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Förord
Riksantikvarieämbetets Höstmöte 2000 ägnades åt vårt arkitekturarv, med 
förvaltning och förnyelse av den byggda miljön som kärnfråga. Temat hade 
valts med tanke på den rikstäckande kampanjen 2001 Arkitekturåret.

Temadagen den 6 december hade samlat 495 deltagare, vilket är nytt 
rekord. Dagens föreläsningar om den byggda miljön från olika utgångs
punkter, hölls i det arkitektoniskt intressanta Folkets Hus i Stockholm. Före
läsningarna dokumenterades av Lars Krögerström från Vetenskapsjourna
listerna och finns samlade i den skrift du nu håller i din hand.

Under seminariedagen den 7 december avhandlades sexton aktuella äm
nen, bland annat digitala historiska kartor, värderingsfrågor och kunskaps
uppbyggnad. Sammanfattningar från seminarierna finns också samlade i 
dokumentationen.

Jag hoppas att ni alla upplevde höstmötet som ett intressant och givande 
evenemang och att dessa texter lyckas förmedla något av all den kunskap 
som våra skickliga föreläsare, seminarieledare och övriga medverkande del
ade med sig av.

Stockholm i februari 2001

Erik Wegræus 
Riksantikvarie





Temadagen den 6 december 2000
Inledning

Gunilla Thorgren

Statssekreterare vid Kulturdepartementet
Statssekreterare Gunilla Thorgren läste högt ur storstadskommitténs delbe
tänkande ”Rosor av betong”. Det är inget vanligt delbetänkande, utan för
fattat av barn och ungdomar i förorterna. Man blir glad av att läsa detta 
eftersom barnen definierar sin miljö på ett helt annat sätt än experter och 
kulturskribenter. Allt är inte dåligt i förorterna, även om allt i miljonpro
grammet kanske inte uppfattas som helt bra.

Regeringen vill bidra till den sociala dialogen och visa att förorterna 
innehåller både möjligheter och utvecklingskraft. Det är också viktigt att det 
sent byggda kulturarvet uppmärksammas och inte försummas i vården av 
det byggda kulturarvet.

Regeringens politiska utgångspunkt för arkitektur kan sammanfattas i de 
tre orden kvalitet, skönhet och rättvisa. Alla människor har rätt att leva i en 
bra miljö där de har kunskaper och inflytande över de processer som formar 
miljön. Medborgarna är beställare och användare av stadsmiljön, då måste 
de också få vara med och bestämma.

Arkitekturåret 2001 aviserades i 1998 års kulturpolitiska riksdagsbeslut. 
Utgångspunkten är storstädernas problem och möjligheter och behovet av 
att diskutera stadsutvecklingsfrågor.

Och intresset ökar. Kulturarvet blir en allt större och viktigare fråga för 
allt fler människor. Ett påtagligt skäl till det ökande intresset är att samhäl
lets förändringar går allt snabbare. Vi ska vara flexibla, mobila och utveck- 
lingsinriktade. Det finns knappast längre någon som utbildar sig en gång för 
hela livet. Samtidigt som nya hjälpmedel och ny teknik underlättar i arbets
livet och vardagen tvingar det in oss i nya livsmönster.

I detta perspektivet behövs en kontinuitet och en förankring i kulturarvet 
mer än någonsin.

När regeringen utformade den senaste stora kulturpolitiska propositio
nen definierades kulturarvet som något föränderligt och en ständigt pågå
ende process, påverkad av förankring och tradition.

Det finns naturligtvis en målkonflikt i att bevara och konservera det 
byggda arvet och att underkasta den byggda miljön ständig förnyelse och 
förändring. Den målkonflikten ska bland annat belysas under Arkitektur
året 2001.

Under Arkitekturåret kommer det förhoppningsvis att byggas nätverk 
som får betydelse och blir bestående långt efter 2001.

Förutom allt som har med Arkitekturåret 2001 att göra, tog kultur
ministern i mitten av januari emot ett betänkande med förslag om att eta
blera ett Forum för levande historia senast 2003. Forum för levande historia 
ska båda vara ett aktivt kunskapscentrum och en motor i demokratiarbetet.

Husen vi ärvde 
Anders Åman 

Professor i konstvetenskap
Byggnadsvård och arkitektur har genom tiderna ofta varit helt åtskilda. Just 
nu samverkar antikvarien och arkitekten, men modernismens återkomst kan 
vara ett hot mot alliansen.
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Professor Anders Åman gav en historisk återblick på förhållandet mellan 
samhället, riksantikvarien och arkitekturen.

När Klarakvarteren i Stockholms centrum moderniserades jämnades allt 
med marken på en gång. På samma sätt gjorde man i de flesta svenska stä
der. Byggnadsminnesvårdarna kunde på sin höjd ha synpunkter och klaga i 
det tysta.

När den 347 meter långa förvaltningsbyggnaden Garnisonen skulle byg
gas på Karlavägen i Stockholm sade dåvarande riksantikvarien att ”arkitek
terna har för långa linjaler”. Uttalandet uppmärksammades och blev 
mycket citerat, men kritiken var utan verkan. Större var inte samarbetet 
mellan vården av det befintliga och det som byggdes nytt.

Husockupationerna 1968 och åren därefter blev den mest spektakulära 
reaktionen på 50- och 60-talens utopiska vision om framtiden, en framtids
vision som var så uppfylld av sig själv att den saknade förankring i det för
flutna.

Inte heller under tidigare epoker har samarbetet mellan antikvarien och 
arkitekten varit särskilt intimt; historien tillhör historien och arkitekten ritar 
nya hus. Under nationalromantiken i början av 1900-talet skedde emellertid 
en grundlig dokumentation av vad Sverige innehåller av byggnader och arki
tektur. Nya hus och kyrkor byggdes med inspiration av gamla mönster och 
traditioner.

Med funktionalismen och modernismen återgick man dock till skilda 
världar; byggnadsvård och arkitektur glider isär.

Men människorna blev allt mer missnöjda med vad utopikerna och arki
tekterna gjorde på 1950- och 60-talen. Rivningshysterien väckte opinionen, 
som först tog sig uttryck i husockupationer och ungdomliga protester, men 
som därefter på mycket kort tid vände hela utvecklingen.

Det nya samspelet med fokus på den befintliga bebyggelsen manifestera
des med eftertryck under 1975, som utropades till byggnadsvårdsår. Bygg
nadsvårdsåret 1975 blev symbolen för det systemskifte som ledde fram till 
att gamla och befintliga hus nu alltid ingår i bilden när man bygger nytt. 
Tidigare var gamla hus en negativ faktor som var i vägen när man byggde 
nytt. Efter 1975 betraktades gamla hus som en berikande faktor och en in
spiration för att bygga nytt. Byggnadsvårdsåret 1975 är sannolikt den 
största succén av alla ”år” med olika teman, större och mer förändrande och 
genomgripande än till exempel barnåret, äldreåret, våtmarksåret och andra 
”år”. Då skedde också en omfattande rekrytering av byggnadsvårdare och 
arkitekter som förstärkte och entusiasmerades av de nya idéerna och den 
nya andan. Den vågen har varat ända fram till nu.

Den nya modernismen kan dock vara ett hot mot alliansen mellan bygg
nadsvård och arkitektur. Det finns tecken i tiden som tyder på att de långa 
linjalerna kan vara på väg fram igen.

Claes Caldenby

Professor i arkitekturens teori och historia
Att bygga i det redan byggda är att redigera verkligheten. Arkitektens verk
tyg skulle kunna sammanfattas i redigeringsmenyn till datorns ordbehand
lingsprogram. Professor Claes Caldenby är både arkitekt och redaktör och 
finner stora likheter i verktygsuppsättningen.

Ordbehandlingsprogrammets meny för redigering består bland annat av 
kommandon som kopiera, klipp ut, klistra in, ångra, radera och ersätt. Med 
hjälp av menyns kommandon kan man förändra texten. Kulturmiljöarbete 
(begreppet ersätter ”kulturmiljövård” jinnebär att man använder sig av hela 
verktygslådan av kommandon.
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Ett av verktygen heter ”radera”. Och det var vad man gjorde under miljon
programmet. I själva verket var ”radera” ofta det enda kommando som an
vändes från modernismen och fram till början av 1970-talet. Antikvariska 
myndigheter reagerade då, inför de områden som fanns kvar, med att ”mar
kera allt”, ibland som utgangsbud i förhandlingar för att över huvud taget få 
något kvar av de gamla miljöerna. Ty när man verkställt ”radera” var det 
för sent att ångra. Kommandot ”ångra” var därför inte valbart i den menyn.

Men ångrat har arkitekterna fått göra senare. Det omfattande rot-pro- 
grammet, reparation, ombyggnad, tillbyggnad, blev för arkitekterna ett 
slags hämnd på sig själva.

Numera används lite mer försiktiga kommandon. ”Klippa ut” måste 
man göra då och då, med sådant man inte vill ha kvar. Och då kan man 
klistra in något annat istället. Så gjorde man med en gammal textilfabrik i 
Barcelona, som byggdes om till gym och simhall. Man fick riva en liten del 
av fabriken för att kunna bygga till en ny del där simbassängen kunde in
rymmas.

Den nya delen anpassades till den befintliga miljön och redigeringen gjor
des varsamt men ändamålsenligt. I Upplands Bro har man klistrat in en 
nymodernistisk dräkt på vissa delar av ett bostadsbestånd. Andra delar ra
derades helt och hela ”texten” fick kortas på grund av platsbrist i den kom
munala ekonomin.

”Kopiera” är ett kommando som bör användas med eftertanke. Upprep
ningen är en självklar del i byggandet, men små variationer i de upprepade 
delarna ger liv åt en byggnad.

Redigerarens uppgift kan sammanfattas som att med stor känsla för 
språket läsa staden, beskriva den och göra den bättre och ännu mer läsbar. 
De båda ytterligheterna, att spara allt eller att radera allt är både ohistoriskt 
och orealistiskt.

2001 Arkitekturåret
Ann-Kristin Berg

Kampanjledare på Arkitekturmuseet för Arkitekturåret 2001
Arkitekturåret 2001 är inte bara en inbjudan att närvara. Arkitekturåret 
2001 är en uppmaning och en utmaning att aktivt delta så att vi får den 
breda och kraftfulla manifestation av arkitektur och formgivning vi vill ha.

Arkitekt Ann-Kristin Berg är kampanjledare för 2001 Arkitekturåret. 
Otaliga aktiviteter kommer att äga rum under året. Det blir en kraftsamling 
för att öka kunskaperna och medvetenheten om stadsmiljöns arkitektur och 
för att framhäva kvalitet och skönhet.

På hemsidan www.2001 arkitekturaret.nu kan man följa utvecklingen av 
hela kampanjen. Projekt efter projekt läggs in fortlöpande, men ju tidigare 
ett evenemang eller en händelse annonseras på hemsidan, desto större sprid
ning och reklam får informationen.

”Alla” är inbjudna att delta i Arkitekturåret. Alla kommuner, länsstyrel
ser, centrala myndigheter och organisationer som kan tänkas ha intresse och 
vara berörda av den byggda miljön kan delta.

Aktiviteter kommer att anordnas i hela landet med utställningar, täv
lingar och tydliggörande av arkitekturens arbetsprocesser. Aktiviteter kom
mer att anordnas i samband med filmfestivalen i Göteborg och biblioteks- 
mässan senare i höst. Utbildningsradion gör program om arkitektur och 
Arla deltar med information på mjölkpaketen. Under året kommer nätverk 
att skapas mellan människor och grupper, nätverk som kommer att bestå 
och utvecklas långt efter det att Arkitekturåret är över.
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Karin Arvastson

Projektledare för Storstadens arkitektur och kulturmiljö. Riksantikvarieämbetet
Storstadens arkitektur och kulturmiljö är ett treårigt projekt vars sista år 
sammanfaller med Arkitekturåret 2001. Projektet handlar om det moderna 
samhällets historia där bebyggelsen är de dokument som bland annat avslö
jar och berättar om samtidens arkitekturarv om bostadspolitiska målsätt
ningar, om välfärdssamhällets ideal och om ett modernt kulturarv med mo
derna minnen.

Efterkrigstidens typiska bebyggelse har betecknats med ord som storska- 
lig, grå, omänsklig och nyanslös. Och visst kan det ibland finnas anledning 
att kritisera resultatet av miljonprogrammet och den bebyggelse som upp
fördes i modernistisk anda. Nu undergår stora delar av den bebyggelsen en 
stark förändring. Samhällsförändringar sker i allt snabbare takt. Det är där
för som kulturmiljöarbetet nu också kommit att omfatta den samtida be
byggelsen. Förändringarna berör hela landet, särskilt storstadsregionerna 
men också små och mellanstora kommuner, även om förloppen och konse
kvenser skiljer sig åt i olika delar av landet. Gemensamt är dock att efter
krigstidens bebyggelse är mest utsatt för olika insatser, i form av omfattande 
ombyggnader och förtätningar eller rivningar, vilket sker i många små och 
medelstora kommuner.

Vid ombyggnader tas oftast inte hänsyn till de kvaliteter som finns. Man 
blåser ur huskropparna och försöker få bort områdenas negativa stämpel 
med hjälp av nya fasader. Men det sker sällan i dialog med de boende, och 
frågan är om inte huvudmålet ibland är att få bort just de boende.

Projektets uppdrag är att öka kunskapen om efterkrigstidens bebyggelse 
i de tre storstadsregionerna och epokens betydelse för samhällsutvecklingen. 
Kunskapsuppbyggnaden har betydelse för hela landet eftersom de flesta 
kommuner har bebyggelse från epoken. De inventeringar som gjorts inom 
projektet finns inlagda i kulturmiljövårdens bebyggelseregister och kommer 
att bli tillgängliga via Internet.

Storstadsproj ektet är nära relaterat till och arbetar aktivt mot kultur
miljömålen och det ger möjlighet att pröva målens hållbarhet även för mo
derna miljöer och minnen.

Många människor bor i efterkrigstidens bostadsmiljöer, miljöer som idag 
är en del av vårt moderna kulturarv.

Projektets uppdrag är att främja en genomtänkt estetisk utveckling av 
bebyggelsen, iaktta varsamhet vid förändringar och tillägg och finna former 
för att förvalta och utveckla storstadens bebyggelsearv. Vidare ska projektet 
medverka till att höja kvaliteten generellt och samtidigt förebygga segrega
tion som är en strategisk viktig del av det kvalitetsarbete som kan leda till 
ökad attraktivitet och förstärkta livsvärden. Uppdraget är omfattande och 
målen är delvis komplicerade och nya för kulturmiljösektorn.

Projektet Storstadens arkitektur och kulturmiljö har pågått sedan 1999 
och består av en projektgrupp på 20 personer. Projektet är underställt 
Storstadsdelegation och leds av Riksantikvarieämbetet. De tre storstads
länen ingår i projektets organisation, stadsmuseerna i Stockholm, Göteborg 
och Malmö finns med liksom länsmuseer och länsstyrelserna med projektle
dare i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Samverkan sker med andra 
myndigheter inom Storstadssatsningen och med de Lokala utvecklingsav- 
talen, Integrationsverket samt med universitet och högskolor. Samarbete 
pågår också med Arkitekturmuseet inför projektets medverkan under 
Arkitekturåret 2001. Information om projektet finns på Riksantikvarie
ämbetets hemsida med länkar till de tre storstadslänen, www.raa.se
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Eva Rudberg

Docent i arkitekturhistoria, forskare vid Arkitekturmuseet
Folkets Hus i Stockholm, där åhörare och föredragshållare befann sig, är ett 
utmärkt exempel på efterkrigstidens modernism. Docent Eva Rudberg be
rättade om de väggar och tak det församlade höstmötet just såg för sina 
ögon.

Det gamla Folkets Hus invigdes 1901, ett bygge som den unga arbetarrö
relsen med stor möda samlat in pengar till och ett hus som användes just till 
sådant som ett Folkets Hus var avsett för. Ganska snart blev det gamla Fol
kets Hus för litet, i takt med arbetarrörelsens snabba tillväxt och ökade 
behov. Först hyrde man in sig runt om i stan, men 1934 fick arkitekten Sven 
Markelius uppdraget att börja rita på ett nytt och tidsenligt Folkets Hus.

Ett av de första förslagen bestod av ett 14 våningar högt hus med ett 
renrakat stort demonstrationstorg där skolan Norra Latin låg (och fortfa
rande ligger som konferenscentrum).

Först tio år senare blev Markelius kontrakterad för uppdraget och fort
satte då utvecklingsarbetet tillsammans med sina medarbetare Hans Borg
ström och Bengt Lindroos.

Man ritade anläggningen som sedan byggdes under 1950-talet och stod 
färdigt 1960, över ett kvarts sekel efter det första uppdraget.

Det nya Folkets Hus blev en mycket avancerad och komplicerad bygg
nad. Trots ett oerhört kompakt inre känns byggnaden lätt och luftig tack 
vare att entrén och foajéutrymmena har ljusintag och öppen planlösning i 
olika nivåer. Yttertaket till den stora kongresshallen hänger i fem stora 
betongbågar för att slippa skymmande pelare.

Byggnaden är genomtänkt i minsta detalj, stolarna i teaterlokalen är till 
exempel utformade med rundade hörn så att man ska slippa resa sig i ra
derna när någon vill passera.

När huset stod färdigt ansågs det som Europas allra modernaste kon
gressanläggning.

Folkets Hus är i högsta grad präglat av sin tid och av arkitekten Marke
lius. Även stadsteaterns stora draperi utformades av arkitekten. Draperiet 
var försvunnet i flera år men återfanns på ett tvätteri och hänger nu i det 
Norra Latin som från början skulle rivas för att ge plats åt massornas mani
festationer.

En av fasaderna mot Wallingatan fick en icke bärande glasfasad, en av de 
första Curtain Wall-fasaderna i Sverige, med Lewerentz Idestafönster, skjut
bara i höjdled. Under 1990-talet hade fönstren blivit otäta och hela fasaden 
byttes ut, trots många protester.

Delar av byggnaden har byggts om från slutet av 1980-talet, då största 
hyresgästen Stadsteatern flyttade till Sergels Torg. Dansens Hus flyttade in 
och i övrigt fick Folkets Hus i än högre grad prägel som konferenscenter.

Som ett tecken i tiden vill fackföreningsrörelsen nu sälja ut Folkets Hus. 
Men även om en hundraårig epok får ett symboliskt slut genom en utförsälj
ning är Folkets Hus en byggnad väl värd att vårda och bevara.

Värderingsperspektiv
Tora Friberg

Docent i kulturgeografi och ekonomisk geografi
Kvinnorna är den nya tidens nomader. Under kortare eller längre tider vistas 
kvinnan på olika platser på olika avstånd från hemmet. Bostaden fungerar 
som en slags sambandscentral och tillvaron består av olika förflyttnings- 
projekt.
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Docent Tora Friberg har studerat kvinnans rum i staden och hur kvinnorna 
kan tillägna sig det offentliga rummet.

En mamma som ammar sitt barn på bussen eller samtidigt som hon gör 
sina ärenden i ett köpcentrum har på sitt sätt erövrat en del av det offentliga 
rummet. Att föra ett högst privat samtal i mobiltelefon på offentlig plats så 
att omgivningen kan höra är också ett överskridande av gränser. Man utför 
en handling som kan uppfattas som privat när man befinner sig på offentlig 
plats.

För kvinnorna har det blivit nödvändigt att utnyttja förflyttningstiden. 
De dagliga resorna och förflyttningarna kan användas till att läsa jobb
dokument, lyssna på nyheterna eller ringa några samtal på mobiltelefon. Ty 
dagarna består till stor del av olika förflyttningsprojekt mellan arbete, dag
hem, köpcentrum, barnens fritidsaktiviteter och hemmet. Själva förflytt
ningen har därför blivit en allt väsentligare del av tillvaron.

Gamla mötesplatser har spelat ut sin roll. Gården, kvarterets mjölkaffär 
och andra platser nära hemmet var tidigare kvinnors naturliga mötesplatser. 
Nya mötesplatser har istället uppstått vid daghemmets eller köpcentrats par
keringsplats, perronger och hållplatser och på cykelbanan. Trafikvägar och 
förflyttningsstråk har därmed blivit betydelsefulla vistelseplatser.

Men det är inte på sådana platser man har lagt störst möda på att rusta 
upp och smycka det offentliga rummet. Många hållplatser och parkerings
platser är fula och bortglömda och nerslitna och motsvarar knappast sinne
bilden av en god mötesplats.

Många arkitekter talar om att vilja skapa mötesplatser för människor. 
Men sinnebilden verkar då vara ett torg med torghandel och butiker och ett 
traditionellt folkliv. Istället kanske man borde fundera på busshållplatser, 
perronger och parkeringsplatser. Det är ju faktiskt där vi har fått våra natur
liga mötesplatser. Där möts både kvinnor och män under sina dagliga 
f örfly ttningsproj ekt.

Gregers Algreen-Ussing

Professor vid Konstakademiens Arkitektskola i Köpenhamn
En utomstående betraktare noterar vissa särdrag i den lokala kulturmiljön. 
Men de människor som bor på platsen, och som omfattas av den lokala 
identiteten, ser bara självklarheter.

Gregers Algreen-Ussing uppmärksammar paradoxen och skillnaden mel
lan en övergripande värdeanalys och den lokala identiteten som i sig kan 
vara mångfaldig.

Kyrktornets monumentala placering, som blickfång från huvudgatan, 
kan beskrivas som ett arkitektoniskt särdrag för byn. Men byns invånare 
förvånas av beskrivningen; ”det är väl inget särskilt med det, där har ju 
kyrktornet alltid stått”.

Byns identiet, som naturligtvis även är ett samspel mellan människor och 
byggnader, kan därför inte så enkelt beskrivas med hjälp av arkitektoniska 
särdrag. Och när utomstående betraktare börjar göra medborgarna upp
märksamma på byns enskilda särdrag, går man också in och börjar manipu
lera med identiteten.

Experterna och kulturhistorikerna har byggt upp sin vetenskap och sin 
begreppsvärld så att man har mer gemensamt med kollegor i andra delar av 
världen än med ”fiskare och bönder” i sitt eget land. Ett extremt exempel 
från Danmark är när två runstenar i en jylländsk landsby upptogs på värld- 
sarvslistan. Där hade stenarna stått i all obemärkthet på en liten kyrkogård 
i över tusen år. Efter uppgraderingen byggs ett besökscentrum och ett mu
seum med kopior av stenarna i monter och panoramaglas, och kyrkan
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restaureras. Nu i början av december invigdes det hela av drottningen. Ste
narna har alltid varit en del av landsbyns identitet, men efter uppmärksam
heten förändras och påverkas identiteten av krafter utifrån.

När det växer fram lokala bygdeföreningar och intressegrupper för att 
bevara särdrag i bygden, så är det paradoxalt nog ofta inflyttade personer 
som har lättast att peka på de typiska särdragen och som blir de mest ivriga 
lokalpatrioterna. För människor som alltid bott på platsen är det inte nöd
vändigt att beskriva identiteten i ord. Identiteten består av en värdegemen
skap och en outtalad konsensus om reglerna i det dagliga livet.

När platsens kulturmiljö ska beskrivas måste den distanserade reflektio- 
nen träda in istället för den upplevda normativa vardagen. Beskrivarens för
sta uppgift kan då bli att beskriva och undervisa medborgarna i den tradi
tion och den miljö de själva lever i.

Kulturarvets immateriella sidor, den levande kulturmiljön med sitt dag
liga liv och outtalade konsensuella identitet, skall få en högre prioritet. Det 
är de flesta kulturhistoriker överens om. Men kan detta låta sig göras utan 
experternas värderande urval? Utmaningen blir att understödja lokalområd
ets kulturmiljö utan att påtvinga dem den övergripande värdeanalysen.

Rekordåren
Inger Bergström

Arkitekt, teknisk doktor och verksam vid Institutet för urbana studier vid 
Stockholms universitet

Hur ska man byggnadsminnesmärka bostadsområden som blivit omoderna 
och där nästan ingen vill bo idag?

Arkitekt Inger Bergström beskrev miljonprogrammet som den moderna 
staden som snabbt blev omodern. Och om man nu ändå ska spara något av 
detta åt eftervärlden, så ska man åtminstone inte spara de strukturer som 
effektivt försvårar kontakten mellan människor och som förhindrar ett 
funktionellt vardagsliv.

Miljonprojektets estetik byggde på samma världsbild som i Harry 
Martinssons Aniara: att livet är en resa genom ett oändligt, tomt och ganska 
oföränderligt kosmos. Estetiken byggde även på det Futuristiska Manifestet: 
att framtiden alltid är bättre än historien. Modernismens utopi om renhet 
och enkelhet utgår ifrån att ”de flesta människor har likartade behov och att 
det är logiskt och ekonomiskt att dessa likartade massbehov tillfredsställs 
enhetligt och likartat” (le Corbusier).

Idag är världsbilden och estetiken en helt annan. Universum är inte oför
änderligt, utan expanderar snabbt. Industrisamhället med dess behov håller 
på att avvecklas. Ekologisk och social hållbarhet genomsyrar värdering
arna. Medlemskapet i EU och invandringen har skapat internationalisering 
och mångfald.

Miljonprogrammet byggdes för nya familjer som bildades under urbani
seringen. Man tänkte sig i medeltal 2,3 barn per kvinna, vilket behövs i 
Sverige för att befolkningen ska reproduceras. Man tänkte sig hemmafruar 
och områdena gjordes för barnens utelek under dagarna. Under senare delen 
av miljonprogrammet planerades för 2,5 bilar per lägenhet. Man byggde 
högt för att det skulle finnas stor plats på marken att vara tillsammans på.

Men tiderna förändrades mycket snabbare än vad arkitekter och stads
planerare trodde. Idag flyttar folk från miljonprogrammets områden, åt
minstone de som har råd och möjlighet att välja. Och då spelar det egentli
gen ingen roll att arkitekter och konsthistoriker vill bevara och bygg
nadsminnesmärka delar av miljonprogrammet, och att man kanske även gil
lar dess estetik. Folk väljer sin bostad oavsett vad experterna anser.
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Själva definitionen på ett bostadsområde är att folk flyttar in frivilligt, bor 
en period av sitt liv och flyttar ut igen. Den etniska segregation är ursprung
ligen en ekonomisk segregation; den som har råd flyttar därifrån oavsett 
ursprung eller etnisk tillhörighet. Och de som bor kvar har inte råd att hålla 
sig med de 2,5 bilar som behövs för att upprätthålla sina sociala nätverk i 
miljonprogrammets strukturer.

Medierna har bidragit till att ytterligare förstärka den negativa bilden av 
förorterna, med början i och med skärholmsdebatten. Ingen vill bo på ett 
ställe där tidningarna säger att ingen annan vill bo och bilden av verklighe
ten är ofta viktigare än själva verkligheten.

Erfarenheten av miljonprogrammet är att det som för tillfället är mo
dernt väldigt snabbt kan bli omodernt. Man ska akta sig för att specialsy en 
struktur för en ensidig funktion; det som detalj utformas idag kan vara 
omodernt i morgon.

Frågan är alltså hur man ska kunna byggnadsminnesmärka något som 
inte fungerar. Det handlar om områden där människor inte vill bo och inte 
upplever som värda att spara. Och hur ska man få ekonomi i att minnes- 
märka områden med tomma lägenheter? Är det en tillgång för staden med 
tomma hus, ens om de är kulturellt värdefulla i konsthistorikerns ögon?

Lisbeth Söderqvist

Författare till avhandlingen Rekordår och miljonprogram
Miljonprogrammet kan karaktäriseras på olika sätt. För att välja vilka mil
jöer som är värda att representera modernismens bostadsområden kan man 
använda tre urvalsprinciper.

• Man kan välja det som höjer sig över mängden, som har ritats av kända
arkitekter och som kan betraktas som god konst.

• Man kan välja det första exemplet i sitt slag, på en idé eller en teknik.
• Man kan välja något som berättar historien om livet och människors vill

kor under epoken för rekordåren. Det sista urvalskriteriet är att föredra.

Miljonprogrammet genomfördes mellan åren 1965 och 1974, men det finns 
en tendens att vidga begreppet till att gälla all storskalig bebyggelse från tre 
decennier fram till mitten av 1970-talet. Någon tydlig avgränsning för själva 
miljonprogrammet finns inte.

Projektet var från början till slut politiskt betingat. År 1960 saknade hälf
ten av landets alla lägenheter dusch eller bad. Människor var trångbodda 
och urbaniseringen var omfattande.

Detta var förstås pinsamt för socialdemokraterna och deras folkhems- 
bygge, men man får inte glömma bort att när socialdemokraterna föreslog 
att det skulle byggas en miljon bostäder så föreslog folkpartiet som svar att 
det skulle byggas 1,1 miljoner bostäder under samma tid.

Det finns ett antal karaktäristiska områden som mycket väl beskriver 
människors villkor och liv under rekordåren. Alla skulle åka bil, och de 
stora huskropparna nära bilvägarna byggdes som skulpturer för de snabbt 
förbipasserande bilisterna. I Stockholm är Fittja och Täby centrum två ex
empel. Husen tornar upp sig och synintrycket ändras när man passerar på 
vägen. Konstverket ska betraktas när man befinner sig i hög fart. Det finns 
till och med exempel på områden som tycks ha utformats för att ge ett syn
intryck från luften. Tanken var kanske att gemene man inom en snar framtid 
skulle transportera sig med helikopter.

En annan tidstypisk idé som handlar om livsstil och livsmiljö är 
trafiksepareringen, där bilarna samlades på stora parkeringsplatser eller
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parkeringshus och där man gick till fots sista biten in i bostadsområdet. 
Fisksätra i Nacka är ett sådant exempel. Orsaken var påtaglig; med den 
tilltagande trafiken ökade också antalet bilolyckor. Under flera år på 1950- 
talet dödades i genomsnitt tre barn per vecka av bilar. Lösningen blev att 
separera bilar och bostäder genom att bygga matargator utanför området. 
När Fisksätra ställdes ut som tävlingsförslag hette det just ”Det går att gå”.

Ytterligare ett karaktärsdrag i miljonprogrammet är repetitionen. Repe
titionen var ett progressivt inslag i industriproduktionen. Man kunde bygga 
ett trevåningshus på 2,5 veckor om man på löpande band kunde bygga ett 
stort antal exakt likadana byggnader och använda prefabricerat material. 
Det löpande bandet var också ett sätt att möta arbetskraftsbristen.

De stora huskropparna och de starka färgerna är andra egenskaper som 
kan vara värda att visa för eftervärlden. I planerna för de stora husen från 
början av 70-talet ingick hotelliknande receptioner, vägar och garage under 
husen, gångvägar inomhus och en hel modernistisk ”stadsmiljö”. Allt ge
nomfördes dock inte. De klara färgerna var ett första utslag av mångkul
turellt tänkande med afro art, indiska och den svenska gröna vågen med rött 
hus och vita knutar.

När Hallonbergen invigdes var detta enligt Olof Palme Sveriges bästa 
bostadsområde.

Lone-Pia Bach

Lärare i restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolan och arkitekt
Att återskapa en matta av linoleum i en restaurerad kulturmiljö kan bli en 
svår uppgift. Många av de material och produkter som har ingått i 1900- 
talets byggande finns inte längre att få tag på. Lone-Pia Bach har studerat 
material och metoder i förra seklets byggnadsbestånd.

Många ytskiktsmaterial tillverkades under ganska kort tid. Idag är 
mallar och verktyg för länge sedan slängda och det skulle bli mycket dyrt att 
rekonstruera produktionen. Att börja nyproducera en speciell gummimatta 
kräver så stora investeringar att det i praktiken är omöjligt. Detta är ett 
påtagligt bekymmer för dagens byggnadsminnesvårdare som står i begrepp 
att ta itu med 1900-talet.

Ett av 1900-talets mest kända varumärken Perstorpsplattan är ett av un
dantagen som bekräftar regeln. Där har man faktiskt återupptagit produk
tionen av det klassiska mönstret ”virrvarr” av Sigvard Bernadotte som finns 
i otaliga köksbänkar och bord från mitten av seklet. Men tyvärr är bara en 
av de fyra kulörerna en originalkulör. Redan 1906 började Skånska cement 
att tillverka eternitplattor i Sverige. Eterniten är av naturliga skäl otänkbar 
att använda vid restaureringar. Hälsovådliga asbestfibrer blir aldrig mer ak
tuellt som byggmaterial.

Gipsskivan har funnits som byggmaterial i över hundra år, men först 
1957 började tillverkningen i Sverige. Plywoodskivor har använts på till ex
empel köksdörrar. Träfiberskivor började tillverkas på 1920-talet och 
masoniten kom till Sverige 1928, men träfiberskivor har funnits i otaliga 
fabrikat och många tillverkare och fabriker har bara varit verksamma under 
en kort tid.

Takpappen har sin speciella historia. Från början hällde man på kokande 
tjära direkt på pappen som låg färdig på taken. Det var en eldfängd verk
samhet och 1938 brann Växjö ner på grund av att ett tak som tjärades tog 
eld. Tjärad papp blev därför mindre populär under en period, till dess att 
den fabrikstjärade pappen lanserades 20 år senare. Men då krävdes omfat
tande information för att förklara att det inte var brandfarligt att lägga på 
tjärad papp på taken.
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Linoleummattorna producerades i Sverige fram till 1968. Oxiderad linolja 
blir som en motståndskraftig hud. Mattorna kunde vara mönstrade för hand 
på samma sätt som när man gör träsnitt. 1961 kom den första homogena 
vinylmattan och vinylen tog över efter linoleum.

Det finns alltså en rad material som varierat under olika epoker och när 
man renoverar och restaurerar bör man vara noga med att få tag på rätt 
material.

Det arkitektoniska uttrycket i modernismens byggnader är enkel och 
sparsmakad och är helt beroende av materialen och detaljerna. Eftersom det 
kan vara svårt att finna ersättningsmaterial blir restaureringen av modernis
mens byggnader en diger uppgift.

Människan i arkitekturen
Klas Tham

Arkitekt och stadsplanerare sedan 35 år, professor i Lund och mässarkitekt för
BoOl i Malmö

Klas Tham beskrev människans upplevelser av arkitekturen som i hög grad 
påverkad av vår biologiska skapnad och utvecklingshistoria.

“Att njutningen förekommer är det första mysteriet....
Njutningen, definierad som en känsla av tillfredsställelse, fordras för att na
turen skall kunna fungera. Om det inte funnits någon njutning skulle det 
keller inte ha funnits några impulser som kunnat tillfredsställa de behov som 
krävs för kroppens och arternas överlevnad. Och av någon för oss okänd 
anledning är överlevnaden inskriven - inristad - som naturens enda mål. Till
fredsställelsen, eller försmaken av den, fungerar som sporre. Smärtan, eller 
fruktan för smärtan, som varning. Båda är livsnödvändiga. “

John Berger

Människan är en kulturvarelse. Vår sociala och kulturella livsmiljö präglar 
oss och påverkar vårt sätt att uppleva världen. Detta är väl känt.

John Berger påminner oss om att människan också är del av naturen - 
biologins och fysiologins lagar gäller också för oss människor. Om vi vill att 
miljön skall stödja det goda livet måste vi alltså försöka förstå hur miljön 
tillfredsställer-sporrar-utvecklar och hur den smärtar-avskräcker-hämmar.

Vår upplevelse av omgivningen, av arkitekturen och konsten förklaras i 
hög grad av vår biologiska skapnad och utvecklingshistoria. Människans 
utveckling har skett i naturen, långt innan städer fanns. Vi är, med 
psykologiprofessor Marianne Frankenhäusers ord, ”uråldriga människor i 
framtidens värld”.

Nya forskningsresultat kring vår varseblivning publiceras nu i en allt 
stridare ström runtom i världen. Vi lär oss mer och mer om hur vår hjärna 
och dess äldre delar fungerar, om hur de reagerar på sinnesintryck, och om 
hur detta påverkar våra känslor och vårt välbefinnande.

Nästan all varseblivning är omedveten.
Mer än 10 miljoner bits i sekunden processas i vårt omedvetna, medan 

vårt medvetande inte klarar av att hantera mer än 50-100 bits i sekunden. 
Det omedvetna tänkandet sker i hjärnans äldre delar, i det så kallade 
limbiska systemet, som består av reptilhjärnan och mellanhjärnan. Utan att 
processen når medvetandenivån tar detta system emot information från den 
omgivande miljön, värderar den och låter kroppen reagera, t ex med flykt
reaktioner eller känslor av välbehag.

Det limbiska systemet är ständigt berett att ta emot nya synintryck.
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När man upphört att medvetet lägga märke till sin omgivande miljö fort
sätter oinskränkt och med full kraft det omedvetna registrerande som i så 
hög grad bestämmer våra känsloupplevelser.

Det limbiska systemet kontrollerar det centrum där känslor genereras.
Den konstnärliga upplevelsen är väsentligen känslomässig - ”det enda 

sättet att värdera ett verks konstnärliga halt är att känna efter i vilken mån 
det väcker kroppslig genklang”. Denna känslomässiga reaktion på konstver
ket, denna kroppsliga genklang genereras i det limbiska systemet. Även om 
vårt medvetna tänkande (i hjärnbarkens vänstra och högra halvor) natur
ligtvis deltar i och berikar den estetiska upplevelsen, måste ändå utform
ningen av arkitektur och stadsbyggnadskonst i mycket hög grad utgå ifrån 
det limbiska systemets preferenser. Och dessa är ursprungliga, uråldriga, 
ofta starkt symbolbärande. Som till exempel stark rytm, tydlig ordning, 
mångfald, mystik, klara färger, ljus, glitter och blänk, vatten, vegetation, 
natur, - liv!

De fria konstarterna, som litteratur, film, musik, kan tillåta sig att ibland 
också vara obehagliga. Arkitektur och stadsbyggnadskonst är däremot 
brukskonst, som i människors vardag måste fungera på ett handfast prak
tiskt plan, stödjande och stimulerande. Dess konstnärliga innehåll bör där
för i de allra flesta fall väcka positiv kroppslig genklang, väcka känslor av i 
någon mening behaglig art.

Vår vänstra hjärnhalvas logiskt rationella tänkande har i vår kultur fått 
dominera på ett sätt som alltför ofta faktiskt lett till ytterst orationella mil
jöer - illa fungerande, otrivsamma, obehagliga. Upprörande exempel hittas 
bland annat i delar av miljonprogrammets storskaliga bostadsområden. 
Trots höga ambitioner och stora mätbara kvaliteter har dessa bostads
miljöer ofta visat sig utgöra katastrofala felinvesteringar, såväl ekonomiskt 
som mänskligt.

Funktionalismen som stil kan knappast sägas ha övertygat om sin för
måga att tillräckligt svara mot våra tekniska krav eller känslomässiga be
hov. Funktionalismen som metod, att utifrån kunskap om människan och 
verkligheten utforma ändamålsenliga miljöer är dock alltjämt giltig. Detta 
under förutsättning att vi tillämpar den med en bredare och mer nyanserad 
föreställning om ändamålsenligheten, om rationaliteten, så att även våra 
sinnliga och emotionella behov tillmäts sin fulla betydelse.

Arkitektur och stadsbyggnadskonst måste alltså bejaka vår sinnlighet, 
erbjuda sinnlig lust och rik stimulans. De måste respektera vårt behov av 
ömsint omsorg, vårt djupa behov av empati, av kärlek - en vänlig handle
dare i trappan, en läplats i solen. De måsta underlätta, inte försvåra, våra 
kontakter med andra människor. De måste respektera vårt behov att få 
känna trygghet och stolthet där vi bor.
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Seminariedagen den 7 december
2000

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. Värderingsfrågor i kulturmiljövården

Seminarieledare: Mats Burström, Kunskapsavdelningen

Seminariet fortsatte den diskussion om kulturmiljövårdens nuvarande och 
framtida inriktning som inleddes med seminariet ”Antikvarisk värdering 
och samhällsuppdrag” vid 1999 års höstmöte. Som utgångspunkt fungerade 
en enkätundersökning om värderingsfrågor som genomfördes vid Riksan
tikvarieämbetet under våren 2000.

Seminariet inleddes av Mats Burström som redovisade enkätunder
sökningen samt vilka slutsatser och förslag den lett fram till. Ett av enkätens 
viktigaste resultat är att den visar att Riksantikvarieämbetets insatser för att 
bevara kulturarvet tycks dominera kraftigt över insatserna för att bruka 
kulturarvet. Denna obalans är olycklig, inte minst mot bakgrund av det 
övergripande kulturpolitiska målet att kulturarvet skall bevaras och brukas. 
Om människor skall få del av de kvaliteter som kulturarvet besitter - och 
som motiverar dess bevarande - måste det rimligen brukas. Det är genom att 
på olika sätt bruka kulturarvet som medborgarnas intresse och engagemang 
för det kan förväntas växa. Detta intresse är också det bästa bevarande
skyddet; bevarande och bruk hänger således nära samman.

Dagens kulturmiljövård är i stor utsträckning inriktad mot samhällsplane
ring. Vi har med stöd av en stark lagstiftning utvecklat en slags restrik
tionsplanering där det fysiska kulturarvet så långt det är möjligt skyddas från 
förändringar. Vi har däremot inte formulerat någon tydlig vision om hur 
kulturarvet kan brukas för att berika människors tillvaro eller hur det kan 
bidra till att forma goda livsmiljöer. En konsekvens av detta är att många i 
första hand förknippar kulturarvet med potentiella problem och kostnader. 
Ofta ställs kulturarv och utveckling mot varandra. Detta illustrerades på se
minariet med ett antal artiklar från de senaste månadernas landsortspress. 
Två inbjudna gästföreläsare gav ytterligare perspektiv inför diskussionen.

Jerker Söderlind, arkitekt och författare, från Kungliga Tekniska Hög
skolan i Stockholm argumenterade för en attraktionsplanering där kultur
värden brukas som en resurs istället för att - som fallet ofta är idag - betrak
tas som ett hinder. Han visade med hjälp av en rad exempel hur kultur
värden kan bidra till att göra ett område mer attraktivt. Istället för att regel
mässigt undvika att exploateringar berör kulturmiljöer bör man studera hur 
goda livsmiljöer kan skapas genom att kombinera gammalt och nytt. För 
nybyggnationer kan närheten till befintliga kulturvärden rent av innebära 
ett slags kvalitetsgaranti; ”— Bygger man bredvid en medeltidskyrka så 
måste det bli bra”.

Björn Varenius, UV Mitt, resonerade utifrån ett exempel hämtat från 
Glasberga i Östertälje, söder om Stockholm. Fornlämningar skulle istället 
för att undersökas och tas bort kunna bevaras och integreras i nya bostads
områden. Genom att i större utsträckning anpassa bebyggelsen till lokala 
kulturvärden skulle fornlämningarna kunna bidra till att berika de boendes
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närmiljö. En sådan utveckling stöter dock på svårigheter i form av rådande 
praxis för hur kulturminneslagen tillämpas.

Diskussion
I den efterföljande diskussionen framhölls att kulturmiljövården måste vara 
med från första början i planeringsprocessen om lokala kulturvärden skall 
kunna tas till vara och vidareutvecklas på ett bra sätt. Idag kommer kultur
miljövården ofta in i ett så sent skede att antalet handlingsalternativ i prak
tiken är starkt begränsat. För att realisera en mer attraktionsinriktad sam
hällsplanering måste vi göra exploatörerna medvetna om att kulturarvet ut
gör en tillgång som kan tillföra mervärden till deras projekt. Idag är detta 
ingen självklarhet. En vision för framtiden är att den arkeologiska upp
dragsverksamheten bör handla mer om kulturmiljöutveckling och mindre 
om fornlämningsborttagning.

I en fortsatt diskussion är det nödvändigt att precisera vilka olika former 
av kulturarvsbruk som är möjliga och önskvärda. Detta måste göras i dialog 
med medborgarna och samhället i stort. Diskussionen måste också vidgas 
till att omfatta andra typer av objekt än de fornlämningar och byggnader 
som stod i fokus under seminariet. Ett principiellt intressant exempel där 
bevarande och bruk riskerar att hamna i konflikt är äldre kyrkliga textilier. 
Dessa är av stort värde för de enskilda församlingarna vilka ofta bekostar 
den konservering som krävs för ett fortsatt bruk i enlighet med månghund
raåriga traditioner. Detta bruk kan dock hota textiliernas långsiktiga beva
rande. Om textilierna å andra sidan inte brukas förvandlas de till museiföre- 
mål och vem som då tar ansvar för deras fortsatta vård är inte självklart. I 
värsta fall riskerar de att förstöras på grund av bristande konservering.

2. Kyrkoantikvarisk ersättning, utveckling och samverkan

Seminarieledare: Gunnel Vahlne, Kulturmiljöavdelningen

Seminariet presenterade tre olika utvecklings- och samverkansprojekt.
En central överenskommelse har träffats mellan staten och Svenska kyr

kan i frågor som rör de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan. Un
der år 2000 har en central samrådsgrupp och stiftsvisa regionala samråds
grupper bildats. I grupperna medverkar representanter från Svenska kyrkan 
centralt, Riksantikvarieämbetet, Forsamlingsforbundet, stiften, länsstyrel
serna, länsmuseerna och församlingarna. Kyrkojurist Lena Källgren-Rommel 
och Per-Olof Remmare från Riksantikvarieämbetet berättade att avsikten 
med grupperna är att diskutera övergripande policy- och strategifrågor som 
rör de kyrkliga kulturvärdena. Samrådsgrupperna ska också verka för ökat 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Arbetet i grupperna har hittills kommit 
igång på ett bra sätt och i många stift är det en fortsättning på tidigare 
samarbete mellan Svenska kyrkan och kulturmiljövården.

Projektledare Elisabeth Svalin beskrev Öppen kyrka som är ett sam
verkansprojekt mellan Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan. Öppen 
kyrka arbetar för ett ökat öppethållande i landets kyrkor och för att ge ökad 
kunskap om vikten av att möta och välkomna besökarna på ett bra sätt. I 
första hand vänder sig projektet till församlingarna och stiften. Inom projek
tet erbjuds utbildning bland annat genom kursverksamhet med olika teman. 
Aktuellt tema är stöld- och säkerhetsfrågorna och en informationsbroschyr 
om stöld- och brandskydd har tagits fram. Ett pilotprojekt för att ge 
kyrkobeskrivningar en ny form har påbörjats med Ljuders kyrka i Småland 
som exempel. Ett nyhetsbrev med aktuell information ska utkomma fyra 
gånger per år
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Slutligen presenterade länsantikvarie Erik Nordin ett förslag till regelverk 
för den kyrkoantikvariska ersättningen som är ute på remiss till och med den 
31 januari 2001. Beslut om regelverket kommer att tas av Svenska kyrkan 
under våren. Ersättningen kommer att beviljas från stiften och betalas ut 
från och med år 2002.

Diskussion
Behovet av en medveten och långsiktig vårdplanering framhölls. Vilka olika 
typer av åtgärder som kan bli aktuella för ersättning bland annat på kyrko
gårdarna, är ännu inte preciserade utan måste diskuteras i de olika samråds- 
grupperna. Vad som i detalj omfattas av kulturminneslagen måste definieras 
av Riksantikvarieämbetet i allmänna råd. Ett sådant arbete är högt priorite
rat under 2001. Hanteringen av ersättningen kommer att kräva resurser 
både inom Svenska kyrkan och kulturmiljövården.

3. Handläggning av G2-medlen

Seminarieledare: Pål Anders Stensson, Kulturmiljöavdelningen

Regeringen beslutade för två år sedan att endast 3 % av bidragsmedlen till 
kulturmiljövård får föras över till nästkommande år. Detta innebär ett änd
rat arbetssätt för länen med ökade krav på effektivitet. Anita Bergenstråhle- 
Lind, Riksantikvarieämbetet beskrev förutsättningarna för Pål Anders 
Stenssons utredning. Genom besök vid samtliga länsstyrelser har han utrett 
arbetsgången. Utredningen ska utifrån länsantikvariernas synpunkter ge 
förslag på förbättringar. Vid seminariet diskuterades den oredigerade rap
porten. De förslag till förändringar som fördes fram skall diskuteras och 
följas upp under år 2001.

Pål Anders Stensson presenterade några av inventeringens resultat:
• De flesta är överens om att medlen är viktiga för kulturmiljövården, att 

det är för lite pengar; att tematiska satsningar kommer för plötsligt och 
att BEA är för krångligt.

• Majoriteten är positiva till ettårsanslag och ser bemyndiganderamen som 
ett bra sätt att arbeta med långsiktiga projekt. Några önskar en återgång 
till tidigare lån för att nå fler byggnader. Bemyndiganderamen uppfattas 
olika i länen. Vissa ser det som ett tvång (och en taktisk åtgärd) för att 
kommande år få en större anslagsram. Att kunna formera pengarna, till 
exempel genom samfinansiering, anses som en viktig aspekt.

• Länsledningarna är irriterade över ökade arbetsuppgifter utan medföl
jande medel. På grund av arbetsbelastning vill ej länsstyrelserna syssla 
med mycket redovisning, de ser ej nyttan.

• Den länsvisa kulturmiljöprofilen har för- och nackdelar. Den kan vara 
farlig om man alltför stelbent följer den. Särskilda länsvisa satsningar 
anses i allmänhet dock positiva.

• Det kan vara svårt med planering då bidragen oftast initieras av ansök
ningar från allmänheten. Tendensen går därför mot större projekt, efter
som de är lättare att planera och styra. Är detta positivt? Större projekt i 
vissa län, till exempel Hallandsmodellen, tar hälften av byggnadsvård- 
smedlen i länet. Kan därmed det generella stödet till länets byggnader bli 
lidande? Det finns en viss risk med stora projekt. Om de ej blir av kan 
förberedelser binda mycket arbete och kapital i onödan.

• En diskussion om en ändrad inställning till byggnadsminnesinstitutet på
går: Vad kan byggnadsminnesförklaras ? Vilken historia vill vi berätta? 
Är befintliga byggnadsminnen representativa för länen?
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• Planeringen för forn- och landskapsvård verkar i allmänhet ligga väl 
framme och görs i förväg. Vårdplaner även för byggnadsvården är något 
som behövs. Fornvårdsarbetet löper för det mesta bra, men kan vara 
svårt att styra. I de län där länsarbetsnämnden fortfarande har en stor 
roll finns det pengar, men vården är svårare att kvalitetssäkra.

• Kulturlandskapsvården är något otydlig, den uppfattas olika i olika län, 
ibland smälter den samman med byggnadsvård

Några förslag från länen och utredaren presenterades därefter:
• Det behövs nya allmänna råd och generella regler för hela riket.
• Särskilda satsningar behöver förberedas med länen i god tid.
• Information behövs om ansvaret för fastighetsägarna.
• En utvärdering i fält borde göras av projekt som har genomförts med 

kulturmiljövårdsmedel.
• Erfarenheterna från kulturmiljövårdsprojekt bör kunna utnyttjas av alla 

län.
• Länsantikvarierna bör vara mer involverade vid fördelningsbeslutet så 

att fälterfarenheten tas tillvara.
• Fördelningsbeslutet borde i högre grad bygga på antikvariska bedöm

ningar.
• Det är önskvärt att den antikvariska expertisen inom Riksantikvarieäm

betet deltar i fördelningsgruppen.
• Bättre samordning av arbetsmetoder i länsantikvariegruppen borde för

bättra kvalitet och effektivitet.
• Bättre kunskapsunderlag bör tas fram inför de särskilda satsningarna .
• Projekt bör alltid förberedas genom mer eller mindre detaljerad projekte

ring.
• Länsmuseet är en viktig resurs för inventering och antikvarisk kontroll 

vid kulturmilj övårdsprojekt.
• Antikvariska rapporter måste bli bättre.
• Riksantikvarieämbetet bör ha en seminariedag per år om vårdanslaget, 

utöver de dagar som behövs för BEA.
• Hälften av anslaget bör kunna sökas av allmänheten.

Diskussion
Under diskussionen berättade Pål Anders Stensson att representanter från 
länsmuseerna ibland har varit med vid länsbesöken. Huvudfrågan har varit 
hur länsstyrelsens hantering skall kunna förbättras och därför har separata 
kontakter ej tagits med museerna. Vid det fortsatta arbetet skall man beakta 
synpunkter från museerna och eventuellt från andra inblandade som sö
kande och utförare.

Bemyndiganderamen framhölls som ett planeringsinstrument. Den är 
viktig för att kunna formera pengarna med EU-medel.

Vad gäller möjligheten att hålla en tidplan med hänsyn till svårigheter 
som ofta uppstår med hantverkare svarade Pål Anders Stensson att kultur
miljövården bör vara tuffare i sina avtal. Åtgärder bör alltid upphandlas. 
Avtal skall vara skrivna, de skall hållas och eventuellt vara knutna till vite 
precis som i byggnadssektorn i övrigt. Detta kräver tydliga upphandlings- 
underlag.

Avslutningsvis konstaterades att kulturmiljövårdsbidraget bör bidra till 
en planerad kunskapsspridning och en generering av goda nya idéer vilket är 
viktiga instrument för en god kulturmiljövård.
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4. Certifiering eller auktorisation?

Seminarieledare: Maria Jansén, Staben och Leif Johannesson, 
Kulturmiljöavdelningen

Leif Johannesson, Riksantikvarieämbetet inledde genom att beskriva bak
grunden till seminariet. Riksantikvarieämbetet har i samarbete med Boverket 
och Svenska kommunförbundet utarbetat ett förslag till hur ett bygg
nadsverks kulturvärden kan identifieras och kontrolleras inom ramen för 
Plan- och bygglagen. Förslaget ska publiceras i Boverkets allmänna råd i Bo
ken om lov, tillsyn och kontroll. Inom kulturmiljösektorn har under en längre 
tid framförts önskemål om att inrätta någon form av kompetensbeskrivning 
för yrkesutövare inom området, främst beroende på att dessa har olika ut
bildnings bakgrund och därför är svåra att värdera för företag och myndighe
ter utanför sektorn. Riksantikvarieämbetet ville därför med seminariet ini
tiera en diskussion i ämnet för att få kunskap om hur detta problem skulle 
kunna lösas och vilket intresse som finns hos samtliga berörda parter.

Sven-Åke Sonesson från Boverket fortsatte genom att belysa de problem 
som finns med att kontrollera ändringsåtgärder i den befintliga bebyggelsen.

Kent Gustavsson från Swedac beskrev processen bakom ett certifierings- 
system och betonade att byråkratin bakom redan finns och att det därför i 
första hand är fråga om att formulera kriterier för kompetenskravet som 
utgångspunkt för certifieringen.

Tomas M Larsson som företrädde DIK-förbundet berättade att DIK se
dan länge diskuterat certifieringsfrågan. Arbetsgivarna i sektorn har varit 
dåliga på att specificera vilken typ av kompetens man söker och därmed 
försvårat för universiteten att svara upp mot dagens krav. Det blir allt mer 
angeläget då den privata marknaden blir allt mer betydelsefull för sektorn. 
Då är det nödvändigt att uppdragsgivarna vet vilken typ av kompetens kon
sulterna står för. Krav på certifiering borde kunna tillämpas på fler områden 
inom sektorn. Mot bakgrund av detta ställer sig DIK mycket positiv till att 
pröva certifiering inom detta område.

Diskussion
Vicky Wennander som vid seminariet företrädde Bebyggelseantikvarisk för
ening (BAF), menade att en certifiering kan stärka den enskilde aktören i 
byggprocessen genom att han då får samma tyngd som övriga sakkunniga. 
Jan Lisinski från Kungliga konsthögskolans Arkitekturskola underströk vik
ten av att inte ha för breda krav på sakkunniga utan att alla inblandade ska 
hålla hög kompetens inom sitt område. Tord Andersson från Högskolan på 
Gotland framförde ett önskemål om att berörda myndigheter borde vara 
tydligare rörande rollfördelningen i byggprocessen för att underlätta för de 
olika aktörerna att hålla hög kompetens inom sitt ansvarsområde. Ingen 
konflikt föreligger mellan olika yrkesgrupper menade han, men vissa grund
läggande krav måste finnas för att utbildningsinstitutionerna ska kunna er
bjuda rätt typ av utbildning. Kerstin Barup från Lunds tekniska högskola 
tryckte på vikten av kompetenskriteriernas utformning istället för att foku
sera på olika yrkesroller. Hon menade att alla bör få certifiera sig. Det är 
viktigt för företrädare för byggnadsvård inom arkitekturinstitutionerna att 
kunna visa på att även arkitekter bör besitta ett visst mått restaurerings- 
kunskap och byggnadshistorisk kunskap. Staffan Hansing från Stockholms 
byggnadsantikvarier betonade att utbildningarna måste anpassas efter 
kompetenskriterierna. Även han ansåg att certifiering borde kunna tilläm
pas inom andra områden i sektorn såsom kyrkoärenden, byggnadsminnes- 
ärenden etc. Urban Nilsson hävdade att medlemmar i Föreningen för prak
tiserande byggnadsantikvarier (FSPB) är positivt inställda till en certifiering,
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men att man vill ha möjlighet att påverka hur kompetenskriterierna utfor
mas.

Sammanfattningsvis var deltagarna positiva till att pröva ett certifi- 
eringssystem. Kompetenskriterierna bör tas fram av berörda myndigheter i 
samarbete med branschens olika företrädare. Ett branschråd bör därför bil
das för att ta fram kompetenskriterierna. I branschrådet bör ingå berörda 
myndigheter, beställare, utbildningsföreträdare och redan verksamma ge
nom sina olika organisationer såsom DIK, BAF, FSPB etc.

5. Kunskapsuppbyggnad

Seminarieledare: Jonna Stewénius, Kunskapsavdelningen

Jonna Stewénius inledde seminariet med att diskutera kunskapsuppbygg
nadens nära koppling till kulturmiljövårdens övergripande mål och beroen
det av kunskapsuppbyggnaden för att målen ska kunna uppnås. Kulturarvet 
omdefinieras och omvärderas i en ständigt pågående process. Olika tillväga
gångssätt används för att bygga upp kunskap om bebyggelsen, till exempel 
genom inventering och dokumentation.

Karin Arvastson presenterade uppdraget Storstadens arkitektur och 
miljö som löper under tre år, och hur arbetet har lagts upp för att bygga upp 
kunskap om en epok som inte är tillräckligt känd. För studier av sentida 
bebyggelse krävs uppdatering av metodik. Det är viktigt att se inventering 
som en kvalificerad uppgift med krav på utbildade inventerare. Inventering 
och kartläggning av bebyggelsen ger värdefull information för sektorn, 
bebyggelseforskningen, allmänheten och i undervisningen.

Ylva Blank och Hanna Gelotte presenterade därefter hur arbetet inom 
projektet bedrivits i Göteborgs respektive Stockholms län. En kartläggnings- 
modell har utarbetats för att beskriva kommunerna på en mer övergripande 
nivå gällande plan- och trafikstruktur. Fördjupningsstudier har gjorts avse
ende skolor, bilism, industri, centrumbildningar i ytterområden och förorter 
samt varuhus. Ett särskilt projekt gällande dialogen med de boende görs. 
För själva inventeringsarbetet har Kulturmiljövårdens bebyggelseregister 
använts och materialet blir därigenom tillgängligt för en vid krets. Det har 
också möjliggjort en vidareutveckling av registret.

Karin Sterner demonstrerade registrets innehåll, några olika sök
möjligheter och exempel på statistikuttag.

Diskussion
Under den efterföljande diskussionen framkom att ansvaret för att göra 
materialet publicerbart ligger på registerförarna (det vill säga de som ansva
rar för uppgifterna i registret, till exempel museer och länsstyrelser) medan 
Riksantikvarieämbetet svarar för den tekniska lösningen. Respektive reg
isterförare ansvarar för uppdatering av uppgifter. Vid behov av ny informa
tion tillförs ett nytt tidsskikt. Kommentarer kan föras in efter hand.

Registret utökas ständigt och fylls efter hand på med uppgifter om ny 
bebyggelse. Målsättningen är att ta hand om så mycket information som är 
önskvärt och att göra den tillgänglig. Själva kvalitetssäkringen av informa
tionen vilar på registerföraren. Registerföraren svarar för kostnader för 
fastighetsdata och ajourföring av detta samt kostnad för Internetanvänd- 
ning. I övrigt svarar Riksantikvarieämbetet för utveckling, support och ut
bildning samt tillhandahåller programvaran kostnadsfritt. Den som enbart 
söker i registret har endast kostnaden för trafik på nätet.

I registret finna en grundstruktur med huvudkategorier och underlig
gande specificeringar. Urvalet av kategorier bygger på den information som
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finns om landets byggnadsminnen. Det innebär att det modernare bygg
nadsbeståndet inte är väl representerat och kategorierna för detta behöver 
utvecklas. Behov av nya kategorier diskuteras och efter gemensamt beslut 
mellan registerförare och ansvariga för bebyggelseregistret görs tillägg i för- 
valslistan. Så har till exempel arbetet med Storstadspr oj ektet medfört att 
nya kategorier lagts till.

Vad gäller industrianläggningar kan viss information hanteras, det vill 
säga uppgifter om själva byggnaderna och anläggningarna och deras histo
ria, i likhet med vilken bebyggelse som helst. Däremot är det i nuläget inte 
utvecklat för att hantera alla produktionsled och processer. Förhoppnings
vis ska detta kunna göras längre fram.

Frågan om riksintressen besvarades med att det finns möjlighet att redo
visa kopplingen mellan en aktuell bebyggelse och ett visst riksintresse. Re
gistret är avsett att hantera all bebyggelse och inte enbart den som för tillfäl
let bedöms som kulturhistoriskt värdefull. Riksantikvarieämbetet styr inte 
inventeringsverksamheten. Behov av inventeringar finns oftast inom kom
munerna till exempel för plan- och bygglovarbete och kulturturism. Men 
inventeringar och dokumentation kan också utföras med anledning av till 
exempel ett regeringsuppdrag.

Riksantikvarieämbetet planerar att snarast möjligt presentera informa
tion om de statliga byggnadsminnena och kyrkor. För byggnadsminnena vi
lar ansvaret på länsstyrelserna. Diskussioner kommer att föras om hur infor
mationen om dessa ska kunna göras tillgänglig via registret.

6. GIS för kulturmiljövården

Seminarieledare: Malin Blomqvist, Cissela Génetay-Lindholm, David 
Haskiya och Jan Larsson, Kunskapsavdelningen

Seminariet presenterade det aktuella arbetsläget och tankar kring framtida 
arbete inom projekt Fornminnesinformation.

Projektet har till uppgift att skapa ett geografiskt informationssystem för 
fornminnen, ett digitalt Fornminnesregister. Enligt planeringen ska informa
tionssystemet tas i drift vid utgången av år 2001. Projektet drivs av Riksan
tikvarieämbetet och i arbetet finns representation från ett brett spektrum av 
organisationer inom och utanför kulturmiljövården (bland andra länsstyrel
serna, länsmuseerna, kommunerna, Skogsvårdsorganisationen, Lantmäteri
verket samt flera andra myndigheter).

Projektet ska leverera tre produkter:
• ett geografiskt informationssystem
• en förvaltningsmodell
• stöd för införande.

Under seminariet presenterades bland annat de begrepp som ska användas 
för kulturhistoriska lämningar som registreras i informationssystemet. En 
delvis ny struktur har tagits fram där varje typ av lämning som ska hållas 
separat sökbar har en benämning. Mer detaljerad information om till exem
pel form och material kallas för egenskaper. Dessa ska vara separat sökbara, 
men i kombination med aktuell benämning.

En analys och värdering har gjorts av den information ur Fornminnes- 
registret som redan föreligger i digital form (både beskrivningar och läges- 
uppgifter). Förhoppningen är att så mycket som möjligt ska gå att återan
vända men det står redan klart att en del information måste genomgå kva- 
litetshöjande åtgärder, eventuellt omdigitalisering före överföring till infor
mationssystemet.
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Vid seminariet presenterades också den logiska datamodell som tagits fram 
och det arbete som gjorts vad gäller användargränssnitt och sökfunktioner. I 
informationssystemets sökapplikation ska ingå vissa enklare sökfunktioner. 
De användare som har behov av mer komplicerade sökningar och analyser 
ska kunna erhålla ett utsnitt ur databasen och bearbeta detta med egna app
likationer.

Arbetet med att ta fram en förvaltningsmodell har inletts. Denna innefat
tar såväl den tekniska förvaltningen som förvaltningen av informationen i 
systemet. Registrering av information ska i framtiden ske hos de länsstyrel
ser som åtar sig detta arbete samt på Riksantikvarieämbetet.

Efter presentationen togs bland annat frågor upp om innehållet i 
informationssystemet, möjligheter till detaljerade sökningar, ansvarsfördel
ningen mellan Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna ifråga om registre
ring, finansieringen av kvalitetshöjande åtgärder (av informationen i syste
met) samt eventuella kostnader för användning av informationssystemet.

7. Svenska industriminnen

Seminarieledare: Helena Westin, Kunskap savdelningen

Helena Westin och Lotta Lamke, Riksantikvarieämbetet presenterade reger
ingsuppdraget kring svenska industriminnen som den 1 mars 2001 ska re
dovisas till regeringen. Enligt uppdraget ska Riksantikvarieämbetet ”ta 
fram ett program för dokumentation, vård och långsiktigt hållbar förvalt
ning av de tiotalet viktigaste industriminnena i Sverige. I samband med detta 
ska Riksantikvarieämbetet även belysa frågan om huvudmannaskap och 
kostnadsansvar för nedlagda industrianläggningar.”

Urvalet ska väcka intresse för industrimiljöer i stort. Det ska också kon
kretisera vad det industrihistoriska arvet kan bestå av och vilka berättelser 
det rymmer, samt visa hur man kan bedriva utvecklingsarbete med utgångs
punkt från den fysiska miljön. De miljöer som väljs ut är de som har störst 
möjlighet att fungera exemplifierande och inspirerande. Att upprätta ett ge
nerellt förslag för huvudmannaskap och kostnadsansvar är dock inte me
ningsfullt. Istället vill Riksantikvarieämbetet teckna en fördjupad bild av 
aktörerna inom fältet och deras insatser i dag. Man vill också få en uppfatt
ning om var insatser behöver göras och hur man kan förbättra förutsätt
ningarna för att bevara det industrihistoriska arvet.

Riksantikvarieämbetet föreslår ett handlingsprogram för hur metodut
vecklingsprojekt kan genomföras kring ett antal industriminnen. Riksantik
varieämbetet kommer att spela en aktiv roll i utvecklingsarbetet med att 
bevara och bruka de utvalda miljöerna. Arbetet ska ha betydelse inte bara 
för platsen det genomförs på, utan även för arbetet med industrisamhällets 
kulturarv i stort. Programmet ska genomföras under en treårsperiod under 
förutsättning att ekonomiska resurser ställs till förfogande.

En del av de anläggningar som kommer att föreslås i programmet och 
projektidéerna kring dessa presenterades. Det rör Falu gruva och Koppar
bergslagen - Resurser i Kopparbergslagen, Norbergs bergslag - Landska
pets dolda strukturer, Frövifors pappersbruk - Gårdagens och dagens indu
striella verksamhet, Pythagoras motorfabrik - Företagsarkivet som källa 
och resurs, Fall- och slussområdet i Trollhättan - Vårdproblem vid extensiv 
drift, Smalspåret Hultsfred-Västervik - Järnvägen som social och kulturell 
institution, Grimetons radiostation - Kunskapsöverföring för teknisk ut
rustning, Norrbottens teknologiska megasystem - Sambanden i systemet. 
Ambitionen är att anläggningarna tillsammans ska spegla centrala dimen
sioner i svensk industrihistoria, genom att objektet i sig eller det system det

26 Arkitekturarv - förmedla, förvalta, förändra



representerar har haft stor ekonomisk, teknisk eller social betydelse för lan
dets invånare. Utgångspunkten är att många människor ska uppleva berät
telsen som relevant och intressant. En bedömning av förutsättningarna för 
att bedriva utvecklingsarbete kring anläggningarna har också varit en faktor 
i urvalet.

Diskussion
Den efterföljande diskussionen rörde framförallt urvalsprocessen.

Urvalet bygger på tidigare uppgifter från länsorganisationen samt nya 
förslag som framkommit i remissvaren. Projektförslagen görs tillsammans 
med aktörer för respektive anläggning. Meningen med urvalet och arbetet är 
att det ska verka inspirerande och väcka intresse, bli ”ringar på vattnet”.

Avsaknaden av ”kvinnliga” arbetsplatser i urvalet berördes. Lotta Lamke 
poängterade att urvalet ännu inte är klart. På tur ligger anläggningar inom 
livsmedels- och textilindustrin, där ju många kvinnor arbetat. Programmet 
vill även resonera kring genusfrågor generellt, och bland annat ta upp frå
gan om de i många fall osynliga kvinnorna. Avsaknaden av kvinnor på 
arbetsgolvet inom vissa industrier innebär inte att de ej ingick i systemet, de 
verkade i andra sammanhang som viktiga kuggar i maskineriet.

En annan viktig del av arbetet med det industrihistoriska arvet är att stödja 
och inspirera de lokala arbetslivsmuseerna. Regeringen kommer att ge Riks
antikvarieämbetet i uppdrag att dela ut bidrag till arbetslivsmuseer under år 
2001. Riksantikvarieämbetet ska verka för att dessa bidrag permanentas.

Slutligen diskuterades om det finns planer på att införa industriminnes- 
begreppet som en ny kategori skyddade objekt vid sidan av fornminnen och 
byggnadsminnen. Industriminnena passar inte särskilt bra inom någon av 
de befintliga kategorierna i Kulturminneslagen. Detta är en fråga som Riks
antikvarieämbetet kommer att arbeta vidare med, dock inte inom ramen för 
handlingsprogrammet.

8. Kulturarvet i miljömålsarbetet

Seminarieledare: Ann Mari Westerlind och Lena Rydahl, 
Kulturmiljöavdelningen

Ann Mari Westerlind inledde med att kort redogöra för Riksantikvarie
ämbetets arbete fram till och med yttrandet över miljömålsutredningen.

Lena Rydahl refererade Riksantikvarieämbetets yttrande och kommente
rade delar av andra remissyttranden.

Regionala miljöunderlag ses som ett viktigt hjälpmedel i det framtida ar
betet med miljömålen. Kulturmiljöarbetet handlar i många stycken om an
passning och integrering bland naturvetenskaperna.

Diskussion
I den påföljande diskussionen gjordes påpekanden, ställdes frågor och läm
nades konkreta förslag:
• Sättet att arbeta på är viktigt, samt att få ut lättanvänt material till alla 

kortfattat och snabbt. En föreslagen utställning bör även läggas ut på 
nätet. En hemsida för miljömålsarbetet efterlystes där man kan få snabb 
information om vilka som jobbar med vad och hur. Gärna med nyhets
karaktär med korta inlägg.

• Ge ut en broschyr som fördjupat presenterar Riksantikvarieämbetets 
”egna” miljömål och det sätt man tänker arbeta med dessa. Både den 
broschyr som redan finns (Kulturarvet och miljömålen) och den som pla
neras bör spridas omsorgsfullt, bland annat till planerare och beslutsfat
tare på olika nivåer i samhället.
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• Folkbildning viktigt liksom förankring lokalt. Ett hjälpmedel skulle 
kunna vara en argumentationssamling.

• Det är viktigt att jobba med alla mål - det skapas förståelse om man 
arbetar med alla aspekter samtidigt och här bör man kunna visa på sam
ordningsvinster. Öka samarbetet med Naturvårdsverket, öppna för dia
log, minska konflikterna. Glöm inte bort Livsmedelsverket i diskussion
erna mellan Riksantikvarieämbetet, Boverket och Socialstyrelsen.

• Konstaterades att det är bråttom med att formulera regionala kvalitets
mål. Frågor som rör brukande bör bli centrala. Vårt planeringsunderlag 
för kulturmiljövården är väldigt objektsorienterat (skydd mm). Flur skall 
man nå ett varsamt bruk när man formulerar de regionala målen? Med 
olika typer av måttsangivelser blir naturligtvis målen mer precisa, men 
vilka mått skall användas?

• Konstaterades att målen skall vara uppfyllda till 2025 vilket innebär att 
man skall jobba på både lång och kort sikt - att skynda långsamt och 
genomtänkt. Man måste våga prioritera, göra bedömningar om var det 
brister mest. Även om det för närvarande inte finns några konkreta reger
ingsuppdrag kan vi redan nu börja jobba med miljömålen och visa på hur 
och vad man kan jobba vidare med för att nå målen.

• På länsstyrelserna har man börjat se över de regionala miljöunderlagen 
och i detta sammanhang borde man ställa frågan ”Hur hanteras frågor 
om kulturmiljövård i kommunerna?” Konstaterades att kommunerna 
generellt inte har goda kunskaper om kulturmiljövård. Kommunantik
varier finns endast i ett fåtal kommuner. Att bjuda in kommunerna till 
seminarier om miljömålen är viktigt, då får man också veta vem som 
arbetar med kulturmiljövård i kommunerna. Diskussioner i smågrupper 
där man till exempel fokuserar på ett speciellt mål kan vara mycket gi
vande. När man gör dessa seminarier är det värdefullt med Riksantik
varieämbetets deltagande.

Diskussionen avrundades med att deltagarna anmodades komma in med 
förslag till form och innehåll för milj omålsseminarier runt om i landet och 
på vilka orter dessa skulle kunna hållas.

Seminariet enades sammanfattningsvis om tre punkter som är väsentliga för 
det fortsatta arbetet:
• Information.
• Regionala miljöunderlag.
• Att jobba med alla målen.

9. God ortnamnssed

Seminarieledare: Staffan Nyström, Kunskapsavdelningen

Staffan Nyström inledde med att diskutera vad ett ortnamn är, nämligen ett 
språkligt uttryck som i en viss krets av namnbrukare är fast knutet till en 
bestämd plats. Ortnamn är ett överordnat begrepp som kan åsyfta alla typer 
av geografiska lokaler, såväl bebyggelser och administrativa områden som 
olika naturföreteelser. Ortnamnen är en oumbärlig del av vårt språk. De 
särskiljer, de identifierar, de lokaliserar och de effektiviserar. De fyller alltså 
en mycket viktig praktisk funktion i vår vardag. Men ortnamn är också 
historiska källor. Genom sin förmåga att bevara intryck, tankar och händel
ser är de en brygga mellan nuet och det förflutna, och ortnamn kan vara 
mycket gamla. Ortnamn är också en del av vår identitet och vår hemkänsla. 
Det finns en psykosocial sida i namnskatten som gör namnadministration 
och namnreglering till en delikat syssla.
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Nyström redogjorde sedan kort för den mer än tjugoåriga förhistorien - 
med många diskussioner, symposier, utredningar och riksdagsmotioner - 
innan slutligen ortnamnen fick ett lagskydd genom en nyskriven hänsyn- 
sparagraf i kulturminneslagen. I paragrafen stadgas att god ortnamnssed 
skall iakttas vid statlig och kommunal verksamhet. God ortnamnssed preci
seras genom fyra följ dfraser med språklig och saklig inriktning.

Återstoden av sitt anförande ägnade Nyström åt att konkretisera begrep
pet god ortnamnssed och att försöka visa hur det kan tolkas och tillämpas. 
Med hjälp av några autentiska typfall försökte han koppla lagtexten till bland 
annat problematiken vid byte och ändringar av traktnamn inom den statliga 
namnhanteringen på Lantmäteriverket och till överväganden vid namngiv- 
ning av gator, torg och kvarter inom den kommunala sektorn. Även skyltning 
och postadressering berördes liksom namn på natur- och kulturreservat.

Diskussion
Diskussionen efter presentationen blev livlig med många inlägg och frågor. 
Representanter från Lantmäteriverket och Språk- och folkminnesinstitutet, 
två andra ortnamnsmyndigheter, fanns i publiken. Därför blev frågor av alla 
de slag sakkunnigt besvarade. Många frågor ställdes kring enskilda namn 
och vem som låg bakom valet av just dessa: på hållplatser, på kartor, i adres
ser. Andra frågor gällde namnens form och stavning och då framför allt 
konkurrensen mellan en lokal, dialektal namnvariant och en allmän riks- 
språklig. Ett tredje område, som också berördes av myndighetsrepresentant
erna själva, gällde ansvars- och ”makt”-fördelningen dem emellan. Lant
mäteriverket är statlig ortnamnsmyndighet med rätt att fastställa namn för 
offentlig kartproduktion, namn som sedan ska efterföljas av andra. Riksan
tikvarieämbetet har samtidigt ansvar för kulturminneslagen och överinse
ende över hänsynsparagrafen om god ortnamnssed. Vems ord väger egentli
gen tyngst? Vad händer den dag man inte är överens?

Nu är det lyckligtvis så att samstämmigheten är stor, kunde de närva
rande konstatera, och åsikterna går mycket sällan isär. Men icke desto min
dre bör de juridiska aspekterna redas ut, menade man.

10. Svensk hällristningsvård i europeiskt perspektiv - RockCare

Seminarieledare: Ulf Bertilsson, Staben

RockCare är ett svenskt EU-projekt med målsättning att bygga upp ett euro
peiskt expertnätverk för hällristningsvård. Projektet startades 1998 inom 
EU:s Raphaelprogram och ligger från 2001 inom det nya programmet Kul
tur 2000. Projektet ska ta fram ny kunskap och nya metoder för dokumenta
tion, konservering och information om hällristningarna i Tanum. Ett syfte 
med seminariet var att redovisa metoder, erfarenheter och resultat och hur 
de ska komma till användning i andra hällristningsområden i Sverige.

Ulf Bertilsson inledde med en allmän presentation av RockCares upplägg
ning, mål och resultat. Därefter presenterade Roger Robertsson från IT- 
konsultföretaget Miljödata i Karlskrona och Catarina Bertilsson, Riksantik
varieämbetet dokumentationsprogrammet HÄLLRIST och CD:n om projek
tet. Programmet är nu klart att distribuera till andra användare. Registre
ringen kan ske på två sätt, antingen direkt i dator eller på pappersblankett 
som senare registreras i dator. RockCare planerar att anordna en kurs för 
detta ändamål under våren. För närvarande pågår också utveckling av en app
likation som ska möjliggöra registrering via webben. Tillsammans med fors
kare från CCSP i Valcamonica görs en utveckling av programmets typ- och 
figurlista. Programmet bygger bland annat på digital registrering av fullskale- 
avbildningar som görs i fält genom pappersfrottage och plastkalkeringar.
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Runo Löfvendahl, Riksantikvarieämbetet gjorde därefter en presentation av 
projektets arbete med utveckling av metoder för skyddsåtgärder, skade- 
dokumentation och beröringsfri kopiering. Utvecklingen av skyddsåtgärder 
har pågått under längre tid inom bland annat Luftföroreningsproj ektet och 
Interregpr oj ektet Hällristningar i gränsbygd. Skadedokumentationen har 
under året vidareutvecklats vid fälttester i Tanum och Valcamonica. En me
tod för beröringsfri kopiering med hjälp av laserskanner har utvecklats av 
konsultföretaget Metimur i Göteborg. Metoden har testats bland annat på 
en hällristning vid Fossumtorp i Tanum som också gjutits av med traditio
nell teknik.

Ett utkast till ett nationellt utbildnings- och dokumentationsprogram 
presenterades av Ulf Bertilsson. Programmet är tänkt att löpa under en tre
årsperiod och riktar sig i första hand till länsstyrelser och länsmuseer. Riks
antikvarieämbetet genom RockCare leder kurserna där även experter från 
Tanumsmuseerna Vitlycke och Underslös och från projektets konsultföretag 
kommer att medverka. Programmet inleds med en kurs i dokumentations
programmet HÄLLRIST på Riksantikvarieämbetet under perioden mars
maj i år. Under sommaren planeras därefter praktisk tillämpning i fält i nå
got av hällristningslänen. Fältarbetet beräknas till högst fem dagar. Sedan 
följer ett kurstillfälle under hösten med inriktning på skanning och rapporte
ring. Antalet deltagare beräknas till högst fem vid varje kurstillfälle.

Förslaget mottogs positivt av de medverkande som bland annat uttryckte 
uppfattningen att det svarar mot ett stort och uppdämt behov i länen. Det 
bestämdes därför att RockCare återkommer med mer detaljerad informa
tion om programmets innehåll under februari.

11. Sockenkyrkorna - kulturarv och bebyggelsehistoria

Setninarieledare: Ann Catherine Bonnier och Markus Dahlberg, 
Kunskapsavdelningen

Seminariet syftade till att informera om Sockenkyrkoprojektets potential för 
kulturmiljövården.

Ann Catherine Bonnier inledde och beskrev projektets bakgrund, syften 
och arbetsläge. Hon redogjorde för hur långt gångna de olika landskaps- 
rapporterna är och nämnde det nyligen fattade beslutet att publicera tryckta 
landskapsrapporter med finansiering från Riksantikvarieämbetet och Riks
bankens Jubileumsfond.

Markus Dahlberg och Kristina Franzén beskrev med utgångspunkt från 
Halland potentialen i ramprojektets material, illustrerat med fotografier, 
diagram, planritningar men framförallt kartor med regionindelning och 
spridningsmönster över olika fenomen. Perspektivet vidgades sedan från 
Halland till regionen och även riket för vissa jämförande aspekter.

Jakob Lindblad och Kristina Franzén gav korta presentationer av sina 
pågående avhandlingsarbeten och orienterade om infallsvinklar, problem 
och möjligheter. Jakob Lindblad berättade bland annat om källkritiska 
problem vid tolkning av ritningar till 1800-talskyrkor. Kristina Franzén 
visade på de lokala aktörernas betydelse i beslut om kyrkobyggen från 
samma tid.

Diskussion
Under frågestunden gällde diskussionen främst när och hur materialet blir 
tillgängligt. Ett allmänt uttryckt önskemål var att det bör göras tillgängligt 
så snart som möjligt. Under hänvisning till det pågående arbetet med 
kyrkoantikvarisk ersättning påtalade Per-Olof Remmare det brådskande
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behovet av underlagsmaterial. Jonna Stewénius berättade att Bebyggelse
registrets kyrkobyggnadsdel ska vara färdigt att tas i bruk i mars 2002. Ann- 
Katrin Larsson redogjorde för arbetet med kyrkoantikvarisk värdering i 
Skara stift.

Önskemål framfördes om att utsträcka Sockenkyrkopr oj ektets register 
till att omfatta kyrkor uppförda efter 1950. Möjligheten att bryta ut delar 
av registret med syfte att det ska kunna hanteras regionalt nämndes också. 
Mot detta ställdes fördelarna med ett centralt register under Riksantikvarie
ämbetets kontroll. I detta kan man föra in information som går utöver inne
hållet i Sockenkyrkoprojektets register, exempelvis information om mo
derna kyrkor.

12. Ökad samverkan kulturmiljövård och naturvård

Seminarieledare: Lars Wilson och Leif Gren, Kulturmiljöavdelningen

Lars Wilson konstaterade att en ökad samverkan kultur-/naturmiljövård se
dan flera år har efterfrågats av regering och riksdag i olika propositioner, 
regeringsuppdrag till myndigheter, miljöbalken, etc. Statens miljömålsarbete 
är ett exempel på att samverkan krävs. Landskapsenheten gjorde sommaren 
2000 en stickprovsenkät som dock visade att samverkan inte fungerar i nå
gon större utsträckning i det praktiska arbetet på länsstyrelserna. Från läns
styrelserna har man efterfrågat Riksantikvarieämbetets stöd för att komma 
igång med samverkan, och seminariet kan därför ses som ett resultat av 
detta arbete.

Johan Bodegård, Naturvårdsverket, redogjorde för vad begrepp som 
Skydd av skog och Natura 2000 innebär. Riksdagen har beviljat ca 500 Mkr 
årligen till att skydda skogsmark, och det är meningen att även kulturmiljö
aspekter ska beaktas. Som en akut åtgärd vill man köpa naturvärden innan 
de förstörts av skogsbruket. Frågor om skötsel och markhistoria är något 
som man kommer att hantera som mindre akuta problem.

Som representant från en länsstyrelse redogjorde Krister Larsson för att 
man kommit långt i samarbetet mellan kulturmiljövård och naturvård. Bil
dande av naturreservat sker i nära samarbete och markhistoria ingår som en 
del i arbetet. Man utreder i förväg vilket skötselbehov som finns i olika mil
jöer med kulturpräglad natur, och gör olika överväganden innan man tilläm
par fri utveckling.

Ett exempel på ett enskilt ärende där samverkan mellan sektorerna inte 
fungerar på avsett sätt gavs av Eva Fransson. Tåkenön i Södermanland är en 
mycket ovanlig kulturmiljö som blivit anmäld som naturskyddad enligt Na
tura 2000. Exemplet visade att informationen mellan sektorerna inte fung
erat bra, och inte heller vid värderingen har man kunnat komma överens.

Anförandena avslutades av Leif Gren, som gjorde en historisk genom
gång av naturvårdens och kulturmiljövårdens förhållande under 1900-talet. 
Det konstaterades att naturvården sedan nationalparkernas införande 1909 
utvecklat egna synsätt där markhistorien inte spelat någon framträdande 
roll. Kritiska synpunkter framfördes angående naturvårdens tillämpning av 
fri utveckling, och att man hellre förvärvar mark till staten än låter de en
skilda markägarna stå för ägande och förvaltning.

Diskussion
Diskussionen inleddes med att Johan Bodegård som representant för natur
vården framhöll att man måste bli bättre på att gemensamt bereda natur- 
vårdsfrågorna mellan sektorerna. Exemplet Tåkenön borde inte kunna upp
stå om man gemensamt diskuterar och försöker reda ut eventuella misstag i
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efterhand. Däremot menade Bodegård att det var orättvist att säga att natur
vården experimenterar med fri utveckling. Det finns vetenskapliga belägg för 
att många utrotningshotade arter gynnas av fri utveckling. Många av semi- 
nariedeltagarna gav exempel på att man inom kulturmiljövården regionalt 
ofta står utanför naturvårdsfrågorna och man gärna vill delta samtidigt som 
man inte anser sig ha tid att engagera sig i ytterligare frågor. Det rådde stor 
enighet på seminariet om att kulturmiljövård och naturvård måste samverka 
mer och att man ännu bara står i början av denna utveckling.

13.1 närkamp med byggnadsvårdsprinciperna

Seminarieledare: Stig Robertsson ocb Sune Lindkvist, 
Antikvarisk-tekniska avdelningen

Med utgångspunkt från skriften Vägledning för god byggnadsvård, som just 
nu produceras av Riksantikvarieämbetet diskuterades några av de förhåll
ningssätt som skriften berör. Arbetet med vägledningen har sin upprinnelse i 
ett regeringsuppdrag och innehåller ett antal olika förhållningssätt som 
bland annat kretsar kring teman om kunskapsuppbyggnad, varsamhet, his
toriesyn och teknik/material.

Huvudvikten i seminariet låg i tre förändringsexempel som presenterades 
och därefter diskuterades utifrån i första hand tre av vägledningens förhåll
ningssätt. Som inledning och bränsle till en allmän diskussion intog Sune och 
Stig i dialogform motsatta ståndpunkter kring frågeställningarna.
Sune Lindkvist redogjorde för bakgrunden till arbetet med byggnadsvårds
principerna och seminariets innehåll.

Stig Robertsson projektledare för arbetet, presenterade i ett bildspel inne
hållet i vägledningen och gick igenom varsamhetsbegreppet, historiesyn i 
byggnadsvård och restaurering samt material- och teknikfrågor.

Tre exempel på förhållningssätt.
• Rekonstruktion

Detta exemplifierades med Vadstena Slott. En kort presentation av dess 
historik, ombyggnader och framför allt de senaste rekonstruktions- och 
tilläggsarbetena som gjorts i form av återskapande av vallarna, fyrkan
terna och den tillkommande bron över vallgraven. Med tanke på den 
skeptiska inställning till rekonstruktioner som finns inom sektorn har det 
varit förvånansvärt lite diskussion om det lämpliga i att i ett av våra 
nationalmonument återskapa delar och utföra tillägg i gammal stil.

• Att gestalta nytt i gammal miljö
Skara domkyrka har nyligen genomgått en ombyggnad efter en inbjuden 
arkitekttävling. Dagens förändringar i kyrkorna handlar ofta om att lösa 
biutrymmen som toaletter, omklädningsrum, körrum etc. Även liturgiska 
förändringar påverkar gestaltningen i kyrkan. Arkitekten har i Skara 
domkyrka på ett konsekvent sett genomfört ändringar och tillägg i kyr
korummet med ett fåtal material, på ett sparsmakat modernt sätt. Är det 
ett riktigt förhållningssätt mot kyrkointeriören?

• Varsamhets- och värderingsfrågor i miljonprogrammet
En bildkavalkad från flera ombyggda miljonprogramsområden visades. 
Kavalkaden avslutades med en mer ingående presentation av omdaning- 
sarbetena i Göteborgsförorten Gårdsten. Värderingsfrågor och varsam- 
hetskrav ställs här på sin spets. Vilken måttstock kan vi använda i detta 
sammanhang?

Sammanfattningsvis kan sägas att seminariets presentationer och diskussio
ner tydliggjorde våra värderingars och förhållningssätts tidsbundenhet.
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14. Digitala historiska kartor i kulturmiljövården

Setninarieledare: Svett Rentzhog, Kunskapsavdelningen

Riksantikvarieämbetet utvecklar metoder för digital bearbetning av histo
riska kartor och sätt att göra dem tillgängliga. Arbetet bedrivs tillsammans 
med representanter från den regionala kulturmiljövården. På seminariet 
förhandsvisades den webbapplikation som ska lanseras under år 2001.

Sven Rentzhog presenterade projektets syfte, mål och genomförande. 
Sven avslutade med att informera om de utbildningar i digital bearbetning 
som Riksantikvarieämbetet planerar att arrangera under 2001. En intresse
anmälan delades ut.

Björn Peck demonstrerade prototypen till den webbapplikation som 
Riksantikvarieämbetet och Lantmäteriverket utvecklar tillsammans inom 
ramen för samarbetsprojektet Digital Historical Maps. Med hjälp av 
applikationen ska man kunna söka efter och titta på skannade historiska 
kartor via Internet. Förutom kartorna finns en läshandledning som beskri
ver informationsinnehållet i kartorna och vad de kan användas till. Utgångs
punkten har varit att alla län i Sverige ska vara representerade och att kar
torna ska visa ett urval av alla de storskaliga kartor som Lantmäteri verket 
förvaltar. Kartorna som valts ut ska både ha hög relevans för kulturmiljö
vården och representera välkända och intressanta platser. Huvudsyftet med 
den exempelsamling som tillhandahålls är att väcka intresse för källmateria
let hos en bred grupp användare. 10 000 bildfiler kommer att tillgängliggö- 
ras på detta sätt.

Under en kommande femårsperiod har emellertid Lantmäteriverket am
bitioner att skanna huvuddelen av sina lokala förrättningsarkiv och det cen
trala forskningsarkivet, det senare i samarbete med Riksantikvarieämbetet. 
Det skannade kartmaterialet kommer tillsammans med ett register att göras 
tillgängligt och sökbart via Internet. Originalen kommer att förvaras i depå
er som Riksarkivet ansvarar för. Vid specialbehov kommer det att finnas 
möjlighet att studera originalen. Lantmäteriverket säljer skannade kartor 
idag. Riksantikvarieämbetet arbetar för att ta fram ett för sektorn förmån
ligt avtal. Avtalet beräknas vara klart under våren 2001.

Kristina Jonsson demonstrerade digital rektifiering av historiska kartor. 
Metoden är snabb och användarvänlig och väl anpassad för kulturmiljö
vårdens behov.

Michael Frisk presenterade analysexempel på hur man kan använda digi
tala historiska kartor inom ramen för kulturmilj övårdstillämpningar. Bland 
annat visade han hur natur- och kulturmiljö vår dens källmaterial kan sam
analyseras tillsammans med digitala historiska kartor. Resultatet av analy
serna kan användas till att öka förståelsen för de utpekade naturvårdsom- 
rådena och deras beroende av kulturmiljöpåverkan.

Sven presenterade ett exempel från Tanums världsarv och visade hur digi
tala historiska kartor kan användas för att förbättra arbetet med miljö
konsekvensbeskrivningar.

Lars-Inge demonstrerade olika metoder där man med hjälp av framfö
rallt 3D-visualisering kan öka förståelsen för landskapets kulturmiljö
värden.

Sven sammanfattade seminariet och efterlyste synpunkter på projektets 
målformuleringar. Seminariedeltagarna hade inga direkta synpunkter men 
var eniga om att projektets arbete var angeläget och drevs i rätt riktning.
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15. Den ritade bilden i byggnadsdokumentation

Seminarieledare: Peter Sjötnar, arkitekt och teknologie doktor och lärare 
på hantverksskolan DaCapo i Mariestad

Peter Sjömar inledde med en kort historik kring bakgrunden till boken 
Byggnadsuppmätning, historik och praktik. Boken är utgiven av Riksantik
varieämbetet 2000 och författare är P. Sjömar, E. Hansen., H. Ponnert och
O. Storsletten. Peter Sjömar tog upp den ritade bildens ställning inom den 
kulturhistoriska forskningen och pekade på frågeställningar där den har be
tydelse. Varför är uppmätning en intressant metod, vilka förutsättningar har 
bilden och i synnerhet den ritade bilden? Varför finns så lite uppmätningar 
och ritad dokumentation idag? Peter svarade själv och påpekade att doku
mentationen i sig inte fyller någon uppgift. Den måste sammanställas med 
annat källmaterial för att ingå i ett kunskapsbygge.

Till skillnad från svenska förhållanden har man i Norge fortsatt att doku
mentera byggnader med hjälp av ritningar som publicerats i stora bokverk i 
flera band. Peter anser att man inte kan avfärda ”tunga” och smala publika
tioner därför att de ”bara” läses av forskare och andra som söker informa
tion om byggnader i Norge. De tyngre publikationerna är en förutsättning 
för de lättlästa bildrika publikationerna som har en stor internationell pu
blik. De är alltså en nödvändig förutsättning för spridning av kunskap om 
kulturarvet. Sektorn måste således ta ansvar för tyngre kunskapsbyggnad 
eftersom det är en förutsättning för lättillgänglig information.

Den ritade bilden är oöverträffbar som en viktig del av dokumentationen 
av en byggnad och kan inte ersättas av ett fotografi. Den ger en precis be
skrivning och har en tydlighet som ersätter många ord. Den som tecknar 
följer linjer på byggnaden och tvingas därmed till analys, ställningstagande 
och ser sammanhang då pennan sätts mot pappret. Omedvetet registreras 
linjer som överföres via pennan till pappret och därmed medvetandegörs.

Den ritade bilden är en enkel metod, de viktigaste verktygen är en T-linjal 
och en vinkelhake förutom penna och papper. Peter betonade bildens res
pektive textens värde och förhållandet ritning - foto - text. En ritning kan 
ses som en visuell ordbok och ej som en konstprodukt.

Att använda den ritade bilden i byggnadsdokumentation är en metod och 
ett sätt att arbeta som varit vanligt under sekler, men som delvis försvann 
när kameran blev allmän. Kameran har inte några fördelar i detta samman
hang, det ger inga tidsvinster och risken är stor att kunskap går förlorad 
med bara ett foto som dokumentation.

Se, värdera och rita - så byggs kunskap. Att sprida kunskap om nyttan 
med den ritade bilden är viktigt.

Diskussion
Under den korta diskussionen togs bland annat följande frågor upp:
• Hur och varför använder antikvarien och arkitekten denna metod?
• Det är viktigt att både arkitekter och antikvarier samarbetar för att få 

datorstödd ritning.

16. Vårdprogram - varför, hur mycket och för vem?

Seminarieledare: Dick Sandberg, arkitekt SAR, från företaget Naturliga Hus

Dick Sandberg inledde med att presentera de olika aspekter på vård av byggna
der som seminariet skulle behandla, kunskap/fakta (dokumentation) - vision/ 
målsättning (vårdprogram) och förverkligande (vårdplan). Dick framhöll att 
han inte skulle presentera något facit, snarare väcka tankar kring dessa tre delar. 
Seminariet fokuserades på förvaltningsskedet; hur skapas den goda beställaren?
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Syftet med dokumentationen av en byggnad är att:
1. ta fram ett faktaunderlag om byggnaden, kulturhistoriskt, tekniskt, eko

nomiskt, antikvariskt och funktionellt
2. skapa förståelse för byggnaden
3. få en struktur på all information som underlag för fortsatt arbete
4. göra informationen tillgänglig genom att göra den begriplig, avgränsad 

och sökbar
5. vara en förberedelse för framtida katastrofer - uppbyggnad av hus efter 

bränder exempelvis.

Därefter tillade han ”och ibland bara för sin egen skull” - dokumentationen 
är kanske för stunden ej användbar, men kan förhoppningsvis bli det i fram
tiden.

Dokumentationen bör placeras på en historisk tidsaxel och ska i förväg 
definieras vad gäller omfattning, inriktning, kostnad. Av kostnadsskäl är det 
även lämpligt att insamlandet av fakta delas in i delmål över en längre tid. 
Man bör tidigt hitta en form för presentationen så att övergripande informa
tion är lätt att nå och så att den kan vara en vägledning till djupare kun
skapssökande. Dokumentationen bör vara i pärmformat och möjlig att re
producera. Om den digitaliseras förenklas kompletteringar och föränd
ringar. Att dokumentera är att lära sig se.

Vårdprogrammet ska vara ett stöd för fastighetsägaren i ägandet och för
valtandet av byggnader eller hela miljöer. Syftet med programmet delas in i 
tre delar:
1. Samla information om byggnaden: ägarförhållande, byggnadens speci

ella värden (historiskt, kulturellt, estetiskt, ekonomiskt och så vidare), 
dess relation till lagar, normer samt övrig kunskap om huset.

2. Synliggöra en uttalad vilja med byggnaden: syftet med ägandet (ekono
miskt, kunskapsbärare eller andlighet), visionen och de långsiktiga målen 
med ägandet.

Punkt 1 och 2 utgör förutsättningar för:
3. Regler och instruktioner för skötseln av byggnaden.

Ett vårdprogram redovisar inte särskilda ombyggnads eller tillbyggnads
åtgärder, har ingen tidsaxel, ej heller budget och är inte föränderligt med 
mindre än att man gör ett nytt program.

Vårdplanen är ett verktyg för förvaltaren. Den ska ha relevans i det dagliga 
arbetet. Den ska tala om vad som ska göras, när och hur samt av vem, vad det 
får kosta och vem som ansvarar för kontroll. Dessutom bör den ha ett system 
för kontinuerlig återkoppling. Blev det som det var tänkt? Höll budgeten? Vad 
bör man tänka på inför nästa gång? Vårdplanen ska utgå från vårdpro
grammet. Den bör ha en plan för hur en fullvärdig dokumentation ska uppnås 
och den ska redovisa sökbar information. Vårdplanen kan finnas i en pärm 
eller digitalt, beroende på förvaltarens önskemål. Den ska vara ett verktyg för 
redovisning av förändringar och den ska löpande kompletteras.

Diskussion
Peter von Knorring, arkitekt, framhöll att det är svårt med den oföränder
liga delen eftersom metoduppfattning och material förändras. Han ansåg 
bland annat vidare att en kort och koncis sammanställning kan räcka i en 
underhållsperiod. Dick tillade att målet ”den gode fastighetsägaren” inne
bär en medvetandehöjning för arkitektur och kulturhistoriska värden och 
ska ge ett nytt förhållningssätt till ägandet. Målet med den effektivare för
valtningen är att det ska vara billigare att göra rätt - därför måste vård
planen bli ett bra arbetsmaterial.
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