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Förord

Övergången från industrisamhälle till informationssamhälle förändrar livs
miljön för många människor. Frågor kring bevarande och återanvändning av 
industribyggnader är högaktuella. Under 1998 pågick utredningen ”En statlig 
satsning på det industrihistoriska kulturarvet”. Riksantikvarieämbetet har i 
uppdrag att utarbeta en plan för hur det värdefulla industriella kulturarvet ska 
tas omhand. Detta var några av orsakerna till att valet av tema för 1998 års 
Höstmöte blev Industrihistoria - minne, arv, framtid.

Den 2 december samlades drygt 400 personer i Stockholms Folkets Hus för 
temadagen. Dagen bjöd på en lång rad föreläsare från såväl forskningsvärlden 
som näringslivet. Skribenten Lars Krögerström från Vetenskapsjournalisterna 
följde dagen och är den som står för referaten från föreläsningarna med un
dantag av Svante Lindqvists föreläsning.

Påföljande dag var det dags för seminariedagen. På programmet stod industri
historiska temata men även andra aktuella ämnen som ”Uppdragsarkeologi 
och forskning”, ”Den nya miljöpolitiken” och ”Restaureringspolicy”. I årets 
dokumentationen finner ni även sammanfattningar av dessa seminarier.

Jag hoppas att dokumentation av temadagen och seminariedagen ska bidra till 
nya infallsvinklar i vårt gemensamma arbete med det industrihistoriska arvet.

Stockholm i februari 1999

Erik Wegrceus 
Riksantikvarie





Temadagen
den 2 december 1998

Kulturminister Marita Ulvskog inledde dagen med ett engagerat anförande 
som anknöt till dagens industritema. Genom dagsaktuella kompletteringar 
kom talet att bli annorlunda än ursprungligen planerat och finns därför inte att 
tillgå i skriftlig form.

Sammanfattningarna av temadagens föreläsningar, med undantag av Svante 
Lindqvists föreläsning, är författade av Lars Krögerström, Vetenskaps
journalisterna, Stockholm.

Nätverkssamhället
Med rasande fart in i mänsklighetens fjärde livsformsepok 

- nätverkssamhället

Mänskligheten är på väg in i sin fjärde livsformsepok efter samlar - 
jägarstadiet, odlarcivilisationen och industrialismen.

Lars Dencik, professor i socialpsykologi vid Roskilde universitet, kallar den 
nya livsformen för ”nätverkscivilisationen”. I nätverkscivilisationen premieras 
den som förmår upprätthålla en mångfald av relationer på flera olika plan. 
Den nya människan skulle kunna döpas till en ”Homo zappiens”.

Folkhemmets byggmästare trodde sig vara nästan färdiga med det bestående 
samhället. Här farms en stark stat, stabila myndigheter och en klar och tydlig 
hierarki med fast struktur. Den enskilde medborgaren skulle finna sin plats och 
bli en bra och lydig utförare av samhällsbygget. Den geografiska platsen var 
central i det industrialiserade folkhemmet. Bostaden, arbetsplatsen och den 
sociala omgivningen var fasta punkter i tillvaron. I Sverige blev vi bäst i värl
den på att bygga upp detta stabila samhälle. Nu är vi på väg därifrån i rasande fart.

Efter, i svenskt perspektiv, nära tiotusen år som jägare och samlare, ett tusental 
år som odlare och hundra år som industrialister är vi på väg in i något annat. 
Och förvandlingarna går snabbare och snabbare. Man känner sig dum redan 
dagen efter det man har köpt en ny dator.

Kännetecknen för det postindustriella, eller postmoderna, samhället är globa
lisering, individualisering och pluralisering, i motsats till nationell identitet,
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kollektiva lösningar och kulturell stabilitet. Den postmoderna människans ut
maning blir att hålla sig informerad, att våga välja och därmed även välja bort, 
och att sätta samman information från olika håll till nya strukturer. Utveck
lingen blir mer oförutsägbar, vilket tar sig uttryck i en ”systematiskt tillta
gande prognosimpotens”. Landskapet förändras snabbare än vi hinner rita 
kartor. Det enda man kan vara säker på är att inget är säkert. Post
moderniseringen innebär att man inte heller kan lägga tillrätta eller utforma en 
politik som passar alla medborgare. Man måste acceptera många olika sätt att 
vara normal på.

Visionen av nätverkscivilisationen och flödessamhället kan verka skräm
mande. När bondesamhället blev industrisamhälle saknades plats för 20 pro
cent av invånarna, som då emigrerade till Amerika. Annu många fler bröt upp 
från landsbygden och flyttade till städerna.

När det nu är dags att bryta upp igen måste man först förlika sig både med 
tanken att industrialismen är en passerad epok och att ett epokskifte alltid 
kräver sina sociala omkostnader. Algots ligger inte längre i Borås, Oscaria 
finns inte i Örebro och Götaverken är borta från Göteborg. Och den här 
gången finns inget Amerika och inga nya väntande städer att flytta till. Det är 
inget uppbrott från en plats till en annan plats. Det är ett uppbrott från en 
platsbundenhet till ett tids- och flödessamhälle. Där Topos en gång rådde kom
mer Kronos snart att härska. Den avgörande frågan blir inte ”var bor du?”. 
Den nya frågan är istället: ”vem är jag?”.

De stora tekniska systemen

De tekniska systemen styrde hela samhällsutvecklingen

De stora tekniska systemen har förvandlat Sverige. De griper in överallt i män
niskors liv. När Lubbe Nordström skrev sin berömda ”Lort-Sverige” var det en 
beskrivning av den landsbygd som fortfarande saknade vatten och avlopp, el 
och telefon, jämfört med städerna som redan hade sina avancerade tekniska 
system.

Arne Kai/ser, biträdande professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska 
Högskolan, anser att det är en viktig demokratisk uppgift att synliggöra de 
tekniska systemen och deras påverkan på människors livsvillkor.

I mitten av 1800-talet byggdes gasverk i städerna. Det var gasverkets placering 
och gasnätets utbyggnad som avgjorde var de stora industrierna sedan bygg
des; gasen gav ar betsljus och förlängde arbetsdagen - en avgörande 
produktivitetsfaktor. Arbetarna gick till fots till fabrikerna. Bostäderna bygg
des därför tätt och nära arbetsplatserna.
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På 1870-talet fick alla svenska städer telegrafstationer. Det ökade städernas 
betydelse och attraktion för handel och kommunikationer. I slutet av 1800- 
talet byggdes vatten- och avloppssystem, vilket fick större betydelse än hela 
läkarvården för att minska befolkningens dödlighet i smittsamma sjukdomar. 
Vid samma tid fick de stora städerna telefon och elektricitet. Utbyggnaden av 
telesystemen skedde i konkurrens, och år 1885 hade Stockholm fler telefoner 
per invånare än någon annan stad i hela världen. Statliga Televerket tog dock 
över allt mer av verksamheten och Statens vattenfallsverk blev världens första 
statliga kraftproducent.

I de städer som byggde spårvägar kunde arbetarna tidigare flytta ut till 
egnahemsområden. Förorten skapades. Redan långt före industristadens fö
delse var transportvägarna och kommunikationssystemen avgörande för var 
samhällen och arbetsplatser växte fram. Vattnet var den ursprungliga och na
turliga transportvägen. Människan förbättrade och utvecklade vattenvägarna 
genom att bygga kanaler och slussar och genom att rensa flottningsleder för 
virke från de stora skogarna. Även på vintern användes de frusna vattenvägar
na som transportleder. Landsvägarna användes fortfarande mest bara för 
persontransporter. Skjutsbönder och gästgiverier fick nätverket av landsvägar 
att fungera, och milstolparna var taxametrar.

Landets stora slumrande naturresurser blev drivkraft för att börja bygga upp 
ett nytt transportsystem - järnvägen. Under andra hälften av 1800-talet bygg
des 10 000 kilometer järnväg. Även om två tredjedelar av de nya järnvägarna 
var privata, så spelade staten en avgörande roll som förespråkare och drivkraft 
för utbyggnaden. Ute i landet ritades kartorna om där järnvägen drog fram. 
Nya samhällen växte upp, andra hamnade i skuggan.

Staten som ägare till järnvägar, telefonnät, kraftproduktion och andra 
högteknologiska system blev en viktig beställare av industriprodukter, och sta
ten gynnade inhemsk produktion i nära samarbete med det privata näringsli
vet. Världsledande företag som Asea och LM Ericsson växte fram ur denna 
symbios mellan staten och kapitalet. Senare, när staten byggde ut vägsystemet 
och elektrifierade folkhemmet utvecklades bilindustrin och företag som tillver
kar elektriska apparater.

De stora tekniska systemen har alltså påverkat människor och samhälle på 
många plan: i vardagslivet, i den ekonomiska utvecklingen och för lokalisering 
av bostäder och tätorter. De tekniska systemens miljöeffekterna har varit på 
både gott och ont. Vi har fått rent vatten och bättre hygien på bekostnad av 
buller och luftföroreningar.

När utvecklingen av de stora tekniska systemen ska beskrivas i ett kulturhisto
riskt perspektiv måste man ta hänsyn till hur de olika systemen samverkat och 
tillsammans påverkat människor och samhälle. Man måste också uppmärk
samma de system som spelade en avgörande roll under en viss tid, men som 
sedan fick stå tillbaka för andra system, till exempel gasverken och gasnäten 
som ersattes av elektriciteten.
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Industrihistoria på film

Filmen dokumenterar den industriella historien

Filmen är ett fantastiskt medium för att visa skeenden och processer. Filmen 
ger människor och miljöer liv. Därför är filmen ett ovärderligt medium som 
skildrare av industrihistorien.

Örjan Hamrin, forskare vid Centrum för studier av det industriella kultur
arvet, CSIK, vid Linköpings universitet menar att det nu brådskar med att 
inrätta en filmvårdscentral med arkiv för att bevara 1900-talets historia på 
film, inte minst den industriella historien. (Föredraget illustrerades med olika 
filmexempel).

Världens första film spelades in 1895 av bröderna Lumiére. Där skildras bland 
annat hur arbetarna vid faderns fabrik i Lyon lämnar arbetet för dagen. På så 
vis skapades en industrifilm redan i begynnelsen och vi kan nu blicka tillbaka 
på mer än hundra års industrihistoria. Redan efter några år kom filmkonsten 
till Sverige och i början av seklet spelades de första industrifilmerna in. Ofta 
var det, som till exempel i filmen om Mölndals bomullsspinneri, en överblick 
av fabriken som avslutades med att arbetarna strömmade ut genom grindarna 
vid arbetsdagens slut. Det var förstås företagets och företagsledningen önske
mål som styrde vad och hur verksamheten skulle dokumenteras, men den so
ciala verkligheten kan ändå tolkas i filmerna.

Den första medvetna industrihistoriska filmdokumentationen gjordes 1917, när 
Alvar Silow vid Stora Kopparbergs Berslags AB lät filma den gamla hyttan i Äg. 
Filmen visar hela processen i masugnen liksom koblingen av det träkol som använ
des. Tio år senare dokumenterades även den fortsatta processen vid Korså Bruk.

Museerna i Sverige gjorde viktiga pionjärinsatser för filmdokumentationen. I 
början av 1920-talet gjorde Nordiska museet en serie fina filmer, främst om 
folkseder. Intendenten vid Nationalmuseum, Axel Gauffin, tvingades ungefär 
samtidigt att offentligt be om ursäkt för att nedlåtit sig till att göra experiment 
med att filma befintliga konstverk. Det ansågs respektlöst att blanda fin konst 
med något så lågt stående som film. Han fick dock upprättelse tio år senare.

Ljudfilmen gav nya möjligheter. Det upplevs bäst i den märkliga filmen om 
Fagersta Bruk från 1948. Här skildras arbetarna som vår tids stora hjältar och 
hyllas i en heroisk sång som bildsatts med snabba klipp. Filmen associerades 
genast med Sovjetunionens propagandafilmer, och därför gjorde Fagersta 
snart en ny och något mer neutral film.

Ett stort bekymmer nu är hur man ska kunna bevara och arkivera vårt natio
nella filmarv. Den största nationella samlingen av filmdokument finns på Sve
riges Television, som har cirka 50 miljoner meter film i ett av världens största 
filmarkiv. Samlingen är dock inte underställd samma arkivkrav som till exem
pel Riksarkivet, utan är främst avsedd för egen produktion. Mängder av film 
finns också på andra håll i landet, men stora delar av detta kulturarv riskerar 
att förfaras om ingen tar ansvar för hur filmerna ska räddas, kopieras och 
göras tillgängliga.
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Det pågår just nu en statlig utredning och förhoppningsvis kommer den med 
en bra lösning. Gruvan i Grängesberg lades ner 1989, och här står stora tidsen
liga funkislokaler och väntar på en användning. Kanske är det just här, mitt i 
industrilandskapet, den nya filmvårdscentralen ska inrymmas. Nästa stora 
problem blir hur vi räddar vår tids rörliga bild, videon, till eftervärlden. Video 
är färskvara på ett annat sätt än filmen och aldrig avsedd att visas efter lång 
tid. Vad får därför våra barnbarn se i rörlig bild från vår egen tid?

Företagssjälen

Företagens själ beskriver viktig del av industrialismens historia

En antropolog som närmar sig ett företag upptäcker ceremonier, riter och my
ter som uppstått och utvecklats under företagets hela livstid. Allt detta utgör 
tillsammans företagets själ.

Miriam Salzer-Mörling, ekonomie doktor i företagskultur, beskriver företags
själen som en viktig del i industrialismens historia. Varje företag har sin egen 
själ som också avspeglas i den image, den bild, som företaget får i omvärlden.

När Ikea ville visa en bild av sin själ blev det inte en stol eller ett bord, eller ens 
bokhyllan Billy. Det blev en småländsk stengärdsgård. Bilden av själen visuali
serar ursprunget, när sten lades på sten med småländsk envishet och sparsam
het, och den kulturen avspeglar sig också i produkterna.

Att betrakta och beskriva företag som kulturella uttryck, och inte som fyrkan
tiga organisationsscheman, ger nya och kanske överraskande perspektiv. Sär
skilt tydlig blir företagets själ, och bilden av företaget, i de statliga verk som de 
senaste årtiondena omvandlats från myndigheter till marknadsinriktade och 
kundorienterade bolag: Kungliga poststyrelsen, Statens vattenfallsverk, Do
mänverket, Televerket och de andra myndigheterna som alla bytt namn.

Postens själ sitter i väggarna sedan 1600-talet. Denna statliga myndighet med 
befattningar och titlar i ett strängt hierarkiskt system och med sitt ursprung i 
beväpnade postiljoner som trotsade alla hinder i rikets tjänst, har genomgått 
omvälvande förändringar. Med kunden placerad i centrum fick kassörskorna 
ändra attityd, sluta att hälsa ”allmänheten” med ett uppfodrande ”nåå, är 
blanketten riktigt ifylld?”, och övergå till att bemöta kunden med ett käckt 
”hej, vad kan jag hjälpa till med?”. Den största revolutionen i postens mo
derna historia inträffade nog redan 1968. Då infördes postnumren och ÖPJ- 
arnas (överpostiljonernas) makt och yrkesstolthet försvann över en natt; nu 
kunde vem som helst sortera post till vilken adress som helst.
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Ända fram till 1994 delade Postverket ut medaljer för NOR (nit och redlighet), 
som är brukligt i all statlig verksamhet. Och företagets själ sitter djupt i CPH:s 
(centralposthusets) pampiga fasad mot Vasagatan i Stockholm. Denna gamla 
institution fick börja ”headhunta” chefer från det privata näringslivet, chefer 
som inte gått den långa vägen genom alla hierarkiska nivåer i verket. Datori
seringen ersatte postiljoner med elektroner och kunderna kom i centrum. Så
dant känns i själen.

Men även om väggarna flyttas från CPH till cyberspace sitter en del av den 
gamla själen kvar i form av ord, ting och handlingar och i brytningstiden blir 
symboler och värderingar en salig blandning av det gamla postverket och det 
nya kommunikationsföretaget. Ibland kanske man vill göra sig av med allt det 
gamla på en gång, men det är inte heller bra. Historien måste alltid finnas med in 
i framtiden; ”för att veta vart man går måste man veta var man står”. Eller med 
en annan metafor: ”alla visioner är bara minnesbilder av framtiden”. Minnes
bilden av bådel 600-talets beväpnade postiljon och av 1900-talets föränderliga 
postverk kommer därför alltid att finnas kvar i det nya företagets själ.

Man kan säga att ett företag genomgår en ständig själavandring, men att man 
aldrig kommer att uppnå nirvana.

Katalanska industrimiljöer

Katalonien känner mer samhörighet med norra Europa än med resten av medel- 
havsregionen, åtminstone när det gäller det industriella kulturarvet. Trots liten 
tillgång till energi utvecklades här under 1800-talet en mångsidig industri i takt 
med de främsta industriländerna. Flera av de industriella miljöerna finns beva
rade och ingår i ett regionalt nätverk av museer och industrimiljöer.

]aume Matamala, chef för Museu de la Ciéncia i de la Technica de Catalunya, 
ser många fördelar i det regionala samarbetet.

Centrum för Kataloniens industrihistoriska nätverk ligger inte i Barcelona, 
som man kanske skulle förvänta sig, utan i Terrassa 30 kilometer in i landet. 
Där ligger Kataloniens vetenskaps- och teknikmuseum med sin utställning om 
den industriella revolutionen, speciellt med tonvikt på textilindustri, energi 
och transporter. Museet ligger i en gammal textilfabrik. Organisationen som 
knyter ihop Kataloniens industrimuseer och lokala industrimiljöer samordnar 
utställningar och bedriver gemensam marknadsföring. I övrigt ansvarar varje 
kommun för sitt museum.
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derna industrimetoder. Besökaren kan själv få praktisera framställningen av 
pappersark.

Museu Municipal de Palafrugell presenteras en omfattande utställning om en 
för oss mer ovanlig industri, korktillverkning. Korkindustrin hade sin blomst
ringstid kring förra sekelskiftet då 27 olika fabriker sysselsatte runt 3 500 
industriarbetare. Museet ligger i en av de mest betydelsefulla fabrikerna som 
ägdes av det amerikanska företaget Armstrong Cork och här visas hur fram
ställningen av de miljoner och åter miljoner flaskkorkarna gick till.

Museo de la Colönia Sedó som ligger i Esparreguera strax väster om Barcelona 
har inte bara en mycket speciell spiralvriden industriskorsten att visa upp för 
besökaren. Här byggdes Kataloniens då största textilfabrik år 1846. Vattenfal
let i floden el Llobregat, som tidigare drivit en kvarn, blev nu kraftkälla för ett 
bomullsspinneri och väveri. Museet, som ligger i den gamla fabriken, illustre
rar både vattenkraftsproduktionen och vattenturbinen, livet i fabriksbyn och 
fabriksarbetet.

I Museu de la Fusta d’Äreu, en by med 200 invånare, finns en fungerande kvarn 
och ett sågverk som drivs av med vattenhjul. I Manresa finns ett tekniskt mu
seum som främst beskriver hur man genom tiderna löst vattenförsörjningen.

Alla industrihistoriska museer och miljöer kan besökas med en enda biljett, ett 
pass, ”det enda passet som behövs för att besöka Katalonien”. Kring museerna 
och miljöerna utvecklas kulturella evenemang som teater, multimedia, 
interaktiva utställningar och specialutställningar som vandrar runt mellan 
olika städer och byar. Musikkonserterna och teaterföreställningarna är inte 
bara ett sätt att få inkomster, de är lika mycket ett sätt att locka nya publik
grupper till museerna. De industrihistoriska miljöerna och museerna ingår i ett 
levande kulturliv som blandar gammalt och nytt och som vänder sig till en 
blandad publik.

ABU-museet

7 7 0-årig svensk industrihistoria fanns inlindad i tidningspapper

Henning Karlsson har arbetat åt samma företag de senaste 58 åren. 1943 fick 
han och några kamrater i uppdrag att plocka bort företagets gamla utrustning 
från 1880-talet. Men maskinerna var som små skulpturer så Henning svepte in 
allt i tidningspapper och sparade delarna i ett förråd utanför fabriken.

Nästan 35 år senare invigdes första etappen av ABU-museet i Svängsta, med 
Hennings egna ord ”ett litet bidrag till bevarandet av vårt industriella kultur
arv”. Här finns ett stycke 110-årig svensk industrihistoria samlad, både som 
ett ovärderligt dokument och som en attraktion för turister och andra besökare.
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Det började 1887 då uppfinnaren, forskaren och skriftställaren Henning 
Hammarlund återvände till Blekinge efter sju års studier utomlands, bland 
annat vid urakademin i Geneve, i USA, Ryssland och flera andra länder. Han 
ville bygga en urindustri i Svängsta i Mörrumsåns dalgång. Med en kombina
tion av gedigen kunskap och obändig vilja lyckades han med bedriften att ut
bilda bygdens stenhuggare, jordbrukare och skogsarbetare till finmekaniker 
och urmakare. Företaget fick namnet Halda fickurfabrik; namnet skapades 
med bokstäver ur grundarens efternamn. En vacker dag år 1891 klappade en 
urmakare från Kristianstad på porten, Carl-August Borgström, som genast 
fick anställning som utbildare och innovator och en betydelsefull roll i företaget.

Halda fickurfabrik nådde internationell uppmärksamhet, men trots alla an
strängningar gick företaget i likvidation år 1920. Alla anställda blev förstås 
arbetslösa i en svår tid. Carl-August Borgström kunde inte firma sig i att vara 
arbetslös; han lånade pengar och köpte kvarvarande lager och ett antal maski
ner av konkursförvaltaren. 1921 grundade han Aktiebolaget Urfabriken i 
Svängsta, känt som ABU. Man började på nytt och tillverkade fickur, taxa
metrar och teleur.

I slutet av 20-talet kunde man bygga ut fabriken. 1934 togs företaget över av 
sonen Göte Borgström. En ny taxameter utvecklades. När den var klar 1939 
var den världens minsta taxameter, med 800 olika detaljer. Men världskriget 
betydde en kraftig nedgång i taxiåkandet; de stora utvecklingskostnaderna 
betalade sig inte. Då fick Göte Borgström den epokgörande idén att börja till
verka spinnrullar för sportfiske, vilket blev ett lyckokast i dubbel bemärkelse. 
Samma år, 1940, började Henning Karlsson som springpojke i företaget.

1943 var det dags att flytta till nya fabrikslokaler och städa upp och rensa ut 
de gamla maskinerna från 1880-talet. De gamla maskinerna tystnade och er
sattes av ny teknik, nytt material och nya arbetsmetoder. En ny epok hade 
inletts.

Henning och några av hans arbetskamrater fick uppdraget att ”städa”, men de 
kunde inte förmå sig att slänga de gamla klenoderna. Istället hamnade 
maskindelarna insvepta i tidningspapper i ett förråd. 1969 tog Henning Karls
son upp idén med ett industrimuseum på ABU:s företagsnämnd. Efter fem års 
diskussioner blev den ursprungliga fabrikslokalen tillgänglig och restaure
ringen kunde börja. 1977 invigdes museets första etapp av dåvarande lands
hövdingen Camilla Odhnoff.

Företaget har sedan sålts i olika omgångar till Incentive, Aritmos och ameri
kanska Berkley. Av Aritmos ledning fick Henning i uppdrag att utveckla mu
seet och i januari 1995 invigdes nästa etapp. Några månader senare övertogs 
företaget av Berkley som visade stort intresse för museet och den tredje etap
pen, med en utställning av företagets olika produkter genom åren, invigdes 
1996 av landshövding Ulf Lönnqvist.

Antalet besökare vid museet har ökat för varje år och intresset för industri
historia växer. Henning Karlsson, vars far var stenhuggare och vars mor gjorde 
dagsverken i jordbruket, tillhör en generation som levt under de stora 
förändringarnas tid, under en epok då industriarbetarna hade yrkesstolthet 
och närde visionerna om ett växande välstånd och rikare liv. För Henning, och 
många med honom, är det självklart och nödvändigt att hålla den epoken le
vande för kommande generationer.
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Crimetons radiostation

Första långvågssändaren till Amerika. Globalisering på 1920-talet

Strax utanför Varberg ligger ett världsunikt industrihistoriskt byggnadsminne. 
Här reser sig sex höga master, antennbärare för den första långvågssändaren 
för trafik över Atlanten. Hela anläggningen vid Grimeton fungerar nu som ett 
levande museum, ägd av Telia Mobile AB.

Kenneth Karlberg, vd för Telia Mobile, drar flera paralleller mellan teknik
utvecklingen på 1920-talet, då anläggningen byggdes, och nutidens teknikut
veckling.

Att vaka över industrihistorien är att vaka över framtiden. De idéer och driv
krafter som fick människor att utveckla ny teknik för 70 år sedan är i stort sett 
desamma idag. Genom att visa hur man gjorde på den tiden kan dagens ungdo
mar stimuleras till att intressera sig för morgondagens teknik.

Även misstänksamheten mot den nya tekniken går igen. När anläggningen vid 
Grimeton utanför Varberg skulle byggas var bönderna skeptiska. Många 
trodde att kornas svansar skulle ställa sig rakt upp och avge gnistor, och att det 
skulle lägga sig ett ständigt åskväder över masterna. Långvågssändaren bygg
des för att behovet av telekommunikationer ökade. En femtedel av Sveriges 
befolkning hade emigrerat till USA och från båda håll ville man upprätthålla 
kontakterna. Första världskriget visade på nya behov av transatlantiska för
bindelser utan sårbara kablar. Även handelsutbytet ökade; ”globaliseringen” 
var igång redan på den tiden. Arbetet med att bygga radiostationen vid 
Grimeton påbörjades 1922, stationen stod färdig 1924 och invigdes av kung 
Gustaf V den 2 juli 1925.

Anläggningen vid Grimeton skapades av elektroingenjören och uppfinnaren 
Ernst Alexanderson, en av Sveriges kanske mest bortglömda tekniker och upp
hovsman till 344 olika patent. Alexanderson tillbringade större delen av sin 
aktiva tid i USA vid General Electric. Anläggningen består av sex 127 meter 
höga master, antennbärare, med 380 meters mellanrum. Själva antennen be
står av åtta trådar som hänger mellan masterna på de breda tvärarmarna. 
Frekvensen 16,1 kHz användes för att bära radiovågorna över Atlanten.

Stationsbyggnaden arkitektritades i klassicistisk stil. Radiostationen placera
des inte av en slump utanför Varberg. Just härifrån finns en öppen korridor för 
radiovågorna ända till New York, söder om Norge och norr om Danmark och 
Skottland. Ett helt litet samhälle byggdes upp kring stationen, nästan som en 
liten bruksort med en allé upp till föreståndarens bostad. Det mesta finns beva
rat i ursprungligt skick.

Stationen var i civilt bruk fram till och med andra världskriget; 1944 sändes 
över 5 miljoner telegram under ett år. Men därefter ersattes långvågs- 
sändningarna av modernare metoder. Dock fortsatte försvaret att använda 
anläggningen en tid, eftersom långvåg visade sig vara lämpligt för kommuni
kation med u-båtar i undervattensläge.

15



Så sent som 1995 fanns planer på att riva hela anläggningen vid Grimeton. En 
förening, Vänföreningen Alexander, bildades och opinion väcktes för att be
vara stationen. Telia, länsstyrelsen, Hallands länsmuseer och föreningen Alex
ander startade ett projekt och Grimeton förklarades som byggnadsminne. 
Nästan allt som byggdes på 1920-talet finns kvar, till och med den gamla 
stationsbilen från 1931.

Museet är för närvarande öppet en dag i veckan och har cirka 3 000 besökare 
per år. En mindre lyckad användning av anläggningen är att de höga masterna 
drar till sig äventyrliga fallskärmshoppare som illegalt tar sig upp för att kasta 
sig ut i det 127 meter höga fallet.

Den nära två kilometer långa telefonantenn som behövdes på 1920-talet har 
krympt under de 70 år som gått sedan Alexandersson-sändaren invigdes. Idag 
ryms ”amerikatelefonen” i fickan. Grimeton förenar det historiska arvet, över 
dagens mobiltelefoner, med framtidens informationsteknologi. Jämförelsen är 
en svindlande tidsresa.

Nobelmuseet, ett museum i 
vardande
av Svante Lindqvist, museichef och tidigare professor i teknikhistoria vid 

Kungliga Tekniska Högskolan.

”Var ska det ligga?”, ”Har ni fått något hus än?”, ”Blir det bakom National
museum?”

Dessa frågor rörande det blivande Nobelmuseet förefaller att tilldra sig ett 
större intresse än vad museet avses innehålla eller vad dess syfte är.

Att Stockholm en dag kommer att få ett Nobelmuseum torde väl ingen be
tvivla, ty Nobelprisen är ju det som Sverige är mest känt för utomlands. Men 
de många turister som varje år besöker huvudstaden kan till sin förvåning inte 
finna ett endaste litet spår av detta. I den statliga utredning om det blivande 
Nobelmuseet som publicerades 1997 sägs det att ett Nobelmuseum i Stock
holm torde kunna förvänta sig minst 300 000 besökare per år.

Vad ska då dessa 300 000 årliga besökare få se? För det första avser vi att 
fysiskt gestalta hela Nobelfenomenet i syfte att skänka en kontinuitet och på
taglighet åt denna årligen återkommande händelse. Nobelprisens historia ger 
också en bild av vetenskapens och kulturens utveckling under de senaste 
hundra åren. Det finns inom Nobelsystemet en imponerande kunskap om ut
vecklingen inom olika områden - och det är en kunskap som kan göras till
gänglig av ett Nobelmuseum som drivs i Nobelstiftelsens regi.
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Därmed skulle vi kunna kontextualisera Nobelprisen, och genom att sätta det 
hela i ett idé- och vetenskapshistoriskt perspektiv hoppas vi också kunna ge det 
en kulturhistorisk dimension. För det fjärde skulle man med hjälp av 
Nobelprisen som exempel kunna göra fascinerande tvärvetenskapliga utställ
ningar om vetenskapens och kulturens utveckling under de senaste hundra 
åren. Här erbjuds en möjlighet att slå den berömda bron mellan de två kulturerna.

Statens satsning på industrihistoria

Industrialismens historia måste ha dialogen som arbetsform, Erik Hofrén

Alla nu levande människor har någon slags personlig relation till industrialis
men. Därför kan det industriella kulturarvet inte utformas och beskrivas av 
experter med tolkningsföreträde gentemot allmänheten. Det industrihistoriska 
projektet måste bejaka och ta tillvara varje medborgares erfarenhet.

Professor Erik Hofrén, kulturdepartementets utredare av ”En statlig satsning 
på det industrihistoriska kulturarvet”, understryker dialogen som arbetsform 
när industrialismen ska beskrivas och dokumenteras.

Det industriella arvet innehåller en materiell del: byggnader, maskiner, redskap 
och verktyg. Minst lika viktigt är det immateriella arvet: människors relatio
ner, levnadsvillkor, vanor och tankar under industrialismens epok. Detta låter 
sig inte beskrivas med traditionella metoder såsom de flesta institutioner är 
vana att göra, alltså som en monolog från expert till konsument, där experten 
alltid har tolkningsföreträde. Här krävs istället en ny expertkompetens med 
förmåga att vända på rollerna och ta vara på medborgarnas erfarenheter.

Nuvarande lagar och metoder är otillräckliga för att fånga upp detta stora och 
rika kulturarv. Idag ger byggnadsminneslagen det kanske starkaste skyddet för 
industrihistoriska objekt. Men 1995 utgjorde byggnader med industriell anknyt
ning endast fem procent av alla skyddade byggnader; sammanlagt 68 objekt. 
1998 finns cirka 100 skyddade industriobjekt, med stor tonvikt på tunga råvaru- 
och förädlingsindustrier som kvarnar i södra Sverige, gruvor och hyttor i meller
sta Sverige samt kraftverk och sågar i norra Sverige. Dessa skyddade byggnads- 
minnen utgör endast fragment av en epok. Det sägs sällan något om arbetets 
villkor, nästan inget om kvinnorna, om de arbetslösa och om etniska minoriteter.

I kommande forskning och kunskapsuppbyggnad måste dessa underordnade 
grupper få mycket större utrymme. Industrialismens historia är i hög grad knu
ten till det sociala perspektivet; historien ser olika ut beroende på av vem den 
skrivs. Sådan forskning har stora likheter med folkbildningsrörelsen ”Gräv 
där du står”. Människor som levt under industrialismen kan ställa två berät
tigade krav på forskningen: att visa verkligheten som den en gång var och att 
bli ihågkomna.
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Den statliga satsningen på det industrihistoriska kulturarvet erbjuder 25 miljo
ner kronor under de följande tre åren: sex miljoner år 1999, 12 miljoner år 
2000 och sju miljoner år 2001. Fyra konkreta forskningsområden har pekats 
ut:
• ”Det svenska stationssamhället” om hur järnvägen förändrade kulturland
skapet och befäste sin plats i svenska hjärtans djup.
• ”Den svenska kusten” om hur människor levt vid och brukat kusten under 
de senaste 200 åren.
• Det svenska mönstersamhället”, folkhemmet och dess utveckling från 1700- 
tal till 1900-tal.
• ”Den svenska industristaden” och dess levnadsvillkor.
De fyra forskningsområdena är inte låsta vare sig till form eller innehåll. Här 
finns utrymme för fortsatt dialog.

Sammanfattning

Är det stora intresset för kulturarvet bara nostalgisk terapi, eller hänger det 
industriella kulturarvet organiskt ihop med den nya tid vi är på väg in i?

Keith Wijkander, överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet, sammanfattade 
temadagen om industrihistoria med slutsatsen att historia och framtid har ett 
intimt samband.

Allt förändras, men de förändringar vi hittills upplevt under 1900-talet är inget 
mot vad vi har att vänta oss. Samtidigt ökar intresset påtagligt för våra histo
riska kulturmiljöer. Och det är inte bara av sentimentala skäl. Intresset för 
kulturarvet har ett organiskt samband med den nya tiden.

Bondesamhällets inträde innebar inte att vi slutade jaga och samla. Industri
samhället innebar inte att människan slutade att odla. Lika lite innebär över
gången till det postmoderna samhället att vi klipper de historiska banden till 
industrialismen. Tvärt om är den historiska kunskapen något som behövs mer 
än någonsin för att kunna balansera allt det nya. När tiden går fortare behövs 
en större kontinuitet i rummet.

Därför tar vi oss nu an det industrihistoriska kulturarvet med stort engage
mang och för att använda årets Höstmötestema, bidrar till att industrialismens 
minnen och arv fortsätter att leva in i framtiden.
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Seminariedagen 
den 3 december 1998

Sammanfattningarna av seminarierna har skrivits av respektive seminarie- 
ledare eller av denna utsedd sekreterare. Samtliga seminarieledare och mötes
sekreterare arbetar vid Riksantikvarieämbetet, om inte annat anges.

1. Arkiven, en källa
till industrihistorisk kunskap
Seminarieledare: Kerstin Assarsson-Rizzi, Vitterhetsakademiens bibliotek

Lars-Olof Welander, Riksarkivet gav en presentation av Riksarkivets egna 
industrihistoriska arkiv, fler än man kunde tro, och av Riksarkivets insatser för 
att inrätta regionala företagsarkiv. Senast har sådana arkiv etablerats i Halland 
och Södermanland. Riksarkivet är mest inriktat på att ta hand om företags
arkiv av nationellt intresse, men ställer i princip upp när erbjudanden kommer. 
Gammal tradition hos landsarkiven är att ta hand om bruksarkiv. En kampanj, 
Rädda företagsarkiven, inleddes 1993. Riksarkivets Enskilda nämnd har vissa 
medel till ändamålet. Riksarkivet ser fram emot Erik Hofréns rapport och utökat 
samarbete med museerna. Tillgängligheten till dessa arkiv är i allmänhet god.

Göran von Knorring, Föreningen Stockholms Företagsminnen berättade om 
en blomstrande verksamhet som bygger på medlemsavgifter, plus bidrag från 
Stockholms stad. Det har tagit tid att etablera kontakt med företagen, men när 
man väl fått kontakt är de helt villiga att betala för tjänsten att få sina arkiv 
ordnade och omhändertagna. För närvarande arbetar 3 projektanställda ute 
på företag, bland annat Hennes &t Mauritz och Ericsson. Stockholms 
Företagsminnen hyser i dag cirka 30 000 hyllmeter material, inklusive cirka en 
miljon ritningar och ungefär lika många fotografier, från hela Sverige och alla 
branscher. Handelskammaren och branschorganisationerna är till hjälp vid 
kontakterna med företagen.

Karin Englund, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek betonade vikten av att 
använda arkivens material tillsammans med publicerade böcker för att befolka 
det industrihistoriska arvet. Arbetarrörelsens arkiv innehåller också ett stort 
bild- och ljudmaterial, inkl filmer. Karin gav en mera konkret bild av arkiven 
genom att visa bilder på ”arbetare” och på fackliga fanor. Det senare, ett aktu
ellt projekt på Arbetarrörelsens arkiv.



Diskussion
Seminariedeltagarna var från början helt eniga om att arkiven utgör själva 
hjärtat och ger nycklarna till all forskning och kunskap om det industri
historiska arvet. Utan arkiven är och förblir de kvarlämnade husen helt döda. 
Det fanns ett stort inslag av kommunala representanter, som också deltog fli
tigt med kommentarer och frågor.

Den största delen av tiden ägnades åt tillgängliggörande av arkiven. Intressant 
att notera att diskussionen mycket kom att röra sig om ABM (Arkiv, Bibliotek, 
Museer)-samarbete. Det fanns bland deltagarna en klar inriktning på samar
bete både mellan olika kommuner och mellan arkiv och museer. Bland annat 
fanns det intresse från arkivsidan att mera använda museerna för att visa fram 
resultaten från forskning på arkiven. Behovet av att få med de nya ”kreativa 
miljöerna”, som data- och marknadsföringsföretag, lyftes fram som en uppgift 
för Samdok-arbetet. Flera deltagare tyckte att det kunde vara en lämplig upp
gift för Riksantikvarieämbetet att sätta samman en ”hjälpreda” i att hantera 
det industrihistoriska arbetet på arkiv, bibliotek och museer.

2. Bevarande och återanvändning 
av industribyggnader
Seminarieledare: Helena Westin, Kunskapsavdelningen 

Mötessekreterare: Kersti Berggren, Kulturmiljöavdelningen

Syftet med seminariet var att diskutera återanvändning av industrihistoriskt 
intressanta byggnader som del av vårt industrihistoriska arv, i förhållande till 
generella antikvariska krav vid bevarande. Kan byggnadens ursprungliga form 
och funktion förmedlas trots annan användning?

Helena Westin inledde med en redogörelse för sin studie av återanvändning av 
industriella byggnadskomplex. Ett av hennes exempel gällde bomullsspinneriet 
Rydahls Manufaktur i Mark, det andra Nordens Textilfabrik i Borås.

Återanvändning av industriella byggnader är ständigt aktuellt eftersom bygg
naderna i regel är mer långlivade än näringslivets struktur. Mellan en tredjedel 
och hälften av alla byggnader som uppförts för industriell produktion har 
också fått ändrad användning. En industribyggnad kan föreslås bli bevarad för 
att dess kulturhistoriska betydelse har högt egenvärde, men också för att dess 
värden förväntas berika en ny verksamhet.
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Rydahls fabriksanläggning började uppföras 1853. Den äldsta byggnaden har 
en stomme av gjutjärn med fasad i tuktad gnejs, ett utförande som återkommer 
i många av de viktigare byggnaderna. Intill fabriken byggdes ett helt litet sam



hälle med bostadshus, magasin, affär, skola mm. Som mest hade fabriken 500 
anställda. Verksamheten pågick fram till 1984. Under början av 1980-talet 
utarbetades ett förslag till omvandling av delar av anläggningen till museum. 
Ett viktigt inslag var den bevarade och brukbara spinnsalen med ursprunglig 
och komplett maskinpark. Museet öppnades 1985.

Under början av 1990-talet förändrades museiverksamheten. Museets bas
utställning flyttades till spinnsalen, som därmed upphörde som ”levande mu
seum”. Man byggde också ny entré och inredde utrymmen för butik, reception 
och café. Ett förslag till bevarandeplan togs fram av Älvsborgs länsmuseum 
1987 men kunde inte förhindra att viktiga komplementbyggnader revs i sam
hället. Sammantaget ledde förändringarna till att museiverksamheten nu do
minerar den kvarvarande anläggningen. Av industriverksamheten syns inte 
mycket.

Nordens Textilfabrik, för beredning och tryckning av bomullstyger grundades 
1895. Anläggningen byggdes ut i omgångar. Byggnaderna hade detaljrika 
tegelfasader med horisontella förband, mönstermurning och stickbågar.

Den ursprungliga verksamheten upphörde 1958. Efter en tid av förfall köptes 
anläggningen 1962 av den nuvarande ägaren. Efter nära trettio år med exten
siv användning av diverse små industriföretag vidtog en antikvariskt inriktad 
upprustning på 1990-talet. Många av byggnadernas ursprungliga kvaliteter 
togs åter fram och nytillskott utfördes i den äldre anläggningens anda. Anlägg
ningen används som stormarknad för en matvarukedja.

Anna-Greta Eriksson, länsstyrelsen i Västmanland, kompletterade med en re
dogörelse för arbetet med att bevara ångkraftverket i Västerås. Anläggningen 
uppfördes av Statens vattenfallsverk på 1910-talet och ritades av dess arkitekt 
- tillika stadsarkitekten - Erik Hahr. Verket fungerande fram till 1992. Det är 
en stor och komplex anläggning som visat sig svår att återanvända. Byggnaden 
har nu köpts av Peab som ser fram emot att anläggningen drivs av en stiftelse 
med museiinriktning.

Trots mycket höga ambitioner och hårt arbete är det inte givet att bevarande 
av industribyggnader uppfyller antikvariska krav. Att ambitionerna att hålla 
Rydal som ett levande museum inte gick att fullfölja är ett exempel på detta. 
För att säkra bevarandet av en byggnad gäller det att finna en ägare eller hyres
gäst som kan uppfylla kravet på bevarande och klara gällande ekonomiska 
villkor. Det är kanske inte byggnadens tekniska utförande som begränsar för
utsättningarna för ett antikvariskt inriktat bevarande, ett större problem är att 
verksamheternas organisation, aktörer och processer förändras. Man skyller 
på det tekniska utförandet istället för att förutsättningslöst försöka anpassa 
verksamheten efter byggnaderna. Synen på funktionella, tekniska eller ekono
miska krav kan dock förändras och därmed göra ett bevarande möjligt.
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3. Uppdragsarkeologi och forskning
Seminarieledare: Birgitta Johansen, Kunskapsavdelningen

Birgitta Johansen presenterade inledningsvis rapporten ”Att utveckla och syn- 
liggöra uppdragsarkeologins resultat - Förslag till arkeologiskt stöd från Riks
antikvarieämbetet” . Hon konstaterade att synen på uppdragsarkeologin har 
förändrats. Det har bl. a. gjorts tydligt i propositionen 1993/94:177 som mar
kerar att även universitetsvärlden har ett ansvar för uppdragsarkeologins 
kunskapsproduktion. Forskningskoordinatorerna gav sin syn på verksamhe
ten och redovisade olika erfarenheter.

Lena Holm, Umeå universitet, redogjorde för sina olika engagemang, projekt 
och kontakter, inklusive studieresa till USA. Hon betonade det unika i projekt
satsningen, d.v.s. de fem tjänsterna vid universiteten, som även är i linje med 
universitetens tredje uppgift, att förmedla kunskapen. Vem står bakom ra
derna som följer? För att förhöja insikten hos doktorander och forskare om 
uppdragsarkeologins betydelse måste uppdragsarkeologin föras in som tema i 
både undervisning, forskning och publicering. Svensk uppdragsarkeologi och 
arkeologisk kulturmiljövård har en positiv roll i det europeiska nätverket. En 
erfarenhet från förhållandena i USA är att privata firmor sällan eller aldrig har 
möjlighet att bedriva systematisk FoU. Det är därför nödvändigt med samar
bete mellan olika parter.

Mats Anglert, Lunds universitet, utgick från de pågående, mycket omfattande 
arkeologiska undersökningarna i Sydsverige. Han betonade därvid 
ifrågasättandet av uppdragsarkeologin och det tryck som den kommande 
publiceringsfasen vilar på projekten och deras resultatredovisning. Mats me
nade att eftersom ökande konkurrens kan riskera leda till isolering är det sär
skilt viktigt att understödja kunskapsflödet och kunskapsåterföringen mellan 
institutionerna och parterna, bland annat via etablering av fora för 
informationsutbyte. En viktig faktor är också kunskapsstödet till länsstyrel
serna i form av seminarier, samråd, etablering av nätverk, sakkunnigyttranden 
och utvärderingar. Han underströk att forskningskoordinatorn måste bidra 
med olika typer av insatser, anpassat till länsstyrelsernas egen kompetens och 
arbetssituation, som varierar kraftigt. Bland särskilda problemområden 
nämnde Mats byggnaders svaga lagskydd och byggnadsarkeologins 
verksamhetsproblem.

Tore Artelius, Göteborgs universitet, visade genom en lårdomshistorisk exposé 
hur den vetenskapliga arbetssituationen för det tidiga 1900-talets arkeologer i 
flera avseenden uppvisar tydliga analogier med den moderna uppdragsarkeo
login. Tore redovisade uppgiften att mer än 80 % av alla akademiska avhand
lingar har behandlat uppdragsarkeologiskt källmaterial för att understryka 
hur liten skillnaden egentligen är mellan universitetens resp. sektorns arkeolo
giska forskning. En särskild satsning har gjorts på överordnade projekt, så
dana som till exempel Tanum och Vittene med växlande finansiering; EU- 
medel, Riksbankens jubileumsfond, Landstinget etc., som i sig infogat ett fler
tal pågående arkeologiska undersökningar. I Västsverige är de s.k. Råda-mö
tena av stor betydelse som mötesplats för uppdragstagare, länsstyrelser, uni
versitet, men även exploatörer.
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4. Kulturhistoriska vägmiljöer
Seminarieledare: Ann Mari Westerlind, Kulturmiljöavdelningen

Jan-Olof Montelius, Vägverket, inledde med att visa bilder på vägar från olika 
tider och olika delar av landet. Motsvarande presentation finns i 
Riksantikvarieämbetets skrift ”Vägars kulturvärden”. På Vägverkets museum 
finns en mängd data om historiska vägmiljöer som till exempel den Kolmska 
broinventeringen från 1950- och 60-talen, den Väghistoriska litteraturdata
basen och den Väghistoriska kartan med uppgifter om vägombyggnader 1910 
- ca 1990.

Ann Mari Westerlind meddelade att regeringen ännu inte anvisat extra medel 
för något av de projekt som presenterades vid avrapporteringen av regerings
uppdraget På väg 1994 -95, i januari. Som exempel på projekt nämndes bland 
annat:
• Rikare väg - en kampanj för att öka allmänhetens kunskaper om vägars 
värden.
• Miljösäkring av entreprenörer vid upphandling - krav på kunniga 
vägentreprenörer.
• Skyltsanering - en kraftfull översyn och sanering av skyltbeståndet.
• Bevarandevärda vägar - kunskapsutveckling vad gäller bevarande värda 
vägmiljöer.

Handlingsprogrammet delades ut till samtliga deltagare och kan beställas från 
Kulturmiljöavdelningen.

Statens vegvesen har i uppdrag att utarbeta en rikstäckande bevarandeplan för 
vägar och broar i samarbete med Riksantikvaren. Cathrine Tborstenson, 
Norsk Vegmuseum, berättade att inventeringar har genomförts av en grupp i 
varje fylke i enlighet med fastställda formulär. Inom varje fylke tas nu förslag 
fram till prioriterade vägmiljöer. Ur dessa väljs ett mindre antal som ska ingå i 
den nationella planen. De utvalda miljöerna ska skyddas enligt den norska 
motsvarigheten till KML eller PBL. Arbetet har fungerat bra eftersom direkti
ven varit tydliga och att det finns kulturhistorisk kompetens på varje fylkes 
vägkontor. Informationsbroschyrer kan beställas från Norsk Vegmuseum, N- 
2638 Fåberg, Norge.

Eva-Lisa Andersson, som studerar till landskapsarkitekt vid Ulltuna 
Lantbruksuniversitet, har gjort en förstudie som kunskapsunderlag för tillva
ratagande och hänsyn till kulturhistoriska vägmiljöer i Sverige. Förstudien vi
sar att flera län och vägregioner har utarbetat olika varianter av underlag i 
syfte att kartlägga värdefulla vägmiljöer och ta fram handlingsprogram för 
hänsyn vid planering, ombyggnad, drift och underhåll. Inventeringarna omfat
tar vägar av olika typ och ålder, oftast endast det allmänna vägnätet. Länen 
har inte alla kommit lika långt, men ett stort samlat kunskapsunderlag finns. 
Detta kan med viss komplettering sammanfattas till en rikstäckande beskriv
ning av vägar och utgöra underlag för allmänna riktlinjer för varsammare 
skötsel, drift och underhåll samt hänsynsfull planering. Förstudien kan bestäl
las från Kulturmiljöavdelningen.
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Hur går vi vidare?
Riksantikvarieämbetet och Vägverket har ett samarbetsavtal, där ett kontinu
erligt och väl fungerande samarbete betonas. I Riksantikvarieämbetets och 
kulturmiljövårdens ansvar ingår att tillhandahålla ett tillförlitligt kunskaps
underlag vad gäller kulturhistoriskt värdefulla vägmiljöer. I Vägverkets ansvar 
ingår en beredskap både till hänsynsfull planering av nya vägmiljöer och till 
varsam skötsel och standardhöjning av befintliga vägmiljöer.

Detta kräver en systematisk kunskapsuppbyggnad för vilken Riksantikvarie
ämbetet bör utarbeta metoder och anvisningar och som bör lagras i Väg
verkets Vägdatabas. Dessutom krävs dels för planering, ombyggnad, drift och 
underhåll av olika typer av vägar, vilket bör vara Vägverkets huvudansvar men 
ske i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

5. Kulturmiljö, sysselsättning och 
regional utveckling
Seminarieledare: Christina von Arbin, Staben och 

Cecilia Olsson, Kulturmiljöavdelningen

Syftet med seminariet var att presentera Riksantikvarieämbetets regeringsupp
drag som rör arbetsmarknadspolitik och kulturmiljövård samt att ge exempel 
på hur man i några län arbetar med kulturmiljövård kopplat till arbetsmark
nadspolitik och regional utveckling.

Cecilia Olsson tog upp de hinder och problem som föreligger för att få 
sysselsättningsprojekt inom kulturmiljöområdet till stånd, att de bedrivs på ett 
bra sätt, samt hur man kan förbättra förutsättningarna för dessa insatser. Upp
gifterna bygger bland annat på enkäter och diskussioner med länsstyrelser, 
länsmuseer, länsarbetsnämndei; företrädare för byggnads- och skogsbran
scherna.

Exempel på hinder och problem som togs upp;
• Ett snävt sektorstänkande motverkar samarbetsprojekt.
• Stort jobb att sy ihop projekten och att säkerställa finansieringen.
• Svårt att få gehör för kulturmiljösektorns kvalitetskrav med nuvarande 
volymkrav inom arbetsmarknadspolitiken.
• Bristen på långsiktighet inom arbetsmarknadspolitiken.

För att få projekt till stånd och för att de bedrivs på ett kvalitetsmässigt bra 
sätt krävs:
• Att kulturmiljövården arbetar strategiskt med god framförhållning och tar 
fram underlag för vilka objekt eller miljöer som lämpar sig för sysselsättnings- 
insatser.
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• Att kulturmiljövården hittar bra former för samverkan med andra aktörer.
• Att man i ökad utsträckning arbetar med utgångspunkt i vilken betydelse den 
rustade miljön/objektet kan ha för lokal och regional utveckling, exempelvis i 
urval av objekt/miljöer, framtida användningsområden, betydelsen av in
formationsinsatser och lokal förankring av projekten.
• Resurser till god arbetsledning, antikvarisk, hantverksmässig eller arkeolo
gisk kompetens samt utbildningsinsatser är nödvändiga för att säkerställa en 
god kvalitet i de projekt som genomförs.

Christer Gustafsson, Hallands länsmuseer och Ulf Löfwall, Länsstyrelsen i 
Dalarnas län, redogjorde för hur man i respektive län framgångsrikt fått igång 
ett samarbete kring byggnadsvårdsprojekt som inte hade varit möjliga att 
driva med enbart kulturmiljövårdens egna resurser. Samarbetet har resulterat i 
att resurser från andra sektorer kommit byggnadsvården till del. Mona Björk
lund, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland, berättade att man från 
länsarbetsnämndens sida satsar på projekt inom byggnadsvården därför att 
dessa arbeten inte tränger undan arbeten på den ordinarie bygg- 
arbetsmarknaden. Man vill i dessa projekt gärna samarbeta med länsstyrelsen 
och länsmuseet. Mona redogjorde också för Projekt Stjärnhimlen, ett samar
bete mellan Byggentreprenörerna, Byggnadsarbetarförbundet och Ams 
Kulturmiljövården är representerad i referensgrupper på både central och re
gional nivå.

Lena Lagerstam, Länsstyrelsen i Norrbottens län, talade om de erfarenheter 
man gjort i Norrbottens län, gällande arbetsmarknadsinsatser framförallt vad 
det gäller forn- och landskapsvård. I Norrbotten har man under en längre tid 
samarbetat med Skogs vårdsstyrelsen.

Diskussion
Under seminariets gång uppkom en del frågeställningar och synpunkter från 
seminariedeltagarna. Några exempel: Hur arbetar Riksantikvarieämbetet för 
att byggnadsvård ska bli en del av den ordinarie utbildningen inom gymnasiet? 
Vad händer med kvalitetsaspekterna i det arbete som utförs inom 
sysselsättningsprojekten? Finns det inte en risk att kvantitet prioriteras hellre 
än kvalitet i den byggnadsvård som utförs med arbetsmarknadsmedel? Vad är 
antikvariens roll i detta arbete?

6. Samverkan i publikarbetet
Seminarieledare: Ann-Britt Christensson, Informationsavdelningen

Seminariet tog sin utgångspunkt i publikarbetet på Mälsåkers slott, en av de 
många fastigheter som Riksantikvarieämbetet förvaltar och visar för allmänheten.
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Ann-Britt Christensson inledde med att beskriva hur marknadsföring, bok- 
ning, och guideadministration organiserats i form av ett nätverk. De centrala 
parterna har varit den lokala turistorganisationen Mälarturism, Strängnäs 
kommun, Stallarholmens hembygdsförening och Stallarholmsskolan. Erfaren
heten av sommarens arbete visar att detta nätverk, med en stark lokal förank
ring, är en förutsättning för att framgångsrikt och kostnadseffektivt kunna 
göra kulturmiljöer som Mälsåker tillgängliga för allmänheten.

Folke Brand, tillsyningsman på slottet gav en bakgrund till Mälsåker dess hist
oria och nuläge. Monika Lindqvist Möller och Stefan Seidel, lärare respektive 
projektledare på Stallarholmsskolan, berättade om erfarenheter från projektet 
”Stallarholmsskolan adopterar Mälsåkers slott”. Skolans drygt 400 elever i 
årskurs 0-8 studerade under våren och hösten. Monika Möller Lindkvist sam
manfattar erfarenheterna på följande sätt: ”Projektets syfte är att eleverna ska 
lära känna sin hembygd och lära sig vara stolta över sitt kulturarv och att 
skolan kan ta tillvara och inlemma det i undervisningen på olika sätt. Eleverna 
har både teoretiskt och praktiskt, både i skolan och på slottet fått nya möjlig
heter att inhämta kunskap. Många olika personer har på olika sätt bidragit till 
detta. Själva den högtidliga adoptionsceremonin och utställningshelgen med 
elevarbetena blev två oförglömliga minnen för alla deltagare. Erfarenheterna 
är många: skolan behöver hjälp utifrån, med kontakter och erfarenheter som 
saknas på skolan i en sådan stor satsning; tid för någon på skolan att vara 
länken mellan personal och elever och de övriga och att knyta ihop; projekt 
kostar; arbetsamt, svårt ibland - men oerhört roligt och lärorikt, en UPPLE
VELSE! Som en lärare sa: ”Det här är det roligaste jag gjort”. Vi vill också 
fortsätta att använda slottet i fortsättningen på olika sätt, hur - det funderar vi på.”

Mer om detta spännande pedagogiska projekt kan man läsa i rapporten 
”Stallarholmsskolan adopterar Mälsåkers slott”. Rapporten kan beställas från 
projektledare Stefan Seidel, Ringarstigen 3, 168 58 Bromma, telefon 08-87 59 94.

Som komplement gav även Ulf Lindborg, Antikvarisk-tekniska avdelningen en 
översikt över Riksantikvarieämbetets övriga fastighetsinnehav. Välbesökta, 
förutom flaggskeppen Birka, Glimmingehus och Eketorp, är exempelvis Visby 
ruiner, Alvastra klosterruin, Rökstenen, Kiviksgraven, Högsbyns 
hällristningar, Källa gamla kyrka samt Tycho Brahemuseet på Ven. Restau
rang- eller caférörelse drivs på flera platser. Här kan särskilt nämnas Odins- 
borg vid Gamla Uppsala.

Diskussion
Därefter följde en livlig diskussion som kom att handla om vikten av långsik
tighet i publika projekt. Det gäller att se på arbetet som en investering med 
syfte att hålla intresset och engagemanget vid liv, framför allt på det lokala 
planet.

En annan fråga var driftskostnader och hur de ska finansieras. Personal
kostnaderna är ofta betungande och ett alternativ som kom fram var obeman
nade kulturrum, ett annat lokal tillsyn genom eldsjälar. På frågan vad Riksan
tikvarieämbetet kan göra för resten av landet framkom önskemål om kontakt 
med konservatorer och hantverkare. Detta en önskan som vi vidarebefordrar 
till landets museer.



7. Industriminnen i praktiken
Seminarieledare: Carl-Magnus Gagge, Länsmuseet Gävleborg

Carl-Magnus Gagge inledde med en kort introduktion. Det praktiska arbetet 
med industriminnen spänner över många områden. Att bevara ett industri
minne innebär inte bara att vårda utan arbetet ska också leda till att det indu
striella kulturarvet brukas. Förutom de rena vårdfrågorna kommer arbetet 
ofta in på att organisera förvaltningen och hur industriminnen kan bli tillgäng
liga och levande för besökare. Utgångspunkten är alltid själva industriminnet, 
ett originalmaterial och ett källmaterial till vår historia. Mängden insatser krä
ver ett samspel, där förmågan att skapa delaktighet hos olika parter är en 
nyckelfråga. För att förstå och lyfta fram den grundläggande kunskapen om en 
anläggning krävs ett mångvetenskapligt arbets- och synsätt, där såväl teknik- 
och ekonomhistoriska fakta som etnologiska sammanhang ska belysas. För att 
lyckas i industriminnesvårdsarbetet måste arbetet i mångt och mycket vara 
gränsöverskridande.

Diskussionen utgick därefter från presentationen av tre olika exempel på 
industriminnesvård. Elisabeth Lagvik från Länsmuseet Gävleborg berättade 
om hur Järnriket Gästrikland var uppbyggt och organiserat. Järnriket samlar 
ett nätverk där 21 olika parter samarbetar kring att utveckla, förmedla och 
marknadsföra landskapets 2 000 år långa tradition av järnhantering. Ett tre
tiotal besöksmål ingår och utgångspunkten är de lokala insatserna och den 
lokala förankringen. Verksamheten samordnas av Länsmuseet Gävleborg i 
nära samarbete med de fyra kommunerna i Gästrikland. Efter en period av 
uppbyggnad med många och omfattande vårdarbeten kommer arbetet i Järn
riket alltmer in på utveckling av åtgärder för marknadsföring, levandegörande 
och pedagogiskt arbete.

Forsviks industriminnen i Västergötland presenterades av Lars Bergström. 
Forsvik har en lång obruten industriell tradition. Platsen består av en stor sam
ling välbevarade industribyggnader, som i första hand tidigare användes för 
verkstadsindustri och ett träsliperi. Där finns också tidig teknikhistoria med 
Göta kanal och Sveriges första gjutjärnsbro. Sedan 1980-talet har industri- 
minnesområdet fått nytt liv, byggnaderna renoveras och ett levande industri
museum har vuxit fram. Området förvaltas av en stiftelse, som utvecklar verk
samheten utifrån tre huvudområden: kunskapsuppbyggnad, upplevelser för 
besökare och återanvändning av industribyggnaderna. För utvecklingsarbetet 
har ett gränsöverskridande arbetssätt varit en förutsättning.

Margareta Hallin berättade om Innovatum, ett nytt och ”innovativt” museum 
eller mötesplats i Trollhättan. Verksamheten öppnades sommaren 1998 i ett av 
de gamla verkstadshallarna på f.d. Nohabs industriområde. Inte långt ifrån 
ligger den industrihistoriska miljön kring fallen och slussarna i Trollhättan. 
Besökarna till Innovatum möter utställningar med föremål, experiment
stationer och multimediadatorer, där många möjligheter ges till egen aktivitet. 
Innovatum är en mötesplats mellan näringsliv, kultur och turism, en plats där 
historia och nutid möter framtiden. För verksamheten svarar en stiftelse där 
näringslivet, fackliga organisationer och samhället är representerade. I verk
samheten finns många nätverk och området är i stark utveckling med flera

27



expanderande företag. Bevarandearbete har också bedrivits utifrån delvis nya 
former, där innehållet och det betydelsebärande spåren i kulturmiljön har varit 
utgångspunkt.

8. Kompetensprofil i förändring
Seminarieledare: Gunnar Fredriksson, Kunskapsavdelningen. 

Mötessekreterare: Helena Westin, Kunskapsavdelningen.

Avsikten med seminariet var att diskutera hur samhällsförändringar leder till 
att kompetenskraven för antikvarier inom främst kulturmiljövården också för
ändras. Vilka kompetenser behövs idag och vilka kommer att behövas i fram
tiden? Utgångspunkterna var Sum-gruppens (Samrådsgruppen för utbildnings
frågor för museerna och kulturmiljövården) utredning som förelåg i prelimi
när form,1 samt utbildningsbehov och kompetenskrav för arbetet med det 
industrihistoriska arvet.

Bengt Lundberg, Institutionen för museologi Umeå universitet, presenterade 
en allmän idéhistorisk. Han kom till slutsatsen att kulturarvssektorns uppgift 
består i att skildra traditionens kultur, att ta vara på moderniteten samt att 
också ta ställning till framtiden. Han redogjorde också för den motsättning 
kring begreppet ”historia”. A ena den skrivna historien baserad på skriftligt 
källmaterial - den historia som lärs ut i skolan, å andra sidan den historia som 
utgår från det materiella kulturarvet och som museer och kulturmiljövård ar
betar med. Lundberg pekade på svårigheten att i förmedlingsarbetet koppla 
ihop allmänhetens historiebegrepp med, vad han kallade ”etnos” och som mer 
handlar om olika folkgruppers liv lokalt, kopplade till en materiell kultur eller 
fysisk miljö.

Sum-gruppens ställningstagande innebär att skolan i mycket högre utsträck
ning måste undervisa i tolkning och förståelse av den materiella kulturen. Sum- 
gruppen har försökt att omvandla detta i en strategi som sammanfattas på 
nästa sida.

Marie Nisser, Kungliga Tekniska Högskolan, ställde frågan ”Varför ska vi över 
huvud taget bekymra oss om det industrihistoriska arvet? ” Maries svar var: Vi 
måste! Det industriella landskapet inrymmer en ofantlig byggnadsmassa som 
vi måste förhålla oss till, vare sig vi vill bevara, återanvända eller riva det. Det 
är en av västvärldens största utmaningar av idag. Det industriella kulturarvet 
är ett stort begrepp, som kräver ett mångvetenskapligt perspektiv. Kraven på 
en industriantikvarie är därför att stå för en specialistkompetens inom områ
det, som gör att man kan svara för de stora generaliseringarna.

Varför ska man skilja ut industriminnesvården från andra antikvariska kom
petenser? Därför att det är svårt att förstå utvecklingen, det branschspecifika,

28 SUM-gruppen överlämnade sin rapport till kulturministern den 21 december 1998.



de tekniska installationerna - samt vad som är betydelsebärande för t.ex. en 
dokumentation, om man inte har specifik industrihistorisk kunskap.

Marie Nisser definierade sedan de begrepp som används inom området: från 
”Industrial archaeology” till ”det industrihistoriska arvet”, samt presenterade 
de speciella kurser och de forskningsinstitutioner som finns, både i Sverige och 
internationellt.

Diskussion
Diskussionen kom mycket att handla om samverkan mellan institutioner och 
kunskapsbrister. Sedan gammalt finns en motsättning mellan den specialise
rade antikvarien och den generella antikvarien på museerna. Industri
antikvarien kommer inte heller att kunna greppa allt, men det viktigaste är 
kanske att vara medveten om det och veta hur långt den egna kunskapen når. 
Alla institutioner behöver inte heller ha alla kompetenser. Antikvariens roll blir 
kanske också mer av att arbeta i nätverk, och då arbeta tillsammans med andra 
som har andra kompetenser. Men, Riksantikvarieämbetet måste ju kunna ha 
specialister inom vissa områden. Antikvarien kan problematisera sin insats - 
och, vilket kanske är det allra viktigaste - antikvarien är specialist på det anti
kvariska förhållningssättet, oavsett vilken ämneskunskap man har.

Sammanfattning av Sum:s utbildningsstrategi
En utbildningsnämnd för kulturarvssektorn inrättas. Den formar grundutbild
ning, fort- och vidareutbildning i nära samverkan med utbildningsdeparte
mentet, kulturdepartementet och miljödepartementet.

Undervisningen i kulturarvsfrågor förstärks på alla stadier i grundskolan och 
alla program i gymnasieskolan.

Behörighetsgivande utbildningsexamina fastställs för kvalificerade befatt
ningar inom kulturarvssektorn. Certifikaten bör samordnas med internationell 
kompetensstandard, främst inom EU.

Grundutbildningen för akademiskt utbildad personal inom kulturarvsområdet 
ska bestå av en magisterexamen med minst en 80-poängskurs och avslutad 
med en magisteruppsats i ämne av direkt relevans för kulturarvsområdet.

Större samband mellan institutionernas verksamhetsmål och kompetenskrav 
för personalen eftersträvas.

Utbildningstjänster inrättas inom fort- och vidareutbildning.

En modell för hur nationella kompetenscentra för kulturarvsområdet, s.k. re
gionala kulturarvsuniversitet ska inrättas, tas fram.

Ett system för personalcirkulation mellan utbildningsinstitutioner, museer och 
andra kulturarvsinstitutioner skapas.

En utbildningshandbok, samt en regelbundet uppdaterad utbildningskatalog, 
ska ges ut.

Ett gemensamt internationellt dokument med riktlinjer för utbildning inom 
kulturarvsområdet sammanställs.
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9. Kulturmiljön och skogspolitiken
Seminarieledare: Bosse Jönsson, Kunskapsavdelningen och 

Leif Gren, Kulturmiljöavdelningen

Leif Gren informerade inledningsvis om att staten kommer att köpa mark för 
utökat naturskydd motsvarande 900 000 ha till en beräknad kostnad av 5 
miljarder på 10 år. Idag består den skyddade skogsmarken till större delen av 
fjällnära skogar. Leif anförde vidare att det i samband med skyddandet av 
dessa skogar kommer att vara mycket viktigt att utreda markhistoriken då 
tidigare nyttjande av skogarna bestämmer deras utveckling.

Skogspropositionen innebär att kulturmiljövården har fått stort utrymme jäm
fört med tidigare. Skogsmarker som ännu inte har inventerats ska kartläggas 
inom en 10-års period och inventeringen bör styras till awerkningsmogen 
skog. Enligt Bosse Jönsson skulle inventeringsinsatsen i samband med detta 
motsvara 10 miljoner kronor per år i 10 år. Resurser som inte finns idag.

Anders Persson, Skogsvårdsstyrelsen i Östra Götalands län, Bo Ulvhielm, 
Gävleborgs museum och Jan Sundström, länsstyrelsen i Västerbottens län pre
senterade de pågående skog- och historieprojekten i respektive län. I Östergöt
land inventeras endast områden som blivit fullständigt revideringsinventerade 
av strategiska skäl. I Västerbotten sker en satsning på antikvarisk bedömning, 
terminologi och registrering av fasta fornlämningar. Andelen fasta forn- 
lämningar ökade från 20 - 40 % åren 1997 - 1998. Samtliga lämningar gran
skas med ett års eftersläpning vilket innebär att något berg av ogranskade 
fornlämningar ej tillåts växa till. I Värmland, där projektet är avslutat, finns 
22 000 ogranskade lämningar varav drygt 10 % beräknas vara fasta forn
lämningar. Bosse Jönsson påpekade vikten av ett enhetligt fornminnesregister 
och att det i budgeten för projekten bör ingå antikvarisk kompetens. En viss 
oklarhet råder fortfarande rörande projektens framtid på grund av ändrade 
ekonomiska förutsättningar inför 1999.

Skogsstyrelsen utreder möjligheten till ett riksomfattande projekt av typen 
skog och historia. Det konstaterades vara önskvärt att detta samordnas med 
skogspropositionens intentioner. Verksöverläggningar mellan Riksantikvarie
ämbetet och Skogsstyrelsen kommer att ske i slutet av januari 1999.

Diskussion
Frågan om styrning av inventeringen till awerkningsmogen skog diskuterades. 
Flera närvarande konstaterade att skador på fornlämningar i skogsmark är 
vanligt förekommande, något som även tydligt framgick av en rapport från 
Skogsstyrelsen. Flera påpekade dock att de flesta skadorna inte uppkom i 
avverkningsmomentet utan i samband med åtgärder vid föryngringen, främst i 
form av markberedning. Vikten av uppföljning genom årliga skade- 
inventeringar för att se trender påpekades. Likaså vikten av eftergranskning av 
ärenden för uppföljning. Något som flera län inte ansåg sig ha tid med på 
grund av resursbrist. Endast en rättslig åtgärd hade vidtagits i Jönköpings län. 
Jan-Erik Tomtlund redogjorde för några fall på Åland där markägaren fått 
återställa områden.
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Tore Artelius, Göteborgs universitet, efterlyste utbildningar för studenter i 
fornminnesinventering och även utredningar av kunskapsinnehållet inom om
råden med fornlämningar, exempelvis röjningsröseområden, då dessa visat sig 
innehålla information som ger förståelse av större förhistoriska skeende, ex
empelvis den folkvandringstida ödeläggelsen.

10. Den nya miljöpolitiken och 
kulturmiljöarbetet
Seminarieledare: Karin Schibbye, Monica Bennett-Gårdö och 

Ann Mari Westerlind, Kulturmiljöavdelningen.

Mötessekreterare: Maria Hallsjö

Den nya miljöpolitiken lyfter fram kulturmiljöfrågorna som en viktig miljö
fråga och kulturmiljö ingår nu tydligt som en del i andra verks sektoransvar 
för miljön. Regeringen skriver att ”En varsam förvaltning och ett framsynt 
tillvaratagande av vårt gemensamma kulturarv är en nödvändig utgångspunkt 
i arbetet för en uthållig utveckling.”.

Miljöbalken
Miljöbalkens inledande bestämmelser och hänsynsregler (1-4 kap) och miljö
kvalitetsnormer (5 kap) uttrycker den hänsyn som alltid ska tas vid beslut som 
kan påverka vår miljö. Bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar har 
skärpts (6 kap). Ett nytt skyddsinstrument ”kulturreservat” har tillkommit (7 
kap). Samrådsparagrafen finns kvar (gamla 20§). Tillsynsansvaret har skärpts 
(12 kap). Storskaliga infrastrukturanläggning ska tillåtlighetsprövas av reger
ingen (17 kap). För mer information besök Miljöbalksutbildningens hemsida: 
www.miljobalkutbildningen.gov.se

Svar på frågor om miljöbalken
• Den nya miljöbalken innebär att ökade krav kommer att ställas på kommunerna, 
men att det är kommunens uppgift att själva välja hur de vill organisera sitt arbete.
• I de fall som den nya miljöbalken kommer i konflikt med annan lagstiftning 
kommer frågan att lösas genom rättspraxis.
• NRL har i sin helhet lyfts in i MB. Därför bör riksintressena ha samma 
funktion som förut. Genom MB får man en tydligare möjlighet ställa krav på 
ett gott kunskapsunderlag.
• Riksantikvarieämbetet har beslutat att lägga stor kraft på arbetet med miljö
målen under 1999 och skjuter därför på den planerade riksintresseöversynen. 
Myndigheten har dock ansvar för att riksintresseurvalet är ett bra urval. Länen 
bör därför lämna in förslag på nya områden eller områden som inte längre 
håller måttet.
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• För infrastrukturprojekt som påbörjats före 1998 gäller de gamla reglerna, 
om det finns en godkänd MKB före årskiftet.
• För arbetet att bilda kulturreservat har Riksantikvarieämbetet har fått ett 
mindre anslag om högst 5 miljoner kronor. Medlen kommer att gå till in- 
trångsdelen.

Miljömålen
Riksantikvarieämbetet har fått 7 regeringsuppdrag som innebär att utveckla 
miljökvalitetsmål, bygga upp en kulturmiljöövervakning och tydliggöra 
kulturmiljösektorns eget ansvar för en god livsmiljö. Motsvarande uppdrag 
har getts till länen. Riksantikvarieämbetet har i uppdrag att stötta länens ar
bete. Arbetet med regeringsuppdragen kommer att bedrivas i samverkan mel
lan olika avdelningar på ämbetet och om möjligt med några pilotlän. Ann 
Mari Westerlind på ämbetets kulturmiljöavdelning är projektledare. I projekt
gruppen ingår även Robert Bennett ansvarig för delmål som rör ”landskap” 
och Pernilla Nordström ansvarig för delmål som rör ”bebyggd miljö”. En refe
rensgrupp med representanter från länsstyrelser, länsmuseer, kommunala mu
seer, m.fl. kommer att bildas. Seminarier kring olika teman planeras.

Frågan om hur samverkan med länen ska gå till konkret har varit uppe på 
planeringsdagen den 1 december 1998. Endast fyra län har budgeterat för ar
bete med miljömål under nästa år. Informationen, dialog och spridning av erfa
renheter kan t.ex. ske med en öppen diskussionsplats på nätet. Det är viktigt 
att länsstyrelserna och kommunerna är med från början och formulerar målen.

Det är även viktigt med åtgärder som stärker kommunerna i deras arbete. Idag 
finns direktiv i vissa kommuner om att man endast bör behandla sådant som 
finns i lagstiftningen.

11. Restaureringspolicy
Seminarieledare: Marianne Lundberg, Antikvarisk-Tekniska avdelningen

Marianne Lundberg inledde seminariet med en kortfattad redogörelse av 
Riksantikvarieämbetets arbete med policyfrågor inom byggnadsvården. Det 
policydokument som utgör diskussionsunderlag för seminariet placerades in i 
detta utvecklingsarbete. Vidare presenterade Marianne Lundberg de viktigaste 
diskussionspunkterna för dagens seminarium.

Victor Edman, konsult anlitad av Riksantikvarieämbetet redogjorde för sitt 
uppdrag att skriva ett policydokument med utgångspunkt från Riksantikvarie
ämbetets principer för god byggnadsvård. En kortfattad redogörelse gavs för 
de grundläggande ställningstaganden som författaren och referensgruppen har 
utgått från i arbetet. Därefter gjordes en sammanfattning av de delar av 
byggnadsvårdsprocessen som bildat huvudfrågorna i policy dokumentet.
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Diskussion
En av huvudfrågorna för den följande diskussionen gällde huruvida policy- 
dokumentet kunde tjäna syftet att definiera de grundläggande riktlinjerna för 
vården av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. De flesta deltagarna var över
ens om att dokumentet var användbart och att dess grundsyn var väl förank
rad i det arbetssätt som praktiseras i landet. De tveksamheter som framfördes 
gällde huvudsakligen frågan om vilka byggnader som skulle omfattas av 
policyn. En allmän åsikt var att dokumentet i sin helhet endast kunde gälla de 
mest skyddsvärda byggnaderna, som byggnadsminnen, kyrkor och de byggna
der som omfattas av skyddsbestämmelser enligt PBL. Detta borde framgå av 
texten ansåg flera. Marianne Lundberg klargjorde att det var just denna kate
gori som var den huvudsakliga målgruppen, men poängterade också att 
samma grundhållning borde genomsyra vården av hela det äldre byggnads
beståndet.

När det gällde frågan om dokumentets roll vid rapporteringen till regeringen 
påpekades från flera håll att det finns ett stort glapp mellan den bild av verk
samheten som ges i policydokumentet och den verklighet som man arbetar 
med på fältet. Ofta saknas ekonomiska resurser och yrkesmässig kompetens 
för att leva upp till de mål som redovisats. Det finns också problem av mer 
strukturell art, till exempel när det gäller effekterna av PBL och annan lagstift
ning, samt bristen på antikvarisk kompetens hos byggnadsnämnderna. En 
uppfattning var att Riksantikvarieämbetet i sin rapportering till regeringen 
borde påpeka de brister som faktiskt finns inom landets byggnadsvård.

En lång diskussion gällde själva restaureringsbegreppet och dess användning i 
policydokumentet. Flera hävdade att begreppet genom sin grundbetydelse av 
återställande var missvisande och förlegat och därför borde ersättas av ett 
nytt, till exempel ”renovering” eller ”ändring”. Andra menade att begreppet 
hade hävd i en långvarig tradition och i en teoribildning som successivt anpas
sats efter de betydelseförskjutningar som med tiden skett inom verksamheten. 
Det skulle därför inte gå att ersätta hela restaureringsbegreppet och dess teore
tiska och praktiska tillämpningar enbart med ett nytt ord. Man var dock över
ens om att restaureringsbegreppet när det används bör följas av en tydlig defi
nition.

Förutom dessa huvudfrågor behandlades även en rad detaljfrågor med ut
gångspunkt från formuleringar i policytexten. Dels gällde det praktiska frågor, 
exempelvis kring hur man förhåller sig vid underhåll eller tillägg i en äldre 
byggnad - bör man i alla lägen redovisa vad som är nytt och vad som är 
gammalt? Dels gällde det teoretiska ställningstaganden, till exempel beträf
fande principerna för den kulturhistoriska värderingen - kan man ställa upp 
entydiga normer för detta? Även problemen kring kompetens- och utbildning 
inom kulturmiljövården diskuterades. Det finns många typer av yrkesutövare 
som ska samarbeta kring de äldre byggnaderna, och det är viktigt att dessa kan 
mötas kring gemensamma grundvärderingar. I detta fall kan ett policy- 
dokument vara mycket användbart. Den pedagogiska frågan när det gäller att 
föra ut en policy till fastighetsägare och till allmänheten berördes också.
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12. Kulturen och EU
Seminarieledare: Rebecka Berggren, Kulturmiljöavdelningen och 

Hans Ling, Juristerna

Hans Ling redovisade kort hur EU uppkommit och utvecklats. Han redogjorde 
för EU:s fyra ”friheter”: frihet för människor, tjänster, varor och för kapital 
och EU:s tre s. k. pelare:
• samarbetet inom Kol- och stålunionen, Euroatom och EEC.
• det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet.
• samarbetet kring inrikespolitiska frågor.
Sedan beskrev han översiktligt EU:s organisation.

Han tog vidare upp en rad politikområden och spekulerade om den stora bety
delse flera av dem kommer att få för kulturmiljövården. Dessa områden är 
ekonomi och finanspolitik, tullar och skatter, EU:s budget, EU:s inre marknad 
och industri, konkurrenspolitik, sysselsättning och social välfärd, miljö och 
hälsa, energifrågor, tele och data, fiske, regionalpolitik, transporter och kom
munikationer, U-hjälp, näringspolitik, handel och turism, strukturpolitik, ve
tenskap, forskning och utveckling, information och kultur och slutligen jord
bruk. Hans Ling avslutade sitt anförande med frågan hur man kan få infly
tande på EU:s beslut och beskrev medverkan i kommittéarbetet, lobbying, 
medverkan i standardiseringsarbetet, kontakter med parlamentarikerna och 
opinionsbildning. Han framhöll vikten av att vara tidigt ute och att förstå de 
kulturella skillnaderna mellan länderna.

Inger Selinge, Riksantikvarieämbetets kulturmiljöavdelning presenterade EU:s 
jordbruksstöd. Stödet är indelat i tre större delar: arealersättning, djurbidrag 
och miljöersättningsstöd. 1999 tillkommer ytterligare ett miljöstöd för beva
rande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet. Riksantikva
rieämbetet har främst varit involverat i stödet till bevarande av värdefulla na
tur- och kulturmiljöer. Detta s.k. kulturstöd går till ersättning för skötsel av 
kulturmiljöer med kulturhistoriskt värdefulla landskapselement. Samtliga 
landskapselement på brukningsenheten ska tas med, dessutom läggs vikt vid 
att bebyggelsen är av traditionellt slag.

Rebecka Berggren inledde med att presentera EU:s stukturfonder. Huvuddelen 
av det EU-stöd som kommer kulturen till del kommer från strukturfonderna. 
Medlen fördelas mellan mål (90%), gemenskapsinitiativ (9%) och pilotprojekt 
(1 %). Av strukturfondernas totala budget på drygt 141 mecu 2 kommer ca 
1,42 mecu Sverige till del under den innevarande perioden.

De kulturinriktade åtgärderna har utnyttjats i stor omfattning. Under perioden 
1 januari 1995 till 31 oktober 1997 har drygt 600 svenska projekt med kultur
anknytning fått EU-stöd från strukturfonderna med drygt 400 mkr. Den 
svenska offentliga medfinansieringen uppgår till ca 770 mkr.

34 2*Ecun är sedan den 1 januari ersatt Euron. 1 Euro=9,10 SEK



Förslag till förändringar under nästa budgetperiod 
(2000-2006)
I ”Agenda 2000” har EU-kommissionen föreslagit färre målområden samt en 
mindre geografisk täckning. De nya målområdena skulle i så fall bli:
Mål 1 - Ekonomiskt eftersatta och glest befolkade regioner (tidigare mål 1 och 6) 
Mål 2 - Områden som drabbats av strukturella förändringar (tidigare mål 2, 
5b och Urban)
Mål 3 - Utveckling av mänskliga resurser utanför mål 1 och 2 (tidigare mål 3 
och 4)

Gemenskapinitiativen föreslås minska från 13 till 3. Kvar blir samarbete mel
lan nationer och regioner Interreg, landsbygdutveckling Leader och insatser 
för att minska diskriminering på arbetsmarknaden, Adapt och Employment.

Rebecka Berggren avslutade med att presentera resultatet av 1998 års utlys
ning av Raphael-programmet. Det blev sammanlagt 15 projekt med svenskt 
deltagande som fick dela på totalt 15,2 mkr. Vidare fick RAÄ drygt 1,8 mkr för 
att upprätta ett europeiskt kulturarvslaboratorium för att studera bevarande
problemen för hällristningsområdet i Tanum, Bohuslän. För projekt som kom
mer att påbörjas under 1999 är sista ansökningsdag 26 mars 1999.
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