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Förord

Under det gångna året har det bedrivits ett intensivt arbete med att ta fram 
landsbygds- och strukturfondsprogram. Dessutom har regionala tillväxt
avtal upprättats. Det här är områden som kommer att påverka kulturarvs- 
sektorn. Kulturarvet kan förstärka den lokala och regionala identiteten, 
vård av kulturhistoriska miljöer skapar arbetstillfällen.

Med 1999 års Höstmöte, som samlade cirka 450 deltagare, ville Riksantik
varieämbetet belysa samspelet mellan kulturarv och tillväxt för att visa på 
vilka tillväxtskapande effekter olika sorters satsningar kan ge. Temadagen 
den 1 december hölls i Aula Magna vid Stockholms Universitet med före
läsningar av forskare och företrädare för lokala och regionala tillväxt
skapande projekt. Dessa dokumenterades av frilansjournalisten Malin 
Palmqvist och finns samlade i den skrift du nu håller i din hand.

Under seminariedagen den 2 december avhandlades tolv aktuella ämnen, 
bland annat Kulturturism, Antikvarisk värdering och samhällsuppdrag och 
Samverkan med Svenska kyrkan efter år 2000. Sammanfattningar från 
dessa seminarier finns också samlade i dokumentationen.

Jag hoppas att texterna från 1999 års Höstmöte ska bidra till att belysa 
samspelet mellan kulturarv och tillväxt och fungera som en inspirations
källa inför arbetet med tillväxtskapande projekt inom kulturarvssektorn.

Stockholm i mars 2000

Keith Wijkander 
T.f. riksantikvarie



Temadagen den 1 december 1999

Kulturarv och tillväxt
Marita Ulvskog, kulturminister

Kulturminister Marita Ulvskog inledde millenniets sista höstmöte. Hon ut
tryckte sin uppskattning över att det som för några decennier sedan bör
jade med en gräv-där-du-står-rörelse, befästs till den kulturarvsrörelse som 
gemene man i dag är djupt engagerad i. Kulturarvet betraktas i dag som en 
samhällsresurs.

Det är nu över tio år sedan målbeskrivningen för kulturmiljösektorn lades 
fast. I våras kom propositionen ”Kulturarv, kulturmiljöer och kulturföre
mål” där nya övergripande mål beskrivs:
• ett försvarat och bevarat kulturarv
• ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer och med 

kulturmiljöarbetet som drivande kraft
• allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna 

kulturmiljön
• nationell och internationell solidaritet och respekt inför olika 

gruppers kulturarv.

En regel om hänsyn till ortnamn föreslås också. Ortnamnet är en angelägen 
del av kulturarvet och hävdvunna namn ska inte kunna ändras utan 
mycket starka skäl. När sådana ärenden hamnar på regeringens bord ska 
ett regelverk finnas att luta sig emot. I de flerspråkiga delarna av Sverige 
ska finska, svenska och samiska namn användas samtidigt.

Den regionala utvecklingen har stått i fokus de senaste åren. För stor
städernas del finns en särskild storstadsdelegation som leds av Kultur
departementet. Tillsammans med storstadskommunerna utarbetas förslag 
till lokala utvecklingsavtal för de mest utsatta förorterna.

De slutgiltiga förslagen för de regionala tillväxtavtalen har nyligen läm
nats in. Ett av målen med de regionala utvecklingsplanerna är att, bättre än 
i dag, samordna resurser. Det finns en oro för att kultur och kulturarvets 
utvecklingspotential glöms bort i de regionala tillväxtavtalen. Kulturen 
måste lyftas fram som skapande utvecklingskraft i sig, även om den inte 
alltid ger omedelbara resultat.

Forskningen kring kulturarv och utveckling måste stimuleras. Vi har 
under lång tid kunnat rida på den rapport, som kom för en avsevärd tid 
sedan, med tre k:n - Kunskap, Kommunikation och Kultur. Utan närvaro 
av dessa skulle varje region dö bort. Nu behövs ny forskning att stödja sig 
emot.

En stor omställning inför millennieskiftet är att kyrkan skiljs från staten. 
Svenska kyrkan kommer fortsätta att vara en öppen, rikstäckande folk
kyrka, men relationen förändras. Kyrkan kommer att bli förvaltare av den
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största sammanhängande delen av vårt kulturarv. Att relationen förändras 
får inte innebära någon negativ förändring. Kulturmiljösektorn kommer 
här att ha en viktig roll i att stödja kyrkan.

En extra ansträngning läggs på det industrihistoriska kulturarvet. En 
delegation med stor kunskapsbredd har tillsatts. Representationsfrågan 
kommer att vara viktig: företagarna, arbetarna och de kvinnliga arbetarna, 
arbetskraftsinvandringen måste finnas med.

Regeringens nya miljömål kommer att påverka hur vi utformar vår 
framtida fysiska miljö. Kulturmiljön lyfts där fram som en av de viktigaste 
delarna i en bred miljösyn.

Regeringen har föreslagit ett handlingsprogram för arkitektur, form och 
design som därmed blir ett nytt politikområde. År 2001 kommer att vara 
ett arkitektur år. En stor mängd aktörer i hela landet kommer att inbjudas 
att delta.

Kulturarvet kan också användas i destruktiva syften. Marita Ulvskog 
avslutade sitt inledningsanförande med en vision av kulturarvsinstitutioner 
som, på samma sätt som de fyra stora dagstidningarna nyligen gjort, går i 
hop mot nazismen.

”Kulturarv mot nazism, det är ingen dålig aktuell uppgift”.

Kulturarvets tillväxt
Kulturarv i förändring - en kvalitativ tillväxt

Birgitta Svensson, docent i etnologi vid Lunds universitet, har i sin forsk
ning intresserat sig för såväl landskaps- som kulturarvsfrågor och den bety
delse de har för samhället och människors tillit.

Hon anser att kulturarvet är i starkt behov av tillväxt. Men det handlar 
då om en kvalitativ tillväxt snarare än kvantitativ. Kulturarvet måste stän
digt diskuteras. Innehållet i och bruket av kulturarvsplatserna kan vidgas, 
men det handlar också om att dra ifrån. Våra riksintressen är i behov av en 
förutsättningslös granskning. Det är inte säkert att de som lever i Sverige i 
dag känner igen sig i kulturarvet. Kulturarv är en fråga om demokrati.

1900-talets historia måste integreras i kulturarvet. Hur många av 40- 
50- och 60-talens shoppingcentra, mentalsjukhus och bensinmackar ägnas i 
dag vår kulturarvsvårdande uppmärksamhet? Många människor relaterar 
sin historia till dessa miljöer som berättar om välfärdssamhällets framväxt. 
Kommer stängningen av Barsebäck att göra det möjligt att byggnads- 
minnesmärka anläggningen?

Turisten har under 1900-talet gjort en resa från bildning till en längtan 
efter sinnliga upplevelser. Ännu på 70-talet var det ganska självklart att 
man skulle vara nyttig. På 90-talet har sådant kommit att betraktas som 
tråkigt. Det är viktigare att ha roligt. Det är turismen och inte de traditio
nella kulturvårdande institutionerna som under 1900-talet bidragit till de 
upplevelsevärden som i dag lockar så många människor till de svenska 
kulturarvsplatserna. Turismen har utvecklats från sevärdheter till görbar- 
heter. På kulturarvsarenan kan turisten träda in i olika historiska rum. I det 
historiska äventyrets anonyma söndagsland kan man spela vilken roll man 
vill.

Genom turismen kan kulturarvsplatsen bli ett levande, mångdimensio- 
nellt, socialt rum och inte bara ett monument från en förfluten tid. Besöka
ren och platsen får en identitet genom det möte som sker. Under 1990-talet 
har turistnäringen och kulturmiljövården ändrat karaktär och närmat sig



varandra i det gemensamma intresset för kulturarvet. På väl avgränsade 
kulturarvsplatser håller en ny turistmarknad på att skapas. Det framgångs
rika samarbetet mellan kulturmiljövård och turistbransch, som lyckats 
göra en upplevelseindustri av kulturarvet, har påtagligt förändrat de upp
levelser besökaren får ta del av.

Det finns i dag en rädsla för att den moderna samhällsutvecklingen för
stör naturen. Kulturarvsturismen har också anammat ekologisk retorik i 
sin marknadsföring. Antikvariska och miljömässiga argument löper i dag 
ofta parallellt. Historien och ”kulturen” blir en flyktväg till ”naturen”.

Dagens kulturarv skapas utifrån våra egna ideal och mönster. Hur man 
iscensätter en viss tid säger lika mycket om den tid man valt att skildra som 
om den tid man befinner sig i. Det innebär naturligtvis inte att det inte 
finns historiska fakta, men det är vår tolkning av dessa som ger olika histo
riska bilder, olika kulturarv, om man så vill.

Under 1800-talet föddes begreppet kulturarv. Det förflutna formades 
som ett slags nostalgia i kontrast till den moderna utvecklingen. I dag står 
vi inför uppgiften att bevara det vi vill minnas från industrisamhällets 
dagar. I Sydafrika marknadsförs fängelseön Robben Island som ett av de 
största kulturarven. Hur använder vi våra kulturarvsplatser? Vad kan de 
berätta? Ett omstritt kulturarv är betydelsefullt för ett levande kulturarv.

Känslan av ett förflutet bekräftar vår identitet i samtiden. För att förstå 
det förflutna måste det finnas några spår kvar att relatera till. Museerna 
brukar beskrivas som identitetsbekräftande institutioner. Samma roll har 
kulturmiljövårdens institutioner i förvaltningen av landskapet. Man ska 
kunna använda kulturarvet som upplevelserum. Men det finns också en 
fara med kulturarvet som upplevelseindustri. Det är i dag inte längre själv
klart att de traditionella kulturvårdande institutionerna har initiativet i för
valtningen av det förflutna. Turisten som betalar för sin upplevelse vill gå 
därifrån glad och nöjd med historien. Bildningsansvaret måste därför för
enas med leken och spelet.

Kulturarvets potential ligger i att det både tillhör det förflutna och sam
tiden. På ett attraktivt sätt förmår kulturarvet hjälpa oss i formandet av 
distinkta identiteter och stilla både vår längtan tillbaka till det lilla lokala 
livet och till naturen. Att hitta oss själva genom att vi får distans till oss 
och vår egen tid. Den upplevelsemarknad som skapas på många kultur
arvsplatser har sin framgång i att den iscensätter livet förr så som vi före
ställer - och vill föreställa oss det - och inte nödvändigtvis så som det var.

Från mjuk lokaliseringsfaktor 
till aktiv del i ekonomin
Kulturrelaterad näringslivsutveckling i Nordrhein-Westfalen

Friedrich Gnad är filosofie doktor och sedan 1990 direktör för Stadtart, ett 
privat konsultföretag som fokuserar på kulturens och kulturindustrins ut
veckling som en del av städers och regioners utveckling. Friedrich Gnad 
menar att kulturen är ett av de största värden Europa har men att besluts
fattare och aktörer inte är medvetna om det, ännu.

Kulturrelaterade strategier för näringslivsutveckling har bidragit till att 
delstaten Nordrhein-Westfalen gått från 1960-talets strukturförändringar 
med nedlagda industrier till dagens framgångsrika kulturindustri. Termen 
kulturindustri inkluderar sex olika marknader:
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• musikindustrin
• konstmarknaden
• litteratur- och bokmarknaden
• film- och television
• uppträdande konst och underhållning
• kulturell byggnadsindustri.

De olika marknaderna skapar arbete inte bara för utövarna utan också för 
t.ex. instrumenttillverkare, gallerister och bokhandlare. Kulturindustri har 
inverkan på ekonomi, arbetsmarknad, utbildning, kulturell infrastruktur, 
det sociala fältet och stadsplanering. Ekonomi och arbetsmarknad är av 
störst intresse vad gäller tillväxt.

Studier har visat att kulturindustrin är viktig för ekonomi och sysselsätt
ning. Befintlig kultur är ett incitament för nya kulturföretag. Kultur skapar 
alltså en växande omsättning. Antalet företag i Nordrhein-Westfalen verk
samma inom kulturindustrin 1980 var 33000. Motsvarande siffra 1996 
var 46000. Under samma period ökade omsättningen för kulturindustrin 
från 29 miljarder D-mark till 80 miljarder D-mark vilket kan jämföras med 
den totala ekonomin som fördubblades. Kulturindustrin har ökat stort i 
omsättning och i jämförelse med den totala ekonomin är tillväxten inom 
kulturindustrin makalös. Den har högst tillväxttakt av alla industrisektorer.

I många europeiska länder har konst och kultur en lång tradition av of
fentlig finansiering. Konstens och kulturens roll har länge reducerats till 
mjuk lokaliseringsfaktor. Under 80-talets kulturboom föddes en ny, mer 
ekonomiskt orienterad hållning till kulturen. Dessförinnan fanns ingen 
större förståelse för kulturen som en aktiv del i den nationella, regionala 
och lokala ekonomin.

Ansträngningar gjordes för att göra städer och regioner mer attraktiva, 
bl.a. i Ruhrområdet. Men Tysklands kol- och stålcentrum hade inga goda 
förutsättningar för kulturindustri. Krisen i gruv- och stålindustrin runt 
1960 ledde till förändringar och att nya industrier, avancerad teknologi och 
universitet tillkom. Förändringarna ledde också till en ny befolknings
struktur. Studenter började driva musikställen och pubar i gamla gruvbygg- 
nader. Vid sidan av den traditionella gruvarbetarkulturen startade en ny ut
veckling.

För att hitta nya företag och arbeten måste regionen göras attraktiv. I 
slutet av 80-talet skapades PR-strategier och kulturindustri i regionen. Tre 
stadier kan urskiljas:
• Stöd till enstaka flaggskeppsprojekt. Fram till 1996 fanns ingen inte

grerad utvecklingsstrategi i Ruhrområdet. Enstaka kulturevenemang 
importerades utan något gemensamt mål. Den här strategin var miss
lyckad eftersom regionens inneboende möjligheter inte användes och 
satsningarna inte heller gav några strukturella effekter

• Enstaka basprojekt. Ett antal små och medelstora kulturindustrier star
tade i gamla byggnader. De använde sig av strukturförändringarna efter
som det var mycket billigt att hyra sådana lokaler

• 1996 startade ett processorienterat, strategiskt utvecklingsprojekt för 
Emscher-Lipperegionen. Områdets profil undersöktes och användes som 
utgångspunkt. Regionens inneboende möjligheter utnyttjades. Över 100 
kreativa aktörer och deras idéer integrerades i projektet. Under projek
tets gång startade aktörerna i sin tur nya projekt.

För att uppnå önskade synergieffekter måste olika kulturpolitiska håll
ningar som tidigare varit isolerade, integreras med varandra. Gränser mel
lan olika sektorer måste korsas. Kultur är inte bara en fråga för Kultur-



departementet. I Nordrhein-Westfalen kan man också se en långsam trend 
mot en mer samlad syn.

Kultur är en hållbar produkt, inte bara på ett ekonomiskt plan. Formen 
är det enda som inte är hållbart utan kräver förnyelse. Formen förändras 
men produkten i sig är densamma. Musik är alltid musik. Kulturindustrin 
domineras av små och medelstora företag som förnyar, är flexibla och sta
biliserar en regions lokala marknad. Viktigt ur ekonomisk synvinkel är att 
kulturindustrin är regionalt och lokalt orienterad, inte bara globalt. Att 
företagen är inbäddade i lokala och regionala miljöer är även viktigt för 
den regionala utvecklingen. De använder resurser som finns i regionen. 
Andra delar av kulturindustrin är ”glokal”, lokalt orienterad men med 
globala nätverk.

Några av kulturindustrins marknader, exempelvis kulturbyggnads
industrin, är resursbesparande. Kulturbyggnadsindustrin är en ekonomisk 
sektor med långa traditioner. Ett nytt perspektiv är hur man tillvaratar 
gamla industribyggnader. Nordrhein-Westfalen har 140 stora industriella 
objekt och 70000 arkitektoniska monument. Alla kan inte användas till 
museum, de måste användas för framtiden.

Kulturbyggnadsindustrin kan spara resurser, material och pengar. Ur 
ekonomisk synvinkel är bevarandet av byggnader ofta billigare än att 
bygga nya. Historiska byggnader kan vanligtvis drivas med vinst. I en stu
die från Hamburg kan man se att företag förbättrar sin image genom att 
förlägga sin verksamhet till ett arkitektoniskt monument. Några exempel 
på nya användningsområden: en gruva har blivit ett designcenter, en annan 
trädgårdsutställning. Ett gammalt stålverk används för konserter, klättring 
och ljusshower.

Kulturbyggnadsindustrin är arbetsintensiv. Av 250 000 jobb inom 
kulturindustrin i Nordrhein-Westfalen finns mellan 15000 och 25000 
inom kulturbyggnadsindustrin. Kulturaktiviteter i kombination med be
varande av byggnadsarvet bidrar i hög grad till att förbättra ett område.

Kulturarv genererar tillväxt
Leksands traditioner lockar företagarna

Lars-Åke Lundqvist, tidigare kommundirektör i Leksand och Gagnef, 
arbetar numer med tillväxtfrågor i Siljansregionen som innefattar Leksand, 
Rättvik, Mora och Orsa. Leksand tilldelades 1998 Svenska Kommun- 
direktörsföreningens tillväxtpris.

Kommunens kulturarv är viktigt för tillväxten. Tillväxt ses för det mesta 
som befolkningstillväxt men skattesystemets mätning ger ett förenklat syn
sätt. Om befolkningen ökar är det bra, om den minskar är det dåligt. Lek
sand hade förra året en liten befolkningsminskning. Samtidigt finns det en 
kvalitativ dimension när det gäller tillväxt. Att socialbidragskostnaderna 
och antalet tomma lägenheter minskar är några exempel på det i Leksand.

Kommunen livnär sig på jord-, skog- och träindustri, handel och en tu
rism med gamla anor. Leksands kommun har en stark internationell prägel. 
Ett exempel är ett helägt japanskt timmerföretag som tillverkar timmerhus 
för den japanska marknaden. Man har också vänortsförbindelser med 
stora delar av världen däribland de nordiska länderna och Baltikum. Kom
munen har investerat i skolbygge som gör det möjligt att läsa universitets
kurser på hemmaplan.
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Under tidigt 70-tal kom vändpunkten för Leksand. Då började före
tagen flytta in, en viktig tillväxtfaktor. Men vad får då företagen att flytta 
till Leksand? En anledning kan vara att det är en liten ort och därmed lät
tare att rekrytera och behålla personal. För att nå klarhet har kommunen 
tagit hjälp av Dalarnas forskningsråd som undersökt bilden av Leksand: 
vad är det man flyttar till?

Många som flyttar till Leksand har ingen koppling till landskapet eller 
orten. Vilka komponenter fäller då avgörandet? Nummer ett är trygghet. 
Argument nummer två att det är en bra plats för barnen. På tredje plats 
kommer möjligheten att få någon form av kulturella upplevelser på hem
maplan. I djupintervjuer med individer som flyttat till Leksand har bland 
annat sagts: ”För mig är Leksand och Dalarna Sverige” - det är ett fint 
betyg.

En människa kan inte beskrivas med en enda egenskap, ett arbete, ett 
nummer, ett namn. Om vi blir duktigare på att se att varje människa består 
av fler parametrar, kan vi också bli bättre på att skapa tillväxt. Alldeles för 
många kommunledningar arbetar med enfald i stället för med mångfald. 
Det är inte genom ensidiga satsningar på kontorshotell eller industriområ
den som tillväxten ökar.

Återanvänd byggnaderna!
Om den byggda kulturmiljön som resurs i utvecklingsplanering

Många av de byggnader som finns i dag kommer att förlora sin nuvarande 
verksamhet. När det inträffar gäller det att förnya användningen av bebyg
gelsen utan att minska dess värden. Ny användning är helt enkelt nödvän
dig för ett långsiktigt bevarande, kulturmiljö vården riskerar annars att 
marginaliseras i planeringen. Det hävdar Krister Ohlsson, verksam vid 
KTH:s institution för infrastruktur och samhällsplanering. Institutionen 
bedriver forskning kring kulturens och kulturmiljöns roll i samhällsutveck
lingen.

Kultursektorn betraktas i dag som en näringsgren med ökande ekono
misk betydelse och betydelsefull lokaliseringsfaktor. För att förhoppning
arna om kulturen som en motor i utvecklingen ska kunna infrias måste en 
utvecklingsstrategi bygga på områdets egna resurser. Den kulturella 
infrastrukturen måste identifieras:
• kompetens och utbildningsmöjligheter inom kulturområdet
• sociala, ekonomiska och kulturella nätverk
• byggnader och anläggningar för kulturverksamhet
• traditioner och historia
• kulturmiljökvaliteter.

Det finns två varianter av utvecklingsstrategier. Produktionsstrategin som 
kan beskrivas som en exportstrategi. Produkten kan upplevas på valfri 
plats, även utanför regionen. Att försöka befrämja kulturindustrin på orten 
är ett typiskt inslag. Kulturell infrastruktur och välutbildad arbetskraft är 
av stor betydelse. Konsumtionsstrategin satsar istället på verksamheter som 
måste upplevas på plats. Ett exempel är konserter. Det är en turism- 
orienterad strategi. Geografiskt läge och en transportinfrastruktur som 
ökar tillgängligheten är av stor vikt. I praktiken samspelar ofta de två 
strategierna. Här är Glasriket i Småland ett bra exempel. Besöksnäringen 
som utvecklats är direkt beroende av att det finns en glasproduktion,



samtidigt som försäljningen i hyttbutiker bidrar väsentligt till glasbrukens 
omsättning.

Den byggda kulturmiljön kan spela en central roll och vara en viktig resurs 
i kulturstrategier för regional utveckling:
• kulturvärden i den byggda miljön skapar attraktion till orten eller 

regionen
• bebyggelse som förlorat sin ursprungliga funktion kan ge ekonomiska 

förutsättningar för företag inom kulturindustrin att utvecklas
• kulturvärden kan vara viktiga för konstnärliga och kreativa processer
• byggnadsstrukturer i t.ex. nedlagda industrier är ofta lämpade för 

kulturverksamheter.

Men för att den byggda miljön och kulturvärden ska få en betydelsefull roll 
i utvecklingsplaneringen är det nödvändigt att utveckla bevarandeplane
ringen. I stället för att enbart bevara gäller det att också skapa värden. 
Bevarande måste samordnas med förnyelse och förändring av den fysiska 
miljön men också med själva användningen av miljön. I dag uppfattas 
kulturmiljövården som en sektor som bara gör anspråk på markanvänd
ning. Den återfinns i första hand på central och regional nivå genom Riks
antikvarieämbetet, länsstyrelserna och länsmuseerna. I själva verket är den 
kommunala nivån viktigast då kommunerna har det största ansvaret för 
kulturmiljön genom den fysiska planeringen.

Möjligheterna att tillvarata kulturmiljöns värden är beroende av andra 
aktörers intressen och agerande. Kulturminneslagens portalparagraf lägger 
en stor del av ansvaret utanför den offentliga kulturmiljö vården. De olika 
aktörerna kan förväntas tillskriva bebyggelsen olika typer av värden. Om 
det kulturhistoriska värdet gör anspråk på objektivitet innebär det att det 
blir ett egenvärde frikopplat från ett aktörsperspektiv. Om värdesättningen 
inte sker i samspel med andra överväganden är risken att framtida an
vändning av bebyggelsen, som är central för många andra aktörer, blir en 
mindre viktig fråga för den kulturhistoriskt värderande parten. Resultatet 
kan bli att andra aktörer i sin tur lägger liten vikt vid det kulturhistoriska 
värdet och att kulturmiljövården marginaliseras i planeringen.

Kulturmiljövården måste därför också informera och försöka att på
verka andra aktörers uppfattningar. Bebyggelsens direkta och indirekta 
bruks- eller användningsområden måste diskuteras, liksom potentiella 
bruksvärden och existensvärden. Det direkta bruksvärdet handlar om hur 
bebyggelsen ska utvecklas för ny långsiktig användning. Utgångspunkt 
måste tas i områdets inneboende egenskaper men också i ett omvärlds- 
perspektiv. Utvecklingen av ett bebyggelseområde kan också förstärka det 
indirekta bruksvärdet. Kan området användas för aktiviteter som inte har 
direkt koppling till den specifika användningen? Hur kan det bidra till att 
förstärka ortens profil? Med potentiella bruksvärden avses möjligheten till 
direkt och indirekt användning i framtiden. Hur är det lämpligt att ut
veckla området så att människor uppmuntras och inte hindras att använda 
området? Slutligen existensvärdet: vad betyder bevarande- och förnyelse
åtgärder i området för ortsinvånarnas identitet och välfärd? Har området 
ett värde för människor utan att de vistas i området? Vad är folk beredda 
att betala för att området bevaras utan att de utnyttjar området själva?
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Industrihistorisk mötesplats
Ett socialt projekt i Norberg

Dag Celsing är civilingenjör och doktorand i teknikhistoria med inriktning 
på industriminnesforskning vid KTH. Sedan 1998 leder han projektet 
Industrihistorisk mötesplats i Norbergs kommun. Han betonar att den 
industrihistoriska mötesplatsen är ett socialt projekt, inte en institution 
som ska byggas. Arbetet som projektledare går till stor del ut på att identi
fiera kreativa strukturer i bygden och sammanföra dem med varandra. På 
så vis kan synergieffekter uppnås. Norberg är en ort med ungefär 6 000 in
vånare i norra Västmanlands län. Gruvan och stålverket stängde 1981.

Kommunen har tillsammans med länsstyrelsen och landshövdingen satt 
i gång detta mångfacetterade projekt. En del utgörs av bansträckningen 
mellan Norberg och Engelsbergs bruk, ett av objekten på Unesco:s världs- 
arvslista. Engelsbergs-Norbergs järn vägshistoriska förening har bildats med 
det långsiktiga syftet att få en fungerande turistverksamhet på sträckan. En 
ansökan om trafiktillstånd har lämnats in till Banverket. Förhoppningen är 
att bansträckningen efter några års turisttrafik ska kunna gå över i kom
mersiell trafik. Sådana exempel finns i Sverige. Dessutom trafikerar 80 last
bilar sträckan varje dygn, så bansträckningen skulle också kunna användas 
för godstrafik. Där finns en direkt koppling mellan tillväxt och kulturmiljö.

Unga företag och företagare flyttar också in och ser möjligheterna i 
Norbergs kulturlandskap. De behöver ingen hjälp på vägen, men de kan bli 
uppmuntrade av att veta att det finns fler av samma sort. För att kunna 
samverka måste de också göras medvetna om varandras existens. Ett exem
pel är en inflyttad reklamman som vill bygga upp en utställning om 
modern svensk formgivning i en industrilokal.

Ols-Bänning är en gammal bergsmansby i närheten av Norberg, en his
toriskt sett mycket rik miljö. Järn har tillverkats med masugnsdrift sedan 
1100-talet och stångjärnssmide har förekommit sedan 1600-talet. Mycket 
av historien kan fortfarande, om än subtilt, utläsas i landskapet. Genom en 
blandning av forskningsinsatser och lokalt engagemang kan kulturhistorien 
förmedlas till besökande och de som bor i landskapet.

I Ols-Bänning drivs ett nytt kulturmiljöprojekt. En koncentrerad insats 
görs för att utbilda byalaget i det historiska kartmaterialet, i byggnadsvård 
och markvård. Länsmuseum, länsstyrelse och byalag ska sedan tillsammans 
komma överens om hur man ska prioritera byggnadsvårdsmedlen så att 
den totala effekten blir så gynnsam som möjligt för byn i dess helhet. Ett 
skyltprogram, vårdplaner och arkeologiska fältundersökningar som del av 
en forskarskola, ingår också i projektet. Ett syfte är att öka engagemanget i 
byalaget. Ols-Bänning är i stort behov av byggnadsvård men skulle med 
tiden kunna bli ett ekomuseibesöksmål.

Projektet Industrihistorisk mötesplats är också ett demokratiserings
projekt, vilket Ols-Bänningsmodellen är ett bra exempel på. I Norberg 
finns ett mycket stort behov av demokratisering. Det handlar om att öppna 
och tillgängliggöra kulturmiljöerna men också om att omfördela ansvaret 
för vården och levandegörandet av kulturmiljön. Fortfarande finns uppfatt
ningen att någon annan ska ta ansvar för framtiden och den gemensamma 
kulturmiljön.

En hemvändare försörjer sig på turridning med Islandshäst. Han ser att 
kulturmiljön lockar kunder och använder den därför i sin turridnings- 
verksamhet. T.ex. kan man rida ut till Lapphyttan som grävdes ut i början 
av 1980-talet, den äldsta masugnsanläggning vi känner till i dag. Kultur



miljön fungerar som en infrastruktur som en företagare kan använda. Ett 
direkt samband mellan kulturmiljö och tillväxt.

Hembygdsföreningen fungerar på många sätt i Norberg men skulle med 
uppmuntran kunna göra mycket mer. Det är en fråga om tillit och om att 
känna frihet att själv ta kulturmiljön i besittning. Men privata intressen 
måste också släppas in. För att komma dithän måste människor utifrån 
också lockas till platsen. Först när kulturarvet bärs upp av människor kan 
det få en långsiktig bärkraft. När människor ser att de själva fyller kultur
miljön med innehåll infinner sig de långsiktiga effekterna. I ett tidsbegrän
sat projekt måste därför det lokala engagemanget in mycket tidigt om för
ändring ska uppnås.

Projektet Industrihistorisk mötesplats finansieras av EU:s struktur
fonder, länsstyrelsen och Vattenfall samt fem högskolor som bidrar med 
arbetstid.

Från information till imagination
The Dream Society - informationssamhällets efterträdare

Rolf Jensen, direktör för Institutet för framtidsforskning i Köpenhamn, 
tror inte att någon kan bevisa hur framtiden ska bli. Men genom att tänka 
öppet och visionärt kan vi ta första steget mot en strategisk beredskap in
för det som komma skall. Rolf Jensens framtidsteori är ”the dream 
society”.

Genom att titta på historiens periodskiften från jägar- och samlar- 
samhället till informationssamhället, kan man se att det är sannolikt att ett 
nytt skifte inträffar. Varje period är kortare än den närmast föregående. Vi 
står nu med en fot i det rationella informationssamhället och en fot i ”the 
dream society”. Gradvis flyttas vikten över. I det vetenskapsfixerade sam
hället tjänar den mest pengar som läst flest böcker. Nästa era är historie
berättarens, den appellerar till hjärtat och känslan, det är kulturens, kon
stens och sportens värld. För 20-30 år sedan skulle aboriginer och indianer 
civiliseras enligt industrisamhällets rationella logik. I dag får jägar- och 
samlarsamhällen stå för svaren på livsgåtorna.

I början på 90-talet fanns några enstaka alternativ till vanliga ägg i 
danska butiker. Ett ägg var ett ägg. I dag är över hälften alternativt fram
ställda. Ett ägg kan i dag kosta fem kronor. Då betalar man en krona för 
ägget och fyra för historien. Produkten är fortfarande densamma. Det är 
historien som förändras. Förut vann den bästa produkten, i framtiden 
kommer den bästa historien att vinna. Datorer och mobiltelefoner går 
samma väg. Apples nya designade iMacdatorer i roliga färger är ett exem
pel. Ingenjören tar sig för pannan när kunden väljer en blå mobiltelefon för 
att den är vackrast. Men i Rolf Jensens framtidsvision får ingenjören ta ett 
steg tillbaka för designern, historieberättaren.

Marlboro är ett exempel på ett företag som jobbar med historieberät- 
tande. Marlboro är inte bara cigaretten, det är, enligt företagets historia, en 
livsstil som innefattar kläder, resor, mat, allt utom cancer. Ett hjärn- 
orienterat samhälle byts mot ett hjärtorienterat. Maslows behovspyramid 
vänds upp och ner. De fysiska behoven som utgjort den breda basen blir en 
smal spets i botten. Den breda basen vänds uppåt och fylls ut av Maslows 
självförverkligande toppupplevelser.
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Vi kommer att få fler iscensatta verkligheter. Steven Spielbergs film 
Jurassic Park genererade ett stort intresse för dinosaurier. Men Steven 
Spielbergs iscensatta verklighet konkurrerar med den vetenskapliga verklig
heten.

I Storbritannien pågår just nu ”Branding Britain”. Skottar och irer har 
en bra historia som britter saknar. Hyperrealiteten, något som är mer verk
ligt än verkligheten, är på väg. Några drag från verkligheten understryks 
medan andra undertrycks. Vi kommer i konkurrens med den professionella 
tecknade världen, och om vi kommer i konkurrens med den kan vi också 
samarbeta med den.

Av alla invånare i Skandinavien bor 85 procent i städer. 30 procent av 
danskarna drömmer om att bo på landet, men det förblir en dröm. Det 
som nu är på väg är industriromantik. Här har Sverige bättre möjligheter 
än Danmark som glömt hela sin arbetarkultur.

Det finns fem nya branscher för framtiden:
• äventyrsmarknad
• marknad för kärlek och vänskap
• omsorg
• vem är jag?
• marknad för trygghet.

Kultur och historia befinner sig på trygghetsmarknaden. När förändrings- 
takten ökar så ökar också behovet av trygghet. Den historiska tiden ger 
fasta värderingar på framtidens marknad. Den bidrar med myter och histo
rier. Det ger trygghet att resa till platser som man ”vet hur de är”, som det 
klassiska England och vilda västern. En natur som stannar vid vad den 
varit skänker också trygghet. En stor del av framtiden kommer att ägnas åt 
att resa till det förflutna.

I industrisamhället var arbete något hårt som skulle genomlidas under 
kort tid och ge bra betalt. I ”the dream society” byts homo sapiens, den 
vetande människan, ut mot homo ludens, den lekande människan. Arbete 
är något spännande och utmanande som därför kan få ta längre tid. Den 
emotionella framtiden bjuder på temaparker med iscensatta verkligheter 
där kulturminnen och byggnadsminnen är en arena. Sporten med sina 
drömmar, succéer och fiaskon är en annan. Det iscensättarna ska svara på 
är frågor som ”vem är jag?”, ”varför är jag satt på jorden?”, ”vad händer 
efteråt?”. Vetenskapen har haft 100 år på sig att komma med svaret, nu är 
det dags att vända sig till någon annan och frågan går till er.



Seminariedagen 
den 2 december 1999

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

1. Bidrag till vård av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse

Seminarieledare: Kristina Lindskog och Ulf Gyllenhammar, 
Kulturmiljöavdelningen

Hans Ling, avdelningschef vid Kulturmiljöavdelningen, inledde seminariet 
med en kort beskrivning av anslaget G2, ”Bidrag till kulturmiljövård” och 
dess förhållande till övriga anslag inom statsförvaltningen.

G 2-anslaget är ett av de största inom Kulturdepartementets område och 
tillsammans med lagstiftningen ett viktigt smörjmedel för kulturmiljö
vården. När det gäller de medel som fördelas på olika kategorier av bebyg
gelse och ägare, är det viktigt att vi kan visa på nyttan med dessa. Riks
antikvarieämbetet har skrivit förslag till riktlinjer för den administrativa 
hanteringen av G 2-anslaget. Riktlinjerna är ute på remiss hos länsstyrel
serna. Under år 2000 ska de kompletteras med riktlinjer för ”sakhante
ringen” av anslaget. Arbete pågår också med förslag till kulturvårdsavtal 
som också är på remiss. Riksantikvarieämbetet arbetar vidare med förslag 
till mall för sådant avtal.

Kristina Lindskog redovisade innehållet i förslaget till riktlinjer som syf
tar till att underlätta för länsstyrelserna. Bakom ligger den nya anslags- 
konstruktionen som innebär att anslagssparandet högst får uppgå till tre 
procent av anslaget. Med remissvaren som grund har Riksantikvarieämbe
tet för avsikt att bearbeta riktlinjerna. Målsättningen är att de ska antas 
samtidigt med fördelningsbeslutet för år 2000, d.v.s. under januari månad.

När det gäller skillnaden mellan anslag och bemyndigande kan man 
konstatera att bemyndigandet inte innebär extra medel utan endast en rätt 
att ta beslut mot kommande års anslag. I samband med den föreslagna års
planen är det fortsättningsvis viktigt med en god planering för hur anslaget 
ska användas. Det är också viktigt med bra skrivna villkor i bidrags- 
besluten för att därigenom kunna hantera medlen på ett ändamålsenligt 
sätt.

Ulf Gyllenhammar inledde med en resumé över byggnadsvårdsmedlens 
historia. 1880 års riksdag satsade 450 kronor för vård av Visby ringmur 
och ruiner. Den summan hade 1904 ökat till 1000 kronor, vilket motsvarar 
ca 44 000 kronor i dag. Det är viktigt att ägarna till byggnadsminnen kän
ner att de har stöd från staten. Större satsningar har under åren påverkat 
fördelningen av bidragsmedlen från Riksantikvarieämbetet till länsstyrel
serna, främst grundförstärkning i Göteborg och Stockholm. Vasastaden i 
Göteborg skulle inte ha funnits kvar i nuvarande skick om inte bidrags-
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medlen funnits. Hela bidragssystemet bygger på överkostnadsbegreppet. 
Bestämmelserna i PBL är oklara vilket medför att överkostnader måste 
definieras olika beroende på i vilken kommun man befinner sig.

Ann-Charlotte Backlund, länsstyrelsen i Stockholms län, berättade om 
överkostnader i samband med grundförstärkning. I slutet av 1980-talet 
fanns ca 50 hus i Gamla stan som hade akuta grundförstärkningsbehov. 
När ansökan kommer in till länsstyrelsen hjälper de till med en antikvarisk 
förundersökning. Grundförstärkningarna medför ofta också en arkeologisk 
undersökning. Ibland måste golvnivån i källaren sänkas vilket kan inne
bära en möjlighet för fastighetsägaren att utnyttja källare och därigenom få 
en bättre ekonomi på huset. Det vore intressant att få ett helhetsgrepp på 
Gamla stans bebyggelse. Alla mervärden vi kan få ut är väsentligt.

Sophia Laurin, länsstyrelsen Gävleborgs län, berättade om stora 
överloppshus. För år 1999 har 90% av satsade medel för vård gått till 
överloppshus i Gävleborgs län. I regel ges 90% av överkostnaden i bidrag, 
oftast efter förhandling med fastighetsägaren. Länsstyrelsen satsar mycket 
på dokumentation och antikvarisk rapport för att kunna användas som 
underlag vid kommande arbeten. Det är viktigt att återvinna kunskapen 
om gamla tiders tekniker. Om huset är bebott medger länsstyrelsen oftast 
max 50% i bidrag för att visa att ansvaret ligger kvar hos fastighetsägaren. 
Ett avtal skrivs regelmässigt med fastighetsägaren om att skydda huset i 20 
år och att ägaren ska gå med på en byggnadsminnesförklaring.

Jonas Jansson, länsstyrelsen Örebro län, berättade om ett ärende som 
handlar om uppvärmningsproblem och som tangerar överloppshusen. 
Länsstyrelsen ger normalt inte bidrag för att göra kakelugnar eldningsbara, 
men i flygeln till Skogaholms herrgård har man gjort ett undantag. Ägaren 
har på egen bekostnad ordnat skorstenar och rökgångar. Länsstyrelsen har 
gett bidrag till tre kakelugnar och två rörspisar, totalt 120 000 kronor mot
svarande 80% av totalkostnaden. Anledningen till beslutet var att det inte 
finns centralvärme. Tack vare bidraget behöver inte centralvärme installe
ras vilket gör att man kunde undvika svåra ingrepp i den kulturhistoriskt 
värdefulla miljön.

Lennart Edlund, länsstyrelsen Gotlands län, berättade om problemet 
med tätt återkommande underhåll. Ett bulhus i Visby, byggt på 1780-talet, 
förklarades som byggnadsminne 1995 och fick då bidrag till smärre repa
rationer och tj är strykning, motsvarande nittio procent av totalkostnaden. 
Ägaren vill nu ha bidrag med nittio procent av totalkostnaden för en ny 
tjärstrykning. Länsstyrelsen har avslagit ansökan. Frågan är om:
• täta underhåll är en överkostnad?
• vad som ska vara bidragsberättigat - är hela kostnaden en överkostnad?
• bidrag ska ges till ändring av konstruktionsdetaljer?

Karl-Johan Eklund, länsstyrelsen Uppsala län, berättade om överstora hus. 
Ägarna till Rungarns säteri använde ca 75 kvm för sitt boende av byggna
dens totalt ca 450 kvm. Rungarn är en av Upplands finaste rokokoherr
gårdar. En utredning visade att ca 300 kvm kunde betraktas som över- 
loppsyta. Därigenom fick ägarna bidrag i motsvarande grad till omlägg
ning av tak, d.v.s. kostnaden för överloppsytan räknades som överkostnad.

Diskussion
Bland de deltagande framfördes farhågor om vad som händer om kultur
miljövården satsar medel på överloppshus. I vissa fall kommer det leda till 
att byggnaden inte fortsätter vara överloppshus. Samtidigt är det svårt att 
sia om framtiden och vi måste handla efter de förutsättningar som finns i 
dag. Det kulturhistoriska värdet ska vara avgörande, inte ekonomin.



Andra åsikter som kom fram var att kulturmiljö vår den inte bör med
verka till felaktiga konstruktioner som medför framtida kostnader. Vidare 
finns det brister inom byggnadsvården när det gäller kunskap om material 
och metoder. Riksantikvarieämbetet borde driva denna fråga hårt.

Beträffande ständigt återkommande underhåll på trädgårdar konstatera
des att Riksantikvarieämbetet gett besked att årligt underhåll av trädgår
den på Grönsöö är bidragsberättigat.

Andra synpunkter som framkom:
• det är svårt att sprida erfarenheter mellan länsstyrelserna
• det är svårt att göra ett urval för vilka objekt som det ska satsas 

bidragsmedel på
• länsstyrelserna kräver ofta att det ska finnas minst två anbud, detta för 

att kunna jämföra priser. Länsstyrelsen har ingen skyldighet att kräva 
detta, ägarens egenintresse medför att även denne vill ha låg kostnad.

2. Ett nytt system för fornminnesinformation
Seminarieledare: Bengt Andersson, Cissela Génetay-Lindholm 
och Malin Blomqvist, Kunskapsavdelningen

Bengt Andersson inledde seminariet med en beskrivning av projektarbetets 
uppläggning. De produkter som ska levereras är ett informationssystem för 
fornminnen, en förvaltningsmodell och stöd vid införande. En viktig ut
gångspunkt för projektresultaten är att användarnas behov ska tillgodoses. 
Detta sätter också sin prägel på projektorganisationen. Användarna är väl 
representerade i styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupper. Projektet är 
indelat i tre etapper och ska vara slutfört den 31 december 2001. Etapp 1, 
som utgörs av mål-, krav- och systemstudie, pågår för närvarande.

Cissela Génetay-Lindholm redovisade projektets arbetsmodell som 
grundas på användarnas verksamhet och behov av fornminnesinformation. 
Avgörande är vilken information det finns behov av samt i vilka situationer 
behoven uppstår. Därför görs en beskrivning av hur man arbetar i verk
samheten samt hur, när och var man utnyttjar informationssystem och an
dra resurser. Vidare beskrivs verksamhetens regelsystem. Utifrån detta for
muleras sedan kraven på informationssystemet. Utanför projektet drivs ett 
antal frågor som är väsentliga för användningen av det framtida informa
tionssystemet. Dessa är bl.a. fortsatt digitalisering av fornminnesinforma
tion, tillgång till landskapsinformation med rimliga villkor samt kompe
tensutveckling av berörd personal.

Malin Blomqvist redovisade projektets arbete med kvalitetssäkring. 
Inom projektet har tidsfaktorn högsta prioritet. Informationssystemet ska 
vara i drift vid utsatt tidpunkt. Därför måste avgränsningar och priorite
ringar av projektresultaten göras och följas. Kvalitets säkringen gäller pro
jektets produkter såväl som projektarbetet.

Sju övergripande mål har formulerats för projektets produkter. Dess
utom har vissa delmål identifierats vilka bidrar till huvudmålen. Huvud
målen är:
• systemet ska tillgodose samhällets behov av fornminnesinformation
• systemet ska ha bra tillgänglighet
• informationen ska vara pålitlig
• systemet ska underlätta en enhetlig tillämpning av Kulturminneslagen 

och annan lagstiftning som berör kulturhistoriska lämningar
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• information rörande kulturhistoriska lämningar såväl på land som 
under vatten ska återfinnas i systemet

• befintliga digitala data ska kunna återanvändas
• kostnaderna för informationssystemet för fornminnen ska vara kopp

lade till nytta - d.v.s. ha ”rätt” kostnad.

Några viktiga delmål är:
• att systemet ska vara öppet mot andra relevanta system och informa

tionsmängder samt att attributdata och lägesdata ska vara integrerade 
ur ett användningsperspektiv

• att de begrepp och relationer mellan begrepp som används i systemet 
ska vara logiska och enhetliga

• att samma typer av fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar ska vara likvärdigt redovisade i hela landet

• att förvaltningskostnaderna ska vara låga och att det ska vara rimliga 
investeringskostnader.

Cissela Génetay-Lindholm redogjorde för den beskrivning som upprättas 
inom projektet över befintliga digitala system som hanterar fornminnesin- 
formation och som informationssystemet för fornminnen kommer att ha 
kopplingar till eller datautbyte med. Systemen finns hos länsstyrelser, läns
museer och kommuner, skogsvårdsorganisationen, Lantmäteriverket samt 
Sjöhistoriska museet.

Projektet ska också ta fram en specifikation av uppbyggnaden av befint
ligt digitalt material, bestämma kriterier för struktur- och lagringsfrågor 
samt tekniska lösningar vad beträffar automatisk överföring och/eller 
omdigitalisering. Vidare ska projektet göra en kvalitetsbedömning av mate
rialet ur teknisk såväl som antikvarisk synvinkel. Dessa uppgifter ska resul
tera i ett förslag till vad som kan överföras automatiskt respektive manuellt 
samt vad som måste omdigitaliseras. Riktighet, aktualitet, fullständighet 
och ursprung är viktiga begrepp vid värderingen av informationens kvali
tet.

Malin Blomqvist redovisade arbetsläget för den arbetsgrupp som fått i 
uppgift att ”utarbeta förslag till klassificering av de kulturhistoriska läm
ningar som ska redovisas i det framtida informationssystemet”. I sitt arbete 
har gruppen utgått från befintlig art- och sakordslista, som är den lista med 
benämningar på kulturhistoriska lämningar som används vid registrering 
för närvarande. Det ska finnas utrymme för komplettering och ändring av 
benämningar. De olika benämningarna har diskuterats liksom vilka egen
skaper som bör vara separat sökbara för varje typ av lämning. Olika typer 
av egenskaper är t.ex. form, konstruktion, fyndmaterial.

Bengt Andersson redovisade krav på informationssystemet, dess förvalt
ning och införande som hittills framkommit i den arbetsgrupp av använ
dare som arbetar med frågan. Krav ställs på informationens kvalitet och 
aktualitet, systemets tillgänglighet, flexibilitet, pålitlighet och prestanda. 
Kraven har tagits fram med hjälp av ett antal användningsfall från olika 
verksamheter.

Diskussion
Under den efterföljande diskussionen togs bl.a. följande upp:
• ansvarsfrågor
• priser och tillgänglighet till annan landskapsinformation
• att informationssystemet för fornminnen ska innehålla information om 

både fasta fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar
• kvalitetsmärkning av information samt behov av kompetensutveckling.



3. Digitalisera mera?
Seminarieledare: Gerd Häggman, chef för Västerbottens museum,
Anna Lalic, projektledare Kulturarvs-IT.

Kravet på museer och arkiv att tillgängliggöra samlingarna ökar i takt med 
informationsteknologins frammarsch. Men vilka möjligheter har institutio
nerna i dag? Kan allt göras tillgängligt? Ska vi bearbeta materialet eller till
handahålla ”rådata”? Vad ska väga tyngst - kvantitet eller kvalitet? Det 
var några av frågeställningarna som var utgångspunkten för seminariet.

Digitalisering av föremål, arkivalier och fotografier har under de senaste 
åren blivit en allt större realitet inom ABM-sektorn, dels p.g.a. det ökade 
trycket från statsmakterna, dels till följd att vi själva av tillgängliggörande- 
och bevarandeskäl ser vinster med att digitalisera kulturarvet. Digitaliser
ingen ses som så självklar att vi sällan ställer oss frågor om varför vi ska 
digitalisera, om vi kan digitalisera allt och hur vi i sådana fall upprätthåller 
kvaliteten om all information ska läggas in på data. Det finns åtskilliga 
digitaliseringsprojekt som har påbörjats utan att man har tagit ställning till 
detta.

Bengt Lundberg och Lars Kennerstedt, Fotoenheten, inledde med att 
presentera sin syn på digitaliseringen av fotografier. De kom framför allt 
att betona vikten av kvalitet i digitaliseringsarbetet. När kvalitetsaspek
terna diskuteras hörs ofta uttrycket att ”det duger”. Men enligt Foto
enheten är det ett förkastligt synsätt både ur bevarandesynpunkt och ur 
ekonomiskt hänseende. Om man gör en bristfälligt digitalisering är det 
ofrånkomligt att inläsningen förr eller senare måste göras om igen. Det är 
dyrt att göra om arbetet samtidigt som man åter igen tummar på originalet 
i onödan.

I valet mellan högupplösta och lågupplösta bilder är högupplösta att 
föredra. Ska bilden användas i någon form är högupplösning ett måste, an
nars blir man tvungen att plocka fram originalet än en gång och göra om 
jobbet igen. Lågupplösta bilder är bara användbara för identifikation. Ska 
vi säkra fotografiet en gång för alla eller ska vi skjuta det på framtiden?
Ska vi lyckas hålla kvaliteten och säkra bilden för framtiden kommer vi 
aldrig förbi kravet på högupplösning. En digitalisering innebär dock inte 
att man kan slå sig till ro, det måste ske en kontinuerlig uppgradering i takt 
med teknikutvecklingen. Det stora problemet är för närvarande långtids- 
förvaringen av digitala bilder. Fotoenheten söker FOU-pengar till att under
söka lagringsmöjligheter för digital bild, ett projekt i samarbete med Riks
arkivet.

Ska man då invänta det ideala systemet? Det perfekta systemet dröjer 
och i väntan på det bryts materialet ned. Med andra ord - börja digitali
sera nu! Eftersom färgbilder och nitratfilm bryts ned i skrivande stund 
måste de prioriteras och omhändertagas omgående.

Diskussion
Två frågor kom att dominera den efterföljande diskussionen: är det möjligt 
att digitalisera allt och vad är i så fall syftet?

Gerd Häggman tog upp ett exempel från Västerbottens museum. När 
man där bestämde sig för att digitalisera fotografen Sune Jonssons bilder 
ställdes man inför frågan huruvida man skulle lägga in allt eller göra ett be
gränsat urval. Hon betonade att vilket alternativ en institution än beslutar 
sig för, är det viktigt att man har en strategi för digitaliseringen, innan man 
börjar arbetet.
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Det rådde delade meningar om hur man ska förhålla sig till digitalise- 
ringsinsatserna. Flera var av åsikten att om vi ska lyckas med att lägga in 
allt på data med kvaliteten i behåll krävs ekonomiska och tekniska resurser 
samt personalresurser, något som sektorn nog aldrig kommer att få i öns
kad omfattning. I dag utförs ofta digitaliseringsarbetet i olika sysselsätt- 
ningsprojekt. Materialet matas in med alla de brister och fel som ofta finns 
i katalogerna. Det avsätts inte alltid tid till att förbereda och korrigera ma
terialet. Hur användbart blir det då egentligen för publiken? Ur den aspek
ten vore det bättre med ett sökbart register där alla poster finns upptagna, 
och till detta ett begränsat urval som är digitaliserat fullt ut och vars infor
mation är fullständig och komplett.

Den motsatta åsikten gav uttryck för att tillgängligheten är ett mål i sig. 
Tjänstemännen inom vår sektor ska inte göra sig till tolkare av vad allmän
heten ska få ta del av eller ej. Det är vår skyldighet att se till att all infor
mation finns tillgänglig, även om vi bara tillhandahåller rådata. Eventuella 
tillrättaläggande av material samt pedagogiska diskussioner få tas i ett se
nare skede ansågs det.

Även om seminariet inte kunde ge någon enhetlig lösning och svar på 
alla de frågor som rör digitaliseringens vara eller inte vara, var ändå kon
tentan att det ska digitaliseras mera - men med en strategi som visar varför, 
hur och vad.

4. Kulturturism
Seminarieledare: Rebecka Berggren och Erik Wahlström, 
Kulturmiljöavdelningen

Erik Wahlström inledde seminariet med att presentera skriften ”Struktur
fonder och kulturarvsprojekt” som också fanns med i konferensmappen. I 
skriften redovisas ett antal goda exempel på projekt inom sektorn som har 
delfinansierats genom EG:s strukturfonder. Skriften har som syfte att dels 
visa att kulturarvet är en betydande resurs för bl.a. regional utveckling, 
dels att fungera som inspirationskälla för tänkta projektledare inför nästa 
strukturfondsperiod 2000-2006. Att ca 700 miljoner kronor har gått till 
kultur- och kulturarvsprojekt via strukturfonderna underströks särskilt, då 
detta är en stor summa om man ser till sektorn. Vidare poängterades att 
flera av de projekt som presenteras i skriften har en mer eller mindre 
kulturturistisk prägel. Efter denna inledning presenterades Agneta Ohlsson, 
Dan Carlsson och Anders Karlsson som var och en redogjorde för tre av de 
tio goda exempel som presenteras i skriften.

Agneta Ohlsson från Bohusläns museum presenterade projektet Gull- 
holmens biograf som är ett initiativ taget av den bofasta befolkningen på 
ön Gullholmen i Bohusläns skärgård. Syftet med projektet har i första hand 
varit att man återigen ska kunna visa film på Gullholmen, såväl gammal 
som ny. Projektet ingår som en del i ett större kulturturistiskt nätverk som 
innefattar 20 olika platser i Bohusläns skärgård. Projektet är inte bara 
lokalt förankrat, initiativet kommer också från de lokala krafterna.

Dan Carlsson från Högskolan på Gotland presenterade projektet Viking 
Heritage, som är en databas dedicerad till kunskap om vikingar. Databasen 
har sin fysiska placering på Högskolan på Gotland i Visby. Viking Heritage 
har sin upprinnelsen i Europarådets s.k. ”Cultural Routes” där det finns en 
inriktning mot intressanta besöksmål med anknytning till vikingar. I och 
med det arbetet uppdagades ett stort intresse för kunskap om vikingar inte



bara i Norden, utan i hela Europa och inte minst i andra världsdelar. Där
för skapades Viking Heritage som ett nätverk för kunskap om vikingar.

Målgruppen utgörs främst av ”den breda allmänheten” men man arbe
tar även mot skolor och andra institutioner. Eftersom Viking Heritage är en 
kunskapsbank på Internet, använder man sig genomgående av engelska 
som språk, både i själva databasen såväl som i det nyhetsbrev man ger ut.

Anders Karlsson från Västerbottens museum presenterade projektet 
”Sevärt i Västerbottens län” som är en länstäckande utvecklingsmodell för 
natur- och kulturturism. Jämfört med tidigare nämnda underifrånperspek- 
tiv kan man lite skämtsamt betrakta perspektivet i ”Sevärt i Västerbottens 
län” som det motsatta, d.v.s. uppifrån och ned. Därmed sagt att initiativet 
till projektet kom från institutionernas sida och att arbetet hela tiden har 
letts ifrån dessa. Tanken med projektet är att upprätta ett antal besöksmål 
inom länet som tillsammans ska ge en gemensam profil. Man har i valet av 
besöksmål utgått från olika kriterier. Till exempel har man tittat på vad 
som är äkta, typiskt, representativt och unikt för regionen. Man har efter
strävat en variationsrikedom och man har tittat på tillgängligheten.

Diskussion
Efter projektpresentationerna samlades de tre projektrepresentanterna till 
en panel där Rebecka Berggren hade uppgiften att vara diskussionsledare. 
Ett antal förslag till kriterier för att uppnå kvalitet i kulturturism presente
rades. Dessa var:
• att man fokuserar på autenticitet i upplevelsen
• att kulturarvet hanteras med varsamhet
• att kulturarvet förmedlar kunskap om vår historia på ett levande och 

intresseväckande sätt
• att det finns en balans mellan ekonomiska och kulturella värden
• att det finns ett lokalt engagemang
• att aktörer från olika sektorer samverkar.

Är det här kriterier som man kan utgå från i arbetet med kulturturism? Är 
de bra eller behöver de modifieras? Ta bort eller lägga till? Är kulturturism 
överhuvudtaget ett begrepp värt att diskutera? Dan Carlsson, Agneta Ohls
son och Anders Karlsson fick under ett par minuter inleda med att utifrån 
sina projekt och erfarenheter reflektera kring varsitt kriterium.

Dan Carlsson började med att reflektera kring autenticitetskriteriet och 
ställde följande frågor: Vem bestämmer vad som är autentiskt? Vem äger 
kunskapen? Kanske ska man välja ordet kunskap istället för autenticitet 
som kriterieförslag. Några konkreta exempel från Australien kan illustrera 
detta. Där finns i dag flera s.k. ”re-enactment groups” vars intresse är 
vikinga- och tidig medeltid. Dessa personer på andra sidan jordklotet för
söker naturligtvis vara så autentiska som de kan utifrån den kunskap de 
själva har. Vem förser dem då med den kunskap som gör att de kan vara 
autentiska? Vem förser gräsrötterna med kunskap? Inom kulturarvssektorn 
finns en utbredd och kanske inte alltid medveten tendens till att under
skatta människor som är engagerade i sin historia utan att arbeta profes
sionellt inom branschen.

Agneta Ohlsson talade om vikten av lokalt engagemang. Hon menade 
att man utan ett sådant överhuvudtaget inte kan sjösätta ett projekt som 
Gullholmens biograf. Att biografen har blivit en stor succé beror till stor 
del på att den bofasta befolkningen - i stort sett alla som bor på ön - har 
engagerat sig i projektet. En positiv aspekt av att arbeta med delfinansi
ering genom EU har varit att ett pris har satts på varje arbetad timme, även 
ideellt arbete. Även om man inte har fått reda pengar, har ändå ett bevis på
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nedlagt arbete funnits. Detta har varit väldigt viktigt för just det lokala en
gagemanget. En viktig aspekt av ett brett lokalt engagemang är också den 
mångfald som kommer till uttryck. Detta har gjort att en dynamik kunnat 
uppstå och det har fört med sig väldigt många positiva effekter.

Anders Karlsson tog upp vikten av att en samverkan sker mellan så 
många aktörer som möjligt, d.v.s. på bred front även mellan aktörer på 
institutionsnivå, företag och inom turistnäringen. Det finns en risk för att 
olika intressen kolliderar, men det skapar också en positiv konkurrens mel
lan aktörerna. Man har också funnit att det finns en styrka i att vara en 
större grupp.

Både panel och publik var till stor del överens om att kulturturism är en 
bransch som kommer att fortsätta växa framöver. Frågan är bara vem som 
styr utvecklingen på området. Som det ser ut nu finns dessa aktörer inom 
turistnäringen - kulturmiljövården har inte riktigt hängt med. Detta delvis 
beroende på att man inom sektorn traditionellt inte har sett turistnäringen 
som en tillräckligt seriös bransch.

Åsikten att trovärdigheten ligger på kulturarvssektorns bord framfördes.
Vidare framfördes synpunkter kring den stora komplexitet mellan be

greppen ovanifrån och underifrån som råder. Man tänker sig ofta en värde
skalan som går från professionalism till amatörskap. Det stora problemet 
är att dessa båda sällan möts. Det är en stor uppgift att föra samman de 
båda. Här måste man också vara beredd på att ibland ge efter på sin pro
fessionalism, något som kan tyckas vara kontroversiellt och inte alltid är 
helt lätt för de som jobbar inom kulturarvssektorn.

5. Statliga och kommunala områdesskydd
Seminarieledare: Monica Bennett Cårdö, Kulturmiljöavdelningen

Stadsarkitekt Kristina Berglund och kommunantikvarie Pernilla Järveroth, 
Vallentuna kommun, redogjorde för hot och möjligheter vid skydd av kul
turlandskap med utgångspunkt i exemplet Markim-Orkesta.

Kristina Berglund betonade vikten av att man i den kommunala plane
ringen betraktar kulturmilj övärden utifrån ett brett omvärldsperspektiv. 
Den värdefulla kulturmiljön har blivit en allt större konkurrensfaktor sam
tidigt som många grundläggande problem kvarstår. Planeringen präglas av 
ett traditionellt synsätt som fokuserar på fornlämningar och där kultur
landskapet underordnas enskilda objekt. Befintliga riksintressebeskriv
ningar har en alltför generell karaktär och saknar ett långsiktigt bevarande
perspektiv. Ny bebyggelse och avstyckningar av fastigheter medför pro
blem. Det är svårt att uppnå en bred förankring av kulturmiljövärden 
bland kommunens invånare. Uttrycket ”de små stegens tyranni” användes 
för att illustrera hur kulturmilj övärden utarmas genom små gradvisa för
ändringar i planeringsprocessen.

Pernilla järveroth konstaterade att det är vi — d.v.s. kulturmiljövård- 
sektorn, planerare och politiker - som genom våra värderingar och bedöm
ningar avgör vilka värden och kunskaper som ska följa med in i framtiden. 
Det är ett stort pedagogiskt problem att finna förståelse för kulturmiljö
vårdens syn på planeringsårenden hos kommunala nämnder. Kulturmiljö
sektorn inom länsstyrelse respektive kommun använder sig av olika strate
gier vid bemötandet av exploaterings- och projekteringsårenden. Läns
styrelsens kulturmiljöenhet kan avstyrka ett ärende med hänvisning till 
förekomsten av fornlämningar. Kommunantikvarien kan motsätta sig en



exploatering med hänvisning till kulturmiljövärden. Kommunantikvariens 
ståndpunkt beaktas dock sällan, varför man börjat använda metoden att 
lämna vissa förbehåll i händelse av att exploateringen ändå blir av.

Leif Johannesson, Kulturmiljöavdelningen, beskrev plan- och bygg
lagens möjligheter och begränsningar som skyddsinstrument i kulturmiljö
vården.

Kommunala områdesbestämmelser används endast i liten omfattning 
för skydd av kulturhistoriskt värdefulla miljöer, vilket kan förklaras främst 
med ekonomiska men även politiska orsaker.

Monica Bennett Gårdö belyste kulturreservatsinstitutet i miljöbalken 
och värdefulla fastigheter enligt 16§ statliga byggnadsminnesförordningen. 
Kulturreservatet kan användas för skydd och vård av kulturhistoriskt vär
defulla helhetsmiljöer men saknar uttalade möjligheter att hantera vård av 
byggnader. Skyddsföreskrifter för värdefulla fastigheter är under utarbe
tande. Dessa ger möjligheter att även styra skötseln av mark.

Elisabeth Nyström Kronberg, Kulturmiljöavdelningen, redovisade be
stämmelserna för byggnadsminnen i kulturminneslagen (KML). KML är 
objektsinriktad. Möjligheten att avsätta ett skyddsområde kring en bygg
nad eller anläggning syftar till att skydda själva objektet - inte till särskild 
skötsel av skyddsområdet. Fastighetsägaren ansvarar för vård och under
håll av byggnaden men har möjlighet att erhålla bidrag för tillfälliga anti
kvariska merkostnader vid vissa åtgärder.

Monica Bennett Gårdö och Leif Johannesson tog upp frågorna om sam
råd och finansieringsansvar i planeringen.

Diskussion
Diskussionen berörde främst ansvar och finansiering, men också hot och 
möjligheter, avseende områdesskydd. En fråga väcktes om huruvida ett 
kulturreservat med betydande såväl biologiska som kulturhistoriska värden 
kunde vara lämpligt att finansiera med anslag från både naturvårds- och 
kulturmiljösektorn. Frågan bemöttes med ett påpekande om vikten av en 
tydlig ansvarsfördelning beträffande förvaltning och kostnader. Slutsatsen 
blev att det är önskvärt att hela ansvaret åvilar en sektor, men att sam
finansiering ytterst är en förhandlingsfråga för länen.

Frågan om användandet av G2-medel för intrångsersättning vid bildan
det av kulturreservat togs upp. Det slogs fast att G2-medel kan användas 
för såväl värderings- och förhandlingskostnader som kostnader för själva 
intrånget. Vidare nämndes att det innevarande år avsatts fem miljoner ur 
G2-anslaget just för kostnader i samband med bildandet av kulturreservat 
men att inget ännu bestämts om en sådan särskild pott för kommande år. 
Löpande kostnader för restaurerings- och skötselåtgärder i kulturreservat 
finansieras inom ramen för länsstyrelsernas ordinarie tilldelning av G2- 
medel. Det konstaterades även att kommunerna själva ansvarar för förvalt
ning och finansiering av kommunalt beslutade områdesskydd.

Möjligheten att skydda kulturmiljöer som naturreservat togs också upp. 
Här anfördes att denna möjlighet i viss utsträckning tillämpats med stöd i 
tidigare naturvårdslagen, som regel med mindre lyckat resultat. Vidare dis
kuterades problemet med skydd av överloppsbyggnader och annan bebyg
gelse som faller utom ramen för tillgängliga skyddsbestämmelser. Slutligen 
betonades vikten och behovet av samråd och dialog mellan berörda parter 
vid tillämpningen av kommunala områdesbestämmelser.



6. Vindkraften och kulturmiljön
Seminarieledare: Pernilla Nordström, Kulturmiljöavdelningen

Pernilla Nordström inledde seminariet med att kortfattat beskriva den 
dagsaktuella situationen för etableringar av vindkraftverk. Energisystemet 
ska anpassas till ett ekologiskt hållbart samhälle. Som ett led i det arbetet 
har antalet vindkraftverk ökat explosionsartat under de senaste åren. Det 
är angeläget att snabbt hitta bra former för att ta hänsyn till kulturmiljön 
när nya vindkraftverk etableras och att kulturmiljövårdsektorn tar ställ
ning i denna fråga. Inom ramen för kulturmiljöövervakning har Riksantik
varieämbetet genomfört en fallstudie för att kunna skaffa mer kunskap om 
vindkraftsetableringar.

Kjell Svensson från Miljödepartementet, särskild utredare i Vindkrafts- 
utredningen, presenterade slutbetänkandet och gav en lägesrapport och 
framtidsvision för vindkraften. Bl.a. diskuterades helhetssyn på vindkraft
ens miljöpåverkan, planeringsmål och riksintressen, kommunal planering, 
tillståndsprövning, hur landskapet värderas, omgivningspåverkan, stöd för 
utbyggnad av elnätet samt övergripande kartläggningar.

Kjell Svensson framhöll att det är viktigt att kommunerna i ett tidigt 
skede i sin planering av markanvändning tar med etablering av vindkraft
verk. Utredningen föreslår att kommunerna i vissa fall själva ska kunna 
göra tillståndsprövning enligt miljöbalken. Länsstyrelserna bör kunna serva 
kommunerna med en vindkraftspolicy och konkreta normer, metoder och 
beredskap för etablering av vindkraftverk bör tas fram. Ett annat förslag är 
att skapa ett slags kompetenscentra som består av ett nätverk av kunniga 
personer. Nätverket byggs upp för att bistå län och kommuner med kun
skap och stöd i planering av markanvändning och etablering av vindkraft
verk.

Jan Sundström, biträdande länsantikvarie i Västerbottens län, redo
gjorde för den fallstudie om kulturmiljö och vindkraft han gjort för Riks
antikvarieämbetet . Fallstudien belyser hur kulturlandskapet påverkas och 
hur kultur milj övärden hanteras i planering och etablering av vindkraftverk. 
Den syftar till att belysa om/hur kulturvärden påverkas av vindkrafts
etableringar och ge underlag för bedömningsgrunder och värdebeskriv
ningar. Vindkraftverk hör inte hemma i ett småskaligt landskap med ålder
domliga miljöer och tydliga karaktärselement. Däremot kan den ha en mer 
naturlig plats i kraftigt förändrade landskap, t.ex. industrimiljöer.

Pernilla Nordström redovisade därefter fallstudiens resultat. Den visade 
att vindkraften har en snabb, oplanerad utveckling som kan skada kultur
miljövärden. Även om förhållandena i de flesta fall är acceptabla är grän
sen till det oacceptabla smal. Vindkraftsetableringar har ofta skett utan till
räcklig hänsyn till kulturmiljövärden. Därför måste kulturmiljövården ha 
en beredskap för dessa frågor i framtiden. Ett viktigt verktyg i detta arbete 
är själva processen, d.v.s. planeringen.

Landskapen kan delas in i olika typer som tål olika grad av vindkrafts- 
exploatering:
• ”ålderdomliga karaktärslandskap”
• landskap som präglas av både ”gammalt och nytt” och har en lång

kontinuitet fram till i dag
• landskap huvudsakligen präglade av efterkrigstidens expansion och

teknikutveckling
• vissa områden till havs.



De förstnämnda är direkt olämpliga för vindkraftverk, landskapen som 
präglas av både gammalt och nytt är möjliga medan de två sistnämnda be
dömdes vara mest lämpliga. Havsetableringars konsekvenser bör dock ut
redas vidare. Riksantikvarieämbetet förordar regionala vindkraftplaner 
med regionalt underlag som stöd för kommunerna, krav på detaljplan, 
obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningar samt riktade bidrag.

Jan Sundström berättade vidare om erfarenheter från regionalt arbete 
med vindkraften. Han gav exempel på länsvisa vindkraftplaner/policy från 
tio län, vilka arbetat på olika sätt. Några har utgått från tidigare utpekade 
områden - t.ex. riksintressen. Andra har gjort analys av landskapstyper. Ett 
tredje exempel på arbetssätt var att använda teman: vad är typiskt för 
länet? Vilka egenheter är värda att bevara?

Diskussion
I diskussionen togs placeringsproblematiken upp. Det rådde delade 
meningar om var vindkraftverk passar. Var ger de ”nytt liv i bygden” och 
var utgör de endast ett störande element? En gemensam åsikt var dock att 
detta är en komplex fråga, som bör styras redan i planeringsskedet och att 
det är mycket viktigt att Riksantikvarieämbetet och länen har ett gemen
samt förhållningssätt, liksom länen och kommunerna.

En annan diskussionspunkt var frågan om erfarenheter från vindkraft i 
Danmark och Tyskland används och appliceras på svenska förhållanden. 
Ett tips var att använda virtuell teknik för att se vindkraftverks påverkan 
på landskapet. På så sätt kan man omedelbart få en bild av de visuella kon
sekvenserna. Slutligen slogs det fast att vindkraft är en miljö- och utveck
lingsfråga som är positiv - men att det är viktigt att utveckla rätt former 
för att ta hänsyn till kulturvärden vid etablering av vindkraftverk.

7. Antikvarisk värdering och samhällsuppdrag
Seminarieledare: Mats Burström, Kunskapsavdelningen

Syftet med seminariet var att problematisera det antikvariska uppdraget 
och att diskutera vilka värderingar som ligger till grund för kulturmiljö
vårdens praktik. Seminariet samlade ett drygt hundratal deltagare och in
leddes av Mats Burström.

Följande frågor togs som utgångspunkt för den fortsatta diskussionen:
• Vad värnar vi som kulturmiljövårdare ?
• Varför värnar vi just detta?
• Vad värnar vi inte?
• Hur uppfattar andra vårt val?
• Vilka blir effekterna i landskapet och i samhället?

Trots att dessa frågor måste anses grundläggande saknar de givna svar. 
Svaren varierar såväl mellan olika individer och grupper av människor som 
över tid. Eftersom svaren avgör hur den antikvariska praktiken utformas är 
det emellertid av största vikt att frågorna ständigt hålls aktuella. Just ge
nom att diskutera frågorna minskar risken för att kulturmiljövården for
mar en egen antikvarisk subkultur som värnar andra värden än vad som 
har stöd hos medborgarna i allmänhet. Under senare år har kulturarvets 
demokratiska funktion starkt betonats. För kultur miljövården innebär 
detta bl.a. ett ansvar för att intressera sig för olika gruppers kulturarv och
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att så långt möjligt även värna dessa. Detta förutsätter en antikvarisk atti
tyd som inte endast är inriktad på att förmedla det egna synsättet utan som 
även söker en dialog med allmänheten. Vad som är kulturarv avgörs just i 
dialogen mellan kulturinstitutionerna, medborgarna och samhället i stort.

Vid seminariet presenterades två fallstudier som visade hur olika värde
ringar kommit att stå mot varandra i enskilda ärenden. Den första fall
studien redovisades av Karl Johan Krantz, landsantikvarie och chef för 
Smålands museum i Växjö.

En bilskrot på en småländsk mosse i Tingsryd kommun kom under 
1999 att bli mötesplats för såväl olika antikvariska synsätt som en strid 
ström av besökare. Medierna har gjort platsen riksbekant. Bilskroten inne
håller ett drygt hundratal bilvrak från perioden 1930- till 70, vrak som be
finner sig i olika stadier av nedbrytning. Är bilvraken att betrakta som 
skrot och skräp som bör rensas bort eller har de ett antikvariskt värde?

Som ett minne från en nära, men redan svunnen epok har bilskroten ett 
socialhistoriskt värde. Platsen minner såväl om bilismens historia som om 
en enskild människans universalförmåga och levnadsvillkor. Av stort in
tresse är också det tillstånd av pågående sönderfall och nedbrytning som 
bilvraken befinner sig i. Sönderrostade, med tomt gapande lyktor och med 
träd som tränger sig igenom bilplåten väcker vraken närmast eviga frågor 
kring tidens gång samt förgänglighet och fortbestånd i tillvaron. Sönderfal
let bör således inte hejdas utan utgör tvärtom en av platsens centrala 
kvalitéer. Det finns svårigheter i att finna former för ett antikvariskt skydd 
av bilskroten. Lagens skyddsbestämmelser är inte tänkta för miljöer som 
denna. Bilskroten har på så sätt kommit att illustrera hur den antikvariska 
praktiken genomsyras av värderingar som sällan är synliggjorda men som 
har en avgörande betydelse för vad som inkluderas i kulturarvet.

Den andra fallstudien presenterades av Göran Söderström, docent i 
konstvetenskap och sekreterare vid Rådet till skydd för Stockholms skön
het. Under 1997 fördes en stundtals hätsk diskussion kring färgsättningen 
av några miljonprogramshus i Skärholmen, söder om Stockholm. I debat
ten kom experterna och de lokalt boende att framställas som varandras 
motparter. Eftersom husens ursprungligen bländvita fasader med tiden an
tagit en gråaktig ton hade det lokala bostadsbolaget låtit en färgkonsult ta 
fram ett förslag till ny färgsättning. Konsulten föreslog ommålning i kraf
tiga pastellfärger. De boendes samverkansgrupp gillade förslaget och det 
gick vidare på remiss till bl.a. Skönhetsrådet. Dessa motsatte sig förslaget 
och ville istället återskapa de medelhavsinspirerade vita fasader som var 
arkitektens intention.

I medierna kom åsiktsskillnaden att beskrivas som en motsättning mel
lan folket i Skärholmen och kultureliten i Skönhetsrådet. De förra ansågs 
ha en berättigad önskan att friska upp sina dystra hus, medan de senare 
egenmäktigt ansågs ha tagit sig rätten att bestämma över den goda smaken. 
Så småningom uppnåddes ett slags kompromiss: husen fick vita fasader 
men vissa mindre ytor på gavlarna målades i pastellfärger. Exemplet från 
Skärholmen illustrerar risken för en polarisering mellan experter och 
allmänhet. Om inte dialogen mellan dessa fungerar från första början är 
risken för konflikter överhängande. Att söka dialog är således en central 
del av det antikvariska samhällsuppdraget.

Diskussion
Den efterföljande diskussionen uppehöll sig i huvudsak kring förändring 
och bevarande av byggnader. Hur ska man t.ex. bevara modernismens hus, 
där själva förändringsbarheten och påbyggbarheten är en del av ideologin?



En lösning som föreslogs var att tillåta förändringar, men inte sådana som 
bryter byggnadens framtida flexibilitet.

En annan fråga som diskuterades var hur man bevarar byggnader som 
är socialhistoriskt intressanta men som är byggda av dåligt material. Det 
framhölls att förändringar av byggnader och stadsområden sker på skilda 
sätt. Många, ofta storskaliga förändringar, sker genom tydligt formulerade 
initiativ. Andra miljöer förändras gradvis och omedvetet, men kanske lika 
genomgripande. Hur får vi tillfälle att ta antikvarisk ställning till den se
nare typen av förändringar?

Diskussionen övergick därefter till att behandla hur man bedömer vad 
som är antikvariskt värdefullt. Olika diskussionsdeltagare framförde olika 
uppfattningar om huruvida de antikvariska bedömningarna är tids- och 
kulturbundna eller om de i kraft av den sakkunskap de grundas på är när
mast eviga. I ett historiskt perspektiv förefaller det emellertid uppenbart att 
de antikvariska bedömningarna förändras över tid. Så har t.ex. synen på 
vad som är att betrakta som fast fornlämning kraftigt utvidgats under de 
senaste decennierna. Även här finns det dock exempel på olika värderingar, 
bl.a. i fråga om vilken antikvarisk status torplämningar bör tillskrivas.

Det framhölls att kulturmiljövården inte bara bör vara den goda sma
kens företrädare. Vi får inte heller begränsa oss till de goda minnena. Även 
spår av samhällets avigsidor och företeelser man helst vill lägga bakom sig 
kan behöva dokumenteras. Här kan konflikter med en folklig opinion upp
stå, särskilt om händelserna ligger nära i tiden. Sådana exempel kan emel
lertid bli värdefulla som utgångspunkt för fördjupade samtal med medbor
garna om kulturarvets roll i det nutida samhället - samtal kring frågan om 
vad vi ska bevara som kulturarv och varför.

8. Allas rätt till kulturarvet
Seminarieledare: Mikael Wahldén, Informationsavdelningen

Mikael Wahldén inledde seminariet med att tala om demokratiaspekten på 
kulturmiljöarbetet utifrån FN:s standardregler som Sverige undertecknat. 
Seminariet handlade om funktionshindrade och tillgänglighet till informa
tion och framkomlighet. I Sverige har vi arbetat mycket med tillgänglighet 
och många museer och Statens kulturråd ligger långt framme i arbetet.

Anna Hansson, handikappsektionen på Nordiska museet, redogjorde 
för museets utvecklingsarbete med att anpassa utställningar för funktions
hindrade. Nordiska museets byggnad är krånglig för funktionshindrade 
men man har ändå kunnat lösa det på många olika sätt. En del av arbetet 
med att göra museet tillgängligt inriktade sig på synskadade där en ”pilot
grupp” bildades. Arbetet mynnade ut i flera olika lösningar. Föremål togs 
fram för att känna på och kompletterades med en bra museilärare som 
räcker långt när det gäller att berätta om dem, reliefer av porträtt tillverka
des. Det har också gjorts experiment med bandspelare på Nordiska museet, 
ett arbete som ledde fram till cd-guiden som man har i dag. Cd-guiden an
vänds inte bara av de synskadade, den har även blivit populär bland seende 
besökare och bl.a. lockat ungdomar. Målet är att alla utställningar på 
Nordiska museet ska ha både cd-guide, reliefer och modeller.

Kersti Berggren, Kulturmiljöavdelningen, berättade om arbetet med bro
schyren ”Det går att förena tillgänglighet och varsamhet”. Syftet med skrif
ten var att visa på tio goda exempel om hur man förenar varsamhet med 
tillgänglighet.
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Universitetshuset i Lund, Katrineholms centralstation och Historiska 
museet är några av de byggnader som får stå för de goda exemplen i skrif
ten. Det visade sig att det fanns goda möjligheter att varsamt handikapp- 
anpassa byggnaderna. Arkitekten Elena Siré som har fungerat som motor i 
projektet, arbetar nu med att framställa en handbok i ämnet.

Ingmar Oderstedt, konsult på Statens kulturråd, berättade om projektet 
”Museer för alla”. Han har utvecklat en arbetsgång när det gäller att 
handikappanpassa en verksamhet. Exempel på hur modellen fungerar i 
verkligheten finns i Malmö, Lund och Kristianstad. Resultatet av projektet 
blev en ambitiös arbetsprodukt av Skåneturist och kulturförvaltningen i 
form av skriften ”Skåne ( semesterguide för funktionshindrade”.

Ulf Hof stedt, Antikvarisk-tekniska avdelningen, berättade om proble
matiken kring Riksantikvarieämbetets svårtillgängliga fastigheter. För att ta 
sig ut till fornlämningar måste man ofta ta sig över stock och sten, stängsel 
och trappor. Informationsskyltarna är också i många fall otillgängliga, står 
i diken en bit från vägen eller på för hög höjd.

Även de större besöksmålen kan vara svåra att ta sig till.
Alf Pettersson, Antikvarisk-tekniska avdelningen, presenterade arbetet 

med att öka tillgängligheten på Glimmingehus. Av de 85 000 besökare som 
kommer varje år är ganska många handikappade. Undersökningen gäller 
inte tillgänglighet till själva borgen. Han påpekade att förslaget ännu inte 
godkänts eller diskuterats på Riksantikvarieämbetet.

Bengt Isling, landskapsarkitekt på Nyréns arkitektkontor, presenterade 
sitt förslag kring hur Glimmingehus skulle kunna få en bättre tillgänglig
het. Det handlar om en avvägning mellan tillgänglighet och varsamhet.
Hela anläggningen, utom borgen som är svår att anpassa, ska göras till
gänglig för synskadade och andra funktionshindrade. I förslaget ingår led
stråk i stenbeläggningen, låga ramper till bl.a. restaurangen och nya 
handikapplatser på parkeringen.

Diskussion
Ewa Bergdahl, Ekomuseum Bergslagen, presenterade Växthuset - en verk
samhet på museet som drivs av en grupp utvecklingsstörda kring Klens- 
hyttan utanför Ludvika. Mötet mellan denna grupp och Klenshyttan har 
skapat mycket utrymme för reflektion. Alla måste ha rätt att arbeta själv
ständigt med kulturarvet.

Björn Hedén, frilansmusiker, berättade om det praktiska arbetet med 
gruppen i Klenshyttan. Några gånger om året görs musik och teaterföre
ställningar. Dessutom gör de utställningar. Gruppen, som består av ca 30 
personer, har alla möjliga typer av funktionshinder, både fysiska och men
tala. Den har haft stor framgång publikt och hyttan har fler besökare än 
någonsin. Nu vill Björn Hedén ha en bra dokumentation av arbetet, så att 
man kan föra metoden vidare.

Lennart Grandelius påpekade att man i Eksjö dagligen brottas med 
handikappfrågor. Vissa platser kan man inte ge sig på, t.ex. Gränna som 
lutar. För att anpassa Eksjö måste man riva bort alla syllstockar. Och hur 
ser man på kullerstensgatorna i Visby? Det finns trots allt en brytnings- 
gräns, förbi den kan vi inte nå.

Stig Rydh, Upplands länsmuseum, menade att handikappanpassningen 
är ett sätt att tänka, men att man naturligtvis inte kan uppnå total tillgäng
lighet. Det som är problemet nu är att man inte har med sig frågeställ
ningen från början, anpassning blir en utifrankommande pålaga. Handi
kappfrågor borde finnas med i allt kulturmiljöarbete, t.ex. måste man 
jobba nära handikappförbunden. Att man på Glimmingehus har missat att 
ta med tillgänglighetsfrågor i ett nybyggt hus är anmärkningsvärt.



Ewa Bergdahl påpekade att det finns svårigheter med att jobba med 
handikapporganisationer. Man får olika bud från dem och från kultur- 
intresserade funktionshindrade personer. De vill ju lika lite som vi asfaltera 
sönder Glimmingehus. Däremot vill organisationerna principiellt hävda en 
rätt. Det viktigaste är en direkt kontakt med människorna ( inte att bygga 
på något efteråt!

Mikael Wahldén avslutade seminariet med några reflektioner. Naturligt
vis går det en skiljelinje mellan att komma ensam till en plats och att möta 
en museilärare. Med en museilärare på plats finns nästan alla möjligheter 
att övervinna funktionshinder. Man kan öppna, visa och låta dem känna 
på det sätt som Björn Hedén har visat. Viktigt är att, som Ewa Bergdahl 
påpekat, skapa dessa referensgrupper. De gör dessutom nytta på platsen 
och kulturmiljövården får något tillbaka. Riksantikvarieämbetet vill spela 
en större roll när det gäller dessa frågor, att följa upp och göra anläggning
arna mer tillgängliga.

9. Kulturarvet och miljömålen
Seminarieledare: Ann Marie Westerlind, Kulturmiljöavdelningen

Bengt Arvidsson, Miljödepartementet, informerade om det arbete som 
föregått och föranletts av propositionen ”Svenska miljömål” och det arbete 
som avrapporterades 1 oktober 1999. Naturvårdsverket hade först upp
draget att strukturera de 150-200 befintliga miljömålen, vilket resulterade i 
att riksdagen så småningom antog 15 övergripande miljökvalitetsmål. Ett 
tjugotal myndigheter arbetade under 1999 fram förslag till precisering av 
dessa, Riksantikvarieämbetet har arbetat med kulturmiljömål.

Ann Mari Westerlind redogjorde kortfattat för innehållet i rapporten 
”Kulturarvet och miljön”. Rapporten innehåller dels förslag till övergri
pande mål för hela kulturarvet, dels en precisering av kulturmiljöaspekten i 
målen ”Frisk luft”, ”Bara naturlig försurning”, ”Levande sjöar och vatten
drag”, ”Myllrande våtmarker”, ”Hav i balans samt levande kust och skär
gård”, ”Levande skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Storslagen fjäll
miljö” och ”God bebyggd miljö”. Dessutom behandlas vilka mål 
kulturmiljösektorn bör ha för sin verksamhet.

Milj ömålskommitténs arbete presenterades av Bengt Arvidsson. Kom
mittén består av politiker och experter för olika miljöområden. Just nu ar
betar kommitténs kansli för högtryck med att göra myndigheternas förslag 
till uppföljningsbara, tidssatta och kostnadsberäknade delmål. Arbetet ska 
vara klart i sommar och då sändas ut på remiss på bred front. Möjligheter
na till regional anpassning är särskilt viktiga.

Robert Bennet, Kulturmiljöavdelningen, redogjorde för några av de 
konflikter som uppstått med andra myndigheter under målarbetet. Vissa 
konflikter finns inbyggda i de olika målen, andra är en följd av de olika 
myndigheternas skilda synsätt. Samverkan och samsynen med Boverket, 
Naturvårdsverket och Jordbruksverket växte successivt fram under arbetets 
gång, medan problem fortfarande återstår beträffande Skogsstyrelsen och 
skogsmålet.

Hur uppföljningen av miljömålen kan ske berättade Pernilla Nord
ström. Ny och befintlig statistik, långsiktiga bevakningsprogram och fall
studier kan utnyttjas, men ännu återstår att både precisera och skapa prak
tiska tillämpningar samt samordna med existerande miljöövervakning.
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Som sista punkt visade Ann Mari Westerlind hur milj ömålsarbetet kan 
utnyttjas i framtiden. Kulturmiljösektorn behöver arbeta mer målinriktat 
med sin traditionella verksamhet, men också kunna bistå andra sektorer i 
samhället för att de ska kunna ta sitt ansvar för kulturarvet. Regionalt ar
bete har påbörjats bl.a. i Skåne där man utgår från sin ”kulturmiljöprofil” 
och i Jämtland, där kulturmiljöfrågorna arbetas in i STRAM-rapporten 
(STRategi för Miljön). Möjliga användningsområden är miljökonsekvens
beskrivningar, översiktsplaner, regionala miljö- och hushållningsprogram. 
Ett exempel är projektmål som formulerats av Vägverket för passagen av 
väg E22 genom Söderköping och över Göta kanal.

Diskussion
Under diskussionen kommenterades främst målet ”Ett rikt odlings
landskap”. Bl.a. påpekades vikten av att behandla hela kulturlandskapet 
med dess byggnader men också svårigheterna med regional anpassning när 
det gäller målsättningen att bedriva jordbruk i hela landet. Kraven på 
regionalt modifierade mål upprepades, vilket naturligtvis också måste inne
fatta en regional prioritering. En viss oro framfördes från representanter 
från Kalix kommun inför kraven på miljövänlig energiförsörjning och 
risken för storskalig etablering av vindkraft.

10. Forskning för kulturmiljövård
Seminarieledare: Agneta Lagerlöf, Antikvarisk-Tekniska avdelningen

Agneta Lagerlöf inledde seminariet med att berätta om bakgrunden till det 
gamla forskningsprogrammet, samt ge en redogörelse för hur satsningarna 
sett ut hittills i de olika programområdena. Vidare redovisades hur arbets
gruppen för det nya programmet arbetat och tänkt kring kulturarvs
frågornas roll i samhället och vilka andra riktlinjer som det nya FoU- 
programmet formats av.

Några av deltagarna i arbetsgruppen - Jenny Larsson, Marit Åhlén, 
Kristina Lamm och Rolf Källman presenterade var sitt programområde, 
med förslag på insatsområden. Det poängterades att förslagen var prelimi
nära och därför skulle ses som arbetsmaterial.

Diskussion
Ett flertal frågor som ställdes av åhörarna handlade om hur Riksantikva
rieämbetet arbetar för att få det nya FoU-programmet förankrat i sektorn, 
framförallt i länen. Det poängterades att sektorsforskning är tänkt att 
svara mot ett behov som finns inom kulturmiljövården och att det måste 
finnas garantier för att detta behov tydliggörs och definieras. En annan 
fråga rörde hur det nya FoU-programmet ska marknadsföras. Agneta 
Lagerlöf svarade med att berätta om de två representanter för läns- och 
landsorganisationerna som finns i FoU-rådet. De har till uppgift att både 
granska det nya FoU-programmet och att årligen bedöma kvalitet och rele
vans hos de forskningsansökningar som kommer in till myndigheten.

Riksantikvarieämbetets avdelningar har alla lämnat underlag till det 
presenterade förslaget på nytt FoU-program, något som i sig också medför 
att förslagen har koppling till de behov som finns inom sektorn. Men 
arbetsgruppen kommer att ta till sig åsikterna om behov av ökad dialog 
mellan myndigheten och länen beträffande det nya FoU-programmet.



Diskussionen kom också att handla om skillnaden mellan program
områden och insatsområden. Det finns en risk för att programområdena 
blir för otydliga, samtidigt kan det vara bra att låta dem ha bredd. Marit 
Åhlén kommenterade de båda inläggen med att förklara hur arbetsgruppen 
har resonerat kring program- och insatsområdena. Insatsområdena ska 
vara utbytbara från år till år och därmed kunna ge programmet flexibilitet 
och behovskänslighet. Programområdena ska däremot stå fast för kom
mande treårsperiod och har därför avsiktligen givits en bredd i formule
ringarna.

Karin Erikssson, representant för länen i FoU-rådet, tog upp frågan om 
hur länen bättre ska kunna involveras i FoU-verksamheten. Hennes erfa
renhet är att endast tio procent av ansökningarna som behandlas varje år 
tillkommer på regionala initiativ. Det behövs kompetensutveckling inom 
kåren för att kunna skriva vetenskapligt korrekta ansökningar, något som 
universitetsforskare sällan har problem med. Vikten av att det finns öppen
het inför utvecklingsprojekt, ska betonas med tanke på att regionernas be
hov ofta är av den karaktären. FoU-verksamheten har också i uppdrag att 
närma sig universitet och högskola och av den anledningen görs det en 
prioritering av de forskningsbaserade projekten.

Christer Bogefeldt, Riksarkivet, menade att den problematisering av 
kulturarvsbegreppet som det första programområdet gav uttryck för, är 
någonting som förenar många aktörer inom sektorn. Arkiv, museer och 
kulturarvsmyndigheter bör mötas i dessa frågor.

En annan diskussionspunkt var frågan om Riksantikvarieämbetets in
terna forskningsprojekt är till enbart för den egna organisationen eller för 
hela sektorn. Karin Eriksson betonade att alla de stora utvecklingsprojekt 
som Riksantikvarieämbetet driver, t.ex. fornminnesregistret och bebyg
gelseregistret, kommer hela sektorn till del. De genomgår också samma 
granskning som de externa projekten vid beredningen av ansökningar.

11. Samverkan med Svenska kyrkan efter år 2000
Seminarieledare: Per-Olof Remmare, Kulturmiljöavdelningen, Catarina 
Agrell, Svenska kyrkan, ordförande i nämnden för kyrkolivets utveckling

P-O Remmare inledde seminariet med att redogöra för Riksantikvarie
ämbetets regeringsuppdrag (Kul999/1636/Ka). I samverkan med Svenska 
kyrkan ska Riksantikvarieämbetet ta fram ett underlag för hur samråds
grupper för frågor som rör de kyrkliga kulturvärdena ska vara samman
satta och vilka uppgifter de bör ha. Uppdraget redovisades till Kultur
departementet den 30 augusti 1999. Utgångspunkt för uppdraget var de 
riktlinjer som anges i proposition 1998/99:38 ”Staten och trossamfunden- 
begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen 
m.m.”.

P-O Remmare presenterade förslag till arbetsuppgifter och sammansätt
ning för såväl den centrala som de regionala samrådsgrupperna. Han redo
gjorde även för tidsplanen, där huvudpunkten utgörs av en upptakts- 
konferens anordnad av Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet 27 april 
år 2000. Svenska kyrkans roll i arbetet med och ansvaret för samrådsgrup
perna framhölls särskilt.

Catarina Agrell inledde sitt anförande med en förhoppning om att de 
eventuella motsättningar som tidigare funnits mellan Svenska kyrkan och 
Riksantikvarieämbetet nu ska kunna betraktas som historia. Hon redo-
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gjorde för den intensiva diskussion som pågått inom kyrkan sedan kyrko
mötet 1995 kring frågor om kyrkans identitet och relationen kyrka(stat. 
Sett ur ett historiskt perspektiv finns det en lång tradition av växelverkan 
mellan statsmakt och kyrka ända sedan vår katolska tid. Svenska kyrkan 
är i dag ett trossamfund, vilket innebär att man samlas kring en bekän
nelse, men ska även vara en öppen rikstäckande folkkyrka.

Varje år utträder cirka 15 000 personer ur Svenska kyrkan, i år var siff
ran cirka 25 000. Trots detta är ändå över 80% av svenska folket i dag 
medlemmar i kyrkan.

Karin Nyberg Fleisher, kultursekreterare vid Svenska kyrkan, kyrko
kansliet, gav en historisk bakgrund till samverkansarbetet med början i 
Svenska kyrkans kyrkobyggnadsutredning från 1993 och betänkandet 
”Fädernas kyrkor - och framtidens”. I den statliga Kulturarvsutredningen 
från 1995 saknas helt en koppling till det kyrkliga kulturarvet, medan 
samrådsförfarandet finns presenterat och beskrivet i ”Staten och tros
samfunden - Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och de 
kyrkliga arkiven” (SOU 1997:43). Frågeställningen inom kyrkan har för
ändrats under det senaste decenniet, från en fokusering på problem med 
övertaliga kyrkor till hur det rika kulturarvet ska hanteras och tas tillvara. 
Skriften ”Rör inte vår kyrka” (Tro 5C tanke 1998:7) kan vara vägledande 
när det gäller att svara på de aktuella frågorna:
• Vems är kyrkan?
• Vad får plats i kyrkan?
• Vem bestämmer?

Det pågår också inom Svenska kyrkan ett arbete med en ”teologisk platt
form” för kyrkorummet. Syftet är att reda ut vad olika föremål i rummet 
betyder och vad som måste finnas. Kulturmiljövården är inbjuden att delta 
i detta arbete som också kan berika samverkansarbetet. Ett annat betydel
sefullt samverkansprojekt som nämndes är Tidernas kyrka, som numera 
övergått i projektet Öppen kyrka.

Kerstin Alexandersson, Kulturmiljöavdelningen, redogjorde för de änd
ringar i lagen om kulturminnen m.m. (1988:950) som träder i kraft den 1 
januari 2000 samt för den kyrkoantikvariska ersättningen åren 2002-2009. 
Kulturminneslagens fjärde kapitel, rörande kyrkliga kulturminnen, kvar
står med vissa ändringar; dessa beror främst på den kyrkliga organisatio
nen som inte kommer att vara offentligrättsligt reglerad i framtiden. Vidare 
tillkommer bestämmelser rörande den kyrkoantikvariska ersättningen och 
dess fördelning, samt föreskrifter för möjlighet att åstadkomma rättelse och 
bestämmelser om överklagande. Den statliga ersättningen är kopplad till 
kulturminneslagens fjärde kapitel och avser antikvariska merkostnader. 
Ersättningen ska fördelas av Svenska kyrkan och här framhölls vikten av 
samråd mellan kyrkan och de antikvariska myndigheterna. En arbetsgrupp 
kommer att bildas för att utarbeta förslag till regelsystem och principer för 
fördelningsmetod.

Diskussion
Föredragen följdes av en paneldiskussion med samtliga medverkande ledd 
av Ingrid Sjöström, Kunskapsavdelningen. I panelen deltog även departe
mentssekreterare Ann Aurén, Kulturdepartementet.

En viktig fråga som togs upp är den om hur kulturmiljövården ska 
kunna komma in på ett tidigt stadium i diskussioner rörande gudstjänst
ordning och liturgi. Här framkom vikten av ett kulturhistoriskt inslag re
dan i prästutbildningen för att underlätta dialogen mellan kyrkans företrä
dare och antikvarier, samt konstnärer och andra som har intresse av kyrko



rummet för utställningar och framträdanden. Detta är en fråga som kan 
initieras i den centrala samrådsgruppen. De regionala samrådsgrupperna 
skulle kunna ha en rådgivande funktion t.ex. beträffande konstutställ
ningar i kyrkorummet. I övrigt diskuterades hur församlingarna kan väg
ledas i fråga om upphandling och projektering av underhålls- och restaure- 
ringsåtgärder. Dessutom avhandlades en del frågor rörande begravnings
platser, gravvårdar och prästgårdar samt länsstyrelsernas uppgifter i sam- 
verkansarbetet. Vidare efterlystes Riksantikvarieämbetets riktlinjer för 
länsstyrelsernas arbete med karaktärisering av kyrkobyggnader.

12. Samverkan inom bevarande- och 
utvecklingsområden

Seminarieledare: Marianne Johnson och Kersti Berggren, 
Kulturmiljöavdelningen

Syftet med seminariet var att ge en lägesredovisning av Riksantikvarie
ämbetets regeringsuppdrag att utveckla metoder för en effektivare samver
kan mellan stat, kommun, fastighetsägare och näringsliv i bevarande- och 
utvecklingsområden. Samverkan ska ta sin utgångspunkt i områdenas 
kulturhistoriska värden och statens bidrag till kulturmiljövård ska utnyttjas 
på ett dynamiskt sätt. Olika modeller för ökad samverkan ska testas inom 
ramen för regeringsuppdraget i ett eller flera pilotprojekt. Uppdraget har 
formulerats i regeringens proposition ”Handlingsprogram för arkitektur, 
formgivning & design”, 1998.

I en förstudie av ett tiotal genomförda samverkansprojekt såväl inom 
landet som i England och Danmark, riktades intresset mot avvecklade 
centrumnära industriområden. För näringslivet har det under senare år 
varit intressant att gå in med nya typer av verksamheter. Befintliga lokaler 
har utnyttjats för kontor, service och handel men områdena har också ex
ploaterats för bostadsändamål och då i nyuppförda byggnader. Dessutom 
har någon form av kulturverksamhet - nyckelinvesteringar finansierade 
med offentliga medel - lokaliserats till områdena för att göra dem tillgäng
liga för allmänheten, skapa förtroende för återanvändningsprocessen och 
stärka intresset för området. Denna typ av äldre industriområden drar i 
tillväxtregioner till sig ett ökande ekonomiskt intresse.

I England finns ett kommunalt områdesskydd för bebyggelse och kultur
landskap, s.k. ”Conservation Area”. Skyddet är en förutsättning för att er
hålla bidrag av offentliga medel men också ett instrument för kommunerna 
att styra utvecklingen och förmå fastighetsägare att rusta upp nedgångna 
områden. Begreppet har med tiden urholkats och i dag finns det närmare 
10000 områden som avsatts som

”Conservation Area”. Den statliga kulturmiljövården har därmed tap
pat intresse för CA som bevarande- och utvecklingsinstrument. Bidrags- 
medlen till de engelska bevarande- och utvecklingsprojekten kommer nu
mera från ett statligt lotteri, som ger en stor avkastning och därmed mycket 
pengar till projekten. Ytterligare statliga men även kommunala medel sam
verkar vid finansieringen av projekten. Trots att enskilda fastighetsägare 
kan få bidrag med upptill 75% av kostnaderna vid upprustning, har kom
munerna svårt att få fastighetsägarna att själva investera.

I England finns också ett system med s.k. ”revolving funds”, som lånar 
ut medel till icke kommersiella organisationer som arbetar med upprust
ning och bevarande av äldre byggnader. Lån lämnas till 50% av total-
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kostnaden för både projektering och upprustning. Pengarna betalas till
baka efter ett till två år när fastigheten är upprustad och antingen sålts eller 
fått egen ekonomisk bärkraft. Även i Danmark finns ett liknande kommu
nalt fondsystem, s.k. byfonder. Dessa ger ränte- och amorteringsfria lån 
med upptill 50% av upprustningskostnaderna med villkor att följa kvali
tetskraven knutna till kommunens bevarandeplan. Lånen återbetalas till 
fonden när fastigheten säljs.

I de projekt som ingick i förstudien visade sig ofta fastighetsägare - 
privata såväl som allmännyttiga - och kommunala myndigheter samverka 
redan från början. Den statliga kulturmiljösektorn hade däremot ingen 
självklar plattform i tidiga skeden, avgörande för hur väl kulturmiljö
värdena slutligen tas tillvara.

Förstudien har lett fram till slutsatsen att den statliga kulturmiljövård
ens finansiella bidrag till byggnadsvård är en viktig förutsättning för att 
regeringsuppdragets intentioner ska kunna testas i pilotprojekten. Det kan 
skapa en ingång för kulturmiljövården i upprustningsprojektens inlednings
skeden.

Studier av projekten bekräftar att bevarandeintressena gynnas av att 
kulturvärdena redovisas tidigt i en omvandlingsprocess. Att göra de kultur
historiska värdena påtagliga så att de blir respekterade av aktörer utanför 
kulturmiljösektorn är dock ofta ett problem. Det är nödvändigt att effek
tiva metoder för att förmedla kunskap om de kulturhistoriska värdena ut
vecklas så att de blir användbara även för andra aktörer i arbetet med be
varande- och utvecklingsområden.

Genom regeringsuppdraget ”Samverkan i bevarande- och utvecklings
områden” hoppas Riksantikvarieämbetet kunna bidra till en mer allmänt 
spridd kunskap om hur inblandade aktörer kan handla för att uppnå ett 
för alla bra resultat. Lokverkstaden i Motala verkstad presenterades som 
ett möjligt pilotprojekt inom ramen för uppdraget. Planerade eller nystar
tade bevarande- och utvecklingsprojekt efterlystes för pilotstudien - helst 
ett stadsdelscentrum med verksamhetslokaler och bostäder.

Diskussion
Under diskussionen framkom dels olika utgångspunkter för hur projekt 
kan läggas upp, dels nya projektidéer.

Angående pilotprojektet inom Motala verkstad föreslogs att man ska 
starta med en byggnad som inte hade lika stort kulturhistoriskt värde som 
lokverkstaden. I ett senare skede i återanvändningsprocessen, då projektets 
metoder och arbetssätt var upparbetade, finns bättre förutsättningar för att 
återanvända lokverkstaden så att den behåller sin plats som områdets 
flaggskepp.

Det nystartade projektet ”Kulturarvet Stenstaden” i Sundsvall presente
rades. Projektet drivs av företaget På stan citybolaget AB, där flertalet 
fastighetsägare i stenstaden ingår. Bolaget har anställt en projektledare, 
som ansvarar för att ta fram fördjupade kunskaper om stenstadsmiljöerna 
och för att implementera kvalitetstänkandet som en del av de kommersiella 
verksamheterna.

Årsta centrum i Stockholm står nu inför omfattande förändringar. Om
rådets befolkningsstruktur har ändrats och verksamheterna i centrum
lokalerna har minskat. Området är i stort behov av upprustning och 
många av gemensamhetslokalerna hotas av ombyggnader för nya funktio
ner. För att ta tillvara centrumanläggningens arkitektoniska gestaltning 
krävs en hög medvetenhet och ambitionsnivå.
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