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Förord

Denna rapport ansluter till temat Plats och tradition och 
de forskningsperspektiv kring historieskrivning och kultur- 
arvsbruk som återfinns inom Riksantikvarieämbetets FoU- 
program för kulturmiljöområdet 2006-2010. Det handlar 
i det här fallet om att skapa nya och skarpa problematise- 
rande frågeställningar kring kulturmiljöns värden, bruk och 
urval.

I Sverige finns många platser, byggnader och fornläm- 
ningsmiljöer som lockar ett stort antal besökare varje år. 
Kulturarvsturism och pedagogisk verksamhet utvecklas i 
anslutning till besöksmålen och är en växande verksamhet 
inom kulturmiljöarbetet.

Kulturmiljöns betydelse för regional utveckling är likaså 
ett fält som har fått ökad uppmärksamhet. Utgångspunk
ten att kulturarvet är en utvecklingsmöjlighet har uppmärk
sammats av såväl enskilda entreprenörer som organisatio
ner och kommuner.

Denna rapport, som finansierats med Riksantikvarieäm
betets FoU-anslag, har skrivits av FD Torkel Molin, profes
sor Dieter K. Müller, FK Martin Paju och docent Richard 
Pettersson. För framförda sakupplysningar och åsikter sva
rar författarna.

Riksantikvarieämbetets sektorsforskningsanslag syftar till 
att utveckla kunskapsuppbyggnad och stimulera till forsk
ning om kulturarvet och kulturmiljön. FoU-anslaget an
vänds för att stödja forskningsprojekt som befinner sig i 
mötet mellan kulturpolitiken, kulturmiljöorganisationens 
kunskapsuppbyggnad och de vetenskapliga disciplinerna.

Karin Arvastson Anders Gustafsson
FoU-samordnare FoU-sakkunnig
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Inledning

Det har blivit allt dyrare att underhålla ett växande kultur
arv. Det svenska landskapet förändras i allt snabbare takt 
vilket ger fler kulturhistoriskt intressanta objekt att bevara. 
Många av dessa objekt och platser har värderats, bevarats, 
utvecklats och underkastats olika driftsformer där både pri
vata och offentliga aktörer givits utrymme. En kulturhisto
risk miljö utvecklas ofta i samförstånd mellan intressen där 
några har ett genuint intresse av att bevara, medan andra är 
mer intresserade av försörjningsmöjligheter. Den här under
sökningen riktas mot entreprenörer vars syfte är att uppnå 
verksamhetsmål utöver ett primärt bevarande. Denna syn 
på kulturarvet, att det är en ”brukbar” resurs, utmanar en 
äldre syn på kulturarvets helgd och innebär nya prövningar 
för Riksantikvarieämbetet och andra kulturvårdande myn
digheter. Hittills har ett växande kulturarv orsakat växande 
kostnader, men med ett annat betraktelsesätt skulle ett ökat 
bevarande också kunna innebära ökade intäkter. Det sak
nas dock studier över hur detta faktiskt skulle kunna gå till. 
Den här presenterade undersökningen bygger på frågor som 
ställs till ett antal entreprenörer vars verksamhet grundats i 
ett kulturarvsförvaltande. Syftet är att analysera deras reella 
erfarenheter av att varugöra kulturarv. Vår rapport bidrar 
således till att belysa konsekvenser av ett entreprenörstyrt 
kulturarv.

Undersökningens underlag har hämtats från Guldriket 
i Västerbotten, omfattande kommunerna Lycksele, Malå, 
Norsjö och Skellefteå. Guldrikets har valts utifrån dess geo
grafiska läge samt det faktum att dess förvaltade kulturarv 
varugjorts av flera entreprenörer.

I undersökningen har två kompletterade teoribildningar 
använts vars begreppsapparater varit fruktbara för studien i 
sin helhet. Vi har använt Sandells ekostrategier, som har till- 
lämpats på analyser av olika sätt att se på kulturarv. Sandell 
talar om Fabriken, Hembygden och Museistrategin. Dessa 
begrepp inbjuder till att parallellt tillämpa idéhistoriska, 
museala, regionvetenskapliga samt turismgeografiska per
spektiv. Den andra teoribildningen relaterar till samband 
mellan socialt kapital och ekonomisk utveckling och ut
går från begrepp som placemarketing, klusterteori och nät
verksekonomi.
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Bakgrund och syfte med projektet

Kulturarv är en additiv resurs, vilket innebär att nya ob
jekt och sammanhang ständigt identifieras när samhället av 
olika skäl förändras och därför vill bevara inför framtiden. 
Resursfrågan är dock kopplad till ekonomiska aspekter. På 
samma sätt som skola, vård och omsorg, finansieras kultur
arvets bevarande huvudsakligen med offentliga medel. Fler 
kulturarv kan i sin tur innebära ökade allmänna kostna
der vilket i vår tids ansträngda samhällsekonomi uppfattas 
som en belastning och i konkurrens med andra samhälleliga 
tjänster. På senare år har dock den tidigare hållningen till 
kulturarvet som en ensidig samhällskostnad förbytts mot 
ett synsätt där arvet ska uppfattas som en potentiell resurs 
för andra områden.1 2 Sentida kulturarv förutsätts därför i 
allt högre grad bidra till regional utveckling, generera skat
teintäkter och möjligen även fler arbetstillfällen.1 Denna 
perspektivförskjutning ger förnyade politiska strategier och 
överväganden.3

Vad händer när delar av det svenska kulturarvet förval
tas av kommersiella och privata aktörer? I en ekonomiskt 
stramare framtid utgör varugörandet av kulturarvet en ut
vecklingsmöjlighet. Betyder en sådan förändring i kultur- 
arvsbruket en oåterkallelig erodering av platsers kultur
historiska värden eller öppnas här alternativa möjligheter? 
Sannolikt ligger det framtida bruket av kulturarv inom ett 
spänningsfält som domineras av förhållningsstrategier mel
lan bevarande och brukande. Det är därför väsentligt att 
analysera och rikta uppmärksamhet mot platser och män
niskor som på ett lokalt plan arbetar med att förändra det 
vedertagna historiebruket.

Varugörandet av kulturarvet, det vill säga möjligheten att 
skapa ekonomiska mervärden kring platser som innehål
ler attraktiva objekt, genomförs i allt större utsträckning 
av entreprenörer och vinstdrivande organisationer. Detta är

1 Martin Paju, Kulturmiljön och den regionala tillväxten: länsantik- 
variernas syn på de regionala tillväxtavtalen CERUM (2002).

2 C. Bonink & E. Hitters, “Creative industries as milieux of inno
vation: the Westergasfabriek”, Cultural Attractions and European 
Tourism ed. I G. Richards (2001); Gösta Weissglas et al. Kultur
arvet som resurs för regional utveckling - en kunskapsöversikt 
(2002); Krister Olsson Från bevarande till skapande av värde: kul
turmiljövården i kunskapssamhället (2003); Lars Westin & Martin 
Paju ”Bidrar det svenska kulturarvet till regionernas attraktivitet?” 
Tidskriften PLAN 4 - 2003.

3 Krister Olsson, Kultur som strategi i lokalt och regionalt utveck
lingsarbete NUTEK 1997:25; Weisglas et al. (2002).

en utveckling som ger politiska och planmässiga effekter, 
vilket i sin tur innebär nya utmaningar och risker för kul- 
turarvssektorn. En central fråga är hur entreprenörer tolkar 
kulturarvsobjekt och vilka praktiska och retoriska verktyg 
som används i deras marknadsföring av platsen. Även an
dra lokala aktörer utövar inflytande på entreprenörernas 
möjlighet att utveckla kulturarvet. Eftersom den lokalpoli
tiska och administrativa styrningen påverkar utvecklingen 
kring kulturarvsobjekten genom tillstånd och planering för
utsätts det att ansvariga myndigheter och tjänstemän har 
insikt i processer kring kulturarvstillgångars varugörande. 
Dessa processer kan nämligen få skiftande gestaltning bero
ende på lokala förutsättningar.

Studiens syfte är att öka kunskapen om hur kulturarvet 
”på plats” förvaltas av entreprenörer. Vi har frågat oss vad 
som händer när en entreprenör går in som förvaltare av en 
plats med kulturhistorisk anknytning. För att få svar har vi 
intervjuat ett antal sådana entreprenörer. En väsentlig del av 
studien har fokuserat på spänningsfältet mellan bevarande 
och brukande av kulturhistoriskt kopplade platser. Frågor 
vi ställt är: När uppstår ”arvet”? Vilka har tolkningsföre
trädet och vilka är agenterna i denna skapandeprocess? Vi 
anser att studier som Kulturarvet och entreprenören är vä
sentliga som underlag för att det ska bli möjligt att förverk
liga de kulturpolitiska mål som är kopplade till kulturarvets 
bevarande och brukande.

Översikt av tidigare forskning
Retoriken kring kulturarv har sedan 1990-talet varit före
mål för ett brett internationellt intresse, inte minst inom ve
tenskaplig forskning. En forskningsinriktning har behand
lat hur företrädare för det svenska officiella kulturarvet har 
tillämpat begreppet och vad de har givit det för innehåll.4 
Till detta angreppssätt hör forskningen om olika former 
av historiebruk, ett forskningstema som Linköpings univer-

4 Svante Beckman, ”Om kulturarvets väsen och värde” Modernise
ring och kulturarv, red. Jonas Anshelm (1993); Svante Beckman, 
”Vad vill staten med kulturarvet?” Kulturarvets natur red. Annika 
Alzén & Johan Hedrén (1998); Richard Pettersson, Den svenska 
kulturmiljövårdens värdegrunder: en idéhistorisk bakgrund och 
analys (2003); Richard Pettersson, Blick för kultur: Idéhistoriska 
aspekter på etnologisk och arkeologisk kulturforskning i Sverige 
under 1900-talet (2004).
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sitet (Tema kultur och samhälle) försöker ena. Här har man 
framhållit vikten av att föra samman företrädare från olika 
discipliner för att formera detta relativt nya forskningsfält. 
”Linköpingskolan” har under ett flertal år utgått från kul- 
turarvsbegreppet i syfte att ge det ett vetenskapligt innehåll, 
vilket resulterat i en rad antologier. Den senaste behandlar 
det institutionaliserade kulturarvets förändringar. Där pe
kas bland annat på den hittillsvarande forskningens oför
måga att inkorporera samverkande faktorer som ”urval, 
professionalisering, glömska, politik, marknad” till mer 
syntetiserade analyser utifrån den övergripande frågan om 
hur olika former av kulturarv skapas.5

Vidare har frågor kring landskapet som en arena för olika 
aktörer och forskningstraditioner undersökts i det av Riks
banken stödda projektet Landskapet som arena: Veten
skapen, institutionerna och miljön, 1800-2000.6 Projektet 
hade sin bas vid Institutionen för historiska studier, Umeå 
universitet. Här kan framhållas Torkel Molins, Richard 
Petterssons, Klas Sandells och Bosse Sundins arbeten, vilka 
samtliga behandlat aspekter på konstruktionen av minnen, 
platser och identitet.7

Under senare år har det tillkommit en del forskning kring 
kulturarvet och dess varugörande. Lotta Braunerhielm 
frågar sig till exempel vilka samhällsförändringar som har

5 Kulturarvets dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets för
ändringar, red. Peter Aronsson & Magdalena Hillström (2005); 
Peter Aronsson, ”Ett forskningsfält tar form Kulturarvets dyna
mik: Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, red. Peter 
Aronsson & Magdalena Hillström (2005).

6 Bosse Sundin, Landskapet som arena: Vetenskapen, institutioner
na och miljön, 1800-2000 (2001).

7 Miljön och det förflutna: Landskap, minnen, värden, red Richard 
Pettersson & Sverker Soriin (1998); Torkel Molin, Den rätta tidens 
mått: Göthiska förbundet, fornforskningen och det antikvariska 
landskapet (2003); Torkel Molin, ”Att prägla landskap", Kultur
arvets dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets förändringar 
red Peter Aronsson & Magdalena Hillström (2005); Richard Pet
tersson, Fädernesland och framtidsland: Sigurd Curman och kul
turminnesvårdens etablering (2001; 2 uppl. 2004); Richard Pet
tersson, ”Kulturella arv och kollektiva minnen: Vem är i behov av 
vad?”, Nordisk Museologi 2002:1; Richard Pettersson, Den svens
ka kulturmiljövårdens värdegrunder: En idéhistorisk bakgrund 
och analys (2003); Richard Pettersson & Bosse Sundin, Sigurd 
Curman, Nämforsen och det "kultiverade kraftverket (2002); Bos
se Sundin, ”Vattnets kraft” Industrins avtryck: Perspektiv på ett 
forskningsfält, red. Dag Avango &c Brita Lundström (2003); Klas 
Sandell, Från välfärdsprojekt till upplevelseindustri: Fritidsnatur 
under det sena 1900-talet: Exemplet Ådalen/Höga Kusten (2002); 
Klas Sandell, Några aspekter på svenska reservatsdilemmans för
utsättningar: Arbetsrapport om allemansrätt, naturvård och land
skapsperspektiv inför fördjupade studier i forskningsprogrammet 
FjällMistra om fjällandskapets tillgänglighet (2002); Klas Sandell, 
“Leisure landscapes - and their occupants”/”Den fria tidens land
skap - och dess ockupanter”, The Politics of Place/Platsens politik 
(2002); Klas Sandell, ”Var ligger utomhus? Om nya arenor för na
tur- och landskapsrelationer” Utomhusdidaktik, red. Iann Lunde- 
gård et al. (2004).

bidragit till det ökade turistiska intresset för kulturarv.8 Lik
nande frågeställningar har studerats av Jonas Grundberg 
som fokuserar på de inneboende problem som är knutna 
till kulturarvets kommersialisering.9 10 Aspekter på kulturar
vets varugörande har bland annat studerats med avseen
de på utvecklingen i Skaraborg kring den fiktive riddaren 
AnV° Ett annat samhällsekonomiskt perspektiv på kultur
arv anläggs av Lars Westin och Martin Paju som undersöker 
möjligheterna för ett förvaltande av kulturmiljöer som en 
regional utvecklingsresurs.11 12 Resonemang kring företagens 
och branschorganisationernas förvaltning av sitt eget kul
turarv har förts av Helena Westin. Hennes bidrag handlar 
om kulturarvsbruk och hur företagandet även kan inklu
dera den historia och det kulturarv som de egna företagen 
själva skapat.11

Dieter Müller och Robert Pettersson har belyst de sam
hälleliga sammanhangen som påverkar kulturarvets turis
tiska kommodifiering i relation till den samiska minorite
ten. Müller har också studerat de lokala intressekonflikter 
som uppstår när turism ska utvecklas kring litterära plat
ser.13

Martin Paju pekar på att en kulturmiljö genererar efter
frågan på lokala varor och tjänster i en upprustningsprocess 
men att detta avtar efter det att upprustningsarbetet har av
slutats och platsen har etablerats. Detta förklaras med att 
besök till kulturhistoriska platser ofta sker i form av grupp
resor, vilket begränsar möjligheterna för ett lokalt närings
liv att locka till individanpassad konsumtion.14

Konsumtion av kulturarv har även sysselsatt turistgeo
grafer. Det turismgeografiska perspektivet sammanför två 
tidigare skilda områden. Det handlar dels om forskning

8 Lotta Braunerhielm, ”Plats, kulturarv och konsumtion” Kultur
arvet som resurs för regional utveckling, red. Marianne Nilsson 
et al. (2002); Lotta Braunerhielm, Plats för kulturarv och turism: 
Grythyttan, en fallstudie av upplevelser, värderingar och intressen 
(2006).

9 Jonas Grundberg, Historiebruk, Globalisering och Kulturarvsfor
valtning. Utveckling eller konflikti (2004).

10 Jan Mattson 6C Anja Praesto, “The creation of a Swedish heritage 
destination: an insider’s view of entrepreneurial marketing” Scan
dinavian journal of Hospitality and Tourism 5 (2005).

n Westin & Paju (2003).
12 Helena Westin, Företagens kulturarv (2002).
13 Dieter K. Müller & Robert Pettersson, “Access to Sami tourism 

in Northern Sweden” Scandinavian journal of Hospitality and 
Tourism 1 (2001); Dieter K. Müller & Robert Pettersson, “What 
and where is the indigenous at an indigenous festival? Observa
tions from the winter festival in Jokkmokk, Sweden” Indigenous 
Tourism: The Commodification and Management of Culture, 
eds. C. Ryan & M. Aicken (2005); Dieter K. Müller, “Unplanned 
Development of Literary Tourism in Two Municipalities in Ru
ral Sweden” Scandinavian journal of Hospitality and Tourism 6 
(2006).

14 Martin Paju, Kulturmiljön i den regionala utvecklingen - en fall
studierapport, Rapport från Riksantikvarieämbetet 2002:4.
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kring relationen mellan turismutveckling och kulturarv,IS 
dels om villkor och motiv för turismföretagande.16

Exempel på hur det lokala engagemanget, samarbets- 
nivån och möjligheten att utveckla kreativiteten påverkas 
av lokala traditioner finns redovisade i empiriska studier 
av regionalt utvecklingsarbete i Sverige. Bengt Johannis
son tillskriver platsen ett egenvärde samtidigt som han 
tonar ned det finansiella och fysiska kapitalet som ekon- 
mins och samhällets främsta resurs. I stället menar han att 
platslogiken sätter humankapital och socialt kapital i cen
trum.'7

Göran Brulin diskuterar grunden för ekonomisk och soci
al utveckling i det globaliserade samhället och ställer sig frå
gan hur det kommer sig att tillväxt skapas just i dynamiska 
regioner, med exempel från Kista, Gnosjö och Karlskrona. 
Korsbefruktande nätverk mellan olika sociala gemenska
per, entreprenörskap och nära samverkan med universitet 
och högskolor brukar samlas under begreppet Triple Helix. 
Brulins teori bygger på antagandet att en lokal och regional 
dynamik måste organiseras fram, och att den fria markna
den i detta sammanhang är en svagare aktör. Till Brulins 
resonemang kan teorin om förmedlande institutioner och 
samarbetsformer som överbryggar gränserna mellan den 
ekonomiska sfären, offentliga sektorn och det civila sam
hället adderas.18

Teori, empiri och metod
Projektet har arbetat tvärvetenskapligt vilket bland annat 
inneburit att forskningsproblematiken studerats utifrån 
olika ämnesperspektiv och utifrån olika discipliners teo
ribildningar. Detta har gett synergieffekter i form av nya 
frågeställningar och teoriansatser som kombinerar de oli
ka perspektiven. Det tvärvetenskapliga angreppssättet har 
dock orsakat en del problem kring hantering av källor och 
arbetssätt. Begrepp som för den ena haft en självklar defini
tion och användning har för andra inte alls varit klara och 
visat sig vara mer problematiska än vad man skulle ha kun
nat föreställa sig. Det har speciellt rört olika konnotationer, 
betydelser, av ord innehållande kulturarv och entreprenör. 
Problemen har dock hanterats genom att en gemensam be
greppsapparat utarbetats under arbetets gång.

15 Dallen J. Timothy 8c Stephen Boyd, Heritage Tourism (2002.).
16 Small Firms in Tourism: International Perspectives, ed. Rhodri 

Thomas (2004); Rural Tourism and Sustainable Business, eds. 
Derek Hall, Irene Kirkpatrick & Morag Mitchell (2005).

17 Kultur och samhälle: studier i förnyelse, red. Bengt Johannisson 
(1992).

18 Göran Brulin, Faktor X-Arbete och kapital i en lokal värld (2002);
Sara Nordin Kluster och turism (2004); Martin Paju, Tillväxt och
kulturarv: Samband och lokalekonomiska utvecklingsperspektiv,
http://www.geo.umu.se/VG_uppsatser/PajuM.pdf.

Som ett led i detta har Klas Sandells ekostrategier fått 
agera gemensam begreppsapparat.19 * * Sandell har ställt upp 
olika ekostrategier som representerar olika synsätt på 
miljön. Han skiljer mellan tre olika ekostrategier: Fabriken 
representerar en syn där landskapet ses som en del av ett 
internationellt produktionssystem. Landskapet utgör då 
en arena för till exempel turism. Utvecklingen styrs av 
aktörer utanför själva området. Hit passar också Turners 
och Ashs notering att i synnerhet perifera områden allt 
mer förvandlas till globala turistiska spelplatser eller så 
kallade ”pleasure peripheries”.10 Sandells andra ekostra
tegi Hembygden representerar en syn på landskapet som 
betonar den lokala kontrollen över utvecklingen i området. 
Detta synsätt framhålls ofta som ett utvecklingsparadigm 
i den internationella turismlitteraturen.11 Sandell menar 
också att hembygdsstrategin rymmer såväl aktiva som 
passiva förhållningssätt gentemot ett nyttjande av den 
lokala miljön. Slutligen representerar MwseMWJS-strategin 
ett synsätt där landskapet visserligen ska besökas men 
där fokus ligger på att bevara, snarare än på att utveckla. 
Analysen från Sandells ekostrategier tillåter även en inte
gration av de tidigare nämnda turismgeografiska perspek
tiven.

Projektet har också tagit hänsyn till den teoribildning 
som uppstått kring utforskande av samband mellan soci
alt kapital och ekonomisk utveckling. Här används begrepp 
som placemarketing, klusterteori och nätverksekonomi.“ 
Utifrån dessa teorier har vi analyserat huruvida Guldri
kets entreprenörer verkligen ”nätverkar” på det sätt som en 
del teoretiker anser att de borde göra. Föreliggande pro
jekt har dock vänt på det analytiska perspektivet. Där till 
exempel Michael Porter undersökt regioner och kluster ur

19 Klas Sandell, Ett reservatsdilemma: Kiruna nationalparksfor
slag 1986-1989 och makten över fjällen som fritidslandskap 
(zooo).

20 Louis Turner &c John Ash, The Golden Hordes: International 
Tourists and the Pleasure Periphery (1976).

21 Peter Murphy, Tourism: A Community Approach (1985); Colin 
Michael Hall & Simon McArthur, Integrated Heritage Manage
ment (1998).

22 Susanna Heidt Cassel menar att marknadsföringen av en plats allt
mer förefaller baseras på förmågan att skapa en eller flera tydliga 
profiler där en region framstår som särpräglad med en enhetlig och 
lättkommunicerad identitet. Dessa profiler eller imager utvecklas 
ofta ur idéer och föreställningar om regional kultur. Michael Porter 
har utvecklat teorier kring företagskluster och deras betydelse för 
regional tillväxt. Susanna Heidt Cassel, ”Att tillaga en region - den 
regionala maten i representationer och praktik - exemplet Skär- 
gårdssmak” Uppsala Universitet Geografiska regionstudier, nr 56 
(2003); Michael E. Porter, The competitive advantage of nations: 
with a new introduction (1998).
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ett ”uppifrånperspektiv” har detta projekt i stället använt 
ett ”underifrånperspektiv’V3

Undersökningens empiriska material har hämtats genom 
längre samtal med lokala aktörer som är verksamma i Guld
riket i norra Västerbotten.

Med lokala aktörer menas primärt följande grupper:

• Entreprenörer (enskilda företag och föreningar).
• Tjänstemän inom kommunal förvaltning.
• Förtroendevalda inom kommunal förvaltning.
• Tjänstemän inom privat eller stiftelsekontrollerad

förvaltning.

Intervjuerna kan beskrivas som djupintervjuer, med spe
cifika fokus. Flera forskare, förberedda med ett antal frå
geställningar, har gemensamt träffat informanterna, som 
har fått berätta och svara på öppna frågor. Följdfrågor har 
ställts för att få ytterligare förklaringar och för att styra 
samtalen i önskad riktning. Då de intervjuade haft olika 
relationer till Guldriket som helhet, har delvis olika frå
geställningar varit i fokus under de skilda intervjuerna. 
Inspelningsutrustning nyttjades där så var möjligt. Vidare 
har kompletterade telefonintervjuer gjorts. Ett äldre inter
vjumaterial av liknande karaktär, men tillkommet i ett an
nat sammanhang, har också nyttjats.

Intervjuerna har utformats efter ett antal antaganden och 
tolkats av oss forskare som en källtyp bland andra. Ett fler
tal av respondenterna livnär sig på de berättelser som främst 
berättas för turister, men också för potentiella investerare 
och anslagsgivare. Med detta i åtanke är denna redovisning 
grundad på forskargruppens gemensamma tolkningar men 
även kompletterad med faktiska observationer under våra 
fältstudier på plats. De intervjuades vana att anpassa be
rättelserna efter åhörarna har därför särskilt beaktats vid 
analyserna. Intervjuresultaten har vidare kompletterats 
med dokument som projektbeskrivningar, utredningar, an
sökningar, verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och 
politiska styrdokument som utgjort en väsentlig del av käll
materialet. 23

23 Ett kompletterande perspektiv kan hämtats från Robert D. Put
nams försök att förklara utvecklingsskillnader mellan de norra 
och de södra delarna av Italien. Civilitet, eller medborgaranda, 
är här ett nyckelbegrepp som används för att beskriva förekom
sten av olika organiserade nätverk. Putnams teori kring stödjande 
strukturer har relevans för problemområden där kulturellt kapital 
och tillväxt fokuseras. Robert D. Putnam, Den fungerande demo
kratin: medborgarandans rötter i Italien (1996).



Vem är entreprenör?

Frågan om vem som är entreprenör är inte enkel att besvara. 
Det har gjorts många försök att ringa in entreprenörsbe
greppet, där olika utgångspunkter och olika synsätt i sam
hällsfrågor och på rumslig utveckling skapat olika defini
tioner på vad en entreprenör är och gör. Dagens forskning 
kring entreprenörsbegreppet är omfattande och heterogen, 
vilket har skapat en viss förvirring avseende i vilka samman
hang ordet kan och bör användas.

I uppslagsverk associeras begreppet entreprenör ofta med 
ett utmärkande beteende. Det vill säga, entreprenörskap 
förklaras med att en specifik individ uppvisar ett produk
tivt beteende eller antar ett handlingsmönster som genererar 
positiva effekter och mervärden mot ekonomisk ersättning. 
Svenska Akademiens ordbok ger följande förklaring:

• Entreprenör: ”person som åtagit sig en entreprenad 1. 
brukar åtaga sig entreprenader”

• Entreprenad: ”företag”, ”avtal 1. beting om utförandet 
av (visst) arbete 1. (viss) tjänst 1. leverans mot (viss) er
sättning därför.”14

På andra ställen beskrivs entreprenörskap i termer av so
ciala klimat eller miljöer som i olika grad kan stimulera en
treprenörskap som praktik. Ett sådant klimat eller en sådan 
kultur kan beskrivas som utvecklingsdrivande och kallas 
antingen entreprenant eller entreprenöriellt.15 Båda visar sig 
lika komplicerade att analysera. Tittar vi exempelvis i aktu
ellt tillväxtprogram för Örebro län, finner vi att entrepre
nörskap handlar om kreativt eller innovativt tänkande och 
beteende hos en enskild individ eller i ett kollektiv,16 något 
som ligger i linje med den moderna litteratur som ofta asso
cierar entreprenörskap till förändring och förnyelse. Annan 
litteratur kopplar dock samman entreprenörskap med olika 
tänkesätt och processer som villkor för ekonomisk tillväxt 
och välfärdsutveckling.17 24 * 26 27 *

24 SAOB - Svenska Akademiens ordbok.
2.5 Stefan Polster, Företagarens återkomst: Den nya ekonomin och det 

entreprenanta samhället (2.000); Entreprenörskapets dynamik och 
regionala förankring, red. Peter Aronsson & Bengt Johannisson 
(2002).

26 Regionalt Tillväxtprogram för Örebro län 2004-2007 s. 3.
27 Magnus Henrekson, ”Välfärdsstaten och entreprenörskapet”

Marknad och politik, red. Bo Södersten & Hans Tson Söderström 
6:e uppl. (2004).

I vissa fall beskrivs hur entreprenörskap skapas utifrån 
en tvångssituation (till exempel för överlevnad) och i an
dra fall visas att entreprenörskap uppstår spontant när en 
möjlighet till företagande uppstår.18 I litteraturen hävdas 
två huvudsakliga förklaringsinriktningar, en ekonomisk 
och en sociologisk, vilket skapar kopplingar mellan kreativt 
och innovativt tänkande och entreprenöriellt beteende som 
sammantagna också leder till tillväxt och utveckling i olika 
rumsliga sammanhang.

Entreprenörsbegreppet hävdas emellanåt vara alltför 
snävt definierat då det tolkas som att enbart koppla till min
dre företagsetableringar. Detta hänger ihop med det äldre 
användandet av termen som då kopplar begreppet till en 
individ och dennes aktivitet. Numera finns en kritisk dis
kussion där vissa debattörer hävdar att begreppet ska ges 
en bredare betydelse och representera aktiviteter och ini
tiativ från många olika delar av samhället. När entrepre
nörskap används i sammanhang där storföretagens roll i 
entreprenörsammanhang diskuteras handlar det oftast om 
skapandet av företagskulturer som genererar och uppmunt
rar idéer. Vi återkommer till hur vi i denna studie använt 
begreppet.

Entreprenören som agerande individ eller 
funktion inom ett system
Det finns alltså en skillnad mellan hantering och studier av 
entreprenörskap kopplat till individer och de studier som 
mer utreder en funktion som de menar entreprenören har. 
Vi skulle kunna tala om en materiellt betingad forsknings
tradition där enskilda personer och miljöer undersöks och 
en mer idébaserad där man koncentrerar sig på den funk
tion, eller idé, som representeras av en idealtypisk entre
prenör eller de optimala miljömässiga förutsättningar som 
antas framkalla ett entreprenant beteende. Med det senare 
synsättet kan entreprenant beteende finnas i högre eller läg
re grad hos olika individer eller organisationer.

Den här skisserade tudelningen av synen på och använd
ningen av entreprenörsbegreppet grundas redan hos en av 
nationalekonomins giganter, Joseph Schumpeter och de 
flesta funderingar kring entreprenörskap är derivat av hans

28 Bengt Johannisson & Håkan Bång, Nyföretagande och regioner 
- modeller, fakta, Stimulantia (1992).

10 Kulturarvet och entreprenören



skrifter. Han menade redan år 1928 att entreprenörens ut
veckling är beroende av en innovationsidé där innovationer
nas förverkligande även är ett uttryck för en medveten vilja 
att riva ned det gamla och i spillrorna bygga nytt. Kärlet för 
denna medvetna vilja kallar Schumpeter för ” Unternehmer- 
geist” (företagarande), som genom denna argumentation 
blir den ekonomiska förändringens ”primus motor”.

I Schumpeters senare skrifter, där organisationers likväl 
som individens möjligheter att agera entreprenörer disku
teras, ges inte individen samma särskilda betydelse. Där be
tonas i stället den entreprenöriella funktionen. Entreprenör 
blir den som står för ett kreativt kombinerande av produk
tionsfaktorer, vilken bör skiljas från uppfinnaren som gör 
de tekniska förändringarna, och från spekulanten som står 
för den ekonomiska risken.2-9

Bengt Johannisson har i Sverige tämjt Schumpeters kre
ativa förstörelse och talar i stället om lekfullhet, men det 
är en allvarlig lekfullhet eftersom den består av ett enga
gemang i att förverkliga idéer, samt att med alla till buds 
stående medel realisera möjligheter. Han betonar att entre
prenörskap på eller utanför en marknad inte nödvändigtvis 
behöver utövas på kapitalets villkor. I stället betonar Johan
nisson att de mest betydelsefulla ingredienserna för en före- 
tagsetablering är det sociala kapital och det humankapital 
som finns i entreprenörens personliga nätverk. Vidare me
nar han att kulturentreprenörer, genom att falla tillbaka på 
en orts särdrag och traditioner, medverkar till att formera 
det humana och sociala kapital som finns på platsen. Detta 
får som följd att det i den framväxande globala nätverks- 
ekonomin ibland ger klara konkurrensfördelar att bedriva 
lokalt kopplade verksamheter.29 30

Man kan även diskutera i vilka miljöer som ett entrepre
nant beteende stimuleras eller alternativt hämmas. I littera
turen finns argument som pekar ut traditionella bruksmiljö- 
er som särskilt hämmade, med stöd i tanken att bruksmiljöer 
traditionellt motarbetat framväxten av nya förebilder, vilka 
uppfattas som betydelsefulla för att stimulera entreprenör
skap och småföretagarverksamhet.31

Ytterligare ett perspektiv på entreprenörskap är dess 
mäklarroll där entreprenörskapet sägs kunna överbrygga 
tidigare bildade barriärer som verkat hämmande på utveck
lingen. Detta diskuterar Valene Smith med exempel från

29 Joseph Alois Schumpeter Entrepreneurship, style, and vision 
(2003); Oskar Broberg, Konsten att skapa pengar: Aktiebolagens 
genombrott och finansiell modernisering kring sekelskiftet 1900 
(2006).

30 Bengt Johannisson, ’Humankapital och socialt kapital som kraft
källor vid regional utveckling.’ Bilaga 13 till den regionalpolitiska 
utredningens huvudbetänkande SOU 2000:87 (2000) s. 25ff.

31 B.A. Gustafsson ”Kultur för entreprenörskap” Lokal naerings-
utvikling: entreprenørskap og nettverksstrategier i noen norske
og svenske kommuner, red. Bengt Johannisson & Olav R. Spilling 
(1986).

turistverksamheter i Alaska, där hon framhåller exempel på 
personer med kompetens att förmedla utbud och efterfrå
gan mellan värdar och gäster. Smith definierar dessa, ofta 
tvåspråkiga, personer som marginaliserade och som ”cul
tural brokers” med uppgift att i lokalsamhället agera mäk
lare mellan värdskapets utbud och gästens efterfrågan. Hon 
definierar ”cultural brokers” som en förmedlare mellan 
efterfrågan och utbud av olika typer av tjänster, vid sidan av 
dessas roll som guide.32-

Guests
Demand

Culture
Broker

Figur från Valene Smith.33

Som framgått spretar entreprenörsforskningen en hel del. 
Etiketten entreprenör kan alltså sättas på individer eller 
företag som har speciella egenskaper likaväl som på vissa 
sociala företeelser och idealtyper.

Vår studie har ett uttalat aktörsperspektiv vilket gör att 
i denna undersökning är entreprenören en drivande kraft, 
gärna innovativ, som ger sig in i kulturarvsbranschen. Det 
är med andra ord entreprenörskapet som en självstän
dig handling som är det centrala. Vi utgår därmed från en
treprenörskap som en självständig handling i syfte att byg
ga upp, förändra och förverkliga. Detta innebär att man 
kan vara småföretagare utan att vara entreprenör, likaväl 
som det går att vara en entreprenör i en ideell sammanslut
ning.

32 Valene Smith, “The Culture Brokers" Hosts and guests revisited: 
tourism issues of the 2 ist century, red. Valene Smith & Maryann 
Brent (2001).

33 Ibid.
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Bevarandestrategier kring entreprenörstyrt 
industriarv

Verksamheter kring kulturarv och dess varugörande är i ex
pansion. Från att tidigare varit en marginalföreteelse inom 
statlig minnesvård, går riktningen alltmer mot att låta en
treprenörer driva olika former av lokalt och regionalt för
ankrade satsningar kring kulturarv. Detta hänger samman 
med kulturarvssektorns och det övergripande samhällets 
pluralism och rörlighet: genom minnesvårdens sektoriella 
breddning har en ökad mängd berättelser och förhållnings
sätt till det förflutna inkorporerats i den statligt officiella 
minnesvården. Dagens situation kännetecknas kort sagt av 
att amatörer/lekmän i stigande grad erkänns ett såväl pro
blem- som tolkningsföreträde i samband med officiellt ac
cepterat historiebruk.

Den totala mängden av officiella kulturarv har således 
ökat och med detta ökar även mängden av potentiella berät
telser som kan kopplas till dessa arv.;4 Det tidigare statliga 
tolkningsmonopolet att utnämna kulturarv är genom denna 
demokratiska process utmanat, vilket också skapar friktion 
mellan professionella och lekmän. Frågan gäller vem/vilka 
som har den reella makten över definitioner och prognoser 
gällande bevarandevärden, bevarandestrategier och olika 
former av exploateringsbehov.

Definitioner
Vill man analysera demokratiseringsprocessen i minnesvår
den måste man ta sin utgångspunkt i begreppet kulturarv. 
Det är knappast djärvt att konstatera att begreppet till sin 
syftning inte är entydigt. Kulturarv kan i snäv mening defi
nieras som den verksamhet, den praktik och de idéer, som 
ABM-sektorn (arkiv, bibliotek, museer) omfattas av. Be
greppet får i den avgränsningen sin betydelse och mening 
inom de institutionella ramar som utgör den så kallade kul- 
turarvssektorn. En definition från museologen Stefan Boh
man lyder:

34 Med ”officiellt kulturarv” avser vi här såväl sådant som förvaltas
genom privata initiativ eller företag, som motsvarande statligt för
valtat arv. Att också det nationella bebyggelsearvet är under debatt
står utan tvivel. Se exempelvis: Statens Fastighetsverk, Kulturvär
den, Tema: Restaurering - ideologiernas död zoo6:z.

Kultur är de värdesystem grupper av människor delar. Dessa 
värdesystem avsätter olika kulturuttryck, materiella som and
liga. Somliga av dessa kulturuttryck anses ha speciella symbol
värden och utnämns därför till kulturarv. I praktiken får dessa 
av oss definierade kulturarv särskild institutionell omsorg.55

Dagens kulturpolitik syftar dock till en allmännare bestäm
ning, där också medborgaren får sitt ord med i laget och 
kulturarvet kan betraktas som aktiverat även utanför insti
tutionerna. Kärnfrågan är urvalet. Vem har makten över ut
nämnandet? Särskilt aktuellt är detta för den övergripande 
kulturmiljövården, där inte minst industriminnesvården har 
stått i fronten för breddning och nytänkande. Motiven för 
att också bevara det alldagliga, samtida, och i vissa fall "fula 
och farliga” kulturarvet, har kort sagt ständigt utmanat offi
ciell minnesvårdande agenda alltmedan industriminnesvår
den sedan slutet av 1960-talet växt fram.34 * 36 * Minnesvårdens 
institutioner bör nu i tolkning av aktuell kulturpolitik se det 
som en uppgift att ”söka de underrepresenterades historia” 
i syfte att införliva detta med statligt officiella kulturarv.57 
Det bör dock noteras att definitionsmakten ändå fortfaran
de ligger kvar på institutionell nivå — ”gräsrötternas" och 
de underrepresenterades kulturarv ska således inkorporeras 
med det vedertagna kulturarvsfältet.

Kulturarvet riskerar därmed att bli en kategori som be
stäms av den eller de som besitter makten att utnämna en 
företeelse till kulturarv. Legitimerandet av kulturarv kän
netecknas här i egentlig mening av ett cirkelargument - 
kulturarv blir den företeelse någon/något med institutio
nell makt har definierat som ett kulturarv. Eller omvänt: 
det som institutionerna definierar som kulturarv, är därför 
kulturarv. Vägen att undvika denna klassiskt toppstyrda de- 
finitionsmakt är givetvis att låta de ”underrepresenterade” 
själva definiera, tolka och representera sitt kulturarv. Denna 
aktuella agenda har dock inneburit en rad i sig specifika

35 Stefan Bohman, ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?” 
Museer och kulturarv, z uppl., red. Lennart Palmqvist & Stefan 
Bohman (2003) s. 12.

36 Se exempelvis Annika Alzén, Fabriken som kulturarv: Frågan om 
industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950—1985 (1996), s. 
i3f.

37 Frågor till det industriella samhället, SOU 1999:18,5. 17. På sidan 
53 beskriver utredarna den medborgerliga rätten till ett kulturarv 
som en funktion i det demokratiska samhället. En riktigare formu
lering torde väl vara att beskriva detta som en norm.
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utmaningar för den professionella minnesvården - kan ex
empelvis betydelser och värden verkligen ”överföras” in
takta från vardaglig representation till musealt bevarande? 
Merparten forskare i fältet anser att så inte är fallet. Med 
musealiseringen följer obönhörligen en transformering av 
värden - bevarat kulturarv är aldrig detsamma som den 
ursprungliga företeelsen. Kulturarvet har institutionalise
rats, med allt vad detta innebär för predisponerad tolkning 
och värdering. Den institutionella makten kvarstår alltså, 
men möjligen sker nu trots detta en förändring i dimensio
nen som rör utväljandet - makten att utnämna och defi
niera.

Att låta de ”underrepresenterade” diktera hur ”deras” 
kulturarv ska väljas ut och visas upp är alltså inte alldeles 
enkelt att omsätta till praktik. Upplevelsen och tolkningen 
av utställt kulturarv är associerad med bildning. Den för- 
behållslöse betraktaren saknar museal blick. ”Museendet”, 
skrev Billy Ehn 1986 i sin bok med samma titel, ”handlar 
således om att se något annat än det från början avsedda”. 
Tingen blir med ”museendet” tecken, och miljöer blir be
tydelser. Objekt och landskap tolkas med autenticitet som 
mått. Det autentiska framställs som det ”äkta”, det ofta ur
sprungliga, oförställda, men blir genom den antikvariska 
exponeringen lösryckt ur sitt sammanhang och därmed, 
paradoxalt men obönhörligt, laddad med ny betydelse. Det 
är knappast djärvt att anta att de ”underrepresenterade” 
saknar makt att styra de diskursivt grundade processer som 
aktiveras i denna tolkningsförskjutning.38 Blir det verkligen 
någon skillnad i den museala representationen, bara för att 
lekmän eller ”gräsrötter” släpps in i processen som rör ur
valet och framställningen?

Utställningstemat laddas i det musealiserade samman
hanget för att framstå som ett positivt eller negativt arv, be
roende på kontext. Antingen är det den gamla "onda” el
ler den gamla "goda” tiden som frammanas. Gemensamt 
är dock att kulturen och tiden därmed har ställts på dis
play - endera arenan är den museala anläggningen eller det 
föreskrivna kulturlandskapet. Företeelsen förevisas genom 
ett utifrånperspektiv som "Kultur med Kvalitetsstämpel”.
I bästa fall är fenomenet levandegjort - ett tillrättalagt kul
turfenomen - men företeelsen är och kan aldrig bli ”äkta”, 
trots att den förevisas som autentisk. Förhållandet uttrycks 
kärnfullt av Ehn: ”En uppstoppad elefant på museum är en 
uppstoppad elefant på museum, inte en elefant.”39

Detta sakernas tillstånd behöver i sig inte vara alarme
rande. Man kan inte förvänta sig att kulturmiljöer och ut
ställningar ska upplevas som identiskt med vardagsobjek-

38 Temat har exempelvis behandlats i antologin: I industrisamhällets 
slagskugga: Om problematiska kulturarv, red. Lars-Eric Jönsson 
8c Birgitta Svensson (Z005).

39 Billy Ehn, Museendet: den museala verkligheten (1986).

ten och det hemtama - i så fall vore ju kulturarvsstämpeln 
meningslös. Samtidigt är det i skärningen mellan denna as
pekt på vardagens arena och den antikvariska representa
tionen som skon klämmer för dagens minnesvård. Hur ska 
man i samtidens mångkulturella samhälle åstadkomma en 
minnesvård som på ett ”riktigt” sätt speglar människan och 
hennes dynamiskt kulturella förehavanden (utan att bara 
förstärka redan existerande stereotyper om etniciteter och/ 
eller övriga sociala företeelser)? Vem eller vilka kommer att 
avgöra om man lyckats med sin framställning och tolkning 
och vilket mandat har dessa att göra bedömningen? Och 
hur ska man i den processen kunna omvärdera den traditio
nellt objektcentrerade blick där förändringen regelmässigt 
betraktats som ett grundläggande problem?40

Teoretiska utgångspunkter om socialt 
betingade bevarandemotiv
Under årens lopp har ett flertal teoretiska modeller lagts 
fram i syfte att spegla den statliga minnesvårdens motiv 
för vården av kulturarv. Merparten är derivat från resone
mangen i Jonas Anshelm (red.) Modernisering och kultur
arv (1993), varifrån vi här väljer att återge två angrepps- 
teman: Max Webers distinktioner mellan olika former av 
socialt handlande och Friedrich Nietzsches idé om tre slags 
bruk av historien.41

Utgångspunkten från Max Weber baseras på dennes in
delning av socialt handlade i fyra kategorier: målrationellt, 
värderationellt, affektuellt och traditionellt. Kulturarv ska
pas i den bevarandeakt som med olika grad av aktualitet 
kombinerar dessa fyra motiv. Kulturarv kan exempelvis be
varas utifrån målrationaliteten att skapa personlig eller kol
lektiv ”lycka”, ihågkommelse, eller ekonomisk fördel. Det 
kan också bevaras utifrån föresatsen att representera värden 
av emotionell, vetenskaplig och/eller ekonomisk natur. Kul
turarv kan vidare också formeras av affektuella skäl - det 
vill säga att det känns rätt och riktigt att bevara företeelsen. 
Slutligen kan kulturarv också formeras genom ett urval som 
baseras på traditioner; inte minst är detta ett stående inslag 
i musealt bevarande - säg det museum som skulle neka att 
ta emot en inlämnad proveniensbelagd stenyxa med motivet 
att denna trots allt saknade vetenskapliga, ekonomiska eller 
identitetsmässiga värden. Även om den prognosen vore rik
tig, skulle museet sannolikt ändå magasinföra artefakten, 
av traditionella och affektuella skäl.

Utgångspunkten från Nietzsches beskrivning av tre bruk 
av historia (som regelmässigt, men dock inte helt adekvat,

40 Ovanstående två stycken är, med vissa omskrivningar, direkt häm
tat ur Richard Pettersson, ”Den statliga minnesvårdens framväxt i 
Sverige under 1900-talet” Kulturarvens dynamik, red. Peter Arons
son 8c Magdalena Hillström (2005) s. 318.

41 Jonas Anshelm, Modernisering och kulturarv (1993), s. iéff.
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tas som synonym för kulturarv)41 har vunnit sådant anslag 
inom forskningen runt kulturarv att tematiken i dag ter sig 
lindrigt sagt uttjatad. Vi väljer, trots detta, att även här kort 
hänvisa till Nietzsches indelning, då vi med vår analys kring 
Guldriket avser att visa på nya infallsvinklar, utöver dessa 
här nu angivna.

Nietzsche delade in bruket av kulturarv (eg. historia) i tre 
områden: det antikvariska, det monumentala och det kri
tiska. Han syftade med det antikvariska bruket av kultur
arv till det då utbredda dyrkandet av det förgångna, som 
svarande för den ideala motpolen gentemot samtidens för
ment urartade tidstendenser. Med det monumentala bruket 
av kulturarv syftade Nietzsche på det i hans samtid lika van
liga temat vars uppgift var att legitimera samhällspositioner, 
identitet, eller fädernesdyrkan. Och med det kritiska bruket 
anspelade Nietzsche retoriskt på det perspektiv han själv 
önskade framhålla: bruket av kulturarv som en kritisk upp
görelse med det förgångna. Bevarat och exponerat kultur
arv får här rollen av att avslöja tidigare dolda och outtalade 
vanföreställningar - kulturarv som katharsis och påminnel
se om förgångna missgrepp och feltolkningar.

I fallet Guldriket kan vi spåra motiv för bevarande som 
vetter mot ett sammansatt kluster utifrån modellerna enligt 
Weber och Nietzsche. Motiven är med andra ord mångdi- 
mensionella och i vissa fall motsägelsefulla. Generaliserat 
tycks dock, ur den weberianska synvinkeln, de mål- och 
värderationella motiven dominera och ur den Nietzsche- 
anska synvinkeln syns oss de antikvariska samt monumen
tala bruken av kulturarv vara mest kännetecknande för de 
varierande verksamheterna. Givetvis har emellertid också 
affektuella och traditionsmässiga motiv sitt gällande, lik
som även förekommande inslag av kritisk redovisning av ett 
stundom slitsamt och förnedrande förflutet.

Så långt sagt skulle med andra ord en analys utifrån kom
binationen av den weberska och nietzscheanska model
len låta sig göras, men frågan är om en sådan ”mekanisk” 
sortering egentligen skulle öka studiens förklaringsdjup? 
Vi menar att så inte är fallet. Analysen måste föras ett steg 
längre, till konflikten mellan det vedertaget professionella 
och de lekmannabetonade och tillika ekonomiska bevaran
demotiven. Först med den infallsvinkeln kan vi blottlägga 
de kritiska brytpunkter som kännetecknar satsningar likt 
Guldriket och vad som skiljer dessa från traditionell min
nesvård. 42

Innan vi kommer in på detta vill vi dock sätta in Guld
rikets besöksmål i dess kontext av samhällsstödd indu
striminnesvård. Vill man förstå de mångdimensionella be
varandefrågor som Guldrikessatsningarna rymmer, måste 
man också känna till bakgrunden till industriminnesvår
dens framväxt.

42. Att historia inte är detsamma som kulturarv är en insikt som har 
framförts i ett flertal studier kring kulturarv. Se Richard Petters
son, (2003) s. 163!. Vad som är slående i fallet med Nietzsches 
indelning är dock att denne själv sannolikt inte åtskiljde historia 
och kulturarv. Detta har med begreppets etymologiska bakgrund 
att göra: dels angånde översättningen från tyskan till svenska, dels 
med det faktum att begreppet kulturarv inte var etablerat i var
dagsspråket vid sekelskiftet 1900.
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Med industri- och samtidsvård mot en breddad 
kulturmiljövård

Den statliga kulturmiljövård som etablerades under 1980- 
talet innebar en förskjutning och vidgning av den traditio
nella kulturminnesvården.43 Man bör se dess etablering som 
en gradvis reformering, snarare än en hastig nyordning. 
Talande för detta är framväxten av den del av byggnads
vården som numer benämns industriminnesvård och som 
kännetecknar flertalet bevarandemiljöer inom Guldriket. 
Här finns endast utrymme att hastigt beröra industrimin
nesvårdens ämneshistoria - vilken för övrigt förtjänstfullt 
har beskrivits av professor Marie Nisser.44

Svensk industriminnesvård har en etableringshistoria som 
sträcker sig till sekelskiftet 1900.1 huvudsak var det företa
gen själva, främst inom järn- och stålhanteringen, som gick 
in och bevarade enskilda hyttor, smedjor, eller hela bruk. 
Givet är att dessa bevarandeinsatser var objektsinriktade 
och partikulära. De var också främst avsedda att verka som 
monument över den berghistoriska företagstraditionen, nå
gon socialhistorisk ambition att skildra arbetsvillkoren, el
ler näringens koppling till det omgivande samhället, fanns 
det knappast med bevarandet.

Marieholms Bruk, Gnosjö kommun 2006.

43 Nedanstående till rubriken ”Miljö- och industriminnesvårdens 
fyra dimensioner av bevarandestrategi” är, med några smärre kor
rigeringar, direkt hämtat från Richard Pettersson, Den svenska 
kulturmiljövårdens värdegrunder (2003).

44 Se exempelvis Marie Nisser, ”Industriminnen under hundra år”, 
Nordisk Museologi 1996:1.
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I mer officiella sammanhang blev dock industrihisto
ria föremål för en särskild avdelning vid Jubileumsutställ
ningen i Göteborg 192.3, då staden firade 300 år med Nor
dens dittills största museisatsning. Den museala ansatsen 
var i det sammanhanget, och för en lång tid framåt, tämli
gen unik. Man bör komma ihåg att industrier i allmänhet 
uppfattades som den antikvariska kulturtolkningens mot
sats. Industrier representerade det moderna, förfulande och 
raserande - själva orsaken till att kulturminnes vården hade 
etablerats. Som Annika Alzén skriver i sin avhandling om 
Norrköpings industrilandskap: ”Det industriella kulturar
vet blev mot denna bakgrund något av en självmotsägelse. 
Industri kunde inte vara kultur.”45

Vid mitten av 1950-talet myntades dock begreppet Indu
strial Archaeology av den engelske arkitekturhistorikern 
Michael Rix. Industriarkeologi betecknade ett i England 
gryende värn för äldre industrimiljöer, vilka i samhällsför
ändringen efter världskriget alltmer tenderade att utplånas, 
eller att kraftigt transformeras. Man inriktade sig på do
kumentation och fysiskt bevarande, men i analogi med de 
tidiga insatserna i Sverige, var blicken riktad på det mo
numentala och unika; den socialhistoriska aspekten ansågs 
tillhöra andra discipliners ansvarsområde.46 En pionjär med 
anspråk på en bredare industriminnesvård, var dock Ken
neth Hudson, som med Marie Nissers ord mer än någon 
annan ”bidragit till att popularisera Industrial Archaeology 
både i sitt eget land och internationellt”.47

Med slående parallell till naturskyddets föregångsman 
i Sverige - den tyske botanikern och museimannen Hugo 
Conwentz - höll Kenneth Hudson brandtal vid ett indu- 
strihistoriskt möte på Tekniska museet 1968.48 Mötet har 
i efterhand utpekats som startskottet för modern industri
minnesforskning i Sverige.49 Bland inläggen utkristallisera
des en socialhistorisk ambition vid sidan av de teknik- och 
industrihistoriska aspekterna. Sammankomstens initiativ
tagare, Marie Nisser och Gunnar Sillén, pläderade för en 
vidgning av synen på det bevarandevärda, såväl kronolo
giskt som praktiskt. Det var idén om minnesvård för det 
samtidshistoriska och vardagliga som nu gjorde sig gällan
de. Man önskade primärt en riksomfattande inventering för 
att kartlägga de nya kategorier byggnader och miljöer som 
visionen anspelade på.

Entusiasmen verkar dock ha mötts med viss skepsis i det 
antikvariska lägret. Själva ansatsen att bevara samtidsan-

45 Alzén (1996), s. 13b
46 Ibid., s. 27.
47 Nisser, (1996) s. 77.
48 Om Hugo Conwentz, stundtals benämnd som ”det svenska na

turskyddets Ansgar”, se Björn-Ola Linnér, ”Det nationella natur
arvets monument” Miljöhistoria idag och imorgon, red. Martin 
Johansson (1998).

49 Alzén (1996) s. 27.

knutna arbetsplatser provocerade - minnesvårdens magra 
pengar skulle inte slösas på en rikstäckande industrimin- 
nesinventering. Att dessutom flera stadskärnor vid samma 
tid kunde jämnas med marken utan direkta ingripanden 
från minnesvårdens instanser, pockar på förklaring.50 Lag- 
tekniskt kan händelserna tolkas med att Byggnadsminnes- 
lagens bevarandekriterium, ”ytterst märkligt” kulturob
jekt, försvårade de juridiska processer som hade kunnat 
motivera byggnadsminnesmärkningar. Till det hör även de 
ekonomiska faktorerna - att byggnadsminnesmärka kostar 
i vissa fall stora pengar, inte minst med tanke på därige
nom förhindrad exploatering av attraktiv mark. Samtidigt 
kan man inte bortse från att det även rörde sig om attityder 
om vardagligt och allmänt, kontra exklusivt och bevarande- 
värt. Mycket av stadsbebyggelsen hade inte ett antikvariskt 
värde enligt de normer som då var gällande för professionel
la antikvarier. Händelser som striden om almarna i Kungs
trädgården 1971, eller den mer långdragna processen kring 
rivningarna av Klarakvarteren i Stockholm, är bara ett par 
exempel på intermezzon där de dåvarande skyddsservituten 
för natur- och kulturvård inte kodifierade folks känslor för 
sin närmiljö.

I samma stund som detta sägs anser vi att man ska gå 
försiktigt fram med att alltför kategoriskt konstruera fron
ter mellan antikvarier och allmänhet, eller för den delen 
antikvarier och antikvarier. Verkligheten är, som vanligt, 
mer komplex än en enkel analys förmår visa. Förmodligen 
mötte nog antikvarierna lika ofta entusiasm och stöd från 
närsamhället, som kompakt motstånd mot att bevara som
liga objekt och miljöer. Särskilt om dessa ännu förknippa
des med slit, misär och förfulning. Dagens industrihistoris
ka ambition att exempelvis bevara en kärnkraftsreaktor i 
Barsebäck, hälsas knappast med jubel från merparten med
borgare. Situationen är här snarlik den tidiga kulturmin
nesvårdens värn för ödekyrkor runt Sverige. Ofta ville då 
församlingen riva det gamla, trånga och slitna, för att bygga 
nytt och stilenligt.51

50 Därmed inte sagt att antikvarierna inte protesterade. I exempel
vis Umeå kritiserade länsmuseets dåvarande antikvarier, Per-Uno 
Ågren och Karin Eriksson, rivningarna i stadens centrala delar, ge
nom flera artiklar i dagspressen. Noterbart är att den återkomman
de debatten om höghushotellet vid 1990-talets inledning inte hel
ler då kunde stoppa exploateringen - trots existensen av PBL och 
ny kulturminneslag. Minnesvårdens två huvudmotiv, dokument- 
och upplevelsevärden, är ständigt utmanade av andra samhällsin
tressen. Kulturmiljövårdens samhällsrelevans handlar därför om 
värderingar, samt om att förmedla och förankra dessa i bredare 
samhällslager. Dilemmat är dock att värdena inte alltid är entydiga 
(vilket givet motiverar denna föreliggande utredning).

51 För en fördjupning i denna aspekt på minnesvården, se Anna El
men Berg, Fem ödekyrkor i Norrland: Kyrklig förnyelse, kulturmin
nesvård och kyrkorestaureringar vid 1900-talets början (1997).
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Aminne Bruk, Värnamo kommun.

Inte desto mindre är det ett faktum att minnesvården 
har förändrats under de senaste decennierna. Att eventu
ellt bevara Barsebäck är i dag en het debattfråga, inte minst 
ur ekonomisk synvinkel. Men för femtio år sedan hade ett 
motsvarande förslag antagligen direkt avfärdats som rent 
och skärt vansinne av samtliga instanser.

Kulturen i kulturmiljön
Under 1960-talet utkristalliserades industriarkeologins två 
dimensioner, den materiella (föremålsinriktade) och den 
immateriella (socialt inriktade) dimensionen. Enligt Marie 
Nissers historik växte dessa dimensioner mellan objektvård 
och socialhistoria samman i det som framgent skulle bli den 
nya riktningen industriminnesvård.52- De socialhistoriska 
och existentiella dimensionerna har därefter ökat i betydelse 
i takt med att kulturmiljövårdens breddats, och kulturarvs
debatten underblåst dem. Men frågan är hur detta sociala 
värn omsätts i praktiken? Får man exempelvis tro musei- 
etnologen vid Nordiska museet, Eva Fägerborg, är muse
ernas egen verksamhet inte bara tudelad mellan utställning 
och kulturminnesvård - det vill säga yttre och inre minnes

52 Nisser (1996) s. 78.

vård - en delning verkar även föreligga mellan kulturmil
jövård (objekt och miljö), samt etnologi (socialhistoria och 
antropologi).53 Hon anger en orsak till detta tillstånd:

Byggnader och ting är onekligen så kraftfulla och verksamma 
mänskliga produkter och uttrycksmedel att vi som betraktare 
gärna tar dem som de sanna bevisen för ”hur det var”. Bygg
nader bevaras ofta på grundval av stilhistoriska och estetiska 
kriterier. Men i ett kulturellt perspektiv är det materiella viktigt 
inte främst som ”bevis” eller som estetiskt högtstående artefak
ter utan för sina andra egenskaper. Man kan kalla dem symbo
liska eller kommunikativa kvaliteter.54

Byggnaderna representerar alltså värden som visserligen 
emanerar från den materiella skepnaden, men primärt vet
ter mot den sociala dimensionen. Industriminnesvården 
tenderar dock ofta att stanna vid byggnaden som i sig självt 
nog. Vad som krävs är därför, som Marie Nisser och andra 
framhåller, en materiell och immateriell bevarandeansats. 
Denna slutsats skulle kunna relatera till fältet som sådant. 
Det räcker inte med en materiell bevarandetanke; den kul
tur man egentligen vill ”bevara” döljs då, snarare än fram
hävs, i fokuseringen på objektet.

53 Eva Fägerborg, ”Museerna och industrihistorien”, Bebyggelsehis
torisk tidskrift 1998:38, s. 44.

54 Ibid., s. 45.
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Med insikt om detta har vår nuvarande kulturmiljövård 
alltmer kommit att betona samverkan mellan dels olika 
samhällssektorer, dels olika teoretiska discipliner, för att 
åstadkomma en nyordnad minnesvård. Det är en process 
som kommer att ta tid och kräva förändrad bevarandemen
talitet. I kulturpolitiska sammanhang beskrivs visserligen 
fältet som att det redan har transformerats i den riktning
en. Talande är här omdömet från 1995 års SOU Tjugo års 
kulturpolitik, där utvecklingen från slutet av 80-talet ofta 
framhölls som en markering för en ny fas inom minnesvår
den:

Det senaste årtiondets arbete har successivt lett till ett behov 
av att tydligt sätta de materiella kulturvärdena i samband med 
de immateriella och med de sociala och etnologiska samman
hang som de är del av. Detta kännetecknar nuvarande fas med 
inriktning mot en breddad kulturarvssyn. [—] Från att fram 
till 1970-talet främst ha handlat om fysiskt bevarande och le
vandegörande av de enskilda monumenten har målsättningen 
stegvis vidgats till att omfatta miljön som helhet och ett brett 
ansvarstagande för historisk kontinuitet och kulturell identi- 
tet.ss

Denna deklaration fångar tveklöst en pågående transforme
ring inom den officiella minnesvården - även om den tvär
säkra analysen kan problematiseras. Exempelvis kan man 
fråga vad som egentligen skiljer ”fysiskt bevarande och le
vandegörande” av enskilda monument (eller avgränsade 
miljöer), från praktiken i dagens kulturmiljövård? Svaret är 
nog inte omedelbart så lätt att konkretisera. Hur ska exem
pelvis minnesvårdens instanser teoretiskt och praktiskt an
svara för ambitionen att skydda ”historisk kontinuitet och 
kulturell identitet”? Visserligen kan man peka på de senare 
målsättningarna att bevara det vardagliga, allmänna och 
igenkännande. Men den ambitionen kan samtidigt tolkas 
som att företrädesvis - och enbart - avse objekt och miljöer, 
och då lika gärna rubriceras som utvidgad monumentvård. 
Den huvudsakliga ingrediens som behövs för att förverkliga 
en sådan strategi är mer pengar, men knappast primärt nya 
idéer.

Faktum är att byggnads- och miljövårdens statliga anslag 
ökade under en tjugoårsperiod från några miljoner kronor 
år 1974, till motsvarande ett par hundra miljoner vid mit
ten av 1990-talet.55 56 Självklart härrör denna anslagsökning 
från minnesvårdens konkreta strukturomvandling, som i 
sin tur har sitt ursprung i förändringar i allmänt samhälls
klimat och kulturpolitik. Poängen är dock att den stegrade 
satsningen på kulturmiljövård inte primärt emanerar från 
minnesvårdens mentalitetsförskjutning. Snarare är det min
nesvårdens mentalitet som gradvis reformerats i relation till 
omvärldens förändrade samhällsklimat. Man kan därför 
konstatera att lanseringen av miljövård, industri- och kul
turarv ingalunda i sig signalerar en grundläggande attityd

förändring eller ideologisk fasförskjutning. Snarast skulle 
vi vilja påstå att det är en sådan djupgående nyordning hos 
minnesvården som nu är på väg att växa fram, inte minst 
i ljuset av det entreprenörstyrda kulturarvet med vidhäng
ande förhoppningar om att resurser för bevarande ska ge
nerera lokal identitet, framåtanda, arbetstillfällen och ny
inflyttning.

Miljö- och industriminnesvårdens fyra 
dimensioner av bevarandestrategi
Dagens breda kulturmiljövård rymmer aspekter på beva
rande som omfattar följande fyra dimensioner:

• Konservera: bevara som det är = bevara mot samhällets 
och tidens nedbrytande krafter, för framtiden och/eller 
forskningen.

• Preservera: bevara med en given agenda = bevara för 
omedelbara behov av estetisk, traditionell och/eller ve
tenskaplig natur i det samtida samhället.

• Exploatera: bevara i instrumenteilt syfte för direkt eko
nomisk vinning och/eller arbetstillfällen. Till detta hör 
även dimensioner som ”branding” och ”place marke
ting”, alltså skapande av ökad attraktivitet för en plats.

• Ruinera: låta förfallet och tiden ha sin gång = tillåta ett 
betydelsebärande sönderfall för en samtid och en tidsbe
gränsad framtid.

Strategierna att konservera och preservera tillhör sedan 
länge praxis inom det professionellt minnesvårdande fältet. 
Att exploatera och i vissa fall även ruinera tillhör dock den 
senaste tidens historiebruk, med inslaget av entreprenör
skap och företagstänkande.

Vägen fram till dagens situation är dock ingalunda rät- 
linjig. 1600-talets minnesvård hade exempelvis en tydlig 
slagsida mot exploatering eller ruinering. Den dåtida sta
tens behov av legitimerande historietolkning medförde att 
värden kring valda artefakter och miljöer var instrumen- 
tellt betingade. Om en aktuell artefakt bidrog till att för
tydliga och/eller förstärka en given agenda kring ett stor
slaget förflutet, då ägde denna ett antikvariskt värde, om 
inte kunde den utan problem avyttras eller förintas. Något 
självständigt källvärde hade artefakterna inte - historieupp
fattningen baserades i huvudsak på skriftliga källor, där ar
tefakterna hade rollen att förstärka och belägga vissa givna 
uppfattningar om det förflutna.57

Under 1700-talet hade det i princip stått vem som helst 
fritt att vårda ett och annat forntida minne och därmed ge 
det status av kulturarv; statens anspråk minskade. Förhål
landet var att de antikvariska samhällsvärdena i det läget 
hade förskjutits från den officiellt statliga arenan till den

55 Tjugo års kulturpolitik, SOU 1995:85, s. 340. ---------------
56 Ibid., s. 79. 57 Ola W. Jensen, Forntid i historien (2.002) s. 368b
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privata sfären. Privat fornforskning förekom alltså utifrån 
premissen att forskare bekymmerslöst kunde ackumulera 
egna samlingar utan att riskera intervention av statliga in
tressen. Artefakternas källvärde var fortfarande oklart.sS

Efter krigsåret 1809, då Sverige fick ett nytt utseende och 
en ny grundlag, vaknade intresset för nationen. Då fram
trädde individer som hävdade att det borde ligga i den bor
gerliga statens intresse att vårda de svenska minnena - såväl 
de immateriella som de materiella. Starka intressenter häv
dade statens äganderätt till alla fysiska fornminnen och att 
det därmed skulle ligga på statens ansvar att dessa identi
fierades och vårdades. Äganderätten legitimerades från det 
hållet med hänvisning till romantiskt idealistiska föreställ
ningar om folkets och statens historiska symbios. Idealis
mens företrädare hävdade att lämningar från det förflutna 
var en nationell angelägenhet.58 59 Frågan om äganderätten 
till det materiella kulturarvet blev ändå egentligen inte löst 
under 1800-talet; exempelvis lyftes det statliga hembudet 
för bronsfynd år 1873 bort från skyddsparagrafen i lagstift
ningen. Orsaken till detta var att privata och regionala kraf
ter med starka röster i press och regeringsmakt med fram
gång hade försvarat rätten att bedriva enskild fornforskning 
utanför statens institutioner.60

Riksantikvariens ställning som statens företrädare för 
officiell minnesvård grundlädes emellertid under loppet av 
1800-talet. Från att initialt fungerat som ett myndighetsutö
vande kansli utvecklades sedermera, under första halvan av 
1900-talet, ämbetet till en egen myndighet. En myndighet 
som i princip framgent hade att styra och ställa över det 
svenska kulturarvet.61

Agendan för det antikvariska bevarandet under 1800-ta- 
let tycks samstämmigt, mellan de statliga intressenterna och 
de mer privata, ha enats kring konserverande och preserve- 
rande motiv, med förekommande inslag av ruinromantiska 
bevarandestrategier (inte minst vad gällde antikvariska mil
jöer utanför museiinstitutionerna).

Under större delen av 1900-talet fortsätter och förstärks 
denna agenda: statlig minnesvård hade ett nationellt arv att 
vårda, från det förflutna för samtiden och till gagn för det 
framtida folkets identitet och självkänsla.62 Man kan lugnt 
säga att exploaterande motiv för officiell minnesvård hade 
låg prioritet under dessa decennier. Antikvarierna identifie
rade sig som den motverkande kraften för bevarande, i tider 
av samhällelig expansion och exploateringsiver.

58 Torkel Molin (2003) iysff.; Torkel Molin (2005); Ola W. Jensen, 
”Konsten att konstruera ett kulturarv: Om fornlämningar och 
den antikvariska forskningens historia” Kulturarvens dynamik 
(2005).

59 Torkel Molin (2003) s. 166-177.
60 Magdalena Hillström, Ansvaret för kulturarvet (Linköping, 2006) 

s. io3ff.
61 Richard Pettersson (2001).
62 Ibid.

Vid 1990-talet förändras dock situationen på den statliga 
fronten, inte minst i ljuset av ökad invandring, EU, samt 
en alltmer global marknadsekonomi. Plikten att värna det 
nationella arvet från hedenhös håller inte längre som beve- 
kelsegrund för officiell statlig minnesvård. Från att myndig
heter i utredningar och propositioner initialt, under 1980- 
och 90-talet, sökt en ny retorik för samhällsuppdraget ge
nom att flytta fokus från det nationella till det regionala, 
har den statliga agendan alltmer landat i behovet att utveck
la strategier för att låta individers och sociala gruppers en
skilda kulturarv diktera villkoren för den statliga minnes
vården.

Dessutom ökar marknadens och det civila samhällets 
roll inom den kulturella sektorn. Som kulturforskaren 
Sven Nilsson konstaterar: ”Konsumtion, inte minst med
ie- och kulturkonsumtion, är den kanske viktigaste akti
viteten i samhället i dag.”63 Turismen och den så kallade 
upplevelseindustrin vinner insteg på områden som tidigare 
regelmässigt förhållit sig skeptiskt distanserade till dylika 
ekonomiska faktorer. Till Riksantikvarieämbetets Antikva- 
risk-tekniska avdelning finns numera knutet en enhet för 
kulturarvsturism.

Detta innebär att Riksantikvarieämbetets roll som kon
sult för den breda minnesvården stärks i såväl omfattning 
som bredd — man ska nu inte bara agera inom den vedertag
na institutions- och yrkesstrukturen. Uppdraget riktar sig 
i dagsläget i högre grad också utåt mot det civila samhäl
let och den ekonomiska marknaden. Riksantikvarieämbetet 
får därför alltmer uppdrag att agera som den service- och 
kontrollinstans som ska tillhandahålla expertis, men inte 
självmant agera i rollen att utse nationella kulturarv. Väl 
att märka är dock att när ett potentiellt kulturarv har eta
blerats och därmed blivit ett officiellt kulturarv, inkorpo
reras också denna företeelse inom ramarna för lagstiftning 
och regelverk omkring hur officiella kulturarv bör och ska 
skötas. Forhandlingspositionen ligger därmed i fältet mel
lan potentiellt och officiellt kulturarv. Hur långt sträcker sig 
brukanderätten omkring ett privatägt och entreprenörstyrt 
kulturarv? På vilka grunder fastställs premisserna för ägan
deförhållandet - hur långt sträcker sig det allmänna ansva
ret och restriktionsratten? Dagens lagstiftning är ingalunda 
entydig i dessa frågor. Undersöker man konkreta fall av en
treprenörstyrt kulturarv - som i fallet Guldriket - blottar sig 
i själva verket ett moras av otydliga glidningar mellan privat 
och offentligt ansvar.64

63 Sven Nilsson, Kulturens nya vägar: Kultur, kulturpolitik och kultur
utveckling i Sverige (2003) s. 7.

64 Se denna rapports empiriska del för närmare redogörelse om de 
personer och besöksmål som kommer att nämnas i det följande.
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Ekostrategier - ett sätt att tänka kring kulturarv

Alla individer har olika synsätt och förväntningar på den 
värld de lever i. Detta märks i olika valsituationer, där be
slut och handlingar visar olika förhållningssätt till andra 
individer och till den naturliga och bebyggda miljön. Kul
turarvet är en del av omvärlden och därför finns också olika 
förhållningssätt till detta kulturarv. En enskild entreprenör 
kan tänkas ha ett visst förhållningssätt till kulturarv medan 
andra entreprenörer och företrädare för andra intressen kan 
ha andra synsätt som direkt strider mot den förste entrepre
nörens. Häri ligger ett spänningsfält som kan utgöra en gro
grund för intressekonflikter och problem som rör frågor om 
vem eller vilka som har makt över mark och kulturarv.

Sandells ekostrategier
I ett försök att konceptualisera relationer mellan människa 
och miljö har Klas Sandell utvecklat en begreppsram som 
tar sin utgångspunkt i spänningen mellan människans strä
van att dominera, alternativt anpassa sig till, landskap och 
omvärld.65 Denna begreppsram kan användas som ett red
skap för att analysera olika aktörers förhållningssätt samt 
de resulterande konflikter och spänningar som kan uppstå 
på grund av dessa förhållningssätt.

Sandell menar i sitt arbete att dikotomin, anpassa sig till, 
eller att dominera, sätter ramarna för olika förhållnings
sätt. Han kallar dessa för ekostrategier. På den ena sidan 
finns en strategi att nyttja landskapet maximalt för storska- 
lig produktion och resursutvinning. På den andra sidan är 
strategin att anpassa sig till de lokala förhållandena som 
råder i kultur- och naturlandskapet. Med hänsyn till kultur
arvet kan dessa två motpoler tolkas på följande sätt: Med 
en dominansinriktad ekostrategi utgör kulturarvet en resurs 
som ska nyttjas storskaligt. Det kan till exempel ske genom 
att kulturarvet omvandlas till en nöjespark där varugöran- 
de och kommersialisering är viktiga aspekter för att kunna 
maximera den ekonomiska nyttan av ett befintligt kultur
arv. En anpassningsinriktad ekostrategi eftersträvar däre
mot en utveckling som tar hänsyn till ett specifikt kulturarvs 
olika begränsningar. Det skulle kunna vara att reglera anta

65 Klas Sandell, ”Ekostrategier, humanekologi och friluftsliv” Hu
manekologi 14 (3/4) (1995) s- 11-2.2.; Klas Sandell (zooo); Klas
Sandell, ”Attraktivitet och kampen om landskapet” Attraktivitet
- hur och för vemf Kultur, natur och kulturarv som framgångs
faktorer och intressekonflikter, red. M.-L. Pilvesmaa (2005) s. 
i4ff.

let besök eller genom att visa endast vissa rum för besökare. 
Detta är givetvis en stark förenkling men den åskådliggör de 
dikotoma poler som kan förekomma när det gäller synsätt 
på kulturarvsutveckling.

Sandell påpekar att en anpassning efter en ekostrategi 
kan ske mer eller mindre aktivt.66 Ett landskap kan ses uti
från en anpassningsinriktad ekostrategi där landskapet ut
gör en resurs där en aktiv utveckling av lokala resurser är en 
möjlighet, som kontrast till ett mer passivt förhållningssätt 
där de lokala resurserna nyttjas utan en aktiv utveckling. 
I en belysande undersökning från Småland beskrivs denna 
problematik.67 I studien har synen på jakt undersökts och 
frågan gällde om jakten endast är en resurs för de lokala 
jaktlagen eller om betalande jägare kan tillåtas delta. Den
na fråga illustrerar tydligt motsatsen mellan en mer aktiv 
lokal utveckling av resurser också i kommersiellt syfte och 
ett mer kollektivt nyttjande. Även kulturarvet kan inordnas 
i detta motsatsförhållande. Kulturhistoriskt intressanta ob
jekt kan till exempel nyttjas lokalt för att ge möjlighet till 
kaféverksamhet under sommaren. Samma objekt skulle lika 
väl kunna bevaras endast för att ge lokalbefolkningen plat
skänsla och stolthet.

Sandells resonemang utmynnar i är tre grundläggan
de ekostrategier som han benämner fabrik, hembygd och 
museum.68 Fabrik beskriver det dominanta förhållnings
sättet medan hembygd och museum och representerar en 
anpassning efter landskapet. Sandell menar dock också 
att dominans kan utövas med olika mer eller mindre ak
tiva eller passiva förhållningssätt. I hans studie av ett na
tionalparksforslag i Kiruna, framgår det exempelvis tydligt 
att Naturvårdsverkets agerande inte varit lokalt förankrat. 
Nationalparksforslaget upplevdes därför som en stark do
minansstrategi från en central myndighet.69 Naturvårdsver
kets strategi syftade dock i detta fall inte till det aktiva nytt
jande av området som begreppet fabrik enligt Sandell skulle 
indikera. I stället förordades en nationalpark och ett mer 
passivt nyttjande. Förslaget kunde dock inte genomföras ef
tersom ett starkt lokalt motstånd förelåg, som såg natio
nalparksinitiativet som en inskränkning av den hävdvunna

66 Klas Sandell (2000).
67 Yvonne Gunnarsdotter, Från arbetsgemenskap till fritidsgemen- 

skap: den svenska landsbygdens omvandling ur Locknevis per
spektiv (2005).

68 Sandell, 1995.
69 Sandell, 2000.
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rätten att nyttja det lokala landskapet. Detta exempel visar 
tydligt det spänningsfält som finns mellan lokala och cen
trala aktörers intressen. Sandells exempel kan direkt över
föras på olika sätt att förvalta kulturarv.

Erfarenheten från Kirunaexemplet har föranlett Sandell 
att utveckla en modell där axlarna utgörs av de två följande 
motsatsparen: dominera landskapet - anpassning till land
skapet och aktivt nyttjande av landskapet - avnjutande av 
landskapet (se figur nedan).70

Aktivt nyttja 
och

förändra landsksapet
A

Dominera _ __ Anpassning till
landsksapet ^ ^ landsksapet

V
Passivt betrakta 

och
avnjuta landsksapet

Människa - landskapsrelationer (efter Sandell 2000:30).

Kulturarvssektorn innehåller en mängd olika aktörer 
med olika intressen och mål. I den här undersökningen lig
ger fokus på entreprenörer. Det är således de olika entre
prenörernas förhållningssätt till kulturarvet som analyseras 
med, bland andra, utgångspunkt från Sandells kategorier. 
Företagare och föreningar kan satsa aktivt på att nyttja och 
anpassa kulturarvet för sina syften. De kan också se kultur
arvet som en resurs som ska avnjutas i stilla enskildhet. Va
let av strategi beror på entreprenörens affärsidé och kynne. 
Vanligast torde dock vara att kulturarvet ses som en ”rå re
surs” som därför måste förädlas för att kommersiellt kunna 
användas av en affärsdrivande rörelse i turistsektorn.

Figuren erbjuder möjligheten att placera olika aktörer i mo
dellens olika sektorer. På så vis åskådliggörs spänningar och 
konflikter men också gemensamma intressen. Sandell har 
använt figuren för att analysera friluftsliv och naturskydd.71 
Modellen kan utan vidare även tillämpas på kulturarvssek- 
torn där olika aktörer har olika perspektiv på kulturarvsob- 
jekten och deras hantering. Begreppet ”landskap” i model
len behöver för detta ändamål bara ersättas med begreppet 
kulturarv. Vi kan således rita in de fyra tidigare skissade as
pekterna av miljö- och industriminnesvård (se figur nedan).

Aktivt nyttja 
och

förändra landsksapet

Explotera
A

Preservera

Dominera
landsksapet ->

Anpassning till 
landsksapet

Konservera
> <

Ruinera

Passivt betrakta 
och

avnjuta landsksapet

Miljö- och industriminnesvården bevarandestrategier.

70 Ibid., s. 30.
71 Ibid.
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Kulturarv för turismutveckling

Under de senaste decennierna har turismutveckling betrak
tats som en möjlighet att skapa nya arbetstillfällen och vän
da negativa utvecklingstrender, särskilt i glesbygdsområ
den.71 Glesbygden drabbades särskilt hårt av den tekniska 
utvecklingen inom jord- och skogsbruken, och av den inter
nationella konkurrens som kom i kölvattnet av allt fler av
reglerade marknader. Den ekonomiska krisen under 1990- 
talet medförde dessutom att många arbetstillfällen, även i 
den offentliga sektorn, rationaliserades bort.

I sammanhanget har fokus allt oftare riktats på kulturar
vet som en resurs för regional utveckling.73 Detta krav kan 
ses i skenet av tre parallella utvecklingar. Dels har antalet 
officiella kulturarv ökat starkt vilket också har lett till öka
de kostnader för förvaltning och bevarande, dels rapporte
ras det om en ökad efterfrågan på kulturarvsturism vilket 
kan ses i samband med en ökad individualisering av den tu
ristiska konsumtionen.74 Dessutom har globaliseringen fört 
med sig att platser och regioner i dag befinner sig i en global 
konkurrens.75 Det handlar om att attrahera mobilt kapital 
och investeringar för att locka nya medborgare och turis
ter.76 Därför marknadsför sig städer och regioner numera på 
en internationell marknad.

Strategier för att klara konkurrensen på denna internatio
nella marknad kallas ibland för strategisk platsmarknadsfö
ring.77 För att en sådan ska lyckas krävs att fyra relaterade 
aktiviteter är säkerställda:78

yz Richard Sharpley 8C Julia Sharpley, Rural Tourism: An Introduc
tion (1997); C. M. Hall & J. M. Jenkins, “The Policy Dimension 
of Rural Tourism and Recreation” Tourism and Recreation in 
Rural Areas, red. R. Butler, C. M. Hall & J. Jenkins (1998) s. 19-42; 
J. M. Jenkins, C. M, Hall 8c M. Troughton, “The Restructuring of 
Rural Economies: Rural Tourism and Recreation as a Government 
Response” Tourism and Recreation in Rural Areas, red. R. Butler, 
C. M. Hall 8c J. Jenkins (1998) s. 43-68; L. Roberts & D. Hall, 
Rural Tourism and Recreation: Principles to Practice (zooi).

73 Weissglas et al. (1002); Timothy & Boyd (2002).
74 Timothy & Boyd (2002).
75 C. M. Hall, Tourism: Rethinking the Social Science of Mobility 

(2005).
76 P. Kotler, J. Bowen & J. Makens, Marketing Places: Attracting 

Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations
(1993b

77 Kotler et al. (1993).
78 Hall (2005).

• Tillgång till kommunala tjänster och produkter.
• Möjlighet att erbjuda olika typer av stimuli för använ

dandet av kommunala tjänster och produkter.
• Tillförlitlig distribution av tjänster och produkter.
• Marknadsföring av platsens eller regionens unika kvalite

ter.

Konkurrensen medför paradoxalt nog att platsernas unici- 
tet minskar. De präglas i stället alltmer av samma globala 
varumärken och en liknande infrastruktur, som till exempel 
upplevelsebad, internetkaféer och hamburgerrestauranger. 
Samtidigt som platsernas yttre allt mer liknar varandra så 
homogeniseras också det lokala tjänste- och produktutbu
det. Vi skulle alltså kunna säga att konkurrensen platser 
emellan bidrar till något som skulle kunna benämnas som 
frånvarande särart, i och med att funktioner och service allt 
mer strömlinjeformas.79 Samtidigt försöker platsmarknads
föringen lyfta fram det unika. Kulturarv används i detta 
sammanhang för att frammana bilder av unika platser, men 
också för att internationellt marknadsföra förment konkur
renskraftiga regioner.80

Destinationsutveckling
Strävan att attrahera människor till en region manifesteras 
genom marknadsföring och i allt större utsträckning genom 
riktade insatser för att utveckla resmål. Målsättningen för 
denna process som vanligtvis betecknas som destinations
utveckling är ofta en kvantitativ ökning av besökstalen men 
också en kvalitativ förbättring av produkten.

En idealtyp för destinationsutveckling har formulerats 
av Richard Butler, den så kallade Tourist Area Life Cycle 
(TALC).81 Denna modell beskriver utvecklingen av turism 
från upptäckten av ett resmål till en kritisk fas där nedgång 
hotar om inte motåtgärder tillgrips. Upptäcktsfasen känne
tecknas av att enskilda personer, ofta artister eller medlem
mar av ett samhälles avantgard, besöker ett resmål. Deras 
sociala status underblåser en vilja från andra samhällsgrup
per att efterlikna dem, vilket förorsakar turism som i sin tur

79 E. Relph, Place and Placeslessness (1976).
80 Heidt Cassel, (2003).
81 R. Butler, “The concept of a tourist area cycle of evolution: impli

cations for management of resources” Canadian Geographer 3 5 
(1980) 287-295.
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bidrar till en infrastruktur som kan ta emot folkströmmar
na. Denna utveckling som ibland också omfattar inflyttning 
av arbetskraft och pensionärer stabiliserar destinationen, 
men situationen bäddar också för en kris. Krisen uppstår 
genom konkurrens från platser med liknande utbud, billi
gare priser eller bättre tillgänglighet.81 Den kan också föror
sakas av att destinationens sociokulturella eller ekologiska 
bärförmåga har uppnåtts.82 83 I detta stadium börjar turis
mens negativa effekter att överskrida dess potentiella nyt
ta - alternativt försvinner turisterna närmast helt från den 
aktuella destinationen. Den uppkomna krisen måste därvid 
hanteras. Butler erbjuder olika scenarier. Produktförnyelse 
anses ofta som ett sätt att påbörja en ny utvecklingscykel. 
Om inga åtgärder tillgrips är nedgången av destinationen 
ofta oundviklig.

TALC-modellen har sedan den lanserats flitigt modifie
rats och kritiserats.84 Kritiken har huvudsakligen rört dess 
deskriptiva karaktär och brist på förklaring. Modellens va
liditet har dock bekräftats vid analyser av exempelvis klas
siska havsbad i Storbritannien, i USA samt vid Medelhavet. 
Värdemässigt frammanar dock uppenbart modellen en till- 
växttro och en föreställning om att alla destinationer kan 
lyckas genomlöpa modellens samtliga stadier, vilket i sin tur 
har påverkat många planerares eller destinationsföreträda- 
res strategier och visioner.

Kulturarv och destinationsutveckling
Kulturarvet kan spela olika roller i destinationslivscykeln. 
Det kan dels vara den kvalitet som leder till att avantgar- 
disterna upptäcker platsen från första början, dels kan när
varon av konstnärer i sig utgöra grunden till ett etablerat 
kulturarv.85

TALC:s utvecklingsfas karakteriseras av en stark tillväxt 
i antal turister men också av att lokalbefolkningens engage
mang och kontroll över utvecklingen gradvis minskar.86 Den 
kvantitativa utvecklingen av turism består inte bara i att an
talet turister ökar utan också i att ett bredare utbud och 
nya produkter successivt tillkommer. Kulturarvet kan i det
ta sammanhang utgöra en del av denna utveckling. Det kan 
dock antas att potentiella kulturarvsobjekt i många fall inte

82 C. M. Hall, “Space-time accessibility and the TALC: The role of 
geographies of spatial interaction and mobility in contributing to 
an improved understanding of tourism” The Tourism Area Life 
Cycle Vol. 2: Conceptual and Theoretical Issues red. R. W. Butler 
(2006) s. 83-99.

83 G. Wall 8t A. Mathieson, Tourism: Change, Impacts and Opportu
nities (2006).

84 The Tourism Area Life Cycle Vol. 1: Applications and Modifica
tions red. R. W. Butler (2006); The Tourism Area Life Cycle Vol. 2: 
Conceptual and Theoretical Issues red. R. W. Butler (2006).

85 D. T. Herbert, “Artistic and literary places in France as tourist at
tractions” Tourism Management 17, (1996) s. 77-85.

86 Butler (1980).

är attraktiva för entreprenörer och icke-lokala investerare 
som huvudsakligen bygger sina engagemang på ekonomis
ka vinstintressen. För dem är utvecklingen av kommersiella 
produkter oftast huvudfokus. För lokala utvecklingsgrup
per, mestadels aktiva i den sociala sektorn, kan dock dessa 
potentiella kulturarv vara viktiga. Detta hoppas vi återkom
ma till vid ett senare tillfälle.

Tillväxtfasen är begränsad och Butler förutsätter en kon
solideringsfas som kräver nya åtgärder för att stabilisera 
destinationen eller för att föra in den i en ny utvecklings
cykel.87 Modellen förutsätter som antytts att turismen ger 
negativa effekter på miljön och att konkurrensen från lik
nande destinationer ökar. En förnyelse som bygger på ett 
ökat nyttjande av kulturarv framstår i detta sammanhang 
som en lämplig lösning. Vissa forskare hävdar dessutom 
att satsningar på kulturarvsattraktioner (betalda med of
fentliga medel) är förhållandevis prisvärda, i synnerhet om 
de jämförs med förnyelsen av privata attraktioner.88 En för
nyelsefas innebär också i många fall att kundsegmentet för
ändras. Konkurrens bemöts inte längre med pris utan med 
kvalitet. Detta innebär att satsningar på kulturarv som till
talar en relativ betalningsvillig publik också kan ses som 
försök att omstrukturera destinationer som inte längre kan 
konkurrera med sina traditionella tillgångar.

En sådan övergång innebär dock inte bara utvecklingen 
av nya produkter. Enligt Faulkner och Tideswell krävs ock
så ett nytänkande när det gäller hur resmålet ska förvaltas 
och utvecklas.89 De menar att ett renodlat expansionstän
kande också måste kompletteras med planering och mana
gement.

Planering för destinationsutveckling
Ett resmål betecknas normalt som en destination men be
greppet är inte okomplicerat.90 Är destinationen enbart till 
för turister eller finns det anledning att ta hänsyn till an
dra aktörer? Och vem är det som bestämmer vad som lyfts 
fram för att locka turister och andra besökare? Den ökande 
konkurrensen mellan olika destinationer innebär att des
sa frågeställningar aktualiseras allt mer, i synnerhet sedan 
förväntningarna på en framgångsrik utveckling är oföränd
rade i takt med faktiskt minskande sysselsättning och andra 
regionala problem.

87 Ibid.
88 J. Malcolm-Davies, “The TALC and heritage sites” The Tourism 

Area Life Cycle Vol. 1: Applications and Modifications, red. R. W. 
Butler (2006) s. 162-179.

89 B. Faulkner 8c C. Tideswell, “Rejuvenating a maturing tourist des
tination: The Case of Gold Coast, Australia” The Tourism Area 
Life Cycle Vol. 1: Applications and Modifications, red. R. W. But
ler (2006) s. 306-335.

90 W. Framke, “The destination as a concept: A discussion of the 
business-related perspective versus the socio-cultural approach in 
tourism theory” Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 
2 (2002) s. 91-108.
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Frågan hur destinationer ska utvecklas är kontroversiell 
och politiskt laddad. I litteraturen nämns normalt åtmins
tone fem olika sätt att planera för dem.91 Dessa idealtyper, 
eller ansatser, existerar emellertid sällan i renodlad form 
eftersom de också utmanas och diskuteras lokalt av före
trädare med olika perspektiv på destinationsutveckling. Vi 
avser dock i det följande att presentera idealtyperna så för 
åskådlighetens skull.

Ett perspektiv på planering kan karakteriseras som icke
planering eller "boosterism",9i Utgångspunkten är att tu
rismutveckling alltid är positiv och önskvärd. Följaktligen 
utgörs planeringsproblemet av att maximera turismens till
växt. Företag är mest lämpade att lösa detta problem. Stra
tegier för att frammana den önskvärda utvecklingen omfat
tar därför huvudsakligen marknadsföring och utbyggnad 
av kapacitet och attraktionskraft. Valet av åtgärder för att 
utveckla turism bedöms utifrån företagsekonomiska krite
rier. I motsats till detta privata alternativ inkluderar de res
terande ansatserna företrädare för den offentliga sektorn.

Inom ramen för den ekonomiska planeringen betraktas 
turism som en industri bland andra som kan utvecklas för 
att åstadkomma regional utveckling.93 Turism är med andra 
ord inte den enda framkomliga vägen för utveckling. Därför 
värderas turismens för- och nackdelar med hänsyn till andra 
industrier som har potential att skapa sysselsättning. Detta 
görs till exempel med cost/benefit-analyser vilka används 
för att utreda om turismutveckling är den bästa vägen för 
att utveckla regionen. Analyser kan också avse dimensione
ringen av turismutvecklingen. Planering bedrivs med andra 
ord huvudsakligen av den offentliga sektorn som fullföljer 
samhällsekonomiska mål.

Turism kan också ses som en förbrukare av resurser såsom 
mark och andra naturtillgångar. Den fysiska planeringen 
syftar till att optimera resursförbrukningen och utveckla 
turism på ett sätt som påverkar miljön på minsta möjliga 
sätt.94 Turismen behöver i detta sammanhang dimensione
ras och styras på ett sådant sätt att de negativa effekterna 
minimeras. Ett lämpligt verktyg för att åstadkomma detta 
mål är en miljökonsekvensanalys. Den praktiska omsätt
ningen innebär till exempel att turistområden zonindelas 
och att nya rekreationsmöjligheter skapas för att sprida tu
rister eller för att koncentrera dem till mindre känsliga om
råden. Inom ramen för denna typ av planering är planeraren 
experten som förfogar över kunskap att optimera turism i 
relation till andra samhälleliga intressen och behov.

En vidare ansats som dominerar dagens svenska retorik 
är samhällsplanering. Här förstås turism som en företeel
se som påverkar människor i de mottagande samhällena.95

91 Hall (2000).
92 Ibid.
93 Ibid.
94 Ibid.
95 Ibid.

Därför behöver dessa ges möjlighet att delta i planeringen 
av närområdes turismutveckling. Det centrala problemet 
för planeraren är att medla mellan de olika aktörerna och 
förhandla så att en lösning kan åstadkommas som motsva
rar lokalbefolkningens förväntningar. Planeringen är med 
andra ord participatorisk och utgår ifrån att destinationen 
huvudsakligen är lokalbefolkningens vardagliga rum. Tu
rismutveckling bör därför innebära endast acceptabla och 
önskade effekter på lokalsamhället. Planerarens kompetens 
består inte minst i att förfoga över tekniker som synliggör 
olika intressen.

Hall menar att planeringen i dag borde sträva mot hållbar 
utveckling som enligt honom innebär en tydligare fokuse
ring på turism som ett fält för politiskt styrning.96 Detta blir 
oundvikligt om sociokulturella, ekonomiska och miljömäs
siga aspekter ska integreras. Helhetsperspektivet innebär 
också att turism förstås som ett system som vid sidan om 
destinationen också påverkar turisternas hemorter, trans
portkorridorer och länkar till det omgivande samhället. Pla
neringen blir på så sätt ett argument för utveckling och en 
process som ständigt behöver omförhandlas. Destinations
utveckling handlar utifrån detta perspektiv därför om en 
mer omfattande samhällsutveckling som avser att integrera 
alla intressenter och aspekter.

Den gängse retoriken, åtminstone i den svenska sam
hällsdebatten, framhäver ambitionen att uppnå en situa
tion där den sistnämnda planeringsansatsen dominerar. Det 
kan dock ifrågasättas huruvida denna ambition är realistisk 
eller överhuvudtaget någonting som enskilda destinations- 
utvecklare ens bryr sig om. Påpekas kan att många kommu
ner i Sverige försöker bolagisera och privatisera turismad
ministration och turismutveckling.97 Detta innebär att man 
de facto överger möjligheten att påverka situationen inom 
det offentliga rummet trots att utvecklingen sker under fö
respeglingen av ett partnerskap mellan privat och offentlig 
sektor.

Förändring kan ses som en övergång till mer ad hoc och 
”boosterismbetonade” ansatser där turism just inte ses som 
en integrerad del av samhällsutvecklingen utan som ett se
parat fält som bäst sköts av privata aktörer. Denna kom
mersialisering kan innebära att ideella aktörer vilka till ex
empel förvaltar kulturarv, kan hamna i trångmål, eftersom 
de inte kan delta på samma villkor som de tilltagande kom
mersiella sammanhangen.98 Förändringen bäddar också för 
konflikter med sektorsmyndigheter som Riksantikvarieäm
betet och Naturvårdsverket. Bolagiseringen av turism och 
företagsekonomiska lösningar på lokal nivå möts inte upp 
på samma sätt på nationell nivå. Sektorsmyndigheter har

96 Ibid.
97 Dieter Müller, “Unplanned development of literary tourism in two 

municipalities in rural Sweden” Scandinavian Journal of Hospital
ity and Tourism 6 (2006) 214-228.

98 Müller (2006).
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möjlighet att störa den marknadslösning som favoriseras i 
många destinationer.

Kulturarvet i olika geografiska 
sammanhang
Vilka problem en destination måste bemöta beror också 
på destinationens relativa geografiska läge gentemot efter- 
frågemarknaden. Endast få destinationer förfogar över den 
art av attraktioner som sätter det geografiska läget ur spel." 
Ett exempel på det sistnämnda är dock Ishotellet i Jukkas- 
järvi som trots sitt perifera läge lockar turister från hela 
världen.

Efterfrågan på turistiska produkter avtar generellt med 
avståndet från efterfrågemarknaden.100 Platser nära efter- 
frågemarknaden upplever teoretiskt stor efterfrågan och 
därför delvis negativa effekter på miljö, vilket ger upplev
elser av trängsel och nedslitning. Situationen i de flesta peri
fera områdena kännetecknas däremot av en bristande efter
frågan som beror på avståndet till de potentiella turisterna. 
Då är inte besöksnäringens negativa konsekvenser hotet, 
utan problemet är i stället att uppnå ekonomisk bärighet.

Movers and shakers
Ekonomisk framgång förknippas i synnerhet i perifera sam
manhang med entreprenörskap och privat företagande. I 
relation till officiella kulturarv innebär dock detta ett po
tentiellt problem. Kommersiella krafter och behov står mot 
idéer om bevarande och icke-kommersialism. Detta har 
uppmärksammats av Russell och Faulkner.101 De menar att 
konflikter i planeringen beror på olika ambitioner när det 
gäller innehåll och timing. Planering inom den offentliga 
sektorn avser i detta sammanhang att skapa och att bibe
hålla kontroll över utvecklingen. Detta åstadkoms genom 
regler som försöker styra alla aktörer, ofta långsiktigt, åt 
samma håll.

Entreprenörer har ofta andra målsättningar och följer an
dra tidsramar än den offentliga sektorns planerare. Beslut 
måste fattas snabbt och effektueras tämligen omgående. 
Många företags små humana och ekonomiska kapital med
för att beslut inte heller är grundade i djupare utredningar 
utan i stället förtröstar man sig på tillfälliga möjligheter 
och trender. Ekonomisk framgång måste uppnås relativt 
snabbt. Faulkner och Russell menar därför att entreprenö
rer i många fall framstår som Movers och Shakers, det vill

99 B. Prideaux, “Building visitor attractions in peripheral areas: can 
uniqueness overcome isolation to produce viability?” Internatio
nal Journal of Tourism Research 4, (2002) s. 379-389. 

too Westin & Paju (2003).
toi R. Russell 8c B. Faulkner, “Movers and Shakers: Chaos Makers in 

Tourism Development” Tourism Management 20 (1999) s. 411- 
423.

säga aktörer som avviker från den offentliga sektorns rela
tivt linjära och långsiktiga planering.102- Entreprenörer rör 
om och upplevs därför som farliga och besvärliga.

Situationen skiljer sig i destinationsutvecklingens olika 
faser.103 I TALC:s tidiga faser kan ett ”organiskt” entre
prenörskap noteras, som tillhandahåller varor och tjänster 
som har blivit efterfrågade på grund av den initiala turis- 
mutvecklingen. I den vetenskapliga litteraturen diskuteras 
vilka dessa entreprenörer är. En viktig fråga är huruvida 
de har anknytning till den aktuella platsen eller om de är 
personer som saknar denna anknytning. Forskning har vi
sat att många entreprenörer inom turism har andra än rent 
ekonomiska skäl för att satsa på företagande, vilket tyder 
på en preferens för anknytning till de aktuella platserna.104 
I många fall är turismföretagande grundat på livsstilsskäl. 
Företagarna vill helt enkelt bo på platsen och ett eget före
tagande framstår då ofta som enda möjligheten.

Storskaligt entreprenörskap, som exemplifieras under 
TALC:s tillväxtfas, förorsakar ofta stora förändringar och 
snabb utveckling i destinationen genom att mer omfattande 
strategier lanseras och genom att större marknader bearbe
tas. I denna fas är det därför i synnerhet svårt att samordna 
de reglerande institutionernas ambitioner med entreprenö
rens kreativitet. Det kan ändå konstateras att en slags sym
bios uppstår mellan entreprenörer och reglerande institu
tioner. Tillväxt och utveckling sker inte utan entreprenören 
som i sin tur dock ofta är beroende av samhälleligt stöd, 
allmänna tjänster och infrastruktur. Olika entreprenörer 
inom kulturarvssektorn kan därför inte heller entydigt kny
tas till olika sektorer i Sandells ekostrategimodell.105 Motiv 
och struktur i företagandet skiljer sig mellan olika entrepre
nörer, vilket också innebär att ensidiga bedömningar av en
treprenörskap inom kulturarvssektorn som bra eller dåliga 
är obsoleta. Entreprenörerna har etablerat sig i sektorn och 
använder kulturarv för turismföretagande. Det finns därför 
ett behov av att det från myndighetshåll upprättas strategier 
för att på ett nyanserat sätt möta denna utveckling, till gagn 
för både brukande och bevarande parter.

Med de hittills förda resonemangen koncentrerar vi oss 
nu på den destination vi studerat: Guldriket.

102 Russell 8c Faulkner (1999).
103 R. Russell, “The contribution of entrepreneurship theory to the 

TALC model” The Tourism Area Life Cycle Vol. 2: Conceptual 
and Theoretical Issues, red. R. W. Butler (2006) s. 105-123.

104 S.-E. Karlsson 8c G. Lönnbring, ”Turismföretagarens livsstil och 
livsform” Svensk turismforskning: en tvärvetenskaplig antologi 
om turister, turistdestinationer och turismorganisationer, red. 
Mia Larson (2003) s. 295-319.

105 Sandell (2000).
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Destination Guldriket

Guldriket är, som redan påpekats, i dessa sammanhang ett 
passande studieobjekt, eftersom destinationen är en turist
satsning, ursprungligen baserad på gruvhistoriska kultur
miljöer, där några nu ingående verksamheter startade redan 
vid slutet av 1980-talet.106 Guldriket har därför en ganska 
lång historia som turistmål, och retorik kring turistmålet 
har därför förts under nästan tre decennier av kultur- och 
näringspolitik. Sedan den officiella invigningen år 1993 har 
de industrihistoriskt baserade besöksmålen stabiliserats och 
utgör nu utmärkta typexempel att rikta vår forskningsinsats 
mot. När Guldriket lanserades byggde satsningen nästan 
uteslutande på den gruvnäring som drivits med gruvföre
taget Boliden som huvudaktör.107 * * * * * Sedan dess har det arbe
tats med att utveckla området som helhet, dels med stöd 
av kommunala medel, dels inom ramen för EU-projekt. 
Guldriket täcker i dag ett relativt stor geografiskt område 
inom kommunerna Lycksele, Malå, Norsjö och Skellefteå 
och innehåller också företag och turistattraktioner utan an
knytning till traktens industrihistoria.

Guldrikets besöksmål ska vara underkastade mark- 
nadsmässiga villkor och måste därför göras så attraktiva 
att dessa genererar stabila resandeströmmar och därmed 
korresponderande intäkter. Här finns också en spännande 
geografisk utbredning som gör Guldriket särskilt lämpligt 
att använda som underlag för en undersökning som före
liggande. Besöksmålen uppvisar sinsemellan stora variatio
ner, vilket gör området till en destination med bredd. Från 
Adak i Lappland med ungefär 2.00 invånare och samhäl
lets kulturskyddade biograf, till Skellefteåregionen med sina

106 Här måste först påpekas att Guldriket har organiserats på flera 
olika sätt genom åren. Det kan göra det besvärligt för läsaren när 
det ibland talas om Guldriket som en ekonomisk och ibland som 
en ideell förening. Den ekonomiska föreningen har dessutom haft 
skiftande namn. I skrivande stund heter den Gold of Lapland. Vi 
hoppas att det ska gå att följa med i resonemangen i alla fall, trots 
att vi ofta refererar till historiska källor och namn utan att för
söka översätta dem till vad de heter eller motsvarar i dag.

107 När vi hädanefter använder namnet Boliden syftar det på hela
eller på delar av den i dag börsintroducerade koncernen Boliden
eller dess föregångare, utom när det syftas på orten Boliden, eller 
används i namnet Bergrum Boliden. För att förenkla förståelsen
används ibland Boliden AB för att särskilja koncernen från plat
sen. På detta sätt slipper vi fördjupa oss i koncernen Bolidens nu
varande och förutvarande organisation.

Skylten är reproducerad med tillåtelse av Karin Fällman, 
Guldriket.

närmare 70 000 invånare, med bland annat Rönnskärsver- 
ken, uppvisar Guldriket ett varierat utbud av kulturarvs- 
bevarande turistattraktioner. Bredden kan också illustreras 
med de olika typer av ägandeförhållanden som Guldrikets 
attraktioner uppvisar. Här finns allt från gamla etablerade 
kulturarvsaktorer som Skellefteå museum, till ekonomiska 
föreningar och till en där allmänheten, i skrivande stund, 
uppmanas köpa aktier (Storälgen) för att nya turistmål ska 
skapas.

För att ge ett aktuellt exempel på hur företrädare för de
stinationen talar om sitt resmål för presumtiva kunder in
leder vi med den beskrivning som ordföranden i Guldrikets 
ekonomiska förening, Arne Hellsten, ger:

Guldriket är en av norra Europas mest spännande destinatio
ner. Inte bara för guldtörstande prospekteringsbolag utan ock
så för turister och andra besökare som vill ha det lilla extra. 
Här sker en ständig utveckling av nya upplevelser och besöks
mål som gör att du kan komma hit så ofta du vill och ändå 
uppleva nya saker.

Vidare meddelar Hellsten att Guldriket som destination har 
utvecklats med hjälp av EU-medel samt att Guldriket är en 
angelägenhet för alla som vistas i området. Invånarna vet 
vilken dragningskraft ”det mytomspunna guldet har och
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inte blir förutsättningarna sämre av den samekultur som 
finns i området”.108

Hellsten hävdar därmed att Guldriket av i dag är en le
vande dynamisk destination dit företagsamma entreprenö
rer kommer för att bedriva prospektering och öppna nya 
gruvor, samtidigt som det även är en plats för rekreation, 
personlig utveckling och upplevelser. Denna beskrivning 
ligger helt i linje med de senaste årens språkbruk. Det ta
las om att Guldriket är en destination med ett sammansatt 
innehåll. Nya näringar samsas med gamla. Det satsas på 
mångfald samtidigt som destinationen är egenartad. I dags
läget handlar det alltså inte bara om kulturarvsturism utan 
om den helhet som en designad destination innebär. Heil
stem uttalande skulle därmed ge vid handen att Destination 
Guldriket kännetecknas av en god samhällsplanering.109

Guldrikets historia
Det råder inget tvivel om att upprinnelsen till Guldriket står 
att finna i 1980-talets begynnande industriminnesvård. Fö
reträdarna för Guldriket ser sitt industrihistoriska arv som 
en tillgång.110 Områdets storskaliga gruvnäring ligger nära i 
tid och i nuläget öppnas nya gruvor. Den moderna gruvnä
ringen startade så smått under 1800-talet men tog inte rik
tig fart förrän en bit in på 1900-talet. Detta faktum har sina 
fördelar, sett till de kulturhistoriska aspekterna. Historien 
är fortfarande levande i mångas minnen och det går ännu 
att göra intervjuer och samla in uppgifter rörande själva 
näringen, arbetarna, samhällenas tillkomst och arbetarnas 
vardagsliv.111 Det finns också möjlighet att personer med ti
digare anknytning till gruvnäringen får inkomst inom tu
ristnäringen, vilket ger en nära koppling mellan det som ska 
visas upp och det som en gång har varit.112

Guldriket startade, som sagt, i slutet på 1980-talet som 
ett samarbete mellan de fyra kommunerna Lycksele, Malå, 
Norsjö och Skellefteå. Tanken var att göra en turistsatsning 
inriktad på den gruvnäring som betytt så mycket för områ
det men först gällde det att inventera tillgångarna.

Musikläraren och industriminnesentusiasten Alve Johans
son fick i uppdrag att leda en grupp som skulle utreda förut
sättningarna för att skapa något som då kallades Västerbot

108 Arne Hellsten, ”Ny glans över Guldriket” Guldriket: Magazine 
2.006 Malå - Lycksele - Norsjö - Skellefteå (2006).

109 Påpekas bör dock att Arne Hellsten också är kommunstyrelsens 
ordförande i Malå kommun.

110 Delar av detta resonemang är tidigare publicerat i Torkel Molin, 
”Guldriket: om etablerandet av en destination” Topos: essäer om 
tänkvärda platser och platsbundna tankar (2006).

m Se exempelvis Åke Lundgrens reportagebok Guldfeber: Berättel
ser om Guldriket och dess människor (2006).

112 Så som de gjorde i saxfabriken i Solingen i Tyskland där arbetarna 
ena dagen gick hem från sin sista arbetsdag i fabriken och dagen 
därpå återkom som guider i det nya industrimuseet.

tens gruvrike och som skulle innehålla de industrihistoriska 
aspekterna på Västerbottens bergsslag.113 Men att inventera 
turistiska tillgångar handlar om så mycket mer. Finns det 
vägar, som turister kan åka på? Behöver det röjas bredvid 
dessa vägar så att fin utsikt kan uppnås? Finns det möjlig
heter att övernatta i större skala? Ska man bygga och i så 
fall vad? När nya faciliteter väl är konstruerade så uppstår 
nya frågor. Hur ska nyttjandegraden ökas? Går det att an
vända faciliteterna även vid andra årstider än det var tänkt 
från början?114 115 116 117

Alve Johanssons slutsats var kort och gott: ”1 norra Väs
terbotten finns förutsättningar att skapa ett kulturistiskt 
[sie] ekomuseum. Med bergshanteringen som grundtema, 
rätt presenterat med andra sevärdheter, nöjen och fritidsak
tiviteter, har vi stora möjligheter att bli ledande inom detta 
område.””5

Johansson pekade på den dubbla nyttan av att genom
föra satsningen - dels skulle nya arbetstillfällen skapas, dels 
skulle projektet i sig vara identitetsskapande. Västerbottens 
gruvrike skulle bli en dellösning i det stora problemkom
plex som uppstått i och med industrinedläggningarna och 
landsändans kontinuerliga avfolkning. Identitet påstås i ut
redningen ge stolthet och därmed öka viljan att bo kvar.”6

Det rörde sig alltså om en renodlad satsning på historia 
och kulturarv, man ville preservera och exploatera. Några 
valda exempel på industrihistoria skulle bevaras och dessa 
skulle ha anknytning till gruvnäringen. I Västerbotten har 
gruvnäring bedrivits på en stor mängd platser och det var 
inte ekonomiskt försvarbart att försöka bevara dem alla. 
Alve Johanssons utredning försökte därför välja ut ett an
tal ”objekt” som borde ingå i en satsning på ett ekomuse
um Västerbottens Gruvrike och bland dessa dessutom göra 
en prioritering. ”Turistiska, kulturhistoriska och populär
vetenskapliga aspekter” låg till grund för urvalet. För att 
göra kostnadsberäkningar tog de projektansvariga hjälp av 
kommunala tekniker och konsulter som gjorde några grova 
överslagsberäkningar.”7 Utredningen pekade ut 24 objekt 
och menade att tio av dessa borde ingå i satsningen. Utred
ningen prioriterade efter läge, kostnad, ägandeförhållanden 
samt efter något man kallade kulturellt värde; men den bä
rande argumenteringen var nästan helt företagsekonomisk.

113 Tilläggas bör att alla intervjuade ser Alve Johansson som drivan
de bakom idén om ett Gruvrike i Västerbotten.

114 Det är i alla fall vad den "manual”, som oftast läses av dem som 
tänkt ge sig in i denna marknad, menar att man bör överväga. 
Jan Gunnarsson & Johan Graffman, Resmålets resa mot målet 
(1998).

115 Alve Johansson, Västerbottens Gruvrike: Ett kulturistiskt projekt 
i Västerbottens Län, Inventering och programförklaring (1991) 
opaginerad, ”Förord”.

116 Ibid. ”Till vilken nytta för oss som bor här uppe”.
117 Ibid. ”Programförklaring till Västerbottens gruvrike”.
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Det talades om resurser som skulle nyttjas och om att be
söksmålen skulle bli självbärande samtidigt som Skellefteå 
museum skulle vara en part. Därmed aktualiserades två del
vis konkurrerande synsätt på kulturarvets funktion i idén 
redan från början. Skellefteå museum är en traditionell be
varandeinstitution med uppdrag att uppteckna, bevara och 
levandegöra områdets historia, medan de tilltänkta enskil
da turistmålen skulle drivas av entreprenörer vars avsikt 
skulle vara att exploatera målens kulturella värden. Dessa 
två målsättningar behöver inte komma i konflikt med var
andra, men kan mycket väl göra det.

Att dokumentet andas entusiasm råder det emellertid 
inget tvivel om, trots att det är ganska kortfattat och mål
gruppen är offentliga företrädare i stort. Ingenstans nämns 
något om de tilltänkta besökarna. Besökssiffror för platser 
med så olika förutsättningar som Sala i Sverige, Bochum i 
Tyskland, Ironbridge i England och Sovereign Hill i Aus
tralien nämndes utan någon analys om vad det betyder att 
ligga i en centralt belägen region med många miljoner invå
nare jämfört med den periferi som Västerbotten utgör, i alla 
fall sett till den globala kulturturismen. Vi kan bara gissa 
att Alve Johansson var mer intresserad av att lägga fram 
argument för att delar av det västerbottniska industriarvet 
skulle kunna bevaras än att visa på möjligheten att få eko
nomisk bärighet i enskilda projekt. Argument för bevaran
de som låg i tiden var också att satsningar på kulturarv stär
ker identitet och ökar platsens attraktivitet. Med starkare 
identitet och ökad attraktivitet borde nya jobb uppstå inom 
nyetablerade verksamheter utanför den sektor som sysslar 
med traditionellt bevarande.

Västerbottens Gruvrike som idé var nu på allvar väckt 
och vissa delar var sedan tidigare i drift som turistattrak
tioner. När det hela stod klart att lanseras ändrades dock 
benämningarna. Visionen om ett ekomuseum ändrades till 
det mer moderna uttrycket destination. På samma vis lät 
”Gruvriket” tydligen lite för tråkigt och ändrades därför 
till ”Guldriket”. Tanken var ju trots allt en turistdestina
tion baserad på en näring som faktiskt också bröt guld. På 
Forum museum Rönnskär kan besökarna numera, om de 
kommer i rätt tid, få se den slutliga produkten, guldtackan.

Betydde då denna namnändring något för praktiken? 
Ja, vi vill hävda det. 1980-talet hade passerats och därmed 
hade den arbetarhistoria som ofta förknippats med eko- 
museumsidén och med gruvnäringen blivit en smula passé. 
Nya mer marknadsliberala vindar blåste och det smutsiga 
och opolerade fick lämna plats åt tankar på destinations- 
utveckling samt det mer nymålade och välartade. Således 
ett skifte av fokus från att preservera till att exploatera. 
Namnbytet signalerade således en skärpt fokusering på de 
företagsekonomiska aspekterna, mer än på de industri- och 
kulturhistoriska. Guld för inte i första hand tankarna till 
dammiga och hälsofarliga gruvor och industrianläggningar, 
utan till rikedom och framgång. Vi skulle kunna säga att fo
kus skiftade från den enskilde gruvarbetaren till Ivar Kreu
ger, från slit och slagg till glamour och mystik.

Vad som skiljer ett ekomuseum från en destination är 
långt ifrån självklart. I slutet av 1960-talet framfördes i 
Frankrike idén om ett nytt slags museum som skulle vara 
mer samtids- och framtidsorienterat. Ofta är det platsen 
som är museets innehåll och oftast är det ett näringsfång 
eller ett försörjningssystem som står i fokus. Inte sällan har 
dessa försörjningssystem varit identitetsskapande, som fis
kerinäring, jordbruk eller just gruvnäring. Platsen bevaras 
och blir ett museum utan väggar, där platsen utgör ”ett la
boratorium där lokalinvånarna kan skapa historiska berät
telser och samtidigt utforma sin framtid”.“8

Ett ekomuseum motsvaras av en eller flera utvalda platser 
till vilka särskilda resurser ställs till förfogande. Ekomuseet 
måste ha en idé, ett syfte och ett mål. Guldrikets mål som 
ekomuseum bör då ha varit att bevara och visa regionens 
bergshantering samt påvisa dess samband med regionens 
och landets utveckling i stort. Hit skulle man kunna åka 
och få reda på hur gruvnäringen utvecklats över tid, hur en 
gruva såg ut, hur arbetet bedrevs och hur samhällena kring 
gruvindustrin växte upp, utvecklades och avvecklades.

Samtidigt ska ekomuseet vara en inkomstkälla och upp
muntra till nya näringar och därmed ge nya arbeten på de 
platser som pekats ut som ekomuseum. Då är vi tillbaka 
till tematiken om att generera resandeströmmar. Ekomuseet 
ska hjälpa till att locka människor till regionen som sedan 
aktiva företagare ges möjlighet att exploatera. Företag ska 
med andra ord kunna uppstå på grund av att det kommer 
fler människor till regionen, vilket i sin tur förutsätter att 
det finns områden som likt ekomuseet tilldelas resurser ur 
de gemensamma kassorna.

Men ekomuseumidén tonades som sagt ner till förmån 
för det mer moderna destinationstänkandet. Guldriket 
skulle inte bara vara ett museum, samarbetet mellan de oli
ka besöksmålen skulle även forma regionens framtida tu
ristnäring. Vi kan ur de historiska källorna, och med hjälp 
av de intervjuer vi genomfört, sluta oss till att Guldriket har 
genomgått olika faser fram till det stadium det befinner sig 
idag.

Den entusiastiska fasen
Den entusiastiska fasen omfattar den första tiden när rikt
linjerna drogs upp för ett gruvrike i Västerbotten. Det var 
Alve Johanssons intresse som genomsyrade tanken på att 
bevara de historiska lämningarna efter gruvnäringen. När 
Guldriket formerades hade gruvnäringen gått kräftgång 
en längre tid. Gruvorna var inte längre så lönsamma och 
många av dem hade lagts ned. Den allmänna känslan var 
att man fick kämpa för att behålla arbeten inom näringen.

ii8 Ewa Bergdahl, ”några ekomuseer i Europa” ... det frö ur vilket 
kunskap växer: Arbetsvandringar i kulturlandskapet (2004) s. 
140. Se också Økomuseumsboka: Identitet, økologi, deltakelse 
(1988), red. John Aage Gjestrum & Marc Maure.
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Traditionella bevarandevärderingar lyser igenom. Denna 
fas närdes av en tro på möjligheter. Kunde man bara få till 
stånd ett bevarande av objekt, historia och traditioner så 
hade man lyckats i sin kulturgärning. Kommande genera
tionen skulle komma att uppskatta detta genom att de i sin 
tur skulle få möjlighet att lära något om en gruvepok som i 
mångt och mycket byggt det moderna Sverige. Det fanns en 
tro på att det bevarade kulturarvet i sig är gott nog och att 
det genom sin egen attraktionskraft skulle komma att locka 
nyfikna besökare. I denna fas görs de första urvalen av be
varandeobjekt.

EU-fasen
EU:s strukturfonder delar nu ut utvecklingspengar i och med 
att ansökningar från föregående fas har beviljats. Företrä
darna för Guldriket och de kommuner som är inblandade 
hade satt planer i verket för att fånga upp dessa EU-medel. 
Det gjorde att ”EU-politiskt-korrekta-dokument” utforma
des och att verksamheten bedrevs i enlighet med vad som 
var stadgat för att pengarna skulle betalas ut. Detta var kan
ske inte helt i linje med den vision för det framtida Guldriket 
som de olika företrädarna hade, men det gällde att beviljas 
så mycket som möjligt av de bidrag som fanns.

Under denna fas fortsattes processen att gå från potenti
ellt kulturarv till officiellt kulturarv. Det investerades alltså 
i de utvalda besöksmålen på ett sådant sätt att besöksmålen 
framstod som viktiga att bevara och med bevarandets logik 
blev därmed på så sätt dessa objekt också mer och mer vär
da att bevara. Under denna fas uppstod också destinations- 
tänkandet. Guldriket var inte längre ett museiprojekt utan 
ett turismsprojekt. Frågor om bevarande var fortfarande in
tressanta men inte för sin egen skull utan som en nödvändig
het för en kulturhistoriskt kopplad turism. Mål sattes upp i 
kvantitativa termer. Målgrupper identifierades och bearbe
tades. Ett belysande exempel på hur arbetet bedrevs återges 
här från ett strategidokument från år 2002.

Det övergripande syftet med projektet [Guldriket] är

• att synliggöra, de industri- och kulturhistoriska värden som 
ligger latent i den nedlagda gamla gruvverksamheten, 
både den fysiska miljön och de livsbetingelser som den 
representerar

• att skapa en plattform för en långsiktig, bärkraftig turist
näring inom Guldriket, vilket, innebär att varje besöksmål 
skall vara självfinansierande eller företagsekonomiskt lön
samt efter projektperioden.119

Centralt från Guldrikets sida ansträngde man sig för att fin
na enskilda företagare som var villiga att driva anläggning
arna i syfte att de skulle vara självbärande när EU-pengarna

119 Beslut 2002-01-18, Malå kommun, strukturfondsdelegationen
för Mål i Norra Norrland, Diarienummer 304-126677-00 s 3.

tagit slut. Denna fas var alltså en uppbyggnadsfas. EU-med- 
len kunde användas och användes också för att rent fysiskt 
bygga upp besöksmålen. En gemensam turistorganisation 
skapades, med gemensam marknadsföring och pengar sat
sades på de platser som var med och som hade ett identifie
rat kulturhistoriskt värde att visa upp.

Entreprenörfasen
När är EU-pengarna börjar ta slut och de enskilda turist
målen måste klara sig själva ökar graden av kommersiali
sering. Varje investering måste kunna räknas hem i ökade 
intäkter. Besöksmål som tidigare hade som mål att bli själv
försörjande måste nu visa att de blivit det. Det kan bety
da att vissa aspekter av kulturarvet ytterligare förstärks för 
att än mer öka dess attraktionskraft. Fler och fler museala 
praktiker kan komma att användas för att göra mer ”pe- 
rifera” potentiella kulturarv etablerade på de platser som 
nu har etablerats som mer eller mindre officiella kulturarv. 
In från sidan kommer drivande företagare som ser poten
tialer vilka kan generera intäkter. Bevarandet och musei- 
tanken tonas ned ytterligare, men försvinner för den skull 
inte. Den musealiserade kulturhistorien utgör fortfarande 
destinationens fundament. Destinationstanken förs fram på 
bred front. Landsändans mer traditionella turistattraktio
ner som lugnet, stillheten och dess naturupplevelser, liksom 
dess samiska kultur, marknadsförs vid sidan av det gruvhis- 
toriska med samma plattform. Det fokuseras på speciella 
målgrupper och hela konceptet får en tydligare egen profil.
I ett målstyrningsdokument från år 2005 nämns nästan inte 
det industrihistoriska arvet alls.120 Museets ställning försva
gas och det talas inte längre om forskning utan om vad som 
i marknadsföringslitteraturen med en engelsk term kallas 
”storytelling”. Guldrikets säljs och marknadsförs med be
rättelser. Det är i denna fas vi befinner oss i skrivande stund. 
Vi kan också föreställa oss en fas som inte ligger allt för 
långt in i framtiden.

Den framtida totala fasen
Guldriket växer allt mer och Guldrikets organisation får allt 
mer acceptans samtidigt som dess innehåll och inflytande i 
regionen växter. Guldrikets organisation med marknadsfö
ring och bokningssystem tar över de kommunala turistby
råerna och Guldrikets verksamhet blir synonymt med turis
men i norra Västerbotten. Den som på något sätt turistar i 
regionen besöker Guldriket om det så är fråga om en skidse
mester eller en resa till kyrkan i Kristineberg. Det kan också 
tänkas att det geografiska området breddas, något som det 
nya destinationsnamnet Gold of Lapland implicerar.

i zo Det kanske inte är så konstigt då det är ett internt strategidoku
ment. Guldton och naita mer ...: Strategisk plan för Guldriket 
2 005.
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Några reflexioner
Det är viktigt att poängtera att Guldrikets utvecklingsfaser 
hänger samman med att det kulturarv som identifierades 
från början, i bevarandehänseende var nytt och obrukat och 
därmed potentiellt. Något officiellt kulturarv fanns helt en
kelt inte innan de industrihistoriska besöksmålen började 
byggas upp. Detta gjordes med offentliga medel eftersom 
det ansågs stärka regionens allmänna attraktivitet. En pock
ande fråga är här om motsvarande process skulle ha varit 
möjlig att genomdriva med privata medel. Vår gissning är 
att så inte är troligt, särskilt inte i glesbygd. Enskilda be
söksmål skulle kanske ha kunnat etableras, men också det 
är tveksamt. I början är det just entusiaster som identifie
rar vad de önskar få bevarat och satsat på. Detta görs ofta 
på frivillig grund inom ofta ideella föreningar som bedriver 
sin verksamhet med hjälp av offentliga medel. Här spelar 
ekomuseitanken en viktig roll eftersom den motiverar syftet 
bakom hela projektet.

Detta förhållande betyder i sin tur att det egentligen först 
är i Guldrikets andra fas som det blir intressant och mer el
ler mindre möjligt för en företagare att kliva in på arenan. 
Det är dock en entreprenör av en viss typ som satsar, en el
ler flera eldsjälar stiger fram. I Guldrikets fall sammanfal
ler den andra fasen med de möjligheter som EU gav, vilket 
också påverkade hur man utformade sin verksamhet. Yt
terligare offentliga medel satsades alltså i Guldriket. Först 
därefter, i den tredje fasen, blir detta Guldrike intressant för 
”vanliga” entreprenörer och företagare, sådana som tar en 
planerad affärsrisk utan att själva brinna för saken. Ju mer 
etablerad destinationen blir desto mer intressant är den för 
potentiella etableringar även utanför kultursektorn. I Gul
riket kan vi notera att ett av besöksmålen, på kommersiella 
grunder, köpts upp och att privat finansiering söks för nya 
turistmål. Hur det går med bärigheten för dessa besöksmål 
får framtiden visa.

Exemplet Guldriket kan alltså fungera som en mall för 
hur framtida destinationer, grundade på potentiellt kultur
arv, skulle kunna startas. Om grunden redan är officiellt 
kulturarv får man dock leta efter andra, mer adekvata, ex
empel. Det räcker med att nämna två radikalt olika sådana. 
Det ena är Glasriket i Småland, där man bygger på en re
dan etablerad industristruktur och där besöksmålen utgörs 
av levande, sedan länge etablerade, industrier i en närings
struktur som under lång tid varit privat. Det andra är den 
destination i Västergötland som bygger på den fiktive rid
daren Arn Magnusson, där de ingående attraktionerna se
dan länge är officiella kulturarv. Här är dock inte tillfälle att 
analysera dessa två; vi stannar vid att blott nämna dem.
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Guldriket som besöksmål

Vi kommer framöver i denna rapport att analysera vad de 
observerade praktikerna i Guldriket kan innebära, dels för 
synen på kulturarvet, dels för själva bevarandet i sig. Först 
måste vi dock mer detaljerat beskriva några av Guldrikets 
olika besöksmål, specifikt riktat mot dem som baserar sin 
verksamhet på kulturhistoria.

Bergrum Boliden
Ett av besöksmålen är museeet Bergrum Boliden, beläget 
cirka tre mil inåt landet från Skellefteå. Museet är tänkt att 
utgöra hjärtat i Guldrikets industrihistoriska berättelse. Det 
är nu inget bergrum utan ett traditionellt museum inrymt i 
Boliden AB:s gamla huvudkontor i samhället Boliden. Mu

seet drivs som en avdelning under Skellefteå museum. Som 
museum betraktat håller det hög klass. Utställningarna är 
pedagogiskt uppbyggda och dess föremål passas väl in i den 
ramberättelse som besökarna serveras, dels genom det text
material som utgör delar av utställningen, dels av den film 
som museibesökarna erbjuds se innan de går in i museets ut
ställningsdel. Dessutom guidas besökarna av mycket kom
petenta guider, vilka är anställda av Skellefteå museum.

Bergrum Boliden berättar om de geologiska förutsätt
ningarna bakom det faktum att Skelleftefältet är en av jor
dens mineralrikaste platser och fortsätter sedan med gruv
näringens historia i området. Här ges alltså den ramberättelse 
i vilken de andra industrihistoriska turistmålen passas in. 
Bergrum Boliden kan inte sägas hysa någon traditionell

Christer Selin guidar på museum Bergrum Boliden.

Guldriket som besöksmål 31



entreprenör - här arbetar museitjänstemän (antikvarier) an
ställda med offentliga medel.

Vid Bergrum Boliden intervjuades Christer Selin som har 
särskilt ansvar för Västerbottens industrihistoria. Han gui
dar i museet och är också den på Skellefteå museum som de 
övriga besöksmålens företrädare har mest kontakt med.111

Selin ser sig själv som den som har att förvalta och utveck
la Alve Johanssons grundidé. Han försöker därmed, med de 
små resurser som han har till sitt förfogande, att bevara så 
mycket industrihistoria som möjligt. För detta tvingas han 
att prioritera pragmatiskt. Vad han vill spara åt eftervärlden 
kan ofta vara något helt annat än vad privata intressen vill 
bevara. Bevarandet måste därför arrangeras i samverkan 
mellan den museala institutionen och övriga intressenter.

De som vill uppleva gamla arbetsplatser som på ett påtag
ligt sätt bidragit till att bygga det svenska folkhemmet, bör i 
första hand besöka anläggningarna i Kristineberg och Skel- 
leftehamn, som fortfarande är i bruk. Till bilden hör även 
avgränsade besöksmål som Linbanan i Mensträsk-Örträsk 
samt Sagabiografen i Adak. Vid de två första besöksmålen 
läggs resurser på att visa hur gruvhanteringen utvecklats 
och hur tekniken vid Rönnskärsverken gått från att vara en 
traditionell ”miljöbov” till att bli en modern högpresteran- 
de återvinningscentral genom att vidareutveckla innovativ 
teknik. Linbanan är i sig ett intressant monument över ett 
svunnet skede i områdets industriella utveckling och från 
linbanan ges ett utmärkt tillfälle att studera själva landska
pet. Biografen i Adak är i sig ett museum dels över dess ska
pare, dels över den fritid som trots allt fanns vid ett samhälle 
dominerat av gruvnäringen.

LinAB/Bosse Biström och Världens längsta 
linbana
”Världens längsta linbana” tituleras det industriminne 
som drivs av makarna Biström. Linbanan kom till som ett 
snabbt svar på ett svårt problem som gällde hur man på 
ett tillförlitligt sätt skulle få ner malm från gruvan i Kristi- 
neberg till Boliden för vidare transport till smältverket vid 
kusten i Rönnskär. Andra världskriget rasade och svensk 
malm stod högt i kurs, bokstavligt talat. Västerbottens in
land var i stort sett väglöst, det bestod av skog, myrar och 
öppna vattendrag. Att bygga ny järnväg skulle ta för långt 
tid och ta för mycket resurser i anspråk. En utbyggnad av 
vägnätet var en bättre lösning, men eftersom kriget rasade 
saknades bland annat gummi till lastbilarnas däck. Däck 
slets fort på tungt lastade, gengasdrivna lastbilar på usla vä
gar - lastbilstransporterna beräknades därför bli olönsam
ma. I stället sattes planer i verket för en linbana som skulle 
bli världens längsta. Det ansågs vara en nationell angelägen-

121 Enligt samtalen med företrädarna för övriga besöksmål.

Linbanan med malmkorgar.

het att gruvbrytningen kunde ske och statligt stöd till linba- 
nebygget lämnades.111

Linbanebygget genomfördes vintern 1941-1942. Det var 
den kallaste vintern i mannaminne. Den till stor del manu
ellt utförda byggnationen av linbanan framstår i dag som en 
närmast heroisk bedrift. Linbanan bestod av 515 betong
master, 25 spänn- och 9 drivstationer och byggdes med 8 
kilometer per månad. Den kördes därefter i treskift från för
sta dagen med en årskapacitet på 250 000 ton, vilket senare 
utökades och i slutet av 1950-talet var man uppe i 400 000 
ton.

Linbanan fick till följd att malm som förr betraktats som 
ekonomiskt värdelös på grund av transportkostnaderna, 
nu blev lönsam. Nya arbetstillfällen skapades. Från början 
krävdes 40 man för att köra banan, vilket utökades med yt
terligare 20 under treskiftsdrift. Sedan minskade personalen 
i takt med att mekanisering och datorisering gjorde under
håll och övervakning allt enklare. Den 9 januari 1987 lades 
slutligen linbanan ner. Förutsättningarna hade ändrats och 
Boliden ansåg sig nu spara pengar genom att gå över till 
lastbilsfrakt. En industriteknisk epok gick därmed i graven 
efter 43 år.

122 Om byggandet av linbanan se Linbanan Kristineberg-Boliden: 
Ett rekord i linbanornas historia (1943); Annika Hallinder, Kul
turspär: En resa i tid och rum längs linbanan Örträsk—Mensträsk 
(u.å).
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I dag utgör linbanan ett i raden av spår från gruvnär
ingens storhetsperiod i trakterna. En del av den används nu 
återigen, men inte som förr för att transportera malm, utan 
för att köra turister. Linbanan är således numera en turist
attraktion. Detta innebär att avsnittet mellan Örträsk och 
Mensträsk fortfarande underhålls. Malmkorgarna är vis
serligen ersatta med passagerarkabiner, men en del av linba
nan bakom driftstationen är fortfarande intakt och där kan 
man se hur det en gång såg ut, med malmkorgar, verkstäder 
och annan tillhörande utrustning. Alve Johanssons utred
ning hade placerat denna linbana som en av huvudattrak
tionerna i sitt ekomuseum över Västerbottens gruvhistoria. 
Linbanan har således i dag blivit musealiserad, vilket i sig är 
en egen historia.

Så fort Bolidens planer på en nedläggning blev kända vid 
mitten av 1980-talet började anställda fundera på om det 
inte gick att bevara, åtminstone, delar av ”Världens längsta 
linbana”. Linbanan sågs redan då som ett monument över 
dels industrialismen, dels över dem som byggt den. Dess
utom var den ett pampigt inslag i landskapsbilden. Att be
vara hela banan i originalskick, med malmkorgar och allt, 
var det emellertid av ekonomiska skäl aldrig tal om. I stället 
ville man undersöka om det gick att bevara masterna, om 
inte alla så åtminstone några. Dessa skulle dels dra blickar
na till sig och minna om den gamla rekordbanan, dels skulle 
de kunna fungera som utkikstorn. Därutöver ville man gär
na bevara någon spännstation, någon drivstation och gärna 
utlastningsstationen i Boliden. Dessutom fanns det instal
lationer på marken som tillverkats för linbanans drift och 
underhåll som gärna kunde få bevaras.113 Att något skulle 
bevaras stod snart klart och Boliden AB motsatte sig inte 
dessa planer.

Centralfiguren bakom linbanans hela process från malm- 
transportbana till den nuvarande turistattraktionen är 
Bosse Biström, som vi har intervjuat. Hans far var en gång 
med och byggde banan och själv hann Bosse avancera till 
förman innan linbanan lades ned. I sin roll som entrepre
nör har han alltså tillgång till egen förstahandskunskap om 
hur banan en gång fungerat samt till många berättelser om 
dess tillkomst. Han är dessutom lokalt förankrad genom 
att han bor på platsen. Vid tiden för vår undersökning hade 
dessutom makarna Biström full kontroll över hela verksam
heten i och med att deras bolag (LinAB) numera också for
mellt står som ägare till själva linbanan i dess nuvarande 
skick.

En väsentlig fråga är självfallet hur det är möjligt för ma
karna Biström att år efter år hålla linbanan öppen för turis
ter och skapa en ekonomisk bärighet för denna verksam
het? Det finns nämligen svaga skäl till att linbanan av sig

12.3 Alve Johansson, Linbanan Kristineberg-Boliden ett ekomuseum 
(1989) s. zf.

själv hade lockat alla dessa besökare. I själva verket visar 
det sig att mycket arbete och resurser har plöjts ner i mark
nadsföring och produktutveckling. Biström återkommer 
under intervjun hela tiden till detta. Det räcker inte med en 
unik linbana, fler attraktioner måste till, därav ett flertal här 
icke nämna sideaktiviteter som krog, konferensmiddagar

Malmkorgar på linbanedelen i Örträsk.

och äventyrsaktiviteter. Han har sett till att kontrollera så 
stor del av kedjan som möjligt, från bokning av bussturer 
till servering och historieberättande i restaurangen. Detta 
har fordrat visioner, beslutsamhet och mod och sist men inte 
minst, hårt arbete.

Vid samtal med Biström är det ett flertal disparata be
rättelser som framträder. Han ger berättelsen om sig själv 
som entreprenör, med de kodord som fordras för att han 
ska passa in i mallen. Epitet som ständigt arbetande, tjur
skallig ”smågalning” et cetera, finns med. Han berättar om 
sina misslyckanden och sina mer lyckade experiment och 
om vad han skulle göra om han bara hade mer finansiella 
muskler. Till denna bild hör också berättelsen om företaget. 
Hur det har expanderat, att det har varit konjunkturer i till
strömningen av turister och vad detta kan bero på. Hit hör 
också berättelsen om finansiärer, som kommuner, landsting 
och EU. Biström har varit en skicklig bidragssökare och an
läggningen har fått stöd. Biström beskriver alltså sig själv 
som en klassisk livsstilsentreprenör som står för ett speciellt 
beteende och som med envishet, mot alla odds, driver sin 
egen idé.

Bosse Biström kan också berätta historien om linbanan. 
Om hur den byggdes, vilka som utförde arbetet och om om
ständigheterna kring bygget. Han talar om driften och ka
pacitetsökningarna, om det ständiga underhållet, och med 
viss bitterhet om nedläggningen.

Dessa är de huvudberättelser han berättar för sitt leve
bröd. Antagligen ger Bosse Biström en lämpligt vald kombi
nation av dem till de olika besöksgrupper som kommer med 
turistbuss eller personbil. Berättelserna är en kommersiell
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produkt, vid sidan av upplevelsen av plats, teknik, och av 
att åka med världens längsta linbana.

Den som i dag besöker linbanan får förutom själva upple
velsen av att åka linbana över ett norrländskt landskap med 
olika typer av terräng med möjlighet att se olika djur, också 
sig till livs både plats och lokal industrihistoria. Till detta 
har det också byggts upp kringverksamheter. I början av lin
banan i Örträsk finns Café Skrädhuset, ett litet museum, en 
minijärnväg, möjlighet till guldvaskning med mera. I andra 
änden av linbanan i Mensträsk finns den gamla gruvlaven 
Bäckerudden som nu fungerar som ”krogen i skogen”. Där 
erbjuds både det ena och det andra: konferenspaket, kalas, 
firmafester med boende i gruvmiljö, flerbäddsboende, bastu 
med badtunna och husvagnsplatser. I anslutning till detta 
kör också makarna Biström buss och kan boka in hela rese
paket från södra Sverige fram till linbanan.

Långt framskridna planer finns också på att öka på de 
kulturhistoriska upplevelserna med ett Vitterrike. Här får 
Biströms genuina berättarintresse fritt spelrum. Bakgrun
den är de studiecirklar som Biström anordnade i syfte att 
samla in berättelser om linbanan. Här visade sig ganska 
snart att andra former av tradering kom fram - förutom de 
visserligen spännande berättelser som knöt an till linbanan 
kom även traktens skrock och skrönor att förtäljas. Under 
flera år har man därför samlat in ”vittnesmål” och historier 
om troll och vittror. Meningen är att en del av dessa ska 
kunna delges besökarna genom en särskild utställning, med 
arbetsnamnet ”Vitterriket”.

Världens längsta linbana framstår som ett tämligen kom
plett resemål som drar så många betalande besökare till ak
tiviteterna att makarna Biström kan leva på verksamheten. 
Det är dock en skör rörelse eftersom den bygger på att linba
nan bevaras och brukas. Underhåll av master, drivlinor och 
annat nödvändigt uppgår ibland till stora belopp.

Visserligen är det linbanan som är det stora dragplåst
ret men ett stort antal besökare kommer inte primärt för 
linbanans skull utan på grund av de andra aktiviteter som 
anordnas. Dessa besökare kan dock inte undgå att få be
rättelsen om linbanan sig serverade. Det gör att Världens 
längsta linbana framstår som en effektiv anläggning sett ur 
ett historiepedagogiskt perspektiv. Det ligger en stor poten
tial i att tänka på komplimenterande aktiviteter som god 
mat, vackra vyer och äventyr, även om syftet är historiepe
dagogiskt.

Ett besök vid Världens längsta linbana kan alltså ge många 
former av upplevelser. Besökarna kan svårligen undgå att ta 
del av det historiska arvet. Att åka på linbanan och äta i 
gruvlaven leder till frågor om miljö, tidigare bruk och ar
betsliv. Att guiden Bosse Biström själv var personligt inblan
dad i linbanans tidigare verksamhet som industrianläggning 
är en stor tillgång. Kunnigare guide vad gäller linbanans till
komst och drift kan knappast hittas. I samtal med Biström 
framkommer också ett intresse av att berätta historier kring 
linbanan, samt att han betraktar detta som en viktig upp
gift. Biström förmedlar bland annat genom sina berättelser

vittnesbörden om den uppoffring det innebar att bygga och 
underhålla linbanan. Berättandet stärker såväl besökarnas 
som den lokala befolkningens känsla av att linbanan hade 
en aktiv del i byggandet av det svenska välståndet.

Bosse Biström sticker inte under stol med att han gjort 
många misstag på vägen. Av hans berättelse framkommer 
också att han lärt sig mycket på samma resa. Inte bara om 
hur man överlever i turistnäringen utan också vad som är 
viktigt ur ett bevarandeperspektiv.

Drömmen om linbanan i Alve Johanssons tappning var 
att så mycket av linbanan som möjligt skulle bevaras på 
plats, i det skick den då befann sig. Johansson ville att pas
sagerarna skulle kunna glida över landskapet i de gamla 
malmkorgarna på samma sätt som malmen. Detta hade na
turligtvis varit det bästa för den som vill se gamla industri
anläggningar som källor till historien. Då hade linbanan be
varats i det skick den stod när den stängdes och besökarna 
skulle ha sett och upplevt den autentiska linbanan. Detta lät 
sig dock, av praktiska skäl, inte göras. Det ställs andra krav 
på en anläggning som fraktar människor än en som fraktar 
malm. Krav på säkerhet är en sådan sak. En malmkorg är 
byggd för att lasten ska kunna tippas av. Är lasten männis
kor får korgen under inga omständigheter tippa över!

Gruvnäringens betydelse för det svenska välståndet är 
också den berättelse som delges besökarna på Forum Mu
seum Rönnskär vid Skellefteås kust.

Sten-Arne Burman och Forum Museum 
Rönnskär
Forum Museum Rönnskär är ett museum inne på fabriks
området Rönnskärsverken i Skelleftehamn. Museet drivs 
av en ekonomisk förening. Museibyggnaden ägs dock av 
företaget Boliden AB som också betalar lön till Sten-Arne 
Burman, som är museets drivande kraft. Där finns också 
en person på halvtid i någon form av arbetsmarknadsåt
gärd och vid ytterligare personalbehov har konsulttjänster 
köpts. På Forum Museum Rönnskär har Burman samt kon
sulten Mona Hedlund intervjuats. Burman har arbetat på 
Rönnskärsverken och varit facklig företrädare och han har 
därmed en bred lokal kunskap. De föremål som visas i mu
seet ägs av en mängd intressenter, där Boliden AB, Skellef- 
teåmuseum, den egna föreningen och privatpersoner utgör 
lejonparten.

Museet är inrymt i det äldsta kvarvarande huset inne på 
fabriksområdet. Det byggdes en gång som kontor. Vill man 
göra ett besök krävs en anmälan i vakten vid grindarna där 
besökarna får en passersedel som gäller på området. Museet 
tar också ett inträde.

En guidning kan börja redan vid vakten. Det går inte att 
ha turister som driver runt på industriområdet ensamma ef
tersom det finns farliga industrimiljöer där turisterna riske
rar att råka ut för olyckstillbud. Sten-Arne Burman brukar 
börja med en övergripande berättelse om vad som finns på 
Rönnskär i dag och då får besökaren bland annat höra vad
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Forum Museum Rönnskär.

som produceras nuförtiden samt hur milj ovänligt företaget 
numera är.

Burman har en vision om att visa och berätta historien 
om hela samhället Skelleftehamn, från tiden för det första 
åretruntboendet till dagens högteknologiska industrisam
hälle. Bärande i berättelsen är naturligtvis Rönnskärsver- 
kens betydelse för samhället i stort - det positiva i den så 
kallade bruksandan framhävs med besked. Besökaren får 
höra hur bolaget uppmuntrade de anställda att studera vi
dare och starta föreningar samt hur det stöttade med stipen
dier och startbidrag. Eftersom bolaget hade så många olika 
kompetenser anställda och tillät dessa att använda maskin
park och anläggningar för egna projekt, tillkom en mängd 
uppfinningar och vad vi i dag skulle kalla avknoppade verk
samheter. Inte att förglömma var heller bolagets skrothögar, 
vilka utgjorde råmaterial i många privata projekt.

Ett tämligen stort utrymme av museets utställningar och 
guidningar ägnas åt miljö- och förgiftningsproblematiken, 
och dess moderna lösningar. Besökaren får höra om arseni
ken som tidigare stampades ner i tunnor och om vad som 
då kännetecknade en ”rönnskärsverkare” som under åratal 
hade exponerats för gifter. Detta fokus på företagets nega
tiva historia kan kanske framstå som underligt, men får sin 
förklaring av att museet grundades efter nystarten av Boli
den AB och att man då ville göra ett nytt avstamp efter all 
negativ publicitet kring de miljöskador som bolaget orsa
kat. Strategin tycks numera därför vara, från Bolagets sida,

att förlägga miljöproblemen på museet och därmed visa att 
de tillhör det förgångna.

Forum Museum Rönnskär är inte bara ett turistmål, det 
är också tänkt att serva historisk forskning. Här samlas för
utom utställningsföremål historiska källor i form av bolags- 
dokument, korrespondens och fotografier. Museet strävar 
också efter att samla in lokala berättelser som på något sätt 
anknyter till Skelleftehamn och Boliden AB.

Burman själv är en utmärkt berättare och kan underhålla 
en grupp i timmar utan att det på något sätt upplevs som 
tråkigt. I skrivande stund arbetar han med att påvisa vikten 
av museet inåt mot bolaget. Strategin här är att alla nyan
ställda ska komma på besök, som en del av deras introduk
tion i bolaget. Helst ser man att alla som arbetar på Boliden 
ska ha varit där åtminstone en gång. Museet arbetar också 
aktivt för att locka traktens skolklasser. Burman poängterar 
att han företräder Skelleftehamns enda museum. Man vill 
alltså både vara en kugge i företagets känsla för kontinuitet 
och tradition, och en ankarplats för lokalsamhällets min
ne. För som Sten-Arne Burman uttrycker det: ”Utan Rönn- 
skärsverken hade det inte funnits något Skelleftehamn.”114

I dag har inte museet på långa vägar så många besökare att 
det skulle kunna överleva på enbart inträdesavgiften. Den

124 Två samtal har förts med Sten-Arne Burman 2005-02-10 och 
2OO6-O6-I3.
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ekonomiska föreningen arbetar därför med olika säljstrate- 
gier, dels mot Skellefteå kommun, dels mot Boliden AB. Där 
kan vi bara konstatera att man varit framgångsrik i så mot
to att Boliden faktiskt avsätter en tjänst, upplåter plats och 
sköter underhållet, samt att kommunen anser att museet är 
en arbetsplats värd stöd. Men ska denna verksamhet kunna 
utvecklas ytterligare måste mer till. Antingen måste museet 
locka fler betalande besökare eller också får man utveckla 
sina säljtalanger ytterligare. Verksamheten är i dag är helt 
beroende av att Boliden AB avsätter medel för den.

Den nära kopplingen till Boliden AB har konsekvenser 
för museet. En uppenbar fördel är det faktum att tämligen 
stora medel, i minnesvårdande sammanhang, avsätts för 
lokaler och lön. Sten-Arne Burman har också ett tämligen 
fritt spelrum och kan utifrån basen i Boliden AB agera med 
skärpa mot kommun och Skellefteå museum.

Från kusten beger vi oss nu inåt Västerbottens bergslag 
igen.

Kristineberg och dess fritidsförening
Bruksanda är något som mycket påtagligt också framträder 
i gruvsamhället Kristineberg. Den som sätter sin fot i sam
hället kan inte undgå att märka den. Hela samhället bygg
des och underhölls av Boliden AB. I dag har företaget dra
git sig tillbaka från det breda åtagandet, vilket innebär att 
Lycksele kommun numera har axlat det gamla ansvaret för 
skötsel och drift. Gruvan i Kristineberg, Sveriges djupaste 
med brytning på mer än en kilometers djup, drivs dock fort
farande av Boliden.

Nu är det dock inte Boliden AB som försöker locka turis
ter till Sveriges djupaste gruva utan det är Kristineberg Fri
tid ekonomisk förening. Föreningen äger ett fritidscentrum 
samt de investeringar Lycksele kommun gjort i underjords
kyrka och visningsgruva.

För att den ekonomiska föreningen ska kunna driva 
dessa verksamheter får den ett årligt driftsbidrag av kom-

Underjordskyrkan i Kristineberg.
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munen.115 Lycksele kommun har villkorat det så att ett ge
mensamt bidrag utgår till alla verksamheterna. Det fram
kom tydlig vid intervjun med företrädare för föreningen 
att de mest var intresserade av att driva badhus samt att 
den unika under jordskyrkan med visningsgruva sågs som 
ett extra bagage.116 Föreningen kan inte med egna medel 
hålla någon anställd och kommunens driftsbidrag är i dags
läget en förutsättning för att nödvändiga guider ska kunna 
anställas under säsong. I Kristineberg talade vi med två av 
föreningens förgrundsfigurer, Viktoria Isaksson och Krister 
Lundgren.117 Tidigare har en intervju gjorts med den nume
ra avlidne Ove From som var engagerad i skötseln av detta 
turistmål.118

Här finns minst två bra berättelser att bygga på och det har 
man också delvis gjort. Den första rör samhällets uppkomst 
och karaktär. Berättelsen handlar om de första nybyggarna, 
om hur malmletarna etablerade sig och om hur Boliden AB 
byggde samhälle och gruva. Den andra berättelsen handlar 
om den gången när Kristus uppenbarade sig i berget. Orsa
ken till att det i dag ligger en ekumenisk kyrka i gruvan är 
att det under ordinarie arbete på 1940-talet sprängdes fram 
en kristusbild som väckte viss uppståndelse. Det var en vit 
gestalt mot mörk bakgrund. En av Bolidens fotografer till
kallades och tog två bilder. Ungefär på samma plats bygg
des senare underjordskyrkan. Till uppenbarelsen kopplades 
senare också en profetia. I samhället Kristineberg ges därför 
en sällsynt god möjlighet att väva ihop arbetar- och sam- 
hällshistoria med en religiös föreställningsvärld.

För att se gruva och kyrka krävs att man tar en guidad tur 
för vilken en avgift erläggs. Gruvan i Kristineberg är fortfa
rande en arbetsplats och det finns ingen möjlighet att själv 
ta sig ner. Vanligen utgår turerna från Thornégården som ti
digare var chefsvilla, men som nu är ombyggd för att kunna 
ta emot gäster. Där hoppar besökarna in i en minibuss och 
får en guidad tur runt samhället. Därefter åker bussen ner 
i gruvan och passagerarna får kliva ur och gå runt i kyrkan 
och visningsgruvan medan guiden berättar om Kristus up
penbarelse och om hur man arbetat i gruvan. Även turister 
måste dock följa vissa säkerhetsföreskrifter och alla får ta 
på sig overaller, stövlar och hjälmar, som tillhandahålls på 
plats.

Sammantaget betyder detta att även om Underjordskyr
kan i Kristineberg i första hand uppges vara ett religiöst be
söksmål så får alla besökare en dos gruvhistoria, vare sig de 
är intresserade eller inte.

Med sina tvåtusen årliga besökare kan inte underjords
kyrkan sägas vara ett lyckat turistmål. Detta torde dock gå 125 126 127 128

125 Driftsavtal för fritidscentra och underjordskyrka samt visnings- 
gruva i Kristineberg, Lycksele kommun 2006-02-07.

126 Intervju i Kristineberg.
127 Intervju 2006-06-14.
128 Samtal med Ove From 2005-01-26.

att ändra på. Forskargruppens samlade känsla är att trots 
att Kristineberg ligger långt från existerande större resan
deströmmar så borde det gå att locka betydligt fler turister 
än i dag. Särskilt gäller detta religiösa turister. Att sprida 
legenden om Kristus i berget med en bra berättelse torde 
gå, men vår bedömning är att det då krävs en driftig entre
prenör som i egen regi får styra och ställa och som är be
redd att satsa tid och pengar, eller att hela bygden engage
rar sig på samma sätt som den har gjort i Adak, inte långt 
därifrån.

Biografen Saga i Adak
I byn Adak i Malå kommun finns en biograf som ursprung
ligen byggdes av den i gruvnäringen arbetande Östen Dahl
berg. Biograf- och danslokalen byggdes som en tillbyggnad 
till makarna Östen och Edits boningshus. Bygget påbörjades 
redan innan elektriciteten kommit till orten. Östen var ock
så intresserad av musik. Han komponerade själv för drag
spel och behärskade också den svåra konsten att stämma 
dessa instrument. Till följd av Östens dubbla intressen fick 
bänkraderna stå lösa på plant golv. Detta möjliggjorde att 
lokalen även kunde användas som dans- och festlokal. År 
1945 invigdes biografen i Adak, som under hela sin driftstid 
stod fri från större biografkedjor. Östen och Edit kallade sin 
biograf för Saga.

Makarna Dahlberg drev biografen fram till 1965 då de 
tvingades stänga eftersom de inte längre hade ekonomiska 
resurser att underhålla utrustningen. Då hade flera konkur
rerande biografer öppnat och folk stannade i allt högre grad 
hemma för att se på tv. När makarna flyttade därifrån 197z 
lämnades byggnaden öde med det mesta av bohaget kvar.

Byggnaden ”återupptäcktes” under 1980-talet av den i 
Guldriktes historia ständigt återkommande Alve Johans
son. Han hade hört talas om att det skulle finnas en bio
graf i Adak och han ville ha gamla biografbänkar till Linba
nan. När Alve tillsammans med några ortsbor inspekterade 
byggnaden fann de den nästan intakt. Alla fönster var hela, 
porslin, linne, möbler, radioapparater och delar av biogra
fens bokföring och många bioaffischer fanns kvar. På köks
bordet hade makarna Dahlberg lämnat två urdruckna kaf
fekoppar. Johansson påtalade att detta borde man ta hand 
om och visa för allmänheten, eftersom också biografen till
hör gruvhistorien då den visar något av gruvarbetarnas fri
tid.

Några entusiaster beslutade då att försöka renovera bio
grafen Saga. Kommunen lovade ett renoveringsbidrag un
der förutsättning att alla Adakbor var överens och efter di
verse stormöten och sammankomster satte man igång med 
hjälp av bidrag och frivilliga insatser att restaurera hus och 
biograf. Nu står den musealiserade biografen där som ett 
monument inte bara över Östen och Edit utan också över 
Adakbornas vilja att visa platsens historia. Biografen åter
fick sin gamla funktionalitet, den återinvigdes 1993. En år
lig filmfestival skapades och ett kafé byggdes.
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Sagabiografen i Adak.

För Adakborna har biografen blivit den punkt kring vil
ken de samlar sina minnen. När Adakborna beslöt sig för 
att hedra minnet av en annan av sina profiler, malmletaren 
Elvira Lundström, så byggdes ett litet museum över hen
ne alldeles intill biografen. Här berättas hennes historia ge
nom pressklipp och genom guidning. Här visas också delar 
av Lundströms stora mineralsamling. I Elviramuseet häng
er därtill fotografier från det forna samhället Adakgruvan 
samt en tredimensionell modell av själva gruvan med dag
brott och orter.

De som kommer till Adak under filmfestivalen får alltså 
inte bara se film i en annorlunda miljö. De kan svårligen 
undgå att också guidas runt och få historien om Edit och 
Östen, deras liv och biograf, insupa historien om de for
na gruvsamhällena och deras gruvor, läsa om Elvira Lund
ström samt handla palt i fiket.

Anläggningen drivs av Sagabiografens intresseförening 
och det mesta av arbetet utförs ideellt eller som någon form 
av arbetsmarknadsåtgärd. Föreningen har inga anställda 
men drömmen är att de i framtiden ska kunna anställa nå
gon som åtminstone på halvtid ska kunna sköta och driva 
stället. I Adak har forskargruppen intervjuat Eivor Jons

son och Ann-Gerd Persson, företrädare för intressefören
ingen.119

Sagabiografen har i dag inte tillräckligt många besökare 
för att föreningen ensam ska kunna hålla biografen i gång, 
med allt vad det innebär av marknadsföring och produkt
utveckling med betald personal. Intresseföreningen är såle
des beroende av ideellt arbete, av den draghjälp den får av 
Guldriket centralt, och av att de besökare som letar sig till 
övriga besöksmål också lotsas vidare till dem.

Biografen Saga i Adak utgör således ett utmärkt exempel 
på en gemensam byanyttighet som drivs av lokala entusiaster. 
Biografområdet fungerar i dag primärt mer som en ankarplats 
för det lokala minnet, än som en produkt sprungen ur ett kom
mersiellt intresse. Intresseföreningen ser dock positivt på sam
arbetet med Guldriket samtidigt som man hyser farhågor för 
vad ett än mer kommersialiserat Guldrike ska föra med sig.

Från Västerbottens inland går vi nu åter ut mot Skellef
teås kust. *

IZ9 Intervjun skedde 2006-06-14. Förutom detta har Torkel Molin 
tidigare intervjuat Eivor Jonsson vid två tillfällen 2005-01-24 och 
under filmfestivalen 2005.
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Vildmarksgruvan i Varuträsk
Det som i dag går under betäckningen Vildmarksgruvan in
gick i Alve Johanssons gruvrike som Varuträsk mineralpark. 
Varuträsk är beläget högst fem minuters bilfärd från Skel
lefteå stadsgräns och ligger i ett av jordens mineralrikaste 
områden. Man tänkte sig att på samma sätt som amatörbo
taniker är intresserade av att åka till intressanta växtlokaler 
så skulle amatörgeologer vara intresserade av att åka till en 
intressant minerallokal. Området var tänkt som ett ströv
område för en geologiskt intresserad allmänhet och den för
ening som först drev verksamheten avknoppades från Fri
luftsfrämjandet.

I Varuträsk finns rester av kommersiell mineralbrytning, 
flera dagbrott och en liten gruva. Bredvid gruvan byggdes 
ett besökscentrum, stigar markerades och skyltar sattes upp. 
Efter hand tömdes den gamla gruvan på vatten och visas nu 
för turister. I dag går det att via en trapp ta sig ned genom 
det gamla luftschaktet. Till detta har man byggt en liten an
läggning för barn som pedagogiskt visar hur gruvbrytning 
går till. Ett litet museum, inrett som ett gammalt kontor, 
finns också vid anläggningen. Det visade sig dock att den 
ekonomiska förening som drev Varuträsk mineralpark inte 
lyckades få anläggningen att gå runt och år 2005 såldes an
läggningen till Torbjörn Holmlund som sedan tidigare drev 
Svansele Vildmarkscenter, ett annat besöksmål i regionen. I 
Varuträsk har Agneta Karlsson intervjuats.130 Hon och två 
guider följde med från den gamla huvudmannen till Holm
lund. Karlsson arbetar nu liksom tidigare halvtid med Vild- 
marksgruvan i Varuträsk. Turistmålet har således tre an
ställda i varierande omfattning.

Utgången från Vildmarksgruvan i Varuträsk.

130 Intervjun skedde 2006-06-16. Tidigare har Torkel Molin också 
talat med de andra guiderna 2005-02-07.

Torbjörn Holmlund har börjat integrera den nya verk
samheten med Svansele Vildmarkscenter, ändrat mineral
parkens namn till Vildmarksgruvan i Varuträsk, samt givit 
platsen en ny profil och startat en mängd vinteraktiviteter 
på området som inte har något samband med mineraler el
ler gruvhistoria. Till exempel körs det olika fordon på Va- 
ruträskets is. Men icke desto mindre förhåller det sig här så, 
liksom som på Guldrikets andra industrihistoriska besöks
mål, att den som besöker Vildmarksgruvan får sig berättat 
historien om platsens mineralbrytning och förevisas trak
tens stolthet, Varuliten: ett mineral uppkallat efter platsen.

Stackgrönnans båtmuseum
Stackgrönnans båtmuseum i Skellefteå ingick inte i Alve Jo
hanssons gruvrike. Det har tillkommit i efterhand och detta 
museum innehåller ingen gruvhistoria. Museet visar i stället 
båtar och båtmotorer på ett gammalt varvsområde inköpt 
av Skellefteå kommun. Kommunen har i sin tur överlåtit 
dispositionsrätten till hela fastigheten till Skellefteå muse
um för att museet där ska bedriva museiverksamhet. Till 
museet hör en kaféverksamhet som drivs av idrottsförening
en Bergsbyns IK. I fiket feriearbetar ungdomar genom kom
munens försorg. Hyra betalar Bergsbyns IK till Skellefteå 
museum som alltså har dispositionsrätten till fastigheten.

Museet har årligen drygt 40 000 besökare. Runt båtmu
seet finns ett antal bodar som på för oss oklara grunder hyrs 
ut till olika försäljare och hantverkare. Tydligen är detta en 
plats dit lokalbefolkningen tar långväga besökare, kanske 
för att äta en av kaféets frikostiga räksmörgåsar. Den typis
ka besökaren framställs som en familj med barn eller ett äld
re par som gör en kortare utflykt till ett trevligt besöksmål 
för att äta räkmackor i en intressant miljö nära älven. Det 
finns en uppfattning om att samma människor återkommer 
gång på gång, ibland flera gånger per säsong. Detta sam
mantaget gör att Stackgrönnans båtmuseum är ett mycket 
väl fungerande utflyktsmål, dit traktens befolkning går för 
att fika och se om det hänt något nytt på museiområdet.

Två skilj da intervjuer har gjorts vid Stackgrönnan, dels 
med den av Skellefteå museum anställda antikvarien som 
har ansvar för museet, dels med företrädare för Bergsbyns 
IK som driver kaféet.

Året 2006 komplicerades vår möjlighet att analysera 
verksamheten av att Skellefteå museum hade valt att hålla 
båtmuseet stängt, på grund av att det saknades ekonomiska 
resurser för att hålla kompetent personal vid museet som 
kunde vakta och berätta om samlingarna. Stängningen vitt
nar om en pyrande konflikt mellan Skellefteå museum och 
Skellefteå kommun. Skellefteå museum bedriver sin verk
samhet på flera platser och kommunen klagar över att mu
seet i stort inte håller sin budget. Skellefteå museum menar 
i sin tur att kvalitet måste tillåtas kosta pengar och att den 
anslagna budgeten därför inte håller.

Stackgrönnans fik hölls dock öppet som vanligt. Här finns 
alltså inte någon entreprenör i egentlig bemärkelse, inte hel
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ler någon stark drivande kraft. Bergsbyns IK driver sin verk
samhet eftersom ingen annan skulle göra det, och museet 
anser sig inte ha tillräckliga resurser för att hålla Stackgrön- 
nan öppet. Däremot finns det en kringverksamhet, som inte 
varit föremål för denna studie, och som uppenbarligen drar 
nytta av det kulturhistoriska värdet av Stackgrönnans båt
museum. Kommunen har också uppvaktats av åtminstone 
en hugad spekulant som vill driva hela anläggningen i pri
vat regi.

Så långt presentationen av besöksmålen, låt oss härefter 
gå över till att försöka analysera denna art av verksamhet.

Vilken form av verksamhet framträder när 
entreprenörer sköter bevarandet?
All guidning förutsätter åtminstone en berättelse. Utan be
rättelsen att knyta an till får guidningen inget innehåll och 
ingen mening. Guidernas berättelser knyts till de fysiska spå
ren på platsen. Lämningarna ger substans åt berättelserna 
och utgör på så sätt fysiska orsaker till varför berättelserna 
berättas på just dessa platser. Detta innebär att de entrepre
nörer som bedriver verksamhet med kulturarv som bas ock
så har ett starkt intresse av att bevara de fysiska lämningar 
kring vilka de bedriver sin verksamhet. Varje minskande av 
kulturarvet, minskar också potentialen i deras berättelser. 
Omvänt betyder det att ett formerande av kulturarvet ökar 
potentialen för fler berättelser. Med detta synsätt kan man 
konstatera att verksamhet kring samlande och bevarande 
ingalunda motverkar ekonomiska logiker.

I Bergrum Boliden ges som tidigare nämnts ramberättel
sen för hela Guldriket och dit har man fört exempel på mine
raler och artefakter från gruvnäringen. Här berättas också 
historier från gruvepoken. Guiderna förmedlar ett antal in
dividuella berättelser om olika arbetare och om deras hem, 
vilket vidgar besökarens tolkning av utställningen. Vid lin
banan är det berättelsen om anläggningens snabba tillkomst 
och den hårda vinter under vilken den byggdes, tillsammans 
med driften av själva banan, som utgör kärnan i berättelsen. 
Här samlas också nya berättelser kring sägner och skrock. 
Långt framskridna planer på ett Vitterrike finns.

I Kristineberg, bygger berättelsen på kristna föreställning
ar, på hur gruvledning och gruvarbetare förhöll sig till det 
faktum att en gestalt som såg ut som Kristus med ett lamm, 
eller en duva, ovanför armen sprängdes fram. Till detta 
kopplades senare en profetia som började spridas. Histo
rien bättrades på ytterligare genom att man vid Konsum på 
orten hittade ännu en kristusbild. Dessutom finns där den 
gängse berättelsen om gruvnäring och bruksanda. I Kristi- 
neberg bevaras en del artefakter ur gruvhistorien. Det finns 
också potential för att bevara hela det av Boliden byggda 
samhället. Dit har man dock ännu inte kommit.

I Vildmarksgruvan i Varuträsk handlar berättelsen om 
den egensinniga man som upptäckte att där fanns mine
raler och hur han betedde sig för att få igång kommersiell 
brytning. En central del av denna berättelse rör sig kring

varuliten, platsens unika mineral, samt hur man fann kom
mersiell avsättning för gruvans alla mineraler. Här bevaras 
artefakter kring gruvan och dagbrotten. En museal utställ
ning finns även inhyst i en av platsens baracker.

I Adak kretsar berättelsen kring Östen och Edit. Där ökas 
dock berättelsen på med flera ”kända” Adakprofiler som 
Adak-Ulla och Elvira.131 Även berättelserna om de nedlag
da gruvsamhällena runt i kring, ges en allt större betydelse.
I Adak arbetas det aktivt på att formera kulturarvet. Det 
finns funderingar på att alltfort samla berättelser, källmate
rial och artefakter. Berättelsen om restaureringen och film
festivalerna hjälper också till att ge platsen ett ökat värde.

Forum Museum Rönnskär samlar för närvarande på allt 
som har med Boliden AB och Skelleftehamn att göra. Sam
lingarna ökar hela tiden. Klart är att dessa samlingar inte 
skulle ha kommit till stånd om inte museet funnits. Museets 
förespråkare Sten-Arne Burman illustrerar också sina fram- 
gångsberättelser med stöd av de föremål han samlat.

Vi kan konstatera att entreprenörer bevarar och vår
dar kulturarv i kommersiellt intresse. Om verksamheten 
är framgångsrik, kommer de inte att upphöra med denna 
praktik. Vi ser dock vissa risker här. Det framkommer att 
entreprenörerna över tid lär sig vilka berättelser som går 
hem och vilka som inte gör det. Det betyder att de berättar 
de historier som kunderna vill höra och släpper dem som 
inte är lika säljbara. Över en längre period ändras alltså ut
budet av berättelser och då finns en fara i att de artefakter 
som svarar mot de slopade berättelserna inte längre får nå
gon vård, eller i värsta fall slängs. Bevarandet riskerar på 
detta sätt att bli behovsrelaterat, till skillnad från den pro
fessionella minnesvårdens mål mot en beständighet.

Ett annat problem kan komma att uppstå vid ett ägar
skifte. Den nye ägaren kan sakna den tidigare entreprenö
rens känsla för tingen. Här bör den antikvariska myndighe
ten vara uppmärksam och bistå, så att den nya ägaren blir 
införstådd med den bevarandestrategi som upparbetats på 
platsen.

Vår rekommendation är att åtgärder sätts in för att stödja 
privata företagares bevarandeprojekt. Entreprenörerna står 
för visioner och drivkraft, men har ofta inte någon antikva
riskt kunskap. Tillförs kunskapen initialt, och sedan vid be
hov, får samhället mycket bevarande för en relativt liten in
sats. Entreprenörerna behöver troligen hjälp med att få veta 
både vad som bör bevaras och hur detta kan gå till. De kan 
spinna sina berättelser kring i princip vilka artefakter som 
helst, men gör det givetvis hellre kring sådant som på någon 
grund kan sägas vara särskilt typiskt eller särskilt unikt. Får 
entreprenörerna bara hjälp med prioriteringar så sköter de 
bevarandet därefter. Våra intervjuer pekar särskilt på att fö
retagarna uppskattat den hjälp Skellefteå museum stått för 
i dessa frågor, även om de kanske inte alltid höll med anti
kvarien från första början.

131 Britta Stenberg, Adak-Ulla (1997).
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Destinationsutvecklingen i Guldriket

De kommuner som geografiskt ingår i Guldriket medverkar 
aktivt till destinationens utveckling men projektet leds hu
vudsakligen av Guldrikets ekonomiska förening vars kon
tor ligger i Norsjö. Här behandlas hur undersökningens re
spondenter upplever sina relationer till andra aktörer, vilka i 
sin tur också påverkar destinationsutvecklingen i området.

Kommunerna och destinationen
Kommunerna är i dag viktiga finansiärer av Guldriket men 
kommunernas roller är inte helt okontroversiella. De flesta 
intervjuade har dock en försiktigt positiv inställning.

Kommungränserna har historiskt sett ofta varit hinder 
för samarbeten och turismutveckling. Destinationer har på 
så vis ofta varit politiserade och inte utgått från turisternas 
efterfrågan. Att detta förändrats välkomnas av flera inter
vjuparter. Övergången från att vara ett EU-projekt till att bli 
en egenfinansierad verksamhet medför dock en ökad grad 
av osäkerhet. Det gäller både den ekonomiska bärigheten 
och vilka vägval destinationen som helhet kan komma att 
ta.

Kommunernas satsning på kulturarvet är inte bara mo
tiverade med hänsyn till själva kulturarvsobjekten. Mark
nadsföringen av kulturarvet förväntas skapa imagevinster

Guldriket, reproducerad med tillstånd av Karin Fällman, Guldriket.
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som på så sätt ger kommunerna fler fördelar. I första hand 
ses turismen kring kulturarvet dock som en kommersiell 
verksamhet och förhoppningen kvarstår att den åtminstone 
på sikt är ekonomiskt lönsam. Stödet till turismen tar sig ut
tryck i form av olika driftsbidrag. Ett exempel är det stöd 
som Malå kommun ger till genomförandet av filmfestivalen 
i Adak. Sagabiografen åtnjuter, liksom andra besöksmål, 
också offentligt stöd i form av arbetsmarknadspolitiska åt
gärder.

Trots att kommunerna ger olika former av stöd finns det 
röster som ifrågasätter kommunernas förmåga att förstå tu
rismnäringens villkor och potential. För flera framstår det 
kommunala arbetet med turism delvis som tom retorik. Det 
faktiska engagemanget upplevs utebli. Skillnader mellan 
kommunerna är dock uppenbara.

I Norsjö kommun välkomnar man Guldriket och dess de- 
stinationsutvecklingsarbete. Att tänka i destinationer och 
inte i kommuner anses här som den enda gångbara vägen 
till en framgångsrik turismutveckling. Alla kommuner tycks 
dock inte vara lika övertygade om detta utan fortsätter att 
satsa i egen regi.

Vissa av våra informanter vittnar om en generell cen
trum- och periferiproblematik. De menar att satsningar i 
större utsträckning gynnar kommunernas centralorter med
an byarna hamnar i skymundan. Det har också framkom
mit att kulturarvet i konkurrens med andra mer traditio
nella turismsatsningar baserade på naturupplevelser kan få 
stå tillbaka i de enskilda kommunerna. Det visar sig att trots 
att kommunerna satsar på kulturarv är det inte säkert att 
de lokala turistbyråerna faktiskt också marknadsför sats
ningarna. Detta kan kanske bero på kommunernas organi
sation. Kultursektorn bevakas i småkommuner sällan av en 
egen nämnd. I stället tvingas kulturen praktiskt taget dag
ligen konkurrera med andra aktiviteter om de ofta mins
kande resurserna.

Informanterna uppger även att regelverk kring olika till
stånd utgör hinder för destinationens utveckling. Särskilt 
gäller det regler för mat- och alkoholservering. I synnerhet 
för de små och frivilliga aktörerna är ansökningsförfaran- 
den ett stort steg som ibland också förutsätter i samman
hanget betydande investeringar. Å andra sidan tvingar dessa 
problem också fram samarbeten med andra kommersiella 
aktörer, ofta inom restaurangbranschen, vilket kan ge posi
tiva synergieffekter.

Andra offentliga aktörer och destinationen
Andra viktiga offentliga aktörer finns på länsnivå. De inter
vjuade lovordar ofta det arbete som lagts ned inom ramen 
för Västerbottens museums SEVÄRT-projekt.132 Här utpe
kas också den ansvarige antikvarien som en mycket vik

tig person. Hans angreppssätt upplevs som hjälpsamt och 
pragmatiskt. Respondenterna anser dessutom att SEVÄRT 
är centralt för marknadsföringen av vissa kulturarvsobjekt 
och bara det faktum att de är med i SEVÄRT ses som en vik
tig markering av objektets betydelse. Vissa av kulturarvs- 
objekten deltar också i ArbetSams (Arbetslivsmuseernas 
samarbetsråd) satsningar och listas i organisationens årliga 
katalog.

Västerbottens turism, Skellefteå museum och ALMI är 
ytterligare aktörer som påverkar utvecklingen i området. 
Skellefteå museum har, förutom att man är med som en del 
av Guldriket, inom sin huvudverksamhet anordnat utställ
ningar med koppling till Guldriket. Förutom dessa samar
beten har ALMI och Västerbottens turism erbjudit coach- 
ingprogram för destinationens företagare men flera enskilda 
aktörer är inte nöjda med dessa organisationers insatser. 
Det finns följaktligen en del att följa upp för att se hur sam
arbetet mellan dessa stödfunktioner och företagarna fak
tiskt fungerar.

Även länsstyrelsen har direkt och okomplicerat stött 
verksamheten genom ekonomiskt bidrag. Här har också 
den statliga nivån gått in med stöd. Kontakterna sker då 
oftast genom Guldrikets centrala kontor. På riksnivå har 
Riksantikvarieämbetet beviljat stöd både åt biografen Saga 
och åt Världens längsta linbana.

Att samarbetet inte alltid går helt smärtfritt visas av att en 
av de intervjuade beklagar akademiseringen av kulturarvs
forvaltningen och undrar om ett museum alltid måste sank
tioneras av den offentliga kulturarvsforvaltningen? Skulle 
det inte vara lika gångbart att överlåta skötseln helt till pri
vata aktörer?

Destinationsorganisationen
Guldriket drivs i dag som EU-projekt men förväntas i slutet 
av 2006 ombildas till den ekonomiska föreningen ”Gold 
of Lapland”. Detta emotses på olika sätt, beroende på vem 
man frågar. Vissa röster inom Guldriket förespråkar star
kare entreprenörer som har möjlighet att satsa offensivt och 
strategiskt och med kunden i fokus, medan andra förordar 
en starkare förening. Föreningen är beroende av sin styrelse 
och därmed ofta av sina medlemmar och om medlemmarna 
drar åt olika håll så kan det bli för tungrott. Ändå ses för
eningen som en bra möjlighet att integrera även svagare ak
törer som inte förfogar över samma kommersiella potential 
som de starkare men som ändå visat ett visst attraktions- 
värde. Organisationen Guldriket anses just ha förenat dessa 
två grupper på ett framgångsrikt sätt och därför vill man 
värna om den.

Destinationsorganisationen syftar till att bygga upp ”en 
hållbar destination” där även aspekter som forskning, do

132 I synnerhet är det en turismföretagare som gör det.
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kumentation, kompetenshöjning och kvalitetssäkring utgör 
viktiga uppgifter. Marknadsföringen av destinationen utgör 
i dag huvudarbetet medan upprustningen av besöksmål fått 
en mindre framträdande roll. En annan viktig uppgift som 
ligger på centralorganisationen är produktionen av nyhets
brevet Golden News.

Personalen har en huvudroll vid såväl besöksmålen som 
vid turistbyråer och hotell. Dessa aktörer har emellertid, 
av naturliga skäl, den egna verksamheten i fokus. Destina
tionsorganisationens personal har därför en central roll för 
utvecklingen i sin helhet och alla respondenter är eniga om 
att den personal som nu arbetar inom Guldriket har rele
vant utbildning och bakgrund. En intervjuperson uttrycker 
det på följande vis: ”Det krävs ändå särskilda personer som 
lyckas lyfta blicken och har förmågan att förmedla större 
tankar och entusiasm till aktörer som initialt varit mer re- 
virinriktade.”

Att destinationsorganisationen faktiskt har medlemsfö
retagen med sig innebär att man i framtiden kan ägna sig 
åt mer strategiskt arbete. Här ingår till exempel destina
tionsorganisationens krav på att kvalitetssäkra de enskilda 
företagens produkter. Detta görs med hjälp av TourQua- 
lity-konceptet som i dag administreras av ett konsultbolag 
i Östersund som huvudsakligen anordnar kortkurser kring 
värdskap. Satsningen på TourQuality uppfattas av flera fö
retagare som en sorteringsmekanism. Destinationen arbetar 
också med den så kallade Kraftprocessen. Den har utveck
lats av ett turismkonsultbolag och har prövats av många de
stinationer i landet. Ett viktigt mål för Kraftprocessen, som i 
grunden inte skiljer sig från de planeringsmodeller som kan 
hittas i de flesta vetenskapliga böcker om turism, innebär 
att medvetandegöra turismens roll och funktionssätt. Arbe
tet med Kraftprocessen är dock mycket arbetskrävande och 
riskerar därför att bli en hyllvärmare.

Ett problem utgör den delvis oklara rollfördelningen 
mellan Guldriket och de enskilda kommunernas turismor
ganisationer som dels är kommunala, dels är utlagda på 
entreprenad. Det finns idéer om att ersätta de lokala turis
menheterna med en stark central organisation och att denna 
skulle motsvaras av nuvarande Guldriket. Ett annat pro
blem som nämns är bristen på statistik kring besöksmålen. 
Bristen försvårar det egna arbetet med marknadsföring och 
i arbetet mot offentliga aktörer, men också mot enskilda ar
rangörer och medlemmar.

Innovationer i Guldriket
Destinationsutveckling förutsätter ett ständigt pågående 
förändringsarbete. Innovationer i utbud och distribution 
är därför centrala för att behålla eller förbättra områdets 
marknadssituation. Ekonomiskt framgångsrika företag får 
i detta sammanhang agera dragplåster. Ett problem är att 
vissa attraktioner är av engångskaraktär. Hur många gånger 
vill man åka med samma linbana? Vissa attraktioner lyckas

genom evenemang skapa ett förnyat intresse, i alla fall till
fälligt. Sagabiografens filmfestival är ett bra exempel. Den 
är årligt återkommande och kan därmed attrahera samma 
människor år efter år. Dess återkommande eventkaraktär 
gör också att publicitet kring besöksmålet uppstår åtmins
tone en gång per år. Greppet att bjuda in kända gäster som 
Jonas Gardell har slagit synnerligen väl ut. Gardell och de 
andra har hjälpt till att göra Sagabiografen rikskänd och 
också skapat kontakter till Filmsverige.

Svansele vildmarkscenter, som inte kan räknas till de kul
turhistoriska platserna, har förstått att förnya produktut
budet och spelar därmed en viktig roll även för de andra 
turistföretagen i Guldriket. Vissa företagare arbetar också 
själva aktivt för att förbättra utbudet genom att utveckla 
nya idéer och produkter som kan komplettera dagens akti
viteter kring kulturarvsobjektet. Det faktum att ägaren till 
Svansele vildmarkscenter nyligen köpt upp ett av Guldrikets 
ursprungliga besöksmål leder till att koncept som vildmark 
och friluftsliv stärks.

I detta sammanhang utgör en planerad storsatsning i pro
jektet ”Storälgen” en viktig faktor.1» Storälgen är tänkt att 
bli en 45 meter hög träskapelse som ska rymma konferens
lokaler, utsiktsplattform och restaurang. Lokaliseringen till 
Vithatten, ett berg på länsgränsen mellan Västerbotten och 
Norrbotten, innebär att älgen kommer att bli ett landmärke 
och en självklar attraktion. Oberoende om man tror på idén 
med älgen eller inte, är alla överens om att dess tillkomst 
kommer att förändra förutsättningarna för alla andra att
raktioner inom Guldriket. Huruvida detta får positiva eller 
negativa konsekvenser råder det delade meningar om. Kom
mer älgen att dra till sig all uppmärksamhet och ödelägga 
alla andra attraktioner, eller kommer den att innebära ett 
ökat antal besökare som också kommer att besöka Guld
rikets övriga attraktioner? En företagare ger också uttryck 
för förhoppningen att Storälgen ska motverka den nuva
rande betoningen av sommarsäsongen.

Vildmarksattraktionerna och Storälgen ingår i samma 
koncern som bokningsbolaget Upplevelser i norr. Dess äga
re har en uppenbar strategi att utveckla turism i området 
och förfogar också över medel och kontakter för att mark
nadsföra sina produkter även utan stöd från Guldriket.

Guldriket växer. Allt fler ser fördelar av med att vara med. 
Samordningsfunktionen har tydligen bevisat sin förmåga 
och allt fler aktörer har hakat på Guldriket. Detta ses hu
vudsakligen som en positiv utveckling av samtliga aktörer. 
Somliga är dock oroliga för kulturarvets ställning i denna 
utveckling. Kommer kulturarvet att marginaliseras i kon
kurrens med hotell och aktivitetsföretagare, eller kommer 
det att alltjämt utgöra Guldrikets viktigaste resurs? 133

133 www.storalgen.se
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Några av Guldrikets problem
Ett problem är besöksmålens delvis svaga position såväl när 
det gäller ekonomiska resurser som kunskap och kompe
tens. En särställning har Underjordskyrkan i Kristineberg 
som är en del av ett paket som Lycksele kommun har över
lämnat till den lokala ekonomiska föreningen i samhället. 
Badhus och Folkets hus upplevs mer angelägna ur ett lo
kalt perspektiv, vilket medför att Underjordskyrkan sköts 
med hjälp av tillfälliga guider och utan betydande entusi
asm. Stora satsningar har inte realiserats på grund av ad
ministrativa problem. Besökarna är få och ekonomiska re
surser saknas för till exempel marknadsföring. Relationen 
till Guldriket är begränsad och man ser en större nytta med 
bokningsbolaget Upplevelser i norr. Destinationsorganisa
tionen har dock arbetat aktivt för att stödja de ekonomiskt 
svagare kulturarvsobjekten. Ambitionen är att ingen ska 
uteslutas. Sagabiografen kunde till exempel betala sin egen
insats i Guldriket-projektet genom att åta sig uppdrag mot
svarande den monetära insatsen.

Någon intervjupartner tycker också att samarbetet har 
motverkats genom vissa entreprenörers strategi att integre
ra allt fler verksamheter i sitt eget utbud i stället för att ge 
uppdragen till andra. Ett exempel utgörs av benägenheten 
att själva stå för transporterna och inte leja ut denna tjänst 
till andra. Ett annat kan utgöras av öppnandet av en egen 
restaurang.

Destinationsorganisationens resurser är begränsade och 
prioriteringar är därför nödvändiga. Både organisationens 
finansiering och dess prioriteringar ger en viss friktion. Kost
naderna anses av vissa vara orättvist fördelade mellan kom
munerna eftersom de mindre kommunerna ska betala lika 
mycket som de stora. Resursläget kommer att försämras yt
terligare när projektet omvandlas till en ekonomisk fören
ing där de anslutna företagen själva ska stå för merparten av 
kostnaderna. En möjlighet att förbättra läget ses i en utökad 
samverkan med det övriga näringslivet, inte minst med Boli
den AB, den största aktören i området. Boliden underlättar 
redan i dag arbetet genom att tillhandahålla vissa tjänster 
vid flera av besöksmålen. Även samverkan med kommuner
na för att förbättra Norrlandsimagen anses som en gångbar 
väg. Det har funnits tillfällen då enskilda medlemmar varit 
irriterade över att de inte fått tillgång till ekonomiska medel 
som skulle tillåta en önskad utveckling av deras verksam
het. Trots detta uppskattas det grundläggande arbetet kring 
samverkan inom Guldriket.

Framtidens ekonomiska förening ”Gold of Lapland” för
väntas vara mer öppen för aktörer utanför kulturarvssek- 
torn och utanför destinationens ursprungliga område. Det
ta beror på att det engelska namnet inte självklart relateras 
till det område som hittills har förknippats med begreppet 
Guldriket. Samarbetet med angränsande destinationer som 
Ostriket och Byskeälvens laxdal pekar redan i dag mot en 
geografisk utökning av destinationen. En sådan förändring

kan också tänkas öppna nya samarbetsformer med större 
bolag som kan hjälpa till att profilera området.

Ibland kritiseras utvecklingen mot marknadslogik av mer 
traditionella företrädare för kulturarvssektorn. Dessa upp
lever att förändringen främjar kommersiella intressen mer 
än bevarandet av kulturhistorien. Ledningen för Guldriket 
anser dock att detta är en oundviklig process eftersom sats
ningar enbart på kulturarv i längden inte kan finansieras. 
Kommersiell framgång anses vara förutsättning också för 
själva bevarandet. Samtidigt påpekar man att Guldrikets 
centrala kulturarvsattraktioner kommer att förbli stommen 
i den framtida organisationen.

Avfolkningen och den därpå följande försämringen av det 
lokala serviceutbudet utgör ett bekymmer för flera av res
målen. Tillgång till boende och matserveringar är inte själv
klar, vilket gör det svårt att ta emot större gruppresor. Även 
bristen på transportinfrastruktur anses utgöra ett problem. 
Lyckas Guldriket attrahera fler besökare så kommer dessa 
problem att bli allt tydligare. En företagare ser dock en möj
lighet att göra om övergivna bostadshus i kommunernas 
tätorter till turistboenden.

Vissa av kulturarvsobjekten har rönt internationellt in
tresse. Detta har medfört nya utmaningar för deras ägare 
och förvaltare. Informationsmaterial och guidningar för
väntas i allt högre utsträckning också utföras i andra språk 
än svenska. Flerspråkig personal finns ofta inte tillgänglig 
och entreprenörerna har ofta inte råd att betala kvalificerad 
arbetskraft. Liknande problem med tekniska frågor såsom 
skötsel av hemsidor och dylikt finns också.

I flera intervjuer blir det tydligt att tillgången till andra 
kunniga aktörer är en kritisk faktor. Det finns flera poten
tiella besöksmål. Men vem ska utveckla ekonomiskt lön
samma verksamheter kring dem? Det saknas helt enkelt 
strategier för hur kompletterande verksamheter ska kunna 
etableras både inom service- och kulturarvssektorerna. Ett 
annat kommande problem är det stundande generations
skiftet. Många av dagens aktörer minns fortfarande den tid 
då malmproduktionen i Guldriket låg på en högre nivå och 
flera av dem arbetade på besöksmålen innan de musealise- 
rades. De kan utnyttja sin egen förstahandskunskap i sin 
verksamhet och bidrar på så vis till att göra kulturarvet ”le
vande”. Men hur blir det med nästa generation? Kan den 
bara ta över inövade berättelser, eller måste dessa efterträ
dare utveckla egna relationer till platserna?

Ett annat strukturellt problem gäller bokningsförfaran- 
det. Guldriket har i dag inte någon central bokningscentral 
utan nyttjar flera olika. Det finns ett privatägt bokningsfö- 
retag, Upplevelser i Norr, vars ägare Torbjörn Holmlund i 
skrivande stund äger två av Gulrikets besöksmål. Upplevel
ser i Norr tar dock bokningar för alla Guldrikets besöks
mål. Bokningar tas också emot av den centrala organisatio
nen för Guldriket samt av turistbyråer och av de enskilda 
besöksmålen själva. Flera intervjuade uppskattar Upplevel
ser i Norrs arbete, medan andra ser det som ett problem
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att kontrollen av bokningscentralen inte ligger hos central
organisationen. Skulle kontrollen över bokningsfunktionen 
hamna i centralorganisationen undviks ett uppfattat dub
belarbete. Flera anser dock att ett övertagande av Upplevel
ser i Norr inte går att genomföra i dagens trängda ekono
miska läge. Den gemensamma bokningen är särskilt viktig 
för gruppresorna.

Sammanfattningsvis kan vi säga att den destinationsut- 
veckling som bedrivs av Guldriket i dag upplevs som myck
et positiv av flertalet respondenter, samtidigt som ombild
ningen till en ekonomisk förening möts med osäkerhet och 
oro. Detta gäller inte minst företrädare för industrihisto- 
riskt intressanta platser som befarar att deras besöksmål 
kan komma att marginaliseras när kommersiella intressen 
förväntas dominera föreningens agenda. Relationerna till 
de bevarande krafterna utanför den lokala arenan framstår 
som relativt oviktiga och oproblematiska, eftersom deras 
företrädare har förstått att bemöta de lokala aktörerna med 
insikt och förståelse.

En kommersiell utveckling, även om den sker genom lo
kala krafter, anses som hotfull men kanske ändå nödvän
dig. De intervjuade är tämligen eniga om att Guldrikets 
organisatoriska förändring kommer att medföra att priva
ta satsningar såsom Storälgen kan ge ett lyft för hela desti
nationen. Ändå är spänningen mellan de bevarandeinrik- 
tade och de utvecklingsinriktade aktörerna i Guldriket den 
stora utmaningen inför framtiden. Den nya organisationens 
svåra uppgift kommer att bestå i att medla mellan dessa 
intressen utan att offra destinationens kulturhistoriska till
gångar.
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Entreprenörer i Guldriket

I traditionell ekonomisk analys diskuteras ofta bakgrun
den till regional tillväxt med hjälp av en analys av de tra
ditionella produktionsfaktorerna: jord, arbete och kapital. 
Dessa faktorers förklaringsvärde minskar dock.1541 stället 
har nyare förklaringar formulerats som bygger på föreställ
ningar om humankapital, entreprenörskap och ekonomins 
spelregler. Fokus hamnar därmed i stället på samspelet mel
lan institutioner, aktörer och individer.134 135 Kvaliteten inom 
detta samspel framstår därför som viktig för en regions till
växt och utveckling.

Entreprenörskapets grundtyper
I Guldriket har vi som förväntat funnit olika typer av entre
prenörskap. Hur dessa ska beskrivas och kategoriseras be
ror på vilken värdeskala man väljer.136 Som tidigare nämns 
utgår vi i denna studie från att entreprenörskap är en själv
ständig handling i syfte att bygga upp, förändra och för
verkliga. En enkel sammanställning utifrån olika aktörers 
verksamhet, driftsform och organisation skulle kunna se ut 
så här:

• Ideella: exempelvis föreningsburna verksamheter, byalag 
och enskilda grupper.

• Kommersiella: exempelvis olika privata företagare.
• Förvaltande: exempelvis kommuner och antikvariska 

myndigheter som Skellefteå museum.

En annan mer intressant indelning i vad vi skulle kunna 
kalla urtyper eller idealtyper kan se ut så här:

Entreprenörskap som

• livsstil: I denna kategori ryms verksamheter som förknip
pas med en stark personlighet. Personen, ofta en så kallad 
”Local Hero”, har god förankring i det omgivande lo
kalsamhället och använder sina personbundna kvaliteter 
som resurs och bas för att utveckla verksamheten. I ar
betet med en historisk miljö finns ofta en tydlig koppling

134 Lars Magnusson & Jan Ottosson, Ekonomisk tillväxt i perspektiv 
(2.003).

13 5 Jörgen Lithander, Gränslandets ekonomi och entreprenörskap: en 
studie av småföretagande i glesbygd (2005).

136 För en alternativ syn se Laila Gibson, Learning Destinations: The 
complexity of tourism development (2006).

mellan entreprenör och plats. Livsstilsentreprenören ar
betar ständigt och arbetsveckor upp till 60-70 timmars 
utgör inget undantag. Anhörigas engagemang är ofta en 
förutsättning för att verksamheten ska vara företagseko
nomiskt bärkraftig vilket måste ses som en av livsstilsen- 
treprenörskapets svagheter. En annan svaghet är att få, 
om någon, kan axla livsstilsentreprenörens roll om den
ne/denna av någon orsak försvinner bort från näringen.

• ideellt foreningskollektiv: Denna kategori omfattar verk
samheter där ett mindre antal privatpersoner samlats 
kring en utvecklingsidé. Det ideella foreningskollektivet 
bygger på ett gemensamt kollektivt värdeskapande. Verk
samheter som drivs som ideella foreningskollektiv kan ha 
svårt att rekrytera medlemmar, men åtnjuter oftast stort 
stöd från övriga lokalsamhället. Potentiella kulturarv 
drivs ofta av detta entreprenörskap.

• riskkapitalism: Entreprenören tar en beräknad affärsrisk 
i syfte att få hög avkastning på insatt kapital. Verksam
heten i sig är mindre viktig än ekonomiska avkastnings- 
argument. Det är nästan bara officiellt kulturarv som är 
intressant för en riskkapitalist.

• tvång: Kollektiva tillgångar som ett kulturarvsobjekt kan 
av en eller annan anledning mer eller mindre tvingas på 
en aktör eller verksamhet med målsättningar av helt an
nan karaktär. Tvånget att förvalta ett kulturarvsobjekt 
kan uppkomma genom olika avtal eller som villkor för 
att annan attraktiv verksamhet ska ges ekonomiskt stöd. 
Ett exempel på tvångsmässigt entreprenörskap är när in
divider upplever sig tvingade till ett engagemang att be
vara och utveckla. Bakgrunden är ofta historiskt och/eller 
socialt betingad.

• förvaltning: Även inom traditionell förvaltning kan en 
stark vilja att förändra och utveckla finnas. Ofta rör det 
offentligt, officiellt kulturarv som Bergrum Boliden, men 
det kan också handla om mer eller mindre privat kultur
arvsforvaltning som Forum museum Rönnskär.

Risker och problem med entreprenörer 
bakom kulturarv
Riskerna med att ha en riskkapitalist som förvaltare av kul
turarv är tämligen uppenbara. Ger inte investeringen avsedd 
avkastning kommer satsningen att överges. Det behöver 
dock inte betyda katastrof, då denna typ av entreprenör inte 
skulle ha övervägt inträde om inte verksamheten redan var 
eller kunde göras stabil. Om ett besöksmål har övergetts av
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en riskkapitalist innebär detta således ofta att anläggningen 
kan övertas av någon med lägre krav på avkastning.

Med livsstilsentreprenören uppstår dock mer försåtliga 
problem. Positivt är förvisso att denna per definition är 
långsiktig och ofta inte har någon tanke på att sluta med sin 
verksamhet bara för att den kanske inte följer uppgjord av- 
kastningsplan. I undersökningsmaterialet finns också indi
kationer på att livsstilsentreprenörer och ideella forenings
kollektiv gärna väljer att skapa positiva stämningar bland 
enskilda, särskilt närboende. Ett exempel i Guldriket är 
LinAB som arbetar i ett föreningsaktivt sammanhang och 
samtidigt stärker lokala nätverk och bygger socialt kapital. 
Men livsstilsentreprenören riskerar samtidigt att lägga allt 
för mycket kapital och investeringar i sin egen person och 
gör sig därför oumbärlig för sitt företag. Förvaltas ett kul
turarv på detta sätt kan det ge framtida problem och över 
tid riskeras hela verksamheten.137 När livsstilsentreprenö
ren skiljs från det officiella kulturarvet kan det nämligen 
vara svårt för någon annan att förvalta det. Har entrepre
nören ännu inte lyckats ge ”sitt” kulturarv officiell status 
hänger verksamheten på att någon kan eller vill överta den. 
Är kulturarvet i stället officiellt uppstår därmed problem för 
minnesvårdande myndighet och frågan är då om den kan, 
vill eller vågar sluta vårda det aktuella arvet; eller om den 
offentliga sektorns aktörer tvingas ta ett oönskat ekono
miskt ansvar. Ett övertagande riskerar dessutom att gå över 
i ett entreprenörskap av tvång eftersom livsstilsentreprenö
ren ofta bär upp en mängd andra sidoverksamheter som i 
sin tur lokalt genererat arbetstillfällen. Samtidigt bör inte de 
positiva effekterna av en livsstilsentreprenör underskattas. 
Det sociala stödet i en lokal mobilisering är odiskutabelt en 
bra utgångspunkt för framtida investeringar.

I ett ideellt foreningskollektiv uppstår andra problem. 
Flera viljor ska samsas och arbeta mot samma mål. Denna 
typ av entreprenör kan ofta inte heller uppbåda så myck
et arbetstid eller kapital som kanske skulle behövas. Där
för utvecklas kulturarvet under denna förvaltning långsamt 
och oförutsägbart.

Entreprenörskapet av tvång bygger av naturliga skäl på 
en bräcklig grund då incitamenten för ett engagemang i kul
turarvet är instabila. Ett externt tvång när andra kollekti
va tillgångar ställs som villkor mot kulturarvsobjektet är 
problematiskt eftersom objektet ofta får anta rollen som en 
ekonomisk belastning och en svårutvecklad verksamhet.

Det med skattemedel finansierade entreprenörskapet 
inom ramen för en offentlig förvaltning ställs inte sällan in
för problem. Den drivande kraftens frihet är kringgärdad av 
regleringar och beslut bortom entreprenörskapets kontroll. 
Offentlig förvaltning får också bara undantagsvis konkur
rera med privat verksamhet.

137 Här finns också stöd från tidigare undersökningar, se exempelvis 
Paju (2002).

En variation av enskilda kulturarvsentreprenörskap i en 
gemensam destination genererar en speciell problematik 
som i huvudsak har sin grund i de olika entreprenörernas 
olika mål och storlek. När en del arbetar för att vinstmaxi- 
mera, andra har sitt företagande som livsstil, några bara 
förvaltar och någon arbetar med frågan under tvång, upp
står lätt motsättningar. Denna något osäkra situation måste 
dock accepteras om man samtidigt önskar ta del av den po
sitiva dynamik som ligger i de enskilda entreprenörskapen. 
Någon eller några måste således jämka och medla. I Guldri
ket har man valt att lägga denna funktion i den gemensam
ma organisationen. Guldrikets centrala organisation visar 
sig därför ännu en gång vara av yttersta vikt. Projektledaren 
för ett destinationsprojekt måste på ett tidigt stadium bygga 
upp ett stort förtroende för att skapa stadga och därmed ga
rantera destinationens överlevnad. De deltagande entrepre
nörerna måste uppleva samordningsfunktionen som mer el
ler mindre oväldig så att den därmed kan föra helhetens 
talan. Detta kan betyda att relativt långtgående befogenhe
ter ges ledningsfunktionen. I intervjumaterialet återspeglas 
detta i formuleringar som att projektledarens är den som 
”talat sig fram bland alla aktörer med budskapet att det är 
samverkan som gäller”, eller ”det har hänt saker med bland 
annat samverkan med andra regionövergripande destina
tionsprojekt”.138

En slutsats är att en organisation som Guldriket är under
kastad vissa villkor avseende ledning och samordning för 
att kunna utvecklas till en kraftfull samverkansplattform. 
Vidare studier kan identifiera hur en sådan plattform kan 
användas för att skapa samverkan på andra politikområden 
och därmed ökad konkurrenskraft för hela regionen.

Entreprenörens kontakt med 
lokalbefolkningen
Kulturarvets värde är beroende av att det lokalt finns ett er
kännande och en acceptans för de objekt och de berättelser 
som kulturarvet företräder. Den entreprenör som arbetar 
med dessa värden uppfattar sig oftast som en del av en sam- 
verkansstruktur. Arbetet med Världens längsta linbana ska
pade således också förutsättningar för andra kulturprojekt 
som Musik vid Malå, biografen i Adak och Underjordskyr- 
kan i Kristineberg.139

Det lokala samverkansarbetet mellan entreprenörer och 
lokalsamhälle uppvisar stora variationer. I Guldriket är 
samverkan främst beroende av entreprenörernas typmäs
siga karaktär, på vilken finansieringsgrund som verksamhe
ten bedrivs, samt vilken individ som präglar verksamhetens 
utformning. Det sistnämnda hör tätt samman med i vilken 
utsträckning som den enskilde entreprenören lyckas kom-

138 Förtroendevald, Norsjö kommun.
139 Johansson (1991).
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municera sitt besöksmål utåt mot besökare och inåt mot 
lokalsamhället. Ett välkommunicerat besöksmål får ofta ett 
solitt erkännande i det nätverk den har upprättat, vilket då 
kan sträcka sig från dem som bor i närheten och det lokala 
näringslivet till politiker och tjänstemän i centrala verk och 
myndigheter.

Hur omfattande samverkan de enskilda besöksmålen har 
med lokalsamhället är beroende av i vilken utsträckning 
de tvingas till detta för att kunna bedriva sin verksamhet.
I stark konstrast till biografen i Adak, Vildmarksgruvan och 
LinAB står Forum museum Rönnskär och Bergrum Boliden. 
Bergrum Boliden är ett traditionellt museum och även om 
man där vill ha mer utbyte med lokalsamhället, har mu
seet inte etablerat ett starkare lokalt nätverk än andra of
fentligt finansierade museer. Museiverksamheten på Forum 
museum Rönnskär har också det ett begränsat utbyte med 
lokalsamhället, även om det i dokumentationsarbetet ingår 
att enskilda individer ska komma till tals. De grundläggan
de motiven till museets existens lutar sig mer på företagets 
behov av att dokumentera och arkivera sin egen historia än 
på sin förståelse av lokalsamhällets upplevda behov. De nät
verk som vår studie har identifierat rör mer dialoger än för
handlingar. En förhandlingspart är den lokala Metallklub
ben som i projektform dokumenterar lokal industrihistoria. 
Föreståndaren för museet har tidigare verkat som förtroen
devald ombudsman i Boliden AB, vilket ger museet en vink
ling som emellanåt går i linje med Metallklubbens behov. En 
annan förhandlingspart med Forum Museum Rönnskär är 
Skellefteå museum. Vad som nu sagts hindrar dock inte Fo
rum museum Rönnskär från att ha vidare ambitioner. För
eningen som driver museet har som uttryckt mål att verka 
som motor i lokalsamhället och arbetar aktivt med att få fler 
skolklasser till museet.

Vårt intryck från Varuträsk mineralpark är att lokalbe
folkningen där är positivt inställd till sin lokala entrepre
nör och till verksamhetens utveckling. Entreprenören för 
en regelbunden dialog med lokalsamhället för att där för
ankra företagets aktiviteter. Ibland kan aktiviteterna vara 
tämligen störande (olika motoraktiviteter), vilket gör att 
förhandlande och krusande (årlig middagsbjudning!) blir 
särskilt nödvändigt.

Alla intervjuade entreprenörer hävdar att de har lokalt 
stöd från omgivande bybor, annars skulle inte deras akti
viteter i dess nuvarande form fungera, ofta deltar byborna 
med direkta insatser i verksamheterna. Det kan handla om 
att lösa olika praktiska problem som till exempel tältres
ning, snöröjning eller leverans av lokalt producerade varor, 
men också om att hjälpa till vid belastningstoppar. Denna 
samverkan skapar i de flesta fall en positiv stämning.

Sammanfattningsvis kan vi säga att vår studie bland kul- 
turarvsentreprenörerna i Guldriket indikerar att den enskil
da kulturarvsentreprenaden är beroende av stödjande nät
verk för att lyckas i sitt värv. Att utifrån ett bevarande av en 
lokal kulturmiljö skapa ett ekonomsikt bärkraftigt besöks

mål skulle alltså vara ytterst svårt utan lokal uppbackning 
och förankring. Nära och personliga kommunikationsvä
gar är en viktig förutsättning för att dessa industrimiljöer 
kan kommersialiseras. De som trots allt är negativt inställda 
till den pågående kommersialiseringen är ofta sommarstu
geägare. De anser att turisterna stör deras idyll och de an
vänder miljöaspekter som buller, nedskräpning och ökade 
avgaser som argument för sina protester. Här behövs emel
lertid ytterligare undersökningar för kunna dra mer gene
rella slutsatser och vi hoppas kunna återkomma med en 
mer välgrundad undersökning kring hur lokalbefolkningen 
i glesbygd ser på satsningar på lokala kulturarv.
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Slutsatser och diskussion

Vilka konsekvenser för det svenska kulturarvet, av att en
treprenörer förvaltar detta, har vi observerat när vi under
sökt Guldriket? Till att börja med måste vi konstatera att 
denna undersökning har tvingat oss att omvärdera vad som 
på många plan visade sig vara fördomar. Det är skillnad på 
att undersöka hur kulturarv förvaltas genom att analysera 
policydokument och nyckelpersoners mer eller mindre offi
ciella uttalanden (vilket vi tidigare ägnat oss åt) och att ana
lysera svar på direkta frågor till människor som i sin dagliga 
gärning faktiskt har inblick i den praktiska förvaltningen. 
När vi tidigare undersökt policynivån har synen på förvalt
ning av kulturarv rört sig uppifrån och ned. Med denna un
dersökning har perspektivet vänts och vi har ”sneglat” neri
från praktiken på fält och ut mot sidorna. På så sätt har vi 
fått nya infallsvinklar.

Sett utifrån praktikperspektivet blir den första och vikti
gaste konsekvensen av entreprenörstyrt kulturarv i Guldri
ket kort och gott: besöksmålens existens - de existerar inte 
förutan sina entreprenörer.

Detta innebär nu inte, som man kanske kan tro, att vi 
menar att regionen innan Guldriket bildades inte hyste his
toriskt intressanta industrilämningar eller saknade industri
historia. Vi måste här ta utgångspunkt i termen kulturarv. 
Det bör göras klart att ”kulturarvet” inte är detsamma som 
vare sig ”det förflutna” eller ”historia”, även om termen 
kulturarvet korresponderar med de två nämnda begrep
pen.

Det förflutna kan sägas vara summan av allt som har 
inträffat fram till i dag. Om detta har vi kunskap genom 
personligt individuella och kollektivt sociala minnen (kun
skapen kan dock per definition aldrig vara eller bli ”full
ständig”). Systematiserad kunskap om det förflutna be
nämns historia - i akademisk form är denna kunskap intimt 
kopplad till kritisk prövning och krav på källhänvisning. 
Historisk kunskap är alltid temporärt gällande och förenad 
med en bedömning om sannolikhet - kunskapen omprövas 
vartefter nya teorier och fakta tvingar fram ett reviderande 
av tidigare tolkningar. Här finns således ett manifest krav 
på belägg.

Kulturarv däremot har en påtaglig koppling till emotio
nella och existentiella värden. Föreställningar om kulturarv 
tål generellt inte en alltför öppen prövning, då de oftast visar 
sig bygga på föreställningar, traditioner samt (stundtals ma- 
nipulativt) urval av historia - jämför exempelvis med Bos
se Biströms idéer kring sitt ”Vitterrike”. Uppfattningar om 
kulturarv går visserligen inte helt fria från krav på belägg,

men autenticitetsanspråken prövas sällan. Ingen frågar ex
empelvis efter den historiska sanningen bakom Vasaloppets 
berättelse om den blivande vasakungen. Sistnämnda mani
festation är utöver sitt sportsliga sammanhang en folkfest 
och en nationell angelägenhet - alltså ett kulturarv - med 
förankring i det moderna samhälle som växer fram från det 
1920-tal då tävlingen startade.140 Ett kulturarv skapas alltså 
i samband med att en företeelse uppmärksammas och vär
deras inom en given social kontext.

Utan den process som startades av ett antal eldsjälar i 
det som skulle komma att bli Guldriket skulle inte några 
av de industrihistoriska lämningar som i dag utgör turist
mål finnas till över huvud taget och ännu mindre utgöra 
något kulturarv. Biografen i Adak skulle ha rivits, eller ra
sat av sig själv. Linbanan skulle ha monterats ned av Boli
den AB, gruvan i Kristineberg skulle ha kunnat fortsätta sin 
gruvdrift som om ingenting hänt. Vildmarksgruvan skulle 
ha fortsatt att vara ett vattenfyllt hål och Boliden skulle ha 
kunnat bedriva sin verksamhet utan att ha ett museum inne 
på Rönnskärsverken. Ingen kulturarvsförvaltande myndig
het skulle av egen kraft ha kunnat bevara något av detta och 
antagligen skulle myndigheten inte ens kommit på tanken 
att göra det. Biografen i Adak dömdes till och med ut av den 
ditresta länsantikvarie som först besiktigade den. Den an
sågs då inte skyddsvärd och var således inte något officiellt 
kulturarv. Detsamma gäller för de övriga industrihistoriska 
turistmålen. Det fanns inget officiellt kulturarv att försvara 
och bevara när Guldriket startade. Denna, kanske banala 
men ändå viktiga, slutsats ställer dock ett antal frågor på 
sin spets.

När, i vilket stadium av kulturarvsprocessen, blev exem
pelvis biografen i Adak en offentlig angelägenhet och vem 
har egentligen ansvaret för byggnadens vård? När, i vilket 
stadium av kulturarvsprocessen, blev linbanan i Örträsk ut
sedd till en regional turistattraktion, och på vilka grunder 
bestämdes efterhand att linbanan kunde tillskrivas den nu
varande ägaren, LinAB? Och vilka mandat att förändra har 
egentligen förvaltarna av biografen i Adak och/eller linba
nan i Örträsk - kan de fritt riva eller bygga om?

140 Mer utförligt om skillnaderna mellan ”det förflutna”, ”historia” 
och ”kulturarv”, se Richard Pettersson (2003) s. 163!.
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Några i Guldriket, särskilt musikläraren Alve Johansson 
bör nämnas, påverkade kommunerna att tillsätta en utred
ning för att se vilka satsningar man kunde göra för att be
vara delar av Västerbottens gruvhistoria och motiverade 
detta med att de kunde bli en turistsatsning som samtidigt 
kunde höja graden av identitet och självkänsla i regionen.
I och med detta förfarande startade en urvalsprocess. Vissa 
objekt valdes och deras status höjdes därmed. Det investe
rades och statusen på dessa objekt och platser ökades än 
mer i takt med investeringarna, till den punkt att de både 
av allmänhet och av myndigheter ansågs som så bevaran- 
svärda att de fick den särskilda omsorg som kännetecknar 
Svenskt Kulturarv, med stora bokstäver. I korthet, ju mer 
etablerat, desto omistligare anses kulturarvet vara. Det är 
alltså med brukandet som det antikvariska erkännandet och 
legitimiteten kommit. Objekten är numera integrerade de
lar av Guldriket och därmed är de, åtminstone på god väg 
att bli upphöjda till officiella kulturarv. Men med detta föl
jer också restriktioner i brukanderätten. Till saken hör dess
utom att man hade kunnat välja helt andra objekt som i dag, 
efter samma logik, skulle ha kunnat vara mer eller mindre 
omistliga industriminnen.

Vi är med ovanstående frågor och konstateranden inte 
ute efter att fastställa någon allmängiltig utvecklingslinje 
för denna art av kulturarvsprocesser. Vägen från potenti
ellt till erkänt officiellt kulturarv varierar från fall till fall, 
såväl kronologiskt som i fråga om utslagsgivande aktörer. 
Saken gäller närmast arenan mellan det samhälleligt offi
ciella och det privat individuella. Processen från potenti
ellt (och bortglömt, ej uppmärksammat) kulturarv till en 
offentlig turistattraktion skapades i Guldriket via kraften 
och engagemanget hos några eldsjälar. Minnesvårdens ex
pertis och myndighetsutövning intervenerade i olika stadier 
av den påföljande utvecklingen, men väsentligt är att ingen 
minnesvårdande institution initierade projektens respektive 
starter. Guldrikets turistmål har alltså gjort karriärer som 
kulturarv. Den omedelbara konsekvensen för det svenska 
kulturarvet är alltså att entreprenörer kan skapa eller eta
blera kulturarv.

Vad betyder då det här för det svenska 
kulturarvet i stort?
Urvalsproblematiken: Med utgångspunkt i Guldriket kan 
vi hävda att den professionella minnesvården (här menat 
den gemensamt finansierade, företrädd av Riksantikvarie
ämbetet, länsmuseer med flera) avhänder sig kontroll över 
urvalet av vad som ska komma att ingå i det svenska kultur
arvet. Om professionella antikvarier fritt fått välja objekt i 
samma område, utifrån sina sedan länge etablerade krite
rier, är det inte alls säkert att de hade valt samma objekt, om 
de ens valt några. Med en process som styrs av entreprenö
rer är det privata intressen, eller det förment kommersiellt 
gångbara som står för urvalet. Alltså, ett entreprenörstyrt 
kulturarv betyder inte bara att entreprenörer driver anlägg

ningar utan att de faktiskt också initierar vad som ska bli 
och vara kulturarv. Krasst uttryckt kan vi säga att den som 
initialt betalar, vare sig det är med tid eller pengar, också 
gör urvalet.

Från denna måhända provokativa slutsats vill vi vidare 
trots allt hävda att processen ändå bör förhålla sig på det 
vis som nu har beskrivits. Modellen där myndigheter och 
kommunal finansiering går in i ett senare stadium, efter det 
att platsen och företagsidén har lanserats via en entrepre
nör, har nämligen den fördelen att den antikvariska sektorn 
på så vis slipper den traditionella rollen att ”uppifrån” dik
tera vad som är bevarandevärt kulturarv. Dessutom undvi
ker myndigheten då den förvaltande och finansiella roll som 
ett aktivt första initiativ skulle ha medfört. Detta är till viss 
del, som tidigare har påpekats, i samklang med senare tids 
kulturpolitik. Senare tids propositioner och utredningar ar
tikulerar en tydlig önskan om att urval, formering och tra
dering av kulturarv ska vara mer demokratiskt betingat.141 
Alla ska som sagt få vara med och bestämma vad som ska 
vara eller vad som ska bli kulturarv.

Hanteringen av kulturarvet: Samma mekanismer som för 
allt annat urval gäller. När något är valt och fått omsorg 
och på så sätt upphöjts till kulturarv gäller samma principer 
som för allt annat kulturarv. Bevarandestrategier, finansie
ringsmöjligheter och museala mekanismer sätts in. Det som 
sticker ut, är unikt, har historisk betydelse, vare sig det är 
som kuriositet eller historiskt källvärde, har större chans att 
locka besökare än andra. Det vet entreprenörerna. Vad de 
emellertid kanske inte vet eller inte kan, är vilka delar som 
är intressanta ur kulturhistorisk synvinkel, eller hur man 
bevarar dem. Här kan det behövas antikvarisk experthjälp. 
I Guldriket har exempelvis Skellefteå museum haft sådan 
expertis och ställt upp med kunskap, hjälp, råd och dåd. 
Museets verksamhet ingår i Guldriket och det har säkert 
varit en fördel.

Låt oss exemplifiera med linbanan i Örträsk: Ur industri
minnesforskningens synvinkel hade man givetvis helst sett 
att hela linbanan bevarats, korgar, spännstationer, drivning 
samt i- och urlastningsstationer. Allra helst i ett sådant skick 
att det bara vore att starta hela anläggningen med en knapp
tryckning. Detta är dock ett tämligen orealistiskt scenario 
eftersom det skulle kosta orimligt mycket pengar.

De som satsade tid och kraft på att bevara delar av lin
banan måste sålunda finna ett sätt att finansiera den. Lös
ningen blev att bygga om den till persontrafik. Det är nu i 
egentlig mening inte någon malmbana längre utan en kabin
bana för persontrafik, men med en förhistoria som gör den 
mer intressant än vilken kabinbana som helst. Vad skulle då 
sparas av originalbanan? När vi talade med Bosse Biström, 
som nu driver linbanan, framkom att han fick både välkom
men och ovälkommen hjälp med urvalet. På den antikva-

141 Svenska miljömål, Regeringens proposition 1997/98: 145.
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riska expertisens inrådan sparades några master och en bit 
linbana med uppsatta malmkorgar, bakom den del som nu 
körs, och som i dag fungerar som kuliss. Det går fortfarande 
att föreställa sig hur det hela en gång sett ut. Då, när det var 
dags att starta turistmålet, meddelade Biström, att han bara 
såg resterna som skräp som skulle rosta och förfula. I dag 
är han glad att detta sparades. Den sparade biten ger linba
nans autenticitet och den illustrerar de berättelser som gör 
linbanan till en attraktion. Exemplet från linbanan betyder 
nu inte att vi rekommenderar de antikvariska myndighe
terna att gå in och styra och ställa med k-märkningar eller 
andra fridlysande åtgärder. Det betyder att en förhandling 
bör öppnas med entreprenören om vad som ska sparas och 
på vilket eller vilka sätt det kan ske.

Vi, med våra förutfattade meningar, misstänkte att kul
turarvet skulle behandlas omilt, i jakten på kommersiell 
framgång. Det visade sig snabbt att vi tänkt fel här. Som 
vi redan påpekat skulle det inte finnas något kulturarv på 
dessa platser om de inte hade exploaterats; utan en ombygg
nad av linbanan, ingen linbana alls. Det är något att hålla i 
minnet. Det betyder att man måste lämna stort handlings
utrymme till den entreprenör som driver denna typ av an
läggning. Kan denne inte realisera sina planer eller revidera 
dem efter hand går projektet omkull och därmed finns inget 
bevarat. Alternativet är förstås att den gemensamma kassan 
tar över ännu en utgiftspost så att det nya kulturarvet inte 
på nytt övergår i skrot. Hittills har det i alla fall varit så att 
det är samhällets ansvar att se till att bevara för all framtid 
det som en gång upphöjts till officiellt kulturarv.

Vän av ordning kan då fråga sig att om det är samhällets 
uppgift att se till att kulturarv sparas för all framtid. Varför 
sparar man då inte anläggningen i originalskick? Att en
treprenörerna tillåtits att göra stora förändringar i ”sina” 
anläggningar har givetvis att göra med frågan om när ett 
objekt blir kulturarv. En slutsats är således att om en entre
prenör initierar en satsning på ett objekt med kulturhisto
risk status, skapar också samma entreprenör ett nyformule- 
rat kulturarv. Medan detta fortfarande är potentiellt gäller 
få eller inga av de regler som gäller handhavandet av offici
ellt kulturarv. Anläggningen eller objektet i fråga är initialt i 
det närmaste att betrakta som skrot och därför i princip vär
delöst. Om däremot en entreprenör går in som förvaltare av 
ett redan etablerat kulturarv - exempelvis Glimmingehus 
i Skåne - då måste denne ta den hänsyn som officiellt kul
turarv kräver, men entreprenören kan ändå ge det officiella 
kulturarvet en ny riktning.

Där Glimmingehus inte lätt låter sig ombyggas på annat 
sätt än lagen fordrar (handikappanpassning, brandtrappor, 
et cetera), kan linbanan i Örträsk desto enklare byggas om. 
Linbanan var när Biström och hans kompanjoner satte sina 
planer i verket skrot som skulle rivas. Själva förutsättningen 
för något storts bevarande låg, och ligger i, själva ombygg
nationen och faktiskt inte bara den, utan också i en konti
nuerlig omstöpning av platsen. Företag behöver utvecklas 
vilket leder till del-, till- och ombyggnationer av, i detta fall,

rester från gruvepoken allteftersom entreprenören utveck
lar sin affärsrörelse.

Men västenligt är att det faktiskt inte finns indikatorer 
som tyder på att entreprenörerna på något sätt skulle för
störa sina tillgångar, snarare tvärt om. Ett sätt att öka att
raktiviteten och/eller öka antalet säljbara tjänster är att öka 
antalet berättelser som kan knytas till platsen. Entreprenö
rerna är alltså intresserade av att mer historisk och lokalhis
torisk forskning utförs. Inte sällan uppmuntras studiecirklar 
och det funderas hela tiden på om fler eller bättre berättelser 
kan sätta fokus på fler historiskt intressanta objekt som då 
också kan visas. Eller att olika guidningar med olika berät
telser kan kopplas till de redan bevarade objekten.

Den inneboende logiken i entreprenörstyrt kulturarv gör 
att kulturarvet formeras i allt snabbare takt. Företag ten
derar till att sträva efter tillväxt. De börjar i liten skala och 
växter så länge de har möjlighet och så länge entreprenören 
vill eller orkar. Tanken tycks vara att ju större desto stabi
lare. I Guldriket kan vi observera att turistmålen hela tiden 
ökat sina aktiviteter. Exemplet Adak är belysande. Det bör
jade med renoveringen av själva biografen, en festival till
kom, så ett fik. Ännu ett museum, Elviramuseet, byggdes 
bredvid. Ju längre historia besöksmålet har som besöksmål 
desto fler ting och berättelser kopplas dit. Mer och mer lo
kalt kulturarv aktiveras och/eller etableras. Vi skulle kun
na se det som att när ett entreprenörstyrt kulturarv tar fart 
fungerar detta som när en magnet sätts ned bland järnfil- 
spån. Den drar till sig närliggande potentiella kulturarv som 
entreprenören sedan kan exploatera och göra kommersiellt 
gångbara. I Adak kommer troligen mer av regionens gruv- 
historia att upphöjas till kulturarv. I Elviramuseet finns i 
dag en modell av den forna Adakgruvan. Under 2005 års 
filmfestival sjöngs en Adakgruvan blues. En gissning är att 
denna trend håller i sig och mer av de förr kringliggande 
samhällenas historia kommer att visas upp, inte på platser
na där de forna samhällena Adakgruvan och Rutjebäcken 
låg, utan just i byn Adak och specifikt vid biografen.

Sett ur företagens synvinkel är resursen kulturarv i det 
närmaste oändlig. Har företagaren bara förstått hur pro
cessen går till, kan han eller hon börja transformera vilket 
potentiellt kulturarv som helst. Vad som fordras är dels ett 
fysiskt objekt/plats av något slag, vilket har en lokal för
ankring, dels en traderad, eller förstärkt, berättelse av kul
turhistorisk art som kopplar till den fysiska platsen. För att 
vinna legitimitet kan vare sig platsen/objektet eller dess vid
hängande kulturhistoriska berättelse helt och hållet skapas 
fritt ”ur luften”, men den aktuella entreprenören kan utan 
vidare - med framgång - förstärka, välja ut element, och 
transformera en grundberättelse eller en fysisk infrastruk
tur till en helt ny form. Detta fenomen påverkar givetvis det 
svenska kulturarvet i stort och då är vi åter i urvalsproble
matiken. Där kulturarv sentreprenörer etablerat sig kommer 
allt mer potentiellt kulturarv att bli officiellt.

Vi återgår än en gång till linbanan där Bosse Biström har 
ambitioner att skapa ett ”Vitterrike” utifrån förstärkning
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och tillägg i förekommande berättelser om vittror och ”vit
terstråk” i den västerbottniska närmiljön. Visionen inrym
mer en utställningshall i två våningar med tre utställningar 
som har olika teman kring vittror i folktron.'41 Denna sats
ning på ett företagsstyrt museum med folkloristisk förpack
ning är explicit inriktad på att locka turister till ett annat av 
Biströms besöksmål: ”Krogen i skogen”. Hugade besökare 
ska med andra ord få till livs litet folkloristisk bildning och 
förströelse på väg mot hägrande mat och öl från krogens 
kranar. Att notera med detta exempel är att professionell 
minnesvård av traditionellt snitt aldrig ens skulle formulera 
tanken på att genomföra en liknande satsning på ett ”Vitter
rike”, då underlaget för existerande berättelser med bäring 
mot lokal folktro om vittror, inte i autentisk mening mot
svarar den betydelse som entreprenören vill göra gällande 
med sin satsning. Om Bosse Biström gör verklighet av sina 
planer på ett besökscentrum kring lokalt folkliga föreställ
ningar om vittror kommer han därför själv, medvetet eller 
omedvetet, att aktivt bidra till en förstärkning och en påtag
lig transformering av det aktuella (och i detta fall immate
riella) kulturarvet.

Detta och liknande scenarier kommer att upprepa sig i 
en mängd olika former om de resurser som i dag ges åt den 
professionella minnesvården dirigeras om till företagare i 
kulturarvsbranschen.'43 Vi ser dock inte detta som något 
problem. Det är snarare en tendens vi kan skönja utifrån 
Guldriket och en konsekvens av att den officiella minnes
vården avhänder sig en del av urvalsprocessen samt att en
treprenörer då kan ta makt över urvalet.

Kulturarvets funktion i de enskilda turistattraktionerna: 
Vad händer med de autentiska berättelser och den historia 
som faktiskt förknippades med platsen, innan en entrepre
nör startar en process i syfte att skapa en attraktion kring 
den aktuella företeelsen? Man kan givetvis befara att de 
kulturhistoriska lämningarna med vidhängande berättelser 
kommer att ”kulturarvsprocessas” i samband med att en
treprenören träder in på arenan - med det syftar vi på risken 
att objektet i fråga utsätts för en aktiv gallring och förvansk
ning: det som antas sälja eller vara attraktivt visas upp och 
förstärks, medan det negativa eller alltför triviala tystas ner. 
Våra intervjuer och besök har dock (något oväntat) gett oss 
en delvis annan bild.

På de mest kommersialiserade turistmålen vi besökt i 
Guldriket, Linbanan och Vildmarksgruvan, utgör kulturar
vet och det industrihistoriska lämningarna bara en del av 
en hel mängd attraktioner. Det betyder att många besökare

14z Intervju med Bosse Biström.
143 Ett annat intressant exempel på detta är satsningarna på ”Arns 

rike” i Västergötland, där Skaramuseets marknadsförare Anja 
Praesto tar upp Jan Guillous romanberättelse om en medeltida 
tempelriddare, kontaktar de lokala intressenterna för turism och 
lanserar en historisk rundtur till autentiska besöksmål utifrån en 
uppdiktad berättelse om de händelser som Guillous romaner har 
förmedlat.

kommer dit helt oberoende av det underliggande industri
ella arvet. Men, och det här är viktigt, väl där kan de inte 
undgå att ta del av de berättelser och den historia som där 
presenteras. Även den mest ointresserade bröllopsgästen 
som intar en smaklig bröllopsmiddag nere i den av levande 
ljus upplysta gruvan i Varuträsk kommer att ta till sig vissa 
basfakta om anläggningen. Hur ska han eller hon annars 
kunna tala om var middagen ägt rum? Besök på ett ställe, 
oavsett skäl, genererar ett intresse för platsen i sig.

Ingen entreprenör ger uttryck för någon önskan att tys
ta ner eller förvränga det kulturhistoriska sammanhanget - 
tvärtom vittnade exempelvis Agneta Karlsson vid Varuträsk 
Vildmarksgruva om att besökare vid guidning regelmässigt 
förväntar sig få det kulturhistoriska sammanhanget återbe
rättat.'44 Det finns överlag inget som tyder på att den histo
riebild som de entreprenörstyrda platserna förmedlar skulle 
befinna sig på en lägre källkritisk nivå visavi den traditio
nella förmedling som ett professionellt musealt samman
hang i annat fall kan antas ha levererat. Som alltid avgör 
här de personella och ekonomiska förutsättningarna, men 
dessa faktorer begränsar i lika stor utsträckning de profes
sionella museernas framgång eller misslyckande avseende 
förmedling.

Besöksmålen i Örträsk och Varuträsk baserar i stort sett 
uteslutande sin förmedling på guidning. Beroende på vilken 
typ av ”paket” besökaren har beställt, levereras allt från en 
kortare guidning på cirka 30 minuter, till ett helt program 
med guidning, visning, ”prövapå- moment” och så vidare, 
som även kan avslutas med middag och underhållning av 
olika slag. Båda besöksplatserna har dock var sina mindre 
museiinrättningar. Linbanans museirum är till och med de
signat av Christer Selin, länets officiella industriantikvarie.

En följdfråga gäller vilken art av förmedling som sätter de 
djupaste spåren hos en besökare: den traditionella museala 
förmedling som exempelvis Bergrum Boliden representerar, 
eller de upplevelsebaserade ”paket” som entreprenörerna i 
Örträsk och Varuträsk dagligen finslipar och levererar. En 
uppskattning från vår sida är att det sistnämnda alternati
vet vinner stort gentemot den etablerade museala förmed
ling som varit gällande under de senaste 150 åren - detta 
faktum spär givetvis ytterligare på den rädsla för och kritik 
mot ”kommersialiseringen” som uppenbart finns inom den 
professionella minnesvårdande sektorn.144 145

Det betyder att ur ett historiepedagogiskt perspektiv är 
anläggningar som de som finns i Guldriket i hög grad lyck
ade, till och med stundom bättre än traditionella museer,

144 Intervju med representant för Vildmarksgruvan i Varuträsk.
145 Här bör det även påminnas om att skepsisen mot kommersialise

ring av kulturmiljövård, utöver professionens interna traditioner, 
är politisk betingad; fortfarande aktuell är den statliga kulturpo
litikens devis från 1974: ”Kulturpolitiken skall motverka kom
mersialismens negativa verkningar inom kulturområdet".
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eftersom dessa anläggningar drar till sig folk som annars 
aldrig skulle tänka sig att gå på ett traditionellt museum. 
De som kommit för att åka skoter på Varuträskets is eller se 
på film vid filmfestivalen i Adak får historien om regionens 
gruvnäring på köpet, vare sig de önskar det eller inte.

Konsekvenser för minnesvårdande myndighet: Först måste 
dock konstateras att entreprenörers etablering i eller kring 
officiella kulturarv inte är någon nyhet för den professionel
la minnesvården. Verksamheter kring Glimmingehus, Eke
torp, Läckö slott, Hansestaden Visby med flera, visar alla 
sedan länge på olika former av upplevelseindustri. (Inte säl
lan framstår dessa besöksmål som hybrider mellan professi
onell folkbildande museal förmedling, företagsdrivna kafé
er, guidningsbolag, med mera.) Men vår poäng är emellertid 
att skillnaden mellan dessa mer traditionella verksamheter 
och de nyare entreprenörstyrda ligger just i graden av upp- 
levelseförstärkande exponering i relation till det kulturhis
toriska momentet. För traditionell museal förmedling är det 
kulturhistoriska momentet stommen i det folkbildande syf
te man har med verksamheten. För aktiviteten i Varuträsk 
et cetera är det kulturhistoriska bara en del av en samlad 
totalupplevelse - en upplevelse som lika gärna (beroende 
på aktuell målgrupp) kan lägga den kraftfullaste emfasen 
på tjusningen i att äta renstek i ljuset av stearinljus nere i en 
glimrande mineralgruva. Dock bör noteras att det kultur
historiska sammanhanget aldrig helt utelämnas här, oavsett 
hur målgruppen ser ut.

En fördel med det entreprenörstyrda kulturarvet är så
ledes den större flexibiliteten när det gäller att skapa att
raktion kring besöksmålet. En nackdel, sett från den kul- 
turarvsförvaltande horisonten, är att det kulturhistoriska 
momentet riskerar att försvinna, eller tonas ner, i förhållan
de till övriga inslag av underhållning. Det kulturhistoriska 
riskerar med andra ord att döljas, förvrängas eller transfor
meras på grund av kravet på attraktion.

Vi ser, som tidigare nämnts, inte någon överhängande 
risk för det sistnämnda, att företagen med berått mod skulle 
förstöra det kulturhistoriska sammanhang som kopplar till 
platsen. De grundberättelser och det kulturhistoriska sam
manhang som finns knutna till objekten är i själva verket en 
del av platsens attraktionskraft. Det vore helt enkelt irratio
nellt att från entreprenörens sida förändra dessa berättelser 
och sammanhang, då man därmed skulle dra på sig risken 
att bli ”avslöjad” och därmed förlora anseende och trovär
dighet gentemot kundkretsen. Brister i framställningar och 
förmedling är dock tveklöst en reell risk i samband med en
treprenörstyrda satsningar dels med anledning av bristande 
kunskap om såväl utställningsmediet som om pedagogisk 
guidning, dels på grund av avsaknad av relevant facklig ut
bildning. Därför har den professionella minnesvården fram
över en viktig uppgift att tillhandhålla möjligheter till sak
kunnig hjälp och instruktion.

En uppenbar fördel med entreprenörtagandet, utöver det 
redan nämnda, ligger också i själva faktorn att företaget själv 
förvaltar och vårdar ”sitt” kulturarv. Denna vård kommer

förvisso att innefatta en varierande grad av återkommande 
förändring av den fysiska miljön på platsen. Det blir verk
samheten som dikterar villkoren för de entreprenörstyrda 
kulturarvsattraktionerna - lokaler måste anpassas för giv
na ändamål, säkerhetsaspekter måste beaktas och så vidare. 
Men många av dessa faktorer gäller även inom den traditio
nellt museala minnesvården - brandtrappor och ramper för 
rörelsehindrade är också här ett krav. Autenticiteten är en 
central faktor för säljande attraktioner med kulturhistorisk 
anknytning. Och beträffande det immateriella kulturarvet 
kommer, som påpekats, entreprenörstyrningen närmast per 
automatik att innefatta ett aktivt värn för de berättelser och 
den kulturhistoria som finns knutna till platsen.

En dubbelbottnad fördel med ett entreprenörstyrt kultur
arv är att den officiella minnesvården, i linje med de senaste 
kulturpolitiska formuleringarna, kan sägas ha demokrati
serat urvalet. Det demokratiska består då av att det står var 
och en fritt att försöka bilda bolag och etablera kulturarv. 
Men en konsekvens blir emellertid paradoxalt nog att den 
enskilde medborgaren ges mindre makt över det officiel
la, etablerade kulturarv som har initierats av företagande. 
Detta eftersom privata företag per definition inte är offent
ligt demokratiska, även om de regleras av en i demokra
tisk ordning antagen lagstiftning. Viktigt att beakta är dock 
var huvudansvaret och med detta vidhängande kostnader, 
hamnar. Den entreprenör som på eget initiativ iståndsätter 
något har givetvis huvudansvar för kostnaderna, även om 
en hel del gemensam finansiering finns med. Ansvarig myn
dighet kan hålla inne med sin eventuella finansiering utan 
att någon skulle tycka att det vore klandervärt.

En nackdel ur minnesvårdande myndighets synvinkel är 
att det omhuldade kulturarvet riskerar att hamna i bak
grunden eller ”disneyfieras” på ett icke pietetsfullt sätt 
och hamna i fonden i någon sorts modern nöjespark, typ 
Skara Sommarland. Vår undersökning ger dock inget stöd 
för någon sådan farhåga, snarare tvärt om. Entreprenör
erna försöker stärka objektens kulturarvsstämpel och för
stärka de historiska berättelserna och banden bakåt till ob
jektens ursprungsanvändning som ett led i sin marknads
föring. I konkurrensen med andra krogar, kabinbanor, 
racerbanor och biografer är kulturarvet en viktig konkur
rensfaktor.

Minnesvårdande myndighet kan inte längre ensam råda 
över kulturarvet. Myndigheten tvingas här tänka om, vil
ket är en process man är mitt uppe i. Villkor för förvaltan
de och åtnjutande av stöd genom offentliga medel måste 
därför tänkas igenom och det kommer att vara en ständigt 
pågående förhandling mellan entreprenörerna och den offi
ciella minnesvården.

Kulturarvsansvarig myndighet bör också förbereda sig 
på att det i ett initialt stadium gäller att agera snabbt. När 
en entreprenör väl bestämt sig för att starta verksamhet så 
bör det finnas hjälp att få tämligen omgående. En privat 
entreprenör väntar inte, planer realiseras snabbt och steget 
mellan tanke och handling är kort. Entreprenören besitter
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redan kulturhistorisk kunskap om plats och objekt, annars 
skulle han eller hon inte ha kommit på idén att starta verk
samhet. Antikvarisk myndighet bör trots detta snabbt göra 
en inventering, föreslå bevarandestrategi, kanske ge ut en 
manual med regler och bestämmelser, goda råd med mera. 
Kort sagt, beredskapen bör vara hög för även de mest bi
sarra förslag kan komma att dyka upp och en handlingsbe
redskap bör finnas.

Låt oss avrunda med att återkoppla till tidigare presente
rade bevarandestrategier: konservera, preservera, exploatera 
och ruinera. Dessa strategier medför som synes en sinsemel
lan glidande grad av accepterad förändring av kulturarvet. 
Från konservering (statiskt bevarande) till preservering (vis
sa ingrepp tillåts, av funktionella skäl) till exploatering (kan 
ibland fordras stora ingrepp för att skapa förutsättning för 
ekonomisk bärighet) till slutligen ruinering (förutsatt för
fall utan aktivt ingripande). Bland Guldrikets sju besöksmål 
med kulturhistorisk anknytning förekommer knappast vare 
sig det första eller det sista ledet i denna skala. Verksamhe
ten yttrar sig därmed huvudsakligen inom fältet för preser
vering och exploatering. Om den traditionella minnesvår
den kan sägas uppvisa en preferens åt skalans två första led, 
drar de entreprenörstyrda satsningarna tveklöst åt skalans 
andra ände.

Som vi argumenterat för måste inte detta per automatik 
betraktas som problematiskt - också inställningen att beva
randet ska upprätthållas för evig tid medför stora problem 
(inte minst därför att människans förändringsbenägenhet 
med detta kausalt är något att bekämpa). Den dynamiska 
synen på kulturarv måste också tas med i bilden: många 
av de entreprenörstyrda satsningarna medför faktiskt att 
ett kulturarv etableras och är också förutsättningen för att 
platsens objekt och berättelser finns kvar.

Den professionella antikvariska sektorn har fortsatt sin 
givna roll att verka som rådgivare och kontrollinstans: när 
väl en plats är etablerad och accepterad som en bevarande- 
värd sevärdhet, faller den också inom ramarna för gällande 
lagstiftning. Våra erfarenheter från intervjuade entreprenö
rer inom Guldriket pekar på ett gott samarbete med den 
professionella sektorn. Rådgivningen betraktas oftast som 
konstruktivt utvecklande för den egna verksamheten. Här 
är det dock avgörande att rådgivningen kommer in i rätt 
situation. Vanligen handlar det om att antikvarierna måste 
hitta vägar att delta i själva planeringsfaserna inför stun
dande förändringar: bedömningar om bevarandevärden 
och önskade åtgärder måste förankras innan entreprenören 
gör verklighet av sina förändringsplaner. Strategiskt gäller 
det att arbeta proaktivt i stället för, som brukligt är, träda in 
reaktivt och reagera på en förändring - då är det egentligen 
redan för sent.146

146 Se exempelvis Ylva Blank, ”Om länsstyrelsens tillämpning av ett
politiskt mål”, Agenda kulturarvs inspirationsskrift nr 3 (Z003) s. 
112.

Konsekvenser för regionens turism och 
regional planering
Kulturarvet utgör utan tvekan en viktig resurs för strate
gisk destinationsutveckling. I fallet Guldriket är det indu
striella arvet just den faktor som skiljer området från an
dra norrländska destinationer. Kulturarvet bidrar därmed 
till att profilera platsen för en expanderade besöksnäring. 
Detta även sett i en bredare mening. Kulturarvet är nämli
gen också ämnat att locka turismföretagare att etablera sig 
i destinationen. Satsningen på kulturarvet är det som ska få 
de som redan bor där att engagera sig näringen.

Kulturarvet och destinationen står har således ett sym- 
biotiskt förhållande till varandra. Kulturarvet utgör kärnan 
i destinationens verksamheter och lockar turister till områ
det. Detta skapar i sin tur ett incitament att även fortsätt
ningsvis satsa på utveckling av kulturarvet. Problemet är att 
kulturarvet bara har en begränsad dragningskraft. Destina
tionen behöver också attraktioner av annat slag. I många 
fall går det inte att få ekonomisk bärighet i de specifika kul- 
turarvsbaserade turistmålen, underlaget är för klent. I stäl
let är det andra företag, de som tillhandahåller infrastruk
tur, såsom boende och mat eller andra turistiska tjänster, 
som huvudsakligen tjänar på turismen. De ”vinnande” fö
retagen förfogar inte över en egen attraktion men är bero
ende av att de kulturarvsbaserade attraktionerna finns och 
hålls öppna. Detta förhållande har också noterats i andra 
fall, till exempel när det gäller turismen kring den fiktive rid
daren Arn i Skaraborg.147 Det gäller således att i framtiden 
försöka finna vägar att på ett ”rättvist” sätt fördela intäkter 
och kostnader bland destinationens företag.

I Guldriket har vi observerat tre viktiga nivåer som man 
bör förhålla sig till när man närmar sig en destination som 
Guldriket. Vi har för det första de enskilda entreprenörerna 
som driver sina verksamheter och sina idéer och som fung
erar som drivande krafter i destinationen. Entreprenörer vill 
av naturliga skäl dra åt sig så mycket medel som möjligt för 
att kunna utveckla sin verksamhet och sina idéer efter egen 
vilja. Entreprenörskapet är viktigt som drivkraft samtidigt 
som de enskilda entreprenörerna behöver samordnas och 
deras blick behöver lyftas från den egna verksamheten om 
det ska bli en fungerande destination. Därför behövs, för 
det andra, en samordningsnivå. I detta fall är det destina
tionsorganisationen Guldriket som har den rollen. Den ska 
medla mellan Guldrikets entreprenörer, fånga upp och stöd
ja entreprenörernas idéer samt föra hela organisationens ta
lan utåt. Idealt borde den sköta bokning och marknadsfö
ring samt tänka strategiskt proaktivt inför framtiden. På 
den tredje nivån hamnar den offentliga sektorns företrädare 
som ställer vissa krav på och hyser vissa förhoppningar på 
hela destinationen beroende på politik och inriktning. Entre
prenören är en motor i destinationen, destinationsorganisa-

147 J. Mattsson, & A. Praesto, (2005) 152-166.

54 Kulturarvet och entreprenören



tionen talar för destinationen, medan den offentliga förvalt
ningen förhåller sig gentemot densamma.

Entreprenören: En uppenbar slutsats utifrån Guldrikets 
entreprenörstyrda satsningar är det faktum att besöksmålen 
oftast är tillkomna och styrda av en eller ett par eldsjälar. 
Det finns även här fördelar och nackdelar med detta. Förde
larna med generell entreprenörsstyrning har redan nämnts, 
med fokus på eldsjälen kan dock ytterligare en aspekt läg
gas till: eldsjälen tenderar regelmässigt att ha etablerat ett 
omfattande nätverk av personliga kontakter i sin närmiljö. 
Detta medför interna vägar till ideell hjälp, handräckning, 
samt socialt kopplad acceptans i lokalsamhället för den tu- 
ristinriktade satsning eldsjälen har dragit igång. Eldsjälen 
lyckas oftast dra med sig den närliggande befolkningen för 
det projekt han/hon har initierat - även om långtifrån alla 
blir övertygade vinner man ändå tillräcklig acceptans för att 
generera ett utbud av frivillig arbetskraft (samt ambassadö
rer) för att kunna driva verksamheten under högsäsong.

Med eldsjälen följer dock även en uppenbar risk. Förvalt
ningen av platsen är i högsta grad kopplad till dessa dri
vande individer. Men vad händer om eldsjälen blir sjuk, av
lider, eller bara helt enkelt tröttnar och flyttar från orten? 
Har samhället då resurser och vilja att gå in och upprätt
hålla verksamheter, eller står och faller attraktionen med 
den/de drivande krafterna? Det finns inget generellt svar på 
detta. I fallet Guldriket är föreningen samt de enskilda före
tagarna väl medvetna om problemet med att knyta upp en 
samlad verksamhet hos en enskild individ. Nyrekrytering av 
säsongsarbetande och potentiellt blivande entusiaster fung
erar som plantskolor för kommande efterträdare. Här finns 
dock en annan risk: eldsjälen kan i sin entusiasm komma 
att kväva andras initiativ och till och med svartsjukt be
trakta utifrån kommande förslag som angrepp på den egna 
verksamheten. Men de minnesvårdande myndigheterna 
kan emellertid knappast aktivt påverka vare sig dessa so
ciala processer eller frågan om nyrekrytering med annat än 
generell rådgivning. Som tidigare påpekats kan man dock 
ständigt förhandla och sätta villkor för den specifika hjälp 
som finns att ge.

En övergripande slutsats att dra är dels att eldsjälen trots 
allt är nödvändig för det initiala stadiet (ingen annan ser 
värdet i platsen och/eller orkar driva idéerna till ekonomisk 
satsning), dels att satsningen inte kommer att lyckas om 
inte eldsjälen uthålligt offrar energi, arbetstid och pengar, 
på att utveckla attraktionen. När väl satsningen har etable
rats som ett turistmål infinner sig nästa fas: driftsfasen. Här 
måste i förlängningen eldsjälen knyta till sig kollegor och 
potentiella efterträdare som garanterar besöksmålets lång
siktiga bärkraft.

Om en eldsjäl etablerar en sevärdhet, men av någon or
sak efter en tid försvinner ur bilden, finns alltså två möjliga 
alternativ: antingen kan platsen fortsatt drivas av en efter
trädare som (helst) skolats in i verksamheten genom tidi
gare medverkan, eller så kommer attraktionen att upphöra. 
Poängen är dock här att båda alternativen ur myndighets

perspektiv måste anses vara ekvivalent accepterbara annars 
tvingas samhället ta kostnader som riskerar att växa expo- 
nentiellt.

För en traditionellt skolad antikvarie är givetvis alternati
vet som vetter mot fortsatt drift och därmed upprätthållan
de av kulturarvet i fråga att föredra. Men i ljuset av senare 
års debatt om kulturarvets natur, måste den professionella 
sektorn även godta möjligheten att kulturarvet kan komma 
att försvinna: brukas och förbrukas.148 Detta medför dock 
en mental förskjutning av avsevärda mått för en yrkeskate
gori som tagit för givet att det primära målet för verksam
heten är ”evigt” bevarande för en ospecifik framtid. Här 
fordras med andra ord en mental förskjutning inom den 
minnesvårdande sektorn (allmänhetens acceptans för för
ändringar kan antas vara större).

Samordningsorganisationen ges ökad betydelse: Den 
ovan skildrade situationen medför också att allt arbete 
med kulturarvet även innebär konsekvenser för destina
tionen och dess företag. Destinationsorganisationen ham
nar därför i en central position eftersom denna samordnar 
(och förhandlar) relationerna mellan dess medlemmar men 
också mellan medlemmarna och det omgivande samhället. 
Destinationsorganisationen förfogar dessutom över admi
nistrativa och kunskapsmässiga resurser som gör det enk
lare att hantera kontakter med andra aktörer. Det är i detta 
sammanhang viktigt att påvisa destinationsorganisationens 
centrala funktion hos antikvariska myndigheter så att de in
begriper den som en viktig samarbetspartner i sitt uppdrag.

EU/stat/kommun/län/landsting/andra myndigheter: Den
na nivå har vi bara nosat på i denna undersökning. Men det 
måste konstateras att satsningarna i Guldriket initialt till 
stor del har finansierats med offentliga medel.

Under Guldrikets resa från idé till destination har den re
torik som använts förändrats över tid och med situation. 
Det talades först om en vilja att skapa ett ekomuseum i form 
av ett gruvrike. Ekomuseet, som aldrig förverkligades, blev i 
stället den kommersiella destinationen Guldriket. Allt efter
som har talet om Guldriket som en destination förstärkts. 
De som argumenterat för eller från Guldriket har hämtat 
argument från flera av de fem olika perspektiv på planering 
vi tidigare beskrivit. Vi skulle kunna säga att de första ar
gumenten utgjordes av en blandning av ”boosterism”, där 
det gäller att maximera turismens tillväxt och det bör ske 
på privata initiativ, och ekonomisk planering. Argumenten 
framfördes i olika kommunfullmäktige. Det var där man 
behövde stöd och det var där man behövde argumentera. 
Argumenten gick ut på att om det offentliga initialt stöttar 
en uppbyggnad så kommer satsningen att ge ett ekonomiskt 
hållbart, positivt bidrag till regionen.

När processen väl satts i gång och det visade sig att många 
av turistmålen alltjämt ansökte om olika stöd och bidrag

148 Tematiken berörs exempelvis i flertalet artiklar i Agenda kultur
arvs ”Inspirationsskrift”, RAÄ, 2003.
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hämtades argument från den traditionella svenska sam
hällsplaneringen. Visserligen uppvisar flera av besöksmålen 
röda siffror, men de genererar resandeströmmar till områ
det, vilket betyder att det med olika beräkningsmodeller går 
att visa på en samhällsekonomisk vinst om det offentliga 
fortsätter stödja destinationen. Hur det argumenteras i oli
ka tid säger oss något om hur man från de berörda kommu
nerna har sett på frågan om turismutveckling i regionen.

Kommunerna har sett det som sin uppgift att stimulera 
näringslivsklimatet i sina respektive kommuner och allt ef
ter resans gång har de också börjat uppfatta att detta bör ske 
gemensamt över kommungränserna. Tanken på ett gruvhis- 
toriskt ekomuseum ledde så småningom fram till tankar 
kring ett sorts kommunalförbund där ett helhetsgrepp över 
norra Västerbottens turism, i skrivande stund, håller på att 
växa fram, med bas i Guldriket som organisation. Argumen
ten tycks vara att det är effektivare att satsa på en gemensam 
organisation som har ett ansvar för sina medlemmars egna 
investeringar och således drivs av ett eget vinstsyfte än att 
satsa pengarna i egna kommunala verksamheter.

Detta förhållningssätt ger dock upphov till spänningar 
mellan självständiga entreprenörer och olika myndigeter 
som vill stödja regional utveckling. Frågan som myndighe
terna bör ställa sig i ett fall som Guldriket är om de ska gå 
in och sluta avtal direkt med de självständiga entreprenö
rerna eller om dessa avtal bör slutas med den gemensamma 
samordningsorganisationen. Ta en myndighet som Riksan
tikvarieämbetet, i vars uppdrag det ligger att vårda svensk 
kulturhistoria, som exempel. Ämbetet har tidigare stöttat 
enskilda objekt eftersom det menat att de är industrihisto- 
riskt intressanta. Därmed har Riksantikvarieämbetet också 
givit bidrag till upplevelseinriktad turismverksamhet och 
därmed också gjort en prioritering i Guldriket som destina
tionen som helhet sedan måste ta hänsyn till.

En sammanfattande modell, för fortsatt 
analys
Till sist vill vi sammanfatta en del resonemang genom föl
jande figur med exempel hämtade från de undersökta ob
jekten i Guldriket.

Marknadsvärde

Kulturan/svärde

Instabila lägen.

Figuren speglar den karriär som kulturarv och besöksplat- 
ser som flera av Guldrikets objekt påbörjat.

Från början ser några människor en potential hos något 
objekt. Både marknadsvärde och kulturarvsvärde är i ut
gångsläget låga och objektet befinner sig i läge A. En skrot- 
ningsfärdig linbana, några hål i marken och stenhögar i Va- 
ruträsk samt en sönderfallande byggnad i Adak, alla är de 
potentiella kulturarv och alla skulle kunna ligga som grund 
för en turistsatsning. Det arbetas, rustas upp, byggs toalet
ter, parkeringar, handikappanpassningar och görs affärs
planer och säljkoncept. Objektet glider i bästa fall över i 
läge B. Det har nu betydligt högre marknadsvärde men det 
är inte alls säkert att platsen, objektet, eller vad det vara 
månde, har fått den status som gör att det upphöjs till offici
ellt kulturarv. Väl i läge B ökar chansen att objektet i fråga 
får det erkännande som behövs för att de ska tillskrivas det 
värde som gör att det blir till ett officiellt kulturarv och ob
jektet glider över i ruta C. Det har nu högt marknadsvärde 
och anses allmänt värt att bevara för lång framtid. I det
ta läge skulle det kunna hända att myndigheter sätter upp 
sådana nyttj anderestriktioner att marknadsvärdet kraftigt 
dalar och objektet glider över i läge D. Det har nu i princip 
blivit ett klassiskt museum. Vi skulle också kunna tänka oss 
ett scenario där den kraftiga kommersialiseringen sliter ned 
objektet i fråga, så till den grad att det inte längre kan sägas 
bära på de värden som en gång konstituerade det som kul
turarv. Då går kulturarvsvärdet på nytt ned och värsta fall 
medför det att också att marknadsvärdet försvinner och ob
jektet har då hamnat åter i läge A.

I läge A är entreprenören en eller flera entusiaster. Objekt 
rustas av hembygdsföreningar eller liknande och det mesta 
arbetet utförs på ideell bas. Den lilla finansiering som finns 
är antingen frivilliga eller offentliga bidrag. I detta läge har 
de studerade gruvhistoriska turistmålen i Guldriket befunnit 
sig. Vildmarksgruvan började till exempel sin verksamhet i 
en förening avknoppad från Friluftsfrämjandet. Vartefter vi 
närmar oss läge B och objekten rustats upp blir det allt nöd
vändigare med en stadig drift och finansiering. Ekonomiska 
föreningar direkt knutna till objekten startar, men fortfa
rande rör det sig ofta om frivilligarbeten och offentliga stöd. 
I läge B kan det hända att någon entusiast tar på sig driften 
och blir livsstilsentreprenör med eget bolag. Därmed kan 
också takten i den kommersiella satsningen öka. Riskkapi
talister är vanligtvis inte intresserade förrän objektet är på 
väg mot läge C och både har hög ekonomisk potential och 
offentligt erkännande. Vildmarksgruvan köptes till exempel 
upp av en entreprenör som inte själv varit direkt inblandad 
i dess upprustning. Hamnar objekten i läge D är det upp till 
den offentliga förvaltningen att fundera över hur objektet i 
fortsättningen ska drivas. Ingen annan kommer att vara sär
skilt intresserad av att göra det. I framtiden kan det mycket 
väl hända att man då väljer att inte driva anläggningen vi
dare. Den kommer då att sakta men säkert glida över i läge 
A. Alltså är hårda restriktioner i läge C inte alltid det mest 
positiva när det gäller att bibehålla kulturarvsvärdena.
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Det är således väsentligt att den officiella kulturmiljövår
den bygger upp ett starkt förtroende hos de entreprenörer 
som befinner sig i läge B, på väg mot läge C. Entreprenörer
na kommer annars att motverka alla försök från offentliga 
myndigheter att ge deras objekt stämpeln som kulturarv. 
Ar anläggningen lönsam har de inget att vinna på att hamna 
i läge C där olika restriktioner kan komma att läggas på 
dem.

Slutsatser och diskussion 57



Käll- och litteraturförteckning

Intervjuer och samtal med representanter för Guldriket 
samt med andra personer med inblick i Guldrikets verksam
het utgör denna undersöknings huvudmaterial. Intervjuer
na finns delvis i digital form. Några är hjälpligt transkribe- 
rade och intervjumaterialet förvaras hos författarna.

Ej publicerade dokument
Beslut zooz-oi-18, Malå kommun strukturfondsdelega

tionen för Mål i Norra Norrland, Diarienummer 304- 

IZ6677-00.

Driftsavtal för fritidscentra och underjordskyrka samt vis- 
ningsgruva i Kristineberg, Lycksele kommun zoo6 oz 07. 

Guldton och naita mer ...: Strategisk plan för Guldriket 
Z005.

Internetadresser
www.guldriket.com
www.storalgen.se

Övrig litteratur
Agenda kulturarvs inspirationsskrift nr 3 (Z003).

Alzén, Annika,Fabrikensom kulturarv: Frågan om industri
landskapets bevarande i Norrköping 1950-1985 (1996). 

Anshelm, Jonas, Modernisering och kulturarv (1993). 
Aronsson, Peter, ”Ett forskningsfält tar form” Kulturar

vets dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets för
ändringar, red. Peter Aronsson & Magdalena Hillström 
(2.005).

Beckman, Svante, ”Om kulturarvets väsen och värde” Mo
dernisering och kulturarv, red. Jonas Anselm (1993). 

Beckman, Svante, ”Vad vill staten med kulturarvet?” Kul
turarvets natur, red. Alzén, & Johan Hedrén (1998). 

Bergdahl, Ewa, ”några ekomuseer i Europa” ... det frö 
ur vilket kunskap växer: Arbetsvandringar i kulturland
skapet, red: Nilsson, Staffan, Hofrén, Erik, Isacson, 
Maths (Z004).

Blank, Ylva, ”Om länsstyrelsens tillämpning av ett politiskt 
mål ”, Agenda kulturarvs inspirationsskrift nr 3 (Z003). 

Bohman, Stefan, ”Vad är museivetenskap, och vad är kul
turarv?” Museer och kulturarv, z uppl., red. Palmqvist, 
Lennart & Bohman, Stefan (Z003).

Bonink, C. &. Hitters, E,“Creative industries as milieux of 
innovation: the Westergasfabriek”, Cultural Attractions 
and European Tourism, red. I G. Richards (zooi).

Braunerhielm, Lotta, ”Plats, kulturarv och konsumtion” 
Kulturarvet som resurs för regional utveckling red. Mari
anne Nilsson et al. (zooz).

Braunerhielm, Lotta, Plats för kulturarv och turism: Gryt
hyttan, en fallstudie av upplevelser, värderingar och in
tressen (zoo6).

Broberg, Oskar, Konsten att skapa pengar: Aktiebolagens 
genombrott och finansiell modernisering kring sekelskif
tet 1900 (2.006).

Brulin, Göran, Faktor X: Arbete och kapital i en lokal värld 
(zooz).

Butler, R., “The concept of a tourist area cycle of evolution: 
implications for management of resources” Canadian 
Geographer 35 (1980).

Ehn, Billy, Museendet: den museala verkligheten (1986).
Elmén Berg, Anna, Fem ödekyrkor i Norrland: Kyrklig 

förnyelse, kulturminnesvård och kyrkorestaureringar vid 
1900-talets början (1997).

Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring, red. 
Aronsson, Peter & Johannisson, Bengt (zooz).

Faulkner, B. & Tideswell, C., “Rejuvenating a maturing 
tourist destination: The Case of Gold Coast, Australia 
The Tourism Area Life Cycle Vol. 1: Applications and 
Modifications, red. Butler, R. W. (zoo6).

Framke, W., “The destination as a concept: A discussion 
of the business-related perspective versus the socio
cultural approach in tourism theory” Scandinavian Jour
nal of Hospitality and Tourism z, (zooz).

Frågor till det industriella samhället, SOU 1999:18.
Fägerborg, Eva, ”Museerna och industrihistorien”, Bebyg

gelsehistorisk tidskrift 1998:38.
Polster, Stefan, Företagarens återkomst: Den nya ekonomin 

och det entreprenanta samhället, (zooo).
Gibson, Laila, Learning Destinations: The complexity of 

tourism development (zoo6).
Grundberg, Jonas, Historiebruk, Globalisering och Kultur

arvsforvaltning. Utveckling eller konflikt? (Z004).

Gunnarsdotter, Yvonne, Frän arbetsgemenskap till fritids- 
gemenskap: den svenska landsbygdens omvandling ur 
Locknevis perspektiv (Z005).

Gunnarsson, Jan &c Graffman, Johan, Resmålets resa mot 
målet (1998).

Gustafsson, B. Å., ”Kultur för entreprenörskap” Lokal nae- 
ringsutvikling: entreprenørskap og nettverksstrategier 
i noen norske og svenske kommuner, red. Johannisson, 
Bengt & Spilling, Olav R. (1986).

58 Kulturarvet och entreprenören



Hall, Colin Michael, Tourism: Rethinking the Social Science 
of Mobility (2005).

Hall, Colin Michael, “Space-time accessibility and the 
TALC: The role of geographies of spatial interaction and 
mobility in contributing to an improved understanding of 
tourism” The Tourism Area Life Cycle Vol. 2: Conceptual 
and Theoretical Issues, red. Butler, R. W. (2006).

Hall, Colin Michael &c Jenkins, J. M., “The Policy Dimen
sion of Rural Tourism and Recreation” Tourism and Rec
reation in Rural Areas, red. Butler, R., Hall, C. M. & 
Jenkins, J. (1998).

Hall, Colin Michael & McArthur, Simon, Integrated Herit
age Management (1998).

Hallinder, Annika, Kulturspår: En resa i tid och rum längs 
linbanan Örträsk - Mensträsk (u.å).

Heidt Cassel, Susanna, ”Att tillaga en region - den regiona
la maten i representationer och praktik - exemplet Skär- 
gårdssmak” Uppsala Universitet Geografiska regionstu
dier, nr 56 (2003).

Hellsten, Arne, ”Ny glans över Guldriket” Guldriket: Ma
gazine 2006 Malå-Lycksele-Norsjö-Skellefteå (2006). 

Henrekson, Magnus, ”Välfärdsstaten och entreprenørska
pet” Marknad och politik, red. Södersten, Bo &c Tson Sö
derström, Hans, 6.e uppl. (2004).

Herbert, D. T., “Artistic and literary places in France as tou
rist attractions” Tourism Management 17, (1996). 

Hillström, Magdalena, Ansvaret för kulturarvet (Linkö
ping, 1006).

I industrisamhällets slagskugga: Om problematiska kultur
arv, red. Jönsson, Lars-Eric &c Svensson, Birgitta (2005). 

Jenkins, J. M., Hall C. M. & Troughton, M., “The Restructur
ing of Rural Economies: Rural Tourism and Recreation as 
a Government Response” Tourism and Recreation in Rural 
Areas, red. Butler, R., Hall C. M. & Jenkins J. (1998). 

Jensen, Ola W., Forntid i historien (2002).
Jensen, Ola W., ”Konsten att konstruera ett kulturarv: Om 

fornlämningar och den antikvariska forskningens histo
ria” Kulturarvets dynamik: Det institutionaliserade kul
turarvets förändringar, red. Peter Aronsson &c Magdalena 
Hillström (2005).

Johannisson, Bengt, ’Humankapital och socialt kapital som 
kraftkällor vid regional utveckling.’ Bilaga 13 till den 
regionalpolitiska utredningen huvudbetänkande SOU 
2000:87 (2.000).

Johannisson, Bengt & Bång, Håkan, Nyföretagande och re
gioner-modeller, fakta, Stimulantia (1992).

Johansson, Alve, Linbanan Kristineberg-Boliden ett eko
museum (1989).

Johansson, Alve, Västerbottens Gruvrike: Ett kulturistiskt 
projekt i Västerbottens Län, Inventering och programför
klaring (1991).

Karlsson, S. -E. & Lönnbring, G., ”Turismföretagarens livs
stil och livsform” Svensk turismforskning: en tvärveten
skaplig antologi om turister, turistdestinationer och turis
morganisationer, red. Larson, Mia (2003).

Kotler, P., Bowen, J. & Makens, J., Marketing Places: Att
racting Investment, Industry, and Tourism to Cities, Sta
tes, and Nations (1993).

Kultur och samhälle: studier i förnyelse red. Johannisson, 
Bengt (1992).

Kulturarvets dynamik: Det institutionaliserade kulturar
vets förändringar, red. Peter Aronsson & Magdalena 
Hillström (2005).

Linbanan Kristineberg-Boliden: Ett rekord i linbanornas 
historia (1943).

Linnér, Björn-Ola, ”Det nationella naturarvets monument” 
Miljöhistoria idag och imorgon, red. Johansson, Martin 
(1998).

Lithander, Jörgen, Gränslandets ekonomi och entreprenör
skap: en studie av småföretagande i glesbygd (2005). 

Lundgren, Åke, Guldfeber: Berättelser om Guldriket och 
dess människor (2006).

Malcolm-Davies, J., “The TALC and heritage sites” The 
Tourism Area Life Cycle Vol. 1: Applications and Modifi
cations, red. R. W. Butler (2006).

Magnusson, Lars & Ottosson, Jan, Ekonomisk tillväxt i 
perspektiv (2003).

Mattson, Jan &c Praesto, Anja, “The creation of a Swedish 
heritage destination: an insider’s view of entrepreneu
rial marketing” Scandinavian Journal of Hospitality and 
Tourism 5 (2005).

Miljön och det förflutna: Landskap, minnen, värden, red.
Richard Pettersson & Sverker Soriin (1998).

Molin, Torkel, Den rätta tidens mått: Göthiska förbundet, 
fornforskningen och det antikvariska landskapet (2003). 

Molin, Torkel, ”Att prägla landskap”, Kulturarvets dyna
mik: Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, 
red. Peter Aronsson & Magdalena Hillström (2005). 

Molin, Torkel, ”Guldriket: om etablerandet av en destina
tion” Topos: essäer om tänkvärda platser och platsbund
na tankar, red. Mårald, Erland & Nordlund, Christer 
(200 6).

Murphy, Peter, Tourism: A Community Approach (1985). 
Müller, Dieter K., “Unplanned Development of Literary 

Tourism in Two Municipalities in Rural Sweden” Scandi
navian Journal of Hospitality and Tourism 6 (2006). 

Müller, Dieter K. & Pettersson, Robert, “Access to Sami 
tourism in Northern Sweden” Scandinavian Journal of 
Hospitality and Tourism 1 (2001).

Müller, Dieter K. & Pettersson, Robert, “What and where 
is the indigenous at an indigenous festival? Observations 
from the winter festival in Jokkmokk, Sweden” Indige
nous Tourism: The Commodification and Management 
of Culture, eds. C. Ryan & M. Aicken (2005).

Nilsson, Sven, Kulturens nya vägar: Kultur, kulturpolitik 
och kulturutveckling i Sverige (2003).

Nisser, Marie, ”Industriminnen under hundra år”, Nordisk 
Museologi 1996:1.

Nordin, Sara, Kluster och turism (2004).

Käll- och litteraturförteckning 59



Olsson, Krister, Kultur som strategi i lokalt och regionalt 
utvecklingsarbete NUTEK 1997:25.

Olsson, Krister, Från bevarande till skapande av värde: kul
turmiljövården i kunskapssamhället (2003).

Paju, Martin, Tillväxt och kulturarv: Samband och lokal
ekonomiska utvecklingsperspektiv, http://www.geo.umu. 
se/VG_uppsatser/PajuM.pdf.

Paju, Martin, Kulturmiljön i den regionala utvecklingen - 
en fallstudierapport, Rapport från Riksantikvarieämbe
tet 2002:4.

Pettersson, Richard, Fädernesland och framtidsland: Sigurd 
Curman och kulturminnesvårdens etablering, (2001; 2 
uppl. 2004).

Pettersson, Richard, ”Kulturella arv och kollektiva minnen: 
Vem är i behov av vad?”, Nordisk Museologi 2002:1.

Pettersson, Richard, Den svenska kulturmiljövårdens vär
degrunder: en idéhistorisk bakgrund och analys (2003).

Pettersson, Richard, Blick för kultur: Idéhistoriska aspekter 
på etnologisk och arkeologisk kulturforskning i Sverige 
under 1900-talet (2004).

Pettersson, Richard, ”Den statliga minnesvårdens framväxt 
i Sverige under 1900-talet” Kulturarvens dynamik, red. 
Aronsson, Peter & Hillström, Magdalena (2005).

Pettersson, Richard & Sundin, Bosse, Sigurd Curman, Näm- 
forsen och det ”kultiverade kraftverket (2002).

Porter, Michael E., The competitive advantage of nations: 
with a new introduction (1998).

Prideaux, B., “Building visitor attractions in peripheral 
areas: can uniqueness overcome isolation to produce vi
ability?” International Journal of Tourism Research 4, 
(2002).

Putnam, Robert D., Den fungerande demokratin: medbor
garandans rötter i Italien (1996).

Regionalt Tillväxtprogram för Örebro län 2004-2007.
Relph, E., Place and Placeslessness (1976).
Roberts, L. & Hall, D., Rural Tourism and Recreation: 

Principles to Practice (2001).
Rural Tourism and Sustainable Business, eds. Hall, Derek, 

Kirkpatrick, Irene & Mitchell, Morag (2005).
Russell, R., “The contribution of entrepreneurship theory 

to the TALC model” The Tourism Area Life Cycle Voi. 
2: Conceptual and Theoretical Issues, red. Butler, R. W. 
(2006).

Russell, R. & Faulkner, B., “Movers and Shakers: Chaos 
Makers in Tourism Development” Tourism Management 
20, (1999).

Sandell, Klas, ”Ekostrategier, humanekologi och friluftsliv” 
Humanekologi 14 (3/4) (1995).

Sandell, Klas, Ett reservatsdilemma: Kiruna nationalparks
forslag 1986-1989 och makten över fjällen som fritids
landskap (2000).

Sandell, Klas, Från välfärdsprojekt till upplevelseindustri: 
Fritidsnatur under det sena 1900-talet: Exemplet Ådalen/ 
Höga Kusten (2002).

Sandell, Klas, Några aspekter på svenska reservatsdilem- 
mans förutsättningar: Arbetsrapport om allemansrätt, 
naturvård och landskapsperspektiv inför fördjupade stu
dier i forskningsprogrammet FjällMistra om fjällandska- 
pets tillgänglighet (2002).

Sandell, Klas, ”Leisure landscapes - and their occupants”/ 
”Den fria tidens landskap - och dess ockupanter”, The 
Politics of Place/Platsens politik (2002).

Sandell, Klas, ”Var ligger utomhus? Om nya arenor för 
natur- och landskapsrelationer” Utomhusdidaktik, red. 
Iann Lundegård et. al. (2004).

Sandell, Klas, ”Attraktivitet och kampen om landskapet” 
Attraktivitet - hur och för vemf Kultur, natur och kul
turarv som framgångsfaktorer och intressekonflikter, red. 
Pilvesmaa, M.-L. (2005).

Schumpeter, Joseph Alois, Entrepreneurship, style, and vi
sion (2003).

Sharpley, Richard & Sharpley, Julia, Rural Tourism: An In
troduction (1997).

Small Firms in Tourism: International Perspectives, ed. Tho
mas, Rhodri (2004).

Smith, Valene, “The Culture Brokers” Hosts and guests re
visited: tourism issues of the 21st century, red. Smith, Va
lene & Brent, Maryann (2001).

Statens Fastighetsverk, Kulturvärden, Tema: Restaurering
- ideologiernas död 2006:2.

Stenberg, Britta, Adak-Ulla (1997).
Sundin, Bosse, Landskapet som arena: Vetenskapen, insti

tutionerna och miljön, 1800-2000 (2001).
Sundin, Bosse, ”Vattnets kraft” Industrins avtryck: Per

spektiv på ett forskningsfält, red. Dag Avango & Brita 
Lundström (2003).

Svenska Akademiens ordbok.
Svenska miljömål, Regeringens proposition 1997/98:145.
The Tourism Area Life Cycle Vol. 1: Applications and Mo

difications, red. Butler, R. W. (2006).
The Tourism Area Life Cycle Vol. 2: Conceptual and Theo

retical Issues, red. Butler, R. W. (2006).
Timothy, Dallen J. & Boyd, Stephen, Heritage Tourism 

(2002).
Tjugo års kulturpolitik, SOU 1995:85.
Turner, Louis & Ash, John, The Golden Hordes: Interna

tional Tourists and the Pleasure Periphery (1976).
Wall, G. & Mathieson, A., Tourism: Change, Impacts and 

Opportunities (2006).
Weissglas, Gösta et al., Kulturarvet som resurs för regional 

utveckling - en kunskapsöversikt (2002).
Westin, Helena, Företagens kulturarv (Stockholm, 2002).
Westin, Lars & Paju, Martin, ”Bidrar det svenska kultur

arvet till regionernas attraktivitet?” Tidskriften PLAN 4
- 2003.

Økomuseumsboka: Identitet, økologi, deltakele red Gjest- 
rum, John Aage & Maure, Marc (1988).

60 Kulturarvet och entreprenören





Den här undersökningen är resultatet av ett antal frågeställ
ningar om kulturarvsforvaltning och entreprenörskap. I rap
porten analyseras erfarenheter av att varugöra kulturarv. 
Rapporten bidrar därför till att belysa konsekvenser av ett 
entreprenörstyrt kulturarv.

Undersökningens underlag har hämtats från Guldriket 
i Västerbotten omfattande kommunerna Lycksele, Malå, 
Norsjö och Skellefteå. Guldriket har valts utifrån dess geo
grafiska läge samt det faktum att dess förvaltade kulturarv 
varugjorts av flera entreprenörer.

Rapporten ansluter till temat Plats och tradition och 
forskningsperspektiven kring historieskrivning och kultur- 
arvsbruk i Riksantikvarieämbetets FoU-program för kul
turmiljöområdet 2006-2010. Det handlar om att skapa nya 
och skarpa problematiserande frågeställningar kring kultur
miljöns värden, bruk och urval. I Sverige finns många plat
ser, byggnader och fornlämningsmiljöer som lockar ett stort 
antal besökare varje år. Kulturarvsturism och pedagogisk 
verksamhet utvecklas i anslutning till besöksmålen och är en 
växande verksamhet inom kulturmiljöarbetet.
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