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Temadagen den 5 december 2001

Inledning

ErikWegræus
Riksantikvarie

Temadagen om Kunskap för framtiden öppnades av riksantikvarie Erik Weg- 
ræus. Han konstaterade att Riksantikvarieämbetets höstmöte blivit en institu
tion och en viktig del av kulturmiljösektorns samvaro.

Ånyo slogs det gamla deltagarrekordet med god marginal. Årets temadag 
samlade 585 deltagare, nästan 100 deltagare fler än förra året.

Vi har gått från att slåss i underläge till att bli en verksamhet som alla ser 
upp till, vilket inte minst avspeglar sig i statsbudgeten. Det nya projektet, Agen
da kulturarv, är den största gemensamma framtidssatsningen inom kulturmiljön 
någonsin. Som ett led i detta handlar årets temadag vid höstmötet om kulturmil
jösektorns behov av kunskap i framtiden. Kunskap om kulturmiljö är inte bara 
att blicka bakåt, utan att förstå samhällets förändringar och att själv kunna 
förändras. Individens trygghet ligger just i förmågan att kunna följa med i sam
hällets förändringar.

Moderator vid temadagen var Kristofer Lundström, Sveriges Television.

Gunilla Thorgren
Statssekreterare vid Kulturdepartementet

Statssekreterare Gunilla Thorgren gladde sig åt att äntligen få gehör för att 
kulturen är lika viktig för samhällsutvecklingen som ”de socioekonomiska pa
rametrarna”. Nu är vi uppe på banan och kan slå fast att kulturen är central för 
samhällets utveckling.

Tidigare bestod kulturminnesvården enbart av att samla in, vårda, bevara 
och tillgängliggöra. Men ju mer kulturarvet blivit en del av samhällsutveckling
en, desto mer ökar kravet på arbete och forskning. Årets tema är en sammanfatt
ning av de olika frågor som sektorn har att arbeta med. Och den kanske vikti
gaste frågan av alla är hur man ska få medborgarna engagerade, ansvarstagan
de och delaktiga i kunskap, dialog och folkbildning.

Gunilla Thorgren definierade kunskap genom att travestera en favoritförfat
tare: ”kunskap är något som går att nå bara om den får bearbetas tillsammans 
med andra människor och deras erfarenheter”. Kunskap är sålunda en dialog 
som landar inuti en människa.

Kulturdepartementet lägger för närvarande stor vikt vid kulturarvsfrågorna, 
vilket inte minst avspeglas i årets budgetproposition, där kulturvården får 47 
miljoner kronor och länsmuseerna 17 miljoner, för att kunna fånga upp medbor
garnas intressen och möta nya krav.

En förebild kan vara 70-talets rörelse ”gräv där du står”, som handlade om 
att arbetarna dokumenterade sin egen historia. Idag handleder Göteborgs stads
museum förortsbarnen i ”betongslöjd” för att smycka spårvägshållplatserna. 
Det handlar om bilden av förorten, dess arkitektur och livsformer. Det handlar 
också om att återupprätta förortens egenvärde och därmed dess medborgares 
stolthet över den egna hembygden.

Agenda kulturarv är ett spännande sätt att hitta nya vägar för dialogen i 
praktisk handling. Vi ser fram mot en tid med brett samarbete.
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Vårt framtida samhälle

Thomas Lindh
Professor i nationalekonomi vid Institutet för framtidsstudier

Visioner om framtiden handlar ofta om fantastiska uppfinningar. Och för att 
förstå framtiden måste man ha kunskap om det förgångna. Men verklig kun
skap om framtiden kan man inte få från så många håll. Professor Thomas Lindh 
berättade om en av de säkraste källorna till kunskap om framtiden, nämligen 
befolkningsutvecklingen.

Befolkningsutvecklingen, demografin, är en trög struktur som går att förutsä
ga för ganska lång tid, och befolkningens åldersstruktur får stor betydelse för 
ekonomin i hela samhället. Offentliga utgifter ökar när man det finns många 
barn och många pensionärer. Behovet av bostäder, investeringsgraden och kon
sumtionen av varor och tjänster är andra faktorer som i hög grad påverkas av 
hur demografin ser ut.

Från mänsklighetens vagga ända fram till 1600-talet gick befolkningsutveck
lingen sakta. Sedan började folkmängden öka, men ända fram till för hundra år 
sedan såg befolkningskurvan ut som en pyramid, alltså ”överproduktion” på 
barn men samtidigt hög dödlighet i unga år.

Under början av 1800-talet minskade barnadödligheten i Sverige och Euro
pa, medan man ännu fortsatte att producera många barn. Den första oregel
bundna puckeln uppstod i befolkningskurvan.

Idag vet vi att det finns en stor generation, födda på 1940-talet, som kommer 
att kräva samhällets resurser om 15-20 år. Vi vet också att det finns en stor 
generation 80-talister som snart ska in i högskolor och som behöver bostäder, 
tyvärr samtidigt som en stor del av högskolornas lärarkår går i pension.

Många olika mekanismer utlöses av dessa förutsägbara förändringar. Om 
framtiden i Sverige vet vi att det blir brist på arbetskraft och brist på människor 
som kan försörja de växande improduktiva grupperna. Antingen måste vi då 
öka invandringen, vilket kräver stora resurser för integration samtidigt som 
hela Europa har samma behov av arbetskraft som Sverige, eller så måste vi 
förlänga arbetstiderna, vilket är tvärt emot kraven på förkortad arbetstid. Ett 
tredje alternativ är att fler människor kommer ut i arbetslivet, men där är redan 
den stora ”kvinnoreserven" som tagits i anspråk under sista tredjedelen av 
1900-talet utnyttjad. Ett fjärde alternativ är att det föds mer barn, men det tar 
tid innan de nya barnen är i arbetsför ålder.

Slutsatserna av detta blir att arbetsmarknaden inom vårdsektorn blir lysan
de, att välfärden pressas av sänkt skatteunderlag, att vi får ökad invandring från 
länder utanför Europa, att arbetstiden kommer att förlängas och att generations
konflikterna ökar. Inom några val har pensionärerna nästan egen majoritet i 
Sverige.

I globalt perspektiv ökar integrationen i världsekonomin. Världens ekono
miska centrum förskjuts mot Asien. Trycket ökar på den globala miljön och på 
råvaruresurserna. Sveriges konkurrensfördelar är våra stora ytor med möjlighe
ter att erbjuda rekreation och vår traditionellt höga teknologiska kunskapsnivå.

Detta vet vi redan nu om framtiden, och det är nu, medan vi fortfarande har 
god tillväxt, som vi kan förbereda oss. Det är betydligt svårare att anpassa sig 
när tillväxten sjunker.

6 Kunskap för framtiden



Det läsbara landskapet och dess analfabeter

Fredrik Sjöberg 
Författare och biolog

En husbockslarv kan hålla på i tio år och knapra sig fram genom en och samma 
takstol. Husbocken är en naturlig beröringspunkt mellan biologi och kultur
miljö, även om de flesta kulturminnesvårdare helst vill vara utan just husbock
en. Fredrik Sjöberg vill koppla ihop naturvård och kulturminnesvård så att de 
kan dra nytta av varandra. Ty det är inte i den orörda naturen, utan i det av 
människan danade kulturlandskapet, som mycket av den förnämsta biologiska 
mångfalden finns.

För att förstå och uppskatta naturen måste man uppleva igenkännandets 
glädje. Man måste lära sig det språk som gör landskapet och naturen begriplig. 
Dagens vuxna generationer fick lära sig artkunskap i skolan, därur kommer vår 
starka naturkänsla. Men idag är artkunskapen nästan försvunnen från skolun
dervisningen och ur allmänbildningen. Det kommer att urholka uppväxande 
generationers naturkänsla.

Idag är det istället naturprogrammen i teve, med sin fragmenterade bild av 
verkligheten som formar tittarnas bild av naturen. Naturen består av pingviner 
och elefanter, snart utdöda hackspettar och mördarsniglar. I teve och i skolan 
skapas bilden av naturen som offer och människan som en belastning och natu
rens förstörare.

Nej, vi måste istället betrakta människan och hennes kulturmiljöer som en i 
högsta grad nödvändig och aktiv del av naturen och den biologiska mångfal
den. Goda naturmiljöer skapas av människan och hennes aktiviteter, inte i seg- 
regerade och statiska reservat.

Reservatsidén är bara en nödlösning från förra sekelskiftet, då national
romantiken flödade och den framväxande industrialismen skövlade naturen. 
Kunskaperna om uthålligt brukande av naturen är i dag oändligt mycket större. 
Många reservat behövs helt enkelt inte.

Många av de värdefullaste naturmiljöerna finns alltså i de värdefullaste kul
turmiljöerna. Därför ska naturvården och kulturmiljövården liera sig och göra 
gemensam sak. Då kan man satsa sina gemensamma ansträngningar och resur
ser på gemensamma mål.

Agenda kulturarv

Maria Jansén 
Projektledare

Agenda kulturarv är den största satsningen i sitt slag för att bredda, förankra 
och förnya arbetet med kulturmiljövården. Maria Jansén beskrev projektets 
uppgifter och mål. 2003 ska det finnas ett färdigt handlingsprogram och 2004 
ska Agenda kulturarv ha gett resultat inom kulturmiljövården i Sverige.

Hela kulturarvssektorn deltar i Agenda kulturarv. För tio miljoner kronor 
ska länsstyrelserna, länsmuseerna och Riksantikvarieämbetet förnya sektorns 
arbete, inriktning, demokratiska förankring och slagkraft. Och tidsplanen är 
tuff. Efter ett upptaktsseminarium, som hölls våren 2001, ska 2002 ägnas åt 
seminarier om kulturarvets roll i samhället, som ska utmynna i en programför
klaring med strategiska vägval 2003.

De nya arbetsformerna ska öka samspelet med medborgarna. Kulturarvet 
ska göras tillgängligt och kännas angeläget för hela samhället, både allmänhe
ten och andra samhällssektorer. Kulturarvsfrågorna ska på så vis inta en själv
klar plats i de politiska målen för samhällsutvecklingen.
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Agenda kulturarv kan beskrivas som en process som ska starta andra proces
ser och liksom ringar på vattnet sprida kulturarvsfrågorna till alla delar av 
samhället. Och genom att hela sektorn är med i processen blir det nya synsättet 
förankrat från början och därmed mycket slagkraftigt. Alla ska aktivt uppmunt
ras att vara med i utvecklingen. 2003 års gemensamma programförklaring ska 
beskriva vad vi vill uppnå och hur vi ska nå dit.

Mer information finns på www.raa.se/agendak

Forskning som verktyg

Birgitta Johansen
Avdelningschef vid Riksantikvarieämbetets kunskapsavdelning

I mötet mellan vetenskap och konst, i bilder av landskapet, öppnar sig sprickor 
till ny kunskap. FoU, forskning och utveckling, är inte vad det har varit. Birgitta 
Johansen beskrev forskningens inriktning.

FoU om kulturarvet måste kompletteras med FoU om samhällets pågående 
förändringar. Att förstå samhällets pågående förändringar är ett nödvändigt 
forskningsområde i arbetet för att kulturarvet ska bevaras och brukas.

Utställningen Spricklandskap är ett exempel på hur man kan utnyttja spän
ningen mellan då och nu, och mötet mellan konst och vetenskap för att få insikt 
och kunskap om samhällets och kulturarvets förändring. Utställningen visar 
landskapsbilder, som de målades för hundra år sedan, och landskapsbilder som 
de kan målas idag.

Kulturmiljövårdens forskning har sålunda tagit på sig nya uppgifter. Riksan
tikvarieämbetets FoU-program för perioden 2001 till 2005 omfattar 1) kulturar
vet i samhället, 2) kulturhistorisk kunskap och 3) vård och konservering. Förmå
gan att kommunicera, förmågan att förstå förändringar och förmågan att vara 
delaktig i samhällets processer fogas alltså till den traditionella forskningen.

Det innebär ett framtidsperspektiv där FoU behöver söka nya samarbetspart- 
ners och medfinansiärer och där även andra sektorers ansvar måste förtydligas. 
Kulturmiljövårdens deltagande i samhällsbyggnadsprocesserna förutsätter forsk
ning om kommunikation, interaktivitet, reflektion och medborgarinflytande.

Kulturarvet, och definitionen av vad som är kulturarv, är inte längre något 
som ägs eller tolkas av några utvalda. Processen går från kontroll mot tillit och 
från styrande till stödjande.

Svante Beckman
Professor vid Tema Q, Linköping

Kulturarvsforskningen kan systematiseras med hjälp av ett antal prepositioner.
Professor Svante Beckman systematiserade både forskningen och ämnesområdet
kulturarvet.

• Forskning sker i kulturarvets olika kunskapsfält som generell kulturhistorisk 
forskning.

• Forskning sker på kulturarvsinstitutionernas insamlade objekt, som arkiv
forskning och samlingsforskning.

• Forskning sker av institutionernas egen personal, som museiforskning, intern 
metodforskning och kompetensutvecklingsforskning.

• Forskning sker för kulturarvspraktikens främjande.
• Forskning sker om kulturarvet som institutionellt praktikfält, och även om 

det levda/levande kulturarvet.
• Man kan även lägga till forskning som kulturarv.
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Vidare kan kulturarvet systematiseras i fyra delar.
Det generella kulturarvet sammanfattar alla lämningar och källor till sam

hällets historia och omfattas av all historiskt inriktad humanistisk, samhälls
vetenskaplig, artefakt- och miljöinriktad forskning.

De levda/levande kulturarven sammanfattar det från föregående generatio
ner övertagna språkmönster, erfarenheter, föreställningar, värderingar, sed
vänjor, berättelser, bilder, byggnader, miljöer, föremål och annat som tillsam
mans tjänar som gemensam referensram för en samhällsgrupp. De levda/levande 
kulturarven beskrivs av teoretisk etnologi, folklivsforskning, socialantropologi, 
socialhistoria samt forskning om historiebruk, socialisation och tradering.

Det institutionella kulturarvet innehåller de materiella och immateriella 
lämningar och källor till ett samhälles historia som identifieras som ett offent
ligt sanktionerat, bevaransvärt kulturarv som tjänar som ett samhälles minne. 
Det institutionella kulturarvet omfattar tre forskningsområden, dels forskning 
inom kulturarvets kunskapsfält, dels forskning om kulturarvets institutioner, 
dels forskning för metod- och materialutveckling.

Slutligen finns det enskilda kulturarvet som innehåller lämningar av och käl
lor till en enskild grupps, organisations, familjs eller persons förflutna, som 
särskilt identifieras och bevaras som minnesvärda av efterföljare till dessa grup
per. De enskilda kulturarven omfattar forskning om enskilt historiebruk och 
minnespolitik

Att tala om kulturarv

Göran Hägg
Författare och docent i litteraturvetenskap

Ni ägnar er åt ett ärofullt ämne och borde egentligen inte behöva övertyga folk 
om kulturminnesvårdens förträfflighet. Göran Hägg tyckte ändå att det behövs 
vissa retoriska trix för att göra ämnet mer dynamiskt och spännande.

Egentligen är det samma retorik idag som hos de gamla grekerna och ro
marna. Man bygger upp sin argumentation efter ett visst mönster för att överty
ga åhörarna om att man själv har rätt, och att motståndarna har fel.

Den klassiska retoriken består av fem delar. Men oavsett om man lär sig 
detta måste framförandet vara enkelt och begripligt. Det är en stor konst att 
förklara så att folk förstår, utan att för den skull bli larvig. Dessutom måste man 
alltid brinna för sitt ämne, och visa det.

Retorikens första del är inledningen, som egentligen är den minst viktiga, 
och bör ta högst sex-sju minuter. Inledningen får inte vara för stark så att det bli 
omöjligt att fullfölja i samma tempo. Syftet med inledningen är att fånga åhö
rarnas välvilja och att skaffa sympatier, gärna med lite smicker.

Andra delen är den kronologiska och sakliga berättelsen. Där ska man entu
siastiskt och sanningsenligt, utan att avslöja sina egna åsikter, berätta om sitt 
ämne på ett oemotsägligt sätt.

I tredje delen framför man sina åsikter och sin bevisning. Här är det viktigt 
att framföra en klar attityd till ämnet. Glöm den förödande gamla svenska ob- 
j ektivitetstraditionen.

I fjärde delen bemöter man motargumentet, utan att dölja något eller skylla 
ifrån sig. Förklara att det kan finnas fog för motargumenten, men att detta nu är 
åtgärdat och att argumentet därmed är neutraliserat.

Femte delen är slutklämmen där man kan vädja till åhörarnas känslor och få 
dem att identifiera sig med den goda saken.

Retoriken är användbar även om det inte finns några synliga motståndare. 
Även ett ärofullt ämne behöver sin argumentation. Man måste tala om hur 
underbart ämnet är, men det är förstås onödigt att säga till den här intelligenta 
publiken.
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Kommunicera framgångsrikt

Beata Wickbom
Tidigare marknadschef på IT-företaget Razorfish

Berätta en bra historia istället! Man behöver inte alltid inleda med att säga allt 
om kulturminnesvårdens statliga uppdrag. Beata Wickbom säger att fantasi ofta 
är viktigare än fakta om man vill nå fram med sitt budskap.

Nästa år, när riksantikvarie Erik Wegræus inviger temamötet, kanske en del 
av publiken står och rockar framme vid scenen, lite grand i alla fall.

Så var det när dataföretaget Apples grundare talade inför sina medarbetare, 
därför att han nådde sin målgrupp.

Ämnet som sådant, kulturhistoria, är det inget fel på, snarare tvärt om. Vem 
vill inte ha sin historia och sin egen koppling till kulturarvet beskriven?

Men för att nå fram med budskapet måste man veta vem man talar till, och 
vad man ska säga, och hur man ska säga det. Kommunikation sammanfattas 
med vem, vad och hur.

Om den som pratar bara bryr sig om ”vad”, och struntar i till ”vem” och 
”hur”, så blir det sällan någon kommunikation.

Berätta inte allt för alla samtidigt. Prata med en i taget. Det är inte samma 
sak att prata med politiker eller kollegor, eller med skolungdomar. Tänk på vem 
du talar med!

”Hur” budskapet ska framföras beror förstås på ”vem” som är mottagare. 
Men utgå alltid från en berättelse eller ett exempel som du själv är bra på. Och 
se till att det är du själv, inte representanten för organisationen, som berättar; 
undvik objektivitetsterrorn.

Var och en i nätverket eller organisationen måste tillåtas vara ambassadör 
för helheten. Det går inte att ha centralt styrda informationsprocesser om man 
vill nå fram. Att tillåta en mångfald av röster, även utåt, där alla får presentera 
sin version på ett personligt sätt, innebär att det skapas nya idéer, ny kraft och 
kreativitet.

Framgång är ytterst en ledarfråga. En ledare ska kunna måla upp en bild och 
förtydliga en historia så att hela gruppen rör sig mot målet.

Ytterligare en fråga, vid sidan av ”vad”, ”vem” och ”hur” måste besvaras: 
”var”. Och då ska man söka sig dit där målgruppen är, till exempel olika eve
nemang som i sig har dragningskraft. Då har man redan fått en naturlig inkörs
port till sin målgrupp.

Ingen vill väl sitta hemma på kammaren och prata med sig själv.

IT underlättar dialog

Peter Ullmark
Professor vid Arkitektursektionen på Chalmers

IT är inte bara ett hjälpmedel för arbetet med kulturminnesvården. IT kan i sig 
vara ett konstnärligt uttrycksmedel. Professor Peter Ullmark beskrev nya möj
ligheter att använda digital teknik som arbetsredskap.

Tidsdokumentet, som är den bestående nationella manifestationen av millen- 
nieskiftet, består bland annat av en installation i centrala Göteborg, en inter
aktiv mötesplats dit man till exempel kan skicka sms-meddelanden och e-post 
till en kub med skärm.

Det finns skäl att vara skeptisk till digital teknik: dyra system, sena leveran
ser och dålig anpassning till verksamheten. Men leverantörernas ointresse för 
användarnas krav håller på att ersättas av bättre funktioner och mer användar- 
vänliga system, inte minst tack vare den spruckna IT-bubblan.
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Men man måste veta vad man vill och vad man behöver. Det är frestande att 
bygga upp dyra system, men kanske inte lika roligt att uppdatera och under
hålla sina system. För att säkra kvaliteten och för att välja och sålla information 
behövs därför ett redaktörskap.

Internet och dess sökverktyg, eller de egna IT-arkiven, kan dock inte ersätta 
boken som överskådlig minnesaktiverare. IT är bra för direkt information, re
konstruktioner och arkiv, och kanske framför allt när det gäller bildöverföring 
och bildkommunikation.

Ett konkret exempel på hur IT kan användas är att ge informationsstöd på en 
kulturhistorisk plats, med projektioner på väggar och terminaler som kan akti
veras eller genom att besökaren får delta i interaktiva rollspel.

All introduktion av IT behöver inte ske på en gång, och man ska akta sig för 
att överdriva.
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Seminariedagen den 6 december 2001
Sammanfattningarna av seminarierna har skrivits av respektive seminarieleda- 
re eller av denne utsedd sekreterare. Samtliga seminarieledare och mötessekre
terare arbetar vid Riksantikvarieämbetet, om inte annat anges.

1. Medborgarinflytande - problem och möjligheter

Seminarieledare: Karin Arvastson, kunskapsavdelningen
Medborgarinflytande har blivit allt viktigare inom kulturmiljövården. Vid se
minariet presenterades några metoder som använts i olika kulturmiljöer. Meto
derna ger möjligheter till förankring och delaktighet men de kan också leda till 
problem eftersom de skapar förväntningar. Hur väger vi in medborgarsynpunk- 
ter i kulturmiljöarbetet? Hur hanterar vi de konflikter och intressemotsättningar 
som kan uppkomma?

Seminarieledare Karin Arvastson inledde med att utifrån ett exempel - beva
randediskussionen kring Skallsjö kommunalhus i Floda - visa på komplexiteten 
i frågeställningarna kring medborgarinflytande och kulturmiljövård. En stark 
lokal opinion och den regionala kulturmiljövården var överens om att det var 
viktigt att kommunalhuset fanns kvar, men trots detta fattade kommunen ett 
beslut i demokratisk ordning om att riva huset. Detta skedde trots att behovet av 
parkeringsplatser, som var det som hade aktualiserat frågan, inte längre fanns. 
Karin använde exemplet för att uppmärksamma att medborgarinflytande inte är 
ett entydigt begrepp, lokala grupper kan komma i konflikt om hur miljöer ska 
värderas. Kulturmiljöarbetet kan då bli konfliktutlösande på ett sätt som vi inte 
har erfarenhet att hantera.

Från storstadsprojektet i Västra Götalands län redovisade Eva Löfgren och 
Per-Ola Åström hur de arbetat med att på olika sätt inbegripa dialog med bru
kare och boende i kulturmiljövårdens beskrivnings- och värderingsarbete. De 
har prövat metoder som gåturer, fotografering där deltagarna själva väljer mo
tiv och fotograferar med engångskamera, intervjuer, dialogvandringar, infor
mations- och debattkvällar. På detta sätt har man utvecklat, fördjupat och bred
dat historieskrivningen i miljöer som ofta sägs ”inte ha någon historia” och 
samtidigt stärkt människors förhållningssätt till sin livsmiljö. De reflektioner 
som Eva och Per-Ola gjort handlade bland annat om att frågan om kulturhisto
risk värdering hamnar i skymundan till förmån för en bredare historieskrivning, 
som också inbegriper hur man brukat miljöerna. Slutligen konstaterades att det 
är nödvändigt att prioritera, formalisera och aktivt söka dialog - om vi bedö
mer att detta är viktigt i vårt arbete. Det är nämligen ett arbetssätt som kräver 
och tar lång tid att genomföra.

Från Jordbro i Stockholm presenterade etnologen Anna Lundström från 
Stockholms läns museum sina reflektioner kring projektet ”Förorten med dina 
ögon”. Tillsammans med fotografen Anna Ulfstrand har Anna arbetat med etno
logisk metodik med människor i Jordbro. De har fotograferat hur boendemiljön 
används och värderas, tankelistor och visuella frågelistor har använts tillsam
mans med äldre bilder. Anna problematiserade begreppet brukarperspektiv och 
dess homogena, singulära karaktär, samt vilken typ av kunskap som genereras 
och vad det finns för mottaglighet och möjlighet att tillämpa den kunskapen i 
kulturmiljövårdens och planeringens praktiker? Om man anser att brukarinfly- 
tande, eller medborgardialog om man så vill, är en metod för fördjupat brukar-
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inflytande i historieskrivningen, måste man inte också då se till att brukarna får 
ökad makt i planerings-, bevarande- och forandringsprocesser också?

Från fornminnesinventeringen i sydöstra Kronobergs län, som Riksantikva
rieämbetet genomfört tillsammans med Smålands museum sommaren 2001, re
dovisade Bosse Jönsson sina reflektioner över intervjufrågor som ingått i arbe
tet. Tre enkla frågor ställdes till markägare: Vad finns det som är gammalt i 
omgivningen? (objekten), Vad vet du om det? (kunskap) samt Används de idag? 
(bruk). Preliminärt tyckte sig Bosse kunna säga att 1/3 av de som svarat inte 
visste om någonting som vara gammalt, 1/3 kom fram till svar efter lite hjälp på 
traven och 1/3 hade tydliga egna bilder som svar. Resultatet från enkäten kom
mer att analyseras ytterligare och kan användas på två sätt: dels som metod för 
att i inventeringssituationen ta tillvara den lokala kunskapen (något som givet
vis alltid ingått i fornminnesinventeringen, men som skulle kunna utvecklas och 
systematiseras bättre), dels för att ge oss kunskap om hur människor värderar 
och ser på sin livsmiljö i korta och långa tidsperspektiv.

Diskussion
Den avslutande diskussionen rörde sig framför allt i två spår: frågan om tolk
ningsföreträde och frågan om hur medborgarinflytandet kan tas om hand, inte 
bara i historieskrivningen, utan också i beslutsprocesser. När det gäller tolk
ningsföreträde ställdes frågan om tolkningsrätten är en demokratisk process, 
eller om experten fortfarande har tolkningsföreträde? Diskussionen mynnade ut 
i att processer kring medborgarinflytande innebär ett givande och ett tagande. 
Experternas tolkning kan ibland stå emot medborgarnas tolkning, men båda 
måste kunna ges betydelse. Vilken kompetens krävs för att utveckla och ta hand 
om processer kring medborgarinflytande i kulturmiljöarbetet? Leder det till att 
kulturmiljövården i stället för att inventera bebyggelse, inventerar åsikter? Anti
kvarierna måste inte klara allting själva. Inom etnologin till exempel finns väl 
utvecklade metoder för denna typ av arbete och det kan ge etnologerna en 
mycket starkare roll i kulturmiljöarbetet.

Det finns en risk med att bjuda in människor brett i den kulturhistoriska 
beskrivningen samtidigt som människor inte får ta plats i beslutsfattandet. Dia
logverksamheten i kulturmiljöarbetet syftar till att människor ska kunna ta sig 
mycket större plats i de demokratiska processerna rörande sin livsmiljö. Målet 
om allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön 
måste då också få en konsekvens i att människor faktiskt får ökat utrymme att 
påverka det kulturmiljöarbete de ska ha ansvar för.

2. Beredskap för ett oändligt kulturarv

Seminarieledare: Ann Hörsell, Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA
Ann Hörsell inledde seminariet med att gå igenom förutsättningarna för digita
lisering av olika typer av objekt i minnesinstitutionernas samlingar och de pro
blem och möjligheter som denna digitalisering innebär. Hon beskrev också de 
olika projekt som genomförts inom sektorn under det senaste decenniet och de 
problem som idag finns beträffande samordningen mellan olika projekt. Den 
stora frågan om hur långtidslagringen av den digitala informationen ska säkras 
berördes också.

Ann konstaterade att vi i framtiden måste se informationsmängderna som en 
informationsresurs som kan återvinnas. Därför måste vi se till att all informa
tion som samlats in och samlas in förblir beständig och möjlig att komma åt.

Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet presenterade Riksarkivet och Landsarkiven 
samt arkivmyndigheternas olika roller. Han påpekade att offentlighetsprincipen 
och arkivlagstiftningen har betydelse för hur man bör se på digitaliseringen. 
Vidare redogjorde han i korthet för Riksarkivets regelverk och föreskrifter an-
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gående långtidslagring av digital information. Dessa gäller för alla statliga institu
tioner. Avslutningsvis berörde han det arbete som idag pågår inom arkivsektorn 
för att hantera de problem som är förknippade med digital långtidslagring.

Kate Parson, projektledare för ABM-projektet presenterade innehåll och syf
te, samt berättade hur projektet kommer att slutredovisas hösten 2002. Kungliga 
biblioteket, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Nationalmuseum samarbe
tar i projektet. Uppdraget är att utreda förutsättningarna för samordning av de 
olika institutionernas strategier för registrering, fotografering och digitalisering 
av sina grafiska blad, affischer, ritningar, kartor och fotografier.

Om institutionerna samverkar kring registrering och tekniska lösningar ska
pas förutsättningar för att användarna i framtiden ska kunna samsöka i ABM- 
institutionernas samlingar från en och samma plattform. Flera kunskapsmäs- 
siga fördelar öppnar sig därmed. Bland annat ges möjlighet till komplexa sök
ningar med goda möjligheter att få relevanta träffar bland olika typer av 
källmaterial.

Projektet syfte är att öka den ömsesidiga förståelsen hos ABM-institutionerna 
och lägga grunden för fortsatt samverkan på nationell och regional nivå. Mera 
specifikt innebär detta grundläggande arbete att man:
• ska komma överens om en gemensam terminologi för området
• ska enas kring vissa obligatoriska och gemensamma dataelement, auktorite

ter och regelverk
• ska sammanställa rekommendationer för val av standarder och kvalitetskrav 

för produktion och lagring av digitala bildfiler.

ABM-projektet avser att använda bilder och handlingar knutna till ”Suecia 
Antiqua et hodierna” för att exemplifiera och ge regler för digitalisering.

Diskussion
Bland de frågor som togs upp var om även befintliga register är tänkta att inordnas 
enligt de nya riktlinjerna? Ann konstaterade att detta blir något man får avgöra 
från fall till fall. Troligen står valet mellan konvertering eller skrotning av re
gistret i de fall hård och/eller mjukvaran inte längre går att underhålla.

En annan fråga som diskuterades var om det idag bedrivs något annat ut
vecklingsarbete? Ann svarade att man inom Riksantikvarieämbetet börjat titta 
på detta i samband med den nya IT-plattformen, dock poängterades att det finns 
vissa system där informationen redan gått förlorad eftersom man inte i tid beak
tat problemen med långtidslagring.

Avslutningsvis konstaterades att detta område är relevant för de flesta institu
tioner. Problemen med hur de olika institutionernas system ska kommunicera, 
hur samsökning ska ordnas och hur man på bästa sätt kan bevara den digitala 
informationen så att den är sökbar och tillgänglig även i framtiden måste lösas 
med gemensamma krafter.

3. Kulturmiljöpedagogik

Seminarieledare: Mikael Wahldén, informationsavdelningen
Begreppet kulturmiljöpedagogik tar allt mer form som ett samlande begrepp för 
den pedagogiska verksamhet som nu utvecklas vid landets museer och kulturin
stitutioner och som syftar till att uppnå allas förståelse, delaktighet och ansvars
tagande för den egna kulturmiljön. Formen för den pedagogiska verksamheten 
varierar dock, liksom också medvetenheten om vilken målsättning som anses 
ligga bakom själva verksamheten. Den bakomliggande frågan för seminariet 
var hur pedagogiken möter det kulturmiljövårdande arbetet. Presentationer och 
efterföljande diskussion kretsade kring frågan om rollfördelning och målkon
flikter. Hur förena en mer traditionell kunskapsförmedlande funktion med en
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allt tydligare ambition att initiera dialog, medansvar och problematisering 
kring kulturarvsbegreppet? Vilka svårigheter möter pedagoger och miljöansva
riga i samarbetet? Vilka nya möjligheter till utveckling av arbetet kan vi skönja?

Mikael Wahldén inledde seminariet genom en lägesrapport om det växande 
intresset för pedagogik inom kulturarvsområdet, ett intresse som även återfinns 
inom forskningen kring kultur- och historieförmedling.

Peter Aronsson, professor vid Tema Q, Kulturarv och kulturproduktion vid 
Linköpings universitet, delgav huvudsakliga resultat från en nyligen genomförd 
undersökning och kartläggning av den kulturmiljöpedagogiska verksamheten 
vid landets museer och länsstyrelser. Utifrån undersökningen kan följande defi
nition göras av begreppet kulturmiljöpedagogik:

Pedagogik som syftar till att öka människors kunskaper om och förståelse för 
de värden som finns i kulturmiljöer av olika slag. Kulturmiljön är här ett mål i 
sig. Det kan även vara en pedagogisk verksamhet som äger rum i en kulturmiljö 
för att levandegöra det förflutna. Publiken kan vara elever, barn, vuxna, turis
ter, företagsledare etc. Här fungerar kulturmiljön som ett medel för att sprida 
kunskap om det förflutna. De bägge betydelserna är ju på intet sätt motstridiga 
och kombineras ofta.

Resultat från undersökningen presenterades bland annat i Kulturmiljövård 
2/2001.1 ett kommande projekt på uppdrag av Riksantikvarieämbetet, kommer 
forskare vid Tema Q att närmare analysera bruket av kulturarvet på bred front. 
Den pedagogiska verksamheten vid kulturinstitutionerna bedrivs allt mera i en 
ny kontext som Aronsson beskriver som en global upplevelsekultur. Kultur är 
inte längre en viktig faktor enbart i fråga om kulturpolitik eller utbildning. Den 
utgör också en viktig del av en upplevelseindustri styrd av ekonomiska intres
sen. En djupare förståelse kring bruket kommer därför, menar Aronsson, att bli 
viktig för det framtida pedagogiska arbetet. Hur ska kulturarvsinstitutionerna 
agera i denna nya kontext? Vilka reflektioner kring den egna verksamheten blir 
nödvändiga?

En tydlig styrning mot dialog och medansvar ställer nya krav på samarbete 
mellan pedagog och miljövårdare. Från länsmuseet på Gotland berättade mu- 
seilektor Lena Laving och Magnus Martinsson, avdelningschef för Landskaps
vård och arkeologi, att man under en längre tid haft en gemensam ambition att 
samarbeta i det pedagogiska arbetet gentemot skolorna. Ändå har samarbetet 
tett sig svårhanterligt. Varför? Enligt Camilla Knekta, utredare och projektleda
re på museet, låg inte de avgörande svårigheterna i olika målsättning utan sna
rare på ett organisatoriskt plan. Organisationer tenderar att negligera samarbe
ten som går på tvärs genom de administrativa enheterna, menar Knekta. Bättre 
vore att identifiera dem, ge dem namn och ”projektstatus” som kan överbrygga 
andra organisationsformer utan att orsaka målkonflikt.

Diskussion
Seminariets diskussion kom sedan att handla om huruvida samarbetssvårig- 
heterna är en fråga om yrkesroll och/eller en fråga om ledning. Ska ledningen 
med ekonomiska påtryckningsmedel styra mot samarbete? Från flera håll berät
tades om hur man efter gemensamma diskussioner, bland annat kring historie- 
bruk och kulturarv, sökt finna en gemensam strategi och grundsyn, vilken man 
sedan kunde utgå ifrån i gemensamma projekt. Konkreta samarbetsprojekt med 
tydlig styrning från ledningen ansågs kunna vara en lösning.

4. Byggnadsvårdens framtidsfrågor

Seminarieledare: Sune Lindkvist och Stig Robertsson, antikvarisk-tekniska avdelningen
Seminariets syfte var att inbjuda till diskussion kring hur byggnadsvårdens 
framtida FoU-behov kan komma att se ut. Vad kommer vi att räkna som bygg-
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nadsvårdsfrågor i framtiden, och var saknar vi kunskap inom redan etablerade 
fält? För att ge bränsle till debatten hade företrädare för olika grenar av bygg
nadsvården inbjudits för att hålla korta anföranden.

Seminariet inleddes med att Sune Lindkvist, enhetschef Atb kort redovisade 
hur Riksantikvarieämbetets FoU-medel fördelats på de olika programområdena 
de senaste åren.

Mille Törnblom, Riksantikvarieämbetet, redovisade ett konkret forsknings
projekt. Rostskyddsprojektet har genomförts i samarbete med Statens Prov- 
ningsanstalt. Här har man undersökt hur ett antal rostskyddssystem fungerar 
vid ommålning av kulturhistoriska konstruktioner genom fullskaleprovning av 
två järnbroar i Halland. De hittillsvarande resultaten tyder på att det enda som 
fungerar riktigt bra är det traditionella blymönje/linoljesystemet.

Sonja Vidén, Boom-gruppen vid KTH, diskuterade forskningsbehovet utifrån 
en lång erfarenhet från forskning kring varsam ombyggnad. Sedan en tid är 
miljonprogrammets bebyggelse utsatt för stort förändringstryck. Förståelsen är 
överlag ganska liten för dess kvaliteter. Typiska förändringar idag handlar om 
tillgängligheten, ekologiska ombyggnader och målning av betongytor. Forsk
ning skulle behövas kring underhållsproblematiken och de moderna materialens 
tekniska hållbarhet. Hur tvättar man betong? Hur fogar man om betongele
ment? Hur tilläggisolerar man? Det finns också ett behov av att sprida förståelse 
för bebyggelsen. Publiken efterlyste forskning kring återställande av tidigare 
tilläggsisolerade hus och skador som orsakats av tilläggsisolering.

Viktor Edman, Arkitekturhistoria, KTH, tog upp ett antal frågor ur undervis
ningsperspektiv. Det saknas läroböcker om restaureringshistoria för grundut
bildningen och det är svårt att etablera forskningsmiljöer där doktorander med 
byggnadsvårdsinriktning kan finna stöd. De största kunskapsluckorna rör 1900- 
talets restaureringshistoria. Vilka synsätt tillämpades och varför gjorde man på 
ett visst sätt?

Ewa Sandström-Malinowski, institutionen för Miljövetenskap och Kultur
vård vid Göteborgs universitet, utgick i sitt anförande från byggnadsteknikper
spektivet. I en miniundersökning bland forskarkolleger om forskningsbehovet 
framhävdes följande angelägna forskningsområden:
• Traditionella byggnadsmaterial kontra de nya så kallade ”traditionella ma

terial” som marknadsförs av byggmaterialindustrin. Vad skiljer dem åt? Hur 
väl utprovade är de?

• Traditionella hantverk. Tidigare forskning är huvudsakligen inriktad på ska
dor. Det är nu dags att inrikta sig på förebilderna - de väl fungerande meto
derna och materialen. Det krävs metoder för att tillvarata hanverkarnas kun
skap i forskningen, och man behöver utveckla metoder som tillåter produk
tion i liten skala.

• Hur använda ny teknik i äldre hus på dessas vilkor?

Stefan Haase, byggnadsantikvarie, Gotlands Fornsal har erfarenhet av praktisk 
byggnadsvård ute på fältet i kontakt med allmänheten. Han efterlyste bland 
annat ökade anslag för att kunna förmedla bidrag i nivå med behoven. Det behövs 
också bättre kunskapsunderlag för att rätt kunna handlägga bidragsansök- 
ningar. Totalinventeringar av den svenska landsbygdsbebyggelsen behövs, med 
början i riksintressena. Databaserade kunskapsbanker bör snabbt byggas upp. 
Även landskapsvården behöver stöd med satsningar på kulturlandskapet och det 
levande kulturarvet i form av djur- och växtarter. På varje länsmuseum bör en 
länsträdgårdstjänst inrättas, ansåg Stefan Haase.

Diskussion
• Därefter följde allmän diskussion. Bland synpunkterna:
• Riksantikvarieämbetet borde återupprätta sin expertkunskap.
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• Mycket av dagens forskning handlar om att sammanställa och fördjupa re
dan känd kunskap. Hur öppnar vi nya kunskapsfält?

• Vi jobbar för mycket med vård idag, och för lite med kunskapsuppbyggnad. 
Länsmuseerna borde ägna sig mer åt det senare.

• Man fokuserar för mycket på traditionella material. Vi bör inrikta oss mer 
på de moderna.

• Vi vet väldigt lite om de som byggde våra städer, till exempel stadsarkitekter 
och byggmästare.

• Diskussionen speglar en antikvarisk kramp i skärningen mellan humanistiskt 
tänkande och teknisk problematik. Alla pengar går till vård, inget till kun
skap. Var är helhetssynen?

Avslutningsvis gjorde Stig Robertsson, Riksantikvarieämbetet, en sammanfatt
ning av de tankegångar kring forskningsbehovet som diskuterats inom Antikva- 
risk-tekniska avdelningen. Mycket sammanföll med tidigare talare, men förut
om dessa områden, framhölls forskning kring byggnadsvårdsprocessen, projek
terings och förvaltningsteknik, brandskydd i samband med kulturvård samt 
behovet av internationella utblickar.

5. Med föremålen i fokus

Seminarieledare: Cecilia Engellau-Gullander, antikvarisk-tekniska avdelningen
Cecilia Engellau-Gullander presenterade antikvarisk-tekniska avdelningens en
het för konservering av kyrkliga inventarier och gav också en redogörelse för 
Riksantikvarieämbetets FoU-uppdrag. Fyra fallstudier blev föremål för närmare 
granskning, i syfte att visa hur ett FoU-arbete kan bedrivas.

• ”Svensk orgelforskning och kulturmiljövårdens behov”. Samarbetsprojekt 
mellan Riksantikvarieämbetet och GoArt/Göteborgs universitet, le antikva
rie Axel Unnerbäck och enhetschef Cecilia Engellau-Gullander.

• ”Angående ett ersättningsmedel för konserveringsmedlet Acronal”. le kon
servator Hans-Peter Hedlund.

• ”Sidendamastmönster”. Katalog över svenska mönster vävda i Venedig un
der 1900-talet. le antikvarie Margareta Ridderstedt.

• ”Metalltrådar i textilier”. Konservator Margareta Bergstrand och konserva
tor Erika Hedhammar.

Axel Unnerbäck inledde med att berätta om sitt orgelprojekt. Han gav en histo
risk överblick, beskrev samarbetet med Göteborgs universitet och projektets 
målsättning och syfte. Därefter visade han bilder på ett antal orglar i Sverige. 
Den äldsta orgeln i Sverige, från 1374 i Norrlanda kyrka på Gotland, Tyska 
kyrkans orgel från 1608 i tidig barock, som sedan 1780-talet finns i Övertorneå 
kyrka, orgeln i Lövsta bruks kyrka från 1720-talet, byggd av Johan Cahman 
och orglarna i Linköpings och Karlstads domkyrkor. Projektet utgår från några 
fallstudier, orgeln i Arnö kyrka (1828) och en orgel som numera finns på Nord
iska museet, (1690) från Medåkers kyrka.

I en mellanpaus talade antikvarie Petter Jansson från Skåne om projektet 
”Romanskt kalkmåleri i Skåne kyrkor” i samarbete med Riksantikvarieämbetet 
där det romanska kalkmåleriet ska inventeras.

Därefter presenterade Hans-Peter Hedlund projektet som ska ta fram ett er
sättningsmedel för konserveringsmedlet Acronal 300D. Han beskrev tillståndet 
för de polykroma föremålen i svenska kyrkor idag, vilka hotbilder som ständigt 
finns mot framför allt färgskiktet och vikten av att hitta rätta konserverings
material. På 1960-talet togs det i Tyskland fram ett lim, Acronal 300D, som 
visade sig vara ett utmärkt fästningsmaterial. Det är lätt att ta bort med aceton 
och är reversibelt och lättarbetat. Men tillverkningen ska upphöra och nu är
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Riksantikvarieämbetet i färd med att ta fram ett medel med förhoppningsvis 
liknande egenskaper i samarbete med ett företag i Schweiz.

Därefter nämnde Hans-Peter några ord om sitt angelägna projekt att ta fram 
en dokumentation av kormålningarna i den nyligen nedbrunna Södra Råda kyrka.

Margareta Ridderstedt presenterade därefter sitt arbete om tillverkningen av 
sidentyger under de första decennierna på 1900-talet i Venedig. Det var företa
get Bevilacqua som arbetade med mönster från svenska konstnärer, Agnes Bran- 
ting, Sofia Widén, Märta Gahn och Ingrid Juul.

Slutligen presenterade Margareta Bergstrand och Erika Hedkammar sitt pro
jekt att undersöka metalltrådar i ett antal kyrkliga textilier. Biskopskåporna 
som beställdes med anledning av Adolf Fredriks kröning 1751 kommer att bli 
föremål för en artikel.

6. Framtidens arkeologiska uppdrag

Seminarieledare: Lena Flodin, kunskapsavdelningen 
Diskussionsledare: Professor Evert Baudou, Umeå

Seminariet syftade till att initiera en bred reflektion kring framtidens arkeologis
ka uppdrag. Denna utgångspunkt kom bland annat att konkretiseras i diskussio
ner kring metoder för kvalitetsbedömning av arkeologiska rapporter, arkeo
logins publika relation samt möjligheterna för en mer reflexiv grävande arkeo
logi.

Björn Magnusson Staaf, Malmö Kulturmiljö, inledde med att diskutera någ
ra fundamentala kvalitetskriterier som en god arkeologisk rapport bör uppfylla. 
Här framhölls att det som vi uppfattar som kvaliteter baseras på resonemang 
som ständigt utvecklas, något som innebär att kvalitetsbegreppet oavbrutet 
måste revideras. På detta följde sedan ett resonemang kring de kvalitativa nyck
elbegreppen framåtsyftande forskning, enhetlighet och variation, tydlighet och 
noggrannhet. Här underströks bland annat att det i vissa formella delar av en 
rapport borde eftersträvas en större enhetlighet, medan andra delar borde kunna 
variera mer, alltefter undersökningens art och speciella förutsättningar. I presen
tationen betonades vidare att den arkeologiska rapporten har många olika mål
grupper och att den också bör anpassas därefter

Anders Gustafsson, Göteborgs universitet, fortsatte sedan diskussionen om 
arkeologiska rapporter genom att presentera en kvantitativ studie av ett stort 
antal rapporter som kommit ut under 1999 och 2000. Också här betonades rap
portens mångfasetterade karaktär, bland annat genom att understryka att det är 
ett dokument med en mycket lång forskningsmässig livslängd och att detta stäl
ler extra höga grav på tydlighet och synliggörandet av undersökningars premis
ser. Resultatet av undersökningen visade att rapportkvaliteten överlag är god, 
men att det likafullt finns områden som kan förbättras. Detta gällde exempelvis 
hanteringen av olika former av bilder och bildtexter. En större tydlighet vad gäller 
redovisning av vilken programvara och digital teknik som använts samt än mer 
explicita resonemang kring prioriteringar och metodval efterlystes också.

Håkan Karlsson från Göteborgs universitet presenterade därefter sin syn på 
arkeologins publika relation. Han underströk att vi idag står inför en situation 
där allmänhetens intresse för arkeologi hela tiden tycks öka, medan vi som 
arkeologer många gånger har svårt att fånga upp detta intresse. Karlsson peka
de på det faktum att det i arkeologins barndom fanns en fortlöpande dialog 
mellan ”allmänheten” och ”experterna”, där den förstnämnda försåg den sist
nämnda med material och kunskaper. Denna dialog har idag kollapsat, vilket 
bland annat har lett till att vi idag kan bevittna en utveckling där arkeologi
intresset spränger sina egna flodfåror. I föredraget efterlystes därför ”större 
öron” hos kulturmiljövårdens företrädare, där allmänhetens intresse och kun-

18 Kunskap för framtiden



skaper skulle sättas i centrum: Att man skulle röra sig från en situation där 
experten förmedlar information, till ett läge där mötet innebär ett samskapande 
av kunskap.

Åsa Berggren, Malmö Kulturmiljö, redogjorde sedan för erfarenheterna av 
att försöka införa ett mer reflexivt förhållningssätt vid arkeologiska undersök
ningar, i det här fallet exemplifierat av Citytunnelprojektet i Malmö. En av 
utgångspunkterna för en reflexiv arkeologi är att den bör kunna leda till att 
utveckla nya tankebanor och därigenom motverka en rutinartad, ”bekräftelse
arkeologi”. Till den systematiserade reflexiviteten hörde bland annat regel
bundna ”varförmöten” där det skedde fortlöpande diskussioner om målsättning
ar samt att alla deltog i ett digitalt dagboksskrivande. Erfarenheterna från pro
jektet har varit skiftande, men den överordnade ambitionen är likväl att, efter 
en utvärdering, vidareföra försöket i någon form. Lyhördhet inför gruppens be
hov, flexibilitet och icke-hierarkiska strukturer framhölls här som grundförut
sättningar för en lyckad reflexiv arkeologi.

Diskussion
Den efterföljande diskussionen kom inledningsvis att kretsa kring uppdrags- 
arkeologins särskilda förutsättningar för att producera ny kunskap. Evert Bau- 
dou och andra flera talare framhöll här uppdragsarkeologins möjligheter att 
uppdaga ”de oväntade” resultaten. Anders Kaliff, Uppsala universitet, påpeka
de i detta sammanhang att undersökningsplanerna inte får bli så rigida att upp- 
dragsarkeologin tappar denna egenskap, medan andra talare, bland andra Ulf 
Säfvestad, Riksantikvarieämbetet UV-Hk, menade att denna risk var överdri
ven. Härpå följde sedan en diskussion kring huruvida den bild som Håkan 
Karlsson tecknat av den publika relationen var alltför mörk. Här fanns flera 
olika åsikter. Mats Burström, Riksantikvarieämbetets kunskapsavdelning, me
nade i polemik med några talare som ansåg att vi inte får avhända oss expert
rollen, att det går att behålla denna vad gäller ”hårddata”, men att vi också 
måste våga diskutera existentiella frågor. Detta fordrar ödmjukhet och förmåga 
till lyssnande.

7. Miljökonsekvensbeskrivningar

Seminarieledare Mikael Jakobsson, kunskapsavdelningen
Seminariet kretsade kring två viktiga uppgifter inför framtiden:
• ökad planeringskompetens hos kulturmiljösektorn
• utveckling av miljöbedömningar gällande strategiska planer och program.

Folke Snickars, professor vid KTH/ Institutionen för infrastruktur, talade om 
behovet av kompetens inom planprocesser utifrån en nyligen gjord studie åt 
Riksantikvarieämbetet. Studiens namn är ”Att skapa värden”. Natur- och kul
turmiljövårdens roll i kunskapssamhället (under tryckning).

Det finns ett uttalat behov av beslutsunderlag som behandlar natur- och kul
turvården samordnat. Vi måste samordna argumenten och handlingsbered
skapen för natur- och kulturintressena. Det gäller också att känna till andras 
intressen och den kommunala beslutsprocessen.

Utifrån fallstudierna, som analysen baseras på, har åtta slutsatser dragits:
• Se strategiskt beroende mellan aktörerna (kulturmiljövården, projekterare, 

etc) som en realitet och möjlighet.
• Samordna formulering av mål.
• Utveckla handlingsberedskap genom tidigt agerande.
• Utveckla samarbete med kommunal planering.
• Att ta initiativ är mera effektivt än att bevaka regler.
• Ha aktuell kunskap om andra aktörers värderingar.
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• Se miljövärden som en resurs som delvis skapas genom information och kun
skapsutbyte.

• Skapa värden genom information och kunskapsutbyte i dialog.

Carl-Gustaf Hagander, länsarkitekt vid länsstyrelsen i Stockholm, talade om 
hur vi ska möta det nya EG-direktivet ”Bedömning av vissa planer och pro
gram” (även kallat SMB-direktivet) som ska vara implementerat i Sverige se
nast år 2006.

Miljöbedömningen utgår från MKB:s grundstruktur. Men i den praxis som 
finns för MKB agerar ”miljö-miljömänniskorna” på en alltför detaljerad nivå. 
Samma sak gäller ofta för kulturmiljöföreträdarna. ISMB måste man förstå och 
möta motparten på en översiktlig nivå. Vi måste därför initiera strategiska dis
kussioner för alla kulturmiljöföreträdare. Man måste se de övergripande sam
manhangen och ställa de väsentliga frågorna. Det vi skapar idag formar fram
tidens kulturlandskap.

Vilka andra planer än för översiktsplaner och infrastrukturplaner är inbe
gripna i EG- direktivet? Avfallsplaner, vattenförvaltning, telekommunikation, 
skogsbruksplaner tex. Ska vi följa direktivet måste vi implementera nya system
- av det följer en avvecklingsprocess i stora mått. Att vara med och plantera 
EG-direktivet i svensk lagstiftning är en viktig fråga även för kulturmiljövår
den. Hur direktivet ska omsättas i svensk lagstiftning är en diskussion som nu 
borde föras med alla inblandade.

Diskussion
Skillnaden mellan SMB, det nya direktivet och MKB diskuterades. Hagander 
menade att de övergripande planerna och strategiska program ska påverkas.
- Det handlar om miljöbedömning av strategiska beslut.

Det behövs utbildning för att vi ska kunna se saker från systemnivå och 
komma in tidigt i processen. Man måste lära sig processen och utnyttja den.

8. Bebyggelsehistorisk forskning och kulturmiljövård

Seminarieledare: Ola Wetterberg, kunskapsavdelningen
Ola Wetterberg började med att konstatera att det praktiska byggnadsvårdsar- 
betet innehåller och kräver forskningsliknande kunskapsutveckling och att man 
därför inte kan sätta likhetstecken mellan relationerna kunskapsutveckling/til
lämpning och forskare/praktiker. Sambanden mellan kunskapsutveckling och 
de direkta insatserna i bebyggelsen är uppenbara: Dels utgör den kulturhistoris
ka kunskapen en viktig grund för urval och beslut om hur byggnaden ska be
handlas och vårdas. Dels utgör det arbete och den tid som läggs ned på bygg- 
nadsvårdsåtgärder en stor resurs vid utveckling av ny bebyggelsehistorisk kun
skap. Ofta klagar emellertid många byggnadsantikvarier på en klyfta mellan 
praktisk byggnadsvård och bebyggelsehistorisk forskning. Kunskapsmässig för
djupning på de objekt som restaureras görs bara i undantagsfall. Den universi- 
tetsbaserade forskningen behandlar sällan det konkreta arbete och material som 
produceras i det praktiska kulturmiljöarbetet. Den långsiktiga frågan är hur 
integrationen mellan praktisk byggnadsvård och bebyggelsehistoria stärks? En 
del åtgärder måste rikta sig mot utbildnings- och forskningsinstitutionerna men 
åtgärderna måste också stimulera den kunskapsutveckling som sker inom ra
men för kulturmiljövården. Det handlar inte om någon enskild åtgärd, utan om 
flera små åtgärder riktade mot hela kedjan från praktisk byggnadsvård till 
forskning.

Bengt O.H. Johansson, professor vid Institutionen för Kulturvård i Göteborg 
berättade att där bedrivs en professionsförberedande utbildning med inriktning 
på bebyggelseantikvariska frågeställningar. Kopplingen mellan kunskapsut
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veckling och den professionella praktiken är central i utbildningen. I det nya 
programmet för forskarutbildningen finns teman som betonar såväl grundläg
gande bebyggelsehistorisk kunskap, kritisk diskussion kring värderings- och 
samhällsfrågor som yrkets metodiska och praktiska problemställningar. Några 
exempel: Vad väljer vi att ärva? Hur ska en byggnadsanalys se ut? Förlusternas 
historia och Svenska kyrkans nya roll som kulturmiljöförvaltare.

Grundsynen i kulturmiljövårdens kunskapsbygge måste vara att det inte 
finns någon fackuppdelning inom bebyggelseforskningen. Tid för forskning och 
fördjupning är något som måste ges utrymme! Avslutningsvis lyfte Johansson 
fram tre kärnfrågor:
• Kunskapsvård - behovet av att vårda äldre kunskaper så att kunskap läggs 

till kunskap.
• Det farliga kulturarvet - antikvariens arbete har stora effekter för andra och 

betoningen av identitet innehåller faror som kan leda till gränsdragningar 
och exkludering (till exempel utvecklingen på Balkan).

• Uppföljning av det som gått förlorat av bebyggelsen - Johansson pekade på 
problemet att statistik saknas för den sentida bebyggelsen.

I den efterföljande diskussionen framkom olika reaktioner på jämförelsen med 
utvecklingen på Balkan. Kan samma argumentering kring identitet och byggna
der bli aktuell i Sverige? Någon menade att det inte var troligt medan andra 
pekade på paralleller i skadegörelser mot religiösa byggnader som synagogor 
och moskéer. Symbolskapande handlingar som rivningen av fattigsamhällets 
träbebyggelse sågs också som en parallell. Vikten av att se husen som bärare av 
historiska berättelser underströks med referenser till bevarandet av tredje rikets 
byggnader i Tyskland. Ett annat tema i diskussionen gällde behovet av kun
skapsvård.

Jan Lisinski, professor framhöll att Konsthögskolans påbyggnadsutbildning i 
Restaureringskonst har målet att driva sina projekt med en kunskapsuppbyg
gande aspekt. Man bedriver ingen egen forskning men har initierat sådan på 
högskolor och universitet. Det arbetssätt man lär ut innebär att val som görs 
före och under arbetets gång redovisas tydligt. Varje åtgärd innebär att något 
väljs bort. Lisinski ville därför lyfta restaurering som begrepp för att betona 
betydelsen av val, värderingar och doktriner. I ett begrepp som praktisk bygg
nadsvård såg han en intresseförskjutning mot material och teknik på bekostnad 
av analys och helhetsbild. I enlighet med detta har frågor kring doktriner fått 
större utrymme i utbildningen under senare år. Lisinski betonade också vikten 
av att dokumentera de ingrepp som görs i byggnaden. I stor utsträckning saknas 
idag kunskap om de senaste 100 årens förändringar, genom att dokumentatio
nen varit dålig. Detta är ett centralt ansvar för kunskapsutvecklingen som ligger 
på dem som restaurerar. Här har också Riksantikvarieämbetet ett ansvar för 
överblick, sammanfattningar och stöd i den tillämpande verksamheten. En an
nan fråga som Lisinski lyfte fram var behovet av en kunskapsbank i form av 
skickliga och erfarna hantverkare och konsulter att vända sig till, vilket innebär 
att den restaureringsansvarige inte behöver ha fullständig kunskap i alla arbets
moment.

I den efterföljande diskussionen kommenterades relationen mellan byggnads
vård och restaurering. Flera byggnadsantikvarier framhöll att den praktiska 
byggnadsvården i lika hög grad innebar en mängd aktiva val som baseras på 
uttalade värderingsdiskussioner. Jan Lisinski menade att byggnadsvården har 
en ängslig inställning till tillägg. Ett annat tema i diskussionen gällde behovet 
av insatser för att anpassa projekteringar till byggnadsvårdsprinciper och fram
tagande av kvalitetsplaner. Här betonades vikten av processhantering och de 
pedagogiska uppgifterna. Det handlar om att se till att de olika parterna kom
mer in vid rätt tillfälle.
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Ingela Broström, byggnadsantikvarie, beskrev yrkesrollen som antikvarie. 
Hon menade att det var en roll som faller mellan olika kompetenser. A ena 
sidan såg hon det som problematiskt att det inte finns någon forskning inriktad 
på de praktiska aspekterna av det antikvariska arbetet, men ifrågasatte å andra 
sidan också om det alltid är forskning som behövs. Hon efterlyste en mellannivå 
mellan praktik och forskning, något hon kallade kunskapsförädling. Det behövs 
fördjupning och tid till eftertanke. I byggnadsvårdsarbetet är avrapporteringen 
från byggnadsvårdsprojekten av idag sämre och torftigare än förut. Tidigare 
behandlade de problematiserade frågeställningar, idag är rapporterna närmast 
en kort sammanställning av genomförda arbeten. Vid Länsstyrelsen i Gävleborg 
drivs olika utvecklingsprojekt tillsammans med hantverkare för att ta fram kun
skap från handens utövare. Broström presenterade det länsövergripande projek
tet ”Nordsvenskt träbyggande” som bedrivs i samarbete mellan 5 län. Projektet 
bygger på ett tvärdisciplinärt arbete mellan arkitekter, hantverkare och antikva
rier. Konkreta fallstudier och ritningar utgör en viktig grundför att arbeta fram 
en gemensam förståelse och kunskap kring olika teman.

I diskussionen efterlystes Riksantikvarieämbetets stöd och uppmuntran till 
nydanande projekt av detta slag. Wetterberg instämde i behovet och pekade på 
att det utrymme som från i år finns att stödja utvecklingsprojekt med kultur
miljövårdsbidraget var ett steg i denna riktning. Det underströks också att en 
mellannivå är viktig. Det tar tid att få fram mer långsiktiga forskningsprojekt. 
En komplettering till de rena forskningsprojekten kan vara examensarbeten och 
uppsatsarbeten på C- och D-nivå. Avslutningsvis framhölls att i utbytet mellan 
olika discipliner och professioner och mellan forskare och praktiker är det ange
läget att vara medveten om den andres kunskap och att föra ett resonemang på 
dennes villkor.

9. Kulturarvsdialog med IT-stöd

Seminarieledare: Rolf Källman, informationsavdelningen
Projektet ”Kulturarvsdialog” syftar till att inom ramen för digital interaktiv 
teknik pröva möjligheterna till att föra samtal kring kulturarvets innehåll och 
betydelse med nya och gamla målgrupper. Digitala verktyg för kommunikation 
och visualisering kan, rätt använda, utgöra en resurs för att utveckla och bredda 
dessa samtal. Om denna användning hittills inom vår sektor främst fokuserat på 
information och förmedling, så vill vi nu betona de kommunikativa möjligheterna.

Projektet drivs i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Innovative de
sign vid Chalmers tekniska högskola och finansieras med bidrag från Stiftelsen 
framtidens kultur och medel ur Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Rolf Källman inledde seminariet med att berätta om projektet ”Kulturarvsdia
log”. Rolf betonade vikten av att projektet utgår från en balans mellan faktorer
na kommunikation, teknik och innehåll. Rolf poängterade att IT i projektet ses 
som ett redskap och inte som ett ändamål.

Susanne van Raalte, Innovative design vid Chalmers, berättade att Virtual 
Heritage ibland brukar definieras som nyttjandet av teknologi för tolkning, kon
servering och bevarande av natur-, kultur- och världsarvet. Susanne ansåg att en 
bättre översättning är digitalt rekonstruerat kulturarv. Det finns idag många 
olika möjligheter att digitalt rekonstruera kulturarv och Susanne fortsatte med 
att visa exempel och prata om för- och nackdelar med olika tekniker. I projektet 
”Kulturarvsdialog” är Gamla Uppsala kyrka den kulturmiljö som används som 
fallstudie. För närvarande byggs en interaktiv 3D-modell upp vid Chalmers. 
Under projektets gång kommer modellen att användas och utvecklas för att 
pröva de kommunikativa möjligheterna. Bland annat kommer modellen att an
vändas som utgångspunkt för en 3D-chat. Avslutningsvis berättade Susanne ock
så om omslutande tekniker som till exempel CAVE. Under diskussionen konsta
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terades att IT är ett ungt media vilket kommer att innebära att förutsättningarna 
och möjligheterna för vad vi kan använda det till kommer att vara föränderligt.

Inga Lundström vidgade perspektivet från tekniken till innehållet i projektet. 
Inga redogjorde för den fallstudie som behandlar kyrkan och kyrkans organisa
tion. Studien kommer att vara ett underlag till de tekniska lösningarna. Man 
har här valt att fokusera på historien men att utgå från nuet. Valet att använda 
kyrkan som fallstudie utgår från antagandet att kyrkan som kulturmiljö berör 
många grupper och enskilda individer i samhället och därför lämpar sig för att 
pröva interaktiva tekniker för att föra en dialog. Inga fortsatte sedan med att ge 
en kort historisk översikt av kyrkan roll i vår historia.

Carl Thelin, vid Chalmers visade hur en eventuell hemsida för projektet kan 
komma att se ut och hur man skulle kunna koppla interaktivitet till den.

Diskussion
Den avslutande diskussionen kom att handla mycket om kostnader och den digi
tala teknikens för- och nackdelar. Flera av seminariedeltagande framförde vik
ten av ett konkret resultat där ett antal ”produkter” presenteras. Produkter som 
kan vara möjliga att driftsätta även för institutioner/museer med begränsade 
ekonomiska förutsättningar.

En viktig fråga som berördes är också svårigheten i dagsläget att långtids- 
arkivera virtuella modeller.

Rolf Källman efterlyste avslutningsvis samverkanspartners som arbetar med 
liknande eller angränsande projekt.

10. Bildbruk med mening

Seminarieledare: Mats Burström, kunskapsavdelningen
Seminariet syftade till att presentera och diskutera det insatsområde som be
nämns ”Bildbruk med mening” i Riksantikvarieämbetets FoU-program för pe
rioden 2001-2005. Insatsområdet är nytt och markerar ett intresse för att bruka 
bilder på ett mer aktivt sätt i kulturmiljövårdens utåtriktade kommunikation.

Mats Burström inledde seminariet med att ge en bakgrund till insatsområdet. 
Han pekade på hur vi ständigt möter och påverkas av visuella budskap i vår 
omvärld. Ibland sägs vi till och med leva i en bildkultur. Bilders förmåga att 
väcka intresse och tankar, beröra och övertyga är väl känd från såväl konstens, 
reklamens som vetenskapens område. Under senare år har det kommunikativa 
samspelet mellan bild och text givits ökad uppmärksamhet. Man har till exem
pel studerat bilders betydelse för att attrahera läsare (så kallad text appeal) samt 
för att uppskatta och minnas innehållet i texter. Man har också uppmärksam
mat hur bilder bortom sin omedelbara, denotativa nivå även har en djupare, 
konnotativ nivå (så kallad second order language). Den senare nivån kan vara 
medveten eller omedveten, men har oavsett vilket en stark övertygande kraft.

Såväl äldre som nutida bildkonst påverkar i hög grad vår kulturarvsuppfatt- 
ning. Det är därför angeläget att finna former för att integrera bildkonst i kultur
miljöarbetet och att upprätta en dialog med nutida konstutövare. Inom kultur
miljövården används bilder inte sällan slentrianmässigt. Ofta brukas bilder en
dast som illustration, det vill säga för att förmedla något som redan uttryckts i 
textform. Ibland förefaller bilderna rent av endast brukas för att bryta textsidor
nas monotoni. I andra fall har bilderna en dokumentär funktion. Här är det 
dock viktigt att påpeka att bilder aldrig är en passiv avspegling av en verklig
het, utan själva aktivt bidrar till att konstituera bilden av denna.

Bilder förefaller ännu vara en underskattad kommunikationsform för kultur
miljövården. Mediet har dock stora förutsättningar att verka opinionsbildande. 
Insatsområdet ”Bildbruk med mening” syftar därför till att med utgångspunkt 
från aktuell forskning kring bildkommunikation kritiskt granska kulturmiljö
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vårdens nuvarande bildbruk samt utveckla idéer och metoder för att utnyttja 
bildmediets fulla potential.

Bengt A. Lundberg, fotograf och chef för Riksantikvarieämbetets fotoenhet, 
gav en historisk exposé över hur fotografier använts inom kulturmiljövården 
och diskuterade hur detta bruk skulle kunna utvecklas. Traditionellt har fotogra
feringen oftast varit en följd av annan verksamhet och inte utgått från någon 
uttalad bildstrategi. Om vi ska kunna skapa bilder med ett fördjupat innehåll - 
bilder som berör - är det emellertid nödvändigt att formulera en sådan. Apropå 
relationen mellan bild och text varnade Bengt A. Lundberg för övertydlighet. Vi 
måste våga tro på bilden som kommunikationsmedel, en alltför utförlig och 
förklarande bildtext riskerar att ”döda” bilden.

Tomas Ekman, Skillnad AB i Örebro, presenterade en digital video baserad 
på häftet ”Platser som var, platser som blir” som producerades till invigningen 
av en motorvägssträcka mellan Örebro och Arboga i oktober 2000. Häftet skil
jer sig radikalt från den typ av landskapsbeskrivningar som vi är vana vid inom 
kulturmiljövården. I häftet skildras ett antal platser längs vägen med hjälp av 
lyriska foton och texter. Bilderna ges stort utrymme och bidrar aktivt till att 
förmedla stämningar och till att väcka tankar.

Till höstmötet producerade Riksantikvarieämbetet en konstutställning, 
”Spricklandskap”, som under perioden 6 december 2001 - 24 februari 2002 
visades på Historiska museet. Utställningen ville väcka tankar kring vad som 
kännetecknar de nutida landskap som vi dagligen rör oss i samt kulturmiljö
vårdens relation till konst och vetenskap. I utställningen mötte ett par av Olof 
Hermelins monumentala oljemålningar från 1800-talets slut tre unga konstnä
rers uttolkningar av dagens landskap. På seminariet kommenterade konstnär
erna Niklas Engvall, Sofia Häyhtiö och Stina Lundin sina bidrag.

Niklas Engvalls målningar över bland annat motorvägar, Domusbutiker och 
1970-tals villor är lättigenkännliga motiv. Miljöerna är i själva verket så var
dagliga att vi tycks ha blivit blinda för hur de ser ut. I oljemålningens form blir 
de plötsligt tydliga och de får oss att reflektera kring hur vår samtid gestaltar 
sig. Sofia Häyhtiös videosekvens av ett fallskärmshopp över Uppland visar 
landskapet ur ett perspektiv som få människor är vana att se det. Ändå är det 
just den typ av fågelperspektiv som kulturmiljövården i form av kartor oftast 
använder i sin praktik. Stina Lundin avbildar i två målningar platser som hen
nes föräldrar beskrivit och som betyder mycket för dem. Bilderna över verandan 
och golfbanan visar hur viktiga våra upplevelser och minnen är för vår uppfatt
ning om vilka platser som är viktiga eller vilka landskap som är vackra.

11. Mellan natur och kultur

Seminarieledare: Monika Fjaestad, antikvarisk-tekniska avdelningen
Seminariets syfte var att diskutera huruvida naturvetenskapliga rön kan föränd
ra humanistiska värderingar, om man kan vara en tvärvetenskaplig specialist 
och hur kommunikationen fungerar inom olika yrkesgrupper.

Monika Fjaestad började med att redogöra för de projekt inom FoU-område 
3, ”Vård och konservering”, som tilldelats anslag för år 2002. Därefter följde 
tre föreläsningar med rubrikerna ”Från gravgömma till EU-projekt” av Anders 
G. Nord, docent i kemi, ”Ristat i sten” av Runo Löfvendahl, docent i geologi 
samt ett föredrag om polarforskning av docent Urban Wråkberg.

Anders G. Nord, Riksantikvarieämbetet berättade om projektet ”Nedbryt
ning av arkeologiskt material i jord”, numera benämnt ”Fynd och miljö”, vilket 
initierades år 1990 som ett luftföroreningsprojekt. Projektet syfte var att öka 
kunskaperna om vilka faktorer som är avgörande för nedbrytning av brons- och 
järnföremål i jord. En undersökning av 4 500 magasinsfynd bekräftade att nyut
grävda fynd är i sämre skick än tidigt utgrävda föremål. Markförsurning, sand-
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jord, salter och sot (kol) i jorden samt ”öppna” fornlämningskonstruktioner är 
exempel på skadliga faktorer. Projektet har genomförts med tvärvetenskaplig 
samverkan mellan arkeologer, geologer, kemister, konservatorer, korrosions
forskare, och statistiker. Resultaten har presenterats på konferenser samt genom 
ett flertal publikationer.

I samarbete med forskare i Holland, England och Italien har man sökt och 
tilldelats EU-pengar. Att arbeta med ett EU-projekt medför mycket byråkrati i 
form av rapportredogörelser samt ekonomisk redovisning. Att få ta del av olika 
nationers syn på material har varit mycket intressant. En slutrapport beräknas 
bli färdig i årsskiftet 2001/2002.

Runo Löfvendahl, Riksantikvarieämbetet, började med att fråga: ”Hur 
många här anser att luftföroreningarna spelat stor roll vid nedbrytning av häll
ristningar/runstenar?”, och gav tre svarsalternativ: ja, nej, vet ej. (Svaret pre
senterades i slutet av föreläsningen.)

Runo redogjorde därefter för viktiga nationella och internationella projekt 
som han arbetat i och där samarbetet satts på prov.

Han beskrev hur viktigt det är med dokumentation, fotodokumentationen 
inte att förglömma. Det också av stor vikt att man värderar olika ämneskom
petenser, exempelvis är arkeologen bra på att dokumentera, konservatorn på att 
åtgärda, medan naturvetaren vill ta reda på skadeorsakerna för att kunna brom
sa nedbrytningen. Det är angeläget att man hela tiden sätter sig in i alla delar av 
projektet. Det finns stora skillnader mellan de deltagande nationerna vad gäller 
hällristningar och hällmålningar, bergarter, klimat, skadegörelse etc.

Runo fortsatte med att diskutera förutsättningarna för samarbete sammanfat
tade i följande punkter:
• respekt - jämlikhet
• tid i massor (för diskussioner)
• kompetens
• värderingsperspektiven
• kritisk massa
• internationellt samarbete.

Det är viktigt att veta vem som gör vad inom projektet, samt att utvärderingen 
görs korrekt. Kunskaperna ska spridas genom rapporter och konferenser. Mät
bara förändringar som kan rucka på världsbilden leder till att man måste gå 
vidare.

(Svar på Runos fråga: Luftföroreningarna har inte haft någon större påver
kan på våra hällristningar)

Urban Wråkberg, Kungl. Vetenskapsakademien, berättade om Svalbard 
(Spetsbergen med närliggande öar och Björnön) som tillhör Norge sedan 1925. 
Klimatet är genomgående strängt med ända ner till - 40 grader. Som varmast 
blir det cirka + 4 grader. Utforskningen av dessa arktiska trakter började redan 
på 1500-talet med sökandet efter nordväst- och nordostpassagen. Försöken miss
lyckades men resorna avslöjade farvattnens rikedom på val och säl, vilket ledde 
till en förödande jakt. Man har hittat rester av tranugnar. På 1700-talet jagades 
polarräv. Under 1800-talets lopp började polarnaturen bli föremål för omfattan
de vetenskaplig utforskning och en hel del ansträngningar gjordes för att uppnå 
själva nordpolen. S.A. Andrées försök år 1897 med luftballong misslyckades. 
33 år senare hittades Andrées och hans två kamraters döda kroppar på Vitön. 
Man fann en dagbok samt film som i kylan hållit sig så välbevarad att den 
kunde framkallas. Ballonghuset är helt förstört, men det finns rester kvar efter 
den anläggning som producerade vätgas till ballongen.

Polarområdena har efter andra världskriget fått ökad politisk och militär 
aktualitet. Väderleksstationer har anlagts. Den norska ögruppen Spetsbergen 
har ekonomisk betydelse främst genom stenkolsbrytning (Sveagruvan med fle
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ra). Miljön är extrem för levande organismer. Växter och djur har där anpassat 
sig till mycket hårda livsvillkor, köld, långa och mörka vintrar samt korta som
rar, då endast en ringa del av marken friläggs från is och snö. Isbjörnstammar
na, säl samt valarterna har blivit utsatta för ett mycket hårt jakttryck och nästan 
utrotats under en period. Den torftiga vegetationen består huvudsakligen av 
alger, lavar och mossor. Träd saknas. Turismen har ökat på senare tid. Vidare 
fick vi se en bild av det äldsta huset från 1840 efter den svenska meteorologen 
Nils Ekholm. Urban ansåg att det huvudsakligen är naturvetenskaplig forskning 
som har bedrivits hittills, men att man är mycket intresserad av att få in huma
nister på området. Monika Fjaestad har deltagit i en resa till Svalbard för att ta 
del av föremålsbeståndet, eftersom mycket lite är känt om vad som blivit beva
rat. Det kalla klimatet har en viss skyddande effekt. Urban avslutade med att 
säga att det är mycket stimulerande att få arbeta med olika projekt och att på så 
sätt kunna bredda sin kunskap.

12. Kulturarvet som resurs för regional utveckling

Seminarieledare: Anita Bergenstråhle-Lind, Marja-Leena Pilvesmaa, kulturmiljö
avdelningen
Ett framgångsrikt arbetet med bevarande och utveckling av kulturarv i regiona
la utvecklings- och tillväxtsammanhang förutsätter forskning och kunskapsupp
byggnad. Men vad vet vi om kulturarvets ekonomiska och sociala betydelse för 
regional utveckling och tillväxt? Var finns kunskapsluckorna och vilka forsk
ningsinsatser behövs? Vid seminariet presenterades och diskuterades den kun
skapsöversikt som CERUM, Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universi
tet, tagit fram på uppdrag av Riksantikvarieämbetets regionenhet.

Marja-Leena Pilvesmaa, projektansvarig vid regionenheten, presenterade i 
korthet projektets bakgrund. I arbetet med strukturfonder och regionala till
växtavtal har kulturmiljösektorn framhållit kulturarvet som en grundläggande 
förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt. Argumentationen har dock 
många gånger byggt på antaganden snarare än systematiska analyser av resul
tat och effekter. I det tvärsektoriella samarbetet efterfrågas beskrivningar av de 
synergieffekter som kulturarvet bidrar till i regionala utvecklingssammanhang 
och hur de regionalekonomiska effekterna av kulturarvet kan mätas. Det finns 
ett behov av djupare kunskap om relationen kulturarv och regional tillväxt.

Gösta Weissglas, professor i kulturgeografi och verksam vid CERUM gjorde 
en kortfattad genomgång av kunskapsöversikten och pekade på forskning som 
gjorts om sambandet mellan kulturarv och regional utveckling. Han klargjorde 
också för de utgångspunkter som CERUM haft för att i denna studie avgränsa 
begreppet kulturarv till att avse fysiska lämningar.

Lars Westin, docent i regionalekonomi och föreståndare vid CERUM, pre
senterade de slutsatser CERUM gjort mot bakgrund av kunskapsöversikten. 
Westin framhöll bland annat att det i kunskapsöversikten framträder ett forsk
ningsfält som ännu ej är systematiserat och att det råder en betydande efterfrå
gan på kunskap. Ett flertal forskningsområden har identifierats i CERUM:s ge
nomgång. Han framförde också synpunkter på den begränsade kunskap som 
råder angående sambandet mellan kulturvärden och rumslig utveckling.

Martin Paju fil. mag. i kulturadministration och verksam vid CERUM pre
senterade en studie om länsantikvariernas erfarenheter i arbetet med regionala 
tillväxtavtal. Han har genom intervjuer med länsantikvarier identifierat vilka 
argument som kulturmiljöföreträdare främst använder i syfte att förankra kultur
arvsobjekt i regionala utvecklingsstrategier. Paju visade att effektargument som 
förekommer i undersökningen fokuserar på regionernas attra ktionsvärde och kul
turmiljöer som profilskapande instrument. Kulturmiljöföreträdare argumenterar 
också för värdet i att lokalbefolkningen känner ett engagemang för sin egen miljö.
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Diskussion
Diskussionen inleddes med synpunkter på begreppet kulturarv. Det uttrycktes en 
viss tveksamhet till att studien avgränsats till fysiska företeelser. Dels för att det 
är svårt att lyfta ut ett fysiskt objekt ur sin miljö, dels för att frågan om vad som 
är kulturarv är en ständigt pågående process. Intressant är istället den interak
tion som skapas mellan miljö och olika grupper av människor. Vidare ansågs 
det vanskligt att kulturmiljösektorn skulle ”sätta prislappar” på kulturarvet. 
Motsättningar finns mellan kortsiktiga ekonomiska effekter och långsiktiga ef
fekter för hållbar utveckling.

Gösta Weissglas och Lars Westin svarade att avgränsningen och den snäva 
definitionen är medvetet satt. När beslut fattas om fördelning av regionalekono
miska medel handlar det dock ofta om utveckling av objekt. Definitionen skulle 
i framtiden med fördel kunna vidgas till att även omfatta det sociala kapital 
som är kopplat till kulturarv samt regional identitet. Marja-Leena Pilvesmaa 
höll inte med om att projektet handlar om prissättning. Hon vidhöll att det är 
nödvändigt att sektorn kan delta i regionalekonomiska diskussioner med argu
ment som byggts upp mot bakgrund av analyser gjorda i egen regi. Enligt henne 
handlar projektet om att flytta sig från en ekonomisk försvarsposition till att 
med hjälp av djupare kunskap aktivt driva regionalekonomiska och fördel- 
ningsmässiga diskussioner framåt.

Diskussion uppstod också om de medel som kulturmiljösektorn har till sitt 
förfogande vad gäller att delta i det regionala utvecklingsarbetet. Anslaget 
28:27 räcker knappt till bevarandeåtgärder, hur ska vi då ha råd att använda 
dessa medel i utvecklingsinriktade arbeten? Det ansågs tveksamt att använda 
28:27-medel, som är adresserade till kulturmiljön, i tillväxtinriktat arbete. 
Marja-Leena Pilvesmaa ville framhålla sektorsövergripande samverkan och 
samordning av resurser som ett möjligt sätt att formera resurser när det gäller 
det utvecklingsinriktade arbetet. Dessutom, menade hon, står inte bevarande 
och utveckling i motsats till varandra utan bevarande i sig är en verksamhet 
med olika synergieffekter, till exempel arbetstillfällen, småföretagande, kun
skapsuppbyggnad och förstärkande av en regions identitet och attraktivitet.

Som en kommentar till Martin Pajus studie konstaterades att länsantikvari- 
erna är goda byråkrater och arbetar utifrån uppdragsgivarens förväntningar. 
Attraktivitet och livsmiljö är viktiga framgångsfaktorer. Som länsantikvarie lär 
man sig hur man ska argumentera. Men först gäller det att komma in på arenan 
och med i dialogen. Nätverk samt att arbeta med argument hjälper sektorn att 
komma med i processen. Det ansågs viktigt att nå kommunerna då kulturmiljön 
inte på ett tydligt sätt ingår i den kommunala verksamheten.

Det framhölls också att det aktuella arbetet med att utveckla metoder för att 
följa upp kulturarvets betydelse för regional utveckling är till stor nytta och att 
argumentationen behöver utvecklas och förstärkas.

Avslutningsvis berättade Anita Bergensträhle-Lind, enhetschef vid Riksantikva
rieämbetets regionenhet, att projektet har fått medel för att gå vidare i etapp två. 
Ett antal fallstudier ska genomföras under år 2002. I januari 2002 kommer 
rapporten att tryckas och under året sker arbete med att sprida resultaten från 
kunskapsöversikten. Anita avrundade seminariet med ett citat ur rapporten: 
”Det är sektorn själv som ska formulera sina egna strategier i en omvärld som 
förändras”.

13. Kunskapsunderlag för en hållbar samhällsutveckling

Seminarieledare: Ivar Eklöf, kunskapsavdelningen
Ivar Eklöf inledde med att söka ringa in kännetecken för en hållbar utveckling 
och de perspektiv på kunskapsuppbyggnad och kunskapsförsörjning som denna 
aktualiserar. En grundläggande utgångspunkt är att kulturmiljövårdens mål
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från år 2000 vidgats till att omfatta inte bara det traditionella skyddandet av 
kulturarvet, utan också att medverka till en hållbar utveckling som bygger på 
allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna miljön. Det ger ett 
antal utgångspunkter för arbetet:
• Ingen kan sköta en hållbar samhällsutveckling ”åt” samhället.... (Det vill 

säga kulturmiljösektorn kan inte skydda kulturarvet mot samhällsutveck
lingen om nu någon tänkt sig det.)

• ...den måste vara inbyggd i samhällets förhållningssätt och utvecklingspro
cesser.

• Kulturmiljövården i en hållbar samhällsutveckling måste därför bygga på 
allas samverkan om att tillvarata kulturarvet som en del i utvecklingen.

• En sådan samverkan måste i sin tur bygga på allas delaktighet i och inflytan
de på samhällets förhållande till kulturarvet.

Med dessa utgångspunkter blir inte bara den vetenskapliga bilden av kulturar
vet angelägen utan i lika hög grad den kända, upplevda och brett förankrade 
bilden. Allas delaktighet förutsätter att allas engagemang får genomslag och 
kan prägla de föreställningar som bär samhällets utvecklingsprocesser. Den 
kunskapen uppstår dock inte av sig själv utan kulturmiljövården har en bety
dande uppgift i att både stimulera och lyfta fram den i sammanhang där den kan 
komma till sin rätt. Två exempel på att generera och kanalisera ”allas” kun
skap redovisades vid seminariet:

Ulrika Kihlquist från Göteborgs stadsmuseum redovisade hur man i projektet 
”Skolan och kulturarvet” inom Storstadsprojektet i Göteborg prövat att i in
vandrartäta områden få elever att tillägna sig en förståelse för sin närmiljö. 
Genom olika aktiviteter (bland annat ”betongslöjd”) lät man eleverna arbeta 
med att såväl förstå och beskriva som förklara och forma sin miljö. Resultatet 
för eleverna var bland annat en utvecklad vokabulär - förmåga att berätta om 
sitt område - stolthet, demokratiska resurser - att se strukturen i olika system - 
en egen historia och en förståelse för såväl sig själva som andra. Resultatet för 
kulturmiljövården är att man börjar bygga den plattform för delaktighet och 
engagemang som kan bära en hållbar samhällsutveckling.

Helena Westin från Riksantikvarieämbetet redovisade hur man i projektet 
”Svenska industriminnen” inriktat arbetet mot att finna exempel på utvecklings- 
initiativ i anslutning till industrihistoriskt betydelsefulla anläggningar. Dessa 
exempel kan tjäna som inspiration och modell för motsvarande satsningar på 
andra delar av det industrihistoriska arvet. Den kunskap som växer fram ur 
dessa satsningar och ur de berättelser som de tillvaratagna anläggningarna kan 
förmedla är en kraft i en hållbar samhällsutveckling. Denna kraft är den offent
liga kulturmiljövårdens uppgift att stimulera och lyfta fram.

Katarina Fehler, Riksantikvarieämbetet, redovisade ett helt annat perspektiv 
på den hållbara utvecklingens kunskapsbehov. Hon berättade om ett projekt vid 
Riksantikvarieämbetet som syftar till att få fram vilka upplysningar som SCB- 
statistiken kan lämna om kulturmiljöaspekter på miljömålet ”Hav i balans - 
levande kust och skärgård. Hittills har de kulturmiljövårdande institutionerna 
satsat på att själva ingripa till kulturarvets skydd. I en hållbar utveckling måste 
man däremot arbeta för att andra ska ta hand om kulturarvet”. Sektorsuppgif- 
ten är att formulera mål för hur det ska gå till och att avläsa indikationer på hur 
det går. Detta arbetssätt ger ett helt annat behov av kunskapsunderlag än det 
traditionellt objektskyddsinriktade arbetssättet. Utvecklingen i den riktningen är 
ännu bara påbörjad.

Diskussion
Diskussionen tog i hög grad fasta på hur kunskapsunderlaget ska utformas för 
det pågående miljömålsarbetet där länens arbete med regionalisering av miljö
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målen kommit att ligga före Riksantikvarieämbetets samordning av kultur
miljöfrågorna i miljömålsarbetet som sådant. Ivar Eklöf pekade på det problem 
som ligger i att miljömålen fått en starkt skyddsinriktad karaktär. Exempelvis 
säger ett delmål för ”God bebyggd miljö” att ”den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen” ska vara identifierad och 25 % av den långsiktigt skyddad till 
2010. Ett mer hållbart alternativmål skulle vara att 75 % till samma tid skulle 
sakna behov av skydd därför att den har så goda och hållbara förvaltnings- 
villkor.

En annan fråga som upptog stort utrymme var hur regionala kunskapsunder
lag ska utformas för att främja en hållbar utveckling. Det betonades att under
laget måste ge en allmän grund för landskapets förändringar snarare än att 
identifiera särskilda miljöer som ska skyddas från förändringar. Därför behövs 
breda översikter över landskapets karaktärsegenskaper som i de kulturmiljöpro
filer som tagits fram på olika håll. Det är viktigt att dessa inte binds för hårt till 
vissa regeltillämpningar utan kan bibehålla en ”tillämpningsneutral” karaktär. 
Det är värdena som sådana, oavsett ”skyddsvärde” i någon formell mening, 
som får bilda utgångspunkt för förändringsmålen i varje enskilt fall.

Detta arbetssätt förutsätter att respektive förändringsprocess kan fördjupa 
underlaget i de avseenden som närmast berörs av en viss förändringsåtgärd. 
Den hållbara utvecklingen driver sålunda på anspråket att underlag ska kunna 
tas fram i ett tvåstegsförfarande. Detta för att inte låsa vare sig anspråken på, 
eller förändringarnas möjligheter att tillgodose, ett tillvaratagande av miljöns 
kulturvärden. En stor utmaning blir att öppna vägarna för ett sådant tvåstegsför
farande i de exploateringsprocesser som har väsentliga effekter på den yttre 
miljöns kulturvärden.

14. Agenda kulturarv - hur går vi vidare?

Seminarieledare: Maria lansen, projektledare Agenda kulturarv
Sedan Agenda kulturarvs upptaktsmöte i april 2001 har flera län börjat samla 
sig kring en diskussion om hur länens arbete med projektet kan komma att 
utformas. För att ge inspiration och råd beskrev därför några samarbetspartners 
sina erfarenheter av arbetet hittills. Seminariet inleddes med att Maria Jansén, 
projektledare för Agenda kulturarv, kort presenterade projektets styrgrupp och 
projektgrupp samt dagens upplägg.

Anette Lund är kontaktperson för Agenda kulturarv i Västernorrland. Läns
museet och länsstyrelsen i Västernorrland tog 1999 fram en första del i ett ge
mensamt strategiprogram för kulturmiljövården i länet. KMV-programmet vi
sade på visioner, mål och prioriterade områden för verksamheten. Visionen lyfte 
fram fyra begrepp/nyckelord - kunskap, tillgänglighet, engagemang och an
svar. I dagsläget arbetar man med en revidering av programmet. Vid uppfölj
ningen av det tidigare arbetet har några områden kunnat ringas in som centrala 
för det fortsatta arbetet - förankring, genomförande, uppföljning.

Cecilia Åqvist, projektledare för Agenda kulturarv på Riksantikvarieämbetet 
lyfte fram vikten av att hela myndigheten omfattas av den process som Agenda 
kulturarv föranleder och att arbetet kopplas till den övriga verksamheten. Varje 
avdelning finns därför representerad i arbetsgruppen som tillsammans med pro
jektledaren leder arbetet framåt. Samtliga avdelningar genomför under hösten 
2001 och våren 2002 både nuläges- och omvärldsanalyser på enheterna eller 
större avdelningsövergripande aktiviteter såsom heldagsmöten. Ett centralt syf
te med Riksantikvarieämbetets Agenda-arbete är att undersöka myndighetens 
roll i relation till sektorns övriga aktörer, centrala myndigheter, verk och orga
nisationer. Resultatet av diskussionerna skall avspegla sig i en strategisk plan 
för Riksantikvarieämbetet som är väl förankrad bland personalen och som ut-
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formas inom ramen för Agenda kulturarv. En viktig del i arbetet är att samla 
tankarna och att tillåta processen att vara sökande.

Ylva Blank är projektledare för ”Människa, Samhälle, Kulturarv” på läns
styrelsen i Västra Götaland. I västra Götaland kommer Agenda kulturarvsarbe- 
tet att kopplas till FoU-projektet ”Människa, Samhälle, Kulturarv”, en medbor
garundersökning som genomförs under hösten 2002 i samarbete med SOM- 
Institutet. Syftet med projektet är att pröva nya metoder för att kunna föra en 
konstruktiv medborgardialog. Att fånga upp och analysera människors före
ställningar om kulturarv och kulturmiljövårdens verksamhet är därför av stor 
betydelse för den långsiktiga planeringen av verksamheten. Som ett komple
ment till medborgarundersökningens individinriktade enkätfrågor genomförs en 
seminarieserie. Avsikten med seminarierna är att finna former för samtal om 
och kring kulturarvsfrågorna med grupper av människor som på olika sätt del
tar i skapandet av kulturarv och för vilka kulturarvet kan ge ett stort mervärde 
- utan att nödvändigtvis ingå i den traditionella kulturarvssektorn.

Marianne Foghammar och Hans Bergfast från länsstyrelsen i Halland rap
porterade från det planeringsmöte som länsmuseet och länsstyrelsen tillsam
mans arrangerade för att diskutera det fortsatta arbetet med Agenda kulturarv i 
länet. Här framhölls vikten av att ta sig tid till denna typ av diskussioner, trots 
att personalen kan uttrycka viss skepsis till en början. Samtliga inom de båda 
organisationernas kulturmiljöenheter var inbjudna att medverka, samt länets 
kommunantikvarie. Som utgångspunkt för diskussionen gjordes en SWOT- 
övning. Deltagarna blev indelade i mindre grupper och fick helt förutsättnings
löst tänka kring den egna verksamhetens styrkor och svagheter, hot och möjlig
heter. I dessa övningar kom några nyckelord fram: god livsmiljö, regionalt kul
turarv, intellektuell tillväxt, allas historia, ökad tolerans, ökad tillväxt, kommu
nernas roll, kommunutvecklare och skolan. Fortsättningsvis kommer arbetet att 
breddas till kommunerna, fastighetsägare och andra aktörer inom och utom 
sektorn genom liknande seminarier.

Sammanfattningsvis redovisade seminariet fyra olika exempel på hur Agenda- 
arbetet fortskrider i länen. Ledord för många har varit att hitta en bredare för
ankring för frågorna och knyta nya grupper till sig i arbetet. Kommunernas 
kraft att nå medborgarna är stark. Därför är det viktigt att involvera dessa i 
samtalet. Frågan är om vi ska och/eller törs lämna över ansvaret till kommun
erna eller till andra aktörer och vågar vi? Kan vi arbeta på ett banbrytande, 
annorlunda sätt där den breda förankringen ställs i centrum?

En viktig utgångspunkt för arbetet med Agenda kulturarv är nyckelorden 
dialog, medverkan, delaktighet. En central del är också att hela tiden göra 
Agenda-arbetet till en del av den dagliga verksamheten, att vi använder oss av 
det vi kommer fram till.
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