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Riksantikvarieämbetet och 
Kulturåret 1998

När Stockholm utropades till Europas Kulturhuvudstad 1998, startade en 
mängd tankar och processer hos människor runt om i Sverige. Ju närmare år 
1998 kom, desto tydligare var det att det skulle bli ett Kulturår inte bara i 
huvudstaden utan i hela Sverige.

Som en parallell till huvudstadens organisation Stockholm - Europas Kul
turhuvudstad 1998 AB (KH’98), tillsatte regeringen arbetsgruppen Kultur 
i hela landet för att stödja kulturprojekt utanför huvudstaden under året. 
Museer, landsting, kommuner, föreningar och enskilda personer planerade 
kulturprojekt för att göra Kulturåret 1998 till en milstolpe.

Kulturåret 1998 innebar tveklöst att kulturen och kulturarvet blev ett prio
riterat och uppmärksammat område på många håll i Sverige. Människor när
mast beklagade att de inte hann med allt intressant som hände, tidningarna var 
fyllda av kultur och arbetsmarknaden för projektledare inom svenskt kulturliv 
var ypperlig. Statens Kulturråds utvärderingar av de båda ovannämnda orga
nisationernas verksamhet och betydelse för kulturlivet i landet kommer troli
gen att visa på dessa effekter, vid sidan av analyser av ekonomi, planering, 
ledning och administration.

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) valde att arbeta med den svenska stadsmiljön 
som tema under Kulturåret.

Inledande sammanfattning
Projektet Stadens kulturarv 1998 genomfördes inom ramen för Riksanti
kvarieämbetets anslag för 1997 och 1998. Projekttiden sträckte sig från april 
1997 till och med februari 1999. Projektledningen ansvarade för en över
gripande budget för RAÄ:s verksamhet för Kulturåret 1998 som innebar att 
3 miljoner kronor användes till de verksamheter runt om i Sverige som redo
visas i denna rapport.

Det totala antalet människor som berörts av Riksantikvarieämbetets sats
ning är svårt att beräkna på ett enhetligt sätt. Inom huvudprojektet Stadens 
kulturarv 1998 drevs ett tjugotal landsomfattande och regionala projekt till
sammans med 20 länsmuseer, 90 kommuner och 47 andra organisationer. 
Svenska tidningar bevakade projektet i 1 110 artiklar som kunde läsas av 105 
miljoner människor och projektets hemsidor öppnades 21 000 gånger under 
året. Andra beräkningsexempel är att 3 000 personer var aktiva under Sveri
ges Fotomaraton 1998, oräknat besökare av vandringsutställningen på tjugo 
orter; 150 personer deltog i seminarium i Lidköping och 80 i Gävle; hur 
många som sett TV-programmen om torgen, sett projektens affischer, läst 
broschyrerna och böckerna är svårt att uppskatta liksom det antal människor



som arrangerat eller besökt de hundratals aktiviteter om staden som kommu
ner och länsmuseer anordnat.

Riksantikvarieämbetets syfte med projektet var att visa staden som histo
riskt dokument, livsmiljö och sevärdhet, och samtidigt inspirera människor till 
delaktighet i planeringsprocesser för kulturarvet. Stadens kulturarv var tema 
för utställningar, seminarier, tävlingar, stadsvandringar, kampanjer, foto
dokumentationer, skrifter och böcker. Genom foldrar, pressaktiviteter och en 
hemsida informerade RAÄ om dessa arrangemang. Genomslagskraften blev 
överlag stor. I den mån aktiviteternas värde och räckvidd går att mäta, redo
visar denna rapport detta för respektive delprojekt. Främst beskrivs innehåll, 
organisation, vilka effekter som uppnåtts och resultat i form av siffror för 
varje projekt, där det är möjligt. Tre projekt fortsätter även efter Kulturåret.

Utöver arbetet med temat stadens kulturarv medverkade RAÄ också i an
nan verksamhet i samband med Kulturåret. Riksprojektet Svenska folkets 
egen K-märkning var ett samarbete med Kultur i hela landet och till projektet 
Kulturens nya rum, som drevs av KH’98, bidrog RAÄ genom att Östra stallet 
var utställningslokal.

Resultatet av Riksantikvarieämbetets satsning under Kulturåret 1998 är att 
intresset för kulturarvsfrågor har ökat liksom den demokratiska möjligheten 
för människor att delta i planeringsprocesser. Dessutom har de flesta avdel
ningar inom Riksantikvarieämbetet varit engagerade i projektet och på så sätt 
har den samlade kunskapen hos RAÄ nått ut till allmänheten. Riksantikvarie
ämbetet ha vidgat sitt kontaktnät genom att utveckla samarbete med nya orga
nisationer och har nått nya målgrupper.

Stockholm.

Stadens kulturarv 1998
Till projektets vinjettbild blandades bilder från svenska städer och olika tider. Akvarellen användes t.ex. på hemsidan och som här på vykort.
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Juryn i Varberg skickade Bertil Lennartssons 
bildserie till riksjuryn där bilden vann temat 
stadens baksida.

Juryn i Göteborg valde Monika Neukirchens 
bildserie till etta och riksjuryn valde hennes 
bild till etta för temat stadens vadställe.

Från Lidköping skickade juryn Solbritt Ols
sons bildserie till riksjuryn där hennes bild 
vann temat stadens förnyelse.

Juryn i Kiruna skickade Mikael Ojas bildserie 
till riksjuryn. Han vann Sveriges Fotomaraton 
1998. Temat på denna bild är kändisskap.

Sveriges Fotomaraton 1998
En ambition med arbetet under Kulturåret 1998 var att samverka med för 
Riksantikvarieämbetet nya organisationer. Tillsammans med Folkets hus 
riksorganisation arrangerade Riksantikvarieämbetet en landsomfattande 
fototävling med temat stadens kulturarv. Samarrangörer var också Kultur i 
hela landet och Fuji.

En lördag i april arrangerade Folkets hus på 19 orter runt om i Sverige, från 
Kiruna i norr till Malmö i söder, det tolv timmar långa fotomaraton, se karta 
s. 16. Dessa lokala Folkets hus samarbetade med tidningar, fujibutiker, läns
museer och fotoklubbar. Varje arrangör hade satt samman en tävlingsjury 
med lokala representanter för foto, kulturarv, media och politik.

350 fotointresserade kom till start i Sveriges Fotomaraton 1998 och löste 
sex tävlingsuppgifter som alla innebar en vinkel av temat stadens kulturarv, 
nämligen baksida, förnyelse, vadställe, kändisskap, rörelse och glädje. När
mare 2000 personer deltog i olika kringarrangemang och åtskilliga männis
kor fanns i arrangörsleden.

Media följde hela arrangemanget runt om i landet och efteråt rapporterades 
om respektive stads jurybeslut och de lokala vinnarna. En riksjury i Stockholm 
utsåg i juni den bildserie och fotograf som vann hela Sveriges Fotomaraton 
1998. Vinsten var en resa till Barcelona och en kamera från Fuji. Bilder av 
stadens kulturarv i olika fotografers tolkningar publicerades i både lokal-, 
riks- och fackpress. Riksantikvarieämbetet och Folkets hus gjorde en utställ
ning med vinnarbilder som har vandrat runt mellan arrangörerna.

Både arrangörer och deltagare gav högt betyg åt aktiviteten. Efterfrågan på 
ett återkommande Sveriges Fotomaraton har resulterat i att samarbetet fort
sätter 1999, med nytt tävlingstema.

Riksantikvarieämbetet uppnådde flera mål med Sveriges Fotomaraton 
1998. Ett stort antal människor i arrangörsled, massmedia och fotografi
kretsar blev uppmärksammade på kulturarvet, stadsmiljön och Riksantikva
rieämbetet. Dessutom bidrog projektet till att föra samman organisationer på 
ett lokalt plan, som till exempel museer, fotoklubbar och Folkets hus, som 
inledde ett nytt samarbete.

Från Luleå skickade juryn Pedro Munös Perez 
bildserie till riksjuryn där bilden vann temat 
glädje.

Riksjuryn överlägger - landshövding Göte 
Bernhardsson, Folket Hus Gunno Sandhal, Fuji's 
Ingrid Wallmark och riksantikvarie Erik 
Wegraeus. 1 juryn ingick även Rolf Adlercreutz, 
Louise Nyström och Per Wik.

På Järntorget i Göteborg presenterades 
vinnarbilderna i en utställning i september. 
Utställningen turnerar till sista maj 1999.
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Stadens kulturarv som tema för seminarier
Småstadens kulturarv som resurs för identitet, kulturturism och regional ut
veckling belystes i Eksjö i november 1997. Som en inledning på Kulturåret 
arrangerade Riksantikvarieämbetet seminariet tillsammans med Turist
delegationen, Kommunförbundet och Eksjö kommun. Syftet var att samla 
representanter för kultur-, turism- och stadsbyggnadsfrågor samt kommunala 
politiker för att gemensamt diskutera Sveriges småstäder. 18 kommuner 
spridda över 11 län deltog. Ett resultat av seminariet, förutom att deltagarna 
knöt nya kontakter över läns- och sektorsgränser, var att Hjo, Nora och Eksjö 
etablerade turistsamarbetet Tre trästäder.

Höstmötet - Riksantikvarieämbetets årliga möte för yrkesverksamma 
inom kulturmiljösektorn - hade kulturarvet staden som tema i december 
1997. Staden i politik och biologi, staden som ond och god och som rivnings- 
plats diskuterades, liksom torgen. RAÄ:s verksamhet för Kulturåret presente
rades då för kommuner, länsmuseer och länsstyrelser och Höstmötet blev star
ten för projektet Stadens kulturarv 1998.

Lidköpings kommun var värd för seminariet Den öppna staden i maj 1998. 
Syftet var att diskutera former för medborgerligt inflytande i framtidens sam
hällsfrågor. Riksantikvarieämbetet berättade om hur man i fysisk planering 
hanterar kulturarv och tar hänsyn till stadens identitet. Seminariet sam
arrangerades med Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen Västra Götaland, 
NBV - Skaraborg och Kultur i hela landet. En målgrupp var ungdomar och 
de dominerade bland de drygt 150 deltagarna.

Staden - hur vill vi ha den? var frågan för föreläsare från samhällsplane
ring, politik, turism, handel och kulturmiljö när Riksantikvarieämbetet till
sammans med Kultur i hela landet och Gävle kommun arrangerade ett två- 
dagarsseminarium i september 1998 för 80 deltagare. För att främja samver
kan och en gynnsam stadsutveckling diskuterades de krafter som påverkar 
stadsmiljön. Tillfälle till meningsutbyte i grupper gavs under stadsvandringar 
i Gävle och kulturminister Marita Ulvskog avslutade debatten med en kom
mentar om regeringens plan för arkitektur och design.

I september var Riksantikvarieämbetet med och arrangerade ytterligare 
två konferenser på temat staden i Stockholm: Icomos konferens Historic 
Towns - a heritage for the future och konferensen Docomomo om stadspla
nering.

Stadens kulturarv som tema för skolarbete
Tillsammans med gymnasielärare från tio gymnasieskolor runt om i landet 
hade Riksantikvarieämbetets skolinformatör en diskussionsgrupp för frågor 
kring metoder för undervisning om stadens kulturarv. I en rad möten med 
lärare samt i olika gymnasieprojekt prövades den fysiska miljön, kvarteren 
och stadens torg, som utgångspunkt för praktisk och teoretisk undervisning.

Arbetet var också ett led i planeringen av en lärobok för gymnasiet som 
produceras av Riksantikvarieämbetet. Läroboken utgår från stadsplanehistoria.

Både arbetet i diskussionsgrupper och boken har fått bidrag från stiftelsen 
Framtidens kultur.

Åttio personer deltog på seminariet Staden - 
hur vill vi ha den? i Gävle. Här syns Gunnar 
Svensson från Kultur i hela landet, längst 
fram i mitten.

Johan Höjer var värd för seminariet Staden - 
hur vill vi ha den? i Gävle.

Örebro stad var en av städerna som ingick i 
diskussionen kring metoder för undervisning 
om stadens kulturarv.
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Fotodokumentation av svenska städer 1998

Kalmar - en residens-, domkyrko-, befäst
nings- och skolstad i öster.

Ystad - en gammaldansk medeltida kuststad 
- som här får visa upp ett bostadsområde 
och en lekplats.

Västerås - en gammal och omdanad mellan
stor hamnstad - visar här ett egnahems
område med omsorgsfulla bosättare i väl- 
bevarade 60-talshus.

Åmål - en välbevarad stad i västligt inland - 
visar här gatumiljön med markiser och ett 
otal skyltar, samt en hund som vilar på 30- 
minutersparkeringen.

För att ge framtida generationer en bild av hur städerna såg ut i slutet av det 
tjugonde århundradet dokumenterades åtta svenska städer av Riksantikvarie
ämbetets fotografer under Kulturåret. Fotograferna fick under tre dagar på 
respektive plats fotografera stadsmiljöer och människor. De fotograferade 
därtill samma plats som finns på vykort från tidigt 1900-tal ur Riksanti
kvarieämbetets arkiv, för att visa förändringen i dessa platser.

De åtta städerna representerar olika delar av svensk stadsbyggnadshistoria 
och är spridda över landet, se kartan s. 16. Sammantaget ger de en bild av 
vardagen i svenska städer. Närmare 1 400 färgbilder med människor i stads
miljön förvaras nu som ett tidsdokument i Antikvarisk-topografiska arkivet, 
där färgfotografier med människor i helhetsmiljöer är mindre vanliga än svart
vita bilder på enskilda byggnader och byggnadsdetaljer.

Fotodokumentationen presenterades i Tidevarv (nr 8/98) genom bilagan 
Åtta svenska städer 1998 - en fotodokumentation. Dessutom resulterade do
kumentationen i vandringsutställningen Svenska städer - kulturarv till vardags 
med ett 40-tal uppförstorade bilder och åtta fotopärmar med samtliga 1 400 
bilder. Utställningen visas dels på Riksantikvarieämbetet och därefter i de åtta 
städerna, där besökarna kan ge sina kommentarer till bilderna.

Dokumentationen fick stor uppmärksamhet i de fotograferade städerna 
och hos media där man förde fram allmänhetens syn på vad som är kulturarv 
och vad Riksantikvarieämbetet anser som viktigt att dokumentera.

Nässjö - en kommunikationsstad i inlandet - 
visar städernas affärsgallerior och McDonald's 
restauranger.

Falun - en trästad med tidig industri - här med 
"hämtpizzerian” som exempel på en ny kultur
miljö i staden.

Kiruna - en 1900-talsstad i norr - ger här en 
bild av seklets arkitektoniska bidrag i form av 
lekplatser.

Marstrand - en gammalnorsk rekreationsstad i kust
bandet - ibland verkar tiden ha stått stilla, men 
istället för att omdana inne i staden har Marstrand 
växt främst utanför den äldre stadsplanen.
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Staden på hemsidan: www.raa.se/staden98
På Riksantikvarieämbetets externa hemsidor hade projektet Stadens kultur
arv 1998 en särskild hemsida för att informera om aktiviteter kring temat 
staden under Kulturåret. Hemsidan var ett huvudinstrument i informations
strategin för projektet och ett sätt att inspirera kommuner och länsmuseer till 
aktiviteter kring staden.

I alla sammanhang kunde allmänheten, samarbetspartners och massmedia 
hänvisas till hemsidan, som ständigt uppdaterades med ny information och 
pressmeddelanden. Sedan hemsidan www.raa.se/staden98 officiellt startade 
i december 1997 har sidorna öppnats 21 000 gånger.

På hemsidorna informerade även nittioen kommuner och tjugo länsmuseer 
under rubriken Det händer i Sveriges städer om sina aktiviteter med anknyt
ning till temat staden, se karta och katalog s. 15-21. Materialet presenterades 
länsvis och kommunvis. Flest gånger öppnades sidan för Stockholms län, tätt 
följd av Skåne län och Västra Götalands län. Dessa län är både tätbefolkade 
och har många småstäder.

Utifrån uppgifterna på hemsidorna sammanställde Riksantikvarieämbetet 
ett pressnotismaterial varje kvartal. Totalt 76 notiser ledde till att journalister 
blev intresserade av arrangemang kring staden i hela landet.

Arbetet med att samordna information till dessa hemsidor skapade ett stort 
kontaktnät med arrangörer runt om i Sverige. För projektledningen på Riks
antikvarieämbetet var det ett bra sätt att få överblick över vad som ägde rum 
på länsmuseer och i kommuner.

Stadens torg på Kulturhusens Dag
Riksantikvarieämbetets årligen återkommande evenemang Kulturhusens Dag 
hade under Kulturåret 1998 temat Stadens torg. Den 12-13 september, hel
gen före valet, visades 192 torg med omkringliggande byggnader för mer än 
60 000 människor. 2 500 personer var arrangörer runt om i Sverige och 
evenemanget var ett av de största inslagen i Riksantikvarieämbetets årstema 
stadens kulturarv. På kartan och i katalogen s. 15-21 redovisas några arr
angerande kommuner.

Eftersom Stockholm var Europas Kulturhuvudstad hade Europarådet givit 
värdskapet för den internationella invigningen av the European Heritage Days 
till Sverige. Delegater från 21 länder deltog vid Riksantikvarieämbetets 
invigningsevenemang på Stortorget i Gamla stan i Stockholm, som genom
fördes tillsammans med Stockholm - Europas Kulturhuvudstad ’98.

Sveriges första stad - Birka
Kulturåret till ära satsade Riksantikvarieämbetets Birkaansvariga extra på 
att berätta om landets äldsta stadsbildning. Sommarens utställning i Birka- 
museet Världens pärlor satte hantverks- och handelsstaden i centrum och 
visade att Birka var en mångkulturell stad och en mötesplats för resande från 
många kulturer.

Besökare fick bland annat se hur man tillverkar pärlor idag i Indien och 
Turkiet, där man fortfarande arbetar enligt samma traditioner som stads
befolkningen på Birka en gång gjorde. Världsarvet Birka befäste sin ställ
ning som eftertraktat besöksmål då hela 76 000 personer besökte ön under 
den regniga och evenemangstäta sommaren 1998.

Lidköping var med och arrangerade 
Kulturhusens Dag 1998 med aktiviteter på 
torget.

Birka på Björkö i Mälaren är Sveriges äldsta 
stadsbildning.
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Särbro hembygdsförening i Ångermanland 
vill bevara den gamla Norrstigen från 1600- 
talet.

Den sedan 1963 stängda Haga handel i 
Långtora vittnar om hur levande vår lands
bygd var för bara 50 år sedan, tycker för
slagsställare Gunnar Sundelin i Enköping.

Genom Lennart Schånberg, som tagit fotogra
fierna, skickade 1309 personer in förslaget att 
Liljeholmsbadet borde "K-märkas". Badhuset 
flyter sedan 1930-talet på en ponton i Lilje- 
holmsviken i södra Stockholm.

Svenska folkets egen K-märkning
Under hösten 1997 gick projektgruppen Kultur i hela landet på Kulturdeparte
mentet ut med ett upprop till allmänheten och bad om förslag på kulturmiljöer 
som man ville göra myndigheter och organisationer uppmärksamma på. RAÄ 
bidrog genom att upplysa om kampanjen i en folder som bladades in i 
broschyrtidningen Staden - hur vill vi ha den? som gavs ut i november 1997.

Syftet med kampanjen var att under Kulturåret föra upp diskussionen om 
vårt kulturarv på middagsbordet i de svenska hemmen och att få en uppfatt
ning om vad allmänheten ser som viktiga kulturmiljöer. Ett annat syftet var att 
öka delaktigheten i planeringsprocesser genom att informera om hur lagstift
ningen ser ut idag, hur kulturmiljövården arbetar och hur man som ”vanlig 
svensk” kan påverka detta.

Kampanjen Svenska folkets egen K-märkning spred sig som en löpeld bland 
landets nyhetsredaktioner och budskapet kom ut i tidningar, radio och tv med 
en överraskande fart. Allmänhetens intresse för kampanjen visade sig vara 
minst lika stort som massmedias. Människor från Sveriges alla hörn ringde 
och skrev, främst till Riksantikvarieämbetet, länsmuseerna och länsstyrel
serna. Svenska folket visade sig vara mycket angeläget om sina kulturmiljöer 
och många ville lära sig mer om hur de kunde gå till väga för att skydda dem.

Allmänheten och massmedia hade uppfattat det som att det var RAÄ som i 
första hand ledde kampanjen. I själva verket var det projektgruppen Kultur 
i hela landet som höll i trådarna och under våren 1998 inkom en jämn ström 
av beskrivningar och fotografier som förslag på ”K-märkning” till Kultur
departementet. Nästan dagligen, fram till kampanjens slutdatum den 10 juni 
1998, och även därefter, publicerades tidningsartiklar och radioinslag om 
kampanjen, kulturmiljöer och olika sätt att skydda och bevara kulturmiljön.

Resultatet i form av massmediai uppmärksamhet och telefonsamtal från 
allmänheten var egentligen större än antalet förslag som skickades in. Sam
mantaget uppmärksammades 700 kulturmiljöer i skriftliga förslag av mycket 
varierade art från samtliga län. Flest förslag kom från områden där lokala 
massmedia haft inslag om kampanjen vid flera tillfällen. Alla förslagen redovi
sades på en skärmutställning på Länsmuseet i Gävle under hösten 1998. De 
redovisades också till respektive länsstyrelse och länsmuseum. Förslags- 
materialet, med fotografier, teckningar och namnlistor finns nu samlat i Riks
antikvarieämbetets arkiv.

Slutsatsen som man kan dra från kampanjen är att kulturarvet är mycket 
viktigt för gemene man och därför ett angeläget område för samhället. Det 
torde bli en alltmer prioriterad politisk fråga. Det är också viktigt att Kultur
departementet och Riksantikvarieämbetet emellanåt vänder sig direkt till all
mänheten. När möjligheten till offentlig debatt ökar får kulturarvet stort ut
rymme i massmedia.

Alla förslagen redovisades på en 
skärmutställning på Länsmuseet 
i Gävle under hösten 1998.
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Kulturens nya rum i Östra stallet
Som ett bidrag till verksamheten i Stockholms stad under Kulturåret 1998 
upplät RAÄ utställningsyta i Östra stallet, vid Storgatan/Narvavägen i Stock
holm till KH'98. De presenterade i Kulturens nya rum annorlunda byggnader 
runt om i Stockholm för utställningar och andra evenemang. I Östra stallet 
visade KH'98 designutställningen And now och konstutställningarna The 
Arrow och Livsformer c/o Konstfack.

Riksantikvarieämbetet visade under hösten utställningen Mårten Sjöbeck - 
fotografier av ett svunnet kulturlandskap i samband med KH'98:s internatio
nella fotofestival Xposeptember.

För Riksantikvarieämbetet innebar samarbetet kring Östra stallet att 
byggnaden blev tillgänglig för stadsborna, samt att RAÄ kunde hysa en egen 
utställning i lokalen. 6 600 människor besökte utställningarna och blev när
mare bekanta med Riksantikvarieämbetets verksamhet.

Riksantikvarieämbetet hade under hösten en fotoutställning i Östra stallet, Mårten Sjöbeck - fotografier 
av ett svunnet kulturlandskap.

Mårten Sjöbecks fotografier i utställning
Riksantikvarieämbetets arkiv innehåller ett omfattande fotomaterial. När 
Stockholm planerade en internationell fotofestival i samband med Kulturåret 
var det tillfälle att visa delar av Mårten Sjöbecks donation med närmare 
7 700 kulturhistoriskt intressanta fotografier från 1920-50-talets svenska 
landsbygd. På så sätt kunde Riksantikvarieämbetet informera om både arkiv, 
bildservice och om det kulturlandskap som Sjöbeck skildrar i sina fotografier.

Femtio fotoförstoringar ingick i utställningen och en skrift producerades 
också. Båda har titeln Mårten Sjöbeck - fotografier av ett svunnet kulturland
skap. Produktionerna fick ett varmt välkomnande i kultur- och naturmiljö
sektorn, bland fotografer och i massmedia i hela landet. Det har bidragit till att 
allmänheten efterfrågat mer information från RAÄ om Sjöbeck, om arkivet 
och om kulturlandskapet.

Utställningen visades i Östra stallet i Stockholm i september under foto
festivalen Xposeptember och hade 1 400 besökare. Den har bokats av tretton 
arrangörer och turnerar i Sverige fram till hösten år 2000, se karta och kata
log s. 15-21. Boken har tryckts i en andra upplaga under 1998 och säljs 
genom Riksantikvarieämbetets förlag tillsammans med vykort och affisch 
under turnén i Sverige. Riksantikvarieämbetets arkiv och bildservice har fått 
en ökad mängd beställningar av bilder från allmänheten och kulturmiljö
sektorn.

Östra stallet på Storgatan/Narvavägen 
i Stockholm.

;

EL M \ f lii
il,

Bilder från skriften och utställningen 
Mårten Sjöbeck - fotografier av ett svunnet 
kulturlandskap.
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Staden
- hur vill vi ha den?

Staden i ord och bild - i stort och smått
Inför Kulturåret gav RAA ut en informationsskrift Staden - hur vill vi ha denf 
med artiklar om staden och städernas historia. Skriften skulle informera och 
inspirera länsorganisationerna, skolorna, hembygds- och studieförbunden till 
att arbeta med temat stadens kulturarv under Kulturåret 1998. Totalt produ
cerades ett 15-tal broschyrer, affischer, vykort och foldrar för att informera 
olika grupper om RAÄ:s evenemang inom projektet Stadens kulturarv 1998.

Riksantikvarieämbetets nyhetsmagasin Tidevarv hade ett 25-tal artiklar 
och reportage om staden och arrangemang under 1998 samt bilagan Åtta 
svenska städer 1998 - en fotodokumentation som gavs ut med Tidevarv nr 
8/98. Den bilagan har också beställts av högskolor som studiematerial. 
RAÄ:s tidskrift Kulturmiljövård har gjort en djupdykning i huvudstaden och 
presenterar Stockholm i ett kommande temanummer. RAÄ:s förlag gav ut 
boken Stadens mönster, som berättar om hur stadskartor fördjupar bilden av 
stadens historia.

Projektet Stadens kulturarv 1998 medverkade i bokproduktionen Den 
svenska staden, från Sveriges Radios förlag och frilansproduktionen Stadens 
torg med tio kortfilmer som visades på SVT 2. Det var också aktuellt att 
finnas med på flera mässor under året, Turistmässan och Bokmässan i Göte
borg samt Kultur och Fritidsmässan i Stockholm, med information, broschy
rer och föredrag.

På Kungliga myntkabinettet visade RAA i september utställningen Kultur- 
huvudstadshus om byggnadsvård av kulturhistoriska hus i huvudstaden. 
I samband med utställningen hölls föredrag om lagstiftning, byggmaterial, un
derhåll, byggforskning och förvaltning. Därtill arrangerades stadsvandringar 
för att titta på exempel i Stockholm. Utställningen och arrangemangen besök
tes av totalt 1350 personer. Antikvarisk-tekniska avdelningen på RAÄ samar
betade med en rad företag samt Byggforskningsrådet, Statens fastighetsverk, 
Stadsbyggnadskontoret och Stadsmuseet i Stockholm. Kulturhuvudstadshus 
fick stor uppmärksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Utställningen 
visades senare under hösten även på Riksantikvarieämbetet och planeras vi
sas i Baltikum under 1999.

Gamla Torget i Tidaholm är ett av de torg som frilansfilmaren Maidi Eriksson berättar om i sin kortfilms- 
serie Stadens Torg på Sveriges Television.
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Det massmediala intresset för stadens kulturarv
Redan från projektets början var de svenska medierna uppmärksamma på 
Riksantikvarieämbetets kulturårssatsning. Enligt den medieanalys1 som gjorts 
av systematiskt samlade pressklipp har drygt 105 miljoner läsare kunnat ta del 
av genomgående positiv publicitet. Därtill kommer ett hundratal artiklar som 
införts efter att analysen genomfördes, samt ett stort antal radio- och TV-in- 
slag som förekommit under året.
Att betjäna massmedia med information om Riksantikvarieämbetets verksam
het under Kulturåret var en prioriterad uppgift för projektledningen för Sta
dens kulturarv 1998. Tillsammans med RAÄ:s pressansvariga skrev projekt
ledningen 17 pressmeddelanden med pressbilder samt fyra notishäften med 
sammanlagt 76 notiser. Därtill genomfördes en handfull presskonferenser 
samt ett fördjupningsseminarium under en dag då 17 journalister utbildades i 
ämnet stadens kulturarv. Medieanalysen redovisar att 42 % av artiklarna till 
stor del bygger på RAÄ:s pressmeddelanden och huvudparten av de press
bilder som har tillhandahållits har publicerats.

Medieanalysen visar att Riksantikvarieämbetets verksamhet under Kultur
året genomgående fick mycket positiv publicitet. Utmärkande är den stora an
delen artiklar med många bilder. Projektet bevakades av såväl lokala media 
som riks- och fackpress. Störst bevakning hade pressen i Götaland samt riks
media. Mest publicitet bland delprojekten fick Kulturhusens Dag och Svenska 
folkets egen K-märkning.

Det stora utrymme som kulturarvet fick genom massmedia har gjort att 
ämnet har fått en ökad och bred exponering hos allmänheten i hela Sverige. 
Sammanlagt resulterade projektet i 1 110 klipp, samt 90 radio- och TV-inslag. 
Under Kulturåret har RAÄ:s utrymme i media ökat med 30 %.

1. Den ovan refererade medieanalysen genomfördes av företaget Observer Media Intelli
gens. Analysen grundades på material från enbart tryckta media, eftersom det inte finns 
ett systematiskt samlat material från etermedia. Analysen omfattar de 1 027 pressklipp 
som samlats från perioden november 1997 till oktober 1998.

Stadens själ har 
fångats med foton
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Vid invigningen av utställningen Mårten 
Sjöbeck - fotografier av ett svunnet kulturland
skap den 4/9-1998 kom många inbjudna gäs
ter och en rad talare berättade om Sjöbecks 
verk.

Invigningen av utställningen Svenska städer - 
kulturan/ till vardags den 11/12-1998 var till 
stor del en intern händelse - ett tillfälle för 
information, gemenskap, belöning och fest!

Stadens kulturarv 1998 - projektadministration
Projektet Stadens kulturarv 1998 genomfördes inom ramen för Riksanti
kvarieämbetets anslag för 1997 och 1998. Projekttiden sträckte sig från april 
1997 till och med februari 1999.

Projektledningen på Informationsavdelningen ansvarade för den övergri
pande planeringen. Övriga avdelningar och enheter på Riksantikvarieämbetet 
deltog beroende på respektive delprojekts utformning.

Projektledaren Annica Adamsson arbetade de första sex månaderna på 
halvtid och från oktober 1997 på heltid. I november 1997 kom Susanne Wik 
som praktikant till projektet och hon anställdes från och med maj 1998 som 
projektassistent på heltid. Under våren 1998 deltog också en praktikant från 
kulturvetarlinjen, som timanställdes under sommaren.

Service till media innebar att allmänheten fick information om kulturarvet 
och de verksamheter som RAÄ ordnade. Projektledningen gav också informa
tion direkt till allmänheten, skolor, föreningar och organisationer. Det var en 
intensiv kommunikation via telefon med i snitt 12 samtal/dag, internet, fax 
och postgång.

Det interna samarbetet var av mycket stor betydelse för projektens resultat. 
Om man inte särskilt räknar personerna på sådana viktiga funktioner som 
vaktmästeriet, växeln, IT-personal, kanslitjänster och chefsgruppen gjorde 
sammanlagt 53 tjänstemän på RAÄ en särskild insats i någon av RAÄ:s verk
samheter för Kulturåret 1998.

Det externa samarbetet bidrog till att kulturarvsfrågor blev ett angeläget 
och prioriterat verksamhetsområde under Kulturåret 1998. Samarbetspartners 
i de olika projekten och i olika sammanhang har bland annat varit: Kultur i 
hela landet, Stockholm - Europas Kulturhuvudstad 1998 AB, Folkets hus riks
organisation och enskilda Folkets hus på nitton orter, Framtidens kultur, Fuji, 
Kommunförbundet, NBV i Skaraborg, Turistdelegationen, Eksjö kommun, 
Gävle kommun, Lidköpings kommun, Länsstyrelsen i Västra Götaland, 
Konstfack, gymnasieskolor, Stadsmiljörådet, Sveriges Hembygdsförbund, Sve
riges Television, Sveriges Radios förlag och Riksutställningar. Till detta kom
mer de nittio kommuner, tjugo länsmuseer och andra organisationer som redo
visas på karta och i katalog s. 15-21.

Projektledningen ansvarade för en övergripande budget för RAÄ:s verk
samhet för Kulturåret 1998 som innebar att 3 miljoner kronor användes till de 
verksamheter runt om i Sverige som har redovisats i denna rapport.

Projektledningen för 
Stadens kulturarv 1998, 
Susanne Wik och 
Annica Adamsson.

14 RAÄ:s verksamhet under Kulturåret 1998



Detta hände i Sveriges städer 1998
Den här listan visar de aktiviteter kring staden som kommuner, länsmuseer och Riksantikvarieämbetet hade under 
Kulturåret 1998. Riksantikvarieämbetet informerade om aktiviteterna på hemsidan om staden och hade löpande press
information om detta, se s. 9 och 13.

RAÄ - Riksantikvarieämbetet
KHD - Kulturhusens Dag, ett årligen återkommande evenemang med olika teman.
Stadens Dag - ett årligen återkommande evenemang som kommunerna har tillsammans med Stadsmiljörådet.

Alingsås Utställningen Från blod
iglar till Prosac - Apoteket Hjorten 
250 år, samt föreläsningar/Stadens 
Dag/Utställningarna: Foto ur 
Alingsås museums arkiv, Bilder av 
Staden - gamla och nya fotografier 
av Alingsås/Fördjupad översiktsplan 
för Alingsås stad med möten kring 
stadens historia, bebyggelse, grön
områden och kommunikationer/ 
KHD - tema stadens torg: aktivite
ter på Stora och Lilla torget/Kort- 
film om Stadens torg i SVT där 
Stora och Lilla Torget uppmärk
sammats.

Arboga Stadens Dag/Utställningen 
Gamla Arboga i ord och bild/ 
Sankta Karins Örtagård/Stadsvand
ring genom den medeltida stads
kärnan/Arboga Medeltidsdagar/ 
KHD - tema stadens torg: akti
viteter på Stora torget.

Askersund Stadens Dag/Kortfilm 
om Stadens torg i SVT där torget 
i Askersund uppmärksammats.

Avesta Projekt om utveckling av 
området runt järnbrukshyttan med 
publika aktiviteter.

Boden KHD - tema stadens torg: 
aktiviteter på gågatan i centrum.

Bollnäs Utställningen Bollnässtaden 
1851-1906.

Borgholm KHD - tema stadens 
torg: aktiviteter på Borgholms torg.

Borlänge Guidningar i Romeheds- 
lägret - en militäranläggning inn
anför Stadsgränsen/Stadsvandringar/ 
KHD - tema stadens torg: aktivite

ter på Sveatorget/RAÄ:s utställning 
Mårten Sjöbeck - fotografier av 
ett svunnet kulturlandskap (på Väg
verkets museum).

Danderyd Projektet Roslagsbanan - 
tåg i kulturbygd/Eldceremoni.

Eksjö Fotoutställningen Trä bebyg
gelse i Estland, om trästaden 
Haapsalu/Europa Nostra priset till
delades Gamla stan i Eksjö/Sam- 
arbetsprojektet Tre trästäder med 
syfte att utveckla småstaden som 
kulturturistiskt besöksmål/Bygg- 
nadsvårdskurs/Föreläsningar: Sta
dens mönster, Stadens trädgårdar, 
Stadens stomme, Stadens ögon, Sta
dens färg II, Staden i lågor, Staden 
bakom fasaden, Stadens ålder,
Stadens omgivningar, Stadens granne
- Nässjö, Stadens storebror - Jön- 
köping/KHD - tema stadens torg: 
aktiviteter på Stora torget/Stadens 
hus - pepparkakshustävling.

Enköping Utställning om Enkö
pings historia från tidig medeltid 
till 1900-talet/Utställningen Åsen, 
om Enköpingsåsens betydelse för 
Enköpings framväxt/Stadens Dag/ 
Utställningen Zorn i Enköping/ 
Parkvandringar/Fickpark på En- 
köpingska: presentation av arbete 
med trädgårdar och parker/KHD - 
tema stadens torg: aktiviteter 
på Stora torget och på torget i 
Örsundsbro/Utställningen Stadens 
hus - ritningar ur stadsbyggnads
kontorets arkiv, med föreläsnings
serie på temat staden: Rätt och fel 
i byggnadsvård, Stadens gröna 
rum, Gränder, gator och esplanader
- om stadsplanering i det gamla 
Enköping, En modern stadsplane-

historia, Enköping i backspegeln/ 
Utställningståget Spåra staden på 
Enköpings station.

Falkenberg KHD - tema stadens 
torg: aktiviteter på Rådhustorget 
och i Laurentiiparken-Gåsatorget.

Falköping Utställningen Ströget 
mella’ Stan och Ranten - ett kultur
rum i Falköping, samt studiecirklar, 
stadsvandringar, program om arki
tektur och kulturhistoria/KHD - 
tema stadens torg: aktiviteter på 
Järnvägstorget, Köttorget, Rantens 
torg, Stora torget och Trätorget/ 
RAÄ:s utställning Mårten Sjöbeck - 
fotografier av ett svunnet kultur
landskap (visas 1999).

Falun En av åtta städer inom Riks- 
antikvarieämbetetsproj ekt Foto
dokumentation av svenska städer 
1998.

Falun.
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Kartan visar de platser där kommuner, länsmuseer och 
Riksantikvarieämbetet hade verksamhet under Kulturåret 1998. 
På hemsidan www.raa.se/staden98 fanns löpande information 
om verksamheterna.
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Forshaga Sveriges Fotomaraton 
1998 - tema stadens kulturarv.

Gränna Stadens Dag/KHD - tema 
stadens torg: aktiviteter på Gränna 
torg.

Gävle Stadsvandringar: Stadens 
språk - en sång av frihet och en ytt
ring av tvång, Gävle i Agnes von 
Krusenstjernas fotspår, Återupptäck 
arkitekturen med huskramarna, Vi 
går i brandens spår/Seminariet Sta
den - hur vill vi ha den?/RAÄ:s ut
ställning Mårten Sjöbeck - fotogra
fier av ett svunnet kulturlandskap (på 
Sveriges järnvägsmuseum, år 1999).

Göteborg Sveriges Fotomaraton 
1998 - tema stadens kulturarv/KHD 
- tema stadens torg: aktiviteter på 
Järntorget/Stadsvandringar: Lind- 
holmen-Eriksberg - den nya staden?, 
Världskulturmuseet och staden, Dom
kyrkokvarteret och Otterhällan,
Haga i våra hjärtan, Kring Älvs
borg, Klippan och Kungsladugård, 
Kortedala - folkhemsbygge i för
ändring, Järntorget - ett torg i rö
relse, (PostP)modernt på Linnégatan 
och i Haga, Stilarna bryts på Ave
nyn med bakgator, Cityarkitektur 
från 1800 till 2000, Modern arki
tektur i österled, Lindholmen - äkta 
Göteborgskt, Domkyrkokvarteren 
och Kungshöjd, Kring Olskroken och 
Redbergslid/RAÄ:s utställning Mår
ten Sjöbeck - fotografier av ett svun
net kulturlandskap (visas år 2000).

Habo RAÄ:s utställning Mårten 
Sjöbeck - fotografier av ett svunnet 
kulturlandskap (visas år 1999).

Halmstad Stadens Dag/Utställningen 
Halmstad ur flygperspektiv, flygbil
der från 1948-1998/KHD - tema 
stadens torg: aktiviteter på Stora 
torg, Norre torg och Lilla torg/Före- 
läsningar, diskussion och debatt med 
tema staden (igår, idag, imorgon).

Haninge Utställningen Jordbro i ti
den - Jordbro i världen/Jordbro- 
festivalen/KHD - tema stadens 
torg: aktiviteter på Hurtigs torg.

Hedemora Stadens Dag/KHD - tema 
stadens torg: aktiviteter på Stora torg 
och på andra torg i staden.

Hjo Samarbetsprojektet Tre trästä
der med syfte att utveckla småsta
den som kulturturistiskt besöksmål/ 
Stadens Dag/Projektet Leva och bo 
i Hjo/Kulturvecka/Stadsvandringar/ 
KHD - tema stadens torg: aktivite
ter på Stora torget.

Huddinge Projektet 25 meter kultur
vagn med temahelg: Stadens torg/ 
Utställningen Från sjöbotten till 
centrum.

Hudiksvall Stadens Dag/KHD - 
tema stadens torg: aktiviteter på 
Skvallertorget, Möljen och Stora 
torget-Rådhusparken.

Huskvarna Stadens Dag.

Håbo Nationaldagsfirande/Utställ- 
ningen På skilda platser - skulptu
rer som möts/Kulturfestival.

Hässleholm KHD - tema stadens 
torg: aktiviteter på Nytorget och 
Stortorget.

Staden i Retur, Den dubbla rörel
sen. Svensk arkitektur vid medel
vägens slut, Staden som kulturscen/ 
Stadens Dag/Utställningen Karls
krona - staden på ön - idé och 
verklighet/Manifestation på Stortor
get vid riksmötet för Svenska Kyr
kans Unga/Boulespel på Stortorget/ 
KHD - tema stadens torg: aktivite
ter på Stortorget/Seminariet Skulp
turen i rondellen - vem bestäm
mer P/Konstens vecka med namnet 
Konst i stuga/Berättarcaféer med 
berättelser på temat Stadens liv och 
minnen: Från Café till IT-café, 
Springschasar och hembiträden i 50- 
talets Karlskrona/Debattforum om 
projektet Stadens Torg i Karlskrona 
kommun/invigning av en Stadsritual 
på torget inför millenniumskiftet/ 
Kortfilm om Stadens torg i SVT där 
Stortorget uppmärksammats.

Karlsborg KHD - tema stadens 
torg: aktiviteter på Fästningstorget.

Karlstad Stadsvandringar med Karl- 
stadkännare som ciceroner.

Katrineholm Sveriges Fotomaraton 
1998 - tema stadens kulturarv.

Höör Centrumplanering och ny be- 
varandeplan. Initierade samtal med 
invånare utifrån 1997 års utställ
ning om staden.

Jönköping Stadens Dag/KHD - 
tema stadens torg: aktiviteter på 
Hovrättstorget.

Kalix KHD - tema stadens torg: 
aktiviteter på Gamla busstorget.

Kalmar Byggnadsvårdsmässa/En 
av åtta städer inom RAÄ:s projekt 
Fotodokumentation av svenska 
städer 1998.

Karlshamn KHD - tema stadens 
torg: aktiviteter på Stortorget, Fisk
torget m.fl. torg i staden.

Karlskrona Föreläsningsserien 
Staden - Arkitekturen - Konsten: 
Arkitektur - det möjligas konst, 
Konst och rum i offentligheten,

Kiruna Sveriges Fotomaraton 1998 
- tema stadens kulturarv/En av åtta 
städer inom RAÄ:s projekt Fotodoku
mentation av svenska städer 1998.

Kiruna.
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Kristinehamn Sveriges Fotomaraton 
1998 - tema stadens kulturarv.

Krokom Aktivitet kring tätorts- 
bebyggelsen.

Kumla Sveriges Fotomaraton 1998
- tema stadens kulturarv.

Kungälv Stadsvandringar i Kungälvs 
gamla Stadskärna/Utställningen Ur 
Svarta Jorden - Medeltidsstaden 
Kungahälla/KHD - tema stadens 
torg: aktiviteter på Gamla torget/Ut- 
ställningen Stadens torg - en mötes- 
plats/Guidad strandpromenad längs 
Nordre Älv/Stadsmarknaden 
Kongälle Martna/Politiskt café - 
staden som mötesplats och mötes
platser i staden.

Landskrona Skolsatsning kring bas
utställningen Nya Staden, Lands
kronas 1700-tal/Stadsvandringar/ 
Utställningen Staden Landskrona - 
den nära staden med det stora sik- 
tet/RAÄ:s utställning Mårten Sjö- 
beck - fotografier av ett svunnet 
kulturlandskap.

Lidingö KHD - tema stadens torg: 
aktiviteter på Larsbergs torg, Stjärn- 
platsen och på torget Bygge och bo.

Lidköping Seminariet Den öppna 
staden/Sveriges Fotomaraton 1998 - 
tema stadens kulturarv/KHD - tema 
stadens torg: aktiviteter på Nya sta
dens torg/Kortfilm om Stadens torg 
i SVT där Nya stadens torg upp
märksammats.

Limhamn Sveriges Fotomaraton 
1998 - tema stadens kulturarv.

Luleå Sveriges Fotomaraton 1998 - 
tema stadens kulturarv/Guidning 
och information i hembygdsfören
ingens kyrkstuga i kyrkstaden Gam
melstad.

Lysekil Sveriges Fotomaraton 1998
- tema stadens kulturarv.

Malmö Sveriges Fotomaraton 1998
- tema stadens kulturarv/KHD -

tema stadens torg: aktiviteter på 
Augustenborgs torg, Davidshalls 
torg, Fridhemstorget, Gustav Adolfs 
torg, Lilla torg, Limhamns torg, 
Möllevångstorget, Nydala torg,
R.F. Bergs plats, Stortorget och 
Värnhemstorget.

Mariestad Deltar i länsgemensamt 
projekt Kulturum Skaraborg.

Marstrand En av åtta städer inom 
RAÄ:s projekt Fotodokumentation 
av svenska städer 1998.

Marstrand.

Mjölby och Skänninge Jubileums
firande av kyrkomötet Skeninge 
Möte/Seminariet Svensk medeltid 
från Skänninges horisont - Skän
ninge i svensk medeltid/Framtidsdis- 
kussion om Skänninges möjligheter 
som stad/Torget i Mjölby uppmärk
sammades.

Motala Sveriges Fotomaraton 1998 
- tema stadens kulturarv.

Munkfors Nationaldagsfirande/ 
Bruksdagarna.

Nora Samarbetsprojektet Tre trästä
der med syfte att utveckla småsta
den som kulturturistiskt besöksmål/ 
Stadens Dag/Stadsvandringar: 1700- 
och 1800-talsmiljöer, Maria Lang

Mordvandring/Kortfilm om Stadens 
torg i SVT där torget i Nora upp
märksammats.

Nässjö En av åtta städer inom 
Riksantikvarieämbetets projekt 
Fotodokumentation av svenska 
städer 1998.

Olofström KHD - tema stadens 
torg: aktiviteter på Gamla torget.

Oskarshamn KHD - tema stadens 
torg: aktiviteter på Stora och Lilla 
torget/Kulturnatt.

Oxelösund Projektet Gör om torget/ 
Stenfestival på torget.

Sandviken Aktiviteter på Bruks- 
museet Smedsgården.

Sigtuna Stadens Dag/Utställningen 
Kungars stad, Vikingars hemvist - en 
utställning om spåren av rikets för
sta stad/Stadsvandringen I spåren 
av rikets första stad/Arkeologidagen/ 
KHD - tema stadens torg: aktivite
ter på Stora och Lilla torget/Utställ- 
ningen Modärna tider i gamla Sigtu
na/Föreläsningsserie med temat Sta
den, Kyrkan och Riket: Från Rom 
till det himmelska Jerusalem - om 
staden som idé, Liv och död i det 
medeltida Sigtuna, Massgraven i 
Prästgatan - om digerdöden i Sig
tuna och i Europa, Sigtunas medel
tida kyrkor och kyrkogårdar, Nyck
eln till de uppländska runstenarna 
finns i Sigtuna, Mynt och myntning 
i Sigtuna 1000-1300, Klostren - ett 
led i tidigmedeltida riksbildning 
och internationalisering.

Skövde KHD - tema stadens torg: 
aktiviteter på Hertig Johans torg.

Sollefteå Stadens Dag/Skyltning av 
kulturhistoriskt intressanta och väl- 
bevarade hus i Sollefteå stad/KHD
- tema stadens torg: aktiviteter på 
Stortorget/Uppsatsen Tornstadens 
skapare - arkitekten Lars Niclas 
Wahrgrens liv och verk i Sollefteå/ 
Utställningen Tornstadens skapare
- Lars Niclas Wahrgren.
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Nässjö.

Sollentuna Filmen Jordmån - en 
film om en plats.

Stockholm Festivalen Bacchanal i 
Vinlagret.

Strängnäs och Mariefred KHD - 
tema stadens torg: aktiviteter på 
Stora torget och Kunskapens träd 
i Strängnäs samt på Kungshustor- 
get, Kyrkoplan och Rådhustorget 
i Mariefred.

Sundbyberg Historisk äventyrs- 
promenad för barn/Stadsvandring 
där historiska personer dök upp 
utefter vägen/Guidade turer under 
sensommaren och hösten på linje 
15 från Norra Bantorget genom 
Solna och Sundbyberg/KHD - 
tema stadens torg: aktiviteter på 
Nybergs torg och Sundbybergs 
torg.

Sundsvall Sveriges Fotomaraton 
1998 - tema stadens kulturarv/ 
Utställningen Högom tid, Sunds
valls storhetstid på 500-talet/ 
Utställningen Sundsvalls Stadsland- 
skap 1940-2000, samt seminarium, 
föreläsningar och stadsvandringar.

Svalöv KHD - tema stadens torg: 
aktiviteter på Bantorget i Teckoma- 
torp.

Söderhamn Sveriges Fotomaraton 
1998 - tema stadens kulturarv/Ut- 
ställningen Resan till staden/Stads- 
vandringar som behandlar Fiskar
stan, stadsplanen från 1600-talet, 
industrihistoria, kommunikation, 
konsten i staden mm/KHD - tema 
stadens torg: aktiviteter på Rådhus
torget.

Södertälje Projektet 25 meter kul
turvagn med temahelg: Stadens 
torg.

Sölvesborg Stadens Dag/Sommarut
ställning med ett 10-tal installatio
ner på tre torg, med anledning av 
KHD:s tema, stadens torg/Historisk 
och arkitekturhistorisk stadsvand- 
ring/KHD - tema stadens torg: 
aktiviteter på Stortorget/Kulturhelg 
med temat Stadens kulturarv.

Ulricehamn Projektet Stadens Torg. 
Elever från Tingsholmsgymnasiet 
arbetar med en ny detaljplan för 
Stora torget tillsammans med 
Stadsarkitektkontoret.

Uppsala Stadens Dag/Arbetare på 
båda sidor om Fyrisån/Fyrisfestival 
för en levande stad/Nationalstads- 
parken vid Uppsalaåsen-Fyrisån 
som speglar bl.a. stadens historia 
uppmärksammas. Stadsvandringar, 
promenadvägar och tematiska 
vandringstips/Glad Stad - upprust
ning av årummet/Projekt Årike Fy- 
ris/Kulturnatten/KHD - tema sta
dens torg: aktiviteter på Brantings 
torg, Dragarbrunnstorget, Forums- 
torget, Fyristorg, Gamla torget, 
Riddartorget, S:t Eriks torg, Stora 
torget, Vaksala torg och Vårfrutorg/ 
Kortfilm om Stadens torg i SVT där 
Stora torget uppmärksammats.

Tidaholm Kräftans Dag/KHD - 
tema stadens torg: aktiviteter på 
Gamla torget/Kortfilm om Stadens 
torg i SVT där Gamla torget upp- 
märksammats/RAÄ:s utställning 
Mårten Sjöbeck - fotografier av ett 
svunnet kulturlandskap (visas 
1999).

Tranås Stadens Dag/Kulturbussen - 
rundtur till stadens museer/En bou
levard i Småland - Storgatan i 
Tranås/Stadsvandring på egen 
hand/Svartåvandring.

Trelleborg KHD - tema stadens 
torg: aktiviteter på Stortorget.

Vara Invigning av Varas röda soffa 
på Stora torget/Natur- och kultur
vandringar: Krokens gård och ha
gar, V. Bitterna, en vandring i forn
tid och nutid, Från psalmdiktare till 
Näckens polska, Kultur i tätort.

Varberg Sveriges Fotomaraton 
1998 - tema stadens kulturarv/ 
KHD - tema stadens torg: aktivite
ter på Varbergs torg.

Vetlanda Två ideella ungdomsgrup
per räddar två rivningshotade 
1880-tals hus/Sörbyutställningen/ 
RAÄ:s utställning Mårten Sjöbeck 
- fotografier av ett svunnet kultur
landskap (visas 1999).

Vadstena Vadstena Forums sympo
sium 98: Byggnadskultur... inför 
2000-talet, samt utställning.

Vingåker Utställningen Stadsutsik- 
ter och landskap med Carl Stephan 
Bennets minnesbilder från Stock
holm, Vingåker och Rom.

Visby Sveriges Fotomaraton 1998 - 
tema stadens kulturarv/Hanse- 
dagarna i Visby/Medeltidsveckan/ 
Kortfilm om Stadens torg i SVT där 
Packhusplan uppmärksammats.

Vårgårda Sveriges Fotomaraton 
1998 - tema stadens kulturarv.

Västervik och Gamleby Projektet 
Kultur i hela Tjust med stadsvand- 
ringar/Stadens Dag/KHD - tema sta
dens torg: aktiviteter på Brukstorget 
i Överum, Gamleby torg och Stora 
torget/ZKortfilm om Stadens torg i 
SVT där Stora torget i Västervik 
uppmärksammats/RAÄ:s utställning 
Mårten Sjöbeck - fotografier av ett 
svunnet kulturlandskap (visas 1999).
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Västerås.

Västerås En av åtta städer inom 
RAÄ:s projekt Fotodokumentation 
av svenska städer 1998.

Ystad KHD - tema stadens torg: 
aktiviteter på Stortorget/Utställ
ningen Husen vid stadens torg/En 
av åtta städer inom RAÄ:s projekt 
Fotodokumentation av svenska stä
der 1998.

Åmål Åmålspromenaden - vand
ring i stadskärnans 1700-tals miljö- 
er/Museer skildrar viktiga delar i 
stadens historia/KHD - tema sta
dens torg: aktiviteter på Åmåls 
torg/En av åtta städer inom RAÄ:s 
projekt Fotodokumentation av 
svenska städer 1998.

Ängelholm RAÄ:s utställning Mår
ten Sjöbeck - fotografier av ett 
svunnet kulturlandskap (visas 1999).

Örebro Sveriges Fotomaraton 1998 
- tema stadens kulturarv/Stadens 
Dag/Föreläsningar: Den svenska 
staden 1900-1930, Magnus 
Dahlander, stadsarkitekt i Örebro 
1899-1914, Örebro, staden mitt 
emellan urban utveckling och 
officiell makt, PBF och varsam re
novering, Yxhult byggde landet/

Stadsvandringar: Från Stortorget 
till Oscarstorget, Torg och grön
områden på väster, Södervandring, 
Parkerna kring slottet, Järntorget, 
Några av Örebros äldsta hus i 
Wadköping/Utställningar: foto
utställningar där den ena behand
lar stationsområdet och den andra 
gamla Örebro stad, vandrings
utställning till Örebros skolor av 
den äldsta staden Örebro, Magnus 
Dahlander, stadsarkitekt i Örebro 
1899-1914, Sten i evighet/KHD - 
tema stadens torg: aktiviteter på 
Stortorget.

Örnsköldsvik Sveriges Fotomaraton 
1998 - tema stadens kulturarv.

Österåker Kulturmiljöprogrammet 
1998: I Roslagen - Kulturhistoriska 
miljöer i Österåker. Visningar och 
turer i kommunen/Roslagsbanan - 
med tåg i kulturbygd. Kulturen 
och byggnader runt Roslagsbanan 
Uppmärksammas/Stadsvandring 
i Åkersberga: Det moderna sam
hällets tillkomst/Kvällsvandring: 
Åkerstorp - Österåkers gamla cen- 
trum/KHD - tema stadens torg: 
aktiviteter på Storängstorget i 
Åkersberga.

Ystad.

Länsmuseer

Blekinge museum (Karlskrona) 
Föreläsningsserien Staden — Arki
tekturen - Konsten: Arkitektur - 
det möjligas konst, Konst och rum 
i offentligheten, Staden i Retur, Den 
dubbla rörelsen. Svensk arkitektur 
vid medelvägens slut, Staden som 
kulturscen/Utställningen Karlskrona 
- staden på ön - idé och verklighet.

Bohusläns museum (Uddevalla) 
Utställningen Uddevalla 500 år 
som stad/Stadsvandringar i Udde
vallas parker/Högstadieprojektet 
Stadens torg/KHD - tema stadens 
torg: aktiviteter på Kungstorget.

Gotlands Fornsal (Visby) Ringmur
ens Dag/Föreläsningsserie på temat 
staden: Drömmen om atlantånga
ren, 1800-talets storstad och judisk 
framtidstro. Byggherrar och arki
tekter i Stockholm, Paris, Berlin 
och Wien, Stadens mönster - de 
historiska kartorna berättar.

Hallands länsmuseer (Museet i 
Halmstad) Stadens Dag/Stadsvand
ringar som behandlar Halmstad 
som sjöfartsstad, den offentliga 
konsten i Halmstad, Tylösand, ar
betarstadsdelen Kärleken, det litte
rära Halmstad, det geologiska 
Halmstad, kyrkorna längs Karl 
XI:s väg, Halmstads röda funkis 
mm/Byggnadsvårdsmässa/KHD - 
tema stadens torg: aktiviteter på 
Stora torg, Norre torg och Lilla torg.

Jämtlands läns museum (Östersund) 
KHD - tema stadens torg: aktivite
ter på Stortorget i Östersund.

Jönköpings läns museum (Jönköping) 
Stadens Dag/Stadsvandring: Antiken i 
arkitekturen/KHD - tema stadens torg: 
aktiviteter på Hovrättstorget i Jönkö
ping och på Gränna torg i Gränna.

Kalmar läns museum (Kalmar) 
RAÄ:s utställning Mårten Sjöbeck - 
fotografier av ett svunnet kultur
landskap (visas år 2000).
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Kulturen i Lund Årsboken 1998: 
Metropolis Daniae - Lund i den 
medeltida världen/Basutställningen 
med samma namn invigs under 
1999/Stadsvandring i stadsdelen 
Klostergården/Sagovandring för 
barn i kvarteret Klostergården/ 
KHD - tema stadens torg: aktivite
ter på Mårtenstorget i Lund/Bo- 
sniendag med temat Försoningen.

Länsmuseet Gävleborg (Gävle) 
Utställning med förslagen till kam
panjen Svenska folkets egen K- 
märkning/Tipsfrågor - kulturturis
tisk rundtur med cykel.

Länsmuseet i Kristianstad Utgiv
ning av skriften Stora Torg - en 
samtidsdokumentation i Kristian
stad/Utställningar: Stora Torg i 
Kristianstad, En förtrollad stad/ 
1800-talsdag mitt i staden/KHD - 
tema stadens torg: aktiviteter på 
Stora torg och Åhus torg/Tanken 
om en stad - personliga betrakt
elser av stadsarkitekt Thomas 
Theander.

Norrbottens museum (Luleå) KHD 
- tema stadens torg: aktiviteter vid 
”Skvallerstommen” i Arvidsjaur, 
på gågatan i Boden, på Haparanda 
torg i Haparanda, på Gamla buss
torget i Kalix, i stadshuset i Kiruna, 
på Stora torget med Soltorget i Paj
ala, på Rådhustorget och Uddmans- 
gatan i Piteå, på Storgatan i Älvs
byn och på Röda Kvarn i Övertor- 
neå/Utgivning av Museets årsbok 
som behandlar olika torg i Norr
botten/Programmet Modernismen i 
staden för gymnasieskolor i Piteå 
och Kiruna kommuner.

Smålands museum (Växjö) KHD - 
tema stadens torg: aktiviteter på 
Stortorget och Teatertorget i Växjö 
och på Stortorget i Älmhult. Muse
et deltog i arrangemangen men var 
inte huvudarrangör.

Södermanlands museum (Ny
köping) Presentationsutställning 
om möbelindustrin/Historien längs

ån. Stadsmuseiprojekt i ekomusei- 
form langsmed Nyköpingsån. Ut
ställningen Ljuva 60-tal - 80 Nykö- 
pingsbilder från 1965-66/Utgivning 
av bilderboken Vad hände med Ny
köping?

Upplandsmuseet (Uppsala) Basut
ställningen Vårt Uppsala/Utställ
ningen Sala Backe - bilder från en 
stadsdel, samt två föreläsningar på 
samma tema/Utställningen Spegel 
av sten - nya bilder av Vaksala 
torg/KHD - tema stadens torg: ak
tiviteter på Brantings torg, Dragar- 
brunnstorget, Forumstorget, Fyris
torg, Gamla torget, Riddartorget,
S:t Eriks torg, Stora torget, Vaksala 
torg och Vårfrutorg/Utställningsvis- 
ningen Vårt Uppsala - från medel
tidens Aros till folkhemmets Upp
sala/Föredrag: Sala Backe - utanför 
sta’n/Utställningsvisning av Bygga 
och bo i Uppsala, samt temavisning 
av basutställningen Vårt Uppsala/ 
Utställningen Romantiska Uppsala- 
bilder/Föredrag: Stadens liv - foto
grafier av Paul Sandberg, Kungliga 
bostäder i Uppsala/Utgivning av 
boken Romantiska Uppsalabilder.

Värmlands museum (Karlstad)
KHD - tema stadens torg: aktivite
ter på Stora torget samt kring an
dra torg i staden.

Västerbottens museum (Umeå) Ut
ställningen Umeå centrum, en kul
turmiljö?, med seminarium och 
stadsvandringar/invigning av nytt 
byggnadsvårdsrum.

Västmanlands läns museum 
(Västerås) Utställning om arkitek
ten Theodor Dahl, verksam vid 
sekelskiftet på flera håll i länet/ 
Fotoutställningen Västerås genom 
tiderna.

Älvsborgs läns museum (Väners
borg) RAÄ:s utställning Mårten 
Sjöbeck - fotografier av ett svunnet 
kulturlandskap (visas år 2000).

Örebro läns museum (Örebro) Ut
ställning om Magnus Dahlander, 
stadsarkitekt i Örebro 1899-1914/ 
Föreläsningar: Den svenska staden 
1900-1930, Magnus Dahlander, 
stadsarkitekt i Örebro 1899-1914, 
Örebro, staden mitt emellan urban 
utveckling och officiell makt/Stads- 
vandringar/Information kring beva
rande av Örebro Stadskärna/Utställ
ningen Staden i arkiven.

Östergötlands länsmuseum (Linkö
ping) Utställningen Slaget vid 
Stångebro/Vadstena Forums sympo
sium 98: Byggnadskultur... inför 
2000-talet, samt utställning.

Uppsala.
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