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Förord

Under 1990 sändes till länsan tikvarier, länsmuseer och större kommunala museer 
ut en enkät från Riksantikvarieämbetet rörande dels pågående forskning, dels 
behov av forskning inom ämnesområdet kulturmiljövård för byggnader och 
bebyggelsemiljöer.

De inkomna svaren har bearbetats och sammanställts 1991 inom ramen för ett 
särskilt projekt, bekostat över RAÄ:s nya anslag för Forskning och utveckling. 
Kristian Berg anlitades för uppdraget, som även innefattade att göra en prelimi
när analys av behovsbilden och diskutera prioriteringar.

Ämnesområdet 1940-50-tal ens bebyggelse återkom ofta i enkätsvaren som ett fält 
där mer forskning krävs. Konsulten fick därför göra en fördjupad studie och 
kunskapsöversikt över detta område, med en kommenterad bibliografi.

Sammanställningen, som nu sänds ut till dem som mottagit enkäten, ingår i det 
pågående arbetet med att fastställa ett FoU-program för kulturmiljövården. 
Enkätsvaren ger en god bild av var kunskapsluckorna finns och av hur man startat 
olika studier och projekt för att ta fram ny kunskap. Här finns många intressanta 
uppslag att bygga vidare på för högskoleforskare och kulturmiljövårdare, översik
ten kan förhoppningsvis inspirera till fruktbart idé- och resultatutbyte och leda 
till fler samordnade satsningar och samarbete på områden där kunskapsbristen är 
mest kännbar. Ett komplement till denna rapport utgör sammanställningen av en 
enkät som 1991 sändes ut till universitet och högskolor rörande deras pågående 
forskningsarbeten inom området "teknisk byggnadsvård". Rapporten utges hösten 
1992.

Stockholm i januari 1992

Christina Sandström

chef för Riksantikvarieämbetets byggnadsavdelning
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Inledning

I slutet av augusti 1990 fick jag i uppdrag av riksantikvarieämbetet, genom Sveri
ges Kyrkor, att ta fram ett underlag för FoU-program. Ämnesområdet var ’bygg
nader och bebyggelsemiljöer". Arbetet har bestått i att bearbeta den enkät som 
sänts ut till lokala och regionala företrädare för kulturmiljövården. Au utifrån 
enkätsvaren göra en analys av behovsbilden och diskutera prioriteringar, samt att 
utarbeta ett förslag till programpunkter inom valda områden.

Ämnesområdet är både stort och svårdefinierat. Behovet av en samlad översikt, 
med definitioner, avgränsningar och preciseringar, ter sig synnerligen angeläget. 
Inte minst avgränsningar och formuleringar av intresseområden och "verksamhets
fält” mellan olika avdelningar och enheter på ämbetet kan förefalla mer eller 
mindre relevanta i ljuset av den lokala organisationens behov. Byggnaden som 
monument, dess samspel med övrig bebyggelse, dess aktuella status, dess vårdbe
hov, finansiering, lagar och planförhållanden, hänsyn till miljön i det stora hela, 
allt detta vävs naturligt samman i en praktisk hantering av konkreta uppgifter.

Detsamma gäller ett ämnesområde som spänner över alla dess praktiska konse
kvenser. Jag har inte ansett mig ha utrymme eller förmåga att ta dessa problem i 
beaktande. Den konkreta tiden för mitt arbete har begränsats till ungefär en 
månad. Därför lider följande framställning av flera brister, där inte minst defini
tioner och diskussioner om avgränsningar lyser med sin frånvaro. Sammanställ
ningen av enkätsvaren hoppas jag kan tjäna som en första analys på vilka kunskaps- 
mässiga behov den regionala organisationen kämpar med. Den kommenterade 
bibliografin, kan om inte annat fungera som en första ingång för forskare, eller 
praktiker som söker någorlunda lättillgänglig kunskap om det behandlade ämnes
området. Förslagen till forskningsuppgifter är naturligtvis tentativa och inte 
speciellt detaljerade. Det är min förhoppning att de trots det kan ge ideer för mer 
konkreta programskrivningar och forskningsuppgifter.
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FoU-behov inom kulturmiljövårdens regionala insti
tutioner. Analys av enkätsvar

Riksantikvarieämbetet tillställde under våren 1990 regionala och lokala kultur
miljövårdande instanser en enkät om forskningsbehov inom ämnet byggnader och 
bebyggelsemiljöer. Enkätens resultat skall ligga till grund för delar av ett forsk
ningsprogram inom området byggnader och bebyggelsemiljöer genom att visa på 
de regionalt omfattade kunskapsbehoven. Utskicket gjordes till samtliga kultur- 
miljöenheter vid länsstyrelserna, länsmuseer eller motsvarande, samt de kommu
ner och kommunala museer o dyl. som bedriver kulturminnesvård, sammanlagt 
99 st. Svar hade efter påminnelse inkommit från sammanlagt 45 st (eller ca 45%). 
Svaren fördelar sig på 17 st från lokal/kommunal nivå (av 44), och 28 (av 55) från 
regional nivå. Dispositionen av frågorna utgick, från sju grupper av frågor, sam
manställda så att svaren kunde grupperas tematiskt. Antalet svar har komplette
rats i efterhand genom telefonförfrågningar till några insttitutioner.

Efter en inledande förfrågan om pågående forskning av relevans för ämnesområ
det, följde frågor som behandlade kunskapsbehov inom fyra olika 
problemområden.

A) Kunskapsbehov som rör underlag för bevarande av byggnader och bebyggelse 
(fråga 2).

B) FoU relaterad till byggnadsvårdens ansvarsområde (fråga 3).

Q Behov av metodologisk art (fråga 4).

D) Forskningsbehov kopplat till de samhällsprocesser som påverkar byggd miljö 
(fråga 5).

Enkäten avslutas med en förfrågan om övriga problemområden med relevans för 
ämnesområdet, konkreta projektförslag (fråga 6), samt speciellt arkivmaterial som 
lämpar sig för forskning om byggnader och bebyggelsemiljöer i vid mening (fråga 
7). Trots att flera av insitutioner har svarat på endast någon eller några frågor och 
flera har misstolkat frågornas karaktär, finns ett tydligt mönster bland svaren. De 
bedömningar av forskningsbehov som redovisas i enkätsvaren kan, förutom de 
underrubriker som själva formuläret avgränsar, grovt delas upp i två kategorier;

1) Svar som berör forskningsbehov av generell art, t ex rikstäckande kunskap om 
tidsperioders bebyggelse, eller byggnadskategorier. Därtill kommer 
kunskapsbehov som inbegriper generella metodologiska eller teoretiska problem.

2) Specifika forskningsbehov i första hand kopplade till speciella geografiska 
områden, byggnadstyper, material, etc.

Några av svaren faller utanför dessa kategorier och utanför enkätens syften. 
Framför allt handlar det om olika informationsbehov, regler och lathundar för 
praktisk handläggning. I flera av svaren tas behovet av utåtriktad information upp. 
Enkätsvaren visar också latent på behovet av forskningsöversikter, kommenterade
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bibliografier och andra, kanske populära kunskapsöverblickar för att de regionala 
organisationerna lättare skall kunna följa forskningsfronten. Andra behov som 
kommer fram berör vad som snarast kunde benämnas kulturmiljövårdens ideologi 
och teoretiska fundament, t ex i frågor som rör urval och värderingar.

Ett problem med svaren kretsar kring ämnesuppdelningen. I det praktiska kultur
minnesvårdande arbetet skiljs alltmer sällan byggnader och bebyggelse från sin 
naturliga omgivning. Skillnaden mellan bebyggelse och kulturlandskap beskriver 
t ex ofta en i praktiken svåravgränsad linje. I flera fall definieras behov av övergri
pande karaktär, t ex analyser av kulturlandskapsavsnitt där även byggnader och 
bebyggelsemiljöer ingår. I något fall föreslås forskning kring metoder för just 
sådana komplexa kulturmiljöer. Dessa kunskapsluckor kan knappast penetreras 
tillräckligt i ett program enbart syftande till att tillgodose B-avdelningens behov. 
Sammanvägningar med K-avdelningen men även F-avdelningen måste göras för att 
kunna skissera projekt kring kulturmiljön i dess vida mening. Förhållandet blir 
kanske som tydligast när det handlar om användandet av specifik kunskap om t ex 
bebyggelse, som direkt aktualiserar kunskapsbehov om planering, kommunal 
praxis, juridiska förhållanden mm. Liknande och kanske tydligare förutsättningar 
handlar om samhälleliga processers betydelse för bebyggelsen. I några svar tas 
turismens effekter och påverkan på kulturmiljön upp. Det är då i första hand inte 
en kunskap om de isolerade effekterna på byggnader eller bebyggelse, som efter
söks. Snarare är det kunskap om den stora såväl positiva (”levandegörande”, ekono
miska etc) som negativa (förslitning, "turistifiering” osv) påverkan som efterlyses. 
Gränsdragningar mot förhistoria och fomlämningar hålls av tradition mer intakt, 
även om några av svaren pekar mot ett integrerat kunskapsbehov. Ett exempel är 
regionala kulturlandskapsavsnitt, bosättningar och bosättningsmönster, tolkade i 
ett långt historiskt perspektiv.

Enkätens resultat

Det är notabelt att ytterst få av länsstyrelsernas kulturmiljöenheter bedriver eller 
initierar forskning inom de ämnesområden som berör bebyggelse eller arkitektur
historia i dess bredaste mening. Förhållandet är knappast förvånande med tanke 
på dessa enheters pressade arbetssituation och dåliga resurser. (Just detta förhål
lande påpekas i flera svar och framkom med all tydlighet redan vid den enkät som 
bearbetades i "Forskning för kulturminnesvård 1, Nuläge och utgångspunkter”, 
1986.) Mer uppseendeväckande är kanske det faktum att så få forskningsprojekt 
bedrivs vid länsmuseerna och därmed likställda organisationer. (Några undantag 
finns dock, se vidare bilaga.)

Hela bredden av ämnesområdet, alltifrån studier av den byggda miljöns utveck
ling i långa perspektiv, till kunskap om byggnadsdetaljer, men även den byggnads- 
vårdsrelaterade kunskap som ryms, vidlåder hela den praktiska kulturminnes
vårdens arbetsfält. Att kulturminnesvården vidgat sitt influensområde, begivit sig 
in i tidigare av andra intressen dominerade samhällsområden, propagerar för 
helhetssyn och betonar ett miljöperspektiv, kunde förmodas ha gett upphov till

9



helt nya och högst påtagliga kunskapsluckor. Av detta märks föga i svaren; en stor 
del kretsar kring praktiska hjälpredor av typen färgguider och dateringsmallar, dvs 
den traditionella kulturminnesvårdens verksamhetsfält. Några få svar närmar sig 
en breddad uppfattning av kulturmiljövårdens ansvarsområde. Det mest framträ
dande behovet rör kanske kunskap om nyare tiders bebyggelse, både på landsbygd 
och i staden. Anmärkningsvärt är även att formuleringar i Lagen om kulturmin
nen m m, som ju bland annat trycker på att byggnader som upplevs värdefulla av 
en lokal opinion också har ett bevarandevärde, med ett undantag inte avsatt sig i 
några formuleringar om kunskapsbehov.

Underlag för urval och bevarande av byggnader

Det kunskapsbehov som kretsar kring urval och bevarande av byggnader och 
bebyggelse (fråga 2) och som kan definieras som olika historiska studier om 
byggnaders och bebyggelsemiljöers tillkomst, förändring över tid, spridning och 
frekvens, kunskap om särskilda byggnads- och miljökategorier, samt förhållandet 
mellan samhällsprocesser och bebyggelse förgrenar sig i tre underrubriker.

1) Kunskapsbehov relaterat till senare tiders bebyggelsehistoria. Tonvikten ligger 
på en brist i kunskapen om efterkrigstidens bebyggelse i i stort sett alla dess 
aspekter; historia, bebyggelseutveckling, sociala, samhälleliga och arkitektoniska 
faktorer (men även byggteknik och byggnadsvård). Flera av svaren lyfter fram 
1940- och 50-talens bebyggelse, några även miljonprogrammets speciella problem. 
Breddas tidsperspektivet till att omfatta hela 1900-talet, täcks faktiskt de flesta 
av behoven kopplade till tidsperioder. För 1900-talets första hälft är forsknings
behoven formulerade kring landsbygdens bebyggelse, egnahemsområden etc.

2) Behov av ytterligare rikstäckande kategoriinventeringar, i stil med brygge
rierna, prästgårdarna etc. Här formuleras kunskapsbehov som spänner mellan 
centralt uppbyggd dokumentation och rena forskningsuppgifter. Jordbrukets 
ekonomibyggnader är ett flitigt återkommande exempel, skolor och fäbodar är 
andra uttryckliga bristområden. Några av de behov som formuleras kring kate
goriinventeringar kan kopplas till behoven av kunskap om senare tiders bebyg
gelse, då det framför allt är ett nationellt värderingsunderlag som efterlyses.

3) Stora delar av den bebyggelsehistoriska kunskap som består av översiktsverk, 
kategoribeskrivningar, nationella eller regionala typdiskussioner är vid det här 
laget ganska gammal. Många av enkätsvaren formar sig runt ett kunskapsbehov 
likartat det som Sigurd Erixon, Sigurd Wallin, Manne Hofrén och Erik Lundberg, 
för att nämna några, formulerade. Nu handlar det dock mer om att vidareut
veckla frågeställningarna, bygga på med ny dokumentation och framförallt uppda
tera de översikter som då gjordes. Som exempel kan tas behov av analyser av 
regional/lokal byggnadstradition, beskrivningar över äldre interiörmåleri, byarnas 
bebyggelsehistoria och utvecklingen av viss herrgårdsbebyggelse.
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Kunskapsbehov för byggnadsvård

De FoU-behov som rör byggnadsvård (fråga 3) är mer komplext formulerade än 
övriga enkätsvar. Här återfinns allt mellan förslag på studier av enskilda material 
och strukturellt betingade översikter. Behov som rör enskilda material och 
byggnadstekniker dominerar dock till antalet. Den praktiska byggnadsvården har, 
att döma av svaren, en stor brist på sammanställningar av, och översikter om, allt 
från tapeter över taktäckningsteknik till slaggstensbyggande. De mer generella 
programmen rör t ex färgsättning i historiskt perspektiv, efterkrigstidens bygg
nadsteknik och vårdbehov, och systematisk kunskapsutveckling runt tekniska 
restaureringsprinciper.

Ett i förhållande till de övriga frågeområdena speciellt informationsbehov finns 
knutet till byggnadsvården. I flera av svaren efterlyses informationsskrifter om 
material och vårdteknik. Den förebyggande byggnadsvården saknar tydligen för 
flera områden adekvat informationsmaterial.

En annan återkommande reflektion handlar om organiserandet av hantverks- 
centrum, teknikutveckling och praktisk byggnadsvård. Ofta formuleras detta som 
en önskan om att bygga upp byggnadshyttor, i Jämtland, Bergslagen, Blekinge med 
flera regioner, diskuteras eventuella sådana. En utredning på det nationella/ 
internationella planet om behov och möjligheter för en struktur av byggnads
hyttor, med en analys och utvärdering av befintliga veiksamheter, synes vara 
befogad.

Föll om metodutveckling

Kanske motiverar den regionala och lokala kulturmiljövårdens brist på forskning 
och allmänna avsaknad av resurser att speciell vikt läggs vid det område som 
behandlar metodutveckling. Det vore också lämpligt om ett större ansvar härför 
togs centralt. Enkätsvaren stöder till viss del ett sådant resonemang. Hera svar 
trycker på nödvändigheten av metod- och teoriutveckling i allmänhet och anser 
det viktigt att prioritera detta forskningsfält. Den närmast totala avsaknaden av 
pågående regional forskning med metodologiska frågeställningar är ytterligare ett 
viktigt argument.

De inkomna svaren behandlar egentligen hela kulturmiljövårdens verksamhetsfält. 
I några enstaka fall finns formulerat ett behov av rent teoretisk natur, t ex hur 
urval och värdering av bebyggelse kan beskrivas på alternativa sätt. I övrigt domi
nerar metodbehov runt inventeringar och dokumentation samt metodutveckling 
kring praktisk handläggning.
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Kunskap om de samhällsprocesser som påverkar 
byggd miljö

Fråga 5 var centrerad på de samhällsprocesser som har effekt på den byggda 
miljön; hotbilder och motmedidn. Svaren här är starkt aktuellt präglade. Oron 
inför hur skattesystem, taxeringsregler och jordbrukspolitik skall utvecklas, är 
tydligt märkbar. Flera svar trycker på behovet av hotbildsanalys för jordbrukets 
bebyggelse; vad händer efter det att de nya "strukturrationaliseringarna” genom
för s, som politiskt och ekonomiskt underminerar ett bevarande av jordbrukets 
presumtivt överflödiga ekonomibyggnader? En reflektion som möjligen för för 
långt, och som saknar stöd i enkätsvaren, men som är högst aktuell, handlar om 
effekterna av ett svenskt medlemskap i EG. Redan ett långtgående jordbruks- 
politiskt samarbete kan få stora konsekvenser, och paralleller borde finnas med 
andra näringsstrukturer.

De redovisade kunskapsluckorna är inte enbart fokuserade på de politiska och 
ekonomiska effekterna, utan även på problem och möjligheter med de nya juridis
ka regelsystemen. Flera svar betonar utvärdering och analys av PBLs konsekvenser 
för bevarande t ex. Oftast kopplas dessa behov dock till mer generella konse
kvensbeskrivningar för hela kulturmiljön och aspekterna koncentreras kring 
planeringsteknisk karaktär (se ovan förda resonemang om samordning med övriga 
enheter).

/-«ti»'
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Folkhemmets bebyggelsemiljöer 1940-50. 
Kunskapsöversikt, forskningsuppgifter och bibliografi

Kulturmiljövårdens praxis, dess hela verksamhet, betingas och möjliggörs av det 
kunskapsunderlag och de synsätt som vid vaije särskild tidsperiod finns formule
rat. Det är inte bara så, kulturmiljövården begränsas även av den samlade kunska
pen och möjligheten att tillgodogöra sig, ta del av, den genom tiderna ackumule
rade forskning som är relevant för sektorn. Kulturmiljövården har också i stor 
utsträckning genererat kunskap, förutom i de rena forskningsprojekten, inom alla 
de falt där insamling och bearbetning av material är en förutsättning för ett 
adekvat arbete. Kunskapen och forskningen har även initierat förändringar för 
utvecklingen av kulturmiljövården. Ny kunskap har i många fall varit själva driv
kraften för en utökad, breddad och mer framsynt verksamhet. När riksantikvarie
ämbetet nu fått förstärkta anslag för FoU, är det speciellt viktigt att väl genom
tänkta och avstämda signaler kan sändas till den forskarmiljö som borde kunna 
utgöra en vitaliserande del i den framtida kulturmiljövården. Det är mot bak
grund av den samlade tillgängliga kunskapen, men även mot de för verksamheten 
formulerade målen, som en prioritering måste göras.

Två huvudsakliga uppgifter är således klart urskiljbara. Den första rör helt natur
ligt behovet av grundläggande ny forskning. Dess inriktning kan vara av skilda slag. 
Ämnesområdet "byggnader och bebyggelsemiljöer” synes ha ett klart behov av 
forskning kring såväl metodik som studier av nytt källmaterial. Att utveckla nya 
synsätt, att formulera frågeställningar på ett för kulturmiljövården givande vis, är 
delar av en sådan forskning.

Den andra uppgiften kan inlemmas i, eller tangera, den arbetsuppgiften. Det rör 
sig här om behovet av översikter, kunkapsöversikter över speciella områden, 
tidsperioder, tekniker osv, syntetiserande speciella bibliografier och analytiska 
nyläsningar av äldre material med kulturmiljövårdens särskilda behov i åtanke. I 
ett sådant angreppssätt finns implicit stora möjligheter till tvärvetenskaplig 
kunskapsuppbyggnad.

Den ena uppgiften kan troligen inte sättas framför den andra i angelägenhetsgrad. 
Behovet av ny kunskap kan skärpa perspektiven och framför allt flytta fram 
positionerna. Den "kompilerande" uppgiften kan i bästa fall popularisera och göra 
tillgänglig en latent kunskap på ett sätt som kan få väl så stor praktisk betydelse. 
En sammansmältning av dessa uppgifter är kanske ändå möjlig.

Behovet av riktad FoU måste också relateras till en annan del av den kulturmiljö
vårdande verksamheten. Det handlar om de "hot" som idag upplevs som mest 
angelägna att möta, men även de framtida arbetsuppgifter som nu kan skönjas. 
Kulturmiljövårdens inställning till byggnader och bebyggelsemiljöer visar, om 
inte annat erfarenhetsmässigt, att det historiska perspektivet blir allt kortare. 
Klarare uttryckt flyttas intresset längre fram i tiden i takt med att samhälls
förändringar och teknisk standard nödvändiggör en förändring. Ibland är det 
angeläget, stundom akut nödvändigt, att ta ställning. De fysiska uttrycken för de 
tidsperioder som ligger oss nära i tid, blir det allt viktigare att ha en uppfattning
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om, om det skall gå att bevara något av dess självklara kvaliteter. Ett dilemma är 
att det traditionella kulturhistoriska perspektivet verkar proportionellt mot 
avståndet i tid. Ju mer recent, desto svårare att karaktärisera, bedöma, prioritera 
och ta ställning till. Bilden kompliceras av de många källorna och det digra mate
rialet. Men det finns även fördelar, kanske främst i alla de människor som upplevt 
och medverkat till att åstadkomma denna bebyggelse. En annan fördel är att 
urvalet inte lämnas åt slumpen, ett medvetet val kan göras på ett inte på förhand 
alltför reducerat material. Var gränsen bör dras kan i detta fall lämnas därhän.

Det centrala i detta sammanhang är den uppenbara bristen i tillgänglig kunskap 
om de sista 50-60 årens bebyggelsehistoria. Samtidigt försvinner delar av denna 
bebyggelsemassa och dess inneboende kvalitativa resurser hotas när förslitning 
och otidsenlig utrustning nödvändiggör ombyggnader och förbättringar. Att det 
finns brister i kunskapen om just denna tidsperiod, med tonvikt i första hand på 
1940- odi 1950-talens bebyggelse, som redan idag är föremål för ombyggnad och 
modernisering, styrks bland annat av de enkätsvar som ingår i denna översikt. I 
Arkitekturmuseets katalog till utställningen om Folkhemmets bostäder (1987), 
skriver Margareta Biömstad om just denna tidsperiods bebyggelse:

"Det stora problemet var emellertid att kunskapen om olika orters bebyggelse är 
så bristfällig och att medvetandet om kvaliteterna i 40- och 50-talsbebyggelsen är 
så dåligt utvecklat."

Det är två delar av kunskapsfältet som det främst krävs kunskap om. Den ena är 
det traditionella historiska och samhällsrelaterade området, kunskapen om 
bebyggelsens utseende, funktioner, dess historia och utveckling, dess ekonomiska, 
sociala och näringsgeografiska struktur. En i vidaste mening bred 
bebyggelsehistoria.

Den andra delen är den konkret materiella; teknik och material, vård och under
håll, möjligheter till anpassning och förändring. Dessa två delar bör kunna fogas 
samman och i forskning ges en form där det ena inte utesluter det andra.

Vår samlade bebyggelse är ung. Sveriges bostäder är de modernaste i Europa, men 
även den övriga byggnadsmassan är påfallande sent tillkommen. Detta utgör i sig 
en svårighet vid urval och strategier för att slå vakt om dess funktion som 
betydelsebärare. Att det samtidigt är just denna kategori byggnader som vi 
känner sämst förvärrar saken betydligt. Vari består värdena i 1940- och 1950- 
talens bebyggelse, den numera titulerade Folkhemsbebyggelsen? Vilka byggnader 
är mest representativa för denna period av välfardsbyggande? Hur ser bakgrun
den, de historiska betingelserna ut? Ja, till och med sådana basala frågor som: Vad 
byggdes ? Var ? Av vem och för vem ? Hur gick det till ? behöver vi svar på. I 
förlängningen syftande till en god uppfattning om den samhälleliga strukturen 
och dess karakteristiska drag under några viktiga decennier av svensk historia. 
Samt, och inte minst, hur detta avsatt sig i fysiska spår i vår miljö.

I följande översiktliga genomgång skall framför allt skisseras vad som finns gjort 
inom detta ämnesområde, i vilken mån frågorna ovan redan besvarade, i slutfasen 
ledande till var de återstående luckorna finns.
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Bostadsbebyggelse och bostadsarkitektur

Det finns en hel del litteratur som behandlar tidsperiodens bebyggelse. I huvud
sak kretsar denna litteratur kring en kategori av byggnader; bostäderna. På sätt 
och vis är det naturligt. Det var bostäderna som var den stora uppgiften, det stora 
programmet, under denna period. Det var också bostäderna som kom att upp
märksammas mest av samtiden. Folkhemmets bostäder har betecknats som en 
guldålder i svensk arkitektur, i likhet med 1920-tals klassicismen. Under 1940- 
och 50-talen var bostadsutbyggnaden fortfarande av måttlig skala. Den skedde 
framför allt i det som då var städernas utkanter och som idag ofta är centrala 
områden. I Arkitekturmuseets utställning "Folkhemmets bostäder 1940-1960”, 
(1987) visades ett urval av bostäder och bostadsområden. Utställningen innehöll 
även ett bildspel "Från Guldheden till Sala Backar. En bostadspolitisk vision 
förverkligas". I Utställningskatalogen med samma namn som utställningen 
(Engfors, C. 1987) är samlat uppsatser av skilda författare som var med under 
1940- och 50-talen, eller som arbetat med dessa tidsperioder. Sammantaget ger 
katalogen en översiktlig bild av utgångspunkterna för bostadsbyggandet under 
denna period samt exempel på förverkligade bostadsområden som blev tongi
vande och flitigt diskuterade redan under sin tillkomsttid. Artiklarna spänner 
över bostadspolitiska fundament och överväganden, småhusbyggandet, bostads
social forskning, men även aspekter på bevarande och förändring av den befintliga 
bebyggelsen. Även om katalogens innehåll till viss del är disparat och av skiftande 
kvalitet, ger den en sammanfattande översikt över de två decenniernas bostads
byggande och pekar även på några problem i hanterandet av bebyggelsen vid 
ombyggnader och moderniseringar. (Se även katalogerna Arkitektur, Form, Konst 
1930/80, och Andersson, H. 1980.)

Flera fördjupningar vad gäller bostadsbebyggelsen, finns att tillgå; Leif Jonssons 
”Från egnahem till villa. Enfamiljshuset i Sverige 1950-1980” (Jonsson, L 1985), 
lägger visserligen tyngdpunkten på enfamiljshuset under en senare period, men 
rationaliseringssträvanden, typritningsarbete, standardisering och utveckling 
fotas redan under 1940-talet för att accentueras och vidareutvecklas under den 
senare del av den period som författaren avhandlar. Flerfamiljshuset, i många 
avseenden villans kontrahent under denna tid, finns naturligt nog bättre beskriven.

Den omsorg om formgivningen som blev resultatet av arkitekternas definiering av 
bostäderna som angelägen arbetsuppgift, har kallats "New Empiricism/ New 
Flumanism" (se Kidder-Smith, GE. 1950), ”Nyrealism” (Svedberg, 0.1985) och 
helt enkelt ”Traditionalism" för att markera dess skillnader gentemot 
funktionalismens bostadsbyggande. Ett exempel på tidens diskussion;

Talaren berörde även funktionalismens överdrifter och förtjänster, påpekade hur 
den under sin tidigare och mest extrema period försummade formgivningen men 
småningom började ta igen det försummade och betonade, att den arkitektur, 
som nu håller på att växa fram under trycket av krig och kris, i själva verket 
innebär en reaktion, för vilken utvecklingen själv berett plats och som man i viss 
mån kunnat motse även under normala förhållanden. Han slutade därefter med 
att uttrycka en förhoppning, att den nya mer eller mindre nödtvungna tradi
tionalismen ej skall förbise de lärdomar rationalismen givit och att det ur dagens
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krispräglade arkitektur skall växa fram en byggnadskonst som är en organisk enhet 
av form, teknik och funktion." (Rosvaal, J. om Sven Markelius anförande vid 
utställningen Svenskt bygge på Nordiska museet 1942, refererat i Tidskrift för 
Konstvetenskap.)

Lennart Holm tecknar ett annat schema redan 1948 (i Byggmästaren 1948:15) där 
de ovan relaterade -ismerna sätts in i ett något vidare teoretiskt system vars poler 
består av organisk/kristallin formgivning och vetenskaplig/religiös (filosofisk) 
inverkan. I tidens bostadsarkitektur och den diskussion som fördes livligt under 
dessa år, finns naturligtvis de rationella dragen från funktionalismen vidareförda, 
men de är parade med en ny känsla för rum och gestaltning, för material och färg. 
Backström och Reinius punkthus på Danviksklippan, Stjämhusen i Gröndal, 
Rostaområdet i Örebro och HSB’s Reimersholme är välkända och omskrivna 
bostadsområden från denna tid. De fick också ett stort internationellt genomslag. 
Någon heltäckande analys av själva diskussionen och av dess fysiska resultat i 
vidare bemärkelse än ovan antytt, finns inte samlad. C E Bergolds avhandling om 
Uppsalas bebyggelse 1900-1950, (Beigold, CE. 1985) speglar en lokal sådan ut
veckling för en ort och fragment till liknande historieskrivningar finns på andra 
håll. Men även här är de stora städerna överrepresenterade, som värdigt med en 
förintande övervikt för en viss huvudstad, och kunskapen om hur förloppet såg ut 
för landsbygdens del, eller de mindre och halvstora tätorterna, saknas fortfarande. 
Eva Vikströms nyligen avslutade avhandlingsarbete (Vikström, E. 1991) om 
munidpalsamhällenas bebyggelsehistoria, bör kunna täcka delar av denna lucka. 
Boverkets (Stadsmiljöavdelningen) pågående projekt "Vardagslivets landskap i de 
små tätorterna”, kan tillfoga ytterligare kunskap.

Den samtida litteraturen

Till denna bdd bör fogas litteratur som publicerades under själva epoken. Ett 
någorlunda samtida urval av flerfamiljshusen och småhusen (inklusive dess ome
delbara föregångare) presenteras i de fyra volymerna "Ny svensk arkitektur” 
(1939), "Trettiotalets byggnadskonst i Sverige" (1943), "Fyrtiotalets svenska bo
stad" (1950), och "Ny arkitektur i Sverige" (1961), samtliga utgivna av SAR. De i 
dessa volymer presenterade byggnaderna utgör naturligtvis i första hand ett 
eliturval. Samtidigt ger de en god bild av vad arkitekterna själva vid dessa tid
punkter ansåg som representativt och karaktäristiskt för den svenska byggnads
konsten. Förutom boken om bostadsutvecklingen under 1940-talet finns dess
utom i övriga band en presentation av offentligt byggande och privat byggande 
vid sidan av bostäderna, såsom lokaler för socialvård, handel, undervisning, kul
tur, industriella byggnadskompl ex, kommunikationsanläggningar och byggnader 
för religiöst ändamål. De i varje bok inledande uppsatserna ger även de en tidsty
pisk bild av arkitektoniska ambitioner, synsätt på stadsplanering etc.
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Planering

Den stadplaneteoretiska diskussionen under 1940-50-talen utgick från moder
nismens tankar om det obegränsade, upplösta rummet, t ex formulerade vid EG 
Asplunds installationsföreläsning vid sitt tillträde som professor vid KTH 1931 
(se t ex Byggmästaren, ark 1931, Svedberg, 0.1982). Men vid slutet av 1930-talet 
ifrågasattes denna rumsuppfattning. Liksom inom formgivning och arkitektonisk 
gestaltning började stadsplaneidiomen nyanseras, överhuvudtaget är övergången 
mellan 1930- och 40-tal en tid av omprövning och diskussion. Den följdes upp 
framför allt under de första åren efter andra världskrigets slut med diskussion om 
mål, uppgifter och riktlinjer inom arkitekturen (se t ex artiklarna om Apollon och 
Dionysos, samtliga i Byggmästaren 1947/1948).

Grannskapstankama och Communitycenter-idéema är andra viktiga inslag i den 
samhällsbyggande diskursen under denna tid. År 1942 publicerades den svenska 
översättningen av Lewis Mumfords "Stadskultur". Resonemang hämtade från 
denna, men även från aktuell planering i Storbritannien, tillämpades inte bara i 
de kända nya bostadsförortema utanför Stockholm, utan spreds även i annan skala 
ut över den svenska landsbygden. (Huvuddragen i diskussionen om grannskapsen- 
heter finns behandlad i Franzén, M. & Sandstedt, E. 1981 och Clason, A. 1966, 
men även presenterad av Sidenbladh, G i "Fyrtiotalets svenska bostad".)

En annan lättillgänglig källa av samma översiktliga karaktär är den artikelserie i 
tidskriften "Att Bo" som publicerades under 1976-77. (Senare i särtryck med 
titeln 'Svensk stadsbyggnad och bostadsutveckling under 1900-talet." Stockholm 
1978.) Där tecknas en bakgrund från 1930-talets samhällsdebatt, via tekniska och 
politiska förändringar, till resultaten under såväl 40- och 50-talen som miljon- 
programstiden. Till denna bild kan fogas tidskriften Arkitekturs temanummer om 
"Fyrtiotalet" (1973:10.) Två bidrag från Thomas Hall har på senaste tiden komplet
terat bilden av planeringsideal och kontext. (Se Hall, T. 1991)

Bostadsforskning och regelverk

Flera av de viktigaste dragen i periodens byggande var en fortsättning på och 
vidareföring av delar som utvecklats och formulerats under 1930-talet. Det gäller 
t ex det stora intresset för bostadsforskning och utredningar om god bostads
kvalitet. De bostadsnormer som kom till uttryck i "Westholms bibel" (1942), eller 
den första utgåvan av ”God bostad” (1954), var direkt härledda från den forskning 
och utvecklingsverksamhet som startade under 1930-talet. Småningom växte 
också en formell ram upp kring denna verksamhet, med Hemmens forsknings
institut som ledande organ. De viktigaste utredningarna från denna tid är kanske 
Brita Åkermans "Familjen som växte ur sitt hem" (1941), Lennart Holms "Familj 
och bostad” (1955) och Jöran Curmans Industriens arbetarbostäder" (1944). Till 
detta intresse lades under 1940- och 1950-talen det övergripande samhällsplane- 
rande perspektivet, där sociologer nära knöts till verksamheten (se t ex Dahlström 
1951).
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Redan 1933 hade Bostadssociala utredningen tillsatts och dess arbete sträckte sig 
ända fram mot slutet av 1940-talet. Det är kanske främst dess första slutbetän
kande (SOU 1945:63, se även Hatje, A-K. 1978) som är viktigt i detta samman
hang, även om bamrikehusen från mitten av 30-talet borde uppmärksammas mer 
(se t ex Haste H. 1986.) Till bilden av bostadsnormeringar och regelverk, hör inte 
minst den nya lagstiftning som antogs under 1940-talet, med nytt innehåll för 
såväl planering som detaljreglering av bebyggelsens utseende.

Monografier, biografier

Det är också under dessa intensiva år som den allmännyttiga och föreningsdrivna 
bostadsproduktionen växer sig stark. HSB, som exempel, bildas visserligen så 
tidigt som på 1920-talet, men dess stora genomslag kommer först under senare 
decennium. Om HSB finns en hel del material, men det är nästan uteslutande 
litteratur tillkommen genom föreningarnas egen försorg eller centralt sanktione
rade utgåvor, och dess tyngdpunkt ligger på de bostadstekniska förbättringar som 
HSB drivit. Riksbyggen, Kf:s arkitektkontor, de fackföreningsägda bolagen, K- 
konsult, etc är överlag dåligt fasta på papper, en kritisk arkitekturhistoria lyser 
här med sin frånvaro. (Den nyligen publicerade "Från bostadsnöd till önskehem.” 
red. Holm, L 1991 om Stockholms kooperativa bostadsförening utgör ett undan
tag.) Detsamma gäller alla de små och halvstora kommunala bostadsbolagen ute i 
landet, som haft så stor betydelse för, och satt så stor prägel på, bostadsområden 
runt om i landet.

Flera av periodens arkitekter har fått sina monografier skrivna. Av speciellt 
intresse är Eva Rudbergs avhandling om Uno Åhrén (1981) samt den i många 
avseenden kompletterande studien av Sven Maikelius (1989). I dessa båda böcker, 
främst den förra, tecknar Rudberg ett brett perspektiv av tiden och byggandet 
utifrån biografiska ramar. Sättet att angripa tidsperioden är på många sätt gi
vande, materialet blir naturligt avgränsat och båda böckerna ger en levande 
skildring av de omdanande decennierna. Å andra sidan lämnar metoden en hel del 
viktiga inslag i tidens byggande utanför pärmarna. Kanske särskilt sådana 
byggnadsuppgifter som dessa arkitekter aldrig kom i kontakt med. Det gäller 
speciellt landsbygdens bebyggelse. Om bostadsbebyggelsen, som visats ovan finns 
beskriven, analyserad och karaktäriserad i flera avseenden vad gäller de stora 
städernas arkitektur, och de "stora” arkitekterna är porträtterade och i viss mån 
glorifierade, finns det inte någon motsvarighet för den rena landsbygdens eller de 
mindre tätorternas bebyggelse från samma tid. Detta sammanhänger självklart 
med den elitistiska, eller vänligare formulerat, den ämnesspecifika, tradition som 
dominerar de akademiska discipliner om sysslar med bebyggelse och bebyggelse
miljöer. Den vardagliga bebyggelsen, småbyggmästamas hela verksamhet, de 
mindre städernas bebyggelse formad till stora delar av stadsarkitekterna (ett visst 
undantag utgör exempelvis Blennow, A-M 1990, och några få ytterligare exempel 
finns att tillgå), de stora industriernas speciella bostadsbebyggelse (se dock 
Westerlind, AM. 1989), kort sagt den helt dominerande delen av bostadsbe
byggelsen från denna tid, är milt uttryckt styvmoderligt behandlad. Det är ju 
trots allt denna bebyggelse och dessa miljöer som ligger närmast det som kan 
beskrivas som Folkhemmets bebyggelse.
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Bostäder; sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att även om en stor del av bostadsbyggandets 
historia under 1940- och 50-talen finns behandlad, saknas viktiga delar. Dels den 
viktiga geografiska spridningen, där det huvudsakliga motivet måste vara att 
skaffa en uppfattning om hur de stockholmska idealen spreds ut i landet (om det 
nu var så det gick tillT), vilka bostadsområden och enskilda hus som byggts och var 
i ett kulturgeografiskt perspektiv (Eva Rudbeig arbetar för närvarande med en 
översikt över periodens byggande som skall resultera i en publikation i serien 
"Känn ditt land”, som bör kunna ge delar av ett sådant perspektiv och samtidigt 
bli en viktig källa för att väcka medvetandet om bebyggelsens kvaliteter). I det 
arkitektoniska idealet ingick en sorts regionalism, ett slags återvändo till lokal 
tradition men lyft till modem status. I den ovan genomgångna litteraturen domi
nerar en enhetlig, om man så vill, estetisk schablon. Den beskriver bebyggelsen 
utifrån en mall, där vissa verk är stilbildande och "trendsättande". Det vore en 
angelägen uppgift att balansera denna beskrivning med en analys av de lokala eller 
regionala skillnader som finns i bebyggelsen från denna tid i olika delar av landet.

En undersökning, bearbetning och sammanställning av vad de lokala och regionala 
inventeringarna innehåller av denna periods bebyggelse är en omfattande men 
viktig deluppgift i detta sammanhang. En sådan initial översikt kan förmodligen 
både peka ut de geografiska lakuner som finns och ge en fingervisning om i vilken 
riktning urval och prioriteringar från regional utgångspunkt bör kunna göras. En 
tredje vinkling kan vara att samtidigt kartera metodik och beskrivningssätt för 
just denna bebyggelse, ity de förmodligen kommer att skilja sig från traditionell 
inventeringsmetodik. Just problemet med att nyansrikt karaktärisera och relatera 
denna bebyggelse leder självklart till svårigheter att argumentera för dess kvalite
ter. Enligt ovan anförda enkätsvar ligger viktiga frågor och uppenbara komplika
tioner i hur man praktiskt argumenterar för denna typ av "tyst bebyggelse”.

Dels rör allt detta en delvis inomvetenskaplig problematik, vilket pekar på en 
annan viktig uppgift. Vi lever med en bebyggelse- och arkitekturhistoriegrafi som, 
liksom för andra historievetenskaper, grundar sig på en ”vinnarnas historia". Stora 
delar av den tillgängliga litteraturen bygger vidare på ett evolutionistiskt per
spektiv hämtat från modernismens portalporträttörer, en Sigfrid Giedion, en 
Nicolaus Pevsner, en svensk Gotthard Johansson och en Gustaf Näsström. Visser
ligen har denna linjära tolkning hyfsats i kanterna under senare år, men mycket 
finns kvar att göra. Säkert är det så, vilket om inte annat stöds av internationella 
försök i denna anda, att det finns en dold traditionalistisk arkitektur- och 
bebyggelsehistoria, som förblivit tyst så länge modernismen varit paradigmatiskt 
dominerande. Denna andra historia ser jag som ytterst angelägen att skriva, och 
då inte som en apart och lätt misslyckad oäkting, utan som den vitala del av 
bebyggelseutvecklingen den troligen är.
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En tredje ingång i materialet gäller tidsperiodens heterogenitet. Samlingsbeteck
ningen Folkhemmets bostäder, rymmer i verkligheten stora differenser. Det tidiga 
1940-talets bostäder präglades mer av den kris som sjunkande konjunkturer och 
krig förde med sig än 1950-talets slutande högkonjunktur. Det är också en stor 
skillnad i omfattning och utseende på bostadsområdena i början och slutet på 
perioden. En noggrann studie av hela perodens bebyggelseutveckling kommer 
säkert att visa på stora skillnader i såväl gestaltning som samhällsideal.

Övriga bebyggelsekategorier

Den relativt omfattande genomgången av litteratur som behandlar bostadsbyg
gandet mellan 1940 och 1960, kan te sig enögd ur ett större kulturmiljövårdande 
perspektiv. Bostäderna är trots allt endast en kategori av byggnader ingående i det 
byggda kulturarvet. Men den tillgängliga litteraturen styr självmant i denna 
riktning. Breddas området till att i första hand ta upp andra sorters byggnads- 
kategorier, blir bilden en helt annan. Listan på olika viktiga byggnadskategorier 
kan göras lång; industrier, fortifikatoriska anläggningar, bebyggelse för kommuni- 
kationsändamål, offentligt byggande, kommersiell bebyggelse, osv. För dessa 
områden krävs en helt annan primärforskning än vad fallet synes vara för bo
stadsbebyggelsen. Redan en snabb genomgång av tidskrifterna Byggmästaren och 
Arkitektur, visar vilket intresse arkitekter, planerare och politiker lade ner på 
dessa uppgifter. Skolor, kommunalhus, badhus, Per-Albins forsvarslinjer, bensin
stationer, motell, etc, är synnerligen viktiga inslag i bebyggelseutvecklingen under 
denna tidsperiod. I flera fall är det dessutom fråga om nya byggnadsuppgifter, 
funktioner som finner sin arkitektoniska form just under dessa år; bygdegårdar, 
ålderdomshem, skolor och andra institutionsbyggnader som kanske mer än något 
annat förknippas med folkhemmet och det trygga, och jämlika samhällsidealet. 
Några enstaka bearbetningar finns och delar av större översikter behandlar även 
dessa kategorier (ett exempel är Åman, A. 1976), men i flera fall är detta helt 
blanka fält, inbjudande till givande forskningsuppgifter.

Det offentliga byggandet spänner över allt från teknisk infrastruktur till speciella 
byggnader. Det så luddiga begreppet infrastruktur kan idag användas om allt från 
mental kommunikation till avloppsledningar, men dess konkreta betydelse (dvs 
för varuproduktion och distribuering nödvändiga fysiska investeringar) finner helt 
nya och kvantitativt viktiga former just under 1940- och 50-talen. Det är då 
järnväg- och sjöfartstransporter på allvar utmanas av vägberoende kommunika
tion. I dess spår följer alla de speciella byggnadstyper som servar och möjliggör 
denna stora förändring. I dess följd kommer inte bara byggnader vi aldrig sett 
förut, vägarna och de nya kommunikationssystemen förändrar också det äldre 
landskapet, flyttar centrum, skapar nya sådana och förbinder och skiljer den 
fysiska miljön i en förut oanad omfattning. På detta område finns endast ansatser 
till kunskapsuppbyggnad. Den förstnämnda delen, den rent tekniska substruk
turen, har behandlats av Bjur, H. & Malbert, B. (1988) i bland annat "Under sta
den. Perspektiv på kommunal infrastruktur". De anlägger ett historiskt perspektiv 
på den omfattande kommunala investeringen under jord. Denna typ av forskning
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borde ha en viktig funktion för kulturmiljövården, eftersom framtida, allt nöd
vändigare förändringar får stora konsekvenser för miljön i vid mening. Kunskaps
uppbyggnad av liknande slag kring andra delar av infrastrukturen skulle kunna ge 
sammanhang och en klarare bild av viktiga ingredienser i välfärdssamhällets 
uppbyggnad; vägamas betydelse som samhällsbildare och miljöpåverkan, energi
systemens etablerande och utveckling etc, borde det vara dags att ta itu med på 
samma sätt som järnvägarna ägnats intresse för tidigare perioder.

Andra delar av den offentliga byggnadsverksamheten är lika dåligt behandlad, just 
skolomas bebyggelsehistoria efter det sena 1800-talets stora läroverksbyggande, 
synes vara ett viktigt område. Det gäller t ex enhetsskolan som byggnadsuppgift, 
ett arbete som påbörjades under 1940- och 50-talen. Detsamma kunde sägas om 
kommunalhus, bygdegårdar, m m, vars höjdpunkter kan sättas till dessa intensiva 
decennier.

Industrins bebyggelsehistoria och betydelse för kulturmiljön finns beskriven för 
tidigare epoker, men mest handlar det om den storskaliga industrin som bygg
herre, studerad av bla Fredric Bedoire (1973,1981,1985), Lisa Brunnström (1990) 
och Marie Nisser (1974). I samtliga dessa studier är dock tidsgränsen framåt i 
tiden satt vid 1900-talets första decennier (för en kortfattad beskrivning av 
forskningsläget se Brunnström, L 1990). Den utveckling som sker inom industrin 
under 1940- och 50-talen berättigar mer än väl forskningsuppgiften.

De kommersiella byggnadsuppgiftema och försvarsmaktens byggande under perioden, 
för att fortsätta med kategorier, tillhör även de försummade områden. Också här bör 
etablerad forskning kunna byggas på genom att dra fram historien några decennier. 
Säkert finns det ytterligare flera kategorier att speöalstudera, beskriva och analysera.
Sist men inte minst måste ansträngningar göras för att få en uppfattning om bebyggel
sens tillstand idag, såväl tekniskt som juridiskt. Varje sådan del är naturligtvis viktig för 
att öka den samlade kunskapen om välfärdssveriges uppkomst, vilket det faktiskt är 
fråga cm.

En sådan additiv kunskapsuppbyggnad måste givetvis välkomnas, den kan i vissa 
fall bygga på befintliga inventeringar t ex de omfattande branschinventeringar 
som gjorts för vissa industrier, men det måste även understrykas hur angeläget 
det är med en sammanvägning och analys av hela tidsperiodens bebyggelse. Ett 
sådant helhetsgrepp bör ta sin utgångspunkt i försök att beskriva en process och 
kopplingarna mellan byggnader och omgivning, lanskapsplanering, infrastruktur 
och samhällelig förändring. Sådan forskning blir med nödvändighet omfattande, 
men kan begränsas genom att relateras till praktisk kulturmiljövård sådan den 
bedrivs, eller borde bedrivas, på det regionala eller lokala planet. Här finns även 
goda tillfallen för tvärvetenskapligt samarbete, ekonomhistoriker, fatsighets- 
tekniker, landskapsarkitekter, är exempel på ämnesföreträdare av intresse för en 
sådan kunskapsuppgift.
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Byggnadsvård och teknik

Vad gäller det omfattande avsnittet teknik, material och vårdinsatser, finns ingen 
direkt riktad och koncentrerad litteratur om tidsperiodens bebyggelse. Flera 
kompletterande källor finns dock att tillgå. I "Så byggdes husen 1880-1980" finns 
en första översikt över konstruktion och i viss mån material. Fördjupningar av 
teknisk problematik kan sökas i Bjerking, SE 1978, men kanske ännu hellre i 
samtidens "Hantverksböcker” (Paulsson, G. 1936,1938) och Bygg, band Hl. Den sk 
BOOM-gruppens arbete har också avsatt en hel del litteratur som företrädesvis 
behandlar efterkrigstidens bebyggelse ur aspekter som rör tekniska problem, 
material och ombyggbarhet (se kunskapsöversikt, Blomberg, I. mfl. 1980.) Trots 
att detta endast utgör axplock ur litteraturen, framstår det som fullständigt klart 
att det saknas stora områden inom det tekniska och materialmässiga fältet. Just 
under 1940- och 50-talen experimenteras det frodigt med nya byggnadsmaterial, 
standardisering och förbilligande var drivkrafter som resulterade i en uppsjö nya 
material och tekniker. Om dessa material och konstruktioner vet vi idag mycket 
litet. Hur länge håller materialen? Hur byggnadsvårda dem? Vilka konstruktiva 
förändringar måste man ta hänsyn till som tidstypiska och speciellt viktiga under 
1940- och 1950-talen? Frågorna blir lätt både många och omfattande.

Sammanfattning och förslag på forskninguppgifter

I ovan förda översikdiga resonemang har förhoppningsvis framgått några av de 
viktigare resultaten i utforskandet av 1940- och 50-talens byggnader och 
bebyggelsemiljöer. På samma sätt har troligen de allra största lakunerna redan 
redovisats. I viss mån bedrivs idag forskning inom ämnesområdet; på de tekniska 
högskolorna, på lantbruksuniversitetet, på Institutionen för Kulturvård i Göte
borg, på alla de akademiska institutionerna, konstvetenskap, kulturgeografi, 
etnologi och historia, på museer och också privat. Att systematiskt ställa samman 
alla de anknytningar till ämnesområdet som finns är ett omfattande arbete. Jag 
har endast hunnit göra vissa stickprov för att kolla hur mycket av pågående forsk
ning som handlar just om Folkhemmets bebyggelse. Det enda säkra som går att 
utläsa är att det inte existerar någon institution eller något forskningsforetag som 
uteslutande arbetar med tidsperioden. Inte heller har någon form av deciderad 
inriktning i form av ramprogram, eller policy, formulerats med denna innebörd. 
Ett möjligt undantag kan BOOM-gruppen utgöra, vad gäller ombyggnad och 
tekniska frågor, och på sätt och vis Eva Rudbergs professionella inriktning på 
1940- och 50-talens arkitekturhistoria.

En mer heltäckande inventering av forskningsläget vad gäller pågående forskning 
skulle troligen inte kullkasta denna bild, eventuellt nyansera den vad gäller 
indiviuella forskningsinsatser. En första uppgift kan därför vara, om detta område 
anses värt att prioritera, att formulera en referensgrupp för en ramprojekt- 
beskrivning där forskningsuppgifterna definieras i detalj. På så vis skulle forsk
ningen kunna samordnas och styras på ett för kulturmiljövården effektivt sätt. 
Det andra alternativet är förstås att i den fria forskningens namn markera ett
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behov av studier som a priori rör Folkhemmets bebyggelse, för att sedan invänta 
eventuella delresultat. Några sådana uppenbara, omfångsrika forskningsuppgifter 
(ej hierarkiskt ordnade) skall här kortfattat anges.

• Behovet av metodologiska studier.

Hur beskriver och analyserar man lämpligast tidsperiodens bebyggelse? Vari bör 
ingå hur man relaterar bebyggelsen och dess kvaliteter till aktuella "hotbilder”. 
Hur påverkar de nya skattereglerna, fastighetstaxeringen, etc, möjligheterna för 
ett bevarande?

• Behovet av nya teoretiska instrument.

Liksom för all övrig bebyggelse, medför kulturminnesvårdens breddning och 
vidgning till kulturmiljövård att byggnader och bebyggelsemiljöer bör ses i ett 
vidare perspektiv än tidigare brukligt. Detta är en fråga om förhållningssätt till 
den byggda miljön. Hur förklarar man, eller snarare förstår man, dessa decenniers 
bebyggelsekvaliteter? På samma sätt som för den sk anonyma bebyggelsen, måste 
det utarbetas nya synsätt san förmår belysa denna vardagliga bebyggelse som 
betydelsebärare. Att Folkhemmets bebyggelse är viktig som symbolbärare och 
förmedlare är lätt att inse, men hur och på vilket sätt? Implicit ligger här ett 
imperativ att utveckla synsätt, perspektiv och tolkningssystem som är mer ly
hörda för allmänhetens preferenser.

• Urval, motivering och bevarande.

För att åstadkomma ett urval av 1940- och 50-tal ens bebyggelse behövs uppenbar
ligen ett bättre kunskapsunderlag än det befintiiga. Frågan är om ett centralt 
urval är speciellt befrämjande. Givetvis måste det firmas en uppfattning om det 
nationellt mest betydelsefulla skiktet av miljöer och byggnader från denna tid. 
Helst skulle ett sådant urval fotas på en nationell inventering. Ogörligheten i ett 
sådant företag är dock tydlig. Därtill är bebyggelsen alltför disparat och det skulle 
krävas en storlek på resurserna som förefaller orealistisk. En möjlig utväg kan vara 
att satsa på en ramskrivning av ovan skisserad art, dvs att utarbeta en bred 
bebyggelsehistorik beskrivning, som sedan kan byggas under med delprojekt. 
Remissrundor till den regionala organistaionen kan nyansera bilden. En upp
fattning om regionala särarter kan förmodligen införskaffas genom konsultation 
av stadsarkitektkontoren där mycket av kunskapen om denna bebyggelse faktiskt 
finns. Utifrån det material som borde bli resultatet, bör en övergripande värde
ring kunna ske. Samtidigt kan tillfället tas i anspråk för att undersöka hur Folk
hemmets bebyggelsemiljöer behandlats i pågående eller nyss avslutad kommunal 
planering.

• Bevarande i praktiken.

Hur säkerställs de kvaliteter som finns i dessa decenniers bebyggelse? Vilka 
judiöella, ekonomiska, tekniska och pedagogiska problem är speciellt förknippade 
med 1940- och 50-tal ens bebyggelse?
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• Regionala särdrag i bebyggelsen.

Under 1940- och 50-talen byggdes fortfarande stora delar av bebyggelsen av lokala 
byggmästare med traditionell teknik och material. Hur ser dessa regionala diffe
renser ut? Detsamma gäller den estetiska dimensionen, den arkitektoniska ge
staltningen. I stor utsträckning är dessa decennier stadsarkitekternas och läns
arkitekternas sista utpost. För samtidigt formeras de stora byggbolagen, typ
ritningar introduceras som aldrig förr, likriktningen av den byggda miljön tar sin 
definitiva början. I vilken utsträckning går det att tala om regional/lokal 
byggnadstradition ännu under denna tidsperiod?

• Sist men inte minst. Beskrivning, tolkning och analys av alla de byggnads- 
kategorier och bebyggelsemiljöer som inte finns behandlade ens översiktligt.

Den ovan antydda bristen i kunskap om kategorier som skolor, bygdegårdar, 
försvarsanläggningar, bebyggelse längs vägarna, de offentliga byggnadsverken, är 
givetvis viktigt att i någon mån fylla. Inriktningen i sådana studier behöver inte 
med nödvändighet vara bunden till just denna tidsperiod, då det i stort sett 
saknas monografiska undersökningar och sammanställningar som lyfter fram de 
strukturella elementen i dessa kategoriers bebyggelsehistoria och samtidigt för 
fram historieskrivningen till efterkrigstiden. Det är inte heller enbart de monu
mentala byggnadsuppgiftema som behöver uppmärksammas, kanske i ännu högre 
grad är det alla de byggnader som inte aviserar sin tillkomst eller historia med 
stora åthävor eller kända upphovsmän, som ropar på uppmärksamhet. Det vill 
säga den vardagsmiljö där 1940- och 1950-tal ens bebyggelse satt så stora och 
betydelsefulla spår, vars själva kärna är en historia om en bättre fysiskt organise
rad vardag.
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Bilaga

Förteckning över enkätsvar

Kommentar

Följande lista över enkätsvaren är en extrahering av insända blanketter. I flera fall 
har framställningarna koncentrerats men även tolkats i de fall svaren varit otyd
ligt formulerade. Inga svar har dock utelämnats förutom direkta upprepningar 
och de svar som formulerats likadant av flera olika regioner. I dessa fall har de 
olika instanserna angetts i parentesen efter behovsformuleringen. Några av de 
behov som kommer till uttryck i denna förteckning är knappast att anse som 
forskningsbehov, snarare ren dokumentation eller inventering. Här har dock inte 
gjorts någon sållning utifrån sådana överväganden. Blankettsvaren har knappast 
gett utrymme för mer genomtänkta och väldisponerade projektbeskrivningar. Ej 
heller har den korta svarstiden möjliggjort sådana beskrivningar. Det kan därför 
mycket väl rymmas renodlade forskningsuppgifter i tillsynes helt praktiska 
kunskapsbehov.

I några avseenden finns den eftersökta kunskapen redan i tillgänglig form, i någon 
mån kommenteras detta i direkt anslutning till svaren. De svar där det uppenbar
ligen finns kontaktpunkter med ämbetets övriga avdelningar (K- och F-avdelning- 
ama), eller där någon av dessa bör ta huvudansvaret, har markerats med asterisk, 
(telefon) anger att svaren inhämtats via telefon och inte återfinns bland 
enkätblankettema. Fråga 1,6 och 7 som inte bedömts ha så stor konkret betydelse 
för uppläggningen av FoU-programmet, eller definieringen av kunskapsluckorna, 
har förtecknats speciellt i slutet av sammanställningen. Med utgångspunkt i 
följande förteckning kan intresserade sedan gå tillbaks till enkätsvaren för att få 
ytterligare information om de kunskapsbehov som listan komprimerat ger en 
föreställning om, eller vilken region som uttalat kunskapsbehovet.

Fråga 2:

"Underlag för urval och bevarande av byggnader och bebyggelse. (T ex olika typer 
av historiska studier om byggnaders och miljöers tillkomst, förändring, spridning 
och frekvens. Särskilda byggnads- och miljökategorier. Orsakssammanhang 
samhällsprocesser - bebyggelse.)"

Svar

1) ökad kunskap om 1930-1960-tal ens bebyggelse (och hur de hanterats i kommu
nala översiktsplaner). (Länsstyrelsen i Härnösand)

2) 1900-talets landsbygdsbebyggelse. (Hallands museum)

3) Rikstäckande kunskap för kulturhistoriska bedömningar av vissa kategorier av 
byggnaders värde, unicitet etc. Som exempel anges arkitekturhistoriska 
kvalitetanalyser av 1940- och 50-talens bebyggelse. (Stockholms stadsmuseum)
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4) Fler rikstäckande kategoriinventeringar, ej specificerat. (Älvsborgs länsmu
seum)

5) Bättre kunskap om jordbrukets ekonomibyggnader. (Kristianstads länsmuseum) 

Q Arbetarrörelsens lokaler. (Hallands museum)

7) Statskyrkans byggnader. (Hallands museum)

8) Frikyrkans byggnader. (Hallands museum)

9) Inventering och analys av kulturlandskapet*, fäbodar och skolbyggnader. 
(Länsmuseet-Murberget, Härnösand)

10) Byarnas historia; lägen för bybildningar, storlek och typer*. (Älvsborgs länsmu
seum)

11) Bättre kunskap om byggprocessens förlopp i äldre tider, speciellt med hänsyn 
till konstruktionsmetoder och materialtillgång. (Stockholms stadmuseum)

12) Industrins utveckling och fysiska samhäll spåverkan. (Hallands museum)

13) Dokumentation och forskning kring Sörmlands hengårdsbebyggelse; med 
tonvikt på exteriör, interiör och inredning, såväl som närmiljö och 
bebyggelsesammanhang, parker, alléer etc. (Södermanlands länsmuseum)

14) Sammanställning och bearbetning av inventeringsmaterial för att nå fram till 
en översikt över näringsstruktur, befolkning och bebyggelseförändringar vid olika 
tidsperioder genom studier av synkrona snitt 1850-tal, 1900,1920,1950. Ett 
jämförande studium av tätorter och landsbygd i Kronobergs län. (Länsstyrelsen i 
Växjö)

15) Regionala särdrag i byggnadskulturen; inflytandet från Norge på den bohus
länska byggnadskulturen. (Länsmuseet i Göteborgs- och Bohuslän)

16) Genomgång av församlingsarkiv avseende kyikobyggnader och andra byggna
der i församlingens ägo. (Länsmuseet-Murberget, Härnösand)

17) Fördjupad dokumentation och analys av Gävleborgs läns bebyggelse; speciellt 
inriktad på äldre interiörmåleri, snickeriutformning, särskilda byggmästare och 
konstnärer, gårdsutformning under olika tider och bebyggelse utanför 
gårdsbildningarna. (Länsstyrelsen Gävle)

18) Fördjupade studier av gruvmiljöer/gruvanläggningar av olika slag. 
Detaljinventeringar t ex av krossar/anrikningsverk och lavar. (Norbergs kultur
nämnd)

19) Slaggbyggnadsmiljöer, olika typer av bebyggelse. Fördjupade studier av hur 
bostadsbebyggelse och infrastruktur växt fram i industrins närhet. 
Gruvhanteringens bebyggelsehistoria kopplad till infrastrukturella förändringar.
T ex gruvsamhällenas/industrisamhällenas framväxt och specifika drag, 
bergsmansbyamas karakteristiska utveckling. (Norbergs kulturnämnd)
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20) Övergripande analyser av 1960- och 1970-talens typvillaområden, kanske 
något som kunde utföras i form av länsvisa specialinventeringar. (Norbergs kul
turnämnd)

21) Studier av transportvägarnas utbyggnader och förändringar genom åren. 
(Norbergs kulturnämnd)

22) Arbetarbostädernas utveckling och uppbyggnad. (Norbergs kulturnämnd)

23) Gruvhanteringens arkitekturhistoria; stilar. (Norbergs kulturnämnd)

24) Forskning kring den norbottniska skärgårdsbebyggelsens utveckling; befintlig 
bebyggelse, andra kulturminnen och fomlämningar. (Länsstyrelsen i Norbotten)

25) Sammanställning och analys av gotländsk bebyggelse, en presentation i bok
form över gotländsk bebyggelsetradition. (Gotlands Fomsal, länsstyrelsen Got
land)

26) Inspiration och förebilder i 1800-talets restaureringsideologi och 
materialkunskap med anknytning till engelsk nygotik. (Gotlands Fomsal, länssty
relsen Gotland)

27) Central kunskapsuppbyggnad kring efterkrigstidens bebyggelse; historia, 
bebyggelseutveckling, sociala, samhälleliga och arkitektoniska aspekter, byggnads
teknik. (Jämtlands läns museum, länsstyrelsen)

28) Kunskap om fäbodväsendets utveckling och bebyggelsehistoria. Metoder för 
säkerställande och vård av iabodbebyggelse. (Jämtlands läns museum, länsstyrel
sen)

29) Grundläggande kunskap om fortifikationsarkitektur och fortifikationens 
bebyggelseutveckling. Särskilt avseende marinens byggnader. (Blekinge läns 
museum, telefon)

30) Blekingsk byggnadstradition, vidareutveckla och uppdatera den äldre 
(etnologiska) byggnadsforskningen. (Blekinge läns museum, telefon)

31) Industriutveckling längs en kraftresurs. (Blekinge läns museum)

32) Radhusens bebyggelsehistoria. Utländska influenser och nationella särdrag, 
byggnadsteknik och utbredning. (Sollentuna kulturkontor, telefon)

33) Studier av den speciella (blekingska) trästadens inspirationskällor, betydelsen 
av handelskontakterna med Tyskland och Holland under 1600-och 1700-talen, 
Speciella byggherrar, detaljutformning, förebilder etc. (Kulturförvaltningen 
Karlshamn)

34) Jämförande studier av Karlshamns och Karlskronas bebyggelsehistoria, tids
mässiga överensstämmelser och gemensamma förutsättningar. 
(Kulturförvaltningen Karlshamn)

35) Spridning av trästadens byggnadskaraktär och detaljer till landsbygden, om
fattning och fördröjning. (Kulturförvaltningen Karlshamn)
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36) Hantverksgårdarnas miljöer och historia. (Kulturförvaltningen Karlshamn)

37) Vad hände med arkitekturen under 1700-talets högkonjunkturer, t ex under 
kontinentalblockaden? Formpåverkan på paneler, portaler, portomfattningar etc. 
(Kulturförvaltningen Karlshamn)

38) Rikstäckande jämförelsematerial för folkhemmets bostäder (1940-50- 
talsbebyggelsen) för att säkra bedömningar utifrån nationell synvinkel. 
(Kulturförvaltningen Ludvika)

39) översyn, komplettering och ny kunskap behövs för stora delar av 
byggnadsbeståndet. (Hälsinglands museum)

40) ökad kunskap kring 1900-talets bebyggelse, funkis och 1940-50-tals byggna
derna. (Länsstyrelsen Malmöhus län, telefon)

41) Större kunskap, övergripande, om landskapets medeltida kyrkobyggnader. 
(Upplandsmuseet, telefon)

42) Bättre kunskap om det sena 1700-talets och det tidiga 1800-talets 
bondebebyggelse. (Upplandsmuseet, telefon)

43) Brukens externa bebyggelsese, torp, arrendegårdar etc. (Upplandsmuseet, 
telefon)

44) Ökad kunskap om jordbrukets ekonomibyggnader. (Länsstyrelsen Kalmar, 
telefon)

45) Industrialismens bebyggelsemiljöer i vid mening. (Länsstyrelsen Kalmar, 
telefon)

46) Köpingsväsendets uppkomst och utveckling*. (Länsstyrelsen Kalmar, telefon)

47) Studier kring långlogens och rundlogens spridning och kronologi i övre 
norrland. (Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens och Skellefteå museum)

48) Nord-sydsamisKt byggnadsskick i Västerbotten. (Länsstyrelsen i Västerbotten, 
Västerbottens och Skellefteå museum)

49) Parstugans typologi och kronologi i Västerbotten. (Länsstyrelsen i Västerbot
ten, Västerbottens och Skellefteå museum)

50) Skogstjänstemannaboställen och deras typologi. (Länsstyrelsen i Västerbotten, 
Västerbottens och Skellefteå museum)

51) Studier i kyrkstädernas byggnadstyper. (Länsstyrelsen i Västerbotten, 
Västerbottens och Skellefteå museum)

52) Väggmåleri i Västerbottens allmogegårdar. (Länsstyrelsen i Västerbotten, 
Västerbottens och Skellefteå museum)

53) Lantbrukets ekonomibyggnader. (Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens 
och Skellefteå museum)
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54) Begravningskapell i Västerbotten. (Länsstyrelsen i Västerbotten, 
Västerbottens och Skellefteå museum)

55) Bearbetning av material om länets byggnadskultur i ATA och Nordiska mu
seet. (Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens och Skellefteå museum)

(Sammanlagt 57 svar)

Fråga 3:

”Byggnadsvård. (T ex material- och teknikhistoria för olika byggnadskategorier, 
vård- och underhållsteknik, materialstudier.)"

Svar

1) Forskning och sammanställning i syfte att publicera handböcker om datering 
och tolkning av olika byggnadsdetaljer. Som exempel och mest angeläget nämns 
en översikt av äldre snickerdetaljer; dvs en påbyggd Sander Rosén, med foton och 
konstruktionsritningar etc. (Stockholms stadsmuseum)

2) Forskning behövs kring olika material, hantverk och byggnadsmetoder. 
(Älvsborgs länsmuseum)

3) Sammanställning av kunskap som resulterar i informationsskrifter; om färger, 
putstyper och olika byggnadsmaterial, ny kalkfärgslikare. (Skånes hembygds
förbund)

4) Sammanställning över äldre svenska tapeter; tillverkning, olika tillverkare etc. 
för att underlätta byggnadsdokumetation. (Länsstyrelsen i Stockholm)

5) Putsdokumentation av kyrkor utifrån regionala skillnader. (Länsstyrelsen i 
Härnösand, Länsmuseet-Murberget, Härnösand)

6) Tegelbyggandet på landsbygden och i staden. (Hallands museum)

7) Ursprunglig färgsättning i städerna. (Hallands museum)

8) Utvecklande av system (lathundar) för att förbättra och underlätta dokumenta
tion i samband med restaureringar. (Länsmuseibyrån)

9) Datering (dendrokronologi) av äldre timmerbyggnader. (Länsmuseet- 
Murberget, Härnösand)

10) Dokumentation och forskning kring härbren; byggnadssätt, knutar, dekor. 
(Länsmuseet-Murberget, Härnösand)

11) Forskning kring material och teknik; halm- och vasstäckning. (Länsstyrelsen i 
Kristianstad)

12) ökad kunskap - analyser och historik - kring slaggstenen som byggnadsmate
rial. (Norbergs kulturnämnd)

13) Betongen som byggnadsmaterial. Hur byggnadsvårda betong, vilka olika 
betongsammansättningar finns? Speciella fördjupningar kring enskilda
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betongbyggnaders konstruktioner och utförande; komplikationer. (Norbergs 
kulturnämnd)

14) Allmän metod- och teknikutveckling inom byggnadsvården. (Länsstyrelsen 
Gävle)

15) Inventering och datering (dendrokronolgi) av äldre trähus. (Länsstyrelsen 
Gävle)

16) Utveckling av metoder för förstärkning, underhåll och utbyte av tegeltak för 
att göra dem ekonomiskt fördelaktigt att bevara. (Länsstyrelsen Gävle)

17) Forskning kring varsam ombyggnad av trähus, varsam ombyggnad av mindre 
byggnader, för små fastighetsägare. (Länsstyrelsen Gävle)

18) ökad kunskap om material varuutbudet. Vad styr valet av byggnadsmaterial? I 
syfte att göra en stor produktutvecklingsinsats och påverka tillverkare och leve
rantörer. (LänsstyrelsenGävle)

19) Undersökning av tilläggsioleringens effekter på timmerbebyggelse. (Länssty
relsen Norrbotten)

20) Forskning kring datering av smide och snickeridetaljer. (Länsstyrelsen Norr
botten)

21) Färgsättning i historiskt perspektiv, pigmentval etc. (Länsstyrelsen Norrbot
ten)

22) Byggnadstekniska förändringar, material etc i landsbygdens småhusbyggande 
under 1900-talets första hälft. Utarbetande av råd om vård och underhåll riktade 
till landets småhusägare. (Jämtlands läns museum, länsstyrelsen)

23) Efterkrigstidens bebyggelse; vårdinsater, material, teknik. Småhusen och de 
mindre fastighetsägarna. (Jämtlands läns museum, länsstyrelsen)

24) Användning av inhemsk, lokal kalk vid byggnadsvårdsarbeten. Analys av 
problem vid användandet av lokalt producerad kalk. (Jämtlands läns museum, 
länsstyrelsen)

25) Dekorativt byggnadsmåleri i Jämtlands län. Dokumentation och forskning 
kring bevarade exempel på folkligt allmogemåleri. (Jämtlands läns museum, 
länsstyrelsen)

26) Blekingskt inredningsmåleri. (Blekinge läns museum)

27) Väggfast dekorationsmåleri på timmer och papp. Vilka målade, förekom
mande motiv, material/teknik, hur vårda och konservera? (Kulturförvaltningen 
Karlshamn)

28) Tekniska åtgärder för att lösa problem med för låga takhöjder och bjälklag i (i 
tidig 1800-talsbebyggelse) förhållande till gatunivå. (Kulturförvaltningen Karls
hamn)

29) Utarbetande av en modell för kontinuerlig kunskapsuppbyggnad om material 
och vård- och underhållsteknik. (Hälsinglands museum)
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30) Inventering av hantverkarebehovet i landet, för att samordna och få till stånd 
utbildning. (Länsstyrelsen Malmöhus län, telefon)

31) Utveckling av projektet om högsuleladoma på Öland, skiftesveikets byggnads
teknik. (Länsstyrelsen Kalmar, telefon)

32) Byggnadsmaterialhistoria i Västerbotten. (Länsstyrelsen i Västerbotten, 
Västerbottens och Skellefteå museum)

33) Material till byggnadsvården i dag - kvalitetsträ m m. (Länsstyrelsen i Väster
botten, Västerbottens och Skellefteå museum)

(Sammanlagt ca 37 svar)

Fråga 4:

"Metodutveckling. (Utvärdering och utveckling av kmv-metoder rörande byggd 
miljö, t ex inventering, dokumentation, skyddsföreskrifter, projektering, urval för 
lån och bidrag.)"

Svar

1) översyn och utvärdering av inventeringsmetoder och resultat, för att göra 
inventeringsmaterialet anpassat för forskning. (Älvsborgs länsmuseum)

2) Utvärdering av hur lån och bidrag fungerat för att bevara kvalitativa värden i 
kulturhistorisk bebyggelse. (Älvsborgs länsmuseum)

3) Utveckla enkla och koncisa metoder för dokumentation av byggnadsminnen. 
(Länsstyrelsen Härnösand)

4) Utveckla dendrokronologiska analyser av äldre timmerbebyggelse. (Länsstyrel
sen Härnösand)

5) Utvecklande av urvalsmetoder inom kulturmiljövården. (Hallands museum)

6) Forskning kring formulerandet av en helhetssyn på bebyggelse. (Hallands 
museum)

7) Integrering av etnologiska aspekter i kulturminnesvårdande arbete. (Hallands 
museum)

8) Det behövs ett översiktligt forskningsprogram för området byggnader och 
bebyggelsemiljöer .(regionalt ?) (Länsmuseet-Murberget, Härnösand)

9) Metoder för utförlig dokumentation av byggnadsminnen. (Länsmuseet- 
Murberget, Härnösand) (se "Byggnadsvård med bidrag och lån", RAÅ 1983)

10) Genomgång av de prästgårdar som borde skyddas som byggnadsminnen. 
(Länsmuseet-Murberget, Härnösand) (se Prästgårdsinventering, RAA Rapport 
1989:2)

11) Utveckling av regler och metoder för kyrkogårdsskötsel. (Länsstyrelsen i 
Kristianstad)
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12) Metodutveckling kring sortering, strukturering och inventering av byggd 
miljö, klassificering av bebyggelse, metoder för att hantera kunskap och sköta 
inventeringar för att öka effektiviteten. (Länsstyrelsen Gävle)

13) Datorisering av byggnadsvårdssektom. Utveckling och anpassning av system 
för enkel och billig behandling, (sammanlänkning med fastighetsregister etc). 
(Länsstyrelsen Gävle)

14) Metoder för att beskriva, tolka och analysera de små svenska tätorternas 
kulturhistoriska värden. (Jämtlands läns museum)

15) Metodutveckling kring urval, kriterier och värdering av byggd miljö med 
heterogena kulturhistoriska inslag (exempelvis förtätningsproblematik). (Sollen
tuna kulturkontor, telefon)

16) Metodutveckling runt urvals- och bedömningsprindper. (Kultur- och 
fritidsförvaltningen Västerås)

17) Nya metoder för förmedling av medborgarnas uppfattningar och upplevelser 
av vardagsmiljön. (Kulturförvaltningen Ludvika)

18) Analys av hotet mot mark och byggnader inom lantbruket. (Hälsinglands 
museum)

19) Beräkningsgrunder för kulturhistoriska merkostnader i förhållande till tek
niska kostnader. Kommensurabla beräkningssystem. (Länsstyrelsen Malmöhus län, 
telefon)

20) Kritisk idéhistorisk analys av tidigare utförda inventeringar, för att få grepp 
om de motiv som styrt urval och avgränsningar. (Upplandsmuseet, telefon)

21) Uppföljning av Ölandsinventeringen, för att bearbeta den i informationssyfte 
och för forskning. (Länsstyrelsen Kalmar, telefon)

22) Program för digitalisering av byggnadsinventeringar. (Länsstyrelsen i Väster
botten, Västerbottens och Skellefteå museum)

23) Utvärdering av byggnadsvårdsinsatser. (Länsstyrelsen i Västerbotten, 
Västerbottens och Skellefteå museum)

24) Metod för bestämning av kulör och färgtyp vid utomhusmåleri. (Länsstyrelsen 
i Västerbotten, Västerbottens och Skellefteå museum)

25) Arkitektstudier av olika grader av anpassning av nya hus i kulturmiljö. (Läns
styrelsen i Västerbotten, Västerbottens och Skellefteå museum)

(Sammanlagt 29 svar)
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Fråga 5:

"Analys av samhällsprocesser som påverkar byggd miljö. (T ex prognoser och 
hotbilder av olika förlopp samt vägar att förebygga eller mildra effekterna.)”

Svar

1) ökad kunskap om skatte- och jordbrukspolitikens effekter på bebyggelse och 
kulturlandskap. (Kristanstads länsmuseum)

2) Hur fungerar förhållandet mellan kulturmiljövårdens företrädare och kommu
nen efter PBL?* (Kristanstads länsmuseum)

3) Forhandlingsplaneringens och förhandsuppgörelsemas effekter på 
bevarandemöjlighetema. (Kristanstads länsmuseum)

4) översiktplaneringens genomslag i detaljplaner och i verkligheten.* (Hallands 
museum)

5) PBLs följder för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. (Hallands mu
seum)

6) Bostadslånereglemas effekter på den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. 
(Hallands museum)

7) Kommunerna som fastighetsförvaltare. (Hallands museum)

8) Kultur- och byggnadsnämndernas roller.* (Hallands museum)

9) Utvärdering av "hårda” respektive ”mjuka" styrmedel. (Hallands museum)

10) Kulturismens urvalsprinciper och slitage.* (Hallands museum)

11) Turismen i Halland.* (Hallands museum)

12) Analysbeskrivningar av radikala förändringar, t ex förbidragningar av vägar 
utanför bebyggelse.* (Länsstyrelsen i Kristianstad)

13) Forskning kring de ekonomiska realiteterna för bevarande. Utvecklande av ett 
system för ekonomiska fördelar för de som accepterar minskad rörelsefrihet när 
deras hus skyddas. (Länsstyrelsen Gävle)

14) Analyser av samhälleliga förändringar när en orts näringsförutsättningar 
förändras. Exempelvis hur gruvdriftens förändrade villkor påverkat Malmberget.* 
(Länsstyrelsen Norbotten)

15) Turismens konsekvenser för bebyggelsemiljöns förändring. Möjligheter och 
svårigheter i kulturmiljövårdens arbetssätt. (Jämtlands läns museum)

16) Förändrade taxeringsreglers konsekvenser för jordbruksfastigheter, livsme
dels- och jordbrukspolitikens effekter för bevarande av jordbruksbebyggelse. 
(Kultur- fritids- och utbildningsförvaltningen i Upplands Väsby)

17) Hotet mot lågexploaterad bebyggelse i innerstaden. Framför allt gårdar, 
gårdshus och tomtstrukturer hotas av högexploatering, parkeringsplatser. Behov
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av studier kring varsam förnyelse och alternativ. (Kulturförvaltningen Karlshamn, 
Ängelholm)

18) Dokumentation och forskning kring några riksintresseområden, för att skapa 
handgripliga och praktiska åtgändsprogram.* (länsstyrelsen i Kristianstad län)

19) Hur har kulturminnevårdprogrammen integrerats och fungerat i 
översiktsplanerna?* (Länsstyrelsen i Härnösand)

20) Utredning om hur man utjämnar byggsektorns ekonomiska effekter på kultur
historiskt värdefull bebyggelse. (Länsstyrelsen Malmöhus län, telefon)

21) Sammanvägning och analys av olika vetenskapers syn på hotbilden mot 
jordbrukslandskapet. (Upplandsmuseet, telefon)

22) Sjöfartens strukturomvandling och dess effekter på hamnområden. (Länssty
relsen Kalmar, telefon)

23) Analys av faktorer som leder till att kulturhistoriskt värdefulla hus rivs eller 
förfaller t ex;

- Fastighetstaxeringsreglemas konsekvenser för byggnadsarvet.

- Lånereglemas konsekvenser för byggnadsarvet.

- Be redskapsmed el till byggnadsvård/rivning av kulturhistoriskt värdefull bebyg
gelse. (Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens och Skellefteå museum)

24) Analys av ROT-programmet. (Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens 
och Skellefteå museum)

25) Negativa effekter av förväntningsvärden i gamla planer. (Länsstyrelsen i 
Västerbotten, Västerbottens och Skellefteå museum)

(Sammanlagt 27 svar)

Fråga 6:

"övriga frågor och problem, konkreta projektförslag."

Svar

1) Projekt om södra Skånes kyrkogårdar och dess gravstenssortiment 
(Komstadstenen)*. (Länsstyrelsen i Kristianstad)

2) Projektering av ett program för Verkaåns kulturlandskap, med stor historisk 
spännvidd i minnensmärkena och mycket turism*. (Länsstyrelsen i Kristianstad)

3) Utredningar av framtida återanvändningsmöjligheter av industrianläggningar, 
speciellt gruvbyggnader; t ex arkivdepåer i bergrum, konsertlokaler i lavar etc. 
(Norbergs kulturnämnd)

4) Inventering, analyser och samordningsforslag för verksamheten, såväl kommu
nal som privat, med depåer för äldre byggnadsmaterial. (Norbergs kulturnämnd)
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5) Utredning om byggnadshytta i Bergslagen, där de äldre hantverkskunskapema, 
materialen och teknikerna, kan tas tillvara. (Norbergs kulturnämnd)

6) Kunskap om bevarandeinformationens reception; hur ser en effektiv informa
tion till fastighetsägare ut? Opinionsundersökningar av allmänhetens preferenser. 
(Länsstyrelsen Gävle)

7) Framtidsscenarier, bilder av alternativa framtider, att relatera åtgärder och 
ambitionsnivå till*. (Länsstyrelsen Gävle)

8) Jordbrukets byggnader/ekonomibyggnader studerade i ljuset av de jordbruks- 
politiska strukturförändringarna. (Jämtlands läns museum)

9) Små industribyggnaders bebyggelsehistoria. Dokumentation, historieskrivning 
och analys av de små industribyggnader som rymt den verksamhet som varit 
förutsättningen för landsbygdens industrialisering. (Jämdands läns museum)

10) Sydsamisk bebyggelse. Saknas kunskap om såväl äldre som nyare bebyggelse, 
ekonomibyggnader, bostadshus, kåtor och byggnader för rennäringen. (Jämdands 
läns museum)

11) Sammanställning av skyddsföreskrifterna för alla byggnadsminnen. (Gotland)

12) Inventering och dokumentation av stationsbyggnader längs Nynäsbanan. 
(Kulturförvaltningen Nynäshamn)

13) Analys av urval och bevarandefrågor i förhållande till kommunernas eko
nomi*. (Köping)

14) Kommunala instansers/förvaltningars syn på bevarande*. (Köping)

15) Hur skall information om byggnadsvård till målgrupper som arkitekter, 
byggherrar, ingenjörer, husfirmor etc, se ut? (Köping)

16) Jämförande studie av hantverksstaden och den industrialiserade staden, 
bebyggelseutveckling efter branden 1889 i Köping. (Köping)

17) Projekt om begreppet levandegörande", dess innebörd och betydelse i 
kulturmiljövården*. (Lidköpings hantverks- och sjöfartsmuseum)

18) Projekt om lantbrukets ekonomibyggnader, med handlingsprogram baserat på 
vidgat kunskapsunderlag. (Lidköpings hantverks- och sjöfartsmuseum)

19) Uppföljning av byggande i riksintressemiljöer. (Länsstyrelsen i Västerbotten, 
Västerbottens och Skellefteå museum)

20) Byggnadsnämndernas hantering av kulturmiljön:

Hur har man byggt nytt med hänsyn till kulturvärden (3 kap 1 §) ?

Hur har varsamhetskravet tillämpats (3 kap 10 §)?

Toleransnivån när det gäller förvanskning (3 kap 12 §)?
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Underhållskrav (3 kap 13 §) ? * (Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens och 
Skellefteå museum)

(Sammalagt ca 30 svar)

Fråga 1:

"Pågående FoU-projekt, (vid museet/länsstyrelse/motsv), av intresse för ämnesom
rådet byggnader och bebyggelsemiljöer (ange projektbeteckning, projektledare, 
startår, tidplan, syfte och finansiering)."

(Institutioner inom parentes = finansiär.)

Svar

1) Norbergs kommun.

Nya Lapphyttan. Rekonstruktion av medeltida hyttbacke. Syfte att skapa ett 
forskningscentrum för tidigmedeltida metallurgi och historieverkstad för medel
tida arbets- och livsförhållanden. (Jemkontoret, raä, länsstyrelsen, länsarbets
nämnden, samt representanter för regional näringsliv.)

2) Torekällbergets museum, Södertälje.

Katalogisering och kategorisering av samtliga byggnader i centrala Södertälje. 
Register med fastighetsbeteckning, datum för godkännande av ritningar, bygg
herre, arkitekt och byggmästare, ev datum för slutbesiktning.

Startår 1989, klart 1991. Projektledning; Kommunantikvarien.

3) Lidköpings Hantverks och Sjöfarts museum.

Inventering av Lidköpings innerstad. Klar 1990.

4) Hälsinglands museum.

Dendrokronologiskt undersökningsprojekt. Start 1989. Projektledning; 
länsmuseet och länsstyrelsen. Jan Carlsson, Erik Nordin.

5) Piteå museum.

Forskningsprojekt om stadens bebyggelsehistoria. Start 1989, beräknat klart 1992. 
Syfte att ge en grund för stadens och omlandets bebyggelsehistoria. Projektledare; 
Majlis Granström.

6) Kulturförvaltningen Ängelholm.

Dokumentering av byggnader och verksamheter vid AB Wigral (Garveri). 1989- 
1990.

7) Skövde museum.

Inventering av byggnader och bebyggelsemiljöer i Skövde stad.
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8) Kulturförvaltningen Karlshamn.

Utarbetande av bevarandeplan för centrala staden. Syfte att förbättra beslutsun
derlag för kommunala nämnder. 1989-1991. Projektledare; Lina Campbell.

9) Mölndal Hembygdsmuseer.

Fotoinventering av äldre bebyggelse, start 1973, löpande. Projektledare; Lars 
Gahm.

Inventering av lantbruken i Mölndal. Projektledare; Sven-Olof Olsson. 

Uppteckningar om byggnadshistoria. Projektledare; Lars Gahm.

10) Jämtlands läns museum, Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Bostadbyggande i mindre tätorter och i glesbygd under 1900-talets första hälft. 
Start 1987, avslutas 1990. Syfte att belysa den statliga bostadspolitikens effekter 
för landsbygdens bostadsbyggande. Projektledare; Leif Jonsson. (HSFR)

Vardagslivets landskap i de små tätorterna. Start 1989, klart 1990. Syfte att 
utveckla analysmodeller för beskrivning av små tätorters sociala och fysiska 
miljöer. Projektledare; Kristian Berg, Kjell Hansen och Leif Jonsson. (Boverket)

Kunskapsreproduktion i glesbygd. Start 1989, klart 1992. Som en del i projektet 
analyseras 1900-talets skolbyggande, kopplingar mellan läroplaner, pedagogik och 
fysisk utformning. (SÖ)

Medeltida timmerbyggnader. Start 1989, fas II klar 1991. Syfte att 
dendrokronologiskt datera medeltida timmerbebyggelse, samt praktisk upprust
ning, metodutveckling, etc. (Samprojekt länsmuset, länsstyrelsen). (Finansieras av 
RAÄ)

Utveckling av enkelt byggsystem för småhus, regionalt/lokalt anpassade. Projektle
dare bitr. länsarkitekt Lillie Hägglund. (BFR)

Handlingsprogram för byggnadsvård. Syfte att utveckla metoderna för byggnads
vård. Klart 1990. Projektledare; Jan Raihle. (Länsstyrelsen)

Svenska djurhus i Jämtland och Härjedalen. Djurhusens utveckling 1750-1890. 
Avhandlingsarbete, länsantikvare Jan Raihle. Beräknad avslutning 1995.

Fördjupade planeringsunderlag för riksintresseområden,* Projektledare; Jan 
Raihle. (Kommunalt finansierade)

Kulturgeografisk analys av det jämtländska kulturlandskapets utveckling, utifrån 
äldre lantmäteriakter.* Projektledare; Ulf Sporrong. (Kulturgeografiska 
insitutionen, Stockholm)

(m fl projekt som rör kulturlandskapet, fomlämningsförekomst, etc. Se 
svarsblankett)

11) Hallands länsmuseer.

Kulturgeografiska djupstudier av halländska byar*. Start 1985, pågående. Projekt
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ledare; Mats Folkesson. Syfte att förbättra beslutsunderlaget för 
kulturmiljövården. (Huvudsakligen länsmuseet)

Gårdshul tsproj ektet, Tönnersjö socken. Start 1988, pågående. Projektledare; Mats 
Folkesson. Syfte att få bättre kännedom om natur- och kulturlandskapet.*

12) Gotlands Fomsal, Länsstyrelsen.

Dokumentation och historik över medeltida gård. (HSFR)

Temanummer av Bebyggelsehistorisk Tidskrift i anslutning till 
hushållningssällskapets 200 års jubileum, Gotland under 1800-talet. Publicerat 
1991.

Bearbetning och utveckling av Konsthögskolans studier av valvslagna 
medeltidshus i Visby.

13) Blekinge läns museum, länsstyrelsen i Blekinge län.

Inventering av vårdbehov, dokumentation av örlogsvarvet och Karlskronavarvet. 
Projektledare; länsantikvarien.

Stömma bomullspinneri, fortsättning på utredning 1989.

Inrättande av byggnadshytta i Karlskrona. Projektledare; länsantikvarien.

14) Bohusläns museum.

Projekt kring fargtraditioner och måleri i Bohuslän. Kontaktperson; Am ta Lars- 
son-Modin.

15) Länsmuseibyrån, Stockholm.

Bebyggelsemiljöer från 1930 och framåt i Stockholms län. Syfte att kartlägga 
bebyggelsen efter 1930 utifrån kartor och planer. Resulterande i en utvärdering 
av bebyggelsens kulturhistoriska värden. Ansvariga; Gunilla Nilsson, Ann-Sofie 
Nygren.

Herrgårdar i Stockholms län. Syfte att inventera samtliga herrgårdsmiljöer, samt 
analysera herrgårdarnas ekonomiska och sociala betyudelse för bygden och dess 
människor. Ansvariga; Peter Bratt och Ann-Sofie Nygren.

Grupphusbebyggelse i Stockholms län. Redovisning av olika typer av 
grupphusbebyggelse med exempel från 1900-talet.

Inventering av skador på inventarier och inredning i kyrkor i Stockholms län. 
Projektledare; Peter Tångeberg.

Känn din hembygd. Syfte att utveckla pedagogik i samarbete med skolan och 
stärka elevernas lokala identitet

16) Södermanlands museum.

Studie av uppkomsten av den medeltida herrgårdsbebyggelsen. Start 1985. Pro
jektledare; Magnus Josephson.
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17) Länsstyrelsen i Hallands län.

Dokumentation och analys av en byggnadsminnesföiklarad väderkvarn. Start 
1989.

18) Smålands museum.

Projekt Gamisionsstaden. Start 1985. Projektledning; Militärhögskolan. Syfte att 
studera kasemkomplexens stadsmorfologiska roll och förbandslokaliseringars 
inverkan på lokalsamhället.

19) Skånes hembygdsförbund.

Projekt rörande modell för antikvarisk förundersökning av kyrkor i samband med 
renovering, tillsammans med institutionen för medeltidsarkeologi i Lund. (RAÅ)

20) Stockholms stadsmuseum.

Malmgårdar i Stockholm från 1700-talet. Projektledare; Lars Bengtsson. Start 
1984. (Stiftelsen Gunhild & Sigrid Rosanders donationsfond)

Undersökning och registrering av byggnadsnämndens ritningssmling 1800-1850. 
Projektledare; Gärd Fogde, start 1988, klart 1993. Syfte att förbereda materialet 
för databehandling. (Kommittén för Stockholmsforskning)

Bostadshus i Stockholm 1900-1910. (Stiftelsen Gunhild & Sigrid Rosanders dona
tionsfond)

21) Älvsborgs länsmuseum.

FoU-projekt kring dokumentation av bygghantverk, Nääs. Projektledare; Elisabeth 
Kihlén. Start 1987, pågående. Syfte att dokumentera bygghantverk. (Kulturrådet, 
länsstyrelsen, SIND, RAA)

22) Östergötlands länsmuseum.

Skärgårdsprojektet. Projektledare Jan Eriksson. Pågående, avslutas 1991. Under
sökning av skärgårdsmiljöer för att bilda underlag för hantering av den byggda 
miljöns säkerställande. (Studieförbund, länsstyrelsen)

Dendroprojektet. Projektledare Jan Eriksson. Pågående. Syfte att kartlägga länets 
äldsta kyrkors tillkomsttid. (Fond- och stipendiemedel)

Arkitekturguide. Projektledare Jonna Stewenius. Syfte att belysa och informera 
om länets byggnadsverk och arkitekturhistoria.

Prästgårdsprojektet. Projektledare Jonna Stewenius. Pågående, avslutas 1991. 
Syftar till att ge en bild av boställenas utveckling och betydelse som 
byggnadshistoriska förebilder.

Projektet jordbrukets byggnader. Projektledare Marie Hagsten. Avslutat 1990. 
Syftar till en analys och metodstudie av länets jordbruksbyggnader inför urval för 
landskapsvårdsmedel. (RAA)
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Material- och hantverksguide. Projektansvarig Jan Eriksson. Pågående, avslutas 
1991. Syftar till en sammanställning av material för byggnadsbeskrivning, förteck
ning över hantverkare.

23) Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens och Skellefteå museum. 

Björktimmerhus. Projektledare Lars Flodström, Västerbottens museum.

Fråga 7:

"Särskilt arkivmaterial eller annat material som lämpar sig för forskning kring 
byggnader och bebyggelsemiljöer.”

Svar

1) Norbergs kommun.

Byggnads inventering 1974-79,1986-88, ca 10 A-4 pärmar.

Gruvförval tningens ritningsarkiv ca 1870-1960. Industriritningar, ritningar över 
gruvförvaltningens bostäder, anläggningar etc. Ca 300 st.

2) Torekällbergets museum, Södertälje.

Fotografiskt arkiv, topografiskt.

Ritningskopior, stadsplaner och kartor. Ca 10 A-4 pärmar.

3) Lidköpings Hantverks och Sjöfarts museum.

Bildarkiv över staden och dess omland.

Total och selektiv byggnadsinventering.

Ritningsarkiv över bebyggelse i innerstaden.

Handlingar över sekelskift esarkitekten Emil Hagberg.

4) Köpings Museum.

Fotografiskt arkiv över Köpings bebyggelse.

5) Hälsinglands museum.

Gävleborgs Läns Brandstodsbolags arkiv 1852-1952. Ca 40 löpmeter kapslar (576 
volymer).

6) Piteå museum.

Bildarkiv med ca 4000 bilder, byggnader och gatumiljöer från 1860.

Arkiv med ritningar, arkivalier och bilder kopplade till stadens 
bebyggelsehistoria.

7) Kulturförvaltningen Ängelholm.

Fotografiskt arkiv över bebyggelse, miljö, industri och teknik.
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8) Skövde museum.

Större samling fotografier från mitten av 1800-talet fram till idag.

9) Kultur- och fritidsförvaltningen Västerås.

Inventeringar, samt kommunalt ritningsarkiv.

10) Kulturförvaltningen Karlshamn.

Inventering av centrala Karlshamn 1974-75. Foton och beskrivning. Ca 1/2 hyllme
ter.

Dokumentation kring E G Asplunds läroverk, ca tre kapslar.

11) Kulturförvaltningen Nynäshamn.

Fotografiskt arkiv med ca 20 000 bilder från 1907 och framåt.

12) Mölndal Hembygdsmuseer.

Foto- och uppteckningsarkiv.

JUFs utredning om gårdar i Mölndal, ca 14 A-4 pärmar.

Ritningsarkiv över planerade kraftverksbyggen vid Mölndalsfallen.

13) Hallands länsmuseer.

Arkiv över byggnadsinventeringar, kartarkiv. Real- och topografiska arkiv, Albert 
Sandklefs fältmaterial. Speciella fotosamlingar (t ex Severin Nilsson).

14) Gotlands Fomsal, Länsstyrelsen.

Digitaliserad bildlagring inom luftförsumingsprogrammet, samt överförda upp
mätningar av medeltida kyrkor och uppgifter från inventeringar till databas.

Databaserat bildarkiv över Visby.

Topografiskt och ämnesordnat arkiv, bilder, arkivalier m m.

15) Blekinge läns museum, länsstyrelsen i Blekinge län.

Gårdsarkiv Johannishus slott och Marielunds gård.

Brunnsarkivet, Ronneby kommun ca 1750-1960.

16) Bohusläns museum.

Ca tio hyllmeter dokumentations- och inventeringsmaterial.

17) Södermlands museum.

(Se arkivförteckning i blankettsvar.)

18) Länsstyrelsen i Hallands län.

Ritningar, foton och historik över byggnadsminnena i länet, inventeringar.
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19) Smålands museum.

Arkitekt Paul Bobergs ritningssamling, 2 m3. Fotoarkiv, akt- och 
handläggningsaikiv, bebyggelseinventeringar.

20) Stockholms stadsmuseum.

(Se omfattande svar i svarsblankett.)

21) Östergötlands länsmuseum.

Topografiskt arkiv med uppgifter från och med 1920-talet.

Fotoarkiv.

Ritningsarkiv; byggmästarna Nyströms ritningar, Arkitekt Åbergs ritningar, 
länsträdgårdsmästare Lindens ritningar.

22) Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens och Skellefteå museum.

Hushållningssällskapets egnahemsnämnds samtliga låneakter för Västerbottens 
län 1914-1935. Folkrörelsearkivet.

Nordiska museets olika kulturhistoriska undersökningar från Västerbottens län; 
herrgårdar, kyrkstäder, bruk, allmogebyggnader, samevisten.

23) Västerbottens museum.

Byggnadsritningar, fotosamlingar, byggnadsinventeringar och 
dokumentationsrapporter.
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