingår i Riksantikvarie
ämbetets program för det industrihistoriska arvet.

Nya Lapphyttan, med en medeltida hytta som 
förebild, byggdes upp som en fullskalerekonstruk- 
tion under 1990-talet och är ett delprojekt inom 
Framtidshyttan. Den innehåller bland annat en 
masugn, en kolgrop, en färskningssmedja, en klen
smedja och bostadshus. Tanken är att Nya Lapp
hyttan ska bli en plats där man kan experimentera 
med medeltida järnframställningsteknik och bygga 
upp kunskap kring den medeltida bergslagen.

- På så sätt kan man belysa hela den medeltida 
perioden med utgångspunkt i Nya Lapphyttan 
och järnhanteringen, säger Ing-Marie Pettersson 
Jensen, som är verksamhetsledare och kultur
miljövårdare för Nya Lapphyttan.

Man kommer dessutom att utveckla en bred 
pedagogisk verksamhet med inriktning på upple
velser samt olika målgruppers aktiva deltagande. 
Man har bland annat planerat att skapa särskilda 
pedagogiska program för skolans olika stadier 
och Nya Lapphyttan har redan använts vid före- 
tagsutbildningar i teamwork.

Längst t.v. Renoverad smedja 
i Olsbenning. Foto: Karin 
Janbell.
Närmast t.v. Olsbennings 
byalag. Foto: Dag Celsing.

Att läsa
Atlas över Sveriges 
bergslag. Ing-Marie Pet
tersson, Jemkontoret, 
Riksantikvarieämbetet.

Berättelser om vårt sam
hälles historia - svenska 
industriminnen, Riksan
tikvarieämbetet Rapport 
nr 2001:5.
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Pythagoras motorfabrik
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industrihistoria i ett nötskal

Industrialismens genombrott under 1800-talets andra 

hälft och de första decennierna på 1900-talet förändrade 

radikalt levnadsförhållandena i Sverige. Pythagoras 

motorfabrik är en av Sveriges få väl bevarade exempel på 

en större mekanisk verkstadsindustri med fungerande 

produktionsutrustning. Den är unik genom att den är 

bevarad - men den representerar något som var väldigt 

vanligt eftersom mekaniska verkstäder har funnits i näs

tan alla svenska städer.

Pythagoras — tändkulemotorer för alla

Pythagoras motorfabrik i Norrtälje påbörjade sin 
verksamhet 1898 i ett litet trähus på den tomt där 
fabriksbyggnaderna fortfarande ligger. Företaget 
tillverkade en enkel och genialisk räknemaskin, 
därav namnet Pythagoras.

År 1904 inleddes utvecklingen av den produkt 
som fabriken skulle bli känd för: tändkulemotorn. 
Pythagoras tändkulemotorer var billiga i både an
skaffning, drift och underhåll. De kunde användas



för att driva kvarnar, tröskverk och sågar samt 
inom sjöfarten för motorbåtar och fiskebåtar. Ex
porten var omfattande under Pythagoras storhets
tid, och fortsatte fram till första världskriget. Där
efter gick bolaget i konkurs vid ett par olika tillfäl
len, och lades slutligen ner 1979 när den ende 
kvarvarande anställde avled. Området såldes 
några år senare till byggbolaget Diös.

Fabrikshallen som var anläggningens kärna är 
byggd i flera etapper. Hallens södra och äldsta del 
är uppförd 1910. Affärs-, ritkontor och direk
tionsrum ligger i flygeln som byggdes 1915. Det 
som gör Pythagoras motorfabrik unik är att både 
själva byggnaderna och maskinparken i sin helhet 
finns kvar och fortfarande fungerar på samma sätt 
som under fabrikens livstid. Den bevarade ma
skinparken tillsammans med kontor, arkiv och en 
stor mängd ritningar på företagets produkter är en 
omistlig informationsbärare om den tidiga verk
stadsindustrins tekniska förutsättningar och ar
betsmiljöer.

Namn: Motorfabriken Pythagoras.

Läge: Norrtälje kommun, Stockholms län 
Objekttyp: Industri.
Kulturhistorisk status/skydd: Byggnads- 
minne.
Syfte/Mål: Att bevara och utveckla en unik 
industrianläggning.
Initiativtagare: Föreningen Pythagoras 
vänner och Länsstyrelsen i Stockholms län. 
Övriga aktörer: Stiftelsen Motorfabriken 

Pythagoras, Norrtälje kommun.

För tidsperioden 1990-2000 gäller följande:

Totalfinansiering: Drygt 17 mnkr.
Varav kulturmiljövårdsbidrag: 4,8 mnkr 
(inkl. sysselsättningsmedel).
Övrig finansiering: Länsarbetsnämnden, 

Norrtälje kommun, Statens kulturråd, Stock

holms läns landsting, Metall och Verkstads

föreningen, Delegationen för industri
samhällets kulturan/.

Resultat: Starkt lokalt engagemang, lokalt 
kulturcentrum, bevarad unik verkstadsindu
stri, cirka 16 500 dagsverken har skapats. 

Kontaktperson: Fred Andersson, Stiftelsen 
Motorfabriken Pythagoras, tfn 0176-100 50.

Arbetare i verktygsverkstaden 
innan den nya fabrikshallen 
byggdes. Bilden är tagen nå
gon gång mellan 1907 och 
1910. Foto: Pythagoras vän
ners bildarkiv. Foto motstå
ende sida: Bengt A. Lundberg.
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Räddat Pythagoras

Pythagoras har varit rivningshotat vid två olika 
tillfällen. Byggbolaget Diös, som köpt området ef
ter att tillverkningen lagts ned, tänkte riva fabri
ken och bygga bostadshus på tomten. Begäran om 
rivningslov lämnades in till kommunen 1984. 
Byggbolagets begäran avslogs. Till grund för detta 
låg bland annat den kulturhistoriska byggnads- 
inventering som Stockholms läns museum hade 
gjort 1975. Samma år som byggbolagets begäran 
om rivning lämnades in bildades också Förening

en Pythagoras vänner. Föreningen bildades som en 
reaktion på Diös rivningsbegäran och kom att 
spela en viktig roll för den fortsatta utvecklingen i 
fabriksområdet.

I början av 1985 planerade Diös i stället att riva 
ut hela maskinparken och använda lokalerna som 
lager. Planerna stoppades av länsstyrelsen genom 
en interimistisk byggnadsminnesförklaring som 
gällde fram till den 31 maj 1985. Då hade man 
hunnit upptäcka att taket på fabriksbyggnaden 
var i uselt skick och att det behövdes snabba åtgär
der. Föreningen Pythagoras vänner startade en in
tensiv jakt på pengar. De fick medel från bland an
dra Statens kulturråd, lo, landstingets glesbygds- 
kommitté samt Metall och Verkstadsföreningen. I 
april 1985 kom det besked som enligt Jan-Bertil 
Schnell, tidigare länsantikvarie i Stockholms län 
och nuvarande ordförande i Stiftelsen Motorfab
riken Pythagoras, kan sägas ha avgjort frågan om 
bevarandet. Dåvarande riksantikvarien Marga
reta Biörnstad beslutade om kulturmiljövårds
bidrag på i,z miljoner kronor till föreningen så att 
upprustningsarbetena kunde påbörjas. Norrtälje
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Pythagoras, vars uppgift blev att rusta upp fabri
ken och driva verksamheten. Stiftelsebildare var 
Norrtälje kommun och Föreningen Pythagoras 
vänner. Länsstyrelsen förklarade anläggningen 
som byggnadsminne 1991.

Räddningen av Pythagoras hade aldrig kunnat 
genomföras utan samverkan mellan många olika 
aktörer.

- Projektet är ett skolexempel på lösning av en 
omöjlig uppgift, där kulturmiljöanslaget hade en 
avgörande betydelse, säger Jan-Bertil Schnell.

Detalj från fabriksbyggnadens 
södra fasad. Foto: Bengt A. 
Lundberg.

kommun och Diös kom överens om ett markbytes- 
avtal där Diös förband sig att sälja Pythagoras fab
riksområde för 2,8 miljoner kronor till kommu
nen.

I juni 1988 biföll riksdagen en motion om en 
miljon kronor till Föreningen Pythagoras vänner 
för inköp av anläggningen. Efter riksdagens beslut 
bidrog även Landstinget i Stockholms län och 
Norrtälje kommun med en miljon kronor vardera. 
År 1989 köptes så äntligen Pythagoras från Diös 
och 1990 bildades Stiftelsen Motorfabriken

Motorfabrik i ny tappning

När Pythagoras inköptes 1989 var anläggningen i 
ett bedrövligt skick, upprustningsarbetena påbör
jades under 1990. Länsstyrelsen beviljade totalt 
3 650 000 kronor i kulturmiljövårdsbidrag i bör
jan på 90-talet, dessutom bidrog länsarbetsnämn
den med medel. Det anordnades byggnadsvårds- 
kurser och arbeten genomfördes som ALU-pro- 
jekt. Dessutom upphandlades arbeten på entre
prenad. Två byggnadsvårdskurser arrangerades 
av stiftelsen Pythagoras i samarbete med abf och
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Pythagoras fabriksbyggnad, 
uppförd i tegel med såg- 
tandstak, utgör själva sinne
bilden av en fabrik från bör
jan av 1900-talet. Foto: Bengt 
A. Lundberg.

arbetsförmedlingen. De innebar att cirka 40 ar
betslösa byggnadsarbetare fick teoretiska kunska
per i bebyggelsehistoria och praktiska kunskaper i 
restaurering av kulturhistoriskt värdefulla bygg
nader.

Insatserna gav sammanlagt 56 manårs arbete 
exklusive det ideella arbete som vänföreningens 
medlemmar bidragit med. Alla upphandlingar

gjordes hos lokala leverantörer och entreprenörer 
vilket i sin tur har skapat arbetstillfällen. Några av 
kursdeltagarna har startat egna byggföretag med 
antikvarisk inriktning, bland annat har ett nystar
tat företag specialiserat sig på fönsterrenovering.

Stiftelsen har för närvarande ett bidrag från 
Norrtälje kommun som bekostar en heltidsan
ställd verksamhetsansvarig, Fred Andersson.

-Under senare år har vi arrangerat många 
olika kulturaktiviteter på Pythagoras, bland annat 
musikaftnar som varit mycket populära och dragit 
utsålda hus, säger Fred Andersson.

Sommartid hålls anläggningen öppen för dag
liga visningar. Andra tider på året kan man besöka 
den numera välbevarade fabriken efter överens
kommelse. Efter renoveringen har man haft om
kring z 500 besökare per år. Så många som 95 pro
cent av dessa besökare kommer från andra kom
muner.

Inte maskiner utan kunskap

Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras har många 
idéer om den framtida utvecklingen av verksam-

MAN STÄLLER JU UPP FÖR SIN HEMBYGD!58



heten vid fabriken. Produktionsmålsättningen 
i dag är ”inte maskiner utan kunskap”. I den väl- 
bevarade fabriksmiljön planeras utställningar 
som fördjupar kunskapen om platsen och dess 
verksamheter samt sätter in Pythagoras i ett större 
sammanhang. Utställningarna ska handla om 
Pythagoras betydelse för Norrtälje och Roslagen, 
om arbetsliv och arbetsmiljöer, industrialismens 
genombrott och - inte minst - tändkulemotorns 
historia och betydelse.

-Kanske kan man i framtiden producera nya 
motorer med hjälp av den gamla maskinparken, 
säger Fred Andersson.

Stora delar av Pythagoras arkiv finns bevarat. 
Pythagoras ingår som ett av tolv industriminnen i 
Riksantikvarieämbetets program för det industri
historiska arvet, som genomförs 2002-2004. Ett 
metodutvecklingsprojekt som syftar till att stärka 
sambanden mellan kunskapen i arkivmaterialet 
och förmedlingen i kulturmiljön kommer att ge
nomföras.

I dag bedrivs ett cad-projekt i samarbete med 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Av

sikten är att framställa en modell i skala 1:5 av en 
tändkulemotor med hjälp av de gamla original
ritningarna. Stiftelsen håller också föreläsningar 
om mekanik för studenter vid kth.

I framtiden finns planer på att även engagera de 
minsta genom att starta en barnpedagogisk verk
samhet vid Pythagoras. Tanken är att barnen ska 
få uppleva arbetslivshistoria och arbetsmiljöns ut
veckling i äkta fabriksmiljö. Här skulle de också 
kumia lära sig mekanikens grunder.

Det långsiktiga målet är att skapa ett närings- 
livshistoriskt centrum med bland annat ett indu- 
strihistoriskt bibliotek och arkiv. Tillfälliga ut
ställningar kan kompletteras med olika former av 
programverksamhet, debatter och konferenser 
med utgångspunkt i den kulturhistoriska miljön.
Finansieringsfrågan är inte helt löst, men man har 
redan tagit fram förslag på en till- och ombyggnad 
av befintliga lokaler. Anläggningen skulle kunna 
inrymma basutställningar, allmänna kulturloka
ler, reception, servering, arkiv och bibliotek samt 
barnverksamheter.
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Berättelser om vårt sam
hälles historia - svenska 
industriminnen, Riksan
tikvarieämbetets pro
gram för det industri
historiska arvet. Riksan
tikvarieämbetet.

Den svenska verkstads
industrin och kulturmiljö
vården. Eva Dahlström, 
Riksantikvarieämbetet.

Verkstadsmiljöer under 
1800-talet. Mekaniska 
verkstäder mellan hant
verk och industri. Eva 
Dahlström, Riksantikva
rieämbetet.

Järnarbetarna och deras 
verkstäder Mekaniska 
verkstaden på Skansen. 
Maths Isacson m.fl. 
Bäckströms förlag.

AB Pythagoras: En verk
stadsindustri och kultur
miljö i Norrtälje. Dag 
Avango.
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Regional utveckling

Kulturarvet ses alltmer som en resurs som bidrar 
till regional utveckling och tillväxt, något som 
bland annat fått genomslag i samband med upp
rättandet av de regionala tillväxtavtalen och vid 
fördelningen av eg:s strukturfondsmedel.

Ett bevarat och vårdat kulturarv bidrar till att 
skapa attraktiva livsmiljöer som kan intressera 
boende, besökare och företag. Goda boendemil
jöer ökar företagens möjligheter att rekrytera ar
betskraft. Lokalisering i en kulturhistorisk miljö, 
till exempel en nedlagd industrimiljö, kan dess
utom innebära konkurrensfördelar för företagen 
vad gäller profilering, marknadsföring och ska
pandet av nya starka varumärken.

Genom att tillvarata den befintliga bebyggelsen 
bevaras kulturarvet genom att brukas och utveck

las. Bevarandevärdena sammanfaller ofta med det 
som upplevs som ”karaktär” och ”atmosfär”. 
Restaureringsinsatser i kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer är arbetsintensiva och ger därför många 
arbetstillfällen.

Kulturmiljöanslaget är förhållandevis litet och 
långt ifrån tillräckligt i förhållande till behovet. 
Därför är det viktigt för kulturmiljövården att 
även andra medel kan bidra till kulturmiljö
insatser av olika slag. I dag finansieras många kul
turmiljöinsatser med till exempel arbetsmarknads
medel, regionalekonomiska medel och medel från 
eg:s strukturfonder.

Projekt som har bevarande som utgångspunkt, 
men som samtidigt syftar till att skapa regional ut
veckling, är oftast samverkansprojekt som kan

Motstående sida: Spelmans- 
stämma vid Österbybruks 
herrgård i Uppsala län. Foto: 
Håkan Lindholm. Renovering 
av Stjärnsunds herrgård i 
Dalarnas län. Foto: Olle Lind. 
Orangeriet på Örbyhus slott i 
Uppsala län har restaurerats. 
Foto: Vallonbruk i Uppland.
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fungera som en lärandeprocess. Kulturmiljövår
den, naturvården, arbetsmarknadspolitiken och 
näringslivet med flera arbetar tillsammans mot ett 
gemensamt mål. Samverkan innebär goda förut
sättningar för att skapa och främja en långsiktigt 
hållbar regional samhällsplanering och ekono
misk utveckling.

Länsstyrelsen i Uppsala län har under flera år 
arbetat aktivt med att restaurera Vallonbruken i 
Uppland. Arbetet har skett i nära samverkan med 
den ideella föreningen Vallonbruk i Uppland, vars 
verksamhet bygger på att vallonbrukens industri- 
och kulturhistoriska miljöer kan bevaras och vi
sas. Föreningen stöttas ekonomiskt av fem kom
muner, två landsting och av större företag i byg
den. I särskilda projekt har man också fått bidrag 
från Stiftelsen Framtidens kultur, Länsstyrelsens 
regionalekonomiska medel och eg:s struktur
fonder. Vallonbruken har under åren utvecklats 
till ett populärt och viktigt besöksmål för kultur
turism. Bruken marknadsförs gemensamt, man 
sätter upp informationsskyltar, erbjuder guidning

och anordnar aktiviteter i anslutning till bruken. 
Utvecklingen genom åren har resulterat i många 
nya arbetstillfällen, genom till exempel guidnings- 
verksamheten och nyetablerade företag i området.

I Dannemora till exempel har ett mindre mine
ralmuseum inrättats av ett nybildat företag. Ett 
upplevelseföretag har också bildats som tillhanda
håller mat och aktiviteter för besökare till gruv
området. Restaurang- och caféverksamhet har 
utvecklats på flera orter och souvenirutveckling 
har gett tillfälliga arbeten för smeder och slöjdare i 
bygden. Vallonbruken hade år 2.001 cirka 
217 000 besökare, vilket är en ökning jämfört 
med tidigare år.

Ånghammaren i Österbybruk som rustats med 

kulturmiljövårdsbidrag är sommartid ett informa
tionscenter för vallonbruksbygden. I lokalen be
drivs också utställningsverksamhet och teater.

I detta kapitel beskrivs hur Hallands län arbetat 
med byggnadsvårdsfrågor kopplat till sysselsätt
ning, regional utveckling och demokrati inom ra
men för Hallandsmodellen.
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Hallandsmodellen — samverkan med flyt

Ökat kulturellt engagemang, nya fängslande besöksmål 

och väl behövda arbetstillfällen - Hallandsmodellen som 

genomförts i bred samverkan mellan olika parter har gett 

tydliga resultat!

I samband med byggarbetsmarknadens kollaps i 

början av 1990-talet, avsatte staten resurser för att skapa 

arbetstillfällen inom byggnadsvården. Under sex år har 

två tusen arbetslösa byggnadsarbetare restaurerat kultur

historiskt värdefulla byggnader. Gamla miljöer med 

avfolkningsproblem har fått nytt liv och nya verksamheter 

och lokalbefolkningens intresse för närmiljön har ökat. 

Hallandsmodellens utbyte med Olsztyn i nordöstra Polen 

visar att kulturarvet är ett viktigt redskap i arbetet att 

bygga en gemensam grund för en demokratisk tradition i 

Östersjöregionen.

Vingaxeln på Harplinge väderkvarn lyfts på plats.
Foto: Hallands länsmuseer.
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Projektnamn: Hallandsmodellen.

Läge: Hallands län.
Objekttyp: Kulturhistoriskt värdefulla bygg

nader.
Kulturhistoriskt status/skydd: varierande, 
exempelvis byggnadsminnen, byggnader 
utpekade i riksintresseområden och/eller i 
kommunala kulturmiljöprogram.
Syfte/mål: Att bevara kulturhistoriskt värde

fulla byggnader genom restaurering och 
nyttja dem för ändamål som bidrar till re
gionens utveckling, att skapa sysselsättning 
och vidareutbildning för byggnadsarbetare i 
traditionella material och arbetsmetoder. 

Initiativtagare: Hallands Länsmuseer, Läns
arbetsnämnden och Länsstyrelsen i Hal

lands län.
Övriga aktörer: Regionala Yrkeskommittén, 

kommuner, Uppdragsutbildningen i Falken
berg, bygg- och konsultföretag och fastig

hetsägarna.
Webbadress: www.balcon.net.

För tidsperioden i993-2000 gäller följande:

Totalfinansiering: Cirka 250 mnkr.
Varav kulturmiljövårdsbidrag: Cirka 24 

mnkr.
Övrig finansiering: Länsarbetsnämnden, 
fastighetsägarna, kommuner, Östersjö- 

miljarden.
Resultat: Det lokala engagemanget och 
intresset har ökat, regionen har utvecklats, 
kunskapen i byggbranschen om byggnads
vård har ökat, konjunkturen har utjämnats 
och den lokala och kulturella identiteten 
har stärkts. Dessutom har utbytet med 
Polen bidragit till stärkande av demokratin 

där.
Kontaktpersoner: Christer Gustafsson Hal

lands Länsmuseer, tfn: 035-19 26 03, Roger 
Holm, Länsarbetsnämnden i Halland tfn: 
035-15 51 05.

Hallandsmodellen räddar jobb, hantverk och hus

Under en period på sex år, från 1991 fram till slu
tet av budgetåret 1995/96, satsade Arbetsmark
nadsdepartementet 679 miljoner kronor för 
sysselsättningsskapande åtgärder inom byggnads
vården. Resurserna tilldelades Riksantikvarieäm
betet och länsstyrelserna. Omkring 2 000 arbets
lösa byggnadsarbetare fick arbete. Satsningen gav 
ringar på vattnet. I många fall handlades arbeten 
upp på den ordinarie byggmarknaden vilket ytter
ligare ökade sysselsättningen.

I Hallands län påbörjades 1993 ett regionalt 
samarbetsprojekt mellan Hallands länsmuseer, 
Länsstyrelsen i Hallands län, Länsarbetsnämnden 
och Regionala yrkeskommittén. Målsättningen 
var att förena byggnadsvårdens och arbetsmark
nadspolitikens intressen och skapa ett helt nytt 
koncept. Resultatet blev Hallandsmodellen.

”Rädda jobben - rädda hantverket - rädda hu
sen” är Hallandsmodellens slogan. Målsättningen 
har varit att utbilda byggnadsarbetare i traditio
nella byggtekniker. Framför allt har de unga prio
riterats. Det innebär att man uppmärksammat ar-
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betslösa bygglärlingar som slutat en gymnasial 
bygglinje men som saknat yrkesbevis. Dessutom 
har man inkluderat byggnadsarbetare som av oli
ka skäl hamnat utanför den ordinarie arbetsmark
naden.

Uppdragsutbildningen i Falkenberg, som an
ordnar arbetsmarknadsutbildningar, har ansvarat 
för utbildningen och handledningen. Utbildning
en har tagit sammanlagt åtta månader och omfat
tat en inledande teoretisk introduktion i regional 
byggnadskultur, traditionell byggteknik och and
ra relevanta ämnen. Under fyra månader har de 
arbetslösa ersatts med utbildningsbidrag. Därefter 
har man erbjudit fyra månaders beredskapsarbete 
på ett byggföretag samt möjlighet att tillämpa de 
nyvunna kunskaperna i praktiken genom att delta 
i restaureringsarbetet vid en kulturhistoriskt vär
defull byggnad. Hallands läns tre stora byggentre
prenörer, Ncc, PEAB och Skanska, har varit an
svariga för sakkunnig arbetsledning och samord
ning på arbetsplatserna. Företagen har också an
svarat för försäkringar och garantiåtaganden. I de 
restaurerade eller ombyggda lokalerna har det se

dan startats verksamheter som på olika sätt bidrar 
till regional och lokal utveckling.

I dag är verksamheten mer eller mindre perma
nentad. Den har utvecklats till ett sektorsöver- 
gripande nätverkssamarbete vars syfte är att bidra 
till regional utveckling och hållbar tillväxt. Arbe
tet sker i nära samverkan med de berörda kommu
nerna.

Var fjärde byggnadsarbetare har deltagit

Hallandsmodellen har mildrat konjunktur
svackan inom byggsektorn. Fram till hösten zooi 
hade omkring 700 till 800 personer gått igenom 
utbildningarna, dessutom har ytterligare cirka 
zoo personer haft beredskapsarbeten inom pro
jektet. Totalt har så många som 1 000 av länets 
4 000 byggnadsarbetare berörts av Hallands- 
modellen.

- Inom kulturarvssektorn i Halland har vi sett 
det som oerhört värdefullt att lärlingarna inom sin 
ordinarie, nästan sexåriga, utbildning erbjudits 
cirka ett år i ämnet regionala byggnadstraditioner. 
Det innebär att de har fått en inblick i restaure-
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Grimetons radiostation är 
världens enda fungerande 
långvågssändare. Målning av 
radiomasterna bekostas med 
bland annat kulturmiljöansla
get. Foto: Bengt A. Lundberg.

ringsarbeten och kommit i kontakt med antikva
riska ställningstaganden och begrepp, säger Chris
ter Gustafsson som är projektansvarig på Hal
lands Länsmuseer.

- Syftet har inte varit att de arbetslösa efter ge
nomgången arbetsmarknadsutbildning ska starta 
en egen verksamhet inom byggnadsvårdsbran- 
schen, fortsätter Christer.

Varje byggnadsarbetare som deltagit i projektet 
har uppskattningsvis sysselsatt ytterligare två till 
tre personer utav vilka de flesta arbetat på de med

verkande företagen. Utan projektet skulle delta
garna förmodligen ha varit arbetslösa och i många 
fall aldrig kommit in på byggarbetsmarknaden, 
utan i stället fått söka sig till andra branscher.

-Tack vare Hallandsmodellen har byggbran
schen i länet kunnat föryngras, vilket har under
lättat övergången till dagens högkonjunktur, säger 
Roger Holm, projektansvarig på länsarbetsnämn
den.

I dag har man breddat projektet ytterligare. 
Man har börjat prioritera utbildningen av invand
rare som kanske tidigare arbetat inom byggsek
torn men som saknat svenskt yrkesbevis. Hallands
modellen står även inför en särskild satsning på att 
få in kvinnor på byggarbetsmarknaden.

Byggprojekten sporrar hela branschen

Hallandsmodellens byggprojekt har initierats av 
en särskild arbetsgrupp som bestått av länsarbets
nämnden, länsstyrelsen och länsmuseet. Man väl
jer lämpliga objekt med utgångspunkt i kultur- 
arvssektorns planeringsunderlag. Det kan handla 
om riksintressemiljöer, bevarandeplaner, kommu-
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nala kulturmiljövårdsprogram och byggnadsmin- 
nen. Arbetsgruppen besöker sedan fastighetsägare 
och kommuner som kan komma att beröras av 
projekten.

En styrgrupp, där dessutom Regionala yrkes- 
kommittén ingår, godkänner därefter objekten uti
från särskilda kriterier. Man bedömer det kultur
historiska värdet, utbildningens effekter samt den 
lokala arbetsmarknadens struktur. Det är också av 
intresse vilka yrkesgrupper som kommer att delta 
och vilka påföljderna blir på byggmarknaden. En 
viktig faktor har också varit vilka förutsättningar 
det finns att bedriva framtida verksamhet i loka
lerna och hur en sådan verksamhet kan bidra till 
regionens utveckling.

- Restaureringarna inom Hallandsmodellen 
stör inte den ordinarie byggarbetsmarknaden. El
ler som man säger inom arbetsmarknadspolitiken: 
undanträngningseffekterna har varit minimala, 
menar Roger Holm från länsarbetsnämnden.

Projektet har i stället ökat den totala bygg- 
volymen under krisåren. Genom beställningar 
inom projektets ramar, av projektering, material,

transporter och drift har man stimulerat syssel
sättningen och kunskapsuppbyggnaden i den pri
vata sektorn. Dessutom har kunskaperna om tra
ditionella byggmaterial och hantverksmetoder 
ökat bland byggnadsarbetare, byggföretag, bygg
materialleverantörer och vid myndigheter. Projek-

Kunskapen om material och 
metoder är viktig i Hallands- 
modellen. Foto: Hallands 
länsmuseum.
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Slagning av tegelvalv på 
Slottsmöllan. Foto: Hallands 

länsmuseer.

tets behov av byggmaterial har också lett till att 
man i Hallands län fått en ökad tillgång till tradi
tionella byggmaterial.

En historisk kavalkad

Genom Hallandsmodellen har omkring 80 kultur
historiskt värdefulla byggnader restaurerats i Hal
lands län mellan åren 1993 och zooo. Byggna
derna har varit av alla möjliga slag och från olika 
tidsepoker. Åtgärdade byggnader är bland andra 
Rossareds säteri, Slottsmöllans industrier, Spens- 
hults sanatorium, Harplinge väderkvarn, kallbad

huset i Varberg, Tjolöholms slott och Rydöbruk. 
Byggnaderna hade troligen inte blivit vårdade 
utan Hallandsmodellen, vilket kunde ha lett till att 
många byggnader skulle ha förfallit och ytterli
gare några rivits.

Upplägget och kostnadsfördelningen har varie
rat från objekt till objekt. I de flesta fall har fastig
hetsägaren stått för materialet, länsarbetsnämn
den bekostat arbetskraften, byggomkostnaderna 
och utbildningen medan länsstyrelsens kulturmil
jövårdsbidrag finansierat kulturhistoriska över
kostnader.

Kvarts miljard till kulturarvet är storvinst för framtiden

Genom Hallandsmodellen har kulturarvssektorn 
tillförts en kvarts miljard kronor. Merparten av 
medlen har kommit från länsarbetsnämnden och 
Östersjömiljarden.

Projektet har gett storartad utdelning. Det har 
förstärkt regionen med flera nya besöksmål och 
kan förväntas bidra till fortsatt positiv utveckling 
för besöksnäringen och företagsetableringen. I 
flera av de restaurerade byggnaderna har man in-
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vesterat på kulturella aktiviteter och turism. Pro
jektet har också ökat attraktiviteten i de områden 
där kulturhistoriska miljöer åtgärdats. Till exem
pel har många företag valt att flytta till lokaler 
som ligger i närheten av de renoverade husen. Pro
jektet har i många fall också bidragit till att fastig
hetsvärdet för angränsande hus har ökat.

Ett exempel på lyckade satsningar är Rydö- 
bruk, en gammal bruksmiljö på landsbygden, fyra 
mil från Halmstad. Hit har ett snickeri flyttat tack 
vare den attraktiva miljö som skapats genom att 
industriområdet restaurerats. Företaget har 42 an
ställda och är ortens största arbetsgivare. I områ
det driver ytterligare ett företag caféverksamhet, 
en restaurang och ett galleri. Sammanlagt tio 
konstnärer har sina ateljéer här. De insatser som 
gjorts inom ramen för Hallandsmodellen har lett 
till att en gammal bruksmiljö med avfolknings- 
problem fått nytt liv och nya verksamheter.

Lokal handlingskraft kring Harplinge väderkvarn

En mycket viktig effekt av projektet har varit att 
lokalbefolkningens intresse för närmiljön och

De nya vingarna sätts på plats 
på Harplinge väderkvarn.
Foto: Hallands länsmuseer.

kulturarvet har ökat. De olika projekten har varit 
välbevakade av media och en mängd olika evene
mang har initierats i eller i anslutning till de reno
verade husen vilket fört samman lokalbefolk
ningen ytterligare.

Ett sådant exempel är Harplinge väderkvarn.
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Att läsa
Hallandsmodellen. 
Landsantikvariens för
slag till byggnadsvårds- 
objekt 1996-97, rapport 
1996:6. Landsantikvari
en, Hallands länsmuseer.

Hus och människor. 
Hallandsmodellen ger 
gamla hus nytt liv, he
drar hantverket, skapar 
arbete. Årsrapport 1998, 
Hallandsmodellen.

Pilotprojekt Hallands- 
modellen i Olsztyn, rap
port 2000:1. Lands
antikvarien, Hallands 
Länsmuseer.

Kvarnen, som nu åter är funktionsduglig, är pri
vatägd men disponeras för närvarande av Före
ningen Harplinge Väderkvarn som har tagit över 
driften från Hembygdsföreningen.

Engagemanget för kvarnen är mycket stort. 
Föreningen har bedrivit en studiecirkel om kvarn
ens historia och den visas också för allmänheten. 
Sedan hösten zooi anordnas musikcafé varje fre
dag i samverkan med Musik i Halland. I juli zooo 
anordnades för första gången en kvarndag med 
musikaktiviteter, konstutställningar, malning i 
kvarnen och guidningar. Arrangemanget lockade 
cirka i 500 besökare.

Föreningen ska ytterligare öka kvarnens verk
samhetsutbud och utveckla den från turismsyn
punkt. Man har också som mål att handgripligen 
sköta och vårda kvarnen. Möjligheten att för
värva kvarnfastigheten diskuteräs och kan ge
nomföras om föreningens verksamhet ger en till
räcklig ekonomisk avkastning.

- Harplinge väderkvarn är ortens symbol och 
det betyder mycket för oss som bor här att staten 
har gått in och stöttat denna restaurering så kraft

fullt, säger Bengt Johnsson från Föreningen Harp
linge väderkvarn.

- Ett nyttjande innebär oundvikligen slitage 
men vi försöker hitta en rimlig balansgång mellan 
bevarande och brukande, menar Bengt.

Samarbete om kulturarvet kring Östersjön

År 1996 beslutade regeringen att anslå en miljard 
kronor för att stimulera sysselsättningen och 
stärka Östersjösamarbetet genom olika samar- 
betsprojekt. Hallandsmodellen fick Z5 miljoner 
kronor från Östersjömiljarden under 1997-zooo 
för att driva ett pilotprojekt i Olsztyn i nordöstra 
Polen. Syftet var att undersöka om Hallandsmo- 
dellen kunde användas som en generell strategi för 
regional utveckling även utanför Sveriges gränser. 
Regeringen var intresserad av att veta om model
len kunde bidra till att stärka identiteten kring 
Östersjön, motverka arbetslösheten och rädda 
vårt gemensamma kulturarv. Om tillämpningen 
visade sig vara framgångsrik, skulle de inblandade 
bidra till att erfarenheterna kring modellen kunde 
spridas till flera regioner runt Östersjön.
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Restaurering av en jugend- 
villa i centrala Olsztyn, Polen. 
Foto: Hallands länsmuseer.

Hallandsmodellens grundtanke, att genom 
bred regional samverkan försöka lösa flera pro
blem samtidigt, har lett till att man kunnat skapa 
problemorienterade nätverk. Nätverken i sin tur 
har brutit med den gamla hierarkiska strukturen 
och skapat förutsättningar för tydligt avgränsade 
ansvarsområden genom en demokratisk besluts
process.

-Härigenom har Hallandsmodellen blivit ett 
konkret redskap för stärkandet av demokratin i 
Polen, säger Mika Larsson, som följt projektet.

Mika Larsson har en bakgrund som utrikeskor
respondent och kulturattaché i Polen.

- Att bygga en gemensam grund för en demo
kratisk tradition måste vara Östersjöregionens ab
solut främsta uppgift i dag. I det arbetet är kultur
arvet ett viktigt redskap, menar Mika.

Christer Gustafsson, som har varit projekt
ledare för pilotprojektet i Polen instämmer.
-1 Östersjöregionen finns avsevärda behov av 

restaureringsarbeten. Stärkandet av demokratin 
och den regionala identiteten kan utgöra en 
gemensam, övergripande målsättning tillsam
mans med bevarandet av kulturarvet, en hållbar 
tillväxt och den regionala utvecklingen, avslutar 
Christer.
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Regionala särdrag och kulturmiljöprofiler

Regionala kulturmiljöprofiler används som ett 
verktyg i kulturmiljöarbetet i många län. Dessa 
profiler har ofta anknytning till de näringar som 
varit eller är dominerande i länet och regionen och 
som präglar landskapets och bebyggelsens ka
raktär.

Bebyggelsen utstrålar regionala särdrag som 
gör att vi bara genom en snabb blick på en äldre 
gård utan tvekan kan säga om vi befinner oss på 
Gotland, i Skåne eller i Hälsingland. Läs mer om 
de så kallade hälsingegårdarna i artikeln på nästa 
uppslag.

Finnbygden i Värmland kan fortfarande vittna 
om den invandring från framför allt östra Finland 
som började under slutet av 1500-talet. Traditio
nerna i form av framför allt språk och byggnads-

skick har varit seglivade. Det mesta av bebyggel
sen är dock för länge sedan borta, men fortfarande 
finns ett antal torp och gårdar med den typiska fin
ska rökstugan kvar. Flera av dessa vårdas med bi
drag från kulturmiljöanslaget. Några miljöer är 
skyddade som naturreservat, till exempel Rita- 
mäki och Abborrtjärnsberg, medan Juhola är ett 
av Sveriges första kulturreservat från år 2001. 
Gården sköts i dag främst av personer från trak
ten, som härigenom får ett efterlängtat tillskott i 
den nödvändiga biandekonomin i de glest befol
kade skogsbygderna.

Landskapet kan också innehålla andra element 
som ger betraktaren en insikt om var han befinner 
sig. Som de gotländska stenmurarna som sträcker 
sig kilometervis i det betade landskapet, framför

Motstående sida: Kulturreser
vatet Juhola finngård i Värm
lands län. Foto: Jan Norrman. 
Väderkvarnar på Öland. Foto: 
Pål-Nils Nilsson.
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allt på Fårö och Sudret, och sätter en särskild prä
gel på landskapet. Medel har under flera år bevil
jats ur kulturmiljöanslaget för upprustning. På 
Öland är de många väderkvarnarna ett betydelse
fullt karaktärsdrag. Vård, underhåll och långsik
tig förvaltning av väderkvarnarna drivs som ett 
särskilt projekt med många deltagare och huvud
saklig finansiering från kulturmiljöanslaget. I ex
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emplet på sidorna 83-88 beskrivs äppelodling- 
arna i Urshult i Kronobergs län. Äppeltraditionen 
ger bygden en stark särprägel.

Olika typer av fornlämningar ger invånarna i 
skilda delar av landet ett förhållande till bygdens 
tidigaste historia. I artikeln på sidorna 89-95 be- 
skrivs fornvård i Västra Götalands län.

Motstående sida: Besökare vid Gammel-Låks i Järvsö.
Foto: Erik Nordin.



Hälsingegårdarna - storvulet utan krus

Stolta och självmedvetna ligger de där - hälsingegårdar

na! Byggda i höjdlägen, i sydsluttningar och på åsryggar. 

Hälsinglands gårdar utstrålar byggnadsglädje förenad 

med stilkänsla och oräddhet med ett starkt klassiskt drag. 

Trähusen är försedda med profilerade taklister som på en 

stenherrgård, fönsterfoder med klassiska listverk och 

brokvistar som grekiska tempel. Storvulet utan krus.

Ett brett samarbete har gjort hälsingegårdarna synliga 

långt utanför landskapets gränser. De har blivit en utveck- 

lingsfaktor inom kulturturismen, byggnadsvården och 

folkkulturen. Projekt Hälsingegårdar samordnar 

insatserna, lyfter fram helhetsbilden och deltar i utveck

lingsarbetet.

Samlat grepp på hälsingegårdarna

Sedan 1997 bedrivs ett målmedvetet arbete i Gäv
leborgs län kring hälsingegårdarna. Arbetet har 
mottona Vårda, Visa, Veta och Vidareutveckla. 
Gårdarna står i centrum som ett i allra högsta grad 
levande kulturarv. Målsättningen med Projekt
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Hälsingegårdar är att se till att den unika bygg
nadskulturen vårdas och utvecklas för framtiden, 
att forskning och dokumentation påbörjas, att 
kunskap sprids och att gårdarna utvecklas och blir 
tillgängliga för besökare.

Projektet är ett samarbete mellan många parter 
som pågått i två etapper under perioden 1997- 
zooo. Hälsingegårdarna har genom projektet 
ökat i betydelse som ”varumärke” för Hälsing
land och som symbol för landskapets kulturella 
identitet. Projektet har år 2001 gått in i en ny tre
årig vidgad projektfas där fokus ligger på att få 
hälsingegårdarna upptagna på Unescos världs- 
arvslista.

Byggnadsglädje, harmoni och stilkänsla

Hälsingegårdarna speglar en allmogekultur som 
vuxit fram i Hälsingland under många sekler. Kul
turen hade sin höjdpunkt från sent 1700-tal till ti
digt 1900-tal.

- Det finns ingen särskild byggnadstyp som 
skulle kunna kallas ”hälsingegård”, säger läns- 
antikvarien Erik Nordin. Däremot finns det sär-



drag som präglat byggandet som sammantaget 
gör att det upplevs som ”hälsingskt”.

De stora, ofta sammanbyggda och rödmålade 
husen med sin stilsäkra arkitektur och inrednings- 
konst är de mest påtagliga fysiska bevisen på den 
kultur som växte fram ur rikedom från främst lin 
och skog. Eftersom man byggde mer än vad man 
praktiskt behövde har mycket fått stå kvar, oför
stört och delvis oanvänt. Det är en sällsynt harmo
nisk helhet som möter en besökare. Gårdsan
läggningarna är präglade av månghussystem där 
varje enskild byggnad har tillkommit för speciella 
ändamål.

Hälsingegårdarna är till stora delar okända och 
outforskade trots att man sedan länge känt till 
dessa märkliga gårdars existens och kulturhisto
riska värde. Här finns en ovanligt stor orörd och 
bevarad kulturskatt och levande traditioner.

- Dessa hus är i dag fantastiska historiska do
kument och en unik tillgång för framtiden, säger 
Erik Nordin som har format idén om ett samlat 
grepp på hälsingegårdarna.

Hälsinglands starka identitet har historiskt sett

Projektnamn: Hälsingegårdar.
Läge: Landskapet Hälsingland, Gävleborgs 

län.
Objekttyp: Hälsingskt byggda bondgårdar. 
Kulturhistorisk status/skydd: 11 hälsinge
gårdar är byggnadsminnen. Flertalet ligger i 
områden av riksintresse för kulturmiljö- 

vården.
Syfte/mål: Att med utgångspunkt från går
darna och på gårdsägarnas villkor lyfta fram 
Hälsinglands specifika kultur för att få den 
värderad, bevarad och utvecklad till en po
sitiv kraft för en regional tillväxt i dagens 

och morgondagens samhälle. 
Initiativtagare: Länsstyrelsen Gävleborg. 
Övriga aktörer: Länsmuseet Gävleborg, 
Hälsinglands Museum, HälsingeTur, Häl
singerådet, Hälsingegårdarnas intresseför
ening, Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund. 

Webbadress: www.halsingegardar.com.

För tidsperioden 1997-2000 gäller följande:

Totalfinansiering: 5 864 tkr.
Varav kulturmiljövårdsbidrag: 927 tkr. 

Dessutom har cirka 7 500 tkr under denna 
tidsperiod gått till vårdinsatser av hälsinge- 

gårdar.
Övrig finansiering: EG:s strukturfonder och 

Länsstyrelsens regionalekonomiska enhet. 
Resultat: Hälsingegårdarna har blivit ett 
känt besöksmål och ett varumärke för land
skapet, forskningsinsatser har initierats och 

kulturmiljövården och gårdsägarna har eta
blerat en god samverkan om bevarande- 
och utvecklingsfrågor. Totalt har ett 100-tal 

personer deltagit i arbetet. 
Kontaktpersoner: Ingalill Tengvall, 
Hälsingsgårdsprojektet, tfn: 070-213 38 36, 

Erik Nordin, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 

tfn: 026-17 10 00.

tagit sig många konstnärliga uttryck och så sker än
i dag. Husen bildar ett slags bas, en infrastruktur
och med utgångspunkt från den basen sker mycket

.... Välbevarad interiör från
nyskapande verksamhet med ursprung i hälsinge- gården Kristoffers j Järvsö 
kulturen. Foto: Ulf Gyllenhammar.
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Tapetdetaljer. Foto: Lars Lööv.

Att synliggöra en kulturskatt

Att synliggöra befintlig kunskap och initiera till ny 
kunskap har varit en viktig byggsten i Projekt 
Hälsingegårdar. Befintlig kunskap om hälsinge
gårdarna, dess arkitektur, inredningskonst och 
historia har tagits fram och sammanställts i sam
verkan med gårdsägare och lokala föreningar. 
Detta har bland annat resulterat i faktablad om 
visningsgårdarna. Projektet ger kontinuerligt ut 
ett nyhetsbrev och olika typer av broschyrer. Ge
nom hemsidan www.halsingegardar.com ges för 
första gången en samlad bild av hälsingegårdarna. 
Vid starten i januari 2001 hade den 6 000 besö
kare och i augusti 2001 hade den 16000 besö
kare.

Projekt Hälsingegårdar har också uppmärk
sammats i media. Under 1999 och 2000 har cirka 
300 reportage som speglat hälsingegårdarna pu
blicerats i lokal- och rikspress.

Projektet har i hög grad bidragit till att intresset 
för hälsingekulturen ökat. Bollnäs och Voxna- 
dalens hembygdsföreningar har tillsammans med 
hemslöjden i Bollnäs tagit fram ett 20-tal nyvävda

textilier med förlagor från hälsingegårdarnas 
textilskatter. Textilerna har ställts ut på hälsinge
gårdarna och presenteras också i boken Textilier 
från Hälsingegårdar. De är tänkta att inspirera till 
vävning och nyproduktion.

I samband med att Svenska föreningen för 
byggnadsvård hållit byggnadsvårdsläger på häl
singegården Lass-Daniels i Järvsö har Konsthög
skolans utställning Hälsingegårdar - om man- 
gårdsbyggnader i fem socknar visats för allmän
heten. Där har också hållits föreläsningar om häl
singekulturen. Cirka tusen personer besökte går
den Lass-Daniels under två veckor sommaren 
2001.

Kunskapsbas för långsiktig utveckling

En viktig hörnsten i projektet är att samla upp den 
kunskap som finns om hälsingegårdarna och få 
fram kunskap där den saknas. Kunskapen ligger 
sedan till grund för vården och visandet av kultur
arvet.

- Det är viktigt för ett projekt av detta slag att 
man inte går för fort fram, säger projektledaren
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Inga-Lill Tengvall. Kunskapsutveckling, vård, 
gårdsägarnas deltagande och marknadsföring 
måste gå hand i hand för att få en helhet där kvali
tet och kontinuitet är ledstjärnor.

Hösten 1999 genomfördes forskarkonferensen 
och studieresan ”Storvulet utan krus” med ett 30- 
tal personer från universitet, högskolor och kul
turinstitutioner. Konferensen resulterade bland 
annat i att hälsingegårdar har blivit ett tema i 
Kungliga Konsthögskolans ettåriga påbyggnads- 
linje i restaureringskonst under läsåret 2000- 
2001. Högskolan i Gävle har startat ett forsk
ningsprojekt där forskare och studenter i historia 
ska stimuleras att skriva uppsatser och artiklar om 
hälsingegårdarnas människor och miljö.

Hälsingegårdar i turistförpackning

Hälsingegårdar har under projekttiden utvecklats 
till en av landskapets viktigaste turistiska produk
ter med öppna gårdar, guidade bussturer och som
marprogram vid hälsingegårdarna. Av de 70 går
dar som berörts av projektet har ett 50-tal av går
darna varit öppna för turister i varierande omfatt-

Deltagare i byggnadsvårds- 
läger på gården Lass-Daniels i 
Järvsö. Foto: Stig Anderssson.
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Att läsa
Allmogemålaren Anders 
Ädel. Maj-Britt Anders
son, Prisma.

Den stora Hälsingegår
den. Fredric Bedoire och 
Lis Högdal, Byggförlaget.

Förstukvistar i Hälsing
land. Hilding Mickelsson, 
Ekeströms förlag.

Husbibeln. Möten med 
gårdar. Maj-Britt Anders
son och Nina Ericsson, 
Prisma.

Hälsingegårdar - värna, 
vårda och visa vår bygg
nadskultur. Erik Nordin, 
Länsstyrelsen och Läns
museet i Gävleborgs Län.

Hälsingegårdar i fem 
socknar, en redovisning 
av Konsthögskolans 
arkitekturskolas arbete 
med fem hälsingegårdar 
2000-2001. Byggförlaget. 

Tradition i trä, en resa 
genom Sverige. Byggför
laget Artikel om hälsinge- 
gårdar av Erik Nordin.
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ning. 3 8 av dem är helt öppna visningsgårdar.
Vid många av dessa gårdar finns servering, ut

ställningar, kurser och annan programverksam
het. Exempel på aktiviteter som anordnats är före
drag om byggnadsvård, gamla målningar och må
lare, tapeter, gamla trädgårdar, provsmakning av 
gammeldags mat, föreläsningar om mattraditio
ner, dramatisering av bondbröllop, dräktparad 
och tillverkning av dräktdelar i samband med 
Hälsingehambon. Antalet besökare har stigit kraf
tigt under projektperioden. År 2000 var antalet 
besökare på 26 av gårdarna drygt 70 000 och år 
2001 hade samma gårdar sammanlagt nästan 
160 000 besökare.

För att kunna ge besökarna mycket matnyttig 
information behövs kunniga guider. Projektet har 
därför tillsammans med Hudiksvalls museum och 
Hälsinglands guideförening anordnat en guide
utbildning om hälsingegårdarna för verksamma 
guider. 27 guider deltog i utbildningen som anord
nades våren 2000. Guideutbildning kommer även 
fortsättningsvis att anordnas inom projektet.



Cårdsägare med ett brinnande engagemang

Gårdsägarna har deltagit aktivt genom att öppna 
sina gårdar för visning i olika sammanhang och 
bidragit med fakta om gårdarna till det kunskaps- 
material som byggts upp. Visningsgårdarna har 
olika ägandeformer. De ägs av privatpersoner, hem
bygdsgårdar, kommuner och stiftelser. I en gård 
har det lokala näringslivet gått in som sponsor.

- Att äga kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
innebär ett stort ansvar och mycket arbete för äga
ren. Därför är det naturligtvis glädjande när vär
defulla, ambitiösa arbetsinsatser uppmärksam
mas litet över det vanliga, säger Erik Nordin.

Våren 2.001 tilldelades ägarna till hälsinge
gården Gammel-Låks i Järvsö Arturpriset. Priset 
är nyinstiftat av Nordiska museets och Skansens 
vänner. ”För ett brinnande engagemang, stor kun
skap och ett pietetsfullt handlande när det gäller 
återställande och vårdande av hälsingegården 
Gammel-Låks” löd motiveringen.

Restaureringen av Gammel-Låks är byggnads
vård när det är som bäst enligt biträdande länsan- 
tikvarie Ingela Broström.

- Mest intressant har bytet av panel på herr
stugans ena gavel varit. Det har skett i form av 
praktiska experiment med syftet att öka kunska
pen om hur 1800-talets snickare arbetade med 
sina handverktyg. Arbetet har dokumenterats 
noga, vilket inte minst är viktigt för att förmedla

Restaurering av gaveln på 
gården Gammel-Låks. Foto: 
Ulf Gyllenhammar.

Motstående sida: Måleri med 
fladdrande draperier och 
friska färger i rummen på 
gården Kristoffers i Järvsö. 
Foto: Erik Nordin.
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Västeräng i Delsbo - ett 
blivande kulturreservat? 

Foto: Erik Nordin.

Motstående sida: Ängs- 
fruktodlingen blommar vid 
Ellenäsa udde. Foto: Lars-Olof 
Hallberg.

kunskap inför liknande restaureringar, berättar 
hon.

En av Projekt Hälsingegårdars viktigaste fram
tidsfrågor är att, i samverkan mellan byggnadsvår
den och byggnadsvårdande företag, vidareutveck
la en aktiv rådgivning om byggnads- och föremåls- 
vård till gårdsägare.

Kulturreservaten ska vara levande

I byn Västeräng i Delsbo, som är en av de mest vär
defulla bymiljöerna i Gävleborgs län, pågår ett 
omfattande arbete för att bevara tre av byns häl
singegårdar med tillhörande ägor. Genom att 
skydda området som kulturreservat tar kulturmil

jövården tillsammans med markägaren Lennart 
Persson ett samlat grepp om landskapet och de 
sammanlagt 43 byggnaderna.

Men det är viktigt att skyddet inte hindrar 
framtida utveckling och försörjning på gårdarna. 
Därför har Lena Landström, som driver arbetet 
med kulturreservat på länsstyrelsen, sett över 
vilka möjligheter som finns att anpassa en ny ladu
gårdsbyggnad i den befintliga miljön. Det är en 
förutsättning för att djur ska kunna hållas fortsätt
ningsvis på gården.

- Det är viktigt att kulturreservatet ses som en 
tillgång både för markägaren och de omgivande 
byarna, säger Lena Landström.
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Urshult — en bygd med appeltraditioner

ÄngsfruktodHngarna i Urshult är ett viktigt dokument över 

många generationers arbete och utkomstmöjligheter. 

Odlingarna ger bygden sin särprägel och lockar besö

kare. Sinnebilden för trakten är den lyckliga familjen som 

planterar sitt fruktträd.

Landskapet får en sagolik karaktär

Skildringen av Kristina och Karl-Oskar från 
Duvemåla, som vid framkomsten till Amerika 
planterar sin astrakan, förser oss med en inre bild 
av hur viktiga fruktträden varit för smålänning
arna. En resa i dag genom den sagolika Urshults- 
trakten, där varje möjlighet att låta en apel eller 
annat fruktträd växa sig stort har tagits till vara, 
gör bilden levande. Granskogen öppnar sig för 
den lilla gården eller byn, och på varje upptänklig 
plats står ett fruktträd i blom eller bärande på saf
tiga frukter. På vintern sträcker träden sina kala 
grenar mot skyn.

I gränstrakterna mellan Skåne och Småland ut-
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Namn: Ängsfruktodlingar i Urshult socken. 

Objekttyp: Jordbrukets binäringar.
Läge: Tingsryds kommun, Kronobergs län. 
Kulturhistorisk status/skydd: Länsstyrelsen 
har föreslagit att området ska bli riksintresse 
för kulturmiljövården.
Syfte/mål: Att ängsfruktodlingarna ska 
restaureras för att sedan brukas traditionellt 

enligt gamla principer.
Initiativtagare: Länsstyrelsen i Kronobergs 
län och Tingsryds kommun.
Övriga aktörer: Privata ägare.

För tidsperioden 1992-2000 gäller följande: 

Totalfinansiering: 2,1 mnkr.
Varav kulturmiljövårdsbidrag: 1,7 mnkr. 
Övrig finansiering: Länsstyrelsens natur

vård/lantbruk, EG:s strukturfonder mål 5b. 
Resultat: Ängsfruktodlingen i Urshult kan 

genom projektet fortsätta att vara ett vack
ert, gott och traditionsenligt inslag i land
skapet. För de 18 brukare som får stöd 
innebär bidraget en positiv förutsättning till 
fortsatt och varaktig sysselsättning. Turis
men, uthyrningsverksamheten och försälj

ningen i bygden har ökat.
Kontaktperson: Louise Ellman-Kareld, 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
tfn: 0470-860 00.

Urshults kungsäpple - 
en lokal gammal sort. 
Foto: Lars-Olof Hallberg.

nyttjades fruktträden av allmogen redan under 
1700- och 1800-talen. I Urshultstrakten fanns re
dan runt sekelskiftet 1900 en utvecklad fruktod
ling. En särskild järnvägslinje upprättades från 
Urshult för att kunna forsla frukt till städerna, vil
ket visar hur viktig fruktodlingen var.

En orsak till att fruktodling uppstod vid sjön 
Åsnen var det gynnsamma klimatet. Och den form 
av mångsyssleri, som varit vanlig i de trakter där 
jordbrukets stordriftsfordelar inte kunnat utnytt
jas på grund av markernas beskaffenhet, har 
hjälpt till att bevara odlingarna. Fruktodlingen 
har framför allt skett i ängsmarkerna, som därmed 
har kunnat utnyttjas på flera sätt. Ett speciellt och 
gammaldags särdrag för odlarna i Urshultstrakten 
är att all förädling och utökning av odlingen sker 
genom ympning av vildaplar. Inga träd planteras 
och därmed uppkommer inte heller några snör- 
räta trädrader av modernt snitt.

Kärlek till fruktträden

-Redan i lantmäterihandlingar från 1700-talet, 
då en tvist om en fägata skulle utredas, finns frukt-
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träd beskrivna, berättar Gösta Almén från gården 
Ellenäs.

Per Anders Almén, Göstas son, berättar att 
hans morfars far Johan ympade de vildaplar som 
fanns på gården i slutet av 1800-talet. Den största 
delen av gårdens odlingar ligger på en udde i sjön 
Åsnen. Förr i tiden hämtades de plockade äpplena 

med båt, i dag kan man köra bil ända fram till trä
den.

Ängsmarken som träden står i slogs varje år och 
därefter skedde efterbetet. Inympningen av nya 
träd gjordes därför på en viss höjd från marken för 
att betesdjuren inte skulle beta av de nya kvist
arna. Numera sker inget efterbete, och träden kan 
därför ympas tidigare och på lägre höjd. Här finns 
fortfarande flera hundra fruktträd som varje år 
ska beskäras. Marken på cirka fem hektar slås 
med lie och gräset transporteras bort. Odlarnas 
intresse för fruktodlingen syns bland annat i strä
van att behålla de många olika sorterna. Ibland 
låter man någon vildapel växa till sig för att se vil
ket äpple som naturen i sig själv frambringar och 
blandar de nya med de gamla sorterna.

I Törnabygd sköter Kurt-Egon Karlsson sina Äppelodlaren Kurt-Egon

145 äppelträd. De är en rest av de cirka 400 träd Karlsson slår an8en med lle-
Foto: Lars-Olof Hallberg.

som fanns här tidigare. De kvarvarande träden 
står i slåttermarken, i kanten av inägan mot sko
gen, och de i dag cirka 1,9 hektaren slås med lie.
Många av odlarna har sina fruktträd betydligt 
mera spritt. Placeringen i till exempel åkerkanter 
och vägrenar visar hur varje möjlighet till fruktod
ling tagits tillvara. Och att fruktträden finns kvar
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visar hur arbetet och intresset för frukten fortfa
rande är en naturlig del i brukandet av den egna 
gården.

Gamla principer gäller fortfarande

Problemet för dagens äppelodlare är svårighe
terna med avsättningen. I Sverige är vi ofta dåliga 
på att äta frukt från vårt eget land. En viss avsätt
ning finns i närområdet, men den mesta frukten 
går till musterier och tillverkning av drycker. Goda

fruktår kan det vara svårt att hitta köpare, och för
tjänsten kan då bli så låg som en krona per kilo.

Urshulttrakten har uppmärksammats för sina 
fruktodlingar vid flera tillfällen alltsedan 1930-ta- 
let. Länsstyrelsen i Kronobergs län och Urshults 
kommun tog i början av 1990-talet initiativ till en 
inventering av odlingarna. Vemboö-gruppen, en 
ideell sammanslutning med representanter från 
Hembygdsföreningen gamla Urshult, Hushåll
ningssällskapet Kurrebo och Kärrasands bygde-
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Äppellandskapet förändras 
med årstiderna. Foto: Lars- 
Olof Hallberg.

gårdsförening, fick i uppdrag att samordna och 
utföra inventeringen.

Efter inventeringen har framför allt länsstyrel
sen gått in med bidragsmedel för att rädda ängs- 
fruktodlingarna. År 1994 skrevs ett särskilt pro

gram för restaurering och hävd av fruktodlingar
na, och 1997 erhölls strukturfondsmedel inom 
Mål 5 b för ett särskilt EU-projekt, Ängsfruktod- 
lingarna vid sjön Åsnen. Projektet omfattade dels 
informationsinsatser, dels att man skrev avtal med

brukarna i trakten om att rädda och bevara od
lingen. Enligt avtalen betalar länsstyrelsen kultur
miljövårdsbidrag till de brukare som har gamla 
fruktodlingar och som sköter dem enligt gamla 
principer. Det innebär att brukaren vårdar odling
arna genom beskatning, ympning och plockning. 
Dessutom ska ängsmarken slås och höet transpor
teras bort.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har nu femåriga 
avtal med 18 ängsfruktodlare som får bidrag från
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Informationstavla för 
Ellenäsa udde. Foto: Lars- 

Olof Hallberg.

Att läsa

Kulturmiljövård nummer 
5-6/90. Tema parkvård 
och golfbanor. Riksantik
varieämbetet.

Tidevarv nummer 3/99. 
Artikel om ängsfrukt- 
odlingarna i Urshult. 
Riksantikvarieämbetet.

kulturmiljövårdsanslaget för sin verksamhet. Med 
en summa på i genomsnitt 15 000 kronor per od
ling bidrar kulturmiljövårdens anslag till att be
vara den särprägel som kännetecknar en hel bygd 
efter många generationers hårt arbete och intresse 
för frukten. Det lilla tillskottet kan för vissa bru
kare vara det lilla extra som behövs för att fort
sätta verksamheten.

Årets äppelbrud koras vid pingst

Länsstyrelsens bidrag är uppskattat och ökar det 
egna intresset för fruktodlingarna. Samtidigt bi

drar den extra uppmärksamheten till att öka stolt
heten över den egna platsen i historien. Kunska
pen om fruktträden, beskärningen, ympningen 
och de olika sorterna, är stor och har gått i arv från 
generation till generation. Ett exempel på detta är 
Ellenäs, där nu fjärde generationen tagit över med 
lika stort intresse som tidigare. Projektet Ängs- 
fruktodlingarna vid sjön Åsnen och kulturmiljö
vårdens bidrag kan tolkas som uppskattning från 
omvärlden och ger större värde åt den kunskap 
man besitter.

EU-projektet innebar att informationstavlor 
sattes upp på flera odlingar. Dessutom tog man 
fram en broschyr som berättar om fruktodlingen i 
bygden. Broschyren finns på svenska, engelska 
och tyska. Varje år hittar ett stort antal tyskar, som 
tillbringar sina somrar i de småländska skogarna, 
till äppelodlingarna. Vid Kurrebos idé- och vis- 
ningsträdgård hålls varje höst Äpplets dag och på 
våren, vid pingst, väljs Årets äppelbrud. Alla dessa 

evenemang bibehåller intresset för fruktodlingen. 
Befolkningen i bygden är mycket positiva och dri
ver egna turismprojekt som ger ytterligare intäkter.
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Västra Götaland — fornvård i mångfasetterat landskap

Västra Götalands historia är lång och innehållsrik och i 

länet finns många historiska lämningar att upptäcka.

Varje tidsålder har sin egen fascinerande särprägel. 

Minnen finns av både fattig och rik och stoltheten över det 

egna länets gångna generationer tar sig olika uttryck. Att 

vårda närmiljöns små minnesmärken över förfluten tid 

kan kännas lika viktigt som att sköta länets fantastiska 

världsarv, hällristningarna i Tanum.

På spaning efter den tid som flytt

Fornvård har inte alltid varit en nödvändig verk
samhet. Så länge det gamla bondesamhällets djur 
betade i hagarna och bonden slog sina ängsbäran- 
de marker, blev de gamla stenkumlen och högarna 
vårdade på köpet. Senare, när jordbruksdriften 
mekaniserades och djurhållningen modernisera
des, användes inte längre de traditionella mar-

Gravfältet Grönehög slås med lie. Foto: Bengt A. Lundberg.
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Kristel Detlefsen och Emelie 
Karlsson från Tanumskolan 

har deltagit i Riksantikvarie
ämbetets projekt Att adop
tera ett framtidsminne. Här 

arbetar de med att dokumen
tera hällristningarnas skador, 

en viktig del i försöken att 
bevara hällarna i Tanum.

Foto: Bertel Ferm.

kerna på samma sätt. En igenväxning av framför 
allt äldre hagmarker och skogsbeten tog vid.

Människans minne är kort, det vi inte längre ser 
glömmer vi snart. När de gamla gravhögarna 
växte igen, gick också kunskapen om vad de 
kunde innehålla förlorad. Och det största hotet 
mot vårt förhistoriska arv är okunskapen. För att 
motverka detta är det viktigt att hålla ett urval av
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fornlämningar synliga och lättillgängliga för all
mänheten. Därför krävs det särskilda insatser för 
att på några platser försöka återskapa de land
skapstyper där fornlämningarna hade sin givna 
plats.

Fornvård och arbetsmarknadspolitik

Med början på Birka på Björkö i Mälaren startade 
Riksantikvarieämbetet sin satsning på fornvård 
på 1930-talet, men det var länge bara de stora, 
nationella monumenten som vårdades genom 
statliga insatser. Insikten om att betydligt mer om
fattande insatser behövdes fick genomslag först 
vid arbetslöshetstoppar på i960- och 1970-talen. 
Fornvård sköttes av arbetslag i regi av skogsvårds- 
styrelserna och bekostades med arbetsmarknads
medel.

På grund av förändrad arbetsmarknadspolitik 
har fornvården inte i lika stor omfattning kunnat 
bekostas med arbetsmarknadsmedel på senare tid. 
Länsstyrelserna som har ansvaret för den statliga 
fornvården i respektive län har därför försökt att 
lägga om sin verksamhet för att uppnå åtminstone



en miniminivå av fornvård med god kvalitet. Det 
är viktigt att vården och informationen om våra 
fasta fornlämningar i landskapet inte enbart står 
och faller med arbetsmarknadens förändringar.

Fornlämningar i stort och smått

Västra Götalands historia är en stor tillgång både 
för de boende i länet och för besökare. Genom 
fornvården bevaras kunskapen om de äldsta de
larna av länets historia. I Västra Götaland finns 
många nationellt framstående fornlämningar. 
Från sten- och bronsåldern kan nämnas Falbyg
dens gånggrifter och Tanums hällristningsom- 
råde. Tanum är dessutom sedan 1994 utsett till 
världsarv.

Inom länet finns många magnifika gravfält och 
fossila odlingsområden från järnåldern och flera 
ståtliga kyrko- och klosterruiner från medeltiden. 
Utöver dessa monumentala fornlämningar finns i 
varje kommun platser som på ett mer anspråkslöst 
sätt vittnar om tidigare generationers vardagsliv, 
såsom mindre gravfält och fossila odlingsspår.

Länsstyrelsen försöker få kommunerna att

Namn: Fornvård i Västra Götalands län. 

Läge: Västra Götalands län.
Objekttyp: Fornvård.
Kulturhistorisk status/skydd: Kultur
minneslagen.
Syfte/mål: Att genom vård och information 
om fornlämningarna bevara och förmedla 
kunskapen om länets forntida historia. 
Initiativtagare: Länsstyrelsen i Västra Göta
lands län.
Övriga aktörer: Kommunerna,

S kogsvårdsstyrelsen, landstinget, markä
gare/brukare, skogliga entreprenörer, och 
ideella föreningar.
Webbadress: www.o.Ist.se, 

www.vitlycke.bohusmus.se och 
www.boras.se/lfk/skog.

För år 2001 gäller följande:

Totalfinansiering: 7,5 mnkr.
Varav kulturmiljövårdsbidrag: 1,1 mnkr. 
övrig finansiering: 6,4 mnkr.

Resultat: 275 fornvårdsobjekt har vårdats 
och totalt har 4 560 dagsverken fornvård 
utförts, varav 3 900 av arbetslösa personer. 
Genom kommunernas ansvarstagande ökar 
intresset och förståelsen för att kulturvärden 
gör kommunerna attraktiva för boende, 
företag och turister.
Kontaktperson: Claes Ström, Länsstyrelsen 

i Västra Götalands län, tfn: 031-60 50 00.

Detalj från hällristningen 
på Aspeberget i Tanum. 

Foto: Bengt A. Lundberg.
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Arbete i lövskogsområdet i 
Rya åsar - ett naturområde 

nära Borås centrum. Foto: 
Claes Uhlén, Borås kommun.

själva vårda sina fornlämningar, men hjälper till 
med skötselplaner, informationsskyltar, rådgiv
ning och mindre bidrag. Flertalet, cirka 30, av 
Västra Götalands kommuner har med stor entu
siasm själva tagit på sig ansvaret för vården av 
fornlämningar. Arbetet utförs av arbetslag inom 
ramen för arbetsmarknadspolitiken. Tack vare en
gagemanget från så många olika grupper kan lä
net i dag visa upp flera av de mest framträdande 
fornlämningarna, kännetecknande för sten-, 
brons- och järnåldern. Under 2001 vårdades 275 
forn vårdsmilj öer.

Borås fornvårdslag vårdar fossila landskap

I Borås kommun är man överens om att en god 
forn- och naturvård är en tillgång för kommunen. 
På kommunens skogsavdelning finns eldsjälarna 
Jerker Nilsson och Bo Johansson, som under led
ning av avdelningschefen Olof Svensson har hittat 
formerna för Borås kommuns vårdarbete.

Kommunen övertog fornvården från skogs- 
vårdsstyrelsen för cirka tio år sedan och genom 
arbetslag bestående av offentligt skyddad arbets-
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kraft (osa) utförs i dag cirka loo till 150 dagsver
ken fornvård per år. Kommunens fornvårdslag ar
betar också med fornvård utanför den egna kom
munen. Kommunstyrelsens och de lokala tidning
arnas intresse för verksamheten har lett till att de 
anställda känner att de gör ett viktigt jobb.

Kontakten med länsstyrelsens fornvårdstek- 
niker Claes Ström är god och samarbetet fungerar 
bra, men vi efterlyser en bättre kunskapsuppbygg
nad säger Olof Svensson.

Det fossila odlingslandskapet är den vanligaste 
typen av fornlämning i Borås kommun. Det gamla 
odlingslandskapets fossila former är en intressant 
och alltmer diskuterad fornlämningstyp. Fossila 
odlingslandskap finns kvar i de trakter där den 
historiska tidens jordbrukare inte funnit det mö
dan värt att exploatera marken, bland annat i 
Västra Götalands södra skogsbygder.

Tanum — liten kommun med stort arv

Ffällristningarna i Tanums kommun utgör ett av 
Sveriges tolv världsarv. Platsen är ett av världens 
största hällristningsområden och Världsarvskom-

mitténs motivering lyder: ”Hällristningarna i 
Tanumområdet är enastående exempel på brons- 
ålderskonst av högsta kvalitet. Räckan av motiv 
ger sällsynta bevis för många aspekter av livet 
under europeisk bronsålder. Landskapet i Tanum 
vittnar om en obruten bosättning i området som 
sträcker sig över åtta tusen år av mänsklig his
toria.”

Tanums kommun har också ett flertal ovanliga 
gravfält, stenkammargravar och andra fornläm- 
ningar.

- Dessa är viktiga för vår förståelse av vår his
toria och bör vårdas, anser Bosse Åkerström på 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Fornlämningarna har inte bara höga bevaran

devärden, de är också turistiskt mycket intressanta 
och besöks årligen av ett stort antal turister från 
hela världen. Världsarvets hällristningar och det 
tillhörande Vitlycke museum har cirka 300 000 
besökare per år.

Tanums kommun har insett hur viktigt det är 
att dessa objekt vårdas, och satsar därför en stor 
del av sina vårdresurser på fornlämningarna. Ar-
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Vitlycke museum i Tanum. 
T.h. Detalj av vitlyckehällen. 

Foto: Bengt A. Lundberg.

betena finansieras som arbetsmarknadsåtgärder 
och genomförs av os A-lag, som leds av den kom
munalt anställde förmannen Ingvar Toressen. På 
ett år utför laget mellan 400 och 500 dagsverken 
fornvård.

Utöver den rena fornlämningsvården arbetar 
lagen också med rengöring av hällristningarna, 
sköter skyltarna och tar hand om byggarbeten 
samt underhåller stigar och handikappanpass
ningar så att fornlämningarna är tillgängliga för 
alla besökare. När arbetsmarknadsläget är bra 
minskar tyvärr också resurserna. Dessutom kon
kurrerar fornvården med andra viktiga arbeten 
inom ramen för arbetsmarknadspolitiken såsom 
strandstädning och naturreservatsvård.

Falbygdens storartade stenålder

I Falbygden finns en av norra Europas största kon
centrationer av gånggrifter, storstensgravar, från 
yngre stenålder. En av anledningarna till att gång- 
grifterna fått ligga kvar i ett landskap som i övrigt 
är helt uppodlat är säkert att stenarna som gra
varna är byggda av är så stora.
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Mängden gånggrifter i Falbygden och monu
mentens storlek eggar fantasin och ger upphov till 
funderingar över områdets tidiga historia. Vad var 
det för människor som bodde här? Vilken bety
delse hade området i förhållande till andra? Gra
varna ger dagens invånare ett djupperspektiv i ti
den.

Intresset för gånggrifterna har fått ett stort upp
sving under de senaste tio åren, och monumenten 
har därmed också kommit att få betydelse i kom
munens marknadsföring av bygden. Många gång
grifter har dock skadats eller belamrats med sten 
till följd av mekaniseringen av jordbruket under 
de senaste hundra åren. Därför har länsstyrelsen 
under senare år bekostat en särskild skadeinven
tering. Resultaten av inventeringen visar att stora 
insatser behövs för att säkra gånggrifterna för 
framtiden.

Falbygden besöks årligen av ett stort antal tu
rister som kommer för att se den fascinerande 
gånggriften i Luttra eller de märkliga stenkam- 
margravarna i Karleby, där tre mäktiga gång
grifter ligger på rad längs med vägen och lockar till

sig besökare. Dessa och flera andra områden med 
gånggrifter sköts nu av bland annat kommunen. 
Årligen utförs cirka 200 fornvårdsdagsverken i 
Falköpings kommun av kommunens os A-lag, in
hyrda entreprenörer och ideella föreningar.

Gånggriften i Luttra. 
Foto: Pål-Nils Nilsson.

Att läsa
Historia för framtiden,
1998 års statliga bidrag 
till kulturmiljövård i Väst
ra Götalands län. Läns
styrelsen Västra Göta
lands län.

Historia för framtiden,
1999 års statliga bidrag 
till kulturmiljövård i Väst
ra Götalands län. Läns
styrelsen Västra Göta
lands län.

Tysta budbärare från en 
avlägsen tid. Länsstyrel
sen Västra Götalands län.
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Fäbodbruket — ett levande kulturarv

Fäbodväsendet har sitt ursprung i förhistorisk tid 
och har funnits över hela norra Europa. Det svens
ka fäbodbruket var som mest utbrett under 1800- 
talet då fäbodbruket var viktigt för skogsbygdens 
bönder. Fäbodmiljöns speciella karaktär är resul
tatet av en lång tids markanvändning. Landskapet 
har fått sitt särpräglade utseende genom åratals 
bete, lövtäkt, svedjning och utnyttjande av de 
röjda ytorna till ängs- och åkerbruk. Fäbodarnas 
utmärkande byggnader är ofta mycket gamla. Ka
rakteristiska inslag i fäbodmiljön är också gärdes- 
gårdar, hässjor eller storhässjor, gränsrösen, rist
ningar och skvaltkvarnar.

Fäbodkulturen inrymmer även levande värden. 
Traditioner, språkbruk, värderingar och levnads
sätt är betydelsefulla element i en äkta fäbods-

miljö. Den levande fäbodkulturen är en viktig länk 
till vår historia. Ett pågående bruk är en förutsätt
ning för att dessa särpräglade miljöer kan bevaras 
för framtiden i helgjutet skick.

Snart kan dock den gamla bondekulturens tra
ditioner och kännetecken vara ett minne blott. 
Under 1900-talet har jordbruket utvecklats allt
mer mot en storskalig livsmedelsproduktion som i 
stor utsträckning koncentrerats till landets södra 
slättbygder. I dag finns omkring zoo fäbodställen 
som ännu är i bruk och antalet fäbodmiljöer som 
fortfarande brukas på det gamla, traditionella sät
tet är ännu färre. Intresset för fäbodkulturen har 
dock ökat på senare år. Framför allt har yngre bru
kare i ökande utsträckning börjat intressera sig för 
det småskaliga jordbruket med fäboddrift.

Motstående sida: Fähus vid 
Kårebolssätern i Värmlands 
län. Foto: Bertil Ludvigsson. 
Undre raden: Bilder från kui
tu rrese rvatet Lillhärjåbygget i 
Jämtlands län. Foto: Lars-Olof 
Hallberg.
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Motstående sida: Skräddar- 
Djurberga fäbod. Foto: Lars 
Dahlström.

Riksantikvarieämbetet avsatte under perioden 
1998 till 2001 medel från kulturmiljöanslaget för 
en särskild satsning på bevarande och utveckling 
av fäbodbruket. Satsningen har omfattat fäbod- 
miljöer i Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Norr
bottens, Värmlands, Västerbottens och Väster- 
norrlands län. Länsstyrelserna i de sju länen har 
använt närmare 30 miljoner kronor till mer än 
240 olika projekt. Syftet har varit att bevara, 
bruka, utveckla och sprida information om de vär
defulla fäbodmiljöerna.

Resurserna har främst använts till att bevara 
och utveckla levande fäbodar som brukas. Fäbod
satsningen har i flera län varit kopplad till andra 
projekt med olika inriktningar, som till exempel 
EU-projektet Siljansbygdens timmerhuskultur 
som drivits av Länsstyrelsen i Dalarnas län och 
EU-projektet Levande fäbodar och lokal livsmed
elsproduktion i Härjedalens kommun.

Exempel på insatser från Dalarnas och Gävle
borgs län beskrivs mer utförligt i artiklarna på si
dorna 99-105. Antalet ”levande sätrar” (fäbodar) 
i Värmlands län har ökat under den tid då den sär

skilda satsningen pågått. Sätrarna har också upp
märksammats i turistsammanhang och flera av 
dem räknas numera till länets sevärdheter. I Jämt
lands län drivs det treåriga projektet Fäbodriket. 
Syftet är att förstärka lönsamheten för det fjäll
nära jordbruket och att arbeta för att säkerställa 
de levande fäbodarnas verksamhet. Projektet fi
nansieras av kulturmiljöanslaget, eg:s struktur
fonder, Lantbrukarnas riksförbund och fäbod
brukarna själva genom egeninsatser.

I kulturreservatet Lillhärjåbygget i Härjedalen, 
Jämtlands län, bevaras ett ekonomiskt-kulturellt 
system i väglöst land baserat på självhushåll med 
hemgård och fäbod. Ägarfamiljen bedriver verk
samheten på ett sätt som förr var vanligt i hela 
fjällvärlden. I princip fungerar hushållet och går
den på samma sätt som för hundra år sedan, där
för är Lillhärj åbygget unikt i landet. Kulturmiljö
vården i länet har på senare år bidragit med medel 
ur kulturmiljöanslaget till bland annat nödvän
diga restaureringar för att långsiktigt kunna bruka 
gården på traditionellt vis. Dessutom har man gjort 
insatser för att öka tillgängligheten för besökare.
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Utbildning och kulturturism

De fäbodmiljöer som ingått i fäbodsatsningen i Dalarna 

är omsorgsfullt utvalda. Framför allt uppmärksammas de 

fäbodar som är kulturhistoriskt mest intressanta. Jordbru

karens möjligheter att fortsätta ett aktivt bruk har också 

varit avgörande när man valt mellan fäbodmiljöerna. För 

de obrukade fäbodarna, har stor vikt i stället lagts vid 

lokalbefolkningens engagemang. Man har dessutom 

ställt krav på att de utvalda fäbodmiljöerna ska vara 

tillgängliga för turister och andra besökare.

Arbete, utbildning och vidgade kunskaper

Fäbodprojektet har medfört att kunskaperna om 
fäbodkulturen och om de befintliga miljöernas 
värden har förbättrats. De praktiska vårdinsatser
na har genomgående utförts med höga tekniska 
och antikvariska krav. Projekten har gett syssel
sättning och utbildning åt ett flertal lokala företag 
och arbetslösa. Man uppskattar att 30 till 40 per
soner har deltagit i arbeten med länets fäbod
miljöer. De arbetare som deltagit i projekten har

i Dalarnas län
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Projektnamn: Fäbodprojektet i Malungs 
kommun.
Objekttyp: Fäbodar.
Läge: Malungs kommun, Dalarnas län. 
Kulturhistorisk status/skydd: Riksintresse 
för kulturmiljövården.
Syfte/mål: Att utveckla Limabygden som 
turist- och kulturlandskap genom att vårda 
och informera om områdets rika kulturarv. 
Initiativtagare: Länsstyrelsen i Dalarnas län 
och Lima hembygdsförening.
Övriga aktörer: Hushållningssällskapet, 

Länsarbetsnämnden, och fastighetsägarna.

För tidsperioden 1998-2000 gäller följande:
Totalfinansiering: 3,3 mnkr.
Varav kulturmiljövårdsbidrag: 1,3 mnkr. 
Övrig finansiering: EU-medel 1,4 mnkr, 

Länsarbetsnämnden 330 kr, Hushållnings
sällskapet 95 tkr, enskilda fastighetsägare 
200 tkr.
Resultat: Kulturmiljön har tillgängliggjorts 
genom kulturstigar, skyltar och broschyrer. 
Den lokala identiteten har stärkts, antalet 
besöksmål har ökat, och intresset hos 
fäbodägarna har ökat väsentligt. Viss åter- 

etablering av fäboddriften har skett. 
Kontaktperson: Olle Lind, Länsstyrelsen i 
Dalarnas län, tfn: 023-810 00.

Ristningar i Ärteråsen. Vall
kullorna gjorde ristningar 
särskilt i eldhusen eller på 
träd ute i skogen. Foto: 
Lars Dahlström.

dessutom utbildats i äldre hantverkstekniker och 
deras möjligheter till fortsatt anställning på den 
regionala arbetsmarknaden har därför förbätt
rats.

I Malungs kommun har fäbodprojektet bedri
vits som ett EU-projekt i samverkan mellan Läns
styrelsen, Hushållningssällskapet, Länsarbets
nämnden, Lima hembygdsförening och fastighets
ägarna. Den totala kostnaden för projektet har 
uppgått till 3 285 000 kronor.

Inom projektet har totalt 59 byggnader renove
rats, varav 41 byggnader i de riksintressanta fä
bodarna Mosätern och Risberget och de övriga 18 
byggnaderna i Lima kyrkby. Man har även fram
ställt skyltar och en broschyr som beskriver fä
bodarna.

Risberget är i dag en levande fäbod och i 
Mosätern har man planerat att återuppta djurhåll
ningen. Mosätern ingår dessutom som en viktig 
delmiljö i en kulturturistisk satsning som genom
förs i Lima- och Transtrandsbygden. Samtliga del
ägare i fäbodarna har visat mycket stort intresse 
och deltagit aktivt i arbetet.
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- Satsningen har bidragit till en vitalisering av 
intresset hos fäbodbrukarna, säger Kristian Olofs
son från Hushållningssällskapet.

Lokal förståelse för unika värden förstärker turismen

Informationsinsatserna och den massmediala upp
märksamheten kring fäbodmiljöerna i Malung 
har medverkat till ett ökat intresse och en djupare

förståelse, för fäbodnäringens villkor och miljöer
nas värden, bland markägare och lokalbefolk
ningen. Det i sin tur kan bidra till en ökad känsla 
för lokal identitet.

Vid många fäbodställen har dessutom turismen 
blivit en allt mer betydelsefull källa till försörjning 
för såväl fäbodbrukare som lokala butiker och ser
viceföretag.

T.v. Smör, ost och messmör 
tillverkas fortfarande vid en 
del fäbodar.
T.h. Dags för kvällsmjölkning 
på Skräddar-Djurberga.
Foto: Lars Dahlström.
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Att läsa
Fäbodskog och fäbod
bruk. Nordiska förbundet 
för kulturlandskap, 
Hälsinglands museum 
och Jordbruksverket. 

Sveriges fäbodar, redo
visning av uppdrag nr 6 i 
1998 års regleringsbrev. 
Riksantikvarieämbetet.

Tradition i trä, en resa 
genom Sverige. Byggför- 
laget. Artikel om fäbodar 
av Jesper Larsson och 
Lena Landström.

Upptäck Dalarnas fä
bodar. Länsstyrelsen i 
Dalarnas län.

Upptäck bygden i Lima 
och Transtrand. Länssty
relsen i Dalarnas län.

Upptäck Siljansbygdens 
timmerhuskultur. Läns
styrelsen i Dalarnas län.

- Några av de fäbodar som fått kulturmiljö
vårdsbidrag har haft mellan tio- och tolvtusen be
sökare per år, bland annat i Skräddar-Djurberga, 
berättar Olle Lind från länsstyrelsens kulturmiljö
enhet.

Den broschyr som tagits fram om Dalarnas 
fäbodar trycktes i en första upplaga på zo ooo ex
emplar. Broschyren fick tryckas upp på nytt, vilket 
visar på det stora intresse som finns för länets 
fäbodar.

Norra Brudskogen är ett fäbodställe i brant nordostsluttning,
med vid ustikt. En lång oavbruten hävd gör platsen botaniskt Motstående sida:
intressant. Foto: Lars Dahlström. Digerkölsvallen i Ljusdal.

Foto: Lars Lööv.
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Kokhus och trägärdesgårdar i Gävleborgs Iän

För Länsstyrelsen i Gävleborgs län innebar den särskilda 

satsningen på fäbodbruket ett intensivt arbete. Till en 

början försökte man ta reda på vilka behov som fanns 

bland fäbodbrukarna i länet. Utgångspunkten var dels 

ansökningar som redan låg inne hos länsstyrelsen, dels 

samtal med fäbodbrukarna. Länsstyrelsens inventering 

visade att 55 av länets fäbodar var regelbundet betade, 

och att sex fäbodar också hade en pågående mjölkpro

duktion.

Målet är att främja och stödja hela bruket

Vårdinsatserna i Gävleborg har riktats till de kul
turhistoriskt mest värdefulla miljöerna. Totalt har 
34 fäbodvallar fått kulturmiljövårdsbidrag. 25 av 
dessa miljöer är betade, vilket går helt i linje med 
fäbodsatsningens huvudsakliga målsättning, att 
främja och stödja själva bruket. De direkta vård
insatserna har berört hela fäbodmiljön. Det inne
bär att såväl byggnader som hägnader och om
kringliggande markområden har ingått. Insat-
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Namn: Fäbodar i Gävleborgs län.
Objekttyp: Fäbodar.
Läge: Gävleborgs län.
Kulturhistorisk status/skydd: Samtliga 
fäbodar har stort kulturhistoriskt intresse 
och åtta av dem är av riksintresse för 
kulturmiljövården.
Syfte/mål: Stöd till brukande och beva
rande av länets fäbodar.
Initiativtagare: Länsstyrelsen i Gävleborgs 
län i samverkan med Riksantikvarieämbetet. 
Övriga aktörer: Länsmuseet Gävleborg, 

Hälsinglands museum, Edsbyns museum 
och Gävleborgs fäbodförening.

För tidsperioden 1998-2001 gäller följande: 
Totalfinansiering: Cirka 10,5 mnkr.
Varav kulturmiljövårdsbidrag: Cirka 9 mnkr. 
Övrig finansiering: Fastighetsägare. 

Resultat: Vårdinsatserna har riktats till de 
kulturhistoriskt mest värdefulla miljöerna.
34 fäbodvallar har erhållit stöd under perio
den, varav 25 är betade. Vårdinsatserna har 
berört hela fäbodens miljö; såväl byggnader 
(sammanlagt 180 stycken) som hägnader 
och marken omkring. Många av dessa insat
ser har varit viktiga för att underlätta djur

hållningen, vilket i sin tur innebär att mar
kerna kan hållas öppna även i framtiden.

Flera utredningar, inventeringar och un
dersökningar har genomförts. De svarade 
mot de behov och frågeställningar som 
uppstod när fäbodfrågan genom denna 

satsning kom i fokus. De nya kunskaperna 
har varit en värdefull resurs i de direkta 
vårdinsatserna och även bidragit till en 
ökad förståelse av fäbodarnas historia och 

framtida utveckling.
Kontaktpersoner: Erik Nordin, Länsstyrel
sen i Gävleborgs län, tfn: 026-17 10 00.

Fägata inhägnad av trägärdesgård i 
Knupbodarna. Foto: Anna Sundberg.

serna har underlättat djurhållningen, vilket i sin 
tur innebär att markerna kan hållas öppna även i 
framtiden.

Ett par fördjupade utredningar, som haft stor 
betydelse för arbetet med fäbodarna, har genom
förts. Genom den ena utredningen har länsstyrel
sen tillsammans med kommun, länsveterinär och 
Gävleborgs fäbodförening tagit fram ritningar till 
en kokhusmodell. Kokhusen är mycket viktiga för 
de levande fäbodarna och deras mjölkhantering, 
och det är viktigt att de uppfyller alla krav på en 
god livsmedelshygien samtidigt som de smälter in i 
fäbodmiljön.

Den andra utredningen rörde en fördjupad 
beskrivning av olika trähägnaders historia och ut
seende fram till idag. Utredningen gjordes av Häl
singlands museum med stöd av kulturmiljövårds
bidrag. Bakgrunden är det ökande intresset av att 
sätta upp trägärdesgårdar vid länets fäbodar. 
Fäbodarnas småskaliga miljö är känslig för för
ändringar och för att bevara det kulturhistoris
ka värdet är det viktigt att även hägnaderna upp
förs på traditionellt sätt. Detta traditionella häg-
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nadssystem finns knappast bevarat någon annan
stans i vårt odlingslandskap än just på fäbod
vallen.

Arkeologin lägger i dagen fäbodshistoria i Torkelsbo

Torkelsbo fäbodvall i Ljusdal är en av länets mest 
värdefulla fäbodmiljöer. Här har en arkeologisk 
undersökning genomförts till en kostnad på drygt 
56 000 kronor. Undersökningen var ett led i ett 
försök att skapa förståelse för fäbodarnas historia 
och nuvarande användning.

Fäbodsystemet har under lång tid utgjort en 
grundförutsättning för bondeekonomin i flera län, 
men dess ursprung är till stora delar ännu outfors
kat. Torkelsbo ansågs som intressant för en forsk- 
ningsgrävning av flera skäl. Fäbodmiljön såg ut 
att vara av hög ålder, inrymde ålderdomliga struk
turer, var klassad som byggnadsminne och stod 
under utredning för ett eventuellt skydd som kul
turreservat. I Torkelsbo har man dessutom hittat 
ålderdomlig slagg av lågteknisk karaktär.

Delar av odlingsrösen och odlingsytor samt en 
husgrund grävdes ut. Resultaten blev mycket in

tressanta. Undersökningen visade att Torkelsbo 
har anor långt ner i järnåldern och har sannolikt 
använts som säsongsresurs för traktens bönder. 
Dateringsprover visade att man röjt och betes
bränt området under vendeltid (600-700-tal), och 
att man så småningom under tidig medeltid inten
sifierat nyttjandet av vallen och börjat odla. Den 
byggnad som undersöktes hade uppförts vid mit
ten av medeltiden. När Torkelsbo under 1600-ta- 
let karterades, hade platsen utvecklats till en fäbod 
med både ängs- och betesmark.

Inlevelse och ökade kunskaper

Satsningen på fäbodbruket har medfört att fä
bodarna uppmärksammats mycket bland fäbod
ägare, allmänhet och antikvarier inom kulturmil
jövården. Mycket ny kunskap har samlats. Ge
nom utredningar och inventeringar har lokala 
karaktärsdrag kunnat särskiljas, dessutom har det 
kommit fram att länets fäbodar har en mycket 
större levande betesdjurhållning än vad man tidi
gare trott.

Att läsa
Besök Gävleborgs 
fäbodar. Länsstyrelsen i 
Gävleborgs län. 

Fäbodskog och fäbod- 
bruk. Nordiska förbundet 
för kulturlandskap, 
Hälsinglands museum 
och Jordbruksverket.

Sveriges fäbodar, redo
visning av uppdrag nr 6 i 
1998 års regleringsbrev. 
Riksantikvarieämbetet. 

Tradition i trä, en resa 
genom Sverige. Byggför- 
laget. Artikel om fäbodar 
av Jesper Larsson och 
Lena Landström.
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Kunskapsfördjupning och kunskapsspridning

Behoven av kulturhistorisk kunskapsuppbyggnad 
och kunskaper om hur vården av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader, kulturlandskap och forn- 
lämningar ska bedrivas är stora. Det är viktigt att 
olika aktörers kompetens om traditionell vård av 
kulturarvet tas tillvara, vidareutvecklas och 
sprids.

Kulturmiljövården använder en del av kultur
miljöanslaget till insatser för att fördjupa kunska
pen och bedriva metodutveckling inom vissa om
råden. Det finns ett stort behov av generella för
djupade kunskapsöversikter för att vårdinsatser
na ska kunna styras till de områden där de gör 
störst kulturmiljönytta. Riksantikvarieämbetet ar
betar i samverkan med länen med utveckling av en 
långsiktig strategi som siktar på att utveckla for

merna för kunskapsuppbyggnad inom kultur
miljövården.

En del av kulturmiljöanslagets medel för kun
skapsunderlag har använts till projektet Skog & 
historia som är ett flerårigt samarbetsprojekt mel
lan Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, skogs- 
vårdsstyrelserna, länsarbetsnämnderna, de lokala 
arbetsförmedlingarna, länsmuseerna och länssty
relserna. Under zooi gick cirka 4 miljoner kronor 
av kulturmiljöanslaget till olika Skog & historia- 
projekt i elva län. Projektet samfinansieras med 
bland annat arbetsmarknadsmedel och medel från 
EG:s strukturfonder.

Skog & historia ger ökad kunskap om skogens 
kulturminnen och ett bättre planeringsunderlag 
för skogsbruket så att fornlämningar och kultur-

Motstående sida: Kornladan 
med vattendrivet tröskverk 
och kvarn i Duvbergs by, 
Jämtlands län, har restaure
rats av Timmerdraget. Foto: 
Jerker Jamte.
T.h. Ofta var viltfällorna 
byggda i trä, men detta räv- 
bås från Upprann i Västra 
Fågelvik, Värmlands län, bygg
des i sten och kunde därför 
användas längre. Foto: Björn 
Ehrenroth/Skogsvårds- 
styrelsen Värmland-Örebro.
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lämningar bättre kan skyddas enligt Skogsvårds
lagens intentioner. Projekten ger också menings
full och utvecklande sysselsättning för arbetslösa 
och bidrar till ett ökat allmänt intresse kring sko
gens kulturvärden genom de olika typer av infor
mationsinsatser som görs och genom olika grup
pers delaktighet i projektet.

I flera län bedrivs kunskapsfördjupande pro
jekt med inriktning mot timmerhusbebyggelse. Ett 
exempel är DaCapo Hantverksskola som tillsam
mans med Länsstyrelsen i Skåne driver ett utbild
nings- och kunskapsprojekt för att belysa den hit
tills litet utforskade sydsvenska timringstekniken. 
Ett annat exempel är samverkansprojektet Nord- 
svenskt träbyggande som drivs av fem länsstyrel

ser i norra Sverige sedan början av 1990-talet. Där 
har man genom olika aktiviteter fokuserat på kun
skapen om den nordsvenska timmerhustraditio
nen i samverkan med bland annat kunskaps- 
centret Timmerdraget.

Riksantikvarieämbetet har, med stöd från 
kretsloppsmiljarden, i samverkan med sex län be
drivit projektet Tradition och Byggproduktion 
2000 under perioden 1999 till 2001. Utbildning 
och information om god byggnadsvård har genom 
olika insatser bedrivits för och i samverkan med 
hantverkare, fastighetsägare, kommunala tjänste
män och allmänheten. Du kan läsa mer om på vad 
som gjorts inom projektet på sidorna 109-117.
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Motstående sida: Byggnadsvårdskurs i Vemdalen.
Foto: Stig Nilsson.



Tradition och byggproduktion 2000

Att vårda sitt hus är lönsamt på sikt, både miljömässigt 

och ekonomiskt. Att ha kunskap om byggnadsvårdens 

traditionella material och metoder och använda dessa 

utifrån husets egna förutsättningar är nödvändigt för att 

huset ska behålla sin prägel och påminna om sitt ur

sprung.

Allmänhetens intresse för god byggnadsvård är stort! 

Det finns också en stor efterfrågan pä utbildning, infor

mation och samarbete för hantverkare och entreprenörer 

inom byggbranschen. Sex län har i samverkan med Riks

antikvarieämbetet samarbetat för att se till att kunskapen 

om god byggnadsvård vidmakthålls och utvecklas.

Vård av hus kräver kunskap, omsorg och känsla

Yrkesmässig vård av hus kräver stor yrkesskick
lighet. Materialåtgången är ofta liten, vilket beror 
på att ingreppen måste begränsas så mycket som 
möjligt, men arbetet i sig kräver kunskap, omsorg 
och känsla. Byggnadsarbetarna måste förfoga 
över omfattande kunskaper i traditionella bygg-

KUNS K A PS FÖR DJUPN ING OCH KUNSKAPSSPRIDNING 109



Projektnamn: Tradition och byggproduktion 
2000.

Syfte/mål: Att verka för att kunskapen om 
god byggnadsvård vidmakthålls och utveck
las, att öka efterfrågan på god byggnadsvård 
och att poängtera de miljömässiga förde
larna.
Initiativtagare: Riksantikvarieämbetet. 
Övriga aktörer: Länsstyrelsen i Söderman

lands, Gotlands, Västmanlands, Örebro och 

Gävleborgs län, Gotlands fornsal, nätverks
organisationerna BEVIS, FIBOR, Nätverket 
på Gotland, Nätverket och för byggnadsvård 
i Västmanlands län och andra regionala 
aktörer.

Webbadress: www.raa.se/trad&bygg2000.

För tidsperioden 1999-2000 gäller följande:

Totalfinansiering: Cirka 6,3 mnkr.
Varav kulturmiljövårsbidrag: 4,7 mnkr. 
Övrig finansiering: Regeringens 

investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar 
samhällsutveckling, länsstyrelsernas 

regionalekonomiska medel, Länsarbets
nämnden i Gävleborgs län, EU-bidrag och 
deltagaravgifter.

Resultat: Kunskap om god byggnadsvård i 
teori och praktik har spridits till olika grup
per, bland annat till enskilda fastighetsä
gare, kommunala tjänstemän, hantverkare, 
projektorer och entreprenörer. 

Kontaktperson: Thomas Erenmalm, Riksan
tikvarieämbetet, tfn: 08-5191 8000 och 
berörda länsstyrelser.

nadstekniker och material. Genom projektet Tra
dition och Byggproduktion 2000 har kulturmiljö
vården erbjudit bland annat hantverkare, projek
torer, entreprenörer, antikvarier, kommunala 
tjänstemän, fastighetsmäklare och allmänheten 
teoretiska och praktiska kurser eller seminarier i 
yrkesmässig byggnadsvård. Syftet har varit att

skapa en plattform för gemensamma diskussioner, 
erfarenhetsutbyte och utveckling, att öka olika 
gruppers kunskaper om god byggnadsvård och att 
visa den ekologiska dimensionen av byggnads
vårdens insatser.

Projektet har pågått under åren 1999 till 2.001. 
Gotlands, Södermanlands, Gävleborgs, Västman
lands och Örebro län har deltagit, och under 2001 
har även Värmlands län medverkat. Arbetet har 
finansierats av kulturmiljöanslaget och genom re
geringens investeringsbidrag för en ekologiskt 
hållbar samhällsutveckling. Här beskrivs ett urval 
av de delprojekt som bedrivits under perioden.

Nätverkande mellan företagen och kulturmiljövården

Att mötas och diskutera gemensamma problem 
och intressen är nödvändigt om man vill utvecklas 
i sitt yrke och förmedla insikter och kunskaper i 
byggnadsvård till andra. Nätverksorganisationer 
är ett bra sätt att garantera medlemmarnas höga 
kompetens inom det egna arbetsfältet, medlem
marna kan hjälpa varandra med vidareutveckling 
och kompetenshöjning.
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Arbetsbilder från kurser i 
byggnadsvård. T.v. Nytill- 
verkade spån läggs på Vem
dalens kyrktak. T.h. Näver
läggning på 1700-talsloge. 
Foto: Stig Nilsson.

Genom projektet Tradition och Byggproduk- 
tion 2000 har två nya nätverk etablerats. Det ny
bildade Fibor (Företag inom byggnadsvård och 
restaurering) är ett rikstäckande nätverk medan 
nätverket bevis enbart verkar i Skåne län. Båda 
har som mål att organisera och öka samverkan 
mellan byggnadsvårdande byggföretag och kon
sultfirmor.

De båda nätverken samt Nätverket på Gotland 
°ch Nätverket för byggnadsvård i Västmanland

har på ett utmärkt sätt medverkat i genomföran
det av många av länens delprojekt. De medver
kande företagens lokala och tekniska kunskaper 
har varit oumbärliga när man anordnat till exem
pel öppna restaureringar, byggnadsvårdsdagar 
och fortbildningskurser. Nätverken kan fortsätt
ningsvis fungera som värdefulla kontaktytor som 
ökar samarbetet mellan kulturmiljövården och 
entreprenörs- och konsultbranschen.

Fibor har bland annat anordnat en konferens
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om forskning och utveckling inom byggnadsvår
den för att främja erfarenhetsutbytet mellan kul
turmiljövården, bygg- och konsultföretagen och 
forskningsinstitutionerna.

Utbildningar för yrkesfolk

I Gävleborgs län har man anordnat två fort- 
bildningsutbildningar för yrkesverksamma hant
verkare. Kurserna har genomförts i samverkan 
mellan Länsstyrelsen och Länsmuseet i Gävle
borgs län, Timmerdraget i Östersund och en mind
re snickerifirma i Jämtland. Deltagarna har ofta 
varit erfarna restaureringshantverkare, men även 
byggnadsarbetare från byggföretag med mindre 
erfarenhet av byggnadsvård har deltagit. Kurserna 
har totalt bestått av 28 kurstillfällen på vardera 
två dagar och cirka 45 hantverkare har deltagit. 
Båda kurserna har omfattat teoretiska och prak
tiska moment. En stor del av utbildningen pågick 
utanför ordinarie arbetstid, vilket visar på stort 
engagemang bland deltagarna.

Christer Wallin på Öhmans bygg i Ljusdal har 
deltagit som handledare vid utbildningarna. Han



anser att utbildnings- och informationsinsatserna 
har medfört att byggandsvårdens synsätt har för
medlats på ett bra sätt.

- Det har exempelvis blivit vanligare att fastig
hetsägare även vid upprustning av kulturhisto
riskt mindre värdefulla byggnader tillämpar ett 
antikvariskt riktigt sätt, säger han.

De hantverkare som deltagit i fortbildningen 
har också varit och tittat på ett antal restaurering- 
sarbeten, både bra och dåliga, och haft många dis
kussioner om åtgärderna. Erfarenhetsutbytet med 
Fibor och med Nätverket för byggnadsvård på 
Gotland har varit livligt. Projektet Tradition och 
Byggproduktion zooo har lett till många olika 
slags aktiviteter, och till att de professionella bygg
nadsvärdarna träffats och utbytt erfarenheter.

- Man har studerat varandras arbeten, utveck
lat sina referensramar och ökat medvetenheten. 
Det har stor betydelse för kvaliteten på byggnads
vården, säger Henrik Larsson, projektledare i 
Gävleborgs län.

Länsstyrelserna i Örebro och Västmanlands län 
har samarbetat med en konsultfirma och arrang

erat en seminarieserie i varsam ombyggnad. Ut
bildningen, som anordnats för kommunala tjäns
temän, byggnadskonsulter och projektorer inom 
byggnadsvårdssektorn, har bestått av tre heldags
seminarier. Man har också genomfört en öppen 
seminarieserie och lockat folk genom annonsering 
i dagspressen. De öppna seminarierna har anord
nats tillsammans med Nätverket för byggnads
vård i Västmanland, Svenska föreningen för bygg
nadsvård, länsmuseerna i respektive län och stads
biblioteket i Västerås. Sammanlagt har omkring 
700 personer deltagit.

Sörmlands museum har dessutom påbörjat ett 
samarbete med Gripenskolans byggprogram i Ny
köping för att ge eleverna i andra årskursen kun
skaper i byggnadsvårdens teori och praktik.

Kunskapsförmedling till en intresserad allmänhet

Drygt 40 öppna restaureringar och seminarie- 
tillfällen har lockat mer än 2 600 besökare. Pub
likarrangemangen har medvetet planerats på ett 
sätt som uppmuntrat samtal kring byggnads- 
vårdsproblematiken. Man har försökt fånga upp

Motstående sida: Klyvning av 
brädor ur rundstock. Brädor
na användes till restaurering 
av ett härbre på Gammel- 
Remsgården i Svegs socken. 
Foto: Stig Nilsson.
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deltagarnas synpunkter och skapat möjligheter till 
nära kontakt mellan arrangör, instruktör eller 
kursledare och publik. Merparten av de anordna
de evenemangen har varit välbesökta och mycket 
uppskattade.

Under byggnadsvårdsdagen i Örebro i maj 
zooo visade man upp olika hantverk, demonstre
rade material och gav råd till husägare. Bland de 
sammanlagt 800 deltagare fanns såväl fastighetsä
gare som politiker och tjänstemän.

I Västmanlands län har man anordnat studiebe
sök och exkursioner. Antikvarier på länsstyrelsen 
och länsmuseet har visat, och berättat om, bygg
nader som restaurerats med kulturmiljövårds
bidrag. På Gotland har man bedrivit så kallade 
öppna restaureringar där allmänheten har kunnat 
besöka byggnads vårdsobjekt under restaurerings- 
arbetet. Genom dessa arrangemang har besökarna 
fått möjlighet att se exempel på god byggnads
vård, prata med sakkunniga inom kulturmiljö
vården och ta del av praktiska demonstrationer av 
hantverk vid restaureringarna. Arrangemangen 
har varit mycket uppskattade och uppslutningen

god. Kommunala tjänstemän, fastighetsägare och 
allmänheten har deltagit.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Nätverket 
på Gotland har deltagit i en särskild byggnads- 
vårdsavdelning på Antikmässan i Älvsjö. Evene
manget var välbesökt, och man fick många tillfäl
len att berätta om branschens verksamhet och öka 
besökarnas intresse för god byggnadsvård.

Fastighetsägare får råd och utbildas

En särskild målsättning inom projektet har varit 
att öka fastighetsägarnas intresse för bevarandet 
av de egna byggnaderna. Syftet har varit att ge ut
bildning om byggnadsvård, att skapa möjligheter 
till kunskapsutbyte kring den praktiska vården av 
husen och att dessutom öka ägarnas förutsätt
ningar att själva bedöma när professionell kompe
tens behövs.

Västmanlands, Örebro och Gävleborgs län har 
tillsammans tagit fram nio informationsblad om 
byggnadsvård. Informationsbladen riktar sig 
främst till enskilda fastighetsägare och tar upp 
många olika slags frågor såsom vård av fönster,
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användning av puts, plåttak, timmerhus och mur
stockar. Faktabladen är tillgängliga bland annat 
på Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se/ 
trad&byggzooo, men har också delats ut till en
skilda fastighetsägare i samband med länsmu
seernas rådgivning och vid olika byggnadsvårds- 
arrangemang. Efterfrågan har varit stor och hit
tills har ioo ooo exemplar av de nio faktabladen 
tryckts.

I de flesta län har man hållit ett par dagars kort
kurser i praktisk byggnadsvård för fastighetsägare 
och till en intresserad allmänhet. Exempel på te
man som tagits upp är rödfärgskokning, lerkli- 
ning, fönsterrenovering, lagning av timmerhus, 
traditionellt måleri och takkonstruktioner. Intres
set har varit mycket stort.

I Gävleborgs län anordnades dessutom 15 före
drag om vård av äldre trä- och timmerhus på

Restaurering av en strandbod 
på Gotland. Foto: Stig Nilsson.
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Renovering av 1300-tals- 
härbret i Yg, Färila socken i 
Hälsingland. Tillverkning av 

stolpar ur en grov stock. 
Foto: Stig Nilsson.

landsbygden. Syftet var att öka fastighetsägares 
intresse för att bevara sina byggnader. Samarbetet 
med hembygdsföreningarna var ofta viktigt, fram
för allt vad gäller kunskaperna kring den prak
tiska vården. Varje föredrag lockade mellan zo 
och 70 besökare.

I Södermanlands län har byggnadsvårdsdagar 
anordnats årligen för herrgårdsbyggnaders jord- 
och fastighetsägare. Verksamheten har bedrivits i

samverkan med bland annat Södermanlands jord- 
ägarförening.

Föreläsningar, som handlat om hur man tillva
ratar det äldre byggnadsarvet och hur det gamla 
kan förenas med nybyggnation av god kvalitet, 
har hållits för Örebro läns fastighetsägare. Sam
manlagt har cirka 300 personer deltagit vid de tre 
föreläsningstillfällena. Föreläsningarna anordna
des som ett samverkansprojekt mellan Örebro
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läns museum, Bildningsnämnden i Örebro kom
mun och projektet Tradition och Byggproduktion 
2000.

I Västmanlands län har Nätverket för bygg
nadsvård i Västmanland anordnat studiecirklar 
för lantbrukare genom bland annat Lantbrukar
nas riksförbund och Studieförbundet Vuxensko
lan. Cirklarna har totalt haft cirka 200 deltagare.

Nya läsnjutningar

Projektet har hittills lett till två nya böcker om 
byggnadsvård. I Örebro län har boken Vart 
byggda kulturarv delfinansierats genom projektet. 
Boken innehåller både vetenskapliga artiklar, 
praktisk rådgivning och kåserier. På Gotlands 
fornsal har man påbörjat arbetet med en rikt illu
strerad bok om den gotländska landsbygdens be
byggelsehistoria. Stefan Haase, som ansvarar för 
boken, har också hållit föreläsningar och deltagit i 
radioprogram som behandlat den gotländska be
byggelsen.

Lyckat resultat på alla plan

I Västmanland har de anordnade aktiviteterna 
gett ett mycket stort gensvar från fastighetsägare 
och allmänheten. Den tidigare projektledaren 
Petra Eriksson menar dock att det varit svårare att 
nå kommunala tjänstemän.

- Inom ramen för projektet har man ändå kom
mit en bit på väg och sått några frön till ett ökat 
intresse för kulturmiljövårdsfrågor inom kommu
nal förvaltning, säger hon.

Länsantikvarie Birgitta Cedenhag i Västman
lands län berättar att Länsstyrelsens deltagande i 
projektet Tradition och Byggproduktion 2000 va
rit mycket lyckat och fyllt ett stort behov. Länssty
relsen planerar att fortsätta arbetet på samma sätt.

- Det bör vara en självklarhet att man knyter 
utbildningsinsatser till länsstyrelsernas bidrags- 
fördelning till fastighetsägare. Kontinuitet i under
håll och skötsel av byggnader är ett måste, och 
därför behöver fastighetsägaren insikt och kun
skap om byggnadsvård, säger Birgitta Cedenhag.
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Världsarv

Ett världsarv är en plats, en byggnad, ett monu
ment eller ett naturområde som har så stora vär
den att det bidrar till förståelsen av jordklotets ut
veckling, människans historia och är så värdefullt 
att det är en angelägenhet för hela mänskligheten 
att bevara.

FN-organet Unescos konvention till skydd för 
världens natur- och kulturarv antogs 1972 och 
omfattar nu drygt 600 världsarv.

Utnämningen av ett världsarv är hedrande men 
innebär också förpliktelser för landet som förbin
der sig att vårda och förvalta platsen, byggnaden 
eller miljön så att den förblir oförstörd för kom
mande generationer. Sverige har genom världs- 
arvsutnämningarna åtagit sig att skydda sina tolv 
världsarv för all framtid. Anslaget för kulturmiljö

vård bidrar till att vårda och tillgängliggöra 
världsarven.

Skogskyrkogården som fördes in på världsarvs- 
listan 1994 är belägen i Enskede i södra Stock
holm. Den skapades mellan åren 1919 och 1940 
av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd 
Lewerentz. På en tallbevuxen ås anlades ett sakralt 
landskapsrum med flera mindre kapell utformade 
i samspel med naturen. Anläggningen räknas till 
en av den moderna arkitekturens viktigaste ska
pelser och har haft stort inflytande på utform
ningen av kyrkogårdar i hela världen. I Världs- 
arvskommitténs motiveringen framhålls bland 
annat att Skogskyrkogården är ett framstående 
exempel på hur arkitektur och ett formgivet kul
turlandskap från vårt århundrade sammansmälts

Motstående sida: Betande 
hästar i Gettlinge som ingår i 
världsarvet Södra Ölands 
odlingslandskap. Ett äldre 
gravkvarter på Skogskyrkogår
den. Foto: Bengt A. Lundberg.
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Motstående sida: Vy över Karls
krona. I förgrunden ses Stum
holmen. Foto: Jan Norrman.
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till en kyrkogård. Länsstyrelsen i Stockholms län 
har bidragit med cirka 3,4 miljoner kronor av 
kulturmiljöanslaget till vården av Skogskyrko
gården som ägs och förvaltas av Stockholms stad.

På sidorna 121-127 kan du läsa om världsarvet 
Örlogsstaden Karlskrona i Blekinge län.

De tolv svenska världsarven är från norr till söder
1 Laponia, Norrbottens län.
2 Gammelstads kyrkstad, Norrbottens län.
I Höga kusten, Västernorrlands län.
4 Industrilandskapet Falu koppargruva, Dalarnas län.

5 Engelsbergs bruk, Västmanlands län.
6 Birka och Hovgården, Stockholms län.
7 Drottningholm, Stockholms län.
8 Skogskyrkogården, Stockholms län.
9 Hällristningsområdet i Tanum, Västra Götalands län. 

10 Hansestaden Visby, Gotlands län.
II Södra Ölands odlingslandskap, Kalmar län.
12 Örlogsstaden Karlskrona, Blekinge län.



Karlskrona — örlogsstad i praktfull förpackning

Stormakten Sveriges försvar - en manifestation av rikets 

storhet och glans! Örlogsstaden Karlskrona grundades år 

1680 av Karl XI. På kort tid byggdes ett militärindustriellt 

centrum för en betydelsefull statsmakt upp och en ny stad 

växer fram. Den grandiosa stadsplanen och de sköna 

byggnaderna är skapade av Sveriges främsta arkitekter 

och stadsplanerare. Karlskrona är ett unikt exempel på 

den svenska stormaktens och den nordeuropeiska 

barockformens strävan att skapa enhetlighet i stadsplan, 

produktionsområde och omland. Det tidstypiska mönstret 

kan fortfarande ses i Karlskronas grundläggande upp

byggnad och stadsrum.

I december 1998 beslöt Unesco att utse den över 300 

år gamla Örlogsstaden Karlskrona till det 560:e kulturella 

världsarvet.

Stad med starkt skydd och stora satsningar

Orlogstaden Karlskrona var under sin storhetstid 
en förebild för flera andra anläggningar i Europa. 
An i dag representerar staden kulturhistoriska vär-
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Projektnamn: Vä ridsarvet Örlogsstaden 

Karlskrona.
Läge: Karlskrona kommun, Blekinge län. 
Objekttyp: Örlogsstad.

Kulturhistorisk status/skydd: Världsarv, 
byggnadsminnen, skydd enligt PBL. 
Syfte/mål: Att bevara en världsunik miljö 
och utveckla den som besöksmål. 
Initiativtagare: Länsstyrelsen i Blekinge län 
och Karlskrona kommun.
Övriga aktörer: Marinmuseet, Marin

kommando Syd, Kockums, Fortifikations- 

verket och Statens Fastighetsverk. 
Webbadresser: www.k.lst.se, 
www.karlskrona.se och 

www.marinmuseum.se.

För tidsperioden 1989-2001 gäller följande'.

Totalfinansiering: Uppgift saknas.

Varav kulturmiljövårdsbidrag: Cirka 60 
mnkr.
Övrig finansiering: Statens Fastighetsverk,

Karlskrona kommun, Kockums, Fortifika- 
tionsverket, privata fastighetsägare och 
Länsarbetsnämnden.
Resultat: Insatserna med kulturmiljövårds
bidraget har skapat förståelse för och stolt
het över vardagsmiljön och har haft bety
delse för Karlskronas utnämning till världs

arv. Intresset för kulturhistoria och kvalifice
rad byggnadsvård har ökat. Genom utnäm
ningen till världsarv har bl.a. engagemanget 

för stadens kulturmiljö ökat från flera aktö
rer, många fastighetsägare har höjt sin kul
turhistoriska ambitionsnivå och turisttill
strömningen har ökat. Ett världsarvsråd har 
inrättats med representanter från berörda 
statliga verk, myndigheter och Karlskrona- 
varvet.

Kontaktpersoner: Leifh Stenholm, Läns
styrelsen i Blekinge län, tfn: 0455-871 03 
och Ivar Wenster, Karlskrona kommun, tfn: 
0455-30 30 56.

den som även vid en internationell jämförelse kan 
betraktas som unika. Skeppsbyggandet, som un
der 1700-talet var drivande bakom teknologisk 
och industriell utveckling, har i Karlskrona en 
300-årig kontinuitet. Under de senaste 100 åren 
har traditionen fortsatt och utvecklats till ett hög- 
teknologiskt kunnande.

De centrala delarna av örlogsstaden är tillsam
mans med varvsområdet och de omgivande för
svarsanläggningarna klassade som riksintresse för 
kulturmiljövården och många av byggnaderna 
har någon form av skydd. Ett drygt hundratal 
byggnader har byggnadsminnesförklarats. Karls
krona kommun har även utarbetat områdes
bestämmelser för vissa samlade miljöer, exempel
vis Stumholmen. Vissa enskilda byggnader och 
miljöer skyddas i detaljplaner genom särskilda 
planbestämmelser enligt plan- och bygglagen.

Världsarvet omfattar i stort sett hela centrala 
Karlskrona stad. Kärnområdet utgörs av det 
gamla örlogsvarvet samt försvarsanläggningarna 
Kungsholms fort och Drottningskär, som skyddar 
inseglingsleden till staden. Även Skärva gård och
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Kronokvarnen i Lyckeby ingår i världsarvet.
Under många år har stora andelar av kultur

miljövårdsbidraget i Blekinge satsats i Karlskrona. 
Inom örlogshamnen har åtskilliga byggnader rus
tats, bland annat Repslagarbanan, Wasaskjulet, 
Chapmansgården, Sängpersedelförrådet, Kölhal- 
ningsbron, Mastkranen och Varvsmuren. Den 
gamla repslagarbanan är från slutet av 1600-talet 
och var i bruk ända fram till 1967. Den är 300 
meter lång och Sveriges längsta träbyggnad. Den

nyttjas nu delvis som magasin för Marinmuseet. I 
Wasaskjulet, som blev färdigt 1763, rymdes en fre
gatt som under byggtiden skyddades från väder 
och vind. I dag används Wasaskjulet för förvaring 
av mindre båtar och en gång om året konserterar 
Marinens musikkår här.

-De senaste 12 åren har världsarvet Karls
krona fått cirka 60 miljoner kronor i kulturmiljö
vårdsbidrag, inklusive sysselsättningsmedel, be
rättar länsantikvarie Leifh Stenholm.

Repslagarbanan på gamla 
varvsområdet i Örlogs
hamnen är Sveriges längsta 
träbyggnad. Foto: Bengt A. 
Lundberg.
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Duvslag i slup- och barkass- 
skjulet. Foto: Ulf Gyllen- 
hammar.

Motstående sida: Från slup- 
och barkasskjulets samman
satta sadeltak ses det 
nyuppförda Marinmuseet. 
Foto: Ulf Gyllenhammar.

Satsningen har varit av stor betydelse. Byggna
derna har kunnat restaureras på ett kulturhisto
riskt bra sätt, insatserna har genererat många ar
betstillfällen och gett nya kunskaper till dem som 
deltagit i arbetet.

-Även intresset för såväl kulturhistoria som 
kvalificerad byggnadsvård har ökat hos allmänhe
ten vilket bland annat massmedias intresse bidra
git till, menar Leifh Stenholm.

Kronans "skafferi" restaureras och byggs om

Stumholmen var kronans ”skafferi” som omfat
tade bageri, bränneri, bryggeri, slakteri och andra 
anläggningar. Vid stadsbranden som bröt ut 1790 
skonades ön. Därför är många äldre byggnader 
bevarade och bildar tillsammans en enastående 
miljö.

Den militära verksamheten lämnade ön under 
slutet av 1980-talet. Då var bebyggelsen i ett be
drövligt skick, men man kunde se att platsen hade 
stor potential. En arkitekttävling anordnades för 
att ta ett helhetsgrepp om området och integrera 
ny bebyggelse och verksamheter i den gamla mil

jön. Stora restaureringsarbeten genomfördes med 
hjälp av bland annat kulturmiljövårdsbidrag i 
början av 1990-talet. År 1993 arrangerades Bo
mässan på Stumholmen. Det mest spektakulära 
nybygget, Marinmuseet, stod färdigt 1997.

Ett flertal av de gamla byggnaderna har i dag 
fått nya användningsområden, till exempel har det 
gamla Kronohäktet blivit utbildningslokal. De 
gamla cellerna utnyttjas som ändamålsenliga stu
dierum för datastudier. Slup- och barkasskjulet, 
med sin egendomliga takkonstruktion samman
satt av tio sadeltak som korsar varandra, fungerar 
i dag som Marinmuseums verkstad för renovering 
av båtar. I byggnaden finns dessutom en utställ
ning av småbåtar, som tillhört flottan, och andra 
tillfälliga utställningar. Båtsmanskasernen, som ti
digare var logement för 500 båtsmän, används i 
dag som konsthall och konstmuseum. Den gamla 
beklädnadsverkstaden har byggts om till bostäder.

Den varsamma restaureringen gör att man fort
farande i dag kan uppleva stämningen från den tid 
då byggnaderna användes till sina ursprungliga 
ändamål.
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Utbildning för fred, tolerans och demokrati
År 1999 påbörjade kommunen sitt arbete med be

varande- och utvecklingsfrågorna kring de kul
turhistoriska miljöerna som ingår i världsarvet. 
Sedan den 1 april zooi hanteras världsarvsfrågor- 
na av förvaltningen för kultur och världsarvs- 
frågor med Ivar Wenster som chef. Arbetet sker i 
bred samverkan.

Kommunen arbetar också med att höja kvalite
ten och medvetenheten om stadsmiljöfrågor och 
att skapa förutsättningar att hantera eventuell ny 
bebyggelse på ett tillfredställande sätt. Syftet är 
också att förankra världsarvet hos medborgarna, 
att utveckla Karlskrona som besöksmål och 
använda världsarvsbenämningen i marknadsfö
ringen av staden. Länsstyrelsen har bland annat 
bidragit med medel för informationsinsatser och 
en utställning har anordnats tillsammans med 
Marinmuseet.

Särskilda, kostnadsfria världsarvsutbildningar 
har också genomförts. Hittills har 7 000 politiker, 
kommunala tjänstemän och lärare utbildats.

- Målsättningen är att alla kommunala förvalt-
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Att läsa
Världsarv i Sverige. Red: 
Gunnel Friberg. Riksan
tikvarieämbetet. 

Örlogsstaden Karlskrona 
- ett världsarv? Artikel av 
Leif Stenholm i Marin
museets årsbok 1988. 

Marinmuseets årsbok 
1999 med världsarvet 
som tema.

Rest av den gamla varvsmuren 
som tidigare delade staden i 

en militär och en civil del. 
Foto: Bengt A. Lundberg.

ningar vid zooz års utgång ska ha en långsiktig 
strategi för hur de ska hantera världsarvet inom 
sin egen verksamhet, säger Ivar Wenster.

Kommunen vill också öka barns och ungdo
mars förståelse för sin kulturmiljö. I skolplanen 
finns därför inskrivet att varje rektorsområde ska 
se till att alla barn och ungdomar får kunskaper 
om Karlskrona som världsarv. Sammanlagt z7 
olika projekt med koppling till världsarvet bedrivs 
i samverkan med skolorna.

I kommunen finns fem så kallade Unesco-sko- 
lor. Det innebär att man i dessa skolor särskilt be
tonar elevernas kunskaper om vårt nationella kul
turarv och dess skydd. Under september zooi var 
Karlskrona värd för Unescos tionde ungdomslä
ger, World Heritage Youth Forum, med lärare och 
elever från Z9 länder. Under lägret diskuterades 
vårt gemensamma arv och vad man gör för att be
vara det.

I deklarationen som utarbetades av ungdoms
lägret poängteras betydelsen av att bevara olika 
kulturella arv som en viktig grund för att bygga en 
mer tolerant, fredlig och demokratisk värld.
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Världsarvet bra marknadsföring

Utnämningen av Karlskrona örlogsstad till världs
arv har medfört att turisttillströmningen har ökat. 
Kommunen arbetar på flera sätt i samverkan med 
olika aktörer för att dra nytta av detta och vidare
utveckla världsarvet som besöksmål. Det handlar 
°m att levandegöra platser mer övertygande, att 
förbättra kommunikationerna, skapa större möj
ligheter till övernattning och att utöka evene- 
mangsutbudet. Syftet är att skapa ett högkvalita- 
tivt besöksmål inriktat på kultur och historia, som 
dessutom är inramat av en storslagen skärgårds

natur. Ett led i detta arbete är inrättandet av ett 
^ärldsarvscentrum (Visitors Center) som ska vara 

ett nav för kulturturismen i samverkan mellan 
Karlskrona kommun, Marinmuseet och länssty- 
telsen. Man planerar också att starta en byggnads- 
hytta, vars uppgift blir att utveckla specialistkom

petens inom byggnads- och landskapsvård som 
ska svara mot världsarvets unika kulturmiljö.

Flera företag som under de senaste åren nyrek- 
tyterat eller nyetablerat sig i Karlskrona har an- 
vant världsarvet i sin marknadsföring. I kommu

nens nya utvecklingsplan ingår både näringslivs- 
frågor och generella kulturstrategiska frågor, där 
utveckling av världsarvet har en framträdande 
roll.

Tack vare utnämningen till världsarv har dess
utom övriga inblandade aktörer som Statens Fas
tighetsverk, Marinkommando Syd, Kockums och 
Fortifikationsverket höjt sina kulturhistoriska 
ambitionsnivåer när det gäller förvaltningen av 
sina egna byggnader inom världsarvet.

- Världsarvsstaden tillsammans med vår kust- 
och skärgårdsmiljö är de två främsta säljargu- 
menten för turismen i Karlskrona, menar turist
chefen Magnus Broomé.

Ett populärt turistmål är sedan länge en båttur 
med guidning till Kungsholms Fort. Numera kan 
besökaren även åka båt till Mjölnarholmen och 
genom turistbyråns försorg guidas i de restaure
rade krut- och våghusen. En annan mycket upp
skattad aktivitet under zooi har varit möjligheten 
att åka båt och även stiga i land på befästnings- 
tornet God Natt. Det finns alla möjligheter att ut
veckla aktiviteter i anslutning till världsarvet.

Den gamla mastkranen ger 
karaktär till Örlogshamnen. 
Foto: Ulf Gyllenhammar.
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Det samiska kulturarvet

Riksantikvarieämbetet bedrev under perioden 
1998 till 2001 en särskild satsning på bevarandet 
av det samiska kulturarvet. Satsningen har bedri
vits i samverkan med kulturmiljövården i Gävle
borgs, Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, 
Västerbottens och Norrbottens län, olika samiska 
organisationer, Ajtte Svenskt Fjäll- och Same- 
museum i Jokkmokk och Silvermuseet i Arjeplog. 
Brukare och ägare har varit starkt engagerade i 
många av de projekt som bedrivits vilket är en för
utsättning för ett långsiktigt bevarande och bruk.

Cirka 25 miljoner kronor från kulturmiljö
anslaget har gått till 400 olika projekt under perio
den. Byggnader och miljöer har restaurerats och 
vårdats och betydelsefulla dokumentations- och 
informationsprojekt har genomförts. På vissa

platser har insatserna lett till en utveckling av små
skalig turism. Flera olika typer av samiska miljöer 
har berörts av satsningen, till exempel kapellplat
ser, sommarskolor, vallar, kåtor, samlingsplatser, 
hägnadssystem och njallor. Även samiska traditio
ner och bruk har dokumenterats. På sidorna 131— 
135 beskrivs restaureringen av Hirvirova ren
gärde i Norrbottens län.

Ett annat exempel är arbetet med vistet i Vin
klumpen i nordvästra Jämtland som genomfördes 
av Länsstyrelsen och Länsmuseet i Jämtlands län 
och Jiingevaerie sameby. Projektet påbörjades re
dan 1996 och fokuserade framför allt på kun
skapsöverföring mellan generationer i samebyn 
och erfarenhetsutbyte mellan kulturmiljövårdens 
företrädare och samer. Ytterligare ett syfte var att

Motstående sida: Lill-Jakobs 
viste i Vinklumpen i Jämt
lands län. Foto: Birgitta 
Cedenhag.
Kalvmärkning i Jåhkågasska 
sameby. Foto: Lennart 
Nordqvist, Ajtte.
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sätta in de enskilda byggnaderna i deras historiska 
och ekonomiska sammanhang. Dokumentationen 
och erfarenheterna från arbetet med Vinklumpen, 
som pågick fram till 2.000, har varit viktiga för det 
fortsatta arbetet med det samiska kulturarvet i 
Jämtlands län.

I Västernorrlands län har satsningen på det sa
miska kulturarvet inriktats på projektet Ljus
minne som drivs av länsmuseet. Projektet har 
främst inneburit inventering, dokumentation, kun- 
skapsåterföring och kunskapsförmedling. Arbetet

har skett i samverkan med samiska organisationer, 
hembygdsföreningar, studieförbund och folkhög
skolor och bland annat utmynnat i utställningen 
Vår del av Säpmi. Utställningen gestaltar fem 
sydsamer med olika bakgrund och ålder. Två av 
dem är välkända män, som inte längre är i livet. De 
övriga är tre generationer kvinnor som har delat 
med sig av sina olika livshistorier och lånat ut sina 
ägodelar för att skapa innehållet i utställningen. 
Projektet har samfinansierats med eg:s struktur
fonder.

Motstående sida: Närverkåtan är uppförd med 
klykstänger och har inre väggtäckning av spräckta 

brädor och klovor. Foto: Ulf Gyllenhammar.
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Hirvirova rengärde — att leva runt renen

Hirvirova rengärde, Älglandet, några mil utanför Överkalix 

är räddat till eftervärlden med stöd av kulturmiljöanslaget. 

Rengärdet är en del av det särpräglade samiska kultur

arvet och en påminnelse om gångna generationers sträv

samma arbete. Bevarandeprojektet har bidragit till en 

ökad medvetenhet och kunskap om det samiska kultur

arvet. Hirvirova har blivit en resurs för samebyn och 

rennäringen, men också en tillgång för en småskalig 

turism som förmedlar samiska värden på ett engage

rande sätt.

Renskötsel med gamla traditioner

Under 1600- och 1700-talen kom rennäringen att 
övergå från främst vildrenfångst till en intensiv 
renskötsel med mjölkning i små, övervakade hjor
dar. Renarna blev tama och användes även som 
korrenar vid flyttningarna mellan de olika plat
serna. På kvällarna samlades renhjorden ihop, 
vajorna mjölkades och eldar tändes för att hålla 
envisa flygfän borta. Samerna var tvungna att föra
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Projektnamn: Restaurering av 

Hirvirovavistet.
Läge: Överkalix kommun, Norrbottens län. 

Objekttyp: Rengärde.
Kulturhistorisk status/skydd: Riksintresse. 
Syfte/mål: Restaurering av rengärdet 
Hirvirova.
Initiativtagare: Länsstyrelsen i Norrbotten i 
samverkan med markägaren Ola Rokka. 
Övriga aktörer: Länsmuseet i Norrbotten, 
Åjtte, Silvermuseet, Överkalix kommun, Assi 

Domän.
Webbadress. www.bd.lst.se.
Projekttid: Juni-september 2000.

Totalfinansiering: 350 tkr.
Varav kulturmiljövårdsbidrag: 293 tkr. 
Övrig finansiering: Assi Domän.

Resultat: Fem personer gavs sysselsättning 
under tre månader vid restaureringen. Dess
utom ger turistsatsningen en viktig biin
komst för familjen Rokka. Intresset för 
restaureringsinsatser har ökat bland andra 
samebyar och medvetenheten och kunska

pen om det samiska kulturvärdet har ökat 
Kontaktperson: Ola Rokka, Lansån 28,
956 91 Överkalix. Tfn: 0926-260 18; 

Jeanette Aro, Länsstyrelsen i Norrbottens 
län, tfn: 0920-960 00.

ett nomadiserande liv för att följa renhjordens jakt 
på bete. Under 1900-talets första hälft övergick 
rennäringen alltmer till köttproduktion. Hjordar
na utökades och övervakningen behövde inte 
längre vara lika intensiv som när mjölkning på
gick. Samerna kunde bli mer bofasta. På storlek, 
material och markvegetation kan vi i dag fortfa
rande urskilja de äldre anläggningar som utnyttja

des för de små, intensivt utnyttjade renhjordarna.
Hirvirova rengärde ligger vid en myr omgivet 

av skyddande skog. Läget är typiskt för ett ren
gärde med närhet till en kallkälla, stora öppna 
ytor och den skyddande skogen omkring. Äldre 
skog har dessutom bevarats runt hagen. Själva 
hagkonstruktionen är timrad med rundstockar 
och utgörs av tre särskilda delar. En 150 meter 
lång fångstarm, vars funktion är att fånga in renar
na, går söderut. Den ena hagen fungerar som den 
andra fångstarmen. Den relativt korta fångst
armen visar att man hållit sig med renar som varit 
jämförelsevis tama, och man kan därför ana att 
hagen använts framför allt under renmjölkningens 
tid. Den andra och större hagen i anläggningen är 
omkring 40x30 meter stor. Den har fem till sju 
timmervarv med äkta knutning. Vissa sektioner 
har 16 meter långa stockar. Hagen är också för
sedd med yttre sidostöd. Renhagar och gärden an
vändes både för att samla djuren för mjölkning 
och hålla dem instängda nattetid, men även för 
renskiljning och kalvmärkning.

Rengärdet eller -hagen anlades någon gång
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kring sekelskiftet 1900 och slutade nyttjas runt 
1944/1945. Orsaken till att platsen övergavs var 
det ökade markutnyttjandet av nyinflyttade bön
der. Ägarfamiljen Rokka skulle för några år sedan 
aldrig kunnat drömma om att den anläggning som 
tidigare generationer skapat skulle kunna bevaras. 
Man utgick från att platsen så småningom skulle 
glömmas bort och förfalla.

- Man såg på situationen ”med stor vemodig
het”, säger Ola Rokka.

Mödosamt arbete leder till lyckat resultat

Arbetet med restaureringen och rekonstruktionen 
av Hirvirova rengärde påbörjades i juni zooo och i 
september samma år stod anläggningen klar. Ar
betet hade förberetts av Åjtte som har lett ett om
fattande och metodiskt dokumentationsarbete 
kring rengärdet. Museet deltog aktivt även under 
själva restaureringsarbetet. Arbetet utfördes av 
två anställda timmermän och tre ungdomar från 
Angeså sameby. Företaget Assi Domän gjorde en 
msats dels genom sitt stora intresse, dels med tim
mer för restaureringen till ett förmånligt pris.

- Det utomordentliga resultatet av restaure
rings- och rekonstruktionsinsatserna är följden av 
ett gott samarbete mellan många inblandade par
ter, säger Ulf Gyllenhammar på Riksantikvarie
ämbetet.

- Såväl länsstyrelsen som länsmuseet, Åjtte, 
Silvermuseet i Arjeplog, Överkalix kommun och 
Assi Domän har bidragit till det goda resultatet. 
Restaurerings- och rekonstruktionsarbeten av det 
här slaget kräver en inblandning av flera intresse
rade parter som deltar aktivt i arbetet. Avgörande 
för det lyckade resultatet var dock ägarfamiljen 
Rokkas engagemang och starka drivkraft att be
vara byggnadsanläggningar efter gångna genera
tioners strävsamma arbete, menar Ulf Gyllen
hammar.

Också länsantikvarien Lena Lagerstam är nöjd 
över det förträffliga resultatet.

- En bortglömd del av det samiska kulturarvet 
har räddats, varsamt och med stor känsla för dess 
värden. En ökad medvetenhet och kunskap har 
växt fram om det egna kulturvärdet och har ge
nom projektet överförts mellan generationerna till
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Sture Stridsman restauerar 
rengärdet. Foto: Isse Israels- 
son och Ulf Gyllenhammar.

dagens ungdom. Hirvirova har blivit en resurs för 
samebyn och rennäringen, men också en tillgång 
för en småskalig turism där höga värden i den sa
miska kulturen förmedlas på ett engagerande sätt, 
beskriver hon.

När arbetet med Hirvirova rengärde hade av
slutats, fortsatte två av projektets medarbetare 
med restaureringsarbeten i andra samebyar. Det 
har lett till ytterligare vinster för samesatsningen i 
Norrbotten genom att betydelsefull kunskap och 
erfarenhet vidarebefordrats till andra områden.

Satsningen på det samiska kulturarvet i bland
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annat Norrbottens län har fått många kommuner 
att engagera sig.

- Kommunen har ett rikt kulturarv som är vik
tigt att lyfta fram och bevara för framtiden, anser 
Leif Nilsson, kommunalråd i Overkalix kommun.

- Den samiska kulturen och samernas historia 
har hittills varit relativt okänd för många kom
munmedborgare och besökare. Det vill nu kom
munen förändra genom att bredda den mångkul
turella basen som gör att alla kommunens invå
nare känner samhörighet och stolthet för den egna 
bygden. Det i sin tur skapar förutsättningar att ut
veckla en positiv gemenskapsanda i bygden, fort
sätter Leif.

Farfars markeringar i den restaurerade näverkåtan

Invid Hirvirova rengärde finns en näverkåta som 
också restaurerats. Här sköttes åtskilliga sysslor, 
och här fick man också välförtjänt vila. Troligtvis 
har det funnits ännu en kåta, kanske längre ner 
mot kallkällan.

Den rekonstruerade kåtan verkar vara byggd 
av självvuxna stammar, finurligt och naturligt



sammanförda till en stabil stomme. En stor del av 
det trämaterial som kåtan var byggd av när restau
reringen påbörjades har kunnat bevaras.

Restaureringsarbete kräver stor försiktighet. I 
kåtorna har ofta klykor och andra naturligt vuxna 
delar behållits och utnyttjats som upphängnings- 
anordningar. Upptäcker man spår efter sådana ge
niala anordningar, är dessa naturligtvis viktiga att 
bibehålla vid en restaurering.

Ola Rokka är mycket nöjd.
-1 näverkåtan finns fortfarande farfars marke- 

ringar gjorda med kniv på 1870-talet, berättar han.
Efter restaureringen är dessa markeringar pie

tetsfullt bevarade.

Samiskt liv förr och nu vid Hirvirova rengärde

betydelsen av uttrycket ”leva runt renen” kan inte 

°verskattas i områden som Hirvirova. Det kan fa
miljen Rokka vittna om. För samerna har ut
trycket vidsträckt innebörd.

Efter restaureringen har familjen Rokka tänkt 
att använda rengärdet för sitt ursprungliga ända
mål - renskiljning och renkalvmärkning. Man ska

också visa hur renkalvmärkningen går till för tu
rister.

Allmänheten välkomnas att besöka rengärdet. 
Familjen Rokka arrangerar också aktiviteter som 
hör ihop med det typiska samiska livet nära natu
ren och djuren. Man erbjuder guidning i same- 
vistet och berättar om skogssamiskt liv förr och 
nu. Ett annat exempel är ett besök vid polcirkeln. 
Färden går genom Ängeså Samebys vinterbetes
område, där det ges en introduktion till gammal
dags och modern renskötsel. Ett liknande arrange
mang finns under sommaren, då man har möjlig
het att besöka sommarbetesområdet. Familjen 
Rokka arrangerar också olika former av tävlingar 
med ren.

Hirvirova har gästats av såväl svenskar som 
besökare från andra europeiska länder, bland an
dra Italien, Schweiz och Tyskland. Under en tre 
månader lång period mellan januari och mars 
2.001 hade Hirvirova fler än 400 utländska besö
kare. Satsningen på det samiska kulturarvet vid 
Hirvirova rengärde har visat sig vara mycket 
lyckat!

Att läsa
Bevarande av det sa
miska kulturarvet Pro
gram för stöd, Länsstyrel
sen i Norrbottens län.

Bevarande av det sa
miska kulturarvet. Utvär
dering av det samiska 
kulturarvet under åren 
1998-2000. Riksantikva
rieämbetet.

Fornlämningar, spår av 
vårt förflutna. Informa
tionsblad från Länsstyrel
sen i Norrbottens län och 
Norrbottens museum. 

Samiska byggnader. 
Rapport från seminarium 
1997 vid Åjtte, svenskt 
Fjäll- och Samemuseum. 
Duoddaris 14.
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Kulturturism

En av kulturmiljövårdens hörnstenar är att sprida 
kunskap och information om vårt kulturhisto
riska arv. Många av de miljöer som vårdas med 
medel ur kulturmiljöanslaget har en sådan drag
ningskraft att de ligger till grund för olika turis
tiska satsningar. Storleken och inriktningen på så
dana satsningar är varierande, vilket följande ex
empel visar.

Miljöer som Äskhults by i Hallands län, som 
beskrivs på sidorna 144-149, och Åsens by i 
Jönköpings län ger mycket kunskap om vårt histo
riska arv på ett pedagogiskt sätt. Kulturreservatet 
Åsens by ligger på ursprunglig plats, bebyggelsen 

ar välbevarad och i markerna visas de markslag 
°ch strukturer som av äldre hävd funnits i byn. 
Verksamheten bedrivs utifrån en helhetssyn på be

varande, restaurering, skötsel, kulturarvsbruk, 
kunskapsspridning och aktiv kulturturism i sam
verkan mellan byns sockenråd, kommunen och 
kulturmiljövården, och medfinansieras av eg:s 
strukturfonder.

Byn visar hur den småländska bonden levde 
före motoriseringen och i dag finns möjlighet till 
inkvartering i det gamla prästbostället som nu
mera är vandrarhem. I Teklas hus får man inblick i 
ett vardagsliv utan moderniteter. I ladugården 
finns upplevelseverkstaden där skolelever får prö
va på äldre tiders redskap och hantverk, och det 
gamla svinhuset är inrett för konferensverksam
het. Åsens by hade under zooi drygt 40 000 besö
kare och fick Svenska Turistföreningens pris som 
årets natur- och kulturupplevelse. Åsens by är ett

Motstående sida: Från projek
tet Sevärt i Västerbottens län, 
kägelbanan vid den gamla 
herrgården på Norrbyskär. 
Foto: Curt Dahlgren. 
Södergården i Åsens by.
Foto: John-Eric Gustafsson.
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bra exempel på hur kulturmiljöarbetet kan vara en 
drivande kraft i omställningen till ett hållbart sam
hälle och pekar på kulturarvets betydelse för iden
titet och regional utveckling.

Artikeln om Kulturhistoriskt boende på Got
land på sidorna 139-143 behandlar en lite mer 
lågmäld typ av kulturturismsatsning, som i stort 
bygger på enskilda ägares intresse i kombination 
med Gotland som stort turistmål. I Västerbottens 
län har man inte samma förutsättningar för turism 
som på Gotland. För att locka turister till Väster
botten och de kulturhistoriskt intressanta platser 
som vårdas påbörjades därför 1993 projektet 
Sevärt i Västerbottens län. Projektet finansieras 
bland annat med medel från eg:s strukturfonder 
och kulturmiljöanslaget. Ett drygt tjugotal infor

mationscentra, kulturum eller naturum har an
lagts vid olika platser i länet och skapat ett nätverk 
av intressanta platser med en gemensam profil. 
Allt från industriminnen till en samisk kyrkstad 
ingår i projektet. Parallellt med naturum/kultu- 
rum-satsningen har cirka 300 informationsskyltar 
framställts, liksom ett tjugotal småskrifter och en 
guidebok på fyra språk. Projektet drivs nu vidare 
av Västerbottens museum, där en turistantikvarie 
ansvarar för verksamheten. Man arbetar i samver
kan med olika aktörer för att höja kvaliteten vid 
besöksmålen. Produktutveckling, paketering och 
kvalitetssäkring är åtgärder som på sikt - tillsam
mans med effektivare marknadsföring - ska göra 
platserna mer levande och locka till sig fler besö
kare.

Motstående sida: Foto: Jörgen Rune.
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Kulturhistoriskt boende på Gotland

Sommarsemestra i en smedja med bälg och ässja på 

ursprunglig plats, autentisk gårdsmiljö och vacker natur - 

en dröm som numera kan förverkligas på Cotland!

I flera länder i Europa, bland andra England och 

Irland, har det under lång tid förekommit organiserad 

uthyrning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader till 

turister. Och verksamheten har varit mycket framgångsrik. 

I Sverige har denna möjlighet inte utnyttjats i någon större 

utsträckning, men på Cotland har länsstyrelsen i samver

kan med länsmuseet tagit initiativ till ett projekt där man 

vill uppmuntra gårdsägare att använda byggnader som 

restaurerats med kulturmiljöbidrag för uthyrning till turis

ter. Målet är att bevara och bruka!

Gotländska pärlor potentiella inkomstkällor

Gotland har fortfarande kvar en småskalig, agrar 
karaktär och en särpräglad välbevarad bebyggel
se. Trygga, stolta och jordnära står de i landska
pet, de gotländska stenhusen ofta med ”rötterna” 
på medeltida grund. Denna bebyggelse kombine-

KULTURTURISM 139



Projektnamn: Kulturhistoriskt boende på 
Gotland.
Läge: Gotlands kommun, Gotlands län. 
Objekttyp: Karaktäristisk gotländsk 
landsbygdsbebyggelse.
Kulturhistorisk status/skydd: Samtliga 
objekt utom ett är byggnadsminnen. 
Syfte/mål: Att restaurera kulturhistoriskt 
värdefulla byggnadsmiljöer och göra dem 
tillgängliga för allmänheten genom uthyr
ning.
Initiativtagare: Länsstyrelsen och Läns
museet på Gotland.
Övriga aktörer: Berörda fastighetsägare. 

Webbadress: www.kulturbo.com. 
Projekttid: 1997-2000.

Totalfinansiering: 13,7 mnkr.
Varav kulturmiljövårdsbidrag: 6,5 mnkr. 
Övrig medfinansiering: EU-medel Mål 5B 

och fastighetsägarna.
Resultat: Antikvariska restaureringar av god 
kvalitet har genomförts, uthyrnings
verksamheten förmedlar kunskap om det 
gotländska kulturarvet, utvecklar och till- 
gängliggör landsbygdens bebyggelse och 
ökar förutsättningarna för långsiktigt beva
rande. Projektet har sysselsatt personer 

motsvarande cirka 27 manår. 
Kontaktpersoner: Tor Sundberg och Chris
tian Runeby, Länsstyrelsen på Gotland, tfn: 

0498-29 21 00.

Gården Sigsarve är en rofylld 
idyll invid gamla landsvägen i 

Hangvar på nordvästra Got
land. Foto: Tor Sundberg.
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rat med stor turism ledde till att Länsstyrelsen på 
Gotland i samverkan med länsmuseet 1997 påbör
jade projektet Kulturhistoriskt boende på Gotland 
i samverkan med nio fastighetsägare. Inom pro
jektet restaureras några av Gotlands kulturhisto
riskt intressanta byggnadsmiljöer för att sedan gö
ras tillgängliga för allmänheten genom vecko- 
uthyrning.

På det här sättet får byggnader, som inte tidi
gare använts, nytt liv. Miljöerna görs tillgängliga 
för allmänheten och kunskap om restaurering 
sprids till ägare och boende. Turistinkomsterna, 
som tillfaller ägarna, kan sedan användas till att 
finansiera framtida underhåll av byggnaderna.

Gemensamma principer för restaurering

Länsstyrelsen delfinansierar restaureringsinsatser- 
na med kulturmiljövårdsbidraget. Fastighetsägar
na står för resterande del. Länsmuseet har med 
hjälp av EU-stöd stått för gemensamma utgifter för 
bland annat inledande marknadsföring, utbild
ning av fastighetsägarna och den antikvariska 
kontrollen.



Fastighetsägarna har bildat en samverkans- 
grupp för att hantera gemensamma frågor kring 
bland annat marknadsföring, försäkringar och 
brandskydd. Gruppen har dessutom samlats till 
flera informations- och utbildningsträffar i kultur
miljövårdens regi. Alla inblandade parter har 
kommit överens om en gemensam strategi för res
taureringen. Man har också tagit fram en broschyr 
för att informera om uthyrningsverksamheten.

Sommar i smedjan

Sommaren 2000 hyrde fastighetsägarna för första 
gången ut de restaurerade byggnaderna. Sigsarve i 
Hangvar, Kvie i Bro, Gaustäde i Bunge - namnen 
frestar fantasin!

Sudergårde i Bäl socken på nordöstra Gotland 
är en annan av gårdarna som ingått i projektet. 
Gården är den mellersta av tre och inrymmer bo
stadshus, brygghus och smedja, ladugård, maga
sin samt ett svin- och lammhus.

Sudergårde är en förnämlig gårdsmiljö som 
speglar utvecklingen under drygt ett sekel, från 
1839 - då manbyggnaden uppfördes - och fram

till 1900-talets första hälft. Karaktäristisk för går
dens byggnader är ursprungligheten med få änd
ringar och bevarade originalytskikt. I bostads
husets sal är tapeterna fortfarande de som sattes 
upp 1890, i samband med dåvarande husägares

Renovering av Katthamra 
gård i Katthammarsvik - en 
av Gotlands få herrgårdar. 
Foto: Johan Gardelin.
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kjam

Ovan: Eva och Arthur Olofs
son tar en liten paus på 
verandan till sin välres- 
taurerade Sudergårde. 

T.h. Interiör från Sudergårde. 
Foto: Anna Karlström.

bröllop. Det genuina skicket kan förklaras av att 
huset inte haft mer än tre olika fastighetsägare och 
att det dessutom stått obebott under många år. 
Autenticiteten förstärker fastighetens kulturhisto
riska värden.

I dag finns inga djur på gården och bostadshu
set används endast på sommarhalvåret av ägarna 
Eva och Arthur Olofsson. För 25 år sedan påbör
jade Eva och Arthur en varsam restaurering av 
byggnaderna som under en längre tid stått öde och 
utan underhåll. Det är gårdens smedja som ingått i 
projektet och som nu hyrs ut. Smedjan är byggd i 
slutet av 1800-talet och har fortfarande funge
rande bälg och ässja på ursprunglig plats. Den är 
fullt möblerad och hyrs ut med självhushåll i eget 
kök. Huset har två rum med fyra sängplatser och 
kök. Rinnande vatten finns på gården. I köket 
finns en öppen spis, elspis samt ett kylskåp.

- Besökarna har varit mycket intresserade av 
gården och omgivningarna och det hela upplevdes 
mycket positivt, berättar Eva Olofsson.

Eva och Arthur delar med sig av sina kunskaper 
om huset, gården och dess omgivningar och visar
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gärna den vackra naturen. I närheten ligger häll
markerna vid Hejnum hällar och många vackra 
kyrkor. Änget, som ligger alldeles i närheten av 
gården, är i sig en stor naturupplevelse.

Insatserna öppnar upp kulturhistoriska byggnader

Projektet visar hur man kan ta tillvara och utnyttja 
varsamt restaurerade kulturbyggnader. De bygg
nader som berörts av projektet skulle på sikt ha 
utgjort en ekonomisk börda för fastighetsägarna. 
Hade de inte restaurerats hade de sannolikt fått 
förfalla. Projektet har dessutom fungerat som en 
kvalitetsstämpel. En byggnad som restaurerats 
inom projektet får ökat värde. För fastighetsäga
rna har projektet lett till bättre försörjning och 
ökade möjligheter att kontinuerligt underhålla 
gårdens byggnader.

Allmänheten har genom projektet fått se vad

kulturmiljövårdsbidragen används till och hur 
man på ett seriöst sätt kan verka för bevarande av 
kulturmiljöer. Restaureringsinsatserna kan även 
stimulera andra fastighetsägare till antikvarisk re
novering.

Projektets framtid är ännu inte avgjord, men 
flera alternativ finns för hur det kan drivas vidare. 
Målsättningen är att fortsätta profilera sig genom 
den omsorgsfullt bibehållna antikvariska kvalite
ten. Avsikten är också att utöka projektet med 
några objekt per år och att förlänga uthyrnings- 
säsongen. Dessutom kommer man att bedriva 
målmedveten marknadsföring och även vända sig 
mot utländska marknader. Andra utvecklingstan- 
kar är att komplettera uthyrningen med aktiviteter 
och erbjuda upplevelsepaket till besökare. Fastig
hetsägarnas aktiva roll i projektet kommer att 
öka.

Att läsa
Från prästgårdar till 
strandbodar. Marita 
Jonsson och Ingalill Snitt, 
Bonnier Alba AB.

Cotland bakom fasa
derna. Jörgen Persson 
och Anders Rising, Natur 
och Kultur.

Svenska Hus, Landsbyg
dens arkitektur - från 
bondesamhället till indu
strialism. Carlsson. Artikel 
om stenhus på Gotland 
av Marita Jonsson.
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Askhults by — en levande historiebok

Att komma till Äskhults by är som att kliva rätt in i histo

rien! Den ålderdomliga byn åskådliggör hur livet i en 

halländsk by tedde sig för ett par hundra år sedan. I 

reservatet Äskhult kan man lära sig hur naturen och 

människan samverkat i det gamla bondesamhället. Läns

styrelsen i Hallands län, Kungsbacka kommun, Äskhult- 

stiftelsen och hembygdsföreningen är engagerade i 

verksamheten i byn.

Traditionell 1700-talsby i oförändrat skick

Den siste invånaren i Äskhults by i Kungsbacka 
kommun i Halland dog 1964, men redan 1963 bil
dades Stiftelsen Äskhults gamla by. Stiftelsen ver
kar för byns underhåll och framtid. Anledningen 
till det stora intresset för att bevara byn har varit 
det ålderdomliga intryck den ger. Både bykärnan 
med sin omålade och av ålder silverpatinerade be
byggelse och den välbevarade markstrukturen 
vittnar om gångna tider.

Det oförändrade intrycket har sin förklaring i
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byns unika historia. Vid storskiftet 1825 skedde 
ingen utflyttning av gårdarna såsom var vanligt på 
de flesta andra håll. Byns fyra gårdar kunde var 
och en få sin sammanhållna brukningsenhet utan 
att bebyggelsen behövde flyttas. Någon anledning 
att bygga nytt fanns inte, och de flesta byggna
derna är därför från början av 1700-talet.

I dessa skogstrakter levde befolkningen tradi
tionellt, och brukningen av åkrar, ängar och betes
marker förändrades inte mycket under århundra
dena. När den siste bonden lade ned sitt värv hade 
det brukade landskapet inte genomgått några 
större förändringar under årens lopp.

Äskhult återfår sin forna glans

Att så många byggnader har bevarats i Äskhult 
kan tillskrivas det stora intresse som Nils Brogren 
ägnat byn alltsedan han på 1930-talet kom på sitt 
första besök. Nils utsågs 1964 av Äskhultstiftelsen 
till tillsyningsman för byn och var själv med och 
restaurerade byggnaderna och räddade dem från 
förfall. Det var inte första gången man vidtog åt
gärder. Ända sedan slutet av 1940-talet hade repa-

Namn: Äskhults by.

Läge: Kungsbacka kommun, Hallands län.
Objekttyp: By.
Kulturhistorisk status/skydd: Naturreser
vat och byggnadsminne.
Syfte/mål: Att i landskapet beskriva en by 
från tiden runt skiftet 1825.
Initiativtagare: Nils Brogren på 1930-talet. 
Övriga aktörer: Hembygdsföreningen, 
Äskhultstiftelsen, Kungsbacka kommun, 

länsstyrelsen och Västkuststiftelsen. 
Webbadress: www.kungsbacka.se

För tidsperioden 1997-2000 gäller följande:
Totalfinansiering: 3,2 mnkr.

Varav kulturmiljövårdsbidrag: 1,7 mnkr. 
Övrig finansiering. Naturvårdsmedel från 

länsstyrelsen och Västkuststiftelsen.

Resultat: Byns historia har gjorts tillgänglig 
både fysiskt och kunskapsmässigt. Arbetet 
med Äskhults by är bland de första i sitt slag 

och utgör en viktig erfarenhetsbank för 
liknande miljöer runt om i landet. 
Restaurerings- och vårdarbetena har skapat 
cirka 2 200 dagsverken. Turism- och guide- 
verksamhet har givit cirka 13 månaders 
arbete/år fördelat på flera personer under 
turistsäsongen. Turisternas antal har ökat 
under året till cirka 16 000 besökare/år.
Den nytillträdde jordbrukaren har anställts 
på sju månader det första året. 
Kontaktpersoner: Länsantikvarie Mats 
Folkesson och verksamhetsansvarige Chris

ter Larsson på Länsstyrelsen i Hallands län 
tfn: 035-13 20 00. Brita Nyström, Kungs
backa kommun, tfn: 0300-340 00.

På Barnens Dag i Äskhult kan barnen få höra sagor och 
sägner om älvor och vättar, kanske snida sig en leksak i trä 
eller åka häst och vagn runt byn. Foto: Brita Nyström.
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Äskhults by med bebyggelsen rationer pågått för att rädda byggnaderna från
bevarad i sitt ursrunghga läge. förfall efter att allt färre personer bodde kvar i
Foto: Jan Norrman.

byn. Genom Nils Brogrens enträgna arbete fick 
många utomstående kunskap om den unika byn. 
Det i sin tur banade väg för det stora lokala, regio
nala och nationella intresset. Byn med alla dess

byggnader byggnadsminnesförklarades av läns
styrelsen 1981.

I slutet av 1980-talet påbörjade länsstyrelsens 
naturvårdsenhet en utredning om de biologiska 
värdena i Äskhults by. Kulturmiljövården fick 
samtidigt inom ramen för kulturmiljövårdsbidra
get möjlighet att stödja kulturlandskapsvård och 
länsstyrelsens kulturmiljöenhet engagerade sig allt 
starkare i arbetet. Äskhultstiftelsen och Kungs
backa kommun har också hela tiden varit viktiga 
samarbetspartners. År 1997 fattade man ett ge
mensamt beslut om att göra Äskhult till ett natur
reservat både av biologiska och kulturhistoriska 
skäl. Unikt för Äskhultreservatet är att byns alla 
marker har tagits med i reservatsbildningen. Även 
den så kallade utmarken där djuren gick på bete 
ingår. En sådan omfattning är särskilt viktigt i en 
skogsby där djurhållningen haft stor betydelse.

Äskhults skötselplan och reservatsförordnande
har väckt många frågor och diskussioner. Åtskil
liga experter är involverade i arbetet med att pa 
bästa möjliga sätt åskådliggöra hur byn såg ut i 
början av 1800-talet.
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I mitten av 1990-talet påbörjades restaure- 
ringsarbetena på de gamla sidvallsängarna som nu 
betas. På längre sikt ska sidvallsängarna återföras 
till ängsmark med årlig slåtter. Efter arbetet med 
ängarna påbörjades arbetet med utmarken. Den 
bestod från början av ljunghed, men hade med ti
den förvandlats till tät granskog. I dag är omkring 
hälften av utmarken i den norra delen av området 
avverkad, och nötkreatur betar åter på de gamla 
betesmarkerna som snart kommer att återfå sin 
gamla ljunghedskaraktär. I utmarken betar främst 
konventionella köttdjur, men närmast gården 
finns äldre lantraser såsom rödkulla, linderröds- 
svin, åsbohöns och skogsfår.

- Så småningom vill vi ha äldre raser även på 
utmarksbetet, säger Christer Larsson, verksam- 
hetsansvarig i Äskhult.

Under hösten 1999 inleddes arbetet med att res
taurera och rekonstruera åkermarken som sedan 
1950-talet brukats helt modernt. Arkeologiska 
undersökningar gav de nödvändiga förutsättning
arna för att återskapa de långsmala åkertegar som 
tidigare indelat åkermarken i Äskhult. Under år

zooo odlades de första åkertegarna med äldre 
lantsorter av havre, korn, blandkorn och lin. Vid 
vårbruket användes häst, och under sommaren 
blommade åkrarna med klätt, blåklint och andra 
gamla åkerogräs.

Under zooi anställdes en museibonde. Sju må-

Bonden Thomas Carlsson 
bedriver jordbruket på 
Äskhult med gamla metoder. 
Foto: Bertel Ferm.
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Odling av äldre köksväxter 
har bedrivits i några kålgårdar. 
Vid skördefesten år 2000 
kunde de olika sorterna av 
rötter, bönor m.m. stolt visas 
upp av Maria Nyman-Nilsson, 
Fredriksdals friluftsmuseum. 
Foto: Brita Nyström.

nader om året sköter han markerna på ett traditio
nellt sätt med hästen som dragare och lieslåtter i 
ängsmarkerna.

Skördefester, vättar och tidsresor lockar besökare

Visningar av byn har förekommit under de senaste 
30 åren, under senare år regelbundet från mitten 
av juni till mitten av augusti med två till tre vis
ningar per dag. Under turistsäsongen zooo hade 
Äskhults by cirka 16 000 betalande besökare.

Äskhultdagen, den första söndagen i juli, be
skrevs redan 1974 i Göteborgstidningen som en 
stor tilldragelse. Bland annat kunde man se gamla 
redskap i användning. Genom Hembygdsföre
ningens verksamhet blev dagen en tradition. Un
der Äskhultdagen år zooo kom cirka 470 besö
kare. Man förevisade gamla hantverkstekniker så
som växtfärgning, reptillverkning, marmorering 
och korgtillverkning.

Även andra slags arrangemang anordnas i byn 
och under sommaren har man ett digert program 
med olika aktiviteter. Förutom det traditionella 
midsommarfirandet och Skördefesten organisera
des för första gången Barnens Dag den 15 juli 
zooo. Dagen blev mycket lyckad med cirka 400 
besökare och planeras bli ett stående inslag.

Kommunen tog för några år sedan initiativet till 
att anställa en kulturpedagog, Britta Nyström, 
som ansvarar för och utvecklar guideverksam
heten i Äskhult. I dag ansvarar Äskhultstiftelsen 
för tjänsten. Man har också anlitat ytterligare 
några personer från trakten till turist- och 
informationsprojekt samt för guideverksamheten.
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Två personer är anställda för att driva caférörelse i 
Bengtsgården.

- Äskhult har stor potential att utvecklas som 
turistmål, säger turistchefen i Kungsbacka kom
mun Ingalill Kämmerer som ser fram emot när res
taureringen av markerna är klar och visningarna 
kan utökas ytterligare.

Nytt för säsongen zooi var en fem och en halv 
timme lång guidad tidsresa med start i Fjärås och 
forntiden, genom Äskhults allmogeby till Tjolö- 
holms slott byggt runt sekelskiftet 1900. Tidsresan 
är utarbetad av en historiker från Länsmuseet i 
Hallands län.

Kunskapsförmedling om bondesamhället

Ung som gammal kan i Äskhult hämta kunskap 
om hur naturen och människan samverkat i det 
gamla bondesamhället. Den kvarlämnade biten 
stenmur hemma på tomten, den gamla vägens 
sträckning, det lilla uthuset som ingen använder, 
de konstiga gamla namnen - allt kan få sin förkla
ring när det sätts in i sitt sammanhang i en miljö 
som Äskhult.

Skolorna i Kungsbacka kommun har stora 
möjligheter att utnyttja Äskhult som en levande 
historiebok. Man har utarbetat ett särskilt pro
gram för skolklasser. På senare år har dock skolor
nas alltmer ansträngda ekonomi lett till att antalet 
besökande skolklasser minskat.

- För att uppmuntra skolbesöken har vi nyligen 
slutit avtal med ett bussbolag om busstransporter 
till specialpris till och från Äskhult, säger kultur
pedagog Birgitta Nyström. Hon besöker också 
skolor för att locka fler klasser till Äskhult.

Äskhult förmedlar också kunskaper om gam
malt hantverk genom viss tillverkning på platsen 
samt utställning och försäljning av olika föremål. 
Vävda mattor, stickade barnkoftor, trä- och näver
produkter har funnits på tillverkningsprogram
met som är tänkt att utökas under kommande år.

Verksamheten i Äskhult är ett gott exempel på 
hur samarbetet mellan olika intressenter kan ge ett 
för både naturvården och kulturmiljövården posi
tivt resultat, samtidigt som kommunen och de när
boende kan dra nytta av den gemensamma sats
ningen som mål för kulturturism.

Att läsa
Äskhult - 1700-talsbyn i 
Halland och dess sista 
invånare. Stig R. Larsson, 
Stiftelsen Äskhults gamla 
by.

Äskults gamla by. Kelvin 
Ekeland, Stefan Höglin 
och Bosse Jönsson, Läns
styrelsen i Hallands län, 
meddelande 1993:16. 

Äskhults gamla by - 
gårdsmiljöer, mull
bänkar, kålgårdar och 
trädgårdar. Maria Nyman 
Nilsson, Länsstyrelsen i 
Hallands län, medde
lande 1995:15.
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