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Förord i S A

Riksantikvarieämbetets höstmöte 2002 handlade om 
kulturmöten i Sverige och världen.

Temadagen den 4 december samlade 400 deltaga
re. Föredragen hade två infallsvinklar. Några före
dragshållare utgick från svenska förhållanden och 
visade på hur kulturmönster förändras. Andra gav 
exempel på internationellt samarbete för att bevara 
kulturarv, inte minst i regioner där akuta problem 
tränger undan det långsiktiga bevarandet av kultur
arvet. Alla var överens om att kunskap om kulturar
vet är nödvändig för all samhällsutveckling. Föreläs
ningarna dokumenterades av Lars Krögerström från 
Vetenskapsjournalisterna.

Under seminariedagen den 5 december hade kom
muner, länsmuseer och länsstyrelser bjudits in för att 
förmedla sina erfarenheter av mångkulturellt och in
ternationellt kulturarvsutbyte. Dessutom avhandla
des andra aktuella frågor för kulturmiljösektorn, 
utan direkt anknytning till höstmötets tema. Sam
manfattningarna finns också samlade i denna doku
mentation.

Stockholm i februari 
Monika Minnbagen-Alvsten 
Informationschef
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Temadagen den 4 december2002
Moderator: Christina von Arbin, överantikvarie

Erik Wegræus, avgående riksantikvarie:
"Det mångkulturella samhället har alltid funnits."

Avgående riksantikvarie Erik Wegræus öppnade höst
mötets temadag med att slå fast att vi inget lärt av 
historien...

Det ”nya” mångkulturella samhället har alltid 
funnits; det är inget nytt. Människor som flyttar till 
vårt land har i olika tider berikat oss med nya erfa
renheter, kunskaper och traditioner som efterhand 
blivit en del av det gemensamma kulturarvet.

Trots detta är misstänksamheten och intoleransen 
mot de nya inslagen lika stor idag som någonsin tidi
gare. I så måtto har vi inget lärt av historien.

Misstänksamheten och intoleransen kan bara be
kämpas med kunskap. Kunskaper om det egna kultur
arvet och känslan för de egna rötterna skapar identi
tet och trygghet att möta och förstå andra kulturer. Ju 
mer vi kan om oss själva desto mer kan vi förstå an
dra. De som kan sin bygd är generösa, bjuder på sig 
själva och bjuder med öppna armar in främlingar. De 
som inget kan om sin egen bygd springer och göm
mer sig bakom närmast buske därför att de känner 
sin identitet hotad.

Felaktigt och okunnigt hanterat kan kulturarvet 
bygga murar. Hanterat med insikt och kunskap kan 
kulturarvet istället bygga broar.

Årets höstmöte handlar om hur vi hanterar den 
globala kulturmiljön, i Sverige och utanför Sverige. 
Kulturmiljön och kulturarvet är en gemensam resurs 
för alla medborgare. Och kultur är det gemensamma 
namnet på kunskaper, minnen, konstarter och värde
normer som ärvs av föregående generationer, och 
som med nya tillskott förs vidare till kommande ge
nerationer.

Andreas Carlgren, generaldirektör för Integrationsverket: 
"Drömmarna om framtiden förenar ungdomar, var än på 
jorden man är född."

Ungdomars drömmar om framtiden är väldigt lika, 
antingen man är svensk sedan flera generationer eller 
man är född i ett annat land. Andreas Carlgren, gene
raldirektör för Integrationsverket, pratade om dröm
mar och drömmars innehåll som måttstock på kultur
skillnader eller, som det snarare alltid visar sig, lik
heter mellan människor med olika bakgrund i det 
mångkulturella samhället.
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Vilhelm Mobergs utvandrarserie är ett svenskt na
tionalepos och en stor läsupplevelse. Och det handlar 
om drömmar; hur Kristina, Karl Oskar och de andra 
utvandrarna tar med sig sina drömmar från det gam
la hemmet, hur de bär drömmarna med sig ut över 
Atlanten, hur de bosätter sig i det nya landet, i det 
nya Duvemåla och hur de drömmer tillbaka till lan
det där kvällarna om våren var ljusa. Än idag, i fem
te, sjätte, sjunde generationen håller man fast vid 
svenska traditioner och vårdar sitt gamla kulturarv i 
USA:s svenskbygder.

Då exporterade Sverige drömmar till Amerika. 
Nu importerar vi drömmar. Hit kommer människor 
som fattat livsavgörande beslut och som gjort omväl
vande resor. Elva procent av invånarna i Sverige är 
födda i ett annat land. Sverige är därmed ett av de 
mest mångkulturella länderna i Europa. I slutet av 
andra världskriget var motsvarande siffra 1,5 pro
cent. Samtidigt har sysselsättningsgraden för utrikes 
födda minskat från 120 procent till 75 procent, i för
hållande till befolkningen som helhet, trots att utbild
ningsnivån inte skiljer sig nämnvärt.

Detta sägs bero på kulturella skillnader och på ett 
kulturellt avstånd och en kulturell klyfta mellan ny
inflyttade och gamla invånare. Men den klyftan är 
skapad i vårt inre och, till följd av detta, politiska 
system och mekanismer som bekräftar och förstärker 
skillnaderna. Klyftorna skapas av våra föreställningar 
om att det finns skillnader mellan människor och 
människor som beror på ursprung och hudfärg.

Integrationspolitiken måste bryta upp dessa djupt 
rotade fördomar. Och var och en måste rannsaka sig 
själv och undersöka vad som egentligen ligger lagrat 
i sinnet, minnet och hjärtat. Ty skillnaderna mellan 
människor är mycket mindre än vad vi tror. Tom Ha
raldsson, 16 år, drömmer om att ha mer roligt och bli 
mer fri än sina föräldrar och drömmer om att plugga 
på Handels. Naila Ahmed, 18 år, med en pappa som 
är imam och en mamma som är barnskötare, dröm
mer om att bli läkare och vill få ett mer spännande 
liv än sina föräldrar.

Mellan Tom och Naila och deras drömmar finns 
inga kulturella klyftor.

Jonas Ivarsson, projektledare vid Riksantikvarieämbetet: 
"Bejaka mångfalden i det heterogena samhället"

Riksantikvarieämbetet har ett särskilt projekt för in
tegration och mångfald i kulturmiljösektorn. Projekt
ledare Jonas Ivarsson pekade på motsättningen mel
lan den gamla romantiska synen på ett statiskt kultur
arv och den nödvändiga synen på kulturarvet som en 
smältdegel för en mångfald av påverkan och infly
tande.
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Riksantikvarieämbetet och andra institutioner är 
till för hela samhället och alla dess invånare och det 
måste speglas och belysas även inom kulturmiljö- 
området.

En av kulturmiljösektorns viktigaste uppgifter är 
därför att omdefiniera kulturarvsbegreppet genom att 
ifrågasätta det normerande fosterländska perspekti
vet och bjuda in och bejaka mångfalden i det hetero
gena samhället. Integrationen är en ömsesidig pro
cess som strävar efter att förena olikheterna i en större 
helhet. Och idag lägger vi grunden för hur man kom
mer att betrakta mångfaldens kulturarv om 50 år.

Ett exempel är alla de parabolantenner som sätts 
upp som öron mot omvärlden i bostadsområden med 
många invandrare. Är inte detta ett uttryck för kul
tur? Och när parabolerna så småningom ersätts av 
kablar, bör de då bevaras och betraktas som kultur
historia?

Dessa omdiskuterade antenner är redan en del av 
vårt kollektiva minne både som symboler för global 
kommunikation och som nutida minnesmärken över 
ett befintligt kulturlandskap.

Riksantikvarieämbetets projekt syftar till att be
lysa dessa uttryck och denna mångfald i kulturmil
jöerna. Projektet ska, i samarbete med Agenda kul
turarv, lägga grunden för ett långsiktigt arbete med 
integrationsfrågor inom kulturarvssektorn. Under 
2003 upprättas en handlingsplan som sedan ska til
lämpas under följande år.

June Taboroff, Världsbanken:
"Kulturarvet är en nödvändig förutsättning för all sam
hällsutveckling."

Bevarande och vård av kulturarv tävlar om bistånds- 
medel med till synes viktigare och mer akuta behov 
såsom hälsovård, utbildning, jordbruksutveckling och 
infrastruktur. Ibland möter man uppfattningen att 
kulturarv är en elitistisk lyxföreteelse.

Dr June Taboroff vid Världsbanken beskriver dock 
en annan bild där kulturarvet, och kunskaperna om 
ett samhälles kulturarv ofta är en förutsättning för att 
lyckas med samhällsutveckling, konfliktlösningar och 
bekämpning av fattigdom.

Världsbanken samordnar flera utvecklingsprojekt 
där kulturarvet utgör en viktig del. I ett pågående 
projekt i Makedonien bidrar till exempel restau
reringen av en kyrka till att öka den sociala aktivite
ten vilket i sin tur bidrar till den allmänna samhälls
utvecklingen och att man bygger upp strukturer 
för både konfliktlösning och näringsutveckling. Allt 
hänger ihop.

Även en så till synes marginell sak som stöd till att 
renovera traditionella masker som används vid cere
monier har hjälpt till att återskapa livsmönster och 
att stabilisera samhällsstrukturerna.
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Särskilt viktig är uppbyggnaden av kulturarvet i 
”postkonfliktsituationer” alltså i samhällen där man 
håller på att återhämta sig efter uppslitande konflik
ter där man haft nog med att försöka överleva. Så
dana regioner finns i Georgien, Albanien, Östtimor 
och Afghanistan, där det inte minst handlar om att 
återskapa en nationell identitet.

I den här typen av internationellt stödda kultur
arvsprojekt måste lokalbefolkningen vara delaktig. 
Man måste också passa sig så att man inte hjälper till 
att stödja en kulturell identitet som innebär att man 
bygger upp etniska motsättningar mellan olika grup
per i ett land.

Kulturarvet är allas angelägenhet; det är ett syn
sätt som också präglar det internationella biståndet. 
En enskild regering kan inte ta hela ansvaret för att 
bevara det nationella kulturarvet. Sålunda är det vik
tigt att skapa nätverk och att bygga upp uthålliga 
samarbetsformer som omfattar både privata, frivilli
ga och offentliga sektorer. Att till exempel stötta bil
dandet av fristående fonder, för att öka allmänhetens 
delaktighet och för att samla resurser, är en väg. Och 
sist men inte minst har förstås de nationella och inter
nationella biståndsorganen en viktig roll för att öka 
insatserna i världen för att bevara vårt gemensamma 
kulturarv.

Lisa Östman, projektledare vid Göteborgs Stadsmuseum 
och Adna Hassan Mohammad, elev från Bergsjön: 
"Välkomna till vår hembygd i Bergsjön, nu när ni vet hur 
fint det är."

Temadagens åhörare berördes och rördes av Adnas 
berättelse om sin vardag och sitt liv kring Banan
backen, Kulturhuset och idrottshallen där hon spelar 
basket. Trettonåriga Adna bor i Bergsjön, en av Göte
borgs moderna förorter dit hon kom från Somalia när 
hon var sju år.

- Jag trivs och kan inte tänka mig att flytta från 
Bergsjön. Men det har hänt att kompisar inte får 
komma hem och hälsa på mig. Inte för att jag är 
mörkhyad eller muslim och bär sjal, som jag trodde 
först, utan för att deras föräldrar tror att Bergsjön är 
farligt.

- Men visste ni att 90 procent av invånarna i Berg
sjön trivs, att 50 procent uppskattar naturen, att 20 
procent efterlyser fler svenskar och att 40 procent 
ibland är oroliga för sin egen säkerhet, framför allt 
kvinnor.

Adna berättade om Solbackeskolans arbete med 
sitt grannskap, om hur elever smyckat sin hållplats 
med betongtavlor och intervjuat Elsa 98 år om hur 
det är att vara gammal i Bergsjön. Hon avslutade 
med att hälsa alla välkomna till sin hembygd i 
”gränslandet mellan land och stad” nästa gång de 
kom till Göteborg.
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- Nu vet ni ju lite mer om Bergsjön och hur fint det
är.

Elevernas arbete i Bergsjön har varit ett av flera 
projekt på museet som syftar till att göra unga män
niskor intresserade och engagerade för miljön i stads
delen där de bor. Projektet har handletts av Lisa Öst
man, antikvarie på Göteborgs Stadsmuseum.

- Huvudsyftet har inte varit att förmedla histo
riska fakta, det blir förhoppningsvis en naturlig bi
produkt, utan att ge eleverna ett mer reflekterande 
och kritiskt förhållningssätt till sin hembygd. Jag ser 
det som en del av en demokratiprocess. På köpet har 
eleverna i Bergsjön lärt sig mycket om sig själva och 
varandra, som till exempel ”att samarbeta gör jobbet 
bättre” och ”att det som jag tycker är fult kan andra 
tycka är snyggt”.

Lisa Östman intresserar sig mycket för sambandet 
mellan kulturarv - identitet - hembygd. Vad betyder 
hembygdens historia i förhållande till hur vi använ
der vår hembygd? Kulturarv ärvs inte utan förvärvas, 
i ständiga kulturmöten. En slags läroprocess som le
der till nya kulturmönster och nya kunskaper. Spåren 
av dessa möten finns omkring oss i det kulturarv som 
vi vårdar idag.

Leif Magnusson, chef för Mångkulturellt centrum i 
Botkyrka:
"Det homogena mångkulturella samhället fördröjs av 
kulturella låsningar."

I den svenska almanackan finns 615 namn. I Sverige 
finns 95 000 manliga namn och 119 000 kvinno
namn. Leif Magnusson, chef för Mångkulturellt cen
trum i Botkyrka beskriver almanackan som en bild 
av svensk kulturhistoria, snarare än en bild av den 
mångkulturella verkligheten i samhället. Såsom det 
förhåller sig med almanackan förhåller det sig med 
det mesta; vi håller oss inom ramarna för vår förtrog
na lilla låda där vi skapar våra perspektiv och argu
ment och där den dolda vardagsrasismen hela tiden 
lurar bakom vår misstänksamhet mot det okända.

Vardagsrasismen finns inom oss alla. Den drar i 
oss när vi vill lägga skulden hos den som drabbas 
eller bara vifta bort små rasistiska uttryck och före
teelser såsom obetydliga.

Det homogent mångkulturella samhället fördröjs 
av att invandrarskapet tenderar att bli permanentat 
och hamna i en kulturell låsning. Hela Sverige av
vaktar och dröjer med omställningen; de invandrar
täta stadsdelarna och bostadsområdena kan liknas 
vid en korsväg som väntar och väntar på att förstås 
på ett annat sätt. Fittja är en sådan plats, och det 
finns många Fittja i Sverige.

Förorten Fittja i Botkyrka har 7 000 invånare från 
52 länder och här talas dagligen 47 olika språk.
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I Fittja pågår hela tiden kulturell verksamhet, men 
här finns egentligen inget synligt gemensamt kultur
arv eftersom de befintliga institutionerna inte gjort 
särskilt mycket för att synliggöra eller fånga detta 
kulturarv.

Hiphopparna klår hembygdsföreningarna i popu
laritet samtidigt som nya institutioner växer fram och 
fyller tomrum i takt med människors behov.

Namnet Fittja används ofta i rapporteringen som 
ett begrepp och ett prefix för det avvikande. Istället 
för att låta kulturer möta varandra och integreras 
växer murarna. Det blir deras kultur och vår kultur 
och Sverigedemokraterna får vatten på sin kvarn för 
sin kraftigt förenklade argumentation.

Men det finns hopp, framför allt i människors be
rättelser om sina liv. Kulturarvet i Fittja måste byg
gas upp på människors erfarenheter; ställ frågorna 
och sök mötena!

Hans Lepp, enhetschef vid Svenska Institutet:
",Baltisk rivstart efter 50 år av isolering."

Tio år av samarbete föregicks av ”hundra år av en
samhet”, eller åtminstone 50 år av isolering. Flans 
Lepp vid Svenska Institutet föll för frestelsen att tra
vestera på titeln till Gabriel Garcia Marques roman 
när han beskrev rivstarten i det kulturella samarbetet 
mellan Sverige och de baltiska staterna för lite mer 
än tio år sedan.

I augusti 1991 fanns plötsligt tre nya självständiga 
stater alldeles nära oss. Sverige engagerade sig starkt 
i suveränitetsstödet och i (åter)uppbyggnaden av de 
baltiska staternas nationella kulturarv.

Men hur ser då deras kulturarv ut? Ja, närmast i 
tiden har de baltiska staterna förstås ett ryskt arv som 
gärna betecknas som ett oäkta arv eftersom det var 
påtvingat. Här finns även inflytande från det tysk-bal
tiska arvet och arvet från den svenska stormaktstiden.

Idag drar de tre individuella staterna åt olika håll: 
Estland kallar sig gärna den sjätte nordiska nationen 
och vänder sitt ansikte mot Finland och Sverige. Det 
katolska Litauen känner mest samhörighet med Po
len, medan Lettland fortfarande brottas med stora 
identitetsproblem.

Av flera orsaker har den allra största delen av det 
svenska stödet till kulturminnesvård i Baltikum ham
nat i Estland. Dominerande projekt är restaureringen 
av svenska kyrkan i Tallinn och trähusbebyggelsen i 
Tallinns utkanter.

Samtidigt som bevarandet av kulturarvet är ett 
ändamål i sig, så bidrar kultursamarbetet till att stär
ka de nya nationerna på fler plan, inte minst när det 
gäller att förändra myndigheternas sätt att arbeta. 
Ur de gamla slutna rutinerna tvingas myndigheterna 
arbeta tillgängligt och transparent. Samarbetet bry
ter upp gamla korrupta sovjetiska mönster och hjäl-
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per till att etablera en ny demokratisk kultur med led
ord som etik, moral, respekt och kontinuitet.

År 2003 avslutas den inledande epoken av bistånd 
och stöd. Kontakterna med våra grannländer i öster 
och sydost övergår därefter till ett normalt jämställt 
grannlandssamarbete.

George Abungu, ordförande i styrgruppen för Afrika 2009: 
"Vi bygger ett kontinentalt nätverk för kulturarvet."

Afrika har ett rikt kulturarv. Östafrikas kust har un
der 2 000 år varit smältdegel för inflytande av kultu
rer från olika håll. Här och över hela kontinenten 
finns skäl att slå vakt om de kulturminnen som an
nars riskerar att försvinna.

George Abungu, Kenyas riksantikvarie och ordfö
rande i styrgruppen för Afrika 2009, berättade om 
den process som ska utveckla en uthållig vård av Af
rikas kulturarv.

Afrika 2009 omfattar alla länder söder om Saha
ra. Projektet har tre huvudsyften; att skapa nationell 
medvetenhet för att stimulera till politiskt, ekono
miskt och samhälleligt ansvar för kulturarvet, att ut
bilda professionella kulturarvsarbetare och att bygga 
upp ett kontinentalt nätverk för utbyte av information 
och erfarenheter. Projektet arbetar dels övergripande 
regionalt, dels med fokus på specifika kulturarv och 
pågår mellan 1996 och 2009. Både nationella och in
ternationella organisationer ingår i projektet, bland 
andra UNESCOrs världsarvscenter. Bland finansiär
erna har de skandinaviska länderna stor betydelse; i 
gengäld har projektet medfört att utbytet och kontak
terna mellan de skandinaviska aktörerna har ökat. 
Riksantikvarieämbetet är, för Sidas räkning, ansva
rig för programmet i dess helhet.

Inom projektets ram har hittills 80 personer från 
42 länder fått yrkesutbildning vid fyra olika kurser i 
Kenya och Benin. Möten och seminarier har hållits 
för ansvariga nationella tjänstemän vid fyra olika 
tillfällen. Dessutom har ett stort antal fackseminarier 
hållits om dokumentation och inventering, argument 
för bevarande och lagstiftning.

Flera forskningsprojekt pågår parallellt och inom ra
men för Afrika 2009. Dokumentation och information 
om Afrika 2009 finns på www.iccrom.org/africa2009.

Under 2003 hålls nationella seminarier i Guldkus
ten, Rwanda, Guinea, Mali och Mauritius.

Lennart Koskinen, domprost i Stockholm:
"Kulturen frodas i balansen mellan templet, tornet och 
torget."

Kulturen växer fram i skärningspunkten mellan temp
let, tornet och torget, eller som Lennart Koskinen också 
uttrycker det i spänningsfältet och samspelet mellan 
religionen, den politiska makten och marknaden.
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Stockholms domprost Lennart Koskinen gav sitt 
personliga svar på huruvida kulturen bygger broar 
eller murar. För att svara på detta måste man veta 
i vilken typ av samhällen som kulturen frodas och 
växer.

Romarriket, när det blomstrade, hade en funge
rande statsmakt med demokratiskt valda konsuler. 
Man hade religionsfrihet och man hade fri rörlighet 
av varor och tjänster.

Där blomstrade kulturen. Fel blev det när kejsaren 
började kräva gudomlig dyrkan och även började 
vilja kontrollera den fria marknaden. Kulturen blev 
då exklusiv, avsedd för ett fåtal, istället för inklusiv i 
det romerska samhället.

Det finns otaliga exempel på hur kulturens blomst
ring går upp och ner genom historien, och genomgå
ende är att kulturen mår som bäst när det råder ba
lans mellan templet, tornet och torget. Då blir kultu
ren en kreativ kraft och en motor för växandet. Då 
kan människor också bli trygga i sina egna värde
ringar och våga ta intryck från andra.

I möten mellan människor och kulturer ska man 
alltid försöka att förstå, utan att för den skull behöva 
acceptera allt, som den andre uttrycker. Man ska 
vara som en persika, bjuda på sig själv utan att släp
pa den inre kärnan. Men man ska inte vara som en 
kokosnöt med ett hårt yttre skal och sedan bara blas
kig mjölk inuti.

Den sämsta formen av kulturyttring är ”absoluti- 
fieringen” av den egna kulturen, när man gör den 
egna kulturen till upphöjd norm. Ur detta förhåll
ningssätt kommer fundamentalism och fascism.

Höstmötesmiddag
Temadagen avslutades med en middag, där kryddor
na fick levandegöra Sveriges nya och gamla band 
med omvärlden. Under kvällen delades Riksantikva
rieämbetets förtjänstmedalj ut till förre museichefen 
Thorsten Andersson från Kristianstad. Avgående riks
antikvarie Erik Wegræus avtackades av bland annat 
statssekreterare Gunilla Thorgren. Läns- och lands
antikvarierna, företrädda av Jan-Gunnar Lindgren 
och Flans Manneby, tackade också för de gångna 
årens samarbete och överlämnade 21 presentpaket, 
ett från varje län.
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Seminariedagen den 5 december2002

1. Byggnadsvård i internationellt 
samarbete
Seminarieledare: Hans Sandström, Riksantikvarieämbetet 
och Dick Sandberg, arkitekt, stiftelsen Kulturarv utan 
gränser.

Riksantikvarieämbetet fick våren 1998 ett uppdrag 
av regeringen att genomföra restaurering av tre 
byggnader i Tallinn; Kadriorgs slott, svenska S:t Mi- 
kaelskyrkan och ett litet trähus i stadsdelen Kala
maja. I november 1999 gavs ett likartat uppdrag för 
tre byggnader i Lettland; de timrade herrgårdarna 
Ramava och Ungurmuiza och en synagoga från 
1890-talet i staden Sabile. Objekten var utvalda av 
myndigheterna i respektive land men finansieringen 
kom i båda fallen huvudsakligen från Sverige och re
geringens Östersjömiljard. Erfarenhetsutbyte, utbild
ning och information var viktiga inslag i samarbetet, 
som avslutades under våren 2002.

Stiftelsen Kulturarv utan gränser påbörjade sitt ar
bete i Kosovo under sommaren 2001, dels med insti
tutionsstöd till det regionala kulturarvsinstitutet, dels 
med byggnadsrestaurering. Fem albańska kullabygg
nader - fästningsliknande bostadshus i sten - har nu 
restaurerats med användande av traditionell teknik 
och lokala material.

Arbetet har finansierats av EU (70%) och av Sida 
(30%). Utbildning och information har varit en vä
sentlig del av projektet, som fortsätter genom ett lo
kalt projektledningskontor.

Byggnadsvård är arbetsintensivt och samarbets- 
befrämjande. Båda seminarieledarna talade om att 
det är viktigt att skapa så många möten som möjligt, 
mellan människor och mellan institutioner, och att 
organisera arbetet så att det också blir en övning i 
demokrati. Svenska och inhemska experter har fått 
arbeta i lag och unga arkitektstuderande har, särskilt 
i fallet Kosovo, utfört viktigt arbete. Dick Sandberg 
underströk att det ska vara ”svensk demokrati” - 
allas synpunkter ska lyftas fram och tas på allvar.

I svensk restaureringspraxis är traditionella mate
rial och metoder självskrivna där detta är möjligt. 
I de baltiska länderna, sovjetrepubliker fram till 
1991, var de traditionella hantverkskunskaperna 
länge lågt värderade och material som linoljefärg 
och kalkbruk svåra att få tag i. Genom att utnyttja 
icke officiella kontakter lyckades man däremot i ko-

sovoproj ektet hitta såväl utmärkt virke som kalkbruk 
av hög kvalitet. Där fanns också kunniga hantverka
re, timmermän, murare och snickare, eftersom en ef
terfrågan på deras kunskaper ”övervintrat” vid sidan 
av det moderna byggandet i städerna.

Staten, Riksantikvarieämbetet, och frivilligorga
nisationen Kulturarv utan gränser har olika förutsätt
ningar och har i vissa avseenden också valt att agera 
på olika sätt. Dick Sandberg betonade att det är han 
som projektledare som har sista ordet. I Baltikum har 
samarbetet mellan två statliga institutioner varit sty
rande för upplägget. Den svenska sidan har mark
nadsfört den ”rätta” vägen genom att hänvisa till 
svenska erfarenheter och experter, men myndigheten 
i Tallinn respektive Riga har behållit sitt avgörande 
ansvar över besluten.

Varför ska svenska institutioner och experter arbe
ta utomlands? Flera argument anfördes; allt kultur
arv är gemensamt (tillhör ”världsarvet”), arbetet ger 
bieffekter som kulturutbyte, nätverk och kommersiel
la kontakter, det innebär vidareutbildning för alla 
medverkande, det ger perspektiv på arbetet hemma. 
Alla yrkeskategorier är efterfrågade som experter och 
det är alltid givande att jämföra erfarenheter, arbets
sätt och metoder (även om antikvariens arbetsuppgif
ter vanligen utförs av konsthistoriker eller etnologer 
och ansvarsfördelningen mellan murare och målare 
inte alltid följer svenskt mönster).

Det påpekades att finansieringen måste vara lång
siktig - att de restaurerade byggnaderna måste få en 
funktion som innebär långsiktigt ansvarstagande - 
och att inhemska möjligheter också ska undersökas. 
I Baltikum är byggnaderna i allmän ägo och urvalet 
är gjort med sådana tankar redan från början, men i 
Kosovo är en del av dem i enskild ägo, vilket har 
skapat en speciell situation.

Insatsernas långsiktiga effekt kan mätas också ge
nom att man undersöker om de medverkande entre
prenörerna, hantverkarna och arkitekterna har kun
nat ”gå vidare” inom byggnadsvårdsområdet. Kul
turarv utan gränser har säkrat en viss kontinuitet 
genom att flera av praktikanterna nu fått anställning 
inom kulturarvsadministrationen. I Estland och Lett
land kan en positiv utveckling också iakttas - såväl 
entreprenörer som enskilda hantverkare har kunnat 
utnyttja de ”svenska” projekten som referenser.

I anslutning till renoveringen av trähuset på Väike 
Patarei 3 i Kalamaja gjordes dels en liten handbok,
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som redovisar hur arbetet genomförts (”Puumajade - 
säästev uuendamine Väike Patarei 3”) - och en film 
om trästadens möjligheter (”Kalamaja - puitlinna 
vöimalus”). Seminariet avslutades med visning av 
denna film, som också tilldelats pris vid Europa 
Nostras festival för filmer inriktade på kulturarvet 
(mars 2001, Dobbiaco/Toblach, Italien).

2. Nätverk i Östersjöområdet
Seminarieledare: Christer Gustafsson, Hallands läns
museer
Sedan 1997 har Hallands länsmuseer drivit olika 
projekt i Östersjön vilka finansierats av regeringen. 
Balcon är ett nätverk för utveckling genom bevaran
det av det kulturella arvet runt Östersjön och det 
fungerar som centrum för ett flertal internationella 
projekt. Det har sitt ursprung i Hallandsmodellen, ett 
samarbete mellan kulturmiljövården, byggnadsbran- 
schen och arbetsmarknaden som inleddes i början på 
nittiotalet. Modellen hade flera mål, dels att minska 
ungdomsarbetslösheten inom byggsektorn, dels att 
restaurera hotade kulturobjekt och förhindra att kun
skapen om gamla byggtekniker dog ut. Tack vare 
Hallandsmodellens lyckade utfall rönte det uppmärk
samhet hos regeringen. I mitten på nittiotalet satsade 
regeringen en miljard kronor på Östersjöområdet - 
den så kallade Östersjömiljarden. Med hjälp av re
surser från denna kunde man påbörja olika projekt 
som involverade flera samhällssektorer som arbetade 
mot gemensamma mål. Christer Gustafsson som ar
betar med regionala frågor i ett internationellt per
spektiv är chef för den internationella avdelningen 
vid stiftelsen Hallands länsmuseer.

Hallandsmodellen inleddes med att arbetslösa 
bygglärlingar fick nästan ett års utbildning i traditio
nella byggmetoder som de praktiserade på gamla 
byggnader värda att bevara. När husen var klara 
gällde det att få dem att bära sina egna driftskostna
der, att finna bruk för dem. Ett exempel på detta är 
Rossared, en stor gård som restaurerades under flera 
års tid för att sedan säljas till Volvo. Med hjälp av 
vinsten från denna försäljning kunde man starta nya 
projekt. Totalt har omkring åttio byggnader restaure
rats. Bland annat en gård som idag bedriver eko
logisk odling och som fungerar som lärosäte för trak
tens jordbrukare. Genom att utbilda jordbrukarna 
i ekologisk odling vill man bidra till minskad för
surning i länet.

Regeringen som snart fick upp ögonen för det 
lyckade projektet hade samtidigt insett vikten av 
goda relationer med länderna kring Östersjön. Kan
ske kunde man bedriva liknande projekt där? Med 
hjälp av Östersjömiljarden kunde man sparka igång 
ett flertal samarbeten över landsgränserna. Ett av de

första genomfördes 1997-2000 i Olsztyn i norra Po
len. Området led av avbefolkning, mycket hög ar
betslöshet och låg tillväxt. Arbetslösa byggnadsarbe
tare utbildades. Byggnader restaurerades och konser
verades. Fler samhällssektorer blev intresserade och 
involverade. Fler än 250 personer var engagerade i 
restaureringen av kulturhistoriskt värdefulla byggna
der. Den svenska staten bidrog med 25 miljoner kro
nor till projektet, vilket utgjorde ungefär hälften av 
dess totala omsättning. Bland annat resulterade arbe
tet i ett ekologiskt centrum och ett ungdomskulturcen
trum. Då nätverket involverade aktörer från olika 
områden i samhället blev den demokratiska besluts
processen tydliggjord. Man tvingades hitta former 
för att samverka horisontellt - en utmaning för politi
ker och tjänstemän som uppfostrats till centralt age
rande. På det svenska utrikesdepartementet blev man 
imponerad av detta sektorsövergripande samarbete 
där man utöver att bedriva kulturminnesvård, för
sökte lösa flera problem samtidigt.

UD kom därför att finansiera ett tiotal flerdagars- 
seminarier i Polen, Estland, Lettland och Litauen på 
temat ”Kulturarvet som motor för regional hållbar 
utveckling”. Liknande konferenser arrangerades 
även av Hallands länsmuseer i bland annat Moskva 
och Kaliningrad. Under dessa dagar träffar de svens
ka representanterna etablerade styrgrupper vilka kan 
utgöras av länets ledande politiker, representanter 
från länsantikvarierna (motsvarande), universitet och 
arbetsmarknad, borgmästare, EU-chefer samt små
företagare. Man inventerar och analyserar det aktu
ella läget på platsen. Vilka aktörer ska delta? Hur 
kan de samarbeta mot gemensamma mål? Deltagar
na åker och tittar på en kulturhistoriskt intressant 
byggnad och börjar formulera finansieringsplaner 
och långsiktiga mål. Vad skulle byggnaden kunna 
användas till? Meningen är att projekten ska bidra 
till sin egen försörjning. Utöver kulturmiljöhistoriska 
vinster vill man också kunna bidra till minskad ar
betslöshet, ökad demokrati, grön miljö, kulturell 
mångfald, jämställdhet, handelsutbyte och regional 
utveckling.

Erfarenheterna från Olsztyn och från seminarie
rna bidrog till att regeringen 2001 anslog närmare 
sex miljoner kronor till projektet ”Kompetenshöjning 
av regionala och lokala kulturarvsförvaltningar i Po
len, Litauen och Kaliningrad (Ryssland)”. Under två 
års tid utbildas ett fyrtiotal personer i sektorsövergrip
ande och flerproblemsorienterade nätverksbyggen 
där kulturarvet fungerar som motor för regional ut
veckling. Syftet är att ta fram regionala projekt som 
kan finansieras via EU:s strukturfonder och ingå i den 
regionala sammanhållningspolitiken som kommer 
att spela en avgörande roll efter EU:s utvidgning år 
2004.
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3. Education on cultural heritage

Seminarieledare: Lars Rydbom och Jan Ottander, Bohus
läns museum
Education on cultural heritage är namnet på ett fort
farande pågående projekt inom Afrikansk-svenska 
museinätverket (SAMP). Det är Bohusläns museum 
och National museum of Kenya som samarbetar med 
ambitionen att kunna svara på frågeställningen: Hur 
medvetandegör man människor om sin kulturmiljö? 
I Kenya har staden Lamu på ön med samma namn 
varit objekt för projektets observationer, liksom Fjäll
backa i Bohusläns arkipelag varit det i Sverige.

Elisabet Olofsson, ICOM Executive-ledamot, 
SAMP, inledde seminariet med att berätta om 
SAMP's verksamhet. ICOM är värdorganistationen 
för SAMP och den instans som skriver avtal med 
bidragsgivare som finansierar de olika projekten. 
I det aktuella arbetet är SIDA bidragsgivare. SAMP 
har tidigare inte genomfört så många projekt kring 
kulturmiljövård i Afrika, men ett handlade om 
byggnadsvård i Benin. Olofsson sa att det varit svårt 
att jobba i Västafrika mycket på grund av språket 
(i flera länder används franska i mycket större ut
sträckning än engelska vilket svenska institutioner 
ofta inte kan hantera) men att man i framtiden avser 
att bredda verksamheten även dit. I Sverige har 
SAMP en stor geografisk täckning av samarbetspart- 
ners. Det är även flera olika typer av museer som är 
med, läns- kommunal- och centralmuseum. Vilket 
är bra, poängterar Olofsson, då det internationella 
samarbetet utvecklar de svenska institutionerna. Det 
handlar om att lyssna och lära lika mycket som att 
”hjälpa”.

Lars Rydbom, byggnadsantikvarie vid Bohusläns 
museum, berättade om själva projektets gång. Han 
beskriver det som en mental resa mer än en geo
grafisk, för båda deltagargrupperna, med såväl tek
niska som kulturella problem. Från Kenyas sida del
tar Ahmed Omar Sagaff, byggnadsantikvarie, Natio
nal Museum of Kenya, hemmahörande i staden 
Lamu, Joseph Cheriout, lokal museichef och Abubakar 
M. A. Al-Ahmoudy, museipedagog. Projektet genom
förs med hjälp av mailkontakt och fyra seminarier 
har också ägt rum.

Lamu är en stad med 15 000 invånare, 5 000 ås
nor och en bil. Staden utsågs till världsarv i och med 
årsskiftet 2000-2001. Den mest markanta skillnaden 
mellan befolkningen i Lamu och den i Fjäll backa är 
att i Lamu är man en del i kulturarvet varje dag. I 
Fjällbacka är kulturen en fasad på byggnader. De 
kulturella värdena urlakas då kulturen knuten till fis
ke och fraktfart, inte längre är levande. Den vitalitet

och symbios mellan materiellt och immateriellt kul
turarv som Lamu uppvisar saknas helt i Fjällbacka. 
Jan Ottander, arkeolog vid Bohusläns museum, visa
de bilder från Lamu och Fjällbacka. Båda orterna har 
närheten till havet som gemensam nämnare. Gatorna 
är små och vindlande och gemensamt är också 
strandpromenaden som i båda fallen har bebyggelse 
från kolonialtiden kvar. Skillnaderna är dock slåen
de. De förhistoriska gravarna i Fjällbacka - bronsål- 
dersrösen och högar - representerar ett tidskikt och 
en kultur som inte direkt går att relatera till dagens, 
medan samtliga lämningar i Lamu tillhör den idag 
förhärskande Swahilikulturen. Kontakten mellan arv 
och människa är i Fjällbacka avklingande medan 
den i Lamu är vardag. Häri ligger grunden till diffe
rensen i förståelsen av hur ett kulturarv ska bevaras. 
Några problem man till slut kunnat enas om när det 
gäller att uppmärksamma bevarandet av kulturarven 
var bristen på kunskap, intresse, motivation och tra
dition. Som gemensamma åtgärder föreslås bland 
annat:

• skolkampanjer och levande rollspel
• trycksaker
• kultur- och ekoturism

Åtgärderna kommer att anpassas efter målgrupper
nas olika behov. Projektets färdiga resultat ska 
främst publiceras på Internet men kommer även att 
bli en trycksak.

Diskussion
Under diskussionen menade någon att vi i Sverige är 
så trygga att vi inte behöver bry oss om kulturbeva
randet medan det i till exempel Lamu är en överlev- 
nadsstrategi. Där måste befolkningen hitta ett sätt att 
leva i den gamla kulturen trots och genom alla nya 
influenser. Någon frågade vad resultatet kommer att 
bli av projektet och oro yttrycktes över att området 
som man velat täcka varit alltför stort. Frågor rikta
des även rörande valet av förslag till åtgärder. Elisa
beth Olofsson svarade att vi om ett par år säkert kan 
se resultat i och med ett annat sorts tänkande. Lars 
Rydbom tillade att de inte tänker slå sig till ro med 
att Lamu blivit världsarv. Arbetet måste gå vidare. 
Rydbom gav ett praktiskt exempel från projektarbe
tet. I Lamu fördes diskussioner kring en eventuell bro 
till fastlandet. I Bohuslän medverkade en sådan bro i 
ett liknande fall till att konservindustrin flyttade från 
samhällets inre och koncentrerades till få stora an
läggningar i utkanten av samhället. Rydbom ställde 
projektdeltagarna i Kenya inför faktumet att ”Lamu 
befinner sig någonstans på 1920-talet jämfört med 
Fjällbacka näringsmässigt sett. Ni har fortfarande ett 
val att göra här. Var försiktiga”.
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4. Museet - en föränderlig arbetsplats

Seminarieledare: Lars Arvidsson, Göteborgs Stadsmuseum

Samhällsförändringar, som den ökade internationali
seringen, har fått betydelse för hur Göteborgs Stads
museum arbetar och vad man väljer att koncentrera 
sig på. Under seminariet berättade olika medarbetare 
kort om en del av museets aktuella projekt.

Marie Nyberg, intendent, inledde seminariet med 
att presentera hur Stadsmuseet har varit inblandat i 
två stora händelser som skakat om Göteborg de se
naste åren, branden på Backaplan 1998 och händel
serna kring EU-toppmötet 2001.

Marie Nyberg betonade att arbetet med samtids- 
händelser kräver extra varsamhet, då de fortfarande 
är mycket känsliga för många människor. I arbetet 
med branden har museet hela tiden fört samtal med 
brandoffrens anhöriga. Nyligen invigdes en utställ
ning i den renoverade brandlokalen och den var från 
början en direkt förfrågan från många anhöriga. His
torien måste berättas, ansåg man

När det gäller EU-toppmötet har museet, förutom 
att samla in föremål från både poliser och aktivister, 
dokumenterat allmänhetens berättelser. En särskild 
”samtalsstuga” ställdes upp ute på stan och förbipas
serande fick komma in och låta sig intervjuas och 
filmas. Det visade sig finnas ett oerhört behov från 
människor att få prata av sig och Marie Nyberg ifrå
gasätter om det är museets uppgift att lyssna, och om 
man i så fall har kompetens för det.

Gunnar Dahlström, museichef, berättade om hur 
man på Göteborgs Stadsmuseum har försökt göra 
museet till en ”arena”, en mötesplats för olika män
niskor. Genom det så kallade Museitorget, som har 
ingång direkt från gatan och är utan entréavgift, har 
man lämnat en särskild yta öppen för skolor och före
ningar att visa upp sig på. Projektet har lett till att 
Stadsmuseet har hittat helt ny målgrupper, både 
bland samarbetspartner och besökare. En diskussion 
har inletts med Malmö museer huruvida museet kan 
vara en viktig plats för integrationsarbetet, och even
tuellt kommer man starta ett samverkansprojekt 
kring detta.

San ja Peter, antikvarie, berättade om möjligheter 
eller svårigheter att integrera natur- och kulturmiljö
vård. Hon menade att det är en stor skillnad mellan 
att se problem och att lösa dem. Enligt Stadsmuseets 
egna erfarenheter kan det vara lättare att hitta kon
struktiva lösningar om olika yrkesgrupper arbetar 
under samma tak, eftersom samarbete då blir natur
ligt.

I höstas hölls ett seminarium där frågan om de 
olika vetenskapliga traditionerna hos biologer och

antikvarier aktualiserades. Slutsatsen blev bland an
nat att det krävs nya arbetsformer för att integrera 
olika ämnesgrupper med varandra. Sanja Peter me
nade att Stadsmuseet kan vara en bra plattform för 
detta.

Lisa Östman, arkitekt och pedagog, talade om 
hur det moderna samhället måste förändra museers 
arbete med den lokala hembygden. Göteborgs Stads
museum har genom projektet ”Leve Staden” försökt 
att utveckla de pedagogiska synsätten inom kultur
miljövården. Främst har man försökt synliggöra på 
vilket sätt de flesta verksamheterna inom museets 
kulturmiljövård kan ses som pedagogiska arbeten. 
Detta har bland annat inneburit medverkan i politis
ka debatter och stadsvandringar i samband med ifrå
gasatta ombyggnadsförslag.

Anna Rosengren, intendent, berättade hur utställ
ningen ”Passager”, som speglade det internationella 
Göteborg, blev avstamp för ett mer aktivt arbete att 
nå människor med utländsk bakgrund. En fjärdedel 
av Göteborgs invånare har idag utländsk bakgrund, 
men denna grupp besöker sällan museet. Personalen 
på Göteborgs Stadsmuseum började fråga sig varför. 
Genom olika projekt som tolkade guideturer och så 
kallade Kulturbord, där olika kulturer fick visa upp 
sig genom mat, dans och musik, försökte man nå 
människor med utländsk bakgrund. Det mest lyckade 
projektet har dock varit att låta olika invandrarför
eningar och privatpersoner få ha egna utställningar 
på Museitorget. Parallellt med utställningarna har ett 
projekt inletts där lokaler på museet används för vuxen
utbildningens kurser i Svenska för invandrare. Ge
nom att vara på museet kommer eleverna utanför 
skolans värld och får, i kombination med att lära sig 
språket, kunskap om staden och dess historia. I höstas 
avsattes pengar för att anställa en person för projek
tet under ett år.

Diskussion
Under diskussionen ifrågasattes vad projektet med 
Museitorget kan leda till. Ska vem som helst få ställa 
ut? Har museet rätt att sätta gränser? Ska till exem
pel nazistiska åsikter få speglas? Medarbetarna i Gö
teborg berättade att de ännu inte har ställts inför nå
got sådant problem, och menade att man måste ta 
ställning från fall till fall.

Något annat som diskuterades var museets roll 
som opinionsbildare. Vissa av seminariedeltagarna 
menade att museets ställning som pålitligt och objek
tivt kan ifrågasättas. Gunnar Dahlström, museichef, 
poängterade att museet inte tar ställning i rollen som 
opinionsbildare. Uppgiften är istället att spegla olika 
parter och att balansera åsikter. På så vis kan museet 
bli en viktig mötesplats.

VITTERHETSAKADEMIENS
BIBLIOTEK
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5. Romers och resandes kulturarv

Seminarieledare: Eva Hansen och Sofie Bergkvist Malmö 
museer
”Lösningen till framtiden finns i forntiden.” Det sade 
Lennart Jakobsson, Resandefolkets Romanoa Riksor
ganisation, om varför det är så viktigt att man beva
rar romers och resandes historia. Seminariet inleddes 
med att Lennart Jakobsson och Stefan Palison, Riks
förbundet Roma International berättade om sitt folks 
historia och kultur.

Eva Hansen och Sofie Bergkvist från Malmö mu
seer berättade vidare om det nationella romska muse
um och kulturcenter som de arbetar med. I dag finns 
det cirka 40 000 romer och resande i Sverige. Romer 
fick status som nationell etnisk minoritet 1999. Då 
gjorde man även en indelning i fem undergrupper: 
svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska 
och nyanlända romer. Romer och resande tillhör allt
så samma grupp i Sverige, medan man i andra länder 
gör distinktion mellan dem. Samtidigt påpekade re
geringen vikten av att romerna får egna kulturinsti
tutioner. I dag finns nästan ingen romsk kultur repre
senterad på svenska museer. Även bland romerna är 
okunskapen om den egna kulturen stor.

I Malmö finns Sveriges största befolkning av ro
mer och därför anser man att det är rätta platsen för 
ett museum. Under förprojekteringen satsade Malmö 
museer stora egna resurser, men fick även starkt stöd 
av Kulturrådet.

En mycket viktig aspekt i arbetet med museet är 
att det ska vara skapat av romer. Därför deltar repre
sentanter för alla de romska grupperna i arbetet. Det 
är ett samarbete som saknar motstycke i Västeuropa. 
Även målgruppen för museet är främst romer - även 
om alla besökare naturligtvis är välkomna. Malmö 
museer samarbetar med Judiska museet i Stockholm 
och Ätt je, fjäll- och samemuseet i Jokkmokk.

Eftersom deltagarna i gruppen har olika bak
grund, referensramar och utbildning har arbetet inte 
alltid varit friktionsfritt. Bland romerna finns ofta en 
stark misstro mot det svenska samhället och det har 
tagit tid att bygga upp tillit. Även romerna har vitt 
skilda bakgrunder och det har funnits en rädsla för 
att just den egna gruppen ska få mindre utrymme. På 
Malmö Museer har man varit tvungna att omvärdera 
sina tolkningar och med tiden har ett väl fungerande 
samarbete växt fram. För romerna har det främst va
rit viktigt att ge en positiv bild av sin kultur och inte 
bara lyfta fram de oförätter som begåtts emot dem. 
I arbetet med museet tar man därför avstamp i den 
identitetsstärkande kulturen och infogar sedan andra 
aspekter av romernas historia. Museet är inte bara

viktigt för att synliggöra romerna. Att jobba med en 
minoritet ger även perspektiv på majoritetssamhäl- 
let; ”man tittar på det generella genom det speci
fika”.

Under hösten 2002 har Malmö museer konkretise
rat förprojekteringen och fått i gång olika typer av 
aktiviteter. Man har bland annat anordnat studiecirk
lar för att få in material, livsberättelser och fotogra
fier. En specifik lärarhandledning har tagits fram för 
cirklarna, som drivs av och vänder sig till romer. Ex
empel på teman är: traditioner och seder, sånger, och 
att vara rom i dag. Studiecirklarna hjälper till att ta 
vara på kunskapen hos de äldre romerna och föra den 
vidare.

Wilma Palison från Internationella Romska Kvin
nogruppen berättade om arbetet med kvinnor och 
barn. Kvinnogruppen kom till eftersom arbetsgrup
pen vid museet till största delen bestod av män. En av 
de aktiviteter man arbetar med är att åka runt på 
sommarens marknader och iscensätta ett traditionellt 
romskt bröllop.

Ett sidoprojekt inom ”Agenda kulturarv” är att ut
forska de platser och färdvägar romerna besökt under 
sina resor. Romer har varit en del av det svenska kul
turlandskapet sedan 1500-talet. Man vill ta reda på 
vilka platser de vistats på, hur de gick till väga när 
de slog läger, och på vilket sätt de bemöttes av orts
befolkningen. Förhoppningen är att man ska kunna 
sätta upp skyltar för att markera dessa platser. Vid 
insamlandet av material har man också tagit hjälp 
av hembygdsföreningar, lokala museer, kommuner 
och arkiv. Tanken är att man även ska samla in be
rättelser från äldre svenskar om vad de minns om de 
kringresande romerna.

Eva Hansen sade avslutningsvis att Malmö mu
seer är till för alla Malmöbor. Eftersom många av 
dessa är romer, är det en självklarhet med ett muse
um även för dem.
Diskussion
Risken med att ha ett specifikt romskt museum togs 
upp. Det får inte bli så att all romsk kultur koncentre
ras till en plats vars målgrupp främst är andra romer. 
Eva Hansen sade att museet i Malmö inte ska bli ett 
ansvarsmuseum. I arbetet ingår att uppmuntra andra 
museer att också jobba med frågan. Dessutom har 
man ett bra samarbete med ett romskt kulturhus i 
Stockholm.

En förfrågan gjordes om en metodstudie för hur 
man arbetat inom det romska projektet. På så sätt 
skulle andra museer kunna använda sig av de kun
skaper som Malmö Museer fått av att jobba med 
mångkulturella frågor. Eva Hansen hade inte över
vägt en sådan, men hon fann idén intressant.
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6. Perspektiv på en gränslös arkeologi
Seminarieledare: Ulf Säfvestad och Marie Holmström, 
Riksantikvarieämbetet
Syftet med seminariet var att utifrån erfarenheter 
från olika typer av samarbetsprojekt där Riksantik
varieämbetet deltagit aktivt, visa på problem och 
möjligheter inom internationellt arkeologiskt arbete. 
Seminarieledarna Ulf Säfvestad och Marie Holm
ström har båda varit engagerade i olika projekt inom 
och utanför Europa.

Ulf Säfvestad inledde mötet med en kort historik 
över olika projekt där medarbetare från Riksantikva
rieämbetet deltagit och presenterade UV:s skrift Inter
nationell verksamhet 2002-2007 samt Riksantikva
rieämbetets vidare engagemang inom det internatio
nella området, exempelvis samarbetet med SIDA.

Professor Kristian Kristiansen från Arkeologiska 
institutionen vid Göteborgs Universitet redogjorde 
därefter för projektet, The Emergence of European 
Communities och Dr. Ter Karsten från Riksantikva
rieämbetet redogjorde för ett bilateralt projekt mel
lan UV-Syd och en arkeologisk samarbetspartner i 
Italien, Servizio Beni Culturali, Ufficio Beni Archeo
logia i Trento i norra Italien.

Projektet The Emergence of European Communi
ties finansieras genom medel från EU och från Riks
bankens Jubileumsfond och inbegriper ett antal insti
tutioner och museer från olika länder som samverkar 
på olika nivåer i anslutning till undersökningarna i 
Ungern, Sverige och på Sicilien. I föredraget betona
des den stora betydelsen av svensk medverkan i inter
nationella samarbetsprojekt och behovet av att mot
verka ensidig regionalisering och en alltför lokal av- 
gränsning av undersökningarna. Trots tal om ökad 
globalisering har svensk arkeologi under de senaste 
25 åren varit tämligen nationellt avgränsad. Avgö
rande för den framtida utvecklingen är att verksam
heten är väl förankrad i internationell forskning samt 
att det sker ett kontinuerligt utbyte på olika nivåer.

För att projekten ska bli framgångsrika och kunna 
genomföras på ett professionellt sätt och på lika vill
kor krävs god planering samt upprättande av vissa 
skriftliga kontrakt och minimikrav, både utifrån or
ganisatoriska, etiska, teoretiska och tekniskt-meto- 
diska utgångspunkter. Dessutom behövs en tydlig 
roll- och ansvarsfördelning när det gäller kunskaps- 
återföringen på olika nivåer inom och utanför de län
der där undersökningarna genomförs och ett säker
ställande av den vetenskapliga mångfalden. Projektet 
kommer att resultera i ett antal avhandlingar och 
andra skrifter.

Per Karsten betonade också behovet av en lång 
planeringshorisont. I detta fall startade samarbetet 
genom att Per via Internet fick fram uppgifter från en

undersökning av en mesolitisk kvinnograv i närheten 
av staden Mezzocorona i norra Italien. Denna lik
nade en undersökt kvinnograv, från motsvarande pe
riod, i Tågerup i Skåne. Målet med samarbetet är att 
utbyta kollegialt stöd och kunskapsutbyte samt lära 
av varandras erfarenheter, för att därigenom skapa 
en bas för kvalitetsförbättringar på respektive institu
tion. Mötet har lett till ett vidare kunskaps- och erfa
renhetsutbyte inom både uppdragsarkeologi, arkeo
logisk forskning och publik verksamhet. Exempel på 
detta är ett utställningsprojekt kring de två kvinno- 
gravarna, med namnet Two Women. Two Destinies 
som utvecklats i samverkan med Landskrona mu
seum, i anslutning till en fast utställning med nya re
sultat från UV:s undersökningar.

Bägge projekten har även en potential när det gäl
ler att fördjupa förståelsen för den kulturella varia
tionsrikedomen i dagens samhälle.

Diskussion
Diskussionen handlade till stor del om hur vi fram
över ska agera för att säkra en professionell och kon
tinuerlig utveckling av det internationella arbetet. 
Inger Marie Olsrud från Riksantikvaren i Norge re
dogjorde också kortfattat för arbetet med internatio
nella frågor i Norge, där den internationella sektio
nen liksom övrig verksamhet vid Riksantikvaren 
främst är inriktad på olika förvaltningsfrågor.

Flera tog upp behovet av att bygga upp en solid 
grund inom nuvarande regelverk och struktur som 
befrämjar ett utbyte både inom och utanför Europa. 
Nuvarande system bygger i stor uträckning på en 
modell som är relaterad till nationalstatens behov. 
Med tanke på att frågor kring kulturell mångfald och 
internationellt utbyte betonas alltmer från statsmak
ternas sida borde detta avspegla sig tydligare i de re
gelverk och finansiella förutsättningar som är kopp
lade till verksamheten. Arkeologin har enorma möj
ligheter att jobba på ett mer gränsöverskridande sätt 
och ge perspektiv på konstruerade gränser och kultu
rell komplexitet över tid och rum. Därtill behövs en 
rekryteringspolicy som befrämjar anställning av ut
ländska arkeologer, ett mer aktivt utbyte mellan in
stitutioner, deltagande i konferenser, publicering av 
resultat i internationella tidskrifter samt utgivning av 
egna publikationer på andra språk.

7 Översyn av dokumentations
verksamhet
Seminarieledare: Peter Norman, Marit Åhlén, Karin 
Arvastson, Birgitta Elf ström. Riksantikvarieämbetet 
Moderator: Helena Westin, Riksantikvarieämbetet

Helena Westins introduktion tog upp de frågor som 
varit utgångspunkt för översynen av dokumentations
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verksamheten på Riksantikvarieämbetets Kunskaps- 
avdelning. Frågorna har gällt:

• ett nytt förhållningssätt
• dokumentationsansvar
• verksamhetsformer
• stöd till sektorns andra aktörer

En central fråga är om den sakkunskap som finns 
centralt och regionalt är relevant för dagens behov? 
En annan viktig fråga rör relationen mellan Riks
antikvarieämbetet, länsstyrelserna, länsmuseerna, 
kommunerna och ideella aktörer i dokumentations
arbetet. Arbetet har presenterats på tre Agenda kultur- 
arvsmöten.

Peter Norman tog upp begreppen centralt och lo
kalt. En analys har genomförts genom intern verksam
hetsanalys samt genom externa diskussioner. Arbets
gruppen har försökt fånga vilka tendenser som finns, 
vilka förväntningarna är, vilka aktörerna är, vilken 
roll Riksantikvarieämbetet ska spela samt vilka for
mer och vilket arbetssätt man ska använda sig av.

Marit Åhléns föredrag behandlade perspektiv på 
kunskap. Vem ska dokumentera och vad ska doku
menteras? Synen på dokumentationen belystes ur 
både de professionellas och de ideella verksamheter
nas synvinkel. Dokumentation behövs för analys, för
ståelse och planering. Även kompetensutvecklingen 
är viktig, men vad står högst på önskelistan? Beho
ven av metodutveckling, en mer deltagande dialog 
samt en mer etnologisk synvinkel framhölls. Exempel 
på hur man kan jobba ur en mer etnologisk synvinkel 
är arbetet som gjorts på Stenungssunds petrokemiska 
industri, som genomförts tillsammans med de som 
jobbar i industrierna.

Dokumentation skapar intresse både hos allmän
heten och sektorn. Men hur hittar vi de för kulturmil
jövården relevanta frågorna? Vilka berättelser vill vi 
berätta? Karin Arvastson tog upp ett exempel på hur 
man kan se på dokumentation. För att fånga vad ett 
kommunhus från 1900-talets senare del har att berät
ta, tog man fram en modell som användes som ut
gångspunkt för analysen. Modellen illustreras med 
en figur där lokalmiljö och individuella berättelser 
finns i den ena polen. I den andra polen finns en kul
turhistorisk analys som ett makroperspektiv. Syftet 
med metoden är kanske främst att fånga både den 
”lilla” och den ”stora” berättelsen och att sprida kun
skap om dessa.

Peter Norman gav ett exempel på hur man ska 
kunna få ett förändrat förhållningssätt samt en bättre 
dialog med omvärlden när det gäller dokumenta
tionsverksamheten. Genom att skapa sammanhang 
och kontakter (mässor, konferenser, nätverk), dela 
med sig av sin kunskap, stödja (register, databaser,

utbildning, skapa verktyg, samråd, utvärdering), kan 
kanske bättre samverkan och nya arbetsformer eta
bleras.

Birgitta Elf ström presenterade reflektioner från en 
konferens som Riksantikvarieämbetet arrangerade i 
Örebro i oktober 2002 på temat dokumentation och 
kulturarvsbruk. Syftet var brett och man ville nå så 
många målgrupper som möjligt och diskutera vilken 
typ av dokumentation vi vill ha? Många olika syn
punkter dryftades. En central fråga gällde språkför
ståelsen. Inom den professionella kulturmiljövården 
används ett språk som ofta är svårt att förstå för all
mänheten. Andra synpunkter var att ansvar bör för
delas, nätverk och nya mötesplatser behövs. Intresset 
för historia är stort. Är detta en ny folkrörelse?
Diskussion
Diskussionen rörde sig om vems historia vi dokumen
terar och förmedlar. Vad är kunskap och vem definie
rar kunskapen? Vem står för historieskrivningen? 
Vem tar ansvar för det som dokumenteras och hur 
granskas kvaliteten och hur sprids kunskapen? Nya 
grupper som kan engageras vidgar synen på vad vi 
ska ta fram och förmedla. Samtidigt får vi inte tappa 
gamla frågeställningar och metoder utan se möjlig
heter att kombinera dessa med nya.

Angående kvalitetsgranskning framhölls att man 
måste dokumentera hur man har dokumenterat, i vil
ket sammanhang det gjorts och vem som gjort det för 
att kunna veta vilken kvalitet dokumentationen har.

Kunskapsuppbyggnaden inom kulturmiljövården 
på länsmuseerna är i många fall mager då många är 
uppdragsfinansierade. Relationen med länsstyrelser
na är givetvis viktig. En fråga som togs upp var hur 
Kunskapsavdelningen ställt sig till nya perspektiv? 
Svaret blev att man på avdelningen gjort en omvärlds- 
analys samt försöker ha en samlad front. Nya arbets
områden, program och metoder måste tas fram i 
samklang med en aktiv medborgardialog. Det fram
hölls att det är bra att Riksantikvarieämbetet jobbar 
med metodutveckling, tar fram verktygslådor som 
sedan övriga sektorn kan använda, exempelvis be
byggelseregistret.

Frågan om hur vi ska sprida kunskap togs upp för 
diskussion vid ett par tillfällen. Vi måste göra fler 
grupper delaktiga och engagerade i kulturarvsverk- 
samheten. Hur man når de som inte är intresserade är 
ett problem som man får fundera över. Vitterhetsaka
demiens bibliotek påpekade att rapporter inte alltid 
sprids. Digitala rapporter är bra då många kan nås, 
de är billigare att producera och de är lättare att hit
ta. Om allt samlas på biblioteket kan man genom 
detta även lägga upp länkar och olika sökvägar. 
Frånvaron av tryckning och utskick av rapporter be
ror i många fall på ekonomiska skäl.
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8. Fornlämningsbegreppets tillämpning
Seminarieledare Robert Olsson, Länsstyrelsen i Väster- 
norrlands län
Seminariet behandlade Riksantikvarieämbetets ut
redning som har till uppgift att tydliggöra innehåll 
och tillämpning av begreppet fast fornlämning enligt 
2 kap. Kulturminneslagen (KML). Seminarieledare 
och tillika Riksantikvarieämbetet utredare Robert 
Olsson inledde seminariet med att presentera sitt ut
redningsuppdrag. Utredningen kommer att:

• Analysera förarbetena till Kulturminneslagen. 
Här ska diskuteras om vi ska ha ett snävt fornläm- 
ningsbegrepp i enlighet med propositionen till 
Kulturminneslagen, det vill säga Kulturminnesla
gen till skydd av de mest omistliga kulturvärdena, 
eller om vi ska ha ett brett fornlämningsbegrepp. 
Rådande praxis för fornlämningsbegreppets til
lämpning har skapats genom diskussioner inom 
fornminnesinventeringens platsledargrupp. Andra 
former för diskussion och ställningstaganden mås
te hittas med utrymme för utveckling och dialog

• Analysera brukarintresset, det vill säga vem eller 
vilka brukar våra fornlämningar och för vilka än
damål

• Analysera hur fornlämningarna och fornläm- 
ningsbegreppet förhåller sig till Riksantikvarie
ämbetet intentioner och omvärldsanalys 2002. 
Hur avspeglar sig fornlämningarna och synen på 
dem i ett ”gränslösare samhälle”, hur förhåller sig 
vår syn på fornlämningar gentemot ”demokratise
ring, delaktighet och tillgänglighet”. Hur avspeg
lar sig vår syn på fornlämningar i en ”hållbar ut
veckling” och i ”regioner i nya former”?

• Ge förslag till framtida arbetsformer

Utredningen ska vara färdig vid årsskiftet 2002/2003.
Kjell-Åke Aronsson, Länsstyrelsen Jämtland, tala

de om fornlämningsbegreppet för arkeologisk kun
skapsuppbyggnad och inledde med en återblick till 
1930-talet då Riksantikvarieämbetets fornminnesin
venteringar inleddes. Han menade att målet då var 
att göra en fullständig kartläggning av alla fornläm
ningar ”en gång för alla”. Under tidens gång har 
man ökat på antalet fasta fornlämningar med ambi
tionen att gå från klarhet till klarhet. Nu är synen på 
detta adderande förhållningssätt mer kritisk och 
många ställer sig frågan om man verkligen får någon 
kunskap av en ökande mängd fornlämningar. Vilka 
fornlämningar är meningsfulla att undersöka? Finns 
det andra skäl att skydda fornlämningar, finns det till 
exempel en politisk dimension? Länsstyrelserna är 
den institution som fattar beslut om undersökningarna 
och skapar därigenom en juridisk praxis. Det råder 
alltså ett dynamiskt förhållande mellan fornlämning,

politik och antikvarisk praxis, som tillsammans ska
par fornlämningsbegreppet.

P-O Törnqvist, Länsstyrelsen Kronoberg, presen
terade därefter sin syn på fornlämningsbegreppet och 
samhällsplaneringen. Han ställde frågan om forn
lämningar är viktiga för samhällsplaneringen. Tre 
olika exempel gavs där samhällsplanerarna presente
rat förslag på rekonstruktion och exponering av forn
lämningar. I inget av fallen hade planerna fullföljts, 
mycket beroende på kulturmiljövårdens motstånd. Vi 
måste alltså själva se till att ta vara på tillfällena när 
samhället ser kulturarvet som en tillgång och inte 
låta initiativet försvinna.

Sven Lundell, LRF - skogsägarna, presenterade 
skogsägarsidans syn på arbete med fornlämningar. 
I skogspolitiken ingår två jämställda mål; produk
tionsmålet och miljömålet. I miljömålet ingår bland 
annat att skogens kulturmiljövärden samt dess este
tiska och sociala värden ska skyddas. Man utbildar 
cirka 350 000 skogsägare i ”gröna planer”, certifie- 
ring och kvalitetssäkring. Stora resurser läggs på att 
identifiera problem, på teknisk utveckling och att 
lösa frågor kring markbehandling. Att fornminnes- 
registret inte finns i digital form är ett känt problem 
och efterlyses ständigt från skogsvårdsorganisationen.

Vid en diskussion om avverkningsärenden fram
kom att det vore önskvärt med samma tillämpnings- 
principer i alla län. Att skogsproduktionen kan fort
sätta är en grundförutsättning. Kunskapsläget kring 
skador på fornlämningar i samband med avverkningar 
diskuterades också. Leif Gren, Riksantikvarieämbe
tet, upplyste om att en undersökning har gjorts i fyra 
län. Rapporten, ”Försök med markberedning inom 
områden med fossil åkermark i Västra Götalands, 
Jönköpings, Kronobergs och Uppsala län - ett pilot
projekt”, finns som pdf-fil på Riksantikvarieämbetets 
hemsida (www.raa.se/bok/pdf/markberedning.pdf).

Robert Olsson fortsatte med att redogöra för sitt 
förslag till utgångspunkter för vidare arbete med 
fornlämningsbegreppet. Han menade att man bör ar
beta med kategorier av lämningar utifrån följande 
aspekter:

• Kunskapsläget
• Intresset från olika grupper
• Regional synvinkel/perspektiv
• Ekonomi - konsekvenser för andra samhällsgrup

per, exempelvis skogsnäringen

Här gavs ett exempel från Norrbottens län, där inlan
det inte är fornminnesinventerat. Tvåtusen avverk- 
ningsanmälningar per år ger 2000 arkeologiska ut
redningar över mycket stora arealer och till mycket 
höga kostnader. Kulturmiljövården bör ta hänsyn till 
vad andra tycker och bör också ta ekonomiska hän
syn. Vi ställer ju krav på till exempel skogsbruket. Är
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ambitionen att öka kunskapsnivån ett godtagbart 
skäl till skydd enligt Kulturminneslagen? Enligt Ro
bert Olsson har kulturmiljövården aldrig analyserat 
dessa frågor.

Bedömningsgrunderna får stora konsekvenser, vissa 
lämningar ger ingen kunskap. Flera menade dock att 
grundproblemet är att kunskapsnivån höjs vilket i 
förlängningen ger fler fornlämningar, medan hante
ringen på länsstyrelserna är densamma. Praxis att 
skydda ”allt” genom KML ifrågasattes. Bedömnings
grunderna för vissa fornlämningar bör ses över, kon
staterades till sist.

9. Uppföljning av kulturmiljömålen
Seminarieledare: Margareta Cavatin, Riksantikvarieämbetet
Seminariet behandlade kulturmiljösektorns arbete 
med att utveckla metoder för uppföljning och utvär
dering av insatser för att nå miljökvalitetsmålen, sär
skilt de mål som berör bebyggelse och byggd miljö.

De nationella miljömålen stadgar att arbetet och 
insatserna för att nå miljömålen ska följas upp, ut
värderas och rapporteras. Varje år ska miljömåls- 
rådet till riksdag och regering överlämna en rapport 
som beskriver utvecklingen i förhållande till miljö
målen, vart fjärde år ska en fördjupad rapport läm
nas som bygger på underlag från de miljökvali
tetsmåls- respektive tvärsansvariga myndigheterna. 
Samordningen av de olika myndigheternas underlag 
görs av miljörådets kansli. Riksantikvarieämbetet är 
en av de fyra tvärsansvariga myndigheterna.

För att kunna studera utfallet av arbetet med att 
nå miljökvalitetsmålen ur kulturmiljösynpunkt, krävs 
att kulturmiljösektorn utarbetar modeller och meto
der som gör det möjligt att identifiera, beskriva och 
värdera hur och på vilket sätt, kulturmiljön påverkas 
av skilda samhälleliga skeenden, åtgärder och för
ändringar. För att kunna göra detta krävs i sin tur att 
man bestämmer vilka faktorer som ska anses vara av 
relevans för en definiering av kulturmiljön, dess ka
raktär och kulturhistoriska värde. Man talar i dessa 
sammanhang om att identifiera för kulturmiljön rele
vanta, beskrivbara och helst även mätbara indikato
rer på innehåll, värde och förändring. Vid seminariet 
presenterades en rad projekt som utarbetar modeller 
och indikatorer för att beskriva kulturmiljöers karak
tärsdrag och värden. I några av projekten studeras 
hur kulturmiljöer hanteras och förvaltas inom ramar
na för kulturmiljövårdens och samhällsplaneringens 
gällande lagar, institut och regelverk för att utröna 
om och på vilket sätt dessa är användbara instrument 
för att uppnå miljömålen.

I projektet Karaktärsdrag och bebyggelsemönster 
(Riksantikvarieämbetet i samarbete med länsstyrel
serna i Norrbotten och Kronoberg län) undersöks om

det är möjligt att med stickprovsmetodik följa upp 
bebyggelsemålen som de formuleras i några av mil
jökvalitetsmålen, särskilt Rikt odlingslandskap. Ut
gångspunkten är att de regionala skillnader som finns 
i svenskt bebyggelseskick ska bevaras och utvecklas. 
Skillnader och särdrag måste därför identifieras och 
beskrivas, liksom förändringen av dem. Projektet ska 
även utföra en utvärdering av själva stickprovsmeto- 
diken.

Projektet Indikatorer för levande kust och skär
gård (Riksantikvarieämbetet) har som syfte att ”prö
va om och hur befintlig statistik kan användas för att 
följa upp faktorer som påverkar förutsättningarna för 
ett varsamt bruk och tillvarataganden av kulturvär
den i kust och skärgård.” Projektet ska utmynna i ett 
program för uppföljning av kulturmiljöaspekterna i 
miljömålet Flav i balans samt levande kust och skär
gård. Utgångspunkten är lägesbundna statistiska 
data. Tanken är att utarbeta ett system som gör det 
möjligt att inte enbart i efterhand konstatera för
ändringar utan även prognosticera hur framtida för
ändringar kan komma att påverka kulturmiljöns 
innehåll och värde.

Studien Att indikera, mäta och temperera kultur
miljö i storstad - en förstudie kring uppföljning av 
miljömålet God bebyggd miljö (utförd av konsult
företaget KMV-forum, på uppdrag av länsstyrelsen i 
Stockholms län), presenterar ett uppföljningssystem 
för stadsbebyggelse och dess ”många kulturhistoriska 
karaktärer. I studien talas om tre ”byggstenar” vilka 
är: befintlig statistik (framtagen för andra samhälls
sektorer, men användbar för kulturmiljösektorn), be
fintlig kulturmiljöstatistik samt statistik som kultur- 
miljösektorn särskilt tar fram.

En av studiens centrala slutsatser är att kulturmil- 
jösektorn kan ha stor nytta av befintlig statistik men 
att denna ofta måste kompletteras med relevanta sta
tistiska uppgifter och ”djuplodande inventeringar” 
för att kunna svara på frågor som rör hur och varför 
stadsmiljöers karaktärer och värden påverkas och 
förändras och inte enbart konstatera att de förändras. 
I studien görs också reflektioner över de olika meto
dernas skilda kostnadseffektivitet.

Fänsstyrelsen i Flallands län i samverkan med 
Landsantikvarien vid Hallands länsmuseer arbetar 
med att ta fram indikatorer med anknytning till han
teringen av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på 
kommunal nivå samt att testa uppföljningsindikato- 
rer i två av länets riksintressen.

Inom ramarna för Riksantikvarieämbetets arbete 
med miljömålet God bebyggd miljö har en studie av 
hur kulturmiljöer hanteras i översiktsplaner och de
taljplaner genomförts i fyra kommuner (Gävle, Här
jedalen, Mölndal och Uppsala). Några av studiens 
centrala slutsatser är att det idag finns stora skillna-
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der i hur kommuner uppfattar och tolkar lagstiftning 
och planbestämmelser och att dagens planering är att 
karaktärisera som exploateringsplanering. Helhets
perspektiv och överblick saknas ofta vilket inverkar 
menligt på hanteringen av den byggda miljöns kul
turhistoriska värden, särskilt ur ett långsiktigt per
spektiv.

Boverket riktar sitt intresse främst mot de natio
nella och kommunala nivåernas möjligheter att nå 
delmål 2 under God bebyggd miljö, med avseende på 
att ”identifiera” vad som är värdefull kulturhistorisk 
bebyggelse och ge denna ett ”långsiktigt skydd”. 
Man konstaterar att utfallet kan mätas med såväl 
kvantitativa som kvalitativa analysmetoder. En me
tod är att sätta hanteringen av den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen i relation till gällande lag
stiftning, till exempel att mäta användningen av 
byggnadsminnesförklaring eller hur många byggna
der som skyddas via Plan- och bygglagen.

RUS (Regionalt uppföljningssystem) är ett projekt 
som ska utveckla och testa ett uppföljningssystem 
med ett begränsat antal indikatorer, gemensamt för 
alla län. Projektet finansieras med medel från Natur
vårdsverkets Miljöövervakningsnämnd. Det övergri
pande syftet är att samordna länsstyrelsernas regio
nala miljömålshantering, men också att ge stöd och 
vägledning. Systemet ska gälla samtliga miljömål. 
RUS-projektets material finns tillgängligt på Internet 
(www.rus.lst.se).

10. Regionala baltiska kontakter
Seminarieledare: Joakim Hansson, Länsstyrelsen i 
Gotlands län
Sedan mitten av 90-talet har Länsstyrelsen i Gotlands 
län haft kontakt med de baltiska staterna. Syftet har 
varit att utbyta erfarenheter, kunskap och idéer när 
det gäller kulturmiljövård. Formerna för samarbetet 
har varit olika seminarier och kurser men även ex
pertutbyten. Joakim Hansson, som är en drivande 
person i dessa kontakter, är byggnadsantikvarie på 
Länsstyrelsen i Gotlands län och är dessutom lektor i 
arkitekturhistoria på Högskolan på Gotland.

Behoven inom kulturmiljövården i Estland, Lett
land och Litauen är mycket stora. Många städer i 
Baltikum är krigshärjade. Ett starkt eftersatt under
håll är ett annat stort problem. Trots det finns mycket 
gammal bebyggelse kvar som är i stort behov av 
vård. En av orsakerna till den eftersatta byggnads
vården är brist på resurser. Men det är inte enbart en 
fråga om kapital. Förändrade attityder kan vara det 
som krävs för att initiera en förändring. Påverkans- 
möjligheterna är goda. Det kan handla om allt ifrån 
att påvisa värdet i de små orterna, herrgårdarna eller 
de gamla trähusen till att entusiasmera lokala be

slutsfattare. Det hela börjar med att hitta nyckelper
soner - eldsjälar som brinner för kulturmiljövård.

Kontakterna inleddes från Sveriges sida med att 
man bekantade sig med respektive land. När det gäll
de val av samarbetsort eller region letade man ge
mensamma nämnare - liknande historiska och geo
grafiska förutsättningar. Det är exempelvis ganska 
naturligt att Visby och de baltiska huvudstäderna har 
något gemensamt då de alla är världsarvsklassade. 
Ett sådant världsarvssamarbete är aktuellt för närva
rande. När det gällde val av projekt sökte man en 
gemensam nämnare i problematiken. Kyrkorna är ett 
exempel på detta - på Gotland har de värmts upp de 
senaste 100 åren medan de på Ösel i Estland lider av 
fuktproblem då kyrkorna där varit ouppvärmda och 
stora mängder vatten runnit ner i murverket på grund 
av dåligt underhåll. Även här pågår ett samarbete för 
närvarande.

Vid genomdrivande av projekt med de baltiska 
staterna är det enligt Joakim Hansson flera saker som 
är viktiga att ha i åtanke. Man bör ha god kännedom 
om varandra på flera plan och respektera varandras 
olikheter. Det kan vara klokt att inte uttrycka för 
mycket synpunkter på ting som ligger utanför projek
tets ramar. Att finna ömsesidiga förutsättningar och 
en jämbördighet i arbetet är en annan viktig faktor 
liksom att få balterna medryckta i processen och låta 
dem få spelrum. Förankringen av projektet är av 
största betydelse, så att det ej står och faller med en 
enda person. Resultatet av det hela är en annan frå
ga. Hur ska det presenteras och utvärderas? Sist men 
inte minst gäller det att inte tappa kontakterna när 
projektet är slut.

Exempel på projekt som har bedrivits eller drivs 
för närvarande rör metalldetektorns användning i 
arkeologin, fosfatkartering, läsning av det historiska 
landskapet, fuktproblem i kyrkor, kalkputsproblema- 
tik, kulturturism, världsarvssamarbete och land
skapsvård. Gotland har koncentrerat sitt samarbete 
till de baltiska huvudstäderna Reval (Tallinn), Riga 
och Vilnius samt till regionerna Kolk (Kolga) och 
Ösel (Saaremaa) i Estland, Tuckum (Tuckums) och 
Kurland (Kurzeme) i Lettland och Neringa och Silute 
i Litauen. I respektive land har man utvecklat ett 
samarbete med myndigheter som motsvarar Riksan
tikvarieämbetet.

Länsstyrelsen i Gotlands län har haft flera svenska 
samarbetspartners i de olika projekten. Riksantikva
rieämbetet är en partner som har bidragit med ett in
tressant utbyte. SIDA står för en stor del av finansie
ringen och ger särskilda pengar till länsstyrelserna 
för utbyte och samarbete med de baltiska staterna. 
Länsmuseet på Gotland har deltagit på resor till Bal
tikum och bidragit med expertkunskap. Högskolan 
på Gotland, som fick del av Östersjömiljarden, kom
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mer att samarbeta under 2003 med byggnadsvårdsut- 
bildningen i Riga. Exempelvis behandlar man kultur
historisk värdering och snabbinventering av skador 
på bland annat trähus. År 2004 planerar man att ge
nomföra ett liknande samarbetsprojekt med Estland. 
Man samarbetar bland annat med Byggnadshyttan 
på Gotland och Samfälligheten Gotlands kyrkor.

En fråga som ställdes i anslutning till seminariet 
handlade om sårbarheten i att bygga nätverk kring 
individer - människor som brinner för projektet. Vad 
händer om och när de försvinner? Måste man inte 
förankra och grunda arbetet i institutioner för att få 
en hållbar struktur? Även om problematiken till sy
nes kändes igen på flera håll bland deltagarna så vid
höll Joakim Hansson att allt samarbete måste börja 
hos eldsjälar för att sedan förhoppningsvis övergå i 
långsiktiga projekt med institutioner. Men återigen 
poängterade han vikten av jämbördighet i relationen 
till sin samarbetspartner - ingen ”storebror” från 
Sverige kan bidra till hållbara projekt.

I1. Industriarvsfrågor i Lettland
Seminarieledare: Ewa Bergdahl och Ann-Charlotte Hertz, 
Norrköpings stadsmuseum

I början av 1970-talet var industrilandskapet i Norr
köping stängt och förfallet. Men i stället för att riva 
det, satsade Norrköpings kommun på att tillsam
mans med lokala entreprenörer bevara och finna nya 
användningsområden för byggnaderna. I dag har in
dustrilandskapet blivit ett nytt centrum. Det tidigare 
övergivna området huserar numera både företag, 
universitet och konserthall.

Under perioden 2000-2002 bedrev Norrköpings 
kommun via stadsmuseet ett samarbetssprojekt med 
Riga stad under titeln ”Industrial Heritage Preserva
tion”. Det syftade till att byta erfarenheter och disku
tera kring bevarandet av industriarvet.

Ewa Bergdahl och Ann-Charlotte Hertz från Norr
köpings stadsmuseum inledde seminariet med att be
rätta om de bägge städernas industriarv och förutsätt
ningar. De visade även diabilder på viktiga byggna
der. Rigas innerstad utgör ett världsarvsobjekt med 
sin blandning av medeltida bebyggelse och jugendhus 
från 1800-talets slut. Riga var under sovjettiden en 
viktig hamnstad och här fanns merparten av Lettlands 
industrier. En rad mycket stora fabrikskomplex står i 
dag tomma i väntan på nya användningsområden.

Samarbetet mellan de två städerna startade janua
ri 2002, då Riga stads borgmästare bad Norrköpings 
kommun om hjälp med att bevara industriarvet. Riga 
stad föreslog att man skulle sätta fokus på att reno
vera ett konkret objekt i varje stad. Tänkbara bygg
nader var Kimmels bryggeri och Kipsala gipsfabrik i 
Lettland och den stora Silobyggnaden i Sverige. Vid

två träffar diskuterade de svenska och lettiska dele
gationerna projektets innehåll och uppläggning. Let
terna var väldigt intresserade av att få hjälp med att 
skriva en ansökan om EU-medel. Den svenska dele
gationen var mer inriktad på att dokumentera restau
reringsprocessen.

De punkter man främst ville fokusera på beskrevs 
i en projektformulering:

1) Utgångspunkter för restaureringsarbete: byggtek
nik, materialval, metoder

2) Projekterings- och planeringsprocessen
3) Lagstiftning
4) Tillgänglighetsaspekter för medborgarna
5) Miljöaspekter vid byggnadsrestaurering
6) Samverkan mellan offentliga och privata intres

senter.

Dessa punkter behandlades under fyra seminarier. 
Deltagarna var tjänstemän, politiker och lokala en
treprenörer från de bägge städerna.

En av de viktigaste lärdomarna som den svenska 
delegationen gjorde var vikten av att vara lyhörd för 
och ta hänsyn till andra kulturer. Byråkrati och poli
tisk tradition gjorde att det tog lång tid innan man 
kom fram till beslut. Alla punkter i projektformule
ringen behandlades inte, istället lades tonvikten på 
de frågor som man tyckte var viktigast.

Norrköpings kommun fick frångå sin inriktning 
på konkreta resultat, ingen av byggnaderna renove
rades i slutändan. Men det ser man inte som något 
misslyckande, istället ledde samarbetet till andra re
sultat. Den svenska delegationen lyckades förmedla 
hur processen med att förnya Norrköpings industri
område gått till. Men framförallt skapades viktiga 
nätverk, som ledde till att privata entreprenörer fick 
uppdrag att arbeta med projekt i Riga. Dessutom fick 
Norrköpings kommun en viktig återrepetition av pro
cessen i den egna staden. Ett nytt samarbetsavtal mel
lan de två städerna är under utformande och i detta 
kommer även industriarvsfrågorna betonas.

Diskussion
I diskussionen tog man upp de krav som omvärlden 
ställer på att Riga bör bevara sitt rika industriarv. 
För att lyckas med detta måste Lettland få hjälp och 
stöd. Landet har också en rad privata näringsidkare 
och fastighetsägare som kräver besked och godkän
nande av förändringar och ombyggnader av äldre 
byggnader med kulturhistoriska värden. Lettland har 
ännu inga bra fungerande former för hur denna pro
blematik ska hanteras. Det är följaktligen svårt att 
kontrollera om eventuella föreskrifter efterlevs. Ett 
förslag som kom upp var att man ska inspirera till 
samarbete mellan stat och näringsliv vid förnyelse
arbetet av industriarvet, genom att visa hur bra ett 
sådant har fungerat i Norrköping.
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En annan aspekt som behandlades var skillnaden i 
personella resurser mellan Sverige och Lettland. Det
ta resulterar ofta i att samarbeten sker på regional 
nivå i Sverige och nationell nivå i Lettland. I Sverige 
arbetar man dessutom mer integrerat, medan man i 
Riga inte ens har ett samarbete med det egna stads
museet.

12. Integration eller segregation i 
moderna kulturmiljöer?
Seminarieledare: Helena Westin och Karin Arvastson, Riks
antikvarieämbetet
Vid seminariet presenterades olika projekt som syftar 
till att utveckla integrationsfrågor inom kulturarvsar- 
betet vid Riksantikvarieämbetet samt länsmuseernas 
planerade projekt med temat invandring.

Karin Arvastson och Helena Westin presenterade 
Riksantikvarieämbetets programområde Det moder
na samhällets kulturarv. Arbetet med programskriv
ningen pågår under 2003 på Kunskapsavdelningen. 
Programmet behandlar aspekter och dimensioner på 
det moderna samt metodutveckling.

Aspekter
När börjar det moderna?
Begreppet modernitet kan beskriva en epok men det 
kan också beskriva det moderna samhällets behov av 
minnen. Modernitetens kulturmiljöer inringas utifrån 
samhällsanalys och kulturhistorisk analys. Avsikten 
är att fånga den stora berättelsen om moderniteten.

Dimensioner
Modernitetens kulturmiljöer studeras utifrån relatio
nen människa - kulturmiljö. Dimensioner som mång
kulturellt - tvärkulturellt - pluralistiskt används i 
analysen. Likaså är metodutveckling kring medbor- 
gardialog - demokrati - delaktighet central i pro
grammet. Det långsiktigt hållbara samhället är en 
annan viktig utgångspunkt samt strategisk kommuni
kation. Programarbetet ska ske i kontakt med pågå
ende LoU-projekt och andra forskningsprojekt som är 
intressanta i detta sammanhang

Irene Molina, Kulturgeografiska institutionen, Upp
sala universitet beskrev undersökningen Miljonpro
gram och media. Rapporten ”Löreställningar om män
niskor och förorter” publicerades av Riksantikvarie
ämbetet 2002 inom ramen för Storstadssatsningen, i 
samverkan med Integrationsverket. Studien behand
lar hur miljonprogramsförorter, särskilt förorterna på 
Järvafältet, har beskrivits i media åren 1965-2000. 
Lörfattarna Irene Molina, som är kulturgeograf och 
etnologerna Per-Markku Ristilammi och Urban Erics
son har tillämpat diskursanalys av texter och bilder 
för att urskilja den process som lett till att massmedia 
har stigmatiserat miljonprogramsförorter.

Irene Molina presenterade vad hon kallade stig
matiseringens genealogi där fyra faser i förorternas 
historia kan urskiljas:

1960-1970 Moderniteten - miljonprogrammet, 
byggarbetsplatser, betongkolosser. 
Samma bilder återkommer. De 
som flyttar dit beskrivs som offer i 
media. Intervjuade människor som 
säger att de trivs i till exempel 
Tensta ifrågasätts.

1980 Det skräpiga - sociala problem,
utslagning.
Människor beskrivs inte längre entydigt 
som offer. De bidrar också. Skräpig
heten ges enorma proportioner, blir till 
” samhällssmuts ”.

1980-1990 Lörorterna beskrivs av media som 
invandrarghetton.
Modernitetens uttryck är fortfarande 
problemet, men det börjar svänga. 

1990-2000 De andra som bebor - andra kultur- 
avlägsna platser.

Den höga andelen invandrare betonas. Invandrare 
stigmatiseras. Analysen visar ett kolonialt förhåll
ningssätt till människor och platser. Journalister 
beskriver den långa resan med T-banan till den 
främmande platsen. Människornas sexualitet be
skrivs med indelning i förtryckare och förtryckta. 
Beskrivningarna skildrar också en resa tillbaka till 
det förgångna. De frammanar ett annat rum och 
en annan tid, det avvikande annorlunda, det icke 
svenska. Det som har försvunnit är debatten om den 
fula moderniteten, men även bilden av människorna 
som offer.

Kopplingen mellan massmediala bilder och politi
ken berördes i den efterföljande diskussionen. Den 
framgår bland annat i språkliga uttryck. Begreppet 
”bidragsberoende” har jämförelsevis neutrala före
gångare. Begreppet ”invandrare” kommer antagli
gen från forskningen (”Invandrarforskning”). Negati
va bilder av förorten ställs mot positiva bilder av in
nerstans cappucinokultur. De positiva bilderna av 
förorten har bidragit till exotisering. Människor upp
manas att åka ut till förorten och titta på det färgrika 
folklivet. Begreppet ”mångkulturell” tar fasta på det 
särskiljande och Irene talade om ”celebration of 
difference”, eller mångkulturalism, där konstruerade 
skillnader görs till essentiella skillnader.

Jonas Ivarsson från Riksantikvarieämbetets Kun- 
skapsavdelning berättade om sitt arbete med Pro
gram för kulturarvssektorns arbete med integration 
och mångfald.

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att ta 
fram ett program för integration och mångfald för
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hela kulturarvssektorn. Detta sker inom ramen för 
Agenda kulturarvs arbete med en programförklaring 
och ny kulturarvsideologi. Programmet ska genom
föras under 2004.

Projektet arbetar på flera nivåer:

• Riksantikvarieämbetet. Integration och mångfald 
ska tas upp i verksamhetsanalysen på varje av
delning

• Sektorsövergripande arbete i form av pilotpro
jekt och samverkan med FoU-projekt och motsva
rande

• Samhälleliga organisationer
• Övriga aktörer, till exempel Arbetsförmedlingen 

och Svenska för invandrare

Diskussionen kretsade åter kring de begrepp vi an
vänder. Vad ska man mena med integrationspoli
tik? Integrationsverket kan inte heller definiera in
tegration. För Integrationsverkets anställda har det 
varit en process. Man talar om ömsesidig integra
tion. Det blir antagligen fråga om en motsvarande 
process vid Riksantikvarieämbetet. Ur bearbetning 
av problematiska begrepp kan det komma bra resul
tat.

Henrik Zipsane, Jämtlands museum, beskrev pla
nerna på ett projekt för att hitta ett nytt uppdrag för 
länsmuseerna, förhoppningsvis med Länsmuseernas 
samarbetsråd som projektansvarig. Museerna har 
varit nationalstatens förlängda arm i 100 år. I dag är 
en del av befolkningen utestängd eller ointresserad. 
Nu måste vi hitta ett nytt uppdrag, snarare än att 
hitta en ny apparat, menade Zipsane. Nuvarande ut- 
ställningsverksamhet och samlingar konserverar det 
homogeniserande draget. Det skisserade projektet ut
går från Agenda kulturarv. Om Kulturrådet avsätter 
resurser ska anslaget fördelas till de 24 länsmuseerna 
i relation till insatsernas omfattning. Fyra områden 
lyfts fram:

• Förmedling
• Museipedagogik
• Dokumentation
• Forskning

Länsmuseerna kommer själva att formulera projektet 
och varje länsmuseum får bestämma om det ska gäl
la samtid eller historisk tillbakablick. Nu berättar vi 
en viss typ av historia utifrån våra samlingar. Proble
met med ett etnicierande perspektiv på samlingarna 
liknar vårt tidigare problem med ett genusperspektiv 
på samlingarna.

- Vi måste vara medvetna om att vi spelar en po
litisk roll. Det är viktigt för länsmuseerna att ställa 
frågor, inte bara ge svar, avslutade Flenrik Zipsane.

13. Rapport från Rosengård
Seminarieledare: Eva Hansen och Sofie Bergkvist, Malmö 
museer
Rosengårdsprojektet startade på våren år 2000 på in
itiativ av Malmö museer. Under seminariet presente
rades projektet och diskussioner fördes kring de lär
domar och erfarenheter som dragits.

Sofie Bergkvist började med att presentera stads
delen Rosengård, ett bostadsområde lite utanför 
Malmö som byggdes som en del av miljonprogram
met under 1967-1974. Idag bor 20 000 personer i 
Rosengård och 85 procent av dessa är av utländsk 
härkomst. Rosengård är ett mycket segregerat om
råde.

När man på Malmö museer gick igenom sin do
kumentation såg man att det fanns mycket lite mate
rial från just Rosengård. Dokumentation om invand
rare fanns knappast alls. Malmö museer bestämde 
sig för att förändra detta och startade Rosengårdspro
jektet.

Målet med projektet har bland annat varit att upp
rätta en relation med människor i Rosengård. Sofie 
Bergkvist påpekade att sådant tar tid och att man 
hela tiden under projektets gång har fått omvärdera 
sitt arbetssätt och lyssna till de inblandade, eftersom 
arbetssättet måste ske på deras villkor. Den arbetsme
tod som har varit mest lyckosam är så kallade work
shops, då dessa skapar delaktighet.

Under de dryga två år som projektet pågått har 
man till exempel producerat två böcker, varav en an
tologi med Rosengårdsbors dagboksanteckningar 
från en bestämd dag i mars 2001. Man har också haft 
flera fotomaraton där de boende med engångskame- 
ror har fått dokumentera sin vardag. Detta har resul
terat i utställningar. Man har dessutom haft utbild
ningar med skolklasser och Rosengårdsbor har fått 
intervjua och filma sin omgivning. Exkursioner med 
temat ”natursyn” har genomförts till platser runt om 
i Malmö tillsammans med ett kvinnonätverk i Rosen
gård. Projektledningen har i perioder varit statione
rade på plats och arbetat från lokaler i området. Ut
ställningarna som producerades visades både i Ro
sengård, i stadshusets foajé samt på Malmö museer.

Eva Hansen berättade att det från början fanns ett 
visst motstånd till Rosengårdsprojektet från lokala 
politiker. Hon tror att detta till största del handlade 
om att man har olika syn på vad som ska ingå i ett 
museums verksamhet. I takt med att projektet har ut
vecklats, och dessutom tack vare att Malmö museer 
utnämndes till Årets museum 2002, har inställningen 
blivit mer positiv från politikernas sida. Idag känner 
man ett stort stöd.
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Eva Hansen betonade att ett museum måste våga 
ta ställning. Hon påpekade att hela Malmö har för
ändrats. I dag är en tredjedel av befolkningen invand
rare men detta har inte märkts på Malmö museer. 
Rosengårdsprojektet är en del i arbetet för målet att 
hela Malmös befolkning ska känna igen sig i museets 
utställningar och i dess verksamhet. Medarbetarna 
på Malmö museer tycker också att det är viktigt att 
projekt som det i Rosengård blir en del av bas
verksamheten och inte något som bara uppmärksam
mas en kort period. I dag är Rosengårdsprojeket en 
del av Malmö museers basverksamhet.

Eva Hansen och Sofie Bergkvist menade att man 
på ett museum också måste prioritera. En del saker, 
bland annat flytten till ett nytt magasin, har blivit 
lidande av att Rosengårdsprojektet engagerat en så 
stor del av museets personal. Museet har dessutom 
valt att just nu rikta in sig mer på samtid än dåtid. 
Eva Hansen poängterade att det på varje museum är 
ledningens ansvar att aktivt välja inriktning.

Diskussion
Under den diskussion som följde, ifrågasattes bland 
annat om Rosengårdsprojektet lett till att personer av 
utländsk härkomst har blivit anställda av museet. 
Eva Hansen fastslog att så varit fallet och att man 
har varit noga med att knyta människor från platsen 
till sig.

Seminariedeltagarna kom in på temat hembygd, 
då några deltagare arbetade med att försöka väcka 
engagemang för hembygden på en annan ort i 
Sverige. De berättade att arbetet gick trögt. Eva Han
sen ifrågasatte om ett museum verkligen bör arbeta 
med något som saknar intresse hos befolkningen och 
betonade, med medhåll från Sofie Bergkvist, att man 
måste lyssna på människor. Sofie Bergkvist menade 
att dagens människors historia inte alltid är knuten 
till en plats såsom tidigare. Hon ansåg att det därför 
är viktigare att dokumentera sådant som tar utgångs
punkt i de erfarenheter människor har idag, det vill 
säga att de känner sig hemma på flera olika platser 
och att relationer människor emellan ofta betyder 
mer än platstillhörigheten.

En slutsats från Rosengårdsprojektet är bland an
nat att Malmö museer har hittat en målgrupp som 
inte uppmärksammats förut. En annan erfarenhet är 
att man måste låta människor vara delaktiga och 
komma med sina egna idéer. Om ett museum bestäm
mer med pekpinnar utan att lyssna till människors 
behov skräms folk bort, anser man på Malmö muse
er. Eva Hansen avslutade med att ifrågasätta huru
vida det publika uppdraget verkligen är museets hu
vuduppgift. Malmö Museers har, som vi sett, istället 
prioriterat målet att nå ut till nya grupper.

74. Riktlinjer för god fornvård
Seminarieledare: Robert Danielsson, Riksantikvarieämbetet
Seminariet introducerade det kommande projektet 
Riktlinjer för god fornvård. Riksantikvarieämbetet 
har de senaste åren undersökt hur fornvården bedrivs 
i landet. Ansvaret för fornminnesvården decentralise
rades till länsstyrelserna 1995. Tidigare ansvarade 
Riksantikvarieämbetet för landets fornvård och arbe
tet utfördes av personer som delvis finansierades ge
nom arbetsmarknadsmedel. Efter decentraliseringen 
saknas ett forum för de yrkesverksamma fornvård- 
arna att få stöd och råd i arbetet, att byta erfarenhe
ter och att sprida information om vad som händer i 
de olika landsdelarna. I en utredning har bland annat 
framkommit behov av att fastställa fornvårdens ideo
logiska utgångspunkter. Riksantikvarieämbetet har 
de senaste åren inte kunnat erbjuda stöd till dem i 
länen som utför och ansvarar för fornminnes- och 
kulturlandskapsvården. Vidare har man inte fått öns
kat stöd eller uppmärksamhet i media eller i veten
skapliga sammanhang. Riksantikvarieämbetets roll 
och ansvar i dessa frågor upplevs därför som otydlig. 
Samfällt har ansvariga inom länsorganisationen och 
ansvariga avdelningar inom Riksantikvarieämbetet 
funnit att Riksantikvarieämbetet bör ta på sig rollen 
som central nod för landets fornminnes- och kultur
landskapsvård. Detta skulle ge bättre möjlighet för 
berörda parter att påverka förutsättningarna för god 
kulturminnesvård och att skapa synergieffekter re
gionalt.

Idag avsätts mycket begränsade resurser till infor
mation om kulturlandskap och fornminnen. Hälften 
av länen arbetar inte med informationsspridning. 
Konsekvenserna av detta är att skyltar är föråldrade, 
har i vissa fall felaktig information eller saknas helt. 
Informationsbroschyrer, kulturstigar och guideböcker 
förekommer sällan och kontakterna med turistnäring 
och skolverksamhet brister. Det finns ändå en medve
tenhet om att ökad information leder till ökad förstå
else och delaktighet. Fornlämningar och kulturland
skap kan med utvecklad informationsstrategi, genom 
fornminnesvårdens aktörer, användas som ett verk
tyg för att fånga människors intresse för kulturarvet. 
Genom att se fornvården i ett större sammanhang, 
ökar incitamenten för samarbete mellan olika intres
sen; kulturmiljövård, naturvård, rekreation, regional 
utveckling, turism och utbildning. Fornvårdarna i re
gionerna kan spela en nyckelroll för att binda sam
man dessa gruppers olika intressen.

Yrkesverksamma inom sektorn har ifrågasatt 
fornvårdens nuvarande roll och efterlyser en natio
nell diskussion kring fornvårdens ideologi och framti
da roll. Vidare efterlyser man en aktuell skrift, hand
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ledning som kan vara till stöd för de som utför det 
praktiska arbetet. Detta förutsätter dock en gemen
sam plattform, värdering, kring ideologin och hur 
yrkesrollen och kulturmiljöerna bäst kan utvecklas. 
Det finns behov av att utveckla kriterier för kvalité, 
urval, prioritering, uppföljning och information. Det 
finns dessutom behov av att utarbeta enhetliga mal
lar för central uppföljning och insamling av statistik. 
Efter det att fornvården utlokaliserats till länen har 
vårdarbetet inte berört dessa frågor utan fokuserats 
främst på att ordna finansiering och att kontraktera 
vårdåtagare.

För att tillgodose de behov som har efterfrågats, 
inbjuder Riksantikvarieämbetet till ett antal semin
arier för att sammanställa riktlinjer för god fornvård 
i samverkan med yrkesverksamma över hela landet. 
Projektet har som övergripande mål att utveckla en 
gemensam ideologi och diskutera fornvårdens fram
tida roll. Genom diskussioner och grupparbeten kring 
kulturlandskaps- och fornminnesvård och problema
tisering av olika exempel är målet att fånga upp kun
skap och goda exempel från olika delar av landet. 
Resultatet från seminarierna kommer att användas 
som underlag för en skrift som kommer att vara väg
ledande för hur fornvården kan ta tillvara, vårda och 
visa kulturlandskapet. Med en gemensam ideologisk 
plattform och bättre kommunikation blir fornvårdens 
roll tydligare, kulturlandskapsvården mer kvalitativ 
och kulturvärden tas tillvara och brukas av fler grup
per. Med en dokumenterad ideologi, goda exempel 
och en bra handledning underlättas även kunskapsö
verföringen till nya fornminnes- och kulturlandskaps
vårdare.

Projektet genomförs i enlighet med Agenda kultur
arvs intentioner då seminarieserien engagerar både 
landets regioner i form av länsmuseum och länssty
relser samt företrädare för hembygdsrörelse, intresse
organisationer, naturvården och utbildningsinstitu
tioner inom arkeologi, kulturgeografi, naturvård och 
landskapsutveckling.

75. Alternativ arkeologi
Seminarieledare: Mats Burström, Riksantikvarieämbetet
Seminariet syftade till att presentera och diskutera 
den alternativa arkeologin. Som utgångspunkt funge
rade frågorna: Hur kan vi förstå den alternativa 
arkeologin som fenomen? Är den en reaktion på nå
got som den akademiska arkeologin inte förmått till- 
fredställa? Hur bör den professionella kulturarvssek- 
torn förhålla sig till dessa alternativa uttolkningar?

Mats Burström inledde seminariet med att kort 
hänvisa till höstmötets övergripande tema, Kultur
möten. Mötet med den alternativa arkeologin är ock
så ett kulturmöte; i vilken utsträckning är vi beredda

att tillämpa ideal och honnörsord som tolerans, re
spekt, nyfikenhet, öppenhet och generositet i mötet 
med den alternativa arkeologin? Finns det gränser för 
den mångstämmighet vi säger oss uppskatta?

Pia Andersson, projektanställd vid Riksantikva
rieämbetet för att skriva en bok om alternativ arkeo
logi, definierade ämnet som den arkeologi som före
kommer som teori och praktik utanför de etablerade, 
vetenskapliga institutionerna och konventionella tan
keramarna. Hon konstaterade att den alternativa 
arkeologin består av många sinsemellan olika inrikt
ningar och pekade särskilt ut sex sådana: kreationis
ter (som är emot evolutionsläran och omdaterar jor
dens och människans ålder), jordmystiker (som talar 
om helig geometri och som undersöker kraftfält i jor
den med slagruta och pendel), Atlantis-sökare (som 
letar efter den sjunkna kontinenten), science fiction- 
arkeologer (som talar om en forntida högteknologi 
och forntida besök från rymden), arkeoastronomer 
(som tolkar arkeologiska lämningar som spår av av
ancerade astronomiska observationer) och regional
patrioter (som framhåller den egna hembygden och 
gärna förlägger namnkunniga platser och personer 
dit). Det som förenar de olika inriktningarna är deras 
fokusering på spektakulära frågor samt deras miss
tänkliggörande av den akademiska arkeologin som 
antas förtiga väsentliga fakta. Härigenom framstår 
den alternativa arkeologin som spännande vilket 
också visas av dess mediala och kommersiella fram
gångar.

Ingela Kisbonti, antikvarie vid Malmö Kulturmil
jö och tidigare anställd av Riksantikvarieämbetet 
som guide vid Ales stenar i Skåne, berättade om sina 
erfarenheter av mötet med alternativ arkeologi vid 
denna plats som årligen lockar mellan 300.000 och 
500.000 besökare. Under senare år har det på privat 
initiativ ordnats visningar som starkt polemiserar 
mot den etablerade arkeologin och som hävdar att 
den stora skeppssättningen är en forntida solkalender. 
Tolkningen framförs även i form av skyltar och färg
glada broschyrer. Mötet med den alternativa arkeo
login har inte varit friktionsfritt utan problem har 
uppstått i samband med bland annat kolliderande 
skyltningar och guidningar; problem som media inte 
varit sena att slå upp som spännande nyheter. En tan
keväckande skillnad mellan den alternativa och den 
etablerade arkeologin är dess publika tilltal; medan 
den förra säger sig ha ”sanningen i sin hand” söker 
den senare förmedla en bild som rymmer flera möj
liga tolkningar.

Stig Welinder, professor i arkeologi vid Mitthög
skolan i Härnösand, diskuterade vilka kriterier som 
kan ställas upp för god arkeologi. Han föreslog fem 
kriterier för goda arkeologiska tolkningar: de ska 
vara förenliga med positivistiska principer för veten-

28 Kulturmöten - i Sverige och världen



skap (såsom observationer möjliga att upprepa och 
logiskt korrekta resonemang), de ska vara rimliga ut
ifrån kulturantropologisk och historisk erfarenhet, de 
ska vara utsatta för en ständigt fortlöpande och kri
tisk diskussion, de ska ge förståelse åt ett stort och 
varierat arkeologiskt källmaterial, och de ska vara 
etiskt försvarbara. Den akademiska arkeologin upp
fyller dessa kriterier genom examinationer, sakkun- 
nighetsförfaranden och referentgranskningar medan 
den alternativa arkeologin sätter sin egen standard 
med sina egna mekanismer. Båda arkeologierna 
innehåller en intern diskussion, och skillnaden mel
lan de två formas mindre av de fem kriterierna än av 
den löpande diskussionens utmejslande av vem och 
vad som är god arkeologi.

Diskussion
Seminariet avslutades med en timslång diskussion 
där många bidrog med inlägg. Ett återkommande 
tema var hur professionella arkeologer förhåller sig 
till allmänheten och flera deltagare påtalade vikten 
av att samarbeta med amatörarkeologer och hem
bygdsföreningar. En viktig fråga är hur man når fram 
till andra grupper än de traditionella. Att kunna kom
municera är en kompetens i sig och ett förslag om att 
skapa en ny profession som arkeologiska förmed- 
lingsexperter framfördes. Diskussionen kom, som så 
ofta, att till stor del handla om bur arkeologi förmed
las till allmänheten, snarare än vad som förmedlas. 
Det som tycks locka många med den alternativa 
arkeologin är att den inte väjer för de verkligt stora 
frågorna, de evigt mänskliga frågor som per defini
tion saknar givna svar. Kan den etablerade arkeolo
gin svara upp mot detta? I så fall krävs mer än popu
lariserade versioner av inomvetenskapliga resultat.

16. Miljöbedömningar
Seminarieledare: Ann Mari WesterUnd och Mikael Jakobs
son, Riksantikvarieämbetet
Seminariet behandlade vad EG-direktivet om miljö
bedömningar för vissa planer och program kan bety
da i framtiden ur miljödepartementets, processforska
rens och Riksantikvarieämbetets perspektiv.

Sten Jerdenius, Miljödepartementet presenterade 
EG-direktivet ”Miljöbedömningar för vissa planer 
och program”, vilket

ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 
21 juli 2004. Syftet är att stärka skyddet av miljön 
och att integrera miljöaspekter i planer och program 
för att främja en hållbar utveckling. En miljöbedöm
ning ska göras för vissa planer och program som kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Det inne
bär att utarbeta en miljörapport, genomföra samråd, 
beakta miljörapporten och resultaten av samrådet 
samt att informera om antagandebeslutet. Miljörap

porten ska identifiera, beskriva och utvärdera den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av 
planen eller programmet kan antas medföra samt 
ange rimliga alternativ.

• Plan- och bygglagskommittén ska till 30 juni 2003 
redovisa förslag till hur direktivet ska genomföras

• Planer och program som kan komma att beröras 
är PBL-planerna, investeringsplanerna för trans
porter, kommunala energiplaner, avfallsplaner, 
planer och program enligt ramdirektivet för vat
ten med mera

• Frågan om miljöbalkens roll blir troligen central 
liksom förhållandet till reglerna om miljökonse
kvensbeskrivningar

Effekten blir att många planer måste ses över. Troli
gen blir det en regel om miljöbeskrivningar. Det kan 
bli ett nytt inslag i PBL, till exempel förtydligande i 
översiktsplaneringen, stöd för överklagande av 
MKB, ökat deltagande från allmänheten. Kompensa- 
tionsfrågan ger möjligheter, men kräver stora resur
ser och en bedömning av vad som är relevanta komp
ensationer.

Lars Emmelin från Blekinge Tekniska Högskola 
menade att

miljöbedömningar för planer och program är en 
lång process och inte en ”diffus MKB”. Konsekvens- 
beskrivningsledet illustrerades med kedjan: Plan-ak- 
tör-handling-utsläpp/ingrepp-ändring i omgivningen- 
effekt-milj ökonsekvens.

Ledet kan delas in i tre delar: samhällsvetenskap
lig planering - naturvetenskapligt beskrivbar miljö
förändring - politisk ”värderad” miljöförändring.

Alternativen ska vara rimliga. Ofta krävs ett suc
cessivt val av stora projekt. De har successivt prövats 
i olika steg men inte långsiktigt.

Miljöbedömningar måste vara olika sorters be
slutsunderlag. Miljöbedömningar, base-line för poli
cy och planering, miljödeklaration - som till exem
pel när man undantar vissa områden för 3G-master.

Med en diskussion om 3G-mobiltelefoni illustrera
des tesen ”att göra rätt saker” eller ”att göra saker 
rätt”. Var det politiskt strategiska beslutet om mobil- 
telefoniutbyggnad hållbart? I detta sammanhang 
kunde man ha gjort en strategisk miljöbedömning 
från början, det hade varit ”att göra saker rätt”. I 
annat fall kan lokal demokrati och miljöhänsyn bli 
ett hinder för utveckling och tillväxt.

Ann Mari Westerlind och Mikael Jakobsson pre
senterade Riksantikvarieämbetets perspektiv med 
fingerade exempel.

Två exempel gavs på ett kulturmiljöunderlag för 
en fördjupad översiktsplan. Målet med denna var att 
skapa attraktiva boende- och arbetsområden, samt 
att planera en förbifart. I det ena exemplet var KMV-

Kulturmöten - i Sverige och världen 29



underlaget det traditionella: registrerade fornläm- 
ningar, äldre bebyggelseområden, offentliga byggna
der och en kanal av riksintresse. Föreslagen kultur
miljöhänsyn var buffertzon till riksintresset, färg/ 
materialval, undantag alternativt utgrävning av 
KML-objekt och bevarande av värdefulla byggnader.

Det andra exemplet behandlade en kulturland- 
skapsanalys där de kulturhistoriska stordragen som 
järnvägen - kanalen - gamla landsvägen lyftes fram 
i kombination med en brukaranalys av området. Som 
övergripande kulturmiljömål formulerades att områ
det ska ha avläsbart tidsdjup och historia nära med
borgarna. Vikten av att kulturmiljöfrågan aktivt på
verkar hela processen underströks.

Diskussion
Vägverket välkomnar det föreslagna tillvägagångs
sättet. Boverket ansåg att underlaget var lämpligt för 
en fruktbar dialog. Kulturvärden ska apellera till 
människors känslor, hanteras i begripliga dimensio
ner. Bra exempel för upprättande av ÖP, idén om be
gripliga element är viktig. Kulturmiljövården har ett 
unikt tillfälle att komma in tidigt med den här typen 
av material. Länsstyrelsen måste vara med i en tidig 
konstruktiv diskussion och dessutom balansera ett 
beslut i slutänden. Det kräver ett nytt förhållnings
sätt. Hur och med vem ska man diskutera? Man mås
te argumentera på ”rätt” sätt. Konkreta framställ
ningar är viktiga för att kunna skapa dialog. En be
rättelse om landskapet är viktig.

Är ”visionerande” planering slagkraftigt och 
framgångsrikt? Ska man i stället gå hårdare fram 
med bestämmelser och restriktioner? Det finns ytterst 
stora möjligheter att skydda olika typer av enheter. 
Dränerar preciserade kulturmiljömål underlaget? 
Skalan måste anpassas och de övergripande målen 
konkretiseras. Allas delaktighet har glömts bort - 
medborgardialog är viktig.

Sten Jerdenius avslutade diskussionerna med att 
återknyta till EG-direktivet: Starkt tryck på att all
mänhetens syn ska komma in i miljörapporten. Hem
bygdsföreningen är här en resurs att utnyttja. Sam- 
rådsskedet är viktigt liksom prioritering.

Lästips
SAMS-rapporten ”Idédiskussion kring SMB i plane
ring” Boverket och Naturvårdsverket 2001.

77 Digital kulturminnesinformation
Seminarieledare: Sven Rentzhog, Riksantikvarieämbetet
Seminariets huvudsyfte var att:

• Ge en överblick över Riksantikvarieämbetets upp
byggnad av olika digitala informationssystem och 
utveckling av metoder för bearbetning, analys och 
presentation av digital kulturminnesinformation

• Visa hur den moderna informationsteknologin 
kan utveckla kunskapsspridning samt förbättra 
argumentationen för tillvaratagandet av kultur
miljön i samhället

• Presentera och diskutera tankar om Riksantikva
rieämbetets vision om den framtida verksamheten

Seminariet inleddes med en redovisning av hur Riks
antikvarieämbetet arbetar med uppbyggnad av digi
tala informationssystem. Dessa har olika karaktär 
och användningsområden, allt från publika Internet- 
tjänster för informationsspridning till applikationer 
som stöd för handläggning.

Jonna Stewénius och Karin Sterner presenterade 
Kulturmiljövårdens bebyggelseregister som är all
mänt tillgängligt via Internet. Detta informationssys
tem hanterar uppgifter och bildmaterial om all be
byggelse i landet, såväl skyddade byggnader som 
kyrkor och byggnadsminnen som det sena 1900-talets 
profana bebyggelse. Data hämtas från inventeringar, 
arkiv och litteratur. Regionala museer, länsstyrelser, 
stift och kommuner är ansvariga registerförare och 
samlar in uppgifter. Riksantikvarieämbetet står för 
utveckling och förvaltning samt för registrering av 
viss basinformation om den skyddade bebyggelsen.

Malin Blomqvist informerade om fornminnes- 
informationssystemet som hanterar data om forn
minnen och andra kulturhistoriska lämningar. I det 
rikstäckande systemet lagras uppgifter om lämning
arnas geografiska position och utbredning, typ av 
lämning, antikvarisk bedömning, beskrivning i löp
text samt en omfattande kvalitetsmärkning. Fornmin- 
nesinformationen presenteras mot relevant bak
grundskarta. I och med införandet av fornminnes- 
informationssystemet kan ansvaret för registrering 
decentraliseras till länsstyrelserna. Detta är ett frivil
ligt åtagande. Riksantikvarieämbetet kommer dock 
att ha kvar det övergripande informationsansvaret 
och vara systemägare.

Lars Berg berättade om det aktuella arbetsläget 
gällande digitalisering av fornminnesinformation 
och tankarna inför det fortsatta arbetet.

David Haskiya redogjorde för den digitala kultur- 
minnesinformationens fördelar - ökad aktualitet, 
noggrannhet samt tillgänglighet. En digital produk
tionskedja innebär att datafångst, från fältarbete till 
införande i register, blir helt digital. Tidspannet mel
lan dokumentation i fält och presentation minimeras. 
Registrering vid källan gör också att risker för att fel 
uppstår vid digitaliseringar eller överföringar mellan 
olika dataformat minskar. Informationens aktualitet 
samt noggrannhet ökar. Tillgängligheten blir bättre 
genom att Internet används som en informations
kanal för att sprida plattformsoberoende data.

Sven Rentzhog och Jerker Moström presenterade 
ett tillämpningsexempel där man med hjälp av GIS-
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programvara tydligare argumenterar för landskapets 
kulturmiljövärden. Fornminnesinformation analyse
rades och presenterades tillsammans med annan lä- 
gesbunden information, såsom skyddad natur, beva
randeområden och riksintressen. Exemplet visade att 
detta underlättar resonemang kring hänsynen i land
skapet och ger möjlighet till sammanvägningar av 
skilda intressen. Allt för stora datamängder kan dock 
resultera i otydlighet och det är därför viktigt att sål
la. Tillämpningen visar att det är viktigt att lägga 
resurser på att visualisera sin argumentation och att 
detta med fördel kan göras med hjälp av fotoillustra
tioner, kartframställningar och 3D-modellering.

Sven Rentzhog avslutade med att redogöra för 
Riksantikvarieämbetets visioner och tankar inför 
framtiden. Målsättningen är att:

• bygga upp en kulturmiljöportal som ska fungera 
som ett levande serviceverktyg för hela kulturmil- 
jösektorn

• kunna erbjuda kunskapsstöd och systematiska in
formationssökningar

• underlätta kommunikationen med både allmänhe
ten och de som arbetar med kulturmiljöfrågor i 
offentlig förvaltning

Riksantikvarieämbetets förhoppning är att satsning
arna gällande digital kulturminnesinformation ska
leda till att:

• samhället på ett bättre sätt tar till vara den resurs 
som kulturmiljön utgör

• det väcks ett ökat intresse och lust för kulturmilj ön
• kunskapen om kulturmiljön får en vid och bred 

spridning

Diskussion
Under seminariet diskuterades framförallt införandet
av fornminnesinformationssystemet.

• Relevant bakgrundskarta i fornminnesinforma
tionssystemet kommer att vara tillgänglig för all
mänheten den dag systemet presenteras publikt på 
Riksantikvarieämbetets hemsida

• Tidplan för driftsättning av FMI-systemet är di
rekt kopplad till digitaliseringen samt kvalitets
säkringen av informationen. De flesta län kommer 
endast att kunna testkonverteras under 2003

• Fornminnesinformation på allmänna kartor publi
cerade av Lantmäteriverket är inte fullständig. 
Fortfarande gäller principen att alla berörda ska 
hämta information hos respektive länsstyrelse
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